CONTENTS

4

36

16

28
04
5IVE

46
NEXT

5 พื้้น
� ที่่ส
� าธารณะ
พััฒนาคน
พััฒนาเมืือง

16
DECODE

ความสำำ �เร็็จของ
เซ็็นทรััล พาร์์ค
แลนด์์มาร์์กสุด
ุ โด่่งดััง
และวิิถีีชีีวิิตคนเมืือง

36
ความรู้้�กิินได้้

ป่่าชุุมชน แหล่่งเรีียนรู้้�
เพื่่�อพึ่่� งพากัันและกััน
ของคนและป่่า

Park in the Future
สวนแห่่งการเรีียนรู้้�ทั่่ว� โลก
จะหน้้าตาเป็็นอย่่างไร
ในอีีก 10 ปีีข้้างหน้้า

08
TALK TO ZINE

20
THE KNOWLEDGE

เช้้าจรดค่ำำ�� ดื่่�มด่ำ��ำ ความรู้้�
จากธรรมชาติิในห้้องเรีียน
ที่่�ไม่่เคยหลัับใหล
ณ สวนป่่ากลางกรุุง

51
editor's note

เมื่่�อความรู้้�อยู่่�ในสวน

38
INSIDE OKMD

09
EXPLAINED

28
DIGITONOMY

44
INSIDE OKMD : NKC

14
ONE OF A KIND

32
OPINION

“สวนเบญจกิิติ”ิ
เปลี่่ย� นตึึกร้้าง
เป็็นสวนป่่า พััฒนาพื้้น
� ฐาน
ทางนิิเวศของเมืือง

ความหมายหลายมิิติิ
กัับการใช้้พื้น
�้ ที่่ส
� าธารณะ
เพื่่�อการเรีียนรู้้�

A-Z Story Behind the
Parks

กรุุงเทพฯ เขีียวแค่่ไหน
เมื่่�อเทีียบกัับ
พื้้น
� ที่่ส
� าธารณะในโลก

เมื่่�อสวนเป็็นมากกว่่าสวน

เรีียนลััดประวััติศ
ิ าสตร์์
ชุุมชนจากสวนสาธารณะ
ในท้้องถิ่่�น

การผลัักดัันสวน
สู่่�พื้้น
� ที่่ก
� ารเรีียนรู้้�
ที่่ยั่่� ง� ยืืน

ด้้วยจำำ�นวนประชากรที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้ผู้้ค� นต้้องใช้้ชีีวิติ อยู่่�ในพื้้�นที่่�จำ�ำ กััด
หลายๆ เมืืองใหญ่่ทั่่�วโลกจึึงใช้้วิิธีีสร้้างพื้้�นที่่�สีีเขีียวสาธารณะสำำ�หรัับ
ประชาชนที่่�มีีประโยชน์์มากกว่่าแค่่พักั ผ่่อนหย่่อนใจ แต่่เข้้ามาแก้้ปัั ญหา
ในหลายๆ มิิติิ อีีกทั้้�งยัังเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้ใ� นแง่่มุมุ ต่่างๆ ทั้้�งประวััติศิ าสตร์์
ธรรมชาติิ และสร้้างวงจรเศรษฐกิิจขนาดย่่อมสำำ�หรัับชุุมชน
"สวนสาธารณะ" แห่่งแรกของโลกเกิิดขึ้้น� ในปีี พ.ศ. 2390 ในยุุุ�ค
อุุตสา หกรรมโดยประชาชนคนธรรมดาหััน มาเรีีย กร้้องพื้้�น ที่่� สีี เ ขีี ย ว
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า จากนั้้�นก็็พัฒ
ั นาไปสู่่�สวนสาธารณะอื่่�นทั่่�วโลก
สร้้างอรรถประโยชน์์ใ นหลายๆ แง่่มุมุ เช่่น Central Park ในนิิวยอร์์ก
ที่่� ก ลายเป็็ น สััญ ลััก ษณ์์สำ�ำ คััญ ของเมืืองและเป็็ น แหล่่ง รวมกิิ จ กรรม
หลากหลายให้้ผู้้ค� นมาใช้้ประโยชน์์ Gardens by The Bay ในสิิงคโปร์์
พื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�ใช้้เทคโนโลยีีทันั สมััยเพื่่�อสร้้างระบบนิิเวศภายในให้้คนได้้
เรีียนรู้้ � และ Weiliu Wetland Park ในจีีนที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�ชุบุ ชีีวิิตชุมุ ชนริิมน้ำำ��
ให้้กลัับมามีีสีีสันั อีีกครั้้�ง เป็็ นต้้น
สำำ� หรัั บ ในไทยสวนสาธารณะแห่่ ง ใหม่่ อ ย่่ า งสวนเบญจกิิ ติิ
ก็็ ไ ด้้รัับ การออกแบบให้้สอดรัับ กัับ สภาพดั้้�ง เดิิ ม ของพื้้�น ที่่� ก รุุ ง เทพฯ
และการเลืือกพัันธุ์์�ไม้้ต่่างๆ สำำ�หรัับสร้้างระบบนิิเวศแบบพึ่่�งพาตััวเอง
ซึ่�ง่ นอกจากจะเป็็ นพื้้�นที่่�สันั ทนาการแห่่งใหม่่แล้้วยัังรวมเอาองค์์ความรู้้ �
ที่่�น่าส
่ นใจเอาไว้้ในนั้้�นมากมาย
The Knowledge ฉบัับนี้้�จึึงหยิิบเอาประเด็็นเรื่่�องสวนสาธารณะ
ที่่� เ ป็็ น มากกว่่าส วน ทั้้�ง ที่่� ม าที่่� ไ ปในอดีี ต การพััฒ นาสวนสาธารณะ
ยุุ คปัั จจุุ บััน และแนวคิิ ด ที่่� จ ะเป็็ น ไปในอนาคต เพราะนอกจาก
จะเป็็ นพื้้�น ที่่� ที่่� เ ปรีี ย บเสมืือนปอดของเมืือง สวนสาธารณะยัั ง ให้้
อะไรมากกว่่าที่่�คิดิ
OKMD Team

Office of Knowledge Management and Development
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พื้้�นที่่�สาธารณะ
พััฒนาคน พััฒนาเมืือง

จากความเจริิญและการเพิ่่�มขึ้้น� ของประชากร ทำำ�ให้้เมืืองใหญ่่ๆ ทั่่�วโลกขาดแคลนพื้้�นที่่�สาธารณะให้้กัับประชาชน
ซึ่่ง� นอกจากพื้้�นที่่�เหล่่านั้้น� จะกลายเป็็ นสถานที่่�พักั ผ่่อนหย่่อนใจ ยัังสามารถใช้้ประโยชน์์อื่�่นๆ ได้้อีีกมากมาย ทำำ�ให้้
เมืืองหลายๆ แห่่งหัันมาพััฒนาพื้้�นที่่�รกร้้างให้้กลายเป็็ นพื้้�นที่่�ของประชาชน รวมทั้้�งพััฒนาสวนสาธารณะที่่�มีีอยู่่�เดิิม
ให้้เป็็นมากกว่่าสวนธรรมดา แต่่ช่ว่ ยพััฒนาคนและพััฒนาเมืืองไปพร้้อมๆ กััน
SCAN QR CODE
เพือ่ รับชม Clip
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GARDENS BY THE BAY
ออกแบบเพื่่�อพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�ยั่่�งยืืน

Gardens by the Bay เกิิดจากวิิสัยั ทััศน์์ของคณะกรรมการอุุทยาน
แห่่งชาติิสิงิ คโปร์์ ในการสร้้างเมืืองในสวนที่่�มีีสภาพแวดล้้อมสมบููรณ์์แบบ
สำำ� หรัับ การอยู่่�อาศััยและการทำำ�งาน และทำำ�ให้้สิิงคโปร์์เป็็ นเมืืองชั้้�นนำำ�
แห่่งศตวรรษที่่� 21 ของโลกอย่่างแท้้จริิง ซึ่่ง� นอกจากจะเป็็ นสถานที่่�พักั ผ่่อน
ยอดนิิยมและเป็็ นแหล่่งท่่องเที่่�ยวชื่่�อดัังของสิิงคโปร์์แล้้ว การออกแบบ
ยัังใช้้องค์์ความรู้้เ� พื่่�อสร้้างอาคารที่่�ใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างยั่่�งยืืนอีีกด้้วย
ภายใน Gardens by the Bay ประกอบด้้วยอาคารเรืือนกระจก 2 แห่่ง
คืือ Flower Dome และ Cloud Forest ออกแบบโดยใช้้เทคโนโลยีี
การสร้้างอาคารอย่่างยั่่�งยืืนและประหยััดพลัังงาน ด้้วยการเคลืือบกระจก
ด้้วยสารชนิิดพิิเศษช่่วยให้้พืืชได้้รัับแสงที่่�เหมาะสมที่่�สุดุ แต่่ลดความร้้อน
จากแสงอาทิิ ตย์ล์ งได้้มาก หลัังคายัังติิดตั้้�งใบพััดที่่� ทำ�ำ งานด้้วยระบบ
เซ็็นเซอร์์ ช่่วยให้้ร่่มเงาแก่่ต้้นไม้้เมื่่�ออากาศร้้อนเกิินไป ส่่วนภายในโดม
ยัังให้้ความเย็็นผ่่านท่่อหล่่อเย็็นที่่�พื้้น� ด้้านล่่าง ทำำ�ให้้อากาศร้้อนถููกระบาย
ขึ้้น� สู่่�ที่่�สููง นอกจากนี้้�ที่่�นี่่�ยังั ใช้้พลัังงานจากกัังหัันไอน้ำำ�� พลัังความร้้อนที่่�ได้้
จากการเผาชีีวมวลจากไม้้ ซากพืืช และเศษใบไม้้จากสวนสาธารณะ
ทั่่�วสิิงคโปร์์ เพื่่�อลดการพึ่่�งพาไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล และอากาศ
ใน Flower Dome จะถููกลดความชื้้�นด้้วยสารดููดความชื้้�นก่่อน เพื่่� อ
ลดปริิมาณพลัังงานในกระบวนการทำำ�ความเย็็น ซึ่่ง� สารดููดความชื้้�นทำำ�ขึ้้น�
โดยใช้้ความร้้อนเหลืือทิ้้�งจากการเผาชีีวมวลนั่่�นเอง

2

ที่่�มา : www.gardensbythebay.com.sg/en/about-us.html

GREEN HEART IN THE CITY DUBLIN
เพิ่่�มสวนสาธารณะผสานเอกลัักษณ์์ของเมืือง

ดัับลิิน ไอร์์แลนด์์ ขึ้้น� ชื่่�อว่่าเป็็ นเมืืองแห่่งวรรณกรรม และมีีนักั เขีียนดัังๆ
ระดัับโลกเคยใช้้ชีีวิติ อยู่่�ที่่�นี่่� ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ น James Joyce Oscar Wilde ฯลฯ
เมื่่�อสภาเทศบาลเมืืองดัับลิินมีีแนวคิิดจะเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวใจกลางเมืือง
จึึงนำำ�ชื่่�อนัักเขีียนดัังๆ มาตั้้�งเป็็ นสวนสาธารณะแห่่งใหม่่
ปัั จจุบัุ นั ดัับลิินมีีสวนสาธารณะและพื้้�นที่่�สันั ทนาการอยู่่�ราวๆ 300 แห่่ง
โดยตั้้�งใจให้้มีีพื้้น� ที่่�สันั ทนาการประมาณ 36 ตารางเมตรต่่อคน แต่่ในย่่าน
ใจกลางเมืืองมีีเนื้้�อที่่�น้้อยจึึงมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 5 ตารางเมตรต่่อคนเท่่านั้้น�
เป็็ นที่่�มาของแนวคิิดที่่�จะพััฒนาพื้้�นที่่�รกร้้างว่่างเปล่่าในตััวเมืือง และเจรจา
ให้้สวนสาธารณะที่่�อยู่่�ในกรรมสิิทธิ์์�ของเอกชนกลายเป็็ นพื้้�นที่่�สาธารณะ
เพื่่�อให้้ผู้้อ� าศััยในเมืืองที่่� ไม่่มีีพื้้น� ที่่� สวนของตััวเองได้้เข้้าไปใช้้ประโยชน์์
ได้้ด้้วย โดยสวนสาธารณะแห่่งใหม่่จะนำำ�ชื่่�อกวีีและนัักเขีียนที่่�มีีชื่�่อเสีียง
อย่่ า ง Seamus Heaney Patrick Kavanagh Maeve Binchy และ
Brendan Behan มาตั้้�ง เป็็ น ชื่่� อ สวนเพื่่� อ ตอกย้ำำ�� ความเป็็ น เมืืองแห่่ ง
วรรณกรรมของดัับลิิน
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YOYOGI PARK
เป็็นพื้้�นที่่�แห่่งความหลากหลาย
ใจกลางกรุุงโตเกีียว

Yoyogi Park ตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับศาลเจ้้าเมจิิ เป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
ในประวััติิศาสตร์์การเปลี่่�ยนแปลงของญี่่� ปุ่่� นหลายยุุคสมัยั
ตั้้�งแต่่ใช้้เป็็ นสถานที่่�สวนสนาม และเป็็ นลานบิินให้้เครื่่อ� งบิิน
ลำำ�แรกของญี่่�ปุ่่� นตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2453 จนกระทั่่�งสงครามโลก
ครั้้�งที่่� 2 ก็็เปลี่่�ยนที่่�นี่่�เป็็ นที่่�พักั ในชื่่�อ Washington Heights
ผ่่ า นไปอีี ก 20 ปีี ก็็ ถููกแปลงโฉมให้้เป็็ น หมู่่�บ้้านนััก กีี ฬ า
โอลิิ ม ปิิ ก ในปีี พ.ศ. 2507 ที่่� ญี่่� ปุ่่� นเป็็ น เจ้้าภาพ ซึ่่�ง เป็็ น
จุุด เปลี่่� ย นที่่� ทำ�ำ ให้้โลกได้้ประจััก ษ์์ว่่ าญี่่� ปุ่่� นกลัับ มาผงาด
ได้้อีีกครั้้�ง และปรัับให้้เป็็ นสวนสาธารณะในปีี พ.ศ. 2510
จึึงเรีี ย กได้้ว่่ าส วนแห่่ ง นี้้�เ ป็็ น บทบััน ทึึกทั้้�ง ความรุ่่� ง โรจน์์
เสื่่�อมถอย และกลัับมายืืนหยััดได้้อีี กครั้้�งของญี่่�ปุ่่� น
ปัั จจุบัุ นั Yoyogi Park เป็็ นทั้้�งสถานที่่�พักั ผ่่อนหย่่อนใจ
เล่่น กีี ฬ า และเป็็ น ลานแสดงความสามารถของกลุ่่�มคน
ทุุกสาขาอาชีีพ โดยเฉพาะในช่่วงวัันหยุุดจะมีีกลุ่่�มวััยรุ่่�นและ
กลุ่่�มวััฒนธรรมย่่อยมารวมตััวกััน จนสวนนี้้�กลายเป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
ที่่�สร้้างสรรค์์วัฒ
ั นธรรมกระแสนิิยมอย่่างวััฒนธรรม Kawaii
ของญี่่�ปุ่่� นเลยก็็ว่า่ ได้้

4

LA FERME DU RAIL
เปลี่่�ยนที่่�รกร้้างข้้างรางรถไฟ
กลายเป็็นสวนเกษตรสาธารณะ

โครงการพััฒ นาที่่� ดิิ น รกร้้างว่่ า งเปล่่า ริิม ทางรถไฟใน
กรุุงปารีีสนี้้เ� ป็็ นผู้้ช� นะโครงการ Réinventer Paris (Reinventing
Paris) ในปีี พ.ศ. 2560 โดยพััฒนาพื้้�นที่่�อดีีตทางรถไฟเก่่า
ที่่�ถููกทิ้้�งร้้างเสื่่�อมโทรมให้้กลายเป็็ นสวนเกษตร และบ้้านพััก
สงเคราะห์์สำ�ำ หรัับกลุ่่�มเปราะบางในสัังคม โดยสามารถใช้้พื้้�นที่่�
ส่่วนกลางในการทำำ�การเกษตรเพื่่�อเป็็ นอาหาร ส่่วนผลผลิิต
ที่่�เหลืือจะนำำ�ออกมาจำำ�หน่่ายเพื่่�อสร้้างเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ที่่�ยั่่�งยืืนในชุุมชน ภายในยัังมีีร้้านอาหารเปิิ ดบริิการสำำ�หรัับ
บุุคคลทั่่�วไปได้้ชิิมผลผลิิตจากฟาร์์ม สร้้างงานสร้้างอาชีีพ
ให้้กัั บ คนในชุุ ม ชนอีี ก ทอดหนึ่่� ง นอกจากนี้้�ยััง มีี ก ารจัั ด
เวิิร์ก์ ชอปและกิิจกรรมต่่างๆ เช่่น การทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การเกษตรแบบยั่่�งยืืนหรืือเกษตรอิินทรีีย์ ์ และการแลกเปลี่่ย� น
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับระบบนิิเวศของเมืืองอีีกด้้วย

ที่่�มา : - www.fermedurail.org
- www.stirworld.com/see-features-the-railway-farm-in-paris-explores-agrourbanism-within-a-social-welfare-fabric
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SCAN QR CODE
เพือ่ รับฟัง Audio Text

ROYAL BOTANIC GARDEN SYDNEY
รวมความรู้้�ด้้านพฤกษศาสตร์์

พื้้�นที่่�สีีเขีียวใจกลางย่่านธุุรกิิจตั้้ง� อยู่่�ริมิ อ่่าวซิิดนีีย์อั์ นั เป็็ นที่่�ตั้้ง� ของแลนด์์มาร์์กสำำ�คััญอย่่าง Sydney Harbour
Bridge และ Opera House ซึ่่�งนอกจากเป็็ นสวนสาธารณะที่่� เปิิ ดบริิการฟรีีแล้้ว ยัังเป็็ นที่่� ตั้้�งของสถาบััน
พฤกษศาสตร์์แห่่งชาติิของออสเตรเลีีย ดัังนั้้�น ที่่� นี่่�จึึงมีีองค์์ความรู้้เ� กี่่� ยวกัับพฤกษศาสตร์์อยู่่�มากมาย โดยมีี
ห้้องสมุุด Daniel Solander ที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้น� ในปีี พ.ศ. 2395 นัับเป็็นห้้องสมุุดวิิจัยั ทางพฤกษศาสตร์์ที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุดุ
ในออสเตรเลีีย รวบรวมทั้้�งหนัังสืือ วารสาร ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์์ ภาพถ่่ายประวััติิศาสตร์์ แผนที่่�
หอจดหมายเหตุุ ฯลฯ รวมทั้้�งความหลากหลายของพรรณไม้้ต่่างๆ ในพื้้�นที่่�ของสวนก็็กลายเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้ที่่� �สำ�ำ คััญ
ซึ่�่งทางสวนมีีอาสาสมััครพาเดิินชมโดยต้้องจองล่่วงหน้้าและเสีียค่่าธรรมเนีียมเพื่่�อให้้ได้้รู้้รา
� ยละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
พรรณไม้้แต่่ละชนิิด
Royal Botanic Garden Sydney ยัังเชื่่�อมโยงความสััมพัันธ์์ของต้้นไม้้ ป่่ า และคนเข้้าไว้้ด้้วยกัันด้้วยกิิจกรรม
พิิเศษ เช่่น Aboriginal Experience และ Aboriginal Bush Tucker Tour โดยไกด์์ชาวอะบอริิจิินจะพาชมสวน
เพื่่�อแนะนำำ�การใช้้พืืชแต่่ละชนิิดในการดำำ�รงชีีวิิตของชนเผ่่าโบราณ และการหาของป่่ ามาทำำ�อาหารพื้้�นเมืือง
จนมีีอิิทธิิพลมาถึึงอาหารออสเตรเลีียในปัั จจุุบััน อีีกทั้้�งยัังมีีการเดิินบำำ�บััดด้้วยธรรมชาติิ (Nature Therapy Walk)
ที่่�ช่ว่ ยลดระดัับความเครีียดและความดัันโลหิิต เป็็ นต้้น นอกจากนี้้�ยังั มีีศููนย์์จำ�ำ หน่่ายพัันธุ์์�พืืชหายากของออสเตรเลีีย
ที่่�ส่ว่ นหนึ่่�งได้้จากการขยายพัันธุ์์�จากสวนสาธารณะนั่่�นเอง ซึ่่ง� รายได้้นำำ�มาใช้้เพื่่�อการพััฒนาและอุุดหนุุนงานวิิจัยั
ด้้านพฤกษศาสตร์์ต่อ่ ไป
ที่่�มา : www.rbgsyd.nsw.gov.au
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TALK TO ZINE

“สวนเบญจกิิติิ”
เปลี่่�ยนตึึกร้้าง
เป็็นสวนป่่า

พััฒนาพื้้�นฐาน
ทางนิิเวศของเมืือง

สำำ�นัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้ � (องค์์การ
มหาชน) หรืือ OKMD ร่่วมกัับ The Cloud จััดกิิจกรรม
พิิเศษในหััวข้้อ Knowledge in the Park ระบบนิิเวศ
พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� ที่่�มีต่ี อ่ เมืือง และการออกแบบสวนสาธารณะ
ด้้วยแนวคิิดพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��
ยิ่่� ง ยง ปุุ ณ โณปถัั ม ภ์์ ตััว แทนสถาปนิิ ก จากสถาบััน อาศรมศิิ ล ป์์ เล่่ า เบื้้�อ งหลััง แนวคิิ ด การออกแบบ
สวนป่่ าเบญจกิิติิที่่�เปลี่่�ยนตึึกร้้างของโรงงานยาสููบเดิิมเป็็ นสวนป่่ าว่่า การตีีความคำำ�ว่่าสวนป่่ าคืือสวนที่่�ต้้นไม้้
อยู่่�ได้้ด้้วยตััวเอง เติิบโตตามธรรมชาติิ ไม่่ต้้องรดน้ำำ�� ดัังนั้้�น สวนป่่ าจริิงๆ จะให้้ความสำำ�คััญแต่่ต้้นไม้้อย่่างเดีียว
ไม่่ได้้ แต่่ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับน้ำำ�� ด้้วย
ภายในสวนป่่ าเบญจกิิ ติิ จ ะมีี บ่่ อ น้ำำ�� อยู่่� 4 แห่่ ง
ทำำ�หน้้าที่่�ต่า่ งกัันไป คืือ
บ่่อที่่� หนึ่่�ง บ่่อที่่� อยู่่�ใกล้้คลองไผ่่สิิงโต เชื่่� อ มกัั บ
คลองเตยที่่� ใ กล้้กัับ ปากแม่่ น้ำ��ำ เจ้้าพระยา เป็็ นบ่่อน้ำำ��
กร่่อย ต้้นไม้้ในโซนนี้้�เป็็ นไม้้ป่่าชายเลน
บ่่อที่่�สอง เป็็ นบึึงป่่ าน้ำ��ำ จืืด
บ่่อที่่�สาม เป็็ นบ่่อใหญ่่ใจกลางสวน จะมีีต้้นไม้้ใหญ่่
เช่่น ต้้นโพธิ์์� ต้้นไทร และต้้นจามจุุรีที่่ี �มีีอยู่่�เดิิม
บ่่อสุุดท้้าย เป็็ นโซนสวนป่่ ากิินได้้และสวนเกษตร
คนเมืือง มีีพืืชที่่�เป็็ นทั้้�งอาหารคนและอาหารนก อย่่าง
ตะขบ มะกอกน้ำำ�� และคล้้าน้ำำ�� เพื่่�อให้้ทั้้�งคนและสััตว์ ์
อยู่่�ร่่วมกัันได้้ในสวนป่่ ากลางเมืือง
นอกจากนี้้�โ ครงสร้้างต่่า งๆ ภายในสวนป่่ ายััง ให้้
ความสำำ� คัั ญ กัั บ ต้้นไม้้ภายในสวน อย่่ า งเสาของ
สกายวอล์์ก จะใช้้โครงสร้้างที่่� ไ ม่่ ก ระทบกระเทืือน
ต่่ อ รากต้้นไม้้เดิิ ม หรืือการที่่� ส วนป่่ ามีี ถ นนผ่่ า กลาง

เป็็ นบล็็อกสี่่�เหลี่่�ยม เนื่่�องจากพื้้�นที่่�เดิิมเป็็ นอาคารแน่่น
ทุุกบล็็อก หากจะรัักษาต้้นไม้้เดิิมบริิเวณแนวริิมถนน
การทุุบถนนทิ้้�งจะทำำ�ให้้รากเสีียสมดุุล เพื่่�อรัักษาต้้นไม้้
ไว้้จึึงปรัับถนนให้้เล็็กลง แล้้วเจาะคููระบายน้ำำ�� ตรงกลาง
เพื่่�อเป็็ นพื้้�นที่่�รับั น้ำำ�� เมื่่�อฝนตก
“เมื่อ่� พูดู ถึึงคำำ�ว่่าโครงสร้้างพื้้น� ฐาน (Infrastructure)
หลายคนจะนึึกถึึงสาธารณููปโภค ไฟฟ้้า ประปา
ซึ่่�งการออกแบบสวนนี้้�เรานึึกถึึงคำำ�ว่่า Ecological
Infrastructure หรืื อโครงสร้้างพื้้�นฐานทางนิิ เวศ
เราอยากให้้สวนป่่ าเบญจกิิติเิ ป็็ นพื้้น� ฐานทางนิิเวศ
ของเมืือง เพราะนิิเวศแปลว่่าบ้้าน ซึ่่�งบ้้านไม่่ใช่่
แค่่พื้้น� ฐานคอนกรีีต แต่่หมายถึึงสิ่่�งมีีชีีวิิตทุุกอย่่าง
เราอยากให้้โครงการนี้้ส� ร้้างกรอบคิิดใหม่่เกี่่�ยวกัับ
คนกัับเมืือง ให้้คำำ�ว่่าบ้้านขยายออกไป เชื่่�อมโยง
กัับธรรมชาติิด้้วย” สถาปนิิกจากสถาบัันอาศรมศิิลป์์
กล่่าว

สุุดท้้ายแล้้วคำำ�ว่่า “บ้้าน” จึึงอาจไม่่ได้้หมายถึึงที่่�อยู่่�อาศััยของมนุุษย์์เท่่านั้้น� แต่่บ้้านคืือสถานที่่�ที่่�ธรรมชาติิ
อยู่่�ได้้ด้้วยตััวเอง มีีพืืช สััตว์ ์ แมลงตััวเล็็กตััวน้้อยอยู่่�ร่่วมกััน ทำำ�ให้้ระบบนิิเวศสมบููรณ์์ เพราะเมื่่�อพืืชและสััตว์อ์ ยู่่�รอด
มนุุษย์์ก็็จะรอดปลอดภััยด้้วยเช่่นกััน

EXPLAINED

Knowledge
in
the Park

ความหมายหลายมิิติิ
กัับการใช้้พื้้�นที่่�สาธารณะ

เพื่่�อการเรีียนรู้้�

คำำ�ว่่า Park ทำำ�ให้้นึึกถึึงอะไร แล้้วเป็็ นอะไรได้้อีีก นอกจากจะหมายถึึงสวนสาธารณะ และถ้้าไม่่จำ�ำ กััด
ฟัั ง ก์์ชััน จนเกิิ น ไป Park ยััง หมายถึึงพื้้�น ที่่� ก ลางแจ้้ง ทำำ� ขึ้้ น� เพื่่� อ วััตถุุป ระสงค์์บ างอย่่ า ง เช่่ น สนามกีี ฬ า
สวนสนุุก อุุทยานการเรีียนรู้้ � สู่่�ไอเดีียต่่อยอด ในคอลััมน์์นี้้จึึ� งขอชวนมาล้้อมวงดููและสนุุกกัับความหมายของ Park
ที่่�เป็็ นมากกว่่าสวนไปพร้้อมกััน
SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip
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EXPLAINED

“ชนชั้้�นสููง-ชนชั้้�นสวน”
สู่่� “สวนสาธารณะ”
ที่่�ใครก็็เข้้าถึึง

Park ที่่�เป็็นมากกว่่า
สวนสาธารณะ

มากกว่่าส วนสาธารณะ คำำ� ว่่า Park ยััง ถููกนำำ� ไปใช้้ใน
หลากหลายมิิติิ โดยมีีสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เชื่่�อมโยงกัันคืือ การเปิิ ดพื้้�นที่่�
ทางกายภาพเพื่่�อให้้คนเข้้าใช้้บริิการ เปิิ ดประสบการณ์์จริิง
เรีียนรู้้จา
� กสิ่่�งที่่�ทำ�ำ

ศููนย์์กีีฬา (Sports Park)
รู้้� ห รืื อ ไม่่ นอกจากสวนเป็็ นสิ่่� ง ที่่�
มนุุ ษย์์สร้้างหรืือกำำ�หนดขึ้้น� ในอดีีต
สวนไม่่ใช่่พื้้น� ที่่�ที่�่ใครสามารถเข้้าถึึง
และมีีไว้้สำำ�หรัั บ ชนชั้้� น สููงเท่่ า นั้้� น
ชนชั้้� น ศัั ก ดิิ น าจะใช้้เวลาว่่างในสวน
เพื่่�อพัักผ่่อนหย่่อนใจและเพื่่อ� ล่่าสััตว์์
จนกระทั่่�งเราเดิินทางมาถึึงยุุคปฏิิวััติิ
อุุตสาหกรรมที่่เ� มืืองเต็็มไปด้้วยมลพิิษ
ฝุ่่�นควััน ความแออััด นำำ�ไปสู่่�การต่่อสู้้�
ระหว่่างชนชั้้น� เพื่่อ� ให้้ได้้ “สวนสาธารณะ
แห่่งแรกในโลก” อย่่าง Birkenhead
Park ในอัังกฤษเกิิดขึ้้น� ตามมา โดย
ในช่่วงแรกยัังคงมีีเงื่่�อนไขและค่่าเข้้า
ใช้้บริิการ สะท้้อนถึึงความเหลื่่�อมล้ำำ��
ของการเข้้าถึึงธรรมชาติิและคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่ดีี�
จากพื้้น� ฐานการต่่อสู้้แ� ละเคลื่่อ� นไหว
ทางสัังคมของกรณีี “Birkenhead Park”
ไม่่น่่าแปลกใจที่่�ต่่อมาทั่่�วโลกได้้รู้้�จััก
Hyde Park ในอัังกฤษ ที่่ไ� ด้้ชื่่�อว่่าเป็็ น
สวนแห่่ ง เสรีีภาพการพูู ด เพราะมีี
โซน Speakers’ Corner ที่่เ� ปิิ ดโอกาส
ให้้ผู้้� คนได้้พููด เรีียกร้้อง และแสดง
ความคิิดเห็็นในทุุกประเด็็น ไม่่จำำ�กััด
อยู่่�แค่่การเมืือง

พื้้�น ที่่� ที่่� เ ปิิ ด ให้้คนทั่่�ว ไปเข้้ามาเล่่น กีี ฬ า เคลื่่� อ นไหวเพื่่� อ
สุุขภาพ ออกกำำ�ลัังกาย ยกตััวอย่่าง ไต้้หวัันมีี Luodong Sports
Park ที่่�กลายมาเป็็ นหนึ่่�งในสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว เพราะมีีพื้้น� ที่่�
ทิิวทััศน์์สวยงาม และมีีผู้ม้� าออกกำำ�ลัังกายทั้้�งกีีฬาทางบกและ
ทางน้ำำ�� จำำ�นวนมาก บนเนื้้�อที่่� 293 ไร่่ ในเวลาเดีียวกััน Sports
Park เป็็ นได้้ตั้้�งแต่่พื้้น� ที่่�สนามบาสเกตบอลหรืือสเก็็ตบอร์์ด
ริิมทางที่่�ถููกจััดเตรีียมพื้้�นที่่�
ศููนย์์เยาวชนอย่่างสนามกีีฬาไทย-ญี่่�ปุ่่� น ดิินแดง ศููนย์์กีีฬา
ท้้องถิ่่�น สนามกีีฬาแห่่งชาติิ ไปจนถึึง Smart National Sports
Park ที่่�อยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการปรัับโฉมสนามกีีฬาหััวหมาก
อีีกภารกิิจที่่�จะสร้้างพื้้�นที่่�ทางกีีฬาให้้ทััดเทีียมนานาชาติิโดย
การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

อุุทยานการเรีียนรู้้� (Knowledge Park)
พื้้�น ที่่� ที่่� ทุุก คนสามารถเข้้าใช้้บริิ ก าร เรีี ย นรู้้ ด้้� วยตััว เอง
เพื่่� อ สร้้างสรรค์์สััง คมการเรีี ย นรู้้ ที่่� � ผ ลััก ดััน ให้้ประชาชนใช้้
ประโยชน์์และสามารถก้้าวทัันโลกได้้ ที่่�คุ้้น� เคยในบ้้านเรา ได้้แก่่
อุุทยานการเรีียนรู้้ � TK Park ที่่�ไม่่ได้้มีีจำ�ำ กััดเฉพาะในกรุุงเทพฯ
แต่่ยััง กระจายไปสู่่�ท้้องถิ่่� น ทั่่�ว ทุุก ภููมิิ ภ าคที่่� ส่่ง เสริิม นิิ สััย รััก
การอ่่านและการเรีียนรู้้อ� ย่่างสร้้างสรรค์์ตลอดชีีวิตข
ิ องเยาวชน
และประชาชน พร้้อมนำำ�นวััตกรรมสมััยใหม่่มาใช้้
อุุท ยานเรีีย นรู้้ ป๋๋� วย 100 ปีี มหาวิิ ท ยาลััย ธรรมศาสตร์์
ปทุุมธานีี ที่่�เมื่่�อเสร็็จสมบููรณ์์จะสามารถให้้บริิการประชาชน
และสร้้างประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืนตามแนวคิิดของอาจารย์์ป๋๋ วย
อึ๊๊�งภากรณ์์ ที่่�ได้้แก่่ ห้้องสมุุดประชาชน พื้้�นที่่�สาธารณะ พื้้�นที่่�
สร้้างอาหารที่่�สามารถปลููกผัักบนหลัังคา (Urban Rooftop
Farming) การนำำ�พลัังงานสะอาดมาใช้้
ตามมาด้้วยอุุทยานธรรมชาติิวิทิ ยาสิิรีรุี ุกขชาติิ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล สวนอ้้างอิิงสมุุนไพรและเครื่่อ� งยา ที่่�เยาวชนและผู้้ส� นใจ
สามารถเข้้าไปเรีียนรู้้ � ทั้้�งสื่่�อภายในอาคารและสวนสมุุนไพร
ที่่� ใ นอนาคตอัั น ใกล้้ยัั ง สามารถทัั ว ร์์อุุ ท ยานเสมืือนด้้วย
เทคโนโลยีีอย่่าง VR 360 Tour
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พื้้�นที่่�สาธารณะกัับ
ประโยชน์์หลายมิิติิ

ด้้วยการปกครองรวมศููนย์์ มีีแต่่ตึึกสููง เราจะอยู่่�อย่่างไรถ้้า
เมืืองใหญ่่ไม่่มีีสวนให้้บริิการ คำำ�ตอบเดีียวก็็คืือ ผู้้ค� นจะยัังคง
โหยหาพื้้�นที่่�สาธารณะ ซึ่ง�่ ฝ่่ ายบริิหารต้้องมีีส่ว่ นร่่วมออกแบบ
เมืืองให้้มีีคุณ
ุ ภาพ ช่่วยป้้องกัันปัั ญหาสาธารณสุุขและสัังคม
ไปจนถึึงช่่วยกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของเมืือง

เซ็็นทรััล พาร์์ค (Central Park)
ในมุุมเพื่่�อสุุขภาพ
ลองหลัับตานึึกภาพว่่า ถ้้าหากไม่่มีีเซ็็นทรััล พาร์์ค
สวนสาธารณะขนาด 2,132 ไร่่ ชาวนิิวยอร์์กจะต้้อง
เจออะไรบ้้าง ถ้้าไม่่รวมซีีนโรแมนติิกในหนัังที่่�จะหายไป
จะไม่่มีวิี วิ สีีเขีียวให้้คลายเครีียด ไม่่มีพื้้ี น� ที่่�ออกกำำ�ลัังกาย
ไม่่มีีปอดของเมืืองใกล้้บ้้าน
ในทุุก วััน เซ็็ น ทรััล พาร์์คพร้้อมที่่� จ ะผลิิ ต อากาศ
บริิสุทธิ์์
ุ �จากต้้นไม้้กว่่า 18,000 ต้้น เป็็ นที่่�ออกกำำ�ลัังกาย
ทั้้�งเดิิน วิ่่�ง โยคะ ขี่่�จักั รยาน ที่่�มีีผลทำำ�ให้้คนที่่�ทำ�ำ งาน
หรืืออาศััยรอบสวนทั้้�ง 4 ด้้าน เพิ่่� มโอกาสลุุกขึ้้น� มา
ออกกำำ�ลัังกาย และยัังเป็็ นพื้้�นที่่�พบปะผู้้ค� น หย่่อนใจ
หลัังช่่วงเวลารีีบเร่่งเคร่่งเครีียดของวััน

สวนป่่าโซล (Seoul Forest)
ในมุุมเพื่่�อผ่่อนคลาย

SCAN QR CODE
เพือ่ รับฟัง Audio Text

ปัั กหมุุดหนึ่่�งเมืืองที่่�กำ�ำ ลัังป๊๊อปที่่�สุดุ และไม่่ได้้หยุุด
แค่่ K-Pop อย่่างโซล เกาหลีีใต้้ ในเวลาเดีียวกัันโซลเป็็ น
เมืืองที่่�เต็็มไปด้้วยการแข่่งขััน เกาหลีีใต้้เองก็็มีีอัตรา
ั
การฆ่่าตััวตายสููงเกิิ ดต่ำำ�� ผู้้ค� นจึึงต้้องการพื้้�นที่่� เพื่่�อ
ผ่่อนคลาย สวนป่่ าโซลที่่�เปรีียบเหมืือนเซ็็นทรััล พาร์์ค
ในนิิ วยอร์์ก และไฮด์์ พาร์์คของลอนดอน ที่่� ตั้้ง� อยู่่�
ใจกลางเมืืองใหญ่่จึึงกลายเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ น
หากถามว่่ามาสวนป่่ าโซล สวนสาธารณะที่่เ� คยเป็็ น
สนามแข่่งม้้าและเปิิ ดใช้้ในปีี พ.ศ. 2548 ทำำ�อะไรได้้บ้้าง
นอกจากเป็็ นสถานที่่�โปรดของเหล่่าแม่่บ้้าน ผู้้ใ� หญ่่วัยั
เกษีียณแล้้ว ผู้้ค� นยัังสามารถชมอุุทยานวััฒนธรรมและ
ศิิลปะ อุุทยานการเรีียนรู้้ � ให้้อาหารกวางในอุุทยานป่่ า
เชิิงนิิเวศ เดิินเล่่นสวนริิมแม่่น้ำ��ำ ฮััน ชมวิิวหอคอยและ
สวนนััมซาน แลนด์์มาร์์กอีีกฝั่่�ง ออกเดตราวคู่่�หนุ่่�มสาว
ในซีี รีี ส์ ์ ไปจนถึึงเที่่� ย วตามรอย K-Drama และ
ภาพโปสเตอร์์ อััลบั้้�มวงบอยแบนด์์ BTS หรืือเข้้าชม
อีีเวนต์์ที่่�จัดั เพื่่�อเอนเตอร์์เทนชาวเมืืองโซล
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ปาร์์ค กููเอล (Park Guell)
ในมุุมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
หากมาเยืือนบาร์์เซโลนา สเปน สวนสาธารณะ
ปาร์์ค กููเอล คืือ จุุ ด หมายปลายทางของคนรััก
สถาปัั ต ยกรรมและศิิ ล ปะ โดยเฉพาะผลงานของ
Antoni Gaudi สถาปนิิกชื่่�อก้้องโลกที่่�สาย Art Nuveau
รู้้จั� กั ดีี ด้้วยการใช้้เส้้นโค้้งเหนืือจิินตนาการ และตกแต่่ง
ด้้วยกระเบื้้�องโมเสกในสไตล์์ที่่มี� เี อกลัักษณ์์ไม่่เหมืือนใคร
มาจากไอเดีี ย โครงการที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ที่่� สร้้า งขึ้้ �น ช่่ ว ง
ปีี พ.ศ. 2443-2457 และต่่อมาได้้รัับการขึ้้น� ทะเบีียน
ให้้เป็็ นมรดกโลกอย่่ า งไม่่ มีี ข้้ อสงสัั ย กลายเป็็ น
หนึ่่�งจุุดท่่องเที่่� ยวที่่� สร้้างรายได้้มหาศาลให้้กัับสเปน
และแม้้จะมีีโซนให้้เข้้าฟรีี แน่่นอนว่่าเหล่่านักั ท่่องเที่่�ยว
ต่่ า งยิิ น ดีี ที่่� จ ะจัับ จองตั๋๋�ว และซื้้�อ ทััว ร์์ ยััง ไม่่ นัับ ของ
ที่่�ระลึึกจากร้้านค้้า ที่่�กิินดื่่�มใกล้้สวน และอีีกมากมาย
ที่่�เข้้ามาช่่วยกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของผู้้ค� นในชุุมชน

ชวนเที่่�ยวเลี้้�ยวเข้้า
สวนใหม่่-ใกล้้บ้้าน

กลัับมาที่่�สวนละแวกบ้้าน เราใช้้พื้้�นที่่�สวนคุ้้�มแล้้ว
หรืือยััง ถ้้ายัังเราจะชวนคุุณ ไปเปิิ ด อีี ก หลายกิิ จ กรรม
ที่่�ทำ�ำ ได้้ในพื้้�นที่่�สวน ลองเริ่่�มจากสวนเปิิ ดใหม่่ใกล้้บ้้าน
ใกล้้ที่่�ทำ�ำ งาน หรืือสวนเพื่่อ� นบ้้านนอกพื้้�นที่่�ที่่มี� หี ลากหลาย
ประโยชน์์

สวนป่่าเบญจกิิติิ
กรุุ งเทพฯ

เริ่่�มเปิิ ดให้้บริิการปีี พ.ศ. 2564 เมื่่�อถามว่่าพื้้น� ที่่�
ประมาณ 450 ไร่่ แบ่่งเป็็ นสวนน้ำำ�� 130 ไร่่ สวนป่่ า 320 ไร่่
ของสวนป่่ าเบญจกิิติิทำ�ำ อะไรได้้บ้้าง ที่่� นี่่�เป็็ นสถานที่่�
ออกกำำ� ลััง กายกลางแจ้้ง หย่่อ นใจจากความเครีีย ด
ที่่�บางโอกาสจััดให้้มีีดนตรีีในสวน เป็็ นพื้้�นที่่�ทำ�ำ กิิจกรรม
นอกศููนย์์การค้้าของครอบครััว เรีียนรู้้ก� ารออกแบบ
ด้้านภููมิิสถาปัั ตย์ ์ การออกแบบเพื่่�อทุุกคน (Universal
Design) พื้้�นที่่� ศึึกษาความหลากหลายของพืืชพัันธุ์์�
ที่่� จะนำำ�ไปสู่่�ความหลากหลายทางชีีวภาพ ทั้้�งยัังเป็็ น
พื้้�นที่่�รองรัับน้ำำ�� และบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียด้้วยพืืชพัันธุ์์�
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ที่่�มา : Landprocess

สวนลอยฟ้้าเจ้้าพระยา
กรุุ งเทพฯ

เริ่่ม� เปิิ ดให้้บริิการปีี พ.ศ. 2563 สวนสาธารณะลอยฟ้้า
ที่่� อ ยู่่�เหนืือแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยาแห่่ง นี้้� เป็็ น สวนเหนืือแม่่น้ำ��ำ
แห่่งแรกในไทย ออกแบบและปรัับปรุุ งจากโครงการสร้้าง
รางรถไฟฟ้้าลาวาลิินที่่�เคยถููกปล่่อยทิ้้�งร้้าง โดยตั้้�งอยู่่�คู่่�กัับ
สะพานพระปกเกล้้าเพื่่� อ ให้้บริิก ารประชาชนทั้้�ง 2 ฝั่่� ง
ทั้้�ง เพื่่� อ ออกกำำ� ลััง กายเพื่่� อ สุุข ภาพ และชมทััศ นีี ย ภาพ
ของกรุุ งเทพฯ โซนแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยาที่่� สวยงาม จนได้้รัับ
การแนะนำำ�ให้้เป็็ นอีีกหนึ่่�งจุุดชมวิิวล่่าสุดุ ห้้ามพลาดของทั้้�ง
คนกรุุ ง เทพฯ และนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว โดยเฉพาะช่่ ว งเวลา
พระอาทิิตย์ต์ กดิิน อำำ�นวยความสะดวกด้้วยการมีี ลิิฟต์์
ให้้บริิการผู้้สูู� งอายุุและผู้้ที่่� �ใช้้วีีลแชร์์

สวนสาธารณะกุุดหวาย
ศรีีสะเกษ

เริ่่�มเปิิ ดให้้บริิการปีี พ.ศ. 2564 สวนสารพััดประโยชน์์
แห่่งนี้้�ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� ที่่�เดิิมเคยเป็็ นหนองน้ำำ�� สาธารณะ
เก็็บน้ำำ�� และป่่ ารก เมืืองศรีีสะเกษ ออกแบบให้้เป็็ นสถานที่่�
พัักผ่่อนหย่่อนใจ ท่่องเที่่�ยว ถ่่ายรููป และเช็็กอิิน รวมทั้้�ง
ทำำ�กิิจกรรมออกกำำ�ลัังกายอย่่างวิ่่�งและขี่่�จัักรยานรอบบึึง
โดดเด่่นด้้วยจุุดชมวิิวอาคาร 3 ชั้้�น ที่่�กลายมาเป็็ นแลนด์์มาร์์ก
สำำ�คััญแห่่งใหม่่ของเมืือง
ที่่�มา : การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.)

พาสาน

นครสวรรค์์

ที่่�มา : puu.nattaporn

เริ่่ม� เปิิ ดให้้บริิการปีี พ.ศ. 2562 ใช้้งบซื้้�อที่่�ดินิ
จากเงิินบริิจาคของประชาชน ร่่วมกัับเงิินก่่อสร้้าง
ของรััฐ 117 ล้้านบาท เป็็ นแลนด์์มาร์์กแห่่งใหม่่
และลานสาธารณะต้้นแม่่ น้ำ��ำ เจ้้าพระยาของ
ชาวนครสวรรค์์ ออกแบบร่่วมสมััย บอกความหมาย
ของวิิถีีชีีวิิตของชาวต้้นน้ำำ�� เจ้้าพระยา จุุดรวม
ของแม่่ น้ำ��ำ ปิิ ง วััง ยม น่่ า น สร้้างมููลค่่า ไม่่ใ ห้้
เมืืองนครสวรรค์์เ ป็็ น แค่่เ มืืองทางผ่่า นเท่่านั้้�น
แต่่ยังั กลายเป็็ นหนึ่่�งในจุุดหมายปลายทางบน
แนวคิิ ด เศรษฐกิิ จสร้้า งสรรค์์ใ ห้้นััก ท่่ อ งเที่่� ย ว
มาเช็็ ก อิิ น และเที่่� ย วชม ทั้้� ง ยัั ง ออกแบบให้้
อยู่่�ร่่วมกัันได้้กัับภััยธรรมชาติิ เป็็ นทางลอดน้ำำ��
และรัับน้ำำ�� ในช่่วงน้ำำ�� หลากของเมืือง

คำำ�ว่่า Park หรืือ สวน ใกล้้ชิิดกัับเราในทุุกมิิติิ ลองใช้้เวลาสัักนิิดไปสััมผััสประสบการณ์์ที่่�มากกว่่าแค่่สวน
เปิิ ดโลกการเรีียนรู้้ที่่� �อยู่่�รอบตััวเรา
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A-Z Story Behind the Parks
เรื่่�องน่่ารู้้�ของสวนสาธารณะในเมืืองใหญ่่ทั่่�วโลก

กว่่าจะมาเป็็ นสวนสาธารณะแต่่ละแห่่งที่่�เปรีียบเสมืือนปอดใจกลางเมืืองต่่างๆ ทั่่�วโลก พื้้�นที่่�สีีเขีียวเหล่่านี้้ �
มีีที่่�มาอย่่างไร ทำำ�ไมใครๆ ถึึงอยากไปพัักผ่่อนในสวนไม่่เว้้นแต่่ละวััน

AL-AZHAR PARK

BIRKENHEAD PARK

CENTRAL PARK

DJURGARDEN

ก่่อนจะเป็็ นสวนสาธารณะ
แห่่งกรุุ งไคโร อีียิิปต์์ สวน
อัั ล อาซาร์์เ คยเป็็ นพื้้�น ที่่�
ทิ้้�งขยะประจำำ�เมืืองมานาน
กว่่าศตวรรษ

สวนสาธารณะแห่่งแรกของ
โลกที่่� สร้้า งจากเงิิ น ภาษีี
ของประชาชน ถืือกำำ�เนิิดขึ้้น�
ที่่� อััง กฤษ เปิิ ด ให้้บริิก าร
ในวัันที่่� 5 เมษายน พ.ศ. 2390

ปอดแห่่งมหานครนิิวยอร์์ก
ต้้นแบบของสวนสาธารณะ
อีี ก ห ล า ย แ ห่่ ง ทั่่� ว โ ล ก
เช่่น Golden Gate Park
สหรััฐอเมริิกา และ Ueno
Park ญี่่�ปุ่่� น

สวนสาธารณะที่่�มีลัี กั ษณะ
เป็็ นเกาะใจกลางกรุุ ง
สตอกโฮล์์ม สวีีเดน และ
มีี พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ ใ ห้้เรีี ย นรู้้ �
เรื่่อ� งราวต่่างๆ ถึึง 22 แห่่ง

ELEFTHERIA SQUARE

FLAGSTAFF HOUSE
MUSEUM

GLEISDREIECK

HEPING ISLAND PARK

ตั้้�งอยู่่�ใจกลางเมืืองนิิโคเซีีย
สาธารณรััฐไซปรััส อดีีตเป็็น
คููน้ำำ�� เก่่าที่่แ� ห้้งสนิิท ก่่อนที่่�
จะออกแบบให้้กลายเป็็ น
สวนดีีไซน์์แปลกตา

พิิพิิธภัณ
ั ฑ์์ประวััติิศาสตร์์
กาน้ำำ�� ชา สร้้างขึ้้น� ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2389 โดยตั้้�งอยู่่�ใน
Hong Kong Park ของ
ฮ่่องกง

สวนสาธารณะไกรส์์ไตรเอ็็ก
ในกรุุ งเบอร์์ลิิน เยอรมนีี
ตั้้�งอยู่่�กลางเส้้นทางรถไฟ
ที่่� ตััด กััน เป็็ น สามเหลี่่� ย ม
เป็็ นจุุดชมรถไฟยอดนิิยม

พื้้�น ที่่� สาธาร ณะบนเกาะ
เหอผิิง ทางตอนเหนืือสุุด
ของไต้้หวััน มีีอุทุ ยานทาง
ธรณีี วิิ ท ยาที่่� อุุด มไปด้้วย
หิินรููปร่่างประหลาด

IBIRAPUERA PARK

JIM MORRISON

KING HENRY VIII

LONGHUA AIRPORT

สวนสาธารณะท่่ามกลาง
ป่่ าคอนกรีี ต แห่่ ง บราซิิ ล
ถืือเป็็นสวนที่่มี� ผู้ี ค้� นมาเยืือน
มากที่่� สุุ ด ในอเมริิ ก าใต้้
เป็็ นสถานที่่� จััดงาน Sao
Paulo Fashion Week

Jim Morrison นััก ร้้อง
นำำ�วง The Doors ถููกฝัังอยู่่�
ณ สุุสานแปร์์ ลาแชส ใน
กรุุ ง ปารีี ส เช่่ น เดีี ย วกัั บ
คนดัังระดัับโลกอีีกหลายราย

ก่่อนจะเป็็ นสวนสาธารณะ
ที่่� มีี ชื่่� อ เ สีี ย ง แ ห่่ ง ก รุุ ง
ลอนดอน ไฮด์์ พาร์์ค
เคยเป็็ นสถานที่่� ล่่ าสััตว์ ์
ส่่วนพระองค์์ของพระเจ้้า
เฮนรี่่ที่่� � 8 มาก่่อน

สนามบิินหลงหััวเคยเป็็ น
สนามบิินพาณิิชย์์ก่่อนถููก
เปลี่่�ยนเป็็ นสวนสาธารณะ
แนวยาวที่่� มีี ทา งเดิิ น ชม
สวนดอกไม้้ ลู่่�วิ่่� ง และ
เลนจัักรยาน

one Of a kind

METRO FOREST PROJECT

NEK CHAND’S ROCK GARDEN

ศููน ย์์ เ รีี ย น รู้้ � ป่่ า ใ น ก รุุ ง เ ป็็ น
การนำำ� พื้้�น ที่่� ร กร้้างมาสร้้างป่่ า
โดยเน้้นการปลููกป่่ านิิเวศเพื่่�อให้้
มีี ส ภาพใกล้้เคีี ย งสภาพป่่ า
ธรรมชาติิมากที่่�สุดุ

Nek Chand เป็็ นชาวปากีีสถาน
ที่่�อพยพมาอยู่่�ในอิินเดีีย เขาทยอย
เก็็บเศษอิิฐ หิิน กระเบื้้�อง ฯลฯ
มาประกอบเป็็ นประติิมากรรม
หลายหมื่่น� ตััว

OSLO

PEOPLE’S PARK
MOVEMENT

QING DYNASTY

ROYAL BOTANIC
GARDENS, KEW

กรุุงออสโล เมืืองหลวงของ
นอร์์เวย์์ มีีพื้้น� ที่่�สาธารณะ
สีี เ ขีี ย วถึึง 68% เป็็ น
เมืืองหลวงสีี เ ขีี ย วแห่่ ง
ภููมิิภาคยุุโรป ปีี พ.ศ. 2562

ขบวนการอุุ ท ยานเพื่่� อ
ประชาชนโดยกลุ่่�มผู้้�ใ ช้้
แรงงานในอัังกฤษที่่�ต้้องการ
ให้้มีี พื้้ �น ที่่� สาธาร ณะแก่่
ประชาชน

พระราชวัั ง ฤดููร้้อนใน
กรุุ งปัั กกิ่่� ง เคยเป็็ นที่่�
ประทัับของบรรดากษััตริิย์ ์
ถืือเป็็ นอุุ ท ยานหลวงที่่�
งดงามที่่�สุดุ ของจีีน

ส ว น คิิ ว แ ห่่ ง อัั ง ก ฤ ษ
มีีต้้นไม้้สะสมจากทั่่�วโลก
มากกว่่า 30,000 ชนิิด และมีี
ลููกจ้้างเป็็ นนัักวิิทยาศาสตร์์
ถึึง 650 คน

SHENZHEN NANSHAN
SKY PARK

TRAFFIC PARKS

URBAN HEAT ISLAND

VONDELPARK

ออกแบ บ ด าดฟ้้าข อง
อาคารซ่่อมบำำ�รุุ งรถไฟฟ้้า
ความยาว 1.2 กิิโลเมตร
ของเมืืองเซิินเจิ้้�น ให้้เป็็ น
สวนสาธารณะลอยฟ้้าที่่�
มองเห็็นได้้ไกลถึึงฮ่่องกง

สวนในชุุมชนของญี่่�ปุ่่� นมััก
มีีส วนจำำ� ลองการจราจร
สำำ� หรัับ เด็็ ก เพื่่� อ ให้้เกิิ ด
การเรีียนรู้้ก� ฎจราจร และ
เพื่่� อ ลดจำำ� นวนผู้้เ� สีี ย ชีี วิิ ต
จากอุุบัติั เิ หตุุรถยนต์์

ในเมืืองใหญ่่ที่่�ขาดแคลน
ร่่ ม เ ง าต้้ น ไ ม้้มัั ก เ กิิ ด
ปรากฏการณ์์เกาะความร้้อน
ที่่�ทำ�ำ ให้้แสงอาทิิตย์ส์ ะท้้อน
ตามกระจกของอาคาร จนมีี
อุุณหภููมิิสููง

สวนที่่� ช าวอัั ม สเตอร์์ดััม
นิิ ย มมาอาบแดดและทำำ�
กิิจกรรมกลางแจ้้งในฤดููร้้อน
ตั้้�งชื่่�อตาม Joost van den
Vondel กวีีและนัักเขีียน
บทละครชาวดััตช์ใ์ นยุุคนั้้น�

WE! PARK

XINZHONGSHAN
LINEAR PARK

YOYOGI PARK

ZILKER PARK

ลานเดิินขนาดจำำ�กััดเพีียง
500 เมตรกลางกรุุ งไทเป
เกิิ ดจากการเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�
ไซต์์ ก่่ อ สร้้างโครงการ
รถไฟฟ้้าใต้้ดิิ น ให้้เป็็ น
ระเบีียงสีีเขีียวประจำำ�เมืือง

สวนสาธารณะแห่่ ง กรุุ ง
โตเกีี ย วเคยถููกใช้้เป็็ น
หมู่่�บ้้านนััก กีี ฬ า ในกีี ฬ า
โอลิิมปิิกฤดููร้้อน ปีี พ.ศ. 2507
และใช้้โรงเรืือนในสวนเป็็ น
สนามแข่่งบาสเกตบอล

สวนซิิ ล เกอร์์เ ปรีี ย บเป็็ น
เ ห มืื อ น ด ว ง อ าทิิ ตย์์ ที่่�
ชาวเมืืองเท็็กซััสต่่างพากััน
โคจรมาพััก ผ่่ อ นที่่� นี่่� ที่่� มีี
ทุุก กิิ จ กรรมกลางแจ้้งให้้
ทำำ�ครบทุุกหมวดหมู่่�

แพลตฟอร์์มที่่�เป็็ นตััวกลาง
ในการพััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียว
ขนาดเล็็กในกรุุงเทพฯ โดย
ผลงานแรก ได้้แก่่ สวน
วััดหััวลำำ�โพงรุุกขนิิเวศน์์

O

15

16

D

DECODE

ความสำำ�เร็็จของ

เซ็็
น
ทรัั
ล
พาร์์
ค
แลนด์์มาร์์กสุุดโด่่งดัังและวิิถีีชีีวิิตคนเมืือง
ทำำ�ไมสวนสาธารณะใหญ่่ที่่�สุดุ ของโลกบนพื้้�นที่่�กว่่า 2,000 ไร่่ ในมหานครนิิวยอร์์ก
ถึึงดึึงดููดผู้้เ� ข้้าใช้้มากกว่่าถึึง 42 ล้้านคนต่่อปีี
ไม่่ใช่่แค่่ขนาด แต่่มีีดีีที่่�บทบาทมากกว่่าที่่�เราคิิด ในฐานะสวนที่่�อยู่่�ในวิิถีีชีีวิิตของผู้้ค� น
จนกลายมาเป็็ นแม่่เหล็็กดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวที่่�อยากมาดููให้้รู้้ใ� ห้้เห็็นกัับตา

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip

1 สวนที่่�ทำำ�ให้้สุุขภาพกายแข็็งแรง

ถนนทุุกเส้้นมุ่่�งหน้้าไปเซ็็นทรััล พาร์์ค เพราะที่่�นี่่�มีต้้ี นไม้้เขีียวครึ้้ม� ที่่�เปรีียบเหมืือนปอดของเมืือง และเปรีียบเหมืือน
โรงงานผลิิตออกซิิเจนเป็็ นจุุดขาย ที่่�นี่่�มีีต้้นไม้้เกืือบ 20,000 ต้้นทั้้�งยัังช่่วยบรรเทาอากาศร้้อนให้้เย็็นลงในช่่วงที่่�
นิิวยอร์์กประสบภััยคลื่่�นความร้้อน (Heat Wave) ภััยเงีียบจากภาวะอากาศโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลง ที่่�ไม่่ได้้ส่่งผลดีี
เฉพาะแค่่พื้้น� ที่่�สวนเท่่านั้้น� แต่่ยังั รวมถึึงทั้้�งเมืือง ในขณะที่่�ช่ว่ งฤดููหนาวก็็มีี 2 ลานสเก็็ตน้ำ��ำ แข็็งหลัักให้้ได้้ลุุกขึ้้น� มา
ออกกำำ�ลัังกาย โดยมีีฉากหลัังเป็็ นวิิวเมืือง ที่่�ได้้แก่่ Wollman Rink และ Lasker Rink
นอกจากกีีฬาบนลานน้ำำ�� แข็็ง สวนแห่่งนี้้�ยังั มีีทั้้ง� กิิจกรรมทางบก ทางน้ำำ�� และผจญภััยให้้ลอง ที่่�ถ้้าคุณ
ุ เป็็ นจอมหวด
ลููกสัักหลาด ที่่�นี่่�มีีสนามเทนนิิสถึึง 30 คอร์์ท ไม่่นับั รวมสนามเบสบอล ซอฟต์์บอล วอลเลย์์บอล และฟุุตบอล
กิิจกรรมปีี นผา พายเรืือ ปั่่� นจัักรยานที่่�มีีให้้เช่่า โดยเฉพาะวิ่่�งที่่�เป็็ นกิิจกรรมสุุดฮิิตของชาวเมืือง
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สวนที่่�เยีียวยาสุุขภาพใจให้้ ไปต่่อ

ในเมืืองหมุุนเร็็ว ความเครีียดหลั่่�งไหลมาจากทุุกทิิศทาง
ทำำ�ให้้ชาวเมืืองต้้องการธรรมชาติิ พื้้�นที่่�กว้้าง และอากาศบริิสุทธิ์์
ุ �
เพื่่�อผ่่อนคลายแล้้วไปต่่อ ใช้้เวลากัับครอบครััว สัังสรรค์์กับั ผู้้ค� น
กลุ่่�มใหม่่ๆ ทำำ�กิิจกรรมที่่�ชอบ ทั้้�งหมดมีีให้้ครบและเป็็ นไปได้้ที่่�
เซ็็นทรััล พาร์์ค สวนสาธารณะที่่�มุ่่�งมั่่�นเอนเตอร์์เทนคนเมืือง
เริ่่�มเยีียวยากัันตั้้�งแต่่ความงามของธรรมชาติิในแต่่ละฤดููกาล
ที่่�ดีีต่่อใจ ที่่�ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ปลููกต้้นเอล์์ม ไม้้ใหญ่่ที่่�เตรีียมผลััดใบ
สีีส้้มในฤดููใบไม้้ร่่วงบริิเวณสองข้้างทางเดิิน และจุุดนััดพบ
ทำำ�กิิจกรรมอย่่าง The Mall จากความตั้้�งใจของ Federick Law
Olmsted ภููมิิสถาปนิิก และ Carvert Vaux สถาปนิิกผู้้ร่� ว่ ม
ออกแบบสวน ยััง ไม่่ ร วมสีี ขา วและชมพููสวยของซากุุ ร ะที่่�
Cherry Hill ในฤดููใบไม้้ผลิิที่่กำ� �ำ ลัังบาน ใครอยากปิิ กนิิก ผ่่อนคลาย
มีีอย่่างน้้อย 7 จุุดให้้ปููเสื่่�อรอนั่่�ง หนึ่่�งในสนามหญ้้าแนะนำำ�
ต้้องมีี Sheep Meadow ที่่�สามารถอาบแดดอ่่อนๆ เล่่นโยคะ
ทั้้�งยัังเป็็ นโซนปลอดเสีียงดััง (Quiet Zone) ที่่�ในยุุคนี้้ค� วามสงบ
กลายเป็็ นความหรููหราเยีียวยาจิิตใจได้้ดีี ส่่วนใครถนััดพัักใจ
ด้้วยดนตรีี แนะนำำ�คอนเสิิร์ต์ และเทศกาลดนตรีีที่่สลั
� บั สัับเปลี่่ย� นกััน
มาจรรโลงใจ

3

สวนที่่�เป็็นมิิตรกัับน้้อง (หมา)

ไม่่ใช่่แค่่ชาวนิิ วยอร์์กที่่� มีีสิิทธิ์์� เป็็ นเจ้้าของคุุณภาพชีี วิิตที่่� ดีี
สััตว์เ์ ลี้้�ยงก็็สมควรได้้รัับสิิทธิ์์นั้้� น� เพื่่อ� นที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ของมนุุษย์์พร้้อมแล้้ว
ที่่�จะออกเดิินทางไปเซ็็นทรััล พาร์์คพร้้อมกััน ขอแค่่ฉีีดวััคซีีนครบ
มีีสายจููง นิิสัยั ดีี เข้้าใจคำำ�สั่่�ง การไปเดิินเล่่นออกกำำ�ลัังกายกัับ
เจ้้าของก็็ไม่่ใช่่เรื่่อ� งยากแต่่อย่่างใด
ห่่างไกลจากคำำ�ว่่า “ห้้าม” เซ็็นทรััล พาร์์คเป็็ นสวนสาธารณะ
ที่่�เชื้้�อเชิิญให้้ชาวเมืืองนำำ�สััตว์เ์ ลี้้�ยงมาเดิินเล่่น เหมืือนที่่�เว็็บไซต์์
centralpark.com บอกเองว่่าเป็็ นสถานที่่�ชวนน้้องหมาเที่่�ยวที่่�
ดีีที่่�สุดุ “Best Place to Bring Your Dog” เพราะรู้้ว่� าสั
่ ตว์
ั เ์ ลี้้�ยง
ที่่�แทบจะไม่่ใช่่สัตว์
ั เ์ ลี้้�ยง แต่่เป็็ นสมาชิิกในครอบครััว มีีความสำำ�คััญ
กัับเจ้้าของ โดยเฉพาะในยุุคปััจจุบัุ นั ที่่�ผู้ค้� นเลืือกดููแลสััตว์เ์ ลี้้�ยง
แทนการมีีลููก หรืือ ที่่�เรีียกว่่า The Fur Baby Trend โดยเฉพาะ
ในกลุ่่�มคนรุ่่�นมิิลเลนเนีียมที่่�ส่ว่ นใหญ่่เป็็ นเจนวาย จากความกัังวล
เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ และสัังคม ในสวนยัังมีีรายละเอีียด
ที่่�บอกถึึงความใส่่ใจ ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นพื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับวิ่่ง� ช่่วงเวลาถอดสายจููง
รวมถึึงจุุดบริิการ 15 จุุดเพื่่�อให้้น้้องหยุุดกิินน้ำำ��
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สวนที่่�ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�

เซ็็นทรััล พาร์์คเป็็ นสวนที่่�ทำ�ำ ให้้การเรีียนรู้้เ� ข้้าไปอยู่่�ในไลฟ์์สไตล์์
อยากเรีียนรู้้วิ� ิชาไหน ก็็แค่่เดิินหรืือขี่่�จัักรยานไปเรีียนวิิชานั้้�น
เพราะที่่� สวนแห่่งนี้้� มีี หลายจุุดเช็็กอิินให้้เราได้้ไปเรีียนรู้้ผ่� ่าน
สารพััดกิิจกรรม
วิิชาประวััติศิ าสตร์์ กัับแลนด์์มาร์์กที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวต้้องมาเยืือน
อย่่าง Strawberry Fields ที่่�สร้้างขึ้้น� เพื่่อ� ระลึึกถึึง John Lennon
แห่่งวง The Beatles ศิิลปิิ นและนัักรณรงค์์เพื่่�อสัันติิภาพ
วิิชาประวััติศิิ ลิ ป์์ ที่่� Bethesda Fountain สระขนาดใหญ่่ที่่�
มีีน้ำ��ำ พุุและรููปปั้้� น Angel of the Waters งานศิิลปะชิ้้�นแรกและ
ชิ้้�นสำำ�คััญที่่�มีผู้ี ห้� ญิิง Emma Stebbins เป็็ นประติิมากรที่่�ออกแบบ
และเปิิ ดตััวใน พ.ศ. 2411-2416
วิิ ช าชีีววิิ ท ยา จากต้้นไม้้ เต่่า เป็็ ด ปลา กระรอก นก
หลากหลายชนิิดและจาก Central Park Zoo รวมถึึงจากพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์
ฝั่่�งตรงข้้ามสวน อย่่างพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ประวััติศิ าสตร์์ธรรมชาติิอเมริิกันั
วิิชาการละคร กัับ Shakespeare in the Park งานแสดง
ประจำำ�ปีี มีีดีีที่่�โปรดัักชัันที่่�เข้้าชมฟรีี แม้้แต่่ Meryl Streep และ
Al Pacino ก็็เคยมาร่่วมแสดง
หากไปเยืือนครั้้�งแรกแนะนำำ�กิิจกรรม Walking Tour 2 ชั่่�วโมง
เรีียนรู้้จา
� กกููรููประจำำ�สวนให้้สามารถซัักถามสิ่่�งที่่�สนใจได้้

5

สวนของประชาชนที่ทุกคนเท่าเทียม

บนพื้้�นฐานของประชาธิิปไตยและหลัักธรรมาภิิบาล เซ็็นทรััล พาร์์ค
ได้้เริ่่ม� สร้้างในปีี พ.ศ. 2400-2419 จากแบบสวนที่่ช� นะการแข่่งขััน
ของ Olmsted และ Vaux ปีี เดีี ยวกัับการก่่ อสร้้างในปีี แรก
ที่่�จนถึึงวัันนี้้�กว่่า 160 ปีี แล้้ว ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นใคร ภููมิิหลัังและสถานะ
ทางเศรษฐกิิ จ เป็็ น อย่่ า งไรก็็ สา มารถเข้้าใช้้สวนแห่่ ง นี้้�ไ ด้้ฟรีี
เท่่าเทีียมกััน ตามความตั้้�งใจของผู้้อ� อกแบบและผู้้นำ� �ำ ของเมืือง
ในยุุคสมัยั นั้้�น สมกัับที่่�ได้้รัับการขนานนามว่่า “สวนสาธารณะ
ของประชาชน”
ปัั จจุบัุ นั สวนแห่่งนี้้�บริิหารโดย Central Park Conservancy
องค์์กรเอกชนไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร ภายใต้้สััญญากัับ New York City
Department of Parks and Recreation ที่่�ชาวนิิวยอร์์กเองก็็
สามารถเป็็ นสปอนเซอร์์ร่ว่ มสนัับสนุุน ยิ่่�งทำำ�ให้้สวนแห่่งนี้้�กลาย
เป็็ นสวนของทุุกคนอย่่างแท้้จริิง
ทุุกบทบาท ทุุกองค์์ประกอบ รวมถึึงชาวเมืืองและนัักท่่องเที่่�ยว
ผู้้ใ� ช้้สวน ทำำ�ให้้เซ็็นทรััล พาร์์ค ได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็ นสวน
ขวััญใจมหาชน ที่่� กล่่าวได้้ว่่ากลายเป็็ นแรงบัันดาลใจที่่� ดีีใน
การสร้้างสวนอย่่างสร้้างสรรค์์ตอบโจทย์์ชีีวิิตผู้ค้� น
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จากสวนตั้้ง� ต้้นจนเป็็ นเซ็็นทรััล พาร์์ค
ก่่อนจะเป็็ นเซ็็นทรััล พาร์์ค บทความ The Park's
That Made the Man Who Made Central Park โดย
nytimes.com ทำำ�ให้้เรารู้้ ว่� ่ากว่่าจะกลายเป็็ นแปลน
สวนเซ็็นทรััล พาร์์ค สวนหรืือสถานที่่�ใดบ้้างที่่� Olmsted
ผู้้ไ� ด้้รัับยกย่่องให้้เป็็ นบิิดาของภููมิิสถาปััตยกรรมอเมริิกันั
และหนึ่่�งในผู้้อ� อกแบบสวนเซ็็นทรััล พาร์์ค ได้้เคยเรีียนรู้้ �
ดููงาน ตระเวนเดิินทััวร์์สวน และจากบัันทึึกเขาได้้เคย
สำำ�รวจสวนทั้้�งในอเมริิกา อัังกฤษ เวลส์์ และยุุโรป ซึ่่�ง
สวนตั้้�งต้้นที่่�มีอิี ทธิ
ิ ิพลกัับเขามากที่่�สุดุ ได้้แก่่ Birkenhead
Park สวนสาธารณะของอัังกฤษแห่่งแรกที่่�มาจากภาษีี
ของประชาชนบนแนวทางใกล้้ชิิดธรรมชาติิที่่�บริิสุทธิ์์
ุ แ� ละ
แนวคิิดประชาธิิปไตย

SCAN QR CODE
เพือ่ รับฟัง Audio Text

สวนสาธารณะต้้นแบบ
หลัังจากผลงานระดัับโลกในนิิวยอร์์ก Olmsted
นัั ก ออกแบบมืือทองก็็ ตา มมาด้้วยผลงาน
สวน Prospect Park ในบรููคลิิน และมีีส่ว่ นร่่วมกัับ
อีีกหลายโปรเจกต์์ จากชิิคาโกไปถึึงบอสตััน และ
นัับแต่่นั้้น� มาสวนแห่่งนี้้�ก็็กลายเป็็ นแรงบัันดาลใจ
ให้้เมืืองและสวนจำำ�นวนมาก รวมถึึงโครงการ
พััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย เช่่น Bahria Town เมืืองนอก
การาจีี ใ นปากีี ส ถาน เพื่่� อ สร้้างเมืืองคุุณ ภาพ
โอกาสได้้เดิิ น กลางผืืนหญ้้าไปจนถึึงช่่ ว ยลด
อาชญากรรม

งานออกแบบที่่ใ� จกว้้าง หัันหน้้าเข้้าหาผู้้�คน
เมื่่� อ สวนตั้้� ง อยู่่�บนแนวคิิ ด ประชาธิิ ป ไตย ทำำ� ให้้
งานออกแบบเซ็็นทรััล พาร์์ค เปิิ ดกว้้างและง่่ายที่่�จะให้้ทุุกคน
ได้้เข้้าถึึง เราจึึงได้้เห็็นสวนสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้าใจกลางเมืืองบน
ทำำ�เลเมืืองแมนแฮตตัันที่่�เป็็ นศููนย์์กลางธุุรกิิจ วััฒนธรรม
และการเงิิ น สำำ� คัั ญ ของโลก ที่่� ห ากดููตามแผนที่่� ส วน
แห่่งหน้้าจะหัันหน้้าเข้้าหารวม 7 ย่่านของเมืือง ที่่�ได้้แก่่
ย่่าน Harlem และย่่าน Morningside Heights ทางด้้าน
เหนืือ ย่่าน Upper West Side (Manhattan Valley) และ
ย่่าน Lincoln Square (West Side) ทางด้้านตะวัันตก
ย่่าน Midtown ทางใต้้ และสุุดท้้ายย่่าน East Harlem ย่่าน
Upper East Side และย่่าน Lenox Hill ทางด้้านตะวัันออก
ของสวน ขณะเดีียวกัันย่่านอื่่�นๆ และเมืืองย่่อยของนิิวยอร์์ก
นอกแมนแฮตตััน อีี ก 4 เมืืองก็็ ยััง สามารถมาใช้้สวน
ได้้สะดวกในวัันหยุุดสุุดสััปดาห์์
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เมื่อความรู้

อยู่ในสวน
ที่่�จริิงแล้้ว ความรู้้นั้้� น� อยู่่�ทุุกหนทุุกแห่่ง เพราะโดยนิิยามแล้้ว ความรู้้ก็� คืื็ อการตระหนัักถึึง
สิ่่� ง ต่่ า งๆ ที่่� ทำ�ำ ให้้เราเข้้าใจโลกรอบตััว ของเรามากขึ้้ น� ไม่่ ว่่ าจ ะในมิิ ติิ ใ ดๆ ก็็ ตา ม
ความรู้้จึึ� งประกอบไปด้้วยการรัับรู้้ข้้� อเท็็จจริิง (Facts) การรัับรู้้ถึึ� งทัักษะ (Skills) ใหม่่ๆ และ
ทำำ�ให้้เราเกิิดความรู้้คิ� ดิ (Cognition) ในแบบที่่�เราไม่่เคยรู้้ม� าก่่อน ไม่่ว่าสิ่่
่ ง� นั้้�นจะมีีในตััวเรา
อยู่่�แล้้วหรืือไม่่ก็็ตาม ความรู้้จึึ� งเป็็ นเรื่่อ� งหลากหลายและกระจััดกระจายอยู่่�ทุุกที่่�
อย่่างไรก็็ตาม ในสมััยโบราณ ความรู้้มั� กั ถููกนำำ�ไปผููกโยงกัับอำำ�นาจ ตามวลีีภาษา
ละติินที่่�ว่า่ Scientia Potentia Est หรืือ Knowledge is Power ซึ่่ง� เชื่่�อว่่าสืืบทอดมาตั้้�งแต่่
พระคััมภีีร์ไ์ บเบิิล แต่่นอกจากความรู้้จ� ะหมายถึึงอำำ�นาจในตััวของมัันเองแล้้ว ความรู้้ �
ยัังถููกจััดการโดยอำำ�นาจอีีกด้้วย เพราะผู้้มี� ีอำ�ำ นาจมัักจะเป็็ นผู้้กำ� �ำ หนดว่่าสิ่่�งใดคืือความรู้้ �
สิ่่�งใดไม่่ใช่่ความรู้้ � ผลลััพธ์ข์ องแนวคิิดเหล่่านี้้จึึ� งทำำ�ให้้สัังคมต่่างๆ ในโลก มองว่่าความรู้้ �
คืือสิ่่� ง ที่่� สถิิ ต อยู่่�ในโครงสร้้างด้้านบนของสัังคม เป็็ นเรื่่�องที่่� ถููกกำำ�หนดโดยผู้้มี� ี อำ�ำ นาจ
เมื่่�อมองอย่่างนี้้�ความรู้้จึึ� งอาจไม่่ได้้อยู่่�ทุุกหนทุุกแห่่ง แต่่อยู่่�เฉพาะในสถาบัันทางสัังคม
บางสถาบัันเท่่านั้้น� เช่่น สถาบัันการศึึกษา

ที่่�จริิงแล้้ว ความรู้้�นั้้�นอยู่่�ทุุกหนทุุกแห่่ง
เพราะโดยนิิยามแล้้ว
ความรู้้�ก็็คืือการตระหนัักถึึง
สิ่่�งต่่างๆ ที่่�ทำำ�ให้้เราเข้้าใจโลกรอบตััวของเรามากขึ้้�น
ไม่่ว่่าจะในมิิติิใดๆ ก็็ตาม
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ในโลกยุุคใหม่่ เรามีีวิิธีีมองความรู้้�ที่ห�่ ลากหลายมากขึ้้น�
ความรู้้�ถููกแบ่่งออกได้้หลายรููปแบบ เช่่น
Descriptive Knowledge
ความรู้้ที่่� �สอนกัันในสถาบััน
การศึึกษามัักเป็็ นความรู้้เ� ชิิงบรรยาย

Explicit Knowledge
จัับต้้องได้้เห็็นได้้ชััดเจน
ถ่่ายทอดได้้ง่่าย

Propositional Knowledge
ความรู้้ใ� นเชิิงข้้อเท็็จจริิง
ที่่�นักั ปรััชญาเรีียกว่่าความรู้้เ� ชิิงประพจน์์

Procedural Knowledge
ความรู้้ที่่� �เกิิดขึ้้น� จากการลงมืือทำำ�
และความคุ้้�นเคย

การเรีียนรู้้�
ไม่่ได้้จำำ�กััดอยู่่�เฉพาะในห้้องเรีียน
อีีกต่่อไป แต่่ขยายกว้้างออกมา
สู่่�พื้้�นที่่�สาธารณะในสัังคม
หลากรููปแบบด้้วย

นอกจากนี้้� ยัังมีีความรู้้อี� ีกหลายประเภทที่่�เกิิดจาก
การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้ � (Learning Process)
แบบใหม่่ๆ เช่่น
ความรู้้�ที่เ�่ กิิดจากตััวตนของตััวเอง
(Self Knowledge)
เป็็ นความรู้้ที่่� � เกิิ ดจากการตระหนัักถึึงผััสสะต่่างๆ
ในร่่างกาย หรืือความรู้้ที่่� �เกิิดจากการสร้้างสถานการณ์์
กระบวนการเรีียนรู้้�ใหม่่ๆ หลายรููปแบบ
(Situated Knowledge)
ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้ไ� ม่่ได้้จำำ�กััดอยู่่�เฉพาะในห้้องเรีียน
อีี ก ต่่ อ ไป แต่่ ข ยายกว้้างออกมาสู่่�พื้้�น ที่่� สาธาร ณะ
ในสัังคมหลากรููปแบบด้้วย
โดยพื้้�น ที่่� สาธาร ณะแบบหนึ่่� ง ที่่� ผู้้�ค นมัั ก ใช้้เพื่่� อ
การผ่่อนคลายและสัันทนาการ แต่่สามารถนำำ�มาใช้้เป็็ น
พื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับการเรีียนรู้้ไ� ด้้ก็็คืือสวนสาธารณะ โดยเฉพาะ
สวนสาธารณะในเขตเมืือง
ที่่� จริิงแล้้วคำำ�ว่่าสวนสาธารณะนั้้�นมีี คำ�ำ สองคำำ�มา
ประกอบกัันนั่่�นคืือ คำำ�ว่่า “สวน” กัับคำำ�ว่่า “สาธารณะ”
ซึ่ง�่ โดยประวััติศิ าสตร์์แล้้ว สองคำำ�นี้้�ไม่่ได้้มีีกำ�ำ เนิิดร่่วมกััน
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กว่่าจะมาเป็็นสวนสาธารณะ
คำำ�ว่่ า “สวน” ทั้้� ง ในความหมายของ
Garden และ Park เดิิมทีีเดีียวไม่่ได้้เกิิดขึ้้น�
ในฐานะพื้้�น ที่่� สาธาร ณะ แต่่ มีี ป ระเด็็ น
เรื่่� อ งชนชั้้� น ในสัั ง คมผสมปนเปอยู่่�ใน
อััตราส่ว่ นที่่�เข้้มข้้นทีีเดีียว
มโนทััศน์์ (Concept) เรื่่�องสวนนั้้�นถืือเป็็ น
เรื่่�องที่่�ไม่่ใหม่่มากนัักในประวััติิศาสตร์์ของ
มนุุษยชาติิ เพราะพื้้�นที่่� ของป่่ าที่่� มีีนััยของ
ความเถื่่� อ นจากคำำ� ว่่ า Wilderness นั้้�น
มีี อยู่่�มากมายรายล้้อมถิ่่� นฐานของมนุุษย์์
อยู่่�แล้้ว
ในสมััยโบราณการปลููกต้้นไม้้เป็็ นเรื่่อ� งแปลก
แต่่การแผ้้วถางพื้้�นที่่�เพื่่อ� ให้้เกิิดความเตีียนโล่่ง
สำำ� หรัับ อยู่่�อาศััย ต่่า งหากที่่� เ ป็็ น เรื่่�อ งปกติิ
พื้้�นที่่�ป่่ามัักถููกมองว่่าเป็็ นเขตแดนอัันตราย
คนที่่� เ ข้้าไปอยู่่�ในป่่ าหากไม่่ ใ ช่่ โ จรผู้้�ร้้า ย
ก็็ คืือผู้้ที่่� � สละทางโลกเข้้าไปฝึึกตนในพื้้�นที่่�
ยากลำำ� บาก ป่่ าแทบไม่่ ใ ช่่ พื้้ �น ที่่� สำ�ำ หรัับ
สัันทนาการ ยกเว้้นแต่่คนชั้้�นสููงอย่่างกษััตริิย์ ์
เจ้้าชาย หรืือขุุนนาง ที่่� ใช้้เวลาว่่างไปกัับ
การล่่ าสััตว์ ์ ในป่่ า โดยมีี ผู้้�ติิ ด ตามรัับ ใช้้
จำำ�นวนมากเพื่่�อรัักษาความปลอดภััยให้้

จนถึึงราวยุุคกลาง เมื่่อ� เมืืองเริ่่ม� เจริิญเติิบโต ถึึงได้้เกิิดแนวคิิดเรื่่อ� งสวนขึ้้น� มาเป็็ นครั้้�งแรก โดยพื้้�นที่่�สวนแบบแรกๆ
ที่่�ถืือกำำ�เนิิดขึ้้น� ก็็คืือสวนสำำ�หรัับล่่าสัตว์
ั ข์ องคนชั้้�นสููงในอัังกฤษยุุคกลาง เรีียกว่่า English Deer Parks ซึ่ง�่ มัักจะอยู่่�
ใกล้้กัับพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััย และมัักจะกั้้�นกำำ�แพงหนาทึึบ ไม่่ว่่าจะเป็็ นกำำ�แพงหิินหรืือกำำ�แพงต้้นไม้้เพื่่�อเก็็บรัักษาสััตว์ ์
ที่่�จะถููกล่่าเอาไว้้ในนั้้�น ถืือเป็็ นพื้้�นที่่�ส่ว่ นตััว (Private Space) สำำ�หรัับคนชั้้�นสููง บางแห่่งก็็มีีการตกแต่่งให้้สวยงาม
แต่่ก็็ไม่่ได้้เปิิ ดให้้คนทั่่�วไปเข้้าไปใช้้งานได้้
สวนเพื่่�อการล่่าสัตว์
ั เ์ หล่่านี้้ค่� อ่ ยๆ พััฒนาขึ้้น� มาในเรื่่�องการสร้้างภููมิิทัศั น์์ (Landscape) ในช่่วงศตวรรษที่่� 16
เป็็ นต้้นมา ทำำ�ให้้เกิิดที่่�ดิิน (Estate) ที่่�สวยงามมากขึ้้น� และใช้้เพื่่�อแสดงอำำ�นาจ ฐานะทางการเงิิน และสถานะ
ทางสัังคมของผู้้เ� ป็็ นเจ้้าของ ทั้้�งสวนแบบอัังกฤษและสวนแบบฝรั่่�งเศสที่่�มีกี ารตกแต่่งสวยงาม จนเมื่่อ� มีีประชากรเมืือง
หนาแน่่ น มากเข้้า พื้้�น ที่่� ส วนเหล่่านี้้ บ� างแห่่ง ที่่� มีี ข นาดใหญ่่ ม ากเกิิ น กว่่าจ ะปิิ ด ล้้อมได้้หมดก็็ เ ริ่่�ม มีี ค นรุุ ก ล้ำำ��
เข้้ามาใช้้ และค่่อยๆ กลายเป็็ นพื้้�นที่่�สาธารณะไปในที่่�สุดุ
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Garden
สวนอีีกแบบหนึ่่�ง คืือสวนที่่�มีขี นาดเล็็กกว่่า (Garden)
แต่่ถืื อได้้ว่่าเป็็ นต้้นแบบของสวนจำำ�นวนมากในโลก
และมีี ค วามเก่่ าแก่่ กว่่าส วนแบบ Park มาก โดยมีี
การศึึกษาประวััติิศาสตร์์ของสวนแบบนี้้�เอาไว้้อย่่าง
ละเอีี ยดในหนัังสืือชื่่� อ Brothers Gardeners ของ
Andrea Wulf
Botanical Garden
สวนแบบที่่�เรีียกว่่า Garden นั้้�น มีีลักั ษณะสำำ�คััญคืือ
เป็็ นพื้้�นที่่�ที่่มี� กี ารวางแปลนเอาไว้้อย่่างดีี โดยมีีเป้้าหมาย
บางอย่่าง เช่่น เพื่่�อจััดแสดงพืืชพรรณ เพื่่�อเป็็ นสถานที่่�
ดููแลรัั ก ษาต้้นไม้้และธรรมชาติิ ใ นรููปแบบต่่ า งๆ
โดยสิ่่ง� สำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้น� กัับสวนประเภทนี้้�ก็คืื็ อ การควบคุุม
(Control) ในแทบทุุกแง่่มุมุ โดยเฉพาะกัับสวนประเภท
ที่่�เรีียกว่่า สวนพฤกษศาสตร์์ (Botanical Garden)

Garden is an exhibit
สวนและสวนพฤกษศาสตร์์นั้้น� ถืือกำำ�เนิิดมาด้้วย
วิิธีีคิิดแบบเดีียวกัับพิิพิิธภััณฑ์์ นั่่�นคืือเป็็ นสวนที่่� มีีไว้้
เพื่่�อเก็็บสะสมและจััดแสดงพืืชพรรณ แต่่ที่่�มากกว่่า
พิิพิิธภัณ
ั ฑ์์ทั่่�วไป ก็็คืือมีีเป้้าหมายทางการศึึกษาเพื่่�อ
ขยายพััน ธุ์์�พืืชด้้วย สวนประเภทนี้้�มีี ป ระวััติิ ศ าสตร์์
ยาวนานที่่�นักั ประวััติิศาสตร์์คาดว่่าเก่่าแก่่ที่่�สุดุ ก็็คืือ
สวนลอยแห่่งบาบิิโลน และสวนอีีกจำำ�นวนมากที่่�สร้้างขึ้้น�
ในสมััยของพระเจ้้าอเล็็กซานเดอร์์มหาราช เราจะเห็็นได้้ว่่า
สวนเหล่่านี้้มี� ีเป้้าหมายหลายอย่่าง แต่่เป้้าหมายสำำ�คััญ
ก็็คืือ การแสดงให้้เห็็นถึึงความยิ่่�งใหญ่่ของเมืืองหรืือ
ดิินแดนนั้้�นๆ ในอัันที่่� จะเก็็ บรัักษาพืืชพรรณหายาก
และล้ำำ�� ค่่าต่่างๆ โดยมีีการออกแบบสวนที่่�เป็็ นระเบีียบ
เรีียบร้้อย เพื่่�อให้้แตกต่่างจากป่่ าอย่่างเด่่นชััด
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Private Collection
ในหนัังสืือ Brothers Gardeners ผู้้เ� ขีียนเล่่าถึึงช่่วงเวลาสำำ�คััญใน
การก่่อกำำ�เนิิดของสวน นั่่�นคืือช่่วงศตวรรษที่่� 18 หลัังจากชาวยุุโรปเดิินทาง
ไปถึึงทวีีปใหม่่คืื อทวีี ป อเมริิก าแล้้ว นััก สะสมพืืชพรรณชาวอััง กฤษ
ได้้ว่่าจ้้างนัักผจญภััย นัักเดิินทาง และเหล่่าชาวอาณานิิคม ให้้ตระเวนเก็็บ
พัันธุ์์�พืืชต่่างๆ ที่่�แปลกตา หายาก และอาจจะเลี้้�ยงยาก เพื่่�อนำำ�กลัับมา
ยัังอัังกฤษ แล้้วสะสมเอาไว้้ตามสวนต่่างๆ โดยมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่อ� การศึึกษา
และเป้้าหมายรองเพื่่�อแสดงให้้เห็็นความก้้าวหน้้าทางวิิทยาการ และ
ความสามารถในการเก็็บรัักษาพืืชพรรณเหล่่านี้้ � โดยบุุคคลที่่�มีีส่ว่ นร่่วม
ในการแสวงหาและเก็็บรัักษาพืืชพรรณเหล่่านี้้ที่่� �มีชื่ี �อ่ เสีียง อาทิิ Benjamin
Franklin และ Thomas Jefferson รวมถึึงคนอื่่�นๆ อีีกมาก
สวนในรููปแบบนี้้� รวมถึึงสวนพฤกษศาสตร์์ในระยะแรก จึึงเป็็ นสวนที่่�มีี
ลัักษณะส่่วนตััวหรืือเป็็ น (Private Collection) มากกว่่าจะเปิิ ดให้้
สาธารณชนทั่่�วไปได้้เข้้าเยี่่�ยมชม เนื่่�องจากการเปิิ ดให้้คนทั่่�วไปได้้ชมอาจ
สร้้างความเสีียหายให้้กัับพืืชพรรณที่่�เปราะบางเหล่่านี้้ไ� ด้้ คำำ�ว่่า “สวน”
กัับคำำ�ว่่า “สาธารณะ” จึึงยัังไม่่เกิิดขึ้้น�
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ว่่าแต่่ว่่าความเป็็นสาธารณะคืืออะไรกัันแน่่?
ความเป็็ นสาธารณะเป็็ นสิ่่�งที่่�อยู่่�ตรงกัันข้้ามกัับ
ความเป็็ นส่่วนตััว (Privacy) โดยพื้้�นที่่�สาธารณะ
คืืออาณาบริิเวณทั่่�วไปที่่� เรามีี ปฏิิ สััมพัันธ์์กัับผู้้อื่� �่ น
แต่่ พื้้ �น ที่่� สาธาร ณะไม่่ ไ ด้้แปลว่่ าต้้องปราศจาก
เจ้้าของพื้้�นที่่� โดยเจ้้าของหรืือผู้้ดูู� แลพื้้�นที่่�อาจเป็็ นรััฐ
หน่่วยงานของรััฐ หรืือแม้้แต่่เอกชนก็็ได้้ เช่่น ในกรณีี
ของพื้้�นที่่�แบบ PPPS (Privately Owned Public
Space) อย่่ า งเช่่ น จัั ตุุ รั ั ส กลางเมืืองที่่� เ กิิ ด ขึ้้ �น
บนพื้้�นที่่�ของศููนย์์การค้้า เป็็ นต้้น
เมื่่อ� เวลาผ่่านไป ผู้้ค� นเข้้ามาอยู่่�ในเมืืองกัันมากขึ้้น�
สำำ� นึึกสาธารณะก็็ เ ข้้มข้้นขึ้้ น� จากสวนทั้้� ง แบบ
Garden และ Park ที่่�มีลัี กั ษณะเป็็ นส่่วนตััว หลายแห่่ง
เริ่่�มเปิิ ดให้้คนทั่่�วไปเข้้าเยี่่�ยม และเริ่่�มมีีการก่่อสร้้าง
สวนเพื่่� อ ให้้บริิ ก ารสาธารณะโดยตรงมากขึ้้ �น
โดยส่่วนใหญ่่สวนสาธารณะมัักดููแลโดยหน่่วยการ
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เช่่น เทศบาล องค์์การบริิหาร
ส่่วนจัังหวััดหรืือตำำ�บล
ในอััง กฤษมีี ก ารเรีีย กร้้องพื้้�น ที่่� ส วนสาธารณะ
อย่่ า งจริิ ง จัั ง ก่่ อ เกิิ ด เป็็ นขบวนการที่่� เ รีี ย กว่่ า
People’s Parks Movement ที่่�เรีียกร้้องให้้ประชาชน
สามารถเข้้าไปใช้้งานพื้้�น ที่่� ส วนต่่ า งๆ ในเมืือง

ที่่� แ ต่่ เ ดิิ ม เคยดููแลโดยสถาบััน ทางสััง คมอื่่� น ๆ ได้้
ทำำ�ให้้เกิิ ดเป็็ น People’s Park ซึ่�่งต่่อมาได้้กลาย
มาเป็็ น Public Parks ในปัั จจุุบััน โดยถืือกัันว่่า
Birkenhead Park ในลิิเวอร์์พููล เป็็ นสวนสาธารณะ
แห่่งแรกของโลกที่่�สร้้างด้้วยเงิินภาษีี ของประชาชน
กลายเป็็ นต้้นแบบให้้เกิิดสวนสาธารณะแพร่่หลาย
ไปทั่่�วโลก
สวนสาธารณะรัับเอารููปแบบการจััดสวนทั้้�งแบบ
Garden และ Park มาประยุุกต์์ใช้้ เราจะเห็็นได้้ว่่า
สวนสาธารณะบางแห่่งมีีการออกแบบที่่�เป็็ นระเบีียบ
เรีียบร้้อย หรืือบางแห่่งก็็มีพื้้ี น� ที่่�เก็็บรัักษาพัันธุ์์�ไม้้หายาก
ซึ่ง�่ เป็็ นไปตามแนวคิิดของสวนแบบสวนพฤกษศาสตร์์
แต่่คลายความเคร่่งครััดลง ต้้นไม้้ที่่�ปลููกในสวนแบบนี้้�
อาจไม่่ถึึงขั้้�นเป็็ นต้้นไม้้หายาก แต่่จะมีีการจััดแต่่งโดย
แบ่่งเป็็ นหมวดหมู่่�พันั ธุ์์�ไม้้คล้้ายกัับสวนพฤกษศาสตร์์
เพื่่� อ ให้้เกิิ ด การเรีี ย นรู้้ �เ กี่่� ย วกัั บ ต้้นไม้้ได้้ และใน
บางแห่่งก็็ปล่่อยพื้้�นที่่�บางส่่วนให้้มีีลักั ษณะเหมืือนป่่ า
โดยเฉพาะสวนขนาดใหญ่่ อ ย่่ า ง Central Park
ในนิิวยอร์์ก เป็็ นการผสมผสานระหว่่างสวนแบบ
Garden เข้้ากัับสวนแบบ Park ที่่�ในอดีีตเคยใช้้เพื่่�อ
การล่่าสัตว์
ั ์
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เรีียนรู้้�ในสวน
โดยทั่่�วไป สวนสาธารณะจะเน้้นหนัักเรื่่อ� งกิิจกรรมเพื่่�อการพัักผ่่อนหย่่อนใจ (Passive Recreation)
หรืือการออกกำำ�ลัังกาย (Active Recreation) เช่่น การวิ่่�งหรืือขี่่�จักั รยาน ซึ่�่งต้้องการการออกแบบ
ไม่่ให้้การนัันทนาการสองประเภทนี้้�ขัดั แย้้งหรืือปะทะกััน รวมไปถึึงต้้องออกแบบให้้เกิิดความสวยงามด้้วย
สวนสาธารณะนั้้�นสามารถแบ่่งออกเป็็ นขนาดต่่างๆ
ได้้หลากหลาย เช่่น

สวนหย่่อม
ขนาดเล็็ก
(Pocket Park)

สวนในละแวกบ้้าน
(Neighborhood
Park)

สวนชุุมชน
(Community
Park)

สวนสาธารณะ
ระดัับย่่าน
(District Park)

สวนสาธารณะ
ระดัับเมืือง
(Metro Park)

� น� ที่่�
ที่่มีีพื้้
ไม่่เกิิน 2 ไร่่

� น� ที่่�
ที่่มีีพื้้
2-25 ไร่่

มีีพื้้น� ที่่�
25-125 ไร่่

มีีพื้้น� ที่่�
125-500 ไร่่

� น� ที่่ม� ากกว่่า
ที่่มีีพื้้
500 ไร่่ขึ้้น� ไป

โดยในไทย สวนสาธารณะแห่่งแรกคืือ สวนลุุมพิินีี ที่่�พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวฯ
รััชกาลที่่� 6 ได้้พระราชทานที่่�ดินิ 360 ไร่่ ในทุ่่�งศาลาแดงให้้เป็็ นพื้้�นที่่�สาธารณะ เพื่่�อประชาชนจะได้้ใช้้
พัักผ่่อนเหมืือนในต่่างประเทศ
ต่่อมาในภายหลััง เริ่่ม� เกิิดสวนสาธารณะอื่่�นๆ ตามมา เช่่น สวนธนบุุรีรี มย์์ สวนสราญรมย์์ แต่่ที่่�สำ�ำ คััญ
ก็็คืือในวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศรฯ หรืือในหลวงรััชกาลที่่� 9
ได้้พระราชทานทรััพย์เ์ พื่่�อสร้้างสวนสาธารณะในกรุุงเทพฯ โดยการรถไฟแห่่งประเทศไทยได้้ถวายที่่�ดิิน
ในย่่า นจตุุจััก ร ก่่ อ เกิิ ด เป็็ น สวนจตุุจััก รขึ้้น� มา จนอาจกล่่า วได้้ว่่า สวนจตุุจััก ร คืือจุุด เริ่่�ม ต้้นของ
สวนสาธารณะสมััยใหม่่ในไทย และเป็็ นแรงบัันดาลใจให้้เกิิดสวนสาธารณะอื่่�นๆ ตามมาทั่่� วประเทศ
เช่่น สวนหลวง ร.9 สวนรมณีีนาถ สวนเบญจสิิริิ หรืือสวนเบญจกิิติิ และอื่่�นๆ
ในอดีีต เราอาจสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้ใ� นสวนสาธารณะในเรื่่�องพืืชพรรณเป็็ นหลััก แต่่ในปัั จจุบัุ นั
สวนสาธารณะถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อการเรีียนรู้้ไ� ด้้มากมาย โดยเฉพาะกระบวนการเรีียนรู้้ที่่� �เรีียกว่่าการเรีียนรู้้ �
แบบลงมืือปฏิิบัติั ิ (Active Learning) ที่่�มีีกระบวนการยืืดหยุ่่�น มีีการปรัับตััวให้้เข้้ากัับพื้้�นที่่� และ
มีีการนำำ�เทคโนโลยีีต่า่ งๆ มาใช้้ร่่วมกัับกระบวนการเรีียนรู้้ด้้� วย
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การเรีียนรู้้ใ� นสวนสาธารณะนั้้�น ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้ที่่� �แตกต่่างไปจาก
การเรีียนรู้้แ� บบมีีแบบแผน โดยผู้้เ� รีียนรู้้สา
� มารถเรีียนสิ่่�งใหม่่ๆ ได้้ใน
สภาวะที่่�ผ่อ่ นคลายเป็็ นการเรีียนรู้้พร้้
� อมกัับกระบวนการสัันทนาการ
ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้ฝั� ังลึึกแบบที่่�เรีียกว่่า Tacit Knowledge ที่่�จะอยู่่�ใน
ตััวของผู้้เ� รีียนรู้้ไ� ด้้ยาวนาน
ในหลายสัังคมมีีการใช้้พื้้�นที่่�สวนสาธารณะและพื้้�นที่่�สาธารณะ
อื่่�นๆ เพื่่�อสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้ม� ากมาย ซึ่่�งทำำ�ให้้ได้้ประโยชน์์
หลายอย่่างทั่่�วโลก พื้้�นที่่�สาธารณะกำำ�ลัังมีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้าง
การเรีียนรู้้ใ� ห้้เกิิดขึ้้น� กัับผู้้ค� นในเมืือง โดยเฉพาะสวนสาธารณะที่่�อยู่่�
ใจกลางเมืือง เนื่่�องจากสวนสาธารณะมัักตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ใจกลางเมืือง
ประชาชนจึึงเข้้าถึึงได้้ง่่าย ทั้้�งยัังมีีประวััติิศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเมืือง
และผู้้ค� น สามารถออกแบบให้้เกิิดการเรีียนรู้้ไ� ด้้หลายด้้าน ตั้้�งแต่่
วิิทยาศาสตร์์ ระบบนิิเวศ พฤกษศาสตร์์ ไปจนถึึงความรู้้เ� ชิิงสัังคม
วััฒนธรรม ประวััติิศาสตร์์ และกระชัับความสััมพัันธ์์ของผู้้ค� นใน
เมืือง ซึ่่ง� ทั้้�งหมดนี้้�ก็็คืือการใช้้พื้้�นที่่�สาธารณะเป็็ นตััวกลาง (Medium)
เพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้นั่่� � นเอง
สวนนั้้�นมีีความรู้้อ� ยู่่�แล้้ว แต่่การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้ใ� ห้้เกิิดขึ้้น�
ในสวน รวมถึึงการกระตุ้้�นความใฝ่่ รู้้ใ� ห้้เกิิดขึ้้น� กัับประชาชนทั่่�วไป
เป็็ น อีี ก ด้้านหนึ่่� ง ของการสร้้างสวนให้้เป็็ น พื้้�น ที่่� แ ห่่ ง การเรีี ย นรู้้ �
ซึ่ง�่ จะทำำ�ให้้เมืืองที่่�เราอยู่่�เต็็มไปด้้วยบรรยากาศของการเรีียนรู้้ � อัันเป็็ น
รากฐานสำำ�คััญในการสร้้างสรรค์์สังั คมในทุุกๆ ด้้านต่่อไป

พื้้�นที่่�สาธารณะ
กำำ�ลัังมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการสร้้างการเรีียนรู้้�
ให้้เกิิดขึ้้นกั
� บั ผู้ค้� นในเมืือง
โดยเฉพาะ
สวนสาธารณะที่่�อยู่่�
ใจกลางเมืือง
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กรุุงเทพฯ
แค่่ ไหน
เมื่่�อเทีียบกัับพื้้�นที่่�สาธารณะในโลก
สำำ�รวจตััวเลขการขยายตััวของพื้้�นที่่�สีีเขีียวในกรุุงเทพฯ
เทีียบกัับปอดในเมืืองใหญ่่อีีกหลายแห่่งทั่่�วโลก

พื้้�นที่่�สีีเขีียวในประเทศต่่างๆ
พื้้�นที่่�สำำ�หรัับพัักผ่่อนหย่่อนใจ

25

ประชากร

ต่่อ

ไร่่

สหรััฐ
อเมริิกา

1,000
คน

พื้้�นที่่�สนามเล่่นกีีฬาและสนามเด็็กเล่่น

2.5
ไร่่

ประชากร
ต่่อ

800
คน

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

SCAN QR CODE
เพือ่ รับชม Clip

ความหนาแน่่น
ของพื้้�นที่่�สีีเขีียวในเมืืองแทมปา
รััฐฟลอริิดา สหรััฐอเมริิกา
ที่่�ถืือว่่าสููงที่่�สุุดในโลก

36.1%

ที่่�มา : World Economic Forum (WEF)

28

สิิงคโปร์์

พื้้�นที่่�สีีเขีียว
ต่่อจำำ�นวนประชากร

56
ตร.ม./คน

ต้้นไม้้

สวนสาธารณะ

330
แห่่ง

1.4
ล้้านต้้น
พื้้�นที่่�สีีเขีียว

10,000
ไร่่

D
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ที่่�มา : www.theurbanis.com/environment
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ฝรั่่�งเศส
พื้้�นที่่�สีีเขีียว
ในกรุุงปารีีส

13.2
ตร.ม./คน
งบประมาณในการเปลี่่�ยน
ถนนช็็องเซลีีเซให้้กลายเป็็น
สวนและพื้้�นที่่�สีีเขีียวขนาด
ใหญ่่พิิเศษกลางกรุุงปารีีส

305
ล้้านดอลลาร์์

ปีี 2564

การแข่่งกัันรื้้�อกระเบื้้�อง
ในสวนสาธารณะทิ้้�งเพื่่�อ
แทนที่่�ด้้วยการปลููกต้้นไม้้

กระเบื้้�องที่่�ถููกรื้้�อทิ้้�ง

47,942
แผ่่น
ในเมืืองรอตเตอร์์ดััม

กระเบื้้�องที่่�ถููกรื้้�อทิ้้�ง

46,484
แผ่่น
ในเมืืองอััมสเตอร์์ดััม

ที่่�มา : theurbanis.com

เนเธอร์์
แลนด์์
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สวนสาธารณะที่่ถูู� กติิด #แฮชแท็็ก
มากที่่�สุุด ใน

1

2

3

4

Central Park
นิิวยอร์์ก

7.96
ล้้าน
#แฮชแท็็ก

Hyde Park
ลอนดอน

2.36
ล้้าน
#แฮชแท็็ก

Hangang Park
โซล

Griffith Park
ลอสแอนเจลิิส

5

6

7

8

Golden Gate Park
ซานฟรานซิิสโก

Park Guell
บาร์์เซโลนา

Parque Ibirapuera
เซาเปาลูู

Shinjuku Gyoen
National Garden โตเกีียว

4.87
แสน
#แฮชแท็็ก
9

Parque del Retiro
มาดริิด

3.24
แสน
#แฮชแท็็ก

4.31
แสน
#แฮชแท็็ก
10

Bosque de
Chapultepec เม็็กซิโิ กซิิตีี

3.17
แสน
#แฮชแท็็ก

7.5
แสน
#แฮชแท็็ก

3.71
แสน
#แฮชแท็็ก

4.9
แสน
#แฮชแท็็ก

3.51
แสน
#แฮชแท็็ก

32
สวนลุุมพิินีี
กรุุงเทพฯ

54,253
#แฮชแท็็ก

ที่่�มา : www.uswitch.com/gas-electricity/studies/beautiful-green-spaces
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พื้้�นที่่�สีีเขีียวในกรุุงเทพฯ
พ.ศ.

2468
พื้้�นที่่�สีีเขีียวต่่อจำำ�นวน
ประชากรในกรุุงเทพฯ

7.49
ตร.ม./คน

เป้้าหมายในการกำำ�หนดพื้้�นที่่�พัักผ่่อน
โดยรวมของกรุุงเทพฯ

10

พื้้�นที่่�พัักผ่่อนของประชากร
ในกรุุงเทพฯ ปััจจุุบััน

ประชากร

ต่่อ

ไร่่

1.8

1,000
คน

ไร่่

ต่่อ

9

พื้้�นที่่�สีีเขีียว
โดยองค์์การ
ต่่อจำำ�นวน
อนามััยโลก
ตร.ม./คน
ประชากร
(WHO) .

ประชากร

1,000
คน

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

สร้้างสวนลุุมพิินีี
สวนสาธารณะแห่่งแรกของไทย

พื้้�นที่่�ใต้้ทางด่่วน
ในกรุุงเทพฯ ที่่�มีี
การใช้้ประโยชน์์

คลองช่่องนนทรีี
ยาว 9 กิิโลเมตร
กว้้าง 15 เมตร
ซึ่่�งมีีการสร้้างสวนสาธารณะ
เลีียบคลองแห่่งแรกของไทย

60%

1,577 ไร่่
คืือ พื้้�นที่่�ใต้้ทางด่่วน
ในกรุุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7

500
สวนเบญจกิิติิ
450
375
สวนวชิิรเบญจทััศ
360
สวนลุุมพิินีี	
350
สวนเสรีีไทย
สวนสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�ฯ 196
155
สวนจตุุจัักร
สวนหลวง ร.9

ไร่่

40%
เป็็นพื้้�นที่่�ว่่าง
ไม่่มีีการพััฒนา

เทีียบเท่่าสวนลุุมพิินีี
ประมาณ สวน

2

ไร่่
ไร่่

หากมีีการพััฒนาพื้้�นที่่�ใต้้ทางด่่วนในกรุุงเทพฯ

ไร่่
ไร่่
ไร่่
ไร่่

ที่่�มา : th.m.wikipedia.org/wiki/รายชื่่�อสวนสาธารณะในกรุุงเทพมหานคร

พื้้�นที่่�สีีเขีียว
ที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�น

พื้้�นที่่�นัันทนาการ
ที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�น

3.9 ไร่่ 14.7 ไร่่

ที่่�มา : ศููนย์์ออกแบบและพััฒนาเมืือง (UddC-CEUS)

7 สวนสาธารณะ
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในกรุุงเทพฯ
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OPINION
เมื่่�อสวนเป็็นมากกว่่าสวน
คนทั่่�วไปมัักมีีภาพจำำ�ของสวนสาธารณะว่่าเป็็ นสวนที่่� มีีการจััดเรีียงต้้นไม้้เป็็ น
ระเบีียบ ไม่่เหมืือนป่่ าที่่�มีีอยู่่�ตามธรรมชาติิที่่�มักั รกเรื้้�อรุุงรััง
แต่่คุณ
ุ รู้้ไ� หมว่่าการสร้้างสวนให้้เหมืือนป่่ า หรืือที่่�เราเรีียกว่่า Forest Park นั้้�นเป็็ น
สิ่่�งที่่�ยากเย็็นยิ่่�งกว่่าการสร้้างสวนสวยๆ เป็็ นระเบีียบเรีียบร้้อยเสีียอีีก
ตััวอย่่างของสวนป่่ าที่่�คนทั้้�งโลกยกย่่องชื่่�นชมก็็คืือ สวนป่่ าเมจิิ (Meiji Shrine
Forest) ที่่�ล้้อมรอบศาลเจ้้าเมจิิใจกลางกรุุงโตเกีียวนั่่�นเอง
ที่่�นี่่�อยู่่�ใกล้้ย่่านฮาราจููกุุ อัันเป็็ นย่่านการค้้าสำำ�คััญ เกิิดขึ้้น� หลัังจากพระจัักรพรรดิิเมจิิ
สวรรคต จึึงมีีการสร้้างศาลเจ้้าชิินโตไว้้ในกรุุงโตเกีียวเพื่่�อระลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
แต่่โดยธรรมเนีียมแล้้ว ศาลเจ้้าสำำ�คััญในญี่่� ปุ่นจะไม่่
ุ�
อยู่่�โดดเดี่่�ยว ทว่่าต้้องมีี "ป่่ า"
มาล้้อมไว้้
สวนป่่ าแห่่งนี้้�จึึงเกิิดขึ้้น� เมื่่�อราว 100 ปีี ที่่�แล้้ว โดยมีีการวางแผนยาวนานถึึง 150 ปีี
มีีการปลููกต้้นไม้้ถึึงกว่่าแสนต้้น หลากหลายพืืชพัันธุ์์� แต่่ไม่่ใช่่นึึกจะปลููกป่่ าก็ป็ ลููกได้้เลย
ทว่่ าต้้องมีี ก ารทำำ� งานของผู้้�เ ชี่่� ย วชาญด้้านป่่ าไม้้ ทั้้�ง ในด้้านพฤกษศาสตร์์แ ละ
ภููมิิสถาปัั ตย์ม์ าทำำ�งานร่่วมกััน

แผนการก็็ คืื อ สวนป่่ าแห่่ ง นี้้�จ ะต้้องค่่ อ ยๆ ผลััด เปลี่่� ย นไปทีี ล ะนิิ ด
เริ่่�มต้้นด้้วยการปลููกต้้นสนแดงและสนดำำ�ก่่อนเพื่่�อให้้เป็็ นต้้นไม้้หลัักให้้
ร่่มเงาแก่่ต้้นไม้้รอง เช่่น สนซะวะระ สนไซเปรส และสนซีีดาร์์ โดยวางแผน
เอาไว้้ว่่า สนแดงและสนดำำ�จะมีีอายุุราว 50 ปีี จากนั้้�นก็็จะค่่อยๆ หายไป
ทั้้�งป่่ าจะกลายเป็็ นสนต่่างๆ ยาวนานอีีก 50 ปีี ซึ่่�งก็็คืือยุุคสมัยั ปัั จจุบัุ นั นี้้�
แล้้วจากนี้้�ป่่าก็จ็ ะเข้้าสู่่�ระยะที่่�สาม คืือต้้นไม้้ยืืนต้้นที่่�มีีใบกว้้าง เช่่น ต้้นโอ๊๊ก
ต้้นการบููร และต้้นไม้้อื่่�นๆ ที่่�เป็็ นไม้้พัันธุ์์�พื้้�นเมืือง ซึ่่�งจะมีีลักั ษณะเป็็ นป่่ า
โดยสมบููรณ์์ โดยเฉพาะในทางระบบนิิเวศ แต่่มีคี วามงดงามเหมาะสมกัับเมืือง
ภาพที่่�จะเกิิดขึ้้น� อย่่างยั่่�งยืืนตลอดไปก็็คืือ ป่่ าที่่�มีีต้้นไม้้ใบเขีียวตลอดปีี
โดยมีี ต้้นโอ๊๊ ก และการบููรเป็็ น ไม้้เด่่น ของป่่ าที่่� จ ะทำำ� ให้้ลดค่่าดููแลลงได้้
มหาศาล เนื่่�องจากป่่ าเหล่่านี้้มี� ีระบบนิิเวศที่่�สมบููรณ์์แบบในตััวเอง
สวนป่่ าเมจิิจึึงเป็็ นต้้นแบบของสวนป่่ าในเมืืองที่่�ทรงคุุณค่่า เนื่่�องจาก
มีีการลงทุุนทั้้�งความคิิด ความรู้้ � ทุุนทรััพย์ ์ มีีประชาชนร่่วมกัันบริิจาคต้้นไม้้
แต่่ที่่�สำ�ำ คััญที่่�สุดุ ก็็คืือความใจเย็็นค่่อยๆ เฝ้้ารอคอยระยะเวลาให้้ป่่าเติิบโต
สมบููรณ์์กลายเป็็ นป่่ าที่่�ยั่่�งยืืนในที่่�สุดุ

“

สำำ�คััญที่่�สุุด
ก็็คืือความใจเย็็น
ค่่อยๆ เฝ้้ารอคอย
ระยะเวลาให้้
ป่่าเติิบโตสมบููรณ์์
กลายเป็็น
ป่่าที่่�ยั่่�งยืืนในที่่�สุุด

”

OPINION

สวนป่่ าเบญจกิิ ติิใจกลางกรุุ งเทพฯ ก็็ เกิิ ดขึ้้น� ด้้วย
แนวคิิดนี้้�เช่่นเดีียวกััน OKMD ร่่วมกัับกรุุงเทพมหานคร
The Cloud และมููลนิิ ธิิ โ ลกสีี เ ขีี ย ว จััด กิิ จ กรรมเพื่่� อ
เรีียนรู้้ส� วน เรีียกว่่า Learning in the Park ขึ้้น� มา
เพื่่�อเชิิญชวนประชาชนทั่่�วไปเข้้าเรีียนรู้้ถึึ� งลัักษณะพิิเศษ
ของสวนป่่ าเบญจกิิ ติิ สวนใหม่่ ใ จกลางเมืือง ที่่� ถืื อ
กำำ�เนิิ ดขึ้้น� จากแนวคิิดการออกแบบของอาศรมศิิลป์์
ในอัันที่่�จะสร้้างสวนป่่ าคล้้ายคลึึงกัับการสร้้างสวนป่่ าเมจิิ
ในบทความเรื่่� อ ง "พื้้�น ที่่� ชุ่่� มน้ำำ�� +ฝน" โดยเมธิิ รา
เกษมสัันต์์ ที่่� เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ The Cloud ยิ่่�งยง
ปุุณโณปถััมภ์์ ตััวแทนสถาปนิิกจากสถาบัันอาศรมศิิลป์์
เล่่าถึึงแนวคิิดในการออกแบบสวนป่่ าแห่่งนี้้�เอาไว้้ว่่า
“ก่่อนออกแบบทีี มเราคุุยกัันว่่าสวนป่่ าจะตีีความ
อย่่างไรได้้บ้้าง ซึ่่ง� ในความรัับรู้้ข� องเรา สวนป่่ าคืือต้้นไม้้
ต้้องอยู่่�ได้้ด้้วยตััวเอง ไม่่ต้้องรดน้ำำ�� เติิบโตตามธรรมชาติิ"
“ในวัันที่่�เรามาเดิินสำำ�รวจพื้้�นที่่� จำำ�ได้้เลยว่่าระดัับน้ำำ��
ในบ่่อใหญ่่ ต่ำ��ำ จนเห็็นก้้นบ่่อ เพราะถููกดึึงมารดต้้นไม้้
ในสวน ทำำ�ให้้เราคิิดได้้ว่่า ต่่อให้้เป็็ นสวนป่่ าที่่� ต้้นไม้้
อยู่่�เองได้้ แต่่ช่่วงแรกๆ ที่่�ต้้นยัังเล็็กอยู่่� เราก็็ต้้องช่่วย
รดน้ำำ�� แล้้วจะเอาน้ำำ�� จากไหน ก็็เลยคิิดได้้ว่่าป่่าจริิงๆ
ไม่่ใช่่ต้้นไม้้อย่่างเดีียว แต่่คืือน้ำำ�� ด้้วย”
แนวคิิดนี้้�นำ�ำ ทางเราย้้อนกลัับไปสู่่�กรุุงเทพฯ ในแบบที่่�
กรุุงเทพฯ เคยเป็็ นจริิงๆ นั่่�นคืือ เป็็ นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� (Wetland)
อัันเป็็ นดิินแดนที่่� เกิิดจากการทัับถมของดิินตะกอนที่่�
แม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยาพััดพามา ดิินแดนแถบนี้้�ไม่่ใช่่ที่่�ราบสููง
ไม่่ใช่่ที่่�ภููเขา แต่่เป็็ นที่่�ราบที่่�มีีน้ำ��ำ ล้้นท้้นเอ่่อเป็็ นประจำำ�
ในทุุกๆ ปีี ตามแต่่ว่าปี
่ ี ไหนน้ำำ�� จะมากหรืือน้้อยต่่างกัันไป
ลัักษณะทางภููมิิประเทศและภููมิิอากาศจึึงเป็็ นตััวการ
กำำ�หนดพืืชพรรณ แล้้วพืืชพรรณก็็ไปกำำ�หนดสรรพชีีวิิต
อีีกต่่อหนึ่่�ง
ทุุก วััน นี้้�เ วลาที่่� เ รามองดููกรุุ ง เทพฯ เราแทบมอง
ไม่่เห็็นถึึงเนื้้�อดิินที่่�แท้้จริิงดั้้�งเดิิมเลย เพราะกรุุ งเทพฯ
ถููกปููลาดไปด้้วยพื้้�นคอนกรีีตแทบทุุกตารางนิ้้�วไปหมดแล้้ว
แต่่ ส วนป่่ าเบญจกิิ ติิ คืื อพื้้�น ที่่� เ ปิิ ดขนาดใหญ่่ ที่่� อ ยู่่�
ใจกลางเมืือง ทำำ�ให้้เราสามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้ถึึงดิินแดน
บ้้านเกิิดของเราอย่่างลึึกซึ้้ง� ได้้ในหลายมิิติิ
สวนแห่่งนี้้�เดิิมทีีเคยอยู่่�ในการดููแลของโรงงานยาสููบ
แต่่ ใ นปีี พ.ศ. 2535 คณะรัั ฐ มนตรีี มีี ม ติิ ใ ห้้ย้้าย
โรงงานยาสููบออกจากพื้้�นที่่�เพื่่�อเปลี่่�ยนผืืนดิิน 450 ไร่่
ให้้กลายเป็็ นพื้้�นที่่�สีีเขีียวของเมืือง
สามสิิบปีี ที่่�ผ่่านมา พื้้�นที่่� แห่่งนี้้�ค่่อยๆ เติิบโตและ
พััฒนาขึ้้น� ตามลำำ�ดัับ ตััวโรงงานค่่อยๆ ทยอยปิิ ดตััวลง
เกิิดสระน้ำำ�� ขนาดใหญ่่ข้้างศููนย์์ประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์�

และสวนเบญจกิิ ติิ ใ นระยะที่่� 1 ที่่� ยััง มีี ลััก ษณะเป็็ น
สวนตามรููปแบบดั้้�งเดิิมอยู่่�
สวนในรููปแบบดั้้�ง เดิิ ม นั้้� น มีี ต้้นเค้้ามาจากสวน
แบบอัังกฤษ ซึ่�่ง Andrea Wulf เล่่าเอาไว้้ในหนัังสืือ
The Brother Gardeners ว่่าสวนแบบนี้้�เริ่่ม� หยั่่�งรากลึึก
จริิงๆ ในช่่วงหลัังค้้นพบทวีีปอเมริิกาแล้้วและคนอัังกฤษ
ใช้้การเดิินเรืือตระเวนไปทั่่�วโลกจนกลายเป็็ นจัักรวรรดิิ
ยิ่่� ง ใหญ่่ ที่่� พร ะอาทิิ ตย์ ์ไ ม่่ เ คยตกดิิ น ความยิ่่� ง ใหญ่่
ของอััง กฤษทำำ� ให้้คนอััง กฤษสามารถเก็็ บ รวบรวม
พืืชพัันธุ์์�สิ่่�งมีี ชีีวิิตต่่างๆ นำำ�มารวมไว้้บนเกาะอัังกฤษ
ได้้มากมายมหาศาล รวมทั้้�งมีีการแข่่งขัันกัันว่่าจ้้างคน
ให้้เสาะหาพืืชพรรณแปลกๆ มา อัังกฤษจึึงกลายเป็็ น
ดิินแดนที่่�เต็็มไปด้้วยพรรณไม้้ โดยเฉพาะไม้้ดอกและ
ไม้้ที่่� ให้้น้ำำ�� หวาน หนัังสืือ The Brother Gardeners
เล่่าถึึ งช่่ ว งเวลาหััว เลี้้�ย วหััว ต่่ อ ที่่� ทำ�ำ ให้้อััง กฤษกลาย
มาเป็็ น A Nation of Gardeners ที่่�ใครๆ ก็็ลุกุ ขึ้้น� มา
ทำำ� สวนกัั น และที่่� สุุ ด ก็็ ส่่ ง ผลให้้สวนแบบอัั ง กฤษ
กลายเป็็ นสวนต้้นแบบขึ้้น� มา

เ ดิิ ม ทีี เ ดีี ย ว เ ก า ะ อัั ง ก ฤ ษ ไ ม่่ ไ ด้้มีี
ความหลากหลายทางชีี ว ภาพมากเท่่ า ไร
แต่่เมื่่�อมีีการรวบรวมพืืชพรรณต่่างๆ เข้้ามาไว้้
บนเกาะ ก็็เกิิดความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในสวนมากขึ้้ น� มหาศาล Jennifer Owen
ซึ่�่ง เป็็ น อาจารย์์ส อนนิิ เ วศวิิ ท ยา เคยสำำ� รวจ
สวนหลัังบ้้านของตััวเองในอัังกฤษ และพบว่่า
สวนหลัังบ้้านของเธอมีีความหลากหลายของ
สายพัันธุ์์�ผีีเสื้้�อมากกว่่าในแอฟริิกาเสีียอีีก ทั้้�งที่่�
โดยทฤษฎีีแล้้ว แอฟริิกาที่่�เป็็ นประเทศเขตร้้อน
ควรจะมีีความหลากหลายของผีีเสื้้�อมากกว่่า
ที่่�เป็็ นอย่่างนั้้�น เธอตั้้�งสมมุุติิฐานว่่าเป็็ นเพราะ
การรวบรวมพัันธุ์์�พืืชต่่างๆ เข้้าไว้้ด้้วยกัันนี่่�เอง
ที่่� ค่่ อ ยๆ ดึึงดููดสััตว์ ์แ ละแมลงเข้้ามา ทำำ� ให้้
ความหลากหลายทางชีีวภาพบนเกาะอัังกฤษ
ชุุ ม นุุ ม อยู่่�ใน "สวน" มากกว่่ า อยู่่�ในสภาพ
ธรรมชาติิ
นั่่�นคืือสวนในรููปแบบดั้้�งเดิิม แต่่หากเป็็ น
"สวนป่่ า" คาดกัันว่่าจะยิ่่�งมีีความหลากหลาย
ทางชีีวภาพให้้ศึึกษามากขึ้้น� ไปอีีก
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OPINION

สวนป่่ าเบญจกิิติมีิ จุี ดุ เด่่นอยู่่�ตรงบ่่อน้ำำ�� และเนิินสููงต่ำำ��
ที่่�มีีดินิ พููนขึ้้น� มาคล้้ายเกาะกระจััดกระจาย ทีีมออกแบบ
เรีียกว่่าหลุุมขนมครกซึ่�่งเป็็ นการเลีียนแบบการยกร่่อง
สวนสมััยก่่อน ต้้นไม้้ที่่�อยู่่�บนมููนดิินจะได้้ไม่่ถููกน้ำำ�� ท่่วมบ่่อยๆ
จนไม่่แข็็งแรง ทั้้�งยัังช่่วยให้้ดููแลดิินได้้ง่่ายขึ้้น� อีีกด้้วย
ที่่�สำ�ำ คััญก็็คืือ มีีการคััดเลืือกพรรณไม้้ต่่างๆ อย่่างดีี เช่่น
หากเป็็ นเนิินสููงก็็จะปลููกต้้นไม้้ที่่�รากไม่่ต้้องการน้ำำ�� มาก
ส่่วนที่่�ต่ำ��ำ จะเป็็ นต้้นไม้้ที่่�ชอบน้ำำ�� เช่่น มะกอกน้ำำ�� ผัักบุ้้�งไทย
คล้้าน้ำำ�� และอื่่�นๆ อีีกสารพััด โดยต้้นไม้้ที่่�นำ�ำ มาปลููกใหม่่
ในสวนมีีมากถึึง 347 ชนิิด รวมจำำ�นวนแล้้วมากกว่่า
8,000 ต้้น
ผู้้ที่่� �มาเป็็ นที่่�ปรึึกษาในการปลููกต้้นไม้้ มีีทั้้ง� อาจารย์์
จุุลพร นัันทพานิิช สถาปนิิกผู้้เ� ชี่่�ยวชาญด้้านสวนป่่ า
อาจารย์์ม ณฑาทิิ พย์ ์ โสมมีี ชััย จากคณะวนศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และ อาจารย์์บุญ
ุ ฤทธิ์์� ภููริิยากร
ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญการเพาะไม้้ป่่าหายาก
หากใครได้้เดิินเล่่นในสวนป่่ าเบญจกิิ ติิอาจได้้ยิิน
เสีี ย งของเขีี ย ดบััว ที่่� ห าฟัั ง ได้้ไม่่ ง่่ า ยนััก ในเมืืองใหญ่่
แต่่เขีียดชนิิดนี้้�มาอาศััยอยู่่�ในสวนแห่่งนี้้� ไม่่ใช่่แค่่เพราะ
มีีใบบััวและบ่่อน้ำำ�� เท่่านั้้น� แต่่เพราะมีีการดููแลรัักษาให้้
ขอบบ่่อมีีลักั ษณะเป็็ นตลิ่่�งที่่�เหมาะกัับการอนุุบาลสััตว์ ์
และขึ้้ �น ลงจากน้ำำ�� ได้้ด้้วย หากบ่่ อ มีี ลัั ก ษณะที่่� ชัั น
สััตว์จ์ ะขึ้้น� ลงจากน้ำำ�� ไม่่ได้้ สุุดท้้ายก็็อยู่่�ไม่่รอด ไม่่ใช่่
เพีียงเขีียดบััวเท่่านั้้น� แต่่รวมไปถึึงเต่่าและสััตว์อื่์ �น่ ๆ ด้้วย
ดร. นณณ์์ ผาณิิ ต วงศ์์ ผู้้�เ ชี่่� ย วชาญเรื่่�อ งสััตว์ น้ำ์ ��ำ
ที่่�มาร่่วมให้้ความรู้้เ� ล่่าไว้้ในบทความของ The Cloud ว่่า

“ลองนึึกย้้อนไปสมััยที่่� เราเรีียนวิิทยาศาสตร์์เรื่่�อง
ห่่วงโซ่่อาหาร พืืชคืือจุุดเริ่่�มต้้น ดัังนั้้�น พื้้�นที่่�ชายน้ำำ�� คืือ
หััวใจสำำ�คััญที่่� ส่่งถ่่ายแร่่ธาตุุจากดิินที่่� มีีมากกว่่าสู่่�น้ำ��ำ
ซึ่่�ง มีี น้้อยกว่่า พอมีี พืื ชในน้ำำ�� ก็็ จ ะมีี สิ่่� ง เล็็ ก ๆ ตามมา
มีี ป ลา กุ้้�ง หอยที่่� กิิ น พืืชเป็็ น อาหาร แต่่ ถ้้าข อบบ่่ อ
เป็็ นปููน พืืชก็็ขึ้้น� ไม่่ได้้ พอไม่่มีีพืืชที่่� เป็็ นผู้้ผ� ลิิตเริ่่�มต้้น
ระบบนิิเวศก็็ไม่่สมบููรณ์์”
“หลายคนเข้้าใจผิิ ด ว่่ า การฟื้้� น ฟููแหล่่ง น้ำำ�� คืือต้้อง
ขุุดบ่่อน้ำำ�� ลึึกๆ ให้้มีีน้ำ��ำ มากๆ จะได้้มีีปลามาก แต่่จริิงๆ
แล้้วไม่่ ใ ช่่ ระบบนิิ เ วศที่่� ส มบููรณ์์ คืื อระบบนิิ เ วศ
ที่่�มีีทั้้ง� น้ำำ�� ตื้้�นและน้ำำ�� ลึึกอยู่่�ร่่วมกััน เพราะปลาแต่่ละชนิิด
ก็็จะชอบความลึึกที่่�ต่า่ งกััน บางชนิิดชอบอยู่่�น้ำำ�� ตื้้�นตลอด
บางชนิิดเล็็กๆ อยู่่�น้ำำ�� ตื้้�น พอโตก็็ไปน้ำำ�� ลึึก ถ้้าเราเคยไป
พื้้�น ที่่� ชุ่่� มน้ำำ�� ธรรมชาติิ อ ย่่ า งบึึงบอระเพ็็ ด จะเห็็ น ว่่ า
ชาวบ้้านที่่�ยืืนในน้ำำ�� ออกไปตั้้�งไกลเนี่่�ย น้ำำ�� ก็็ยังั แค่่เอว”
ลัั ก ษณะสำำ� คัั ญ ของกรุุ งเทพฯ สมัั ย ก่่ อ น คืือ
การเป็็ น "ทุุ่ง� น้ำำ�� ท่่วม" ทำำ�ให้้เกิิดระบบนิิเวศที่่�เปลี่่ย� นแปลง
ไปตามฤดููกาล ในฤดููน้ำำ�� หลาก พืืชที่่�ถููกน้ำำ�� ท่่วมจะเริ่่�ม
เน่่าเปื่�่ อย กลายเป็็ นอาหารของสััตว์เ์ ล็็กๆ แล้้วกลายมา
เป็็ นอาหารของปลาอีีกทีีหนึ่่�ง การพููดว่่า "ในน้ำำ�� มีีปลา"
จึึงเกี่่�ยวพัันกัับระบบนิิเวศดั้้�งเดิิมของกรุุ งเทพฯ อย่่าง
ลึึกซึ้้ง�
“พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มแม่่น้ำ��ำ ภาคกลางของเรายาวไปถึึงเกืือบ
นครสวรรค์์” ดร. นณณ์์เล่่า “กรุุ งเทพฯ เคยยิ่่�งใหญ่่
ขนาดมีีกวางชนิิดเดีียวในโลกที่่� พบที่่� นี่่�เท่่านั้้�น แล้้วก็็
เป็็ นกวางที่่�เขาสวยที่่�สุดุ ซึ่่ง� ก็็คืือสมััน”

OPINION

“

พระเจ้้าอยู่่�หััวเป็็นน้ำำ��
ฉัันจะเป็็นป่่า
ป่่าที่่�ถวาย
ความจงรัักภัักดีีต่่อน้ำำ��
พระเจ้้าอยู่่�หััว
สร้้างอ่่างเก็็บน้ำำ��
ฉัันจะสร้้างป่่า

”

สวนป่่ าเบญจกิิ ติิไม่่ได้้มีีเพีียงสวนเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีอาคารขนาดใหญ่่
พื้้�นที่่�มากถึึง 40,000 ตารางเมตร ที่่�เตรีียมการเอาไว้้เพื่่�อเปิิ ดเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้ �
แห่่ ง ใหม่่ ใ ห้้ชาวกรุุ ง เทพฯ อาคารแห่่ ง นี้้�คืื อโรงงานยาสููบเดิิ ม ที่่� ไ ด้้รัับ
การปรัับ ปรุุ ง ให้้เชื่่� อ มโยงกัั บ สวน มีี ก ารเปิิ ดหลัั ง คาตรงกลางออก
สร้้างสวนแทรกไว้้ด้้านใน มีีการเปิิ ดกำำ�แพงด้้านข้้าง และที่่�สำ�ำ คััญได้้เชื่่�อมโยง
ทางเดิินลอยฟ้้าเข้้ามาในตััวอาคารโดยตรง โดยมีีโครงการสร้้างพิิพิิธภัณ
ั ฑ์์
สวนป่่ าเบญจกิิ ติิ ขึ้้ น� ที่่� นี่่� ทั้้�ง เพื่่� อ เฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ ส มเด็็ จพร ะนางเจ้้า
สิิ ริิ กิิ ติ์์� พระบรมราชิิ นีี น าถ พระบรมราชชนนีี พัั น ปีี หลวง ซึ่�่ ง เคยมีี
พระราชดำำ�รััสเมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2525 ณ บ้้านถ้ำำ�� คิ้้�ว อำำ�เภอล่่องดาว
จััง หวััด สกลนครว่่ า “พระเจ้้าอยู่่�หััว เป็็ น น้ำำ�� ฉััน จะเป็็ น ป่่ า ป่่ าที่่� ถ วาย
ความจงรัักภัักดีีต่อ่ น้ำำ�� พระเจ้้าอยู่่�หััวสร้้างอ่่างเก็็บน้ำำ�� ฉัันจะสร้้างป่่ า” จึึงเป็็ น
การเรีียนรู้้ถึึ� งระบบนิิเวศอัันซัับซ้้อน พร้้อมกัับเดิินตามรอยพระยุุคลบาท
โดยแท้้
สวนป่่ าเบญจกิิติจึึิ งไม่่ได้้เป็็ นสวนในแบบที่่เ� ราคุ้้�นเคย แต่่เป็็ นสวนแบบใหม่่
ที่่�เต็็มไปด้้วยเนื้้�อหาและกระบวนการเรีียนรู้้ � ในระยะแรกสวนนี้้�ต้้องการ
การดููแลจััดการอย่่างเข้้าใจจึึงจะเติิบโตต่่อเนื่่�องไปกลายเป็็ นสวนที่่�ยั่่�งยืืน
ถาวรได้้แบบเดีียวกัับสวนเมจิิของมหานครโตเกีียว
การเรีียนรู้้ใ� นด้้านต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� ในสวนแห่่งนี้้�จึึงทำำ�ให้้สวนป่่ าเบญจกิิติิ
เป็็ นสวนที่่�มากกว่่าสวน
เพราะได้้กลายเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้สำ� �ำ คััญของชาวกรุุ งเทพฯ ทั้้�งในเรื่่�อง
ของอดีีต ปัั จจุบัุ นั และจะนำำ�ทางเราไปสู่่�อนาคตของพื้้�นที่่�สาธารณะในเมืือง
ของประเทศไทยด้้วย

SCAN QR CODE
เพือ่ รับชม Clip

o
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36 ค ความรู้้�กิินได้้

ป่่าชุุมชน

แหล่่งเรีียนรู้้�เพื่่�อพึ่่�งพากัันและกััน
ของคนและป่่า

สัังคมชนบทไทยในอดีีตอาศััยป่่ าเพื่่�อเป็็ นแหล่่งปัั จจััย 4 อัันได้้แก่่ อาหาร ที่่�อยู่่�อาศััย ยารัักษาโรค
และเครื่่�องนุ่่�งห่่ม นอกจากนี้้�เรายัังพึ่่�งพาสายน้ำำ�� จากป่่ าเพื่่� อการเกษตร และนำำ�ผลผลิิตจากป่่ าใช้้
อำำ�นวยความสะดวกในวิิถีชีี วิี ติ เช่่น ผลิิตเป็็ นเฟอร์์นิเิ จอร์์ เครื่่อ� งจัักสาน ใช้้เป็็ นฟืืน เป็็ นต้้น

กว่่า 70 ปีี ก่่อนองค์์การอุุตสาหกรรมทำำ�ไม้้และบริิษััทค้้าไม้้จากต่่างชาติิ
ได้้เข้้ามาสััมปทานป่่ าไม้้ในไทยและได้้ปิิ ดสััมปทานไปในปีี พ.ศ. 2532
เพีียงเวลาไม่่กี่่� สิิบปีี ป่่าไม้้หลายพื้้�นที่่� ในเมืืองไทยได้้กลายสภาพไปเป็็ น
เขาหััวโล้้น ชุุมชนประสบปัั ญหาทั้้�งเรื่่�องดิินและน้ำำ�� ความอุุดมสมบููรณ์์
ซึ่�่งเคยเป็็ นแหล่่งปัั จจััย 4 แทบหมดไป ทั้้�งยัังขาดน้ำำ�� สำำ�หรัับการเกษตร
ความเดืือดร้้อนที่่�เกิิดขึ้้น� ทำำ�ให้้หลายฝ่่ ายได้้ตระหนัักว่่าเป็็ นเพราะป่่ าหายไป
เกืือบ 30 ปีี ที่่�ผ่า่ นมา ป่่ าชุมุ ชน (Community Forest) จึึงเป็็ นทางเลืือก
ในการจััด การทรััพ ยากรร่่ว มกััน ของชุุม ชน สนัับ สนุุน และมอบอำำ� นาจ
ให้้ประชาชนได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการปลููก จััดการ ป้้องกััน และเก็็บหาผลประโยชน์์
จากป่่ าไม้้ภายใต้้ระบบการจััด การที่่� ยั่่�ง ยืืนโดยรวม ทั้้�ง ป่่ าที่่� เ ป็็ น ป่่ าบก
ป่่ าชายเลน ป่่ าพรุุ ป่่ าบุ่่�ง ป่่ าทาม ซึ่่ง� ประกอบด้้วยต้้นไม้้ ทุ่่�งหญ้้า พัันธุ์์�พืืช
สััตว์ป่์ ่ า แหล่่งน้ำำ�� และระบบนิิเวศทั้้�งหมด ในปัั จจุุบัันไทยมีีการจััดการ
นิิเวศป่่ าไม้้ในรููปแบบป่่ าชุมุ ชนมากกว่่า 10,000 ป่่ าชุมุ ชน

ความรู้้�กิินได้้ ค
n

ในปีี พ.ศ. 2565 คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิกำ�ำ หนดให้้วัันที่่� 24 พฤษภาคม เป็็ นวัันป่่ าชุุมชนแห่่งชาติิ โดยเน้้นย้ำำ�� ถึึง
ความสำำ�คััญของป่่ าชุมุ ชน ซึ่่ง� เป็็ นแหล่่งเศรษฐกิิจฐานรากในการแก้้ไขปัั ญหาความยากจน และสะท้้อนให้้เห็็นถึึง
การอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างเกื้้�อกููลระหว่่างคนกัับป่่ า

ป่่ากิินได้้

ป่่าชุุมชนบ้้านหนอง
ตำำ�บลบ้้านม่่วง อำำ�เภอสัังคม หนองคาย
อยู่่�ในเขตป่่ าสงวนแห่่งชาติิพานพร้้าวและป่่ าแก้้งไก่่
ซึ่�่ ง คนในชุุ ม ชนพึ่่� ง พิิ ง ป่่ าแห่่ ง นี้้�เ ป็็ นแหล่่ ง อาหาร
มาตั้้�งแต่่ในอดีีต ต่่อมาจึึงได้้ร่่วมมืือกัันอนุุรักั ษ์์ ดููแล
และฟื้้� นฟูู เพื่่�อให้้ป่่ามีคี วามอุุดมสมบููรณ์์ เกิิดประโยชน์์
กัับชุุมชนได้้อย่่างยั่่�งยืืน จนได้้รัับรางวััลป่่ าชุมุ ชนดีีเด่่น
ระดัับจัังหวััด จากโครงการคนรัักษ์์ป่่า ป่่ ารัักษ์์ชุมุ ชน
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562

ป่่าชุุมชนบ้้านชััยคลีี
ตำำ�บลหนองแก้้ว อำำ�เภอประจัันตคาม ปราจีีนบุุรีี
เป็็ นป่่ ารอยต่่อเขตอุุทยานแห่่งชาติิเขาใหญ่่ ซึ่ง�่ ได้้รัับ
การขึ้้ น� ทะเบีี ย นเป็็ น ป่่ าชุุม ชนในปีี พ.ศ. 2553 มีี
ทรััพยากรพืืชอาหารที่่�สำ�ำ คััญ คืือ เห็็ด ผัักแต้้ว ผัักหวานป่่ า
ผัักชะมวง หน่่อหวาย ไข่่มดแดง ผลไม้้ป่่า มัันเทีียน
ปััจจุบัุ นั เป็็ นแหล่่งอาหารและรายได้้หลัักของคนในชุุมชน
จำำ�นวนหลายหมื่่�นบาทต่่อปีี ต่่อครััวเรืือน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งจากการขายเห็็ดโคนในช่่วงฤดููฝน

ป่่าชุุมชนบ้้านลำำ�ใน
ตำำ�บลบ้้านนา อำำ�เภอศรีีนคริินทร์์ พััทลุงุ
เป็็ นการจััดการป่่ าร่่วมกัันระหว่่างท้้องถิ่่�นและรััฐ
โดยการจััดโซนป่่ า คืือ ป่่ าแก่่หรืือป่่ าอนุุรักั ษ์์ ป่่ ากันั ชน
3 ชั้้�น ประกอบด้้วยป่่ าอนุุรักั ษ์์ดั้้ง� เดิิม หรืือสวนสมรม
และถััดมาคืือป่่ าใช้้สอยชุุมชน ซึ่�่งเป็็ นการฟื้้� นพื้้�นที่่�
เสื่่อ� มโทรมจากวาตภััยให้้กลายเป็็ นป่่ าใช้้สอย ทำำ�ให้้เกิิด
อาชีีพปลููกพืืชผัักผลไม้้ เช่่น มัังคุุด ทุุเรีียน ลููกเนีียง ฯลฯ
มีีการตั้้�งกลุ่่�มแปรรููปผลผลิิตพืืชพื้้�นบ้้าน และขยายผล
การทำำ�งานไปอีีก 7 หมู่่�บ้้านรอบผืืนป่่ า

ป่่าชุุมชนบ้้านปง
ตำำ�บลช่่อแฮ อำำ�เภอเมืืองแพร่่ แพร่่
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศป่่ าชุมุ ชนตััวอย่่างระดัับประเทศ
ปีี พ.ศ. 2563 จากปัั ญหาภััยแล้้ง ซึ่่ง� เป็็ นแรงผลัักดััน
ให้้ชุุมชนร่่วมมืือกัันพลิิกฟื้้� นผืืนป่่ าตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2548
ปััจจุบัุ นั ป่่ าผืืนนี้้�ได้้กลายเป็็นป่่ าต้้นน้ำำ�� ที่่�มีคี วามหลากหลาย
อุุ ด มสมบููรณ์์ โดยการใช้้ระบบหยดน้ำำ�� ที่่� ทำ�ำ จาก
กระบอกไม้้ไผ่่ ซึ่่ง� เป็็ นภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นมาแก้้ปัั ญหา
ป่่ าแล้้ง มีี การจััดการพััฒนาป่่ าชุุมชนและแหล่่งน้ำำ��
อย่่างเป็็ นระบบ ส่่งเสริิมการทำำ�เกษตรด้้วยแนวคิิด
ยกป่่ ามาไว้้ในบ้้าน โดยให้้ทุุกบ้้านปลููกไผ่่ไว้้กิินหน่่อ
เลี้้�ยงหมููหลุุมด้้วยซัังข้้าวโพดเพื่่� อแก้้ปัั ญหาการเผา
ซัังข้้าวโพดที่่�สร้้างฝุ่่�นควััน นอกจากชุุมชนจะมีีรายได้้
เพิ่่�มจากการจำำ�หน่่ายหมููแล้้ว ยัังมีีปุ๋๋�ยอิินทรีีย์สำ์ �ำ หรัับ
ทำำ�การเกษตรและจำำ�หน่่ายด้้วย
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เช้้าจรดค่ำำ�� ดื่่�มด่ำำ��ความรู้้�
จากธรรมชาติิ
ในห้้องเรีียนที่่� ไม่่เคยหลัับใหล
ณ สวนป่่ากลางกรุุง
สวนป่่ า ไม่่เพีียงมีีความสวยงามที่่�ต่่างกัันตามช่่วงเวลาของวัันที่่�เปลี่่�ยนไป แต่่องค์์ความรู้้ที่่� �อยู่่�ในสวนนั้้�น
ยัังหลากหลาย เรีียนรู้้ไ� ด้้ตั้้�งแต่่เช้้าจรดค่ำำ��
สวนป่่ าเบญจกิิติิเป็็ นโครงการสวนสาธารณะระยะต่่อเนื่่�องจากสวนเบญจกิิติิเดิิม โดยสวนป่่ านี้้�จัดั เป็็ นพื้้�นที่่�
ชุ่่�มน้ำำ�� ใจกลางเมืือง ต่่างจากสวนสาธารณะทั่่�วไปที่่�มักั เป็็ นสนามหญ้้าโล่่งรายล้้อมด้้วยต้้นไม้้ แต่่สวนป่่ าเบญจกิิติิ
แห่่งนี้้�เต็็มไปด้้วยเนิินดิินสููงต่ำำ�� มีีดินิ พููนขึ้้น� มาเป็็ นเกาะเล็็กๆ กระจััดกระจายรายล้้อมไปด้้วยน้ำำ�� ต้้นไม้้โดยรอบเป็็ น
พืืชที่่�เน้้นให้้เติิบโตตามธรรมชาติิเพื่่�อคงแนวคิิดสวนป่่ าตามนิิเวศธรรมชาติิเดิิมให้้ได้้มากที่่�สุดุ
ด้้วยความเป็็ นสวนป่่ าที่่�มีีลักั ษณะเป็็ นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� นี่่�เอง สถานที่่�แห่่งนี้้�จึึงเต็็มไปด้้วยเรื่่�องราวน่่าสนใจชวนให้้
ค้้นหาองค์์ความรู้้ที่่� �ซ่อ่ นอยู่่�ในธรรมชาติิรอบตััวเรา
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SCAN QR CODE
เพือ่ รับฟัง Audio Text

ระบบนิิเวศของน้ำำ��
ในสวนป่่ากลางกรุุง
จุุ ด เด่่ น ของพื้้� น ที่่� ใ นสวนป่่ า
เบญจกิิติิ คืือ เป็็ นเนิินสููงต่ำำ�� มีีดินิ พููน
ขึ้้น� มาเป็็ นเกาะเล็็กๆ กระจััดกระจาย
รายล้้อมด้้วยน้ำำ�� เลีียนแบบสวนยกร่่อง
สมััยโบราณ ซึ่่�งเป็็ นภููมิิปััญญาของ
คนไทยสมััยก่่อนที่่�ใช้้แก้้ปัั ญหาพื้้�นที่่�
ในกรุุงเทพฯ มีีน้ำ��ำ ใต้้ดิินสููง ทำำ�ให้้ราก
ของพืืชลงลึึกไม่่ได้้ เพราะถููกจำำ�กััด
ด้้วยน้ำำ�� ใต้้ดิิ น ทำำ� ให้้ต้้นไม้้เติิ บ โต
ได้้ไม่่ดีีเท่่าที่่�ควร การขุุดดิินยกร่่อง
สวนจึึงช่่วยให้้รากของต้้นไม้้ชอนไช
ลงใต้้ดิินได้้ลึึกขึ้้น�
ด้้วยความเป็็ นเนิินสููงต่ำำ�� รายล้้อม

ด้้วยน้ำำ�� ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ชายน้ำำ�� ของสวนป่่ า
เบญจกิิติิยัังเป็็ นที่่� อยู่่�ของพืืชริิมน้ำำ��
ซึ่่�งเป็็ นจุุดเริ่่�มต้้นของห่่วงโซ่่อาหาร
ในระบบนิิ เ วศตามธรรมชาติิ ด้้วย
เพราะตลิ่่�งชายน้ำำ�� ของสวนป่่ าแห่่งนี้้�
เป็็ นตลิ่่�งดิินธรรมชาติิ พื้้�นที่่�ชายน้ำำ��
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นตััวกลางนำำ�สารอาหาร
จากดิิ น ที่่� มีี ม ากกว่่ า ไปสู่่�น้ำำ�� ซึ่่� ง มีี
สารอาหารน้้อยกว่่า เมื่่�อมีีพืืชในน้ำำ��
สััตว์ตั์ ัวเล็็กตััวน้้อยที่่� อาศััยพืืชเป็็ น
ก็็ดำ�ำ รงอยู่่�ในน้ำำ�� ได้้ ทำำ�ให้้ระบบนิิเวศ
สมบููรณ์์ยิ่่� ง ขึ้้น�
รููปแบบของตลิ่่�งชายน้ำำ�� ในสวนป่่ า

เบญจกิิติทำิ �ำ ให้้เรารู้้ว่� า่ หากต้้องการ
ขุุดบ่่อเพื่่�อฟื้้� นฟููแหล่่งน้ำำ�� บริิเวณตลิ่่�ง
ไม่่ ค วรเป็็ น ขอบปููนหรืือคอนกรีี ต
สููงชัั น แต่่ ค วรทำำ� เป็็ นตลิ่่� ง ดิิ น ที่่� มีี
ส่่ว นของน้ำำ�� ตื้้�น ประมาณ 1 ใน 3
ของบ่่อ เพื่่�อเป็็ นที่่�เติิบโตของพืืชน้ำำ��
ระบบนิิ เวศที่่� สมบููรณ์์เกิิ ดขึ้้น� ไม่่ได้้
ในบ่่ อ ที่่� มีี น้ำ��ำ ลึึกเพีี ย งอย่่ า งเดีี ย ว
แต่่ต้้องมีีทั้้ง� น้ำำ�� ตื้้�นและลึึกอยู่่�ร่่วมกััน
เพราะปลาแต่่ ล ะชนิิ ด ก็็ อ าศััย อยู่่�
ในระดัับน้ำำ�� ที่่�ตื้้น� ลึึกต่่างกััน พืืชริิมน้ำำ��
ซึ่ง�่ เป็็นอาหารของสััตว์น้ำ์ ��ำ บางประเภท
ก็็เติิบโตได้้ดีีบริิเวณริิมตลิ่่�งด้้วย

นอกจากการขุุดบ่่อน้ำำ�� ทำำ�ตลิ่่�งดิินเพื่่�อให้้ระบบนิิเวศสมบููรณ์์แล้้ว พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� ในสวนป่่ าเบญจกิิติยัิ งั ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ น
บ่่อบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียที่่�มาจากคลองไผ่่สิงิ โตด้้วย เรีียกว่่าเป็็ นกระบวนการธรรมชาติิช่่วยธรรมชาติิ คืือ น้ำำ�� คุุณภาพต่ำำ��
จะถููกดููดขึ้้น� ที่่�สููงและปล่่อยลงมาเป็็ นน้ำำ�� ตกสู่่�คููตื้้�นๆ ที่่�มีพืืี ชบำำ�บััดน้ำำ�� การไหลของน้ำำ�� ทำำ�ให้้น้ำำ�� มีีพื้้น� ผิิวที่่�สัมั ผััสอากาศ
มากขึ้้น� เป็็ นการเพิ่่�มออกซิิเจนในน้ำำ�� และเมื่่�อพืืชดููดออกซิิเจน รากใต้้ดิินก็็จะนำำ�ออกซิิเจนลงสู่่�ดิิน ทำำ�ให้้ดิินใต้้น้ำำ��
มีีปริิมาณออกซิิเจนเพิ่่�มขึ้้น� ดิินจึึงไม่่เกิิดการหมัักหมม และสุุดท้้ายเมื่่�อพืืชดููดน้ำำ�� ไปเลี้้�ยงลำำ�ต้้น ของเสีียจากน้ำำ��
ก็็ จ ะถููกพืืชดููดซึึมไปด้้วย
น้ำำ�� ที่่�ได้้รัับการบำำ�บััดด้้วยกระบวนการธรรมชาติิช่่วยธรรมชาติิในสวนป่่ าเบญจกิิติิจะไหลมาสู่่�บ่่อน้ำำ�� น้้อยใหญ่่
บริิเวณริิมอััฒจัันทร์์ภายในสวนป่่ า ให้้ผู้้ที่่� �มานั่่� งพัักผ่่อนคลายสามารถสััมผััสสายน้ำำ�� ใสที่่�ได้้รัับการบำำ�บััดจาก
ธรรมชาติิได้้
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ความรู้้�จากพืืชพรรณ
ริิมบึึงถึึงต้้นไม้้ใหญ่่
ด้้ว ย ทำำ� เ ล ที่่� ตั้้� ง อ ยู่่� ใ จ ก ล า ง
กรุุ ง เทพฯ ทำำ� ให้้โครงการสวนป่่ า
เ บ ญ จกิิ ติิ ถููก ข น า น น า ม ว่่ า
“ป่่ ากลางเมืือง” ที่่� ไ ม่่ เ พีี ย งรััก ษา
พรรณไม้้น้้อยใหญ่่ ห ลากหลาย
สายพััน ธุ์์�ที่่� มีี อ ยู่่�เดิิ ม เอาไว้้ แต่่ ยััง
มีี พรรณไม้้ใหม่่ๆ ตั้้�งแต่่ไม้้ท้้องถิ่่� น
ริิมบึึงน้ำำ�� จืืด พรรณไม้้ป่่าดิิบลุ่่�มต่ำำ��
ป่่ าดิบิ แล้้ง ไปจนถึึงพรรณไม้้ป่่าชายเลน
ในบริิเวณที่่�เป็็ นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� ด้้วย
ต้้นไม้้ภายในสวนป่่ าเบญจกิิ ติิ
มีี ทั้้�ง ต้้นไม้้ที่่� นำ�ำ มาปลููกใหม่่ และ
ต้้นไม้้ที่่� มีี อ ยู่่�เดิิ ม จากพื้้�น ที่่� โ รงงาน
ยาสููบ โดยอุุเทน ภุุมริินทร์์ นัักสื่่อ� สาร

ธรรมชาติิและนัักชีีววิิทยาเชิิงอนุุรักั ษ์์
จากกลุ่่�ม Nature Play and Learn
Club ที่่�ร่ว่ มสำำ�รวจสวนป่่ าเบญจกิิติิ
เล่่าว่่า “ต้้นไม้้ในสวนป่่ าเบญจกิิติิ
จะมีี ต้้นไม้้เดิิมที่่� ปลููกมานาน เช่่น
ต้้นจามจุุรีหี รืือต้้นก้้ามปููต้้นใหญ่่มาก
ถืือเป็็ นจุุดเด่่นของที่่�นี่่� เพราะไม่่เพีียง
ให้้ร่่มเงา แต่่ยังั เป็็ นอาหารของสััตว์ ์
ต่่ า งๆ เพราะต้้นจามจุุ รีี เ ป็็ นพืืช
ตระกููลถั่่� ว ทำำ� ให้้มีี สาร อาหาร
หลายชนิิ ด สัั ตว์ ์ ที่่� อ าศัั ย อยู่่�ใน
สวนป่่ าก็็จะได้้ประโยชน์์จากฝัักของ
ต้้นจามจุุรีเี ป็็ นอาหาร ขณะที่่�มนุุษย์์
อาศััยร่่มเงา ส่่วนใบของต้้นจามจุุรีี

นำำ� มาทำำ� เป็็ นปุ๋๋� ยหมัั ก โรยบริิ เ วณ
โคนต้้นไม้้ทำำ�ให้้เจริิญเติิบโตได้้ดีีด้้วย
ส่่ ว นต้้นไม้้ที่่� เ ลืือกมาปลููกใหม่่
มัักจะเป็็ นต้้นไม้้ตามถิ่่�นที่่�เราคุ้้�นเคย
แล้้วก็็มีีต้้นไม้้โซนเอเชีียตะวัันออก
เฉีี ย งใต้้ด้้วย ที่่� น่่ าส นใจคืือต้้นไม้้
ที่่�ให้้ผล เพราะการเป็็ นสวนป่่ าต้้อง
อยู่่�ได้้เองต่่างจากสวนจััดตั้้�งที่่� ต้้อง
มีีคนดููแลตลอด ดัังนั้้�นต้้นไม้้ให้้ผล
จะช่่ ว ยให้้สวนป่่ าอยู่่�ได้้เองตาม
ธรรมชาติิ เพราะเมื่่อ� ให้้ผลเป็็ นอาหาร
กัับสััตว์ต่์ า่ งๆ อย่่างนก กระรอก กระแต
กิินแล้้วก็็คายมููล ทำำ�ให้้เกิิดพืืชพรรรณ
อื่่�นๆ เกิิดขึ้้น� ได้้เองตามธรรมชาติิ”

นอกจากพืืชพรรณต่่างๆ ที่่�อยู่่�บ นบกแล้้ว อุุเ ทนยััง ได้้เล่่ าถึึ งพรรณไม้้ที่่� อ ยู่่�ในพื้้�น ที่่� ชุ่่� มน้ำำ��
ซึ่�่งช่่วยให้้ระบบนิิเวศของสวนป่่ านี้้�สมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้น� ด้้วย “บริิเวณพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� ของสวนป่่ าเบญจกิิติิ
จะมีีพืืชท้้องนาหลายชนิิด ทั้้�งสาหร่่ายข้้าวเหนีียว ที่่�พอเวลาน้ำำ�� ท่่วม จะลอยเป็็ นแพมีีดอกสีีเหลืืองๆ
มีีกระเปาะขนาดเท่่าเมล็็ดถั่่�วแดง คอยดัักจัับแมลงตััวเล็็กตััวน้้อย หรืือต้้นเทีียนน้ำำ�� ที่่�ลำ�ำ ต้้นโผล่่
เหนืือน้ำำ�� ดอกสีีชมพูู หรืือพืืชตระกููลบััว พืืชเหล่่านี้้ทำ� �ำ หน้้าที่่�บำ�ำ บััดน้ำำ�� เสีียได้้ เมื่่�อน้ำำ�� เน่่าเสีียไหลผ่่าน
พืืชเหล่่านี้้จ� ะดููดซัับสารเคมีีเข้้าไปในลำำ�ต้้นของมัันเพื่่�อช่่วยในการเจริิญเติิบโต ส่่วนน้ำำ�� ที่่�ผ่า่ นออกมา
ก็็จะกลายเป็็ นน้ำำ�� สะอาด ที่่�สำ�ำ คััญคืือเมื่่�อพืืชบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียโตเต็็มที่่�ต้้องตััดทิ้้�ง ไม่่เช่่นนั้้�นพืืชเหล่่านี้้ �
จะตายและกลายเป็็ นของเน่่าเสีียในน้ำำ�� หากเราเข้้าใจกระบวนการเหล่่านี้้ � ก็็ จะเรีียนรู้้ว่� ่าพืืช
แต่่ละชนิิดแม้้แต่่พืืชพรรณต้้นเล็็กต้้นน้้อยก็็มีีหน้้าที่่�สำ�ำ คััญช่่วยให้้ระบบนิิเวศของสวนป่่ าสมบููรณ์์”
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สวนกัับสััตว์์ พื้้�นที่่�เรีียนรู้้�
สิ่่�งมีีชีีวิิตหลากหลาย
พื้้�น ที่่� ข องส่่ ว นป่่ าคงสมบููรณ์์
ไม่่ได้้หากมีีแต่่สวนพืืชพรรณ ต้้นไม้้
แต่่ปราศจากสััตว์ต่์ า่ งๆ ดัังนั้้�น ความรู้้ �
ในสวนจึึงไม่่ได้้มีี เพีี ยงความรู้้จา
� ก
พรรณไม้้เท่่านั้้น� แต่่ยังั รวมถึึงความรู้้ �
ที่่� จ ะได้้รัั บ จากการสัั ง เกตชีี วิิ ต
สััตว์น้้์ อยใหญ่่ภายในสวนด้้วย
นอกจากบริิเวณพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� ของ
สวนป่่ าเบญจกิิ ติิ จ ะทำำ� หน้้าที่่� เ ป็็ น
บ่่อบำำ�บััดน้ำำ�� เสีียและพื้้�นที่่�รับั น้ำำ�� แล้้ว
บริิ เ วณเกาะกลางน้้อยใหญ่่ ยัั ง
ทำำ� หน้้าที่่� เ ป็็ น ที่่� อ ยู่่�อาศััย ของสััตว์ ์
ต่่างๆ โดยเฉพาะนกและแมลง ขณะที่่�
ต้้นไม้้ใหญ่่ ภ ายในสวนก็็ เ ป็็ น ที่่� พััก
อาศััยของนกและสััตว์อื่์ �่นๆ
ภายในสวนป่่ าเบญจกิิ ติิ จ ะ
สามารถพบเห็็ น นกเค้้าในเมืือง
ขนาดเล็็กได้้ โดยชนิิดที่่�พบบ่่อยคืือ
นกเค้้าจุุด นกเค้้าโมงหรืือนกเค้้าแมว
และนกเค้้ากู่่�หรืือนกฮููก พบได้้
ตามต้้นไม้้ใหญ่่ อย่่ า งต้้นจามจุุรีี
และต้้นโพธิ์์� ซึ่่� ง นกเค้้าเหล่่ านี้้ �
จำำ� เ ป็็ น ต้้อ ง อ าศัั ย ต้้น ไ ม้้ใ ห ญ่่
เพราะพวกมัันต้้องการโพรงไว้้เป็็ น

ที่่�พักั ทำำ�รััง วางไข่่ ถ้้าไม่่มีีต้้นไม้้ใหญ่่
นกเค้้าก็็ไม่่สามารถอยู่่�ได้้
การมีีอยู่่�ของนกเค้้าภายในสวน
หรืือกระทั่่�งในเมืืองมีีประโยชน์์คืือ
นกเค้้าทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยกำำ�จััดหนูู และ
แมลงศััตรููพืืชต่่างๆ ทำำ�ให้้พืืชพรรณ
เจริิ ญ เติิ บ โตได้้เต็็ ม ที่่� นอกจากนี้้�
ใ น ส ว น ยัั ง มีี แ ม ล ง ผ ส ม เ ก สร
(Pollinator) ซึ่่�ง ไม่่ไ ด้้มีี แ ค่่ผึ้้ง� หรืือ
แมลงภู่่� แต่่ ยััง มีี น กกิิ น ปลีี ซึ่�่ ง จะ
คล้้ายกัั บ นกฮัั ม มิิ ง เบิิ ร์ ์ด และที่่�
น่่าสนใจคืือ ค้้างคาว ที่่�ช่ว่ ยผสมเกสร
มีี 2 กลุ่่�ม คืือ ค้้างคาวแม่่ไก่่ตัวั ใหญ่่
ที่่� กิิ นผลไม้้และช่่ ว ยผสมเกสร
อีี ก กลุ่่�มคืือ ค้้างคาวที่่� กิิ น แมลง
กิิ นผีี เสื้้�อ กิิ นเพลี้้�ยกระโดด กิิ นยุุง
เหล่่านี้้ทำ� �ำ หน้้าที่่�ช่ว่ ยกำำ�จััดศััตรููพืืช
องค์์ค วามรู้้ �สำ�ำ คัั ญ สำำ� หรัับ ผู้้�ที่่�
สนใจเรื่่� อ งสััตว์ ์ใ นสวนสาธารณะ
คืือการเข้้าใจว่่ าพืื ชและสัั ตว์ ์ มีี
ความสัั ม พัั น ธ์์ ต่่ อ กัั น ในลัั ก ษณะ
ที่่� มีี วิิ วััฒ นาการขนานกััน มา เป็็ น
การแข่่งขัันแบบคู่่�ขนาน เช่่น สััตว์ ์
ที่่� กิิ น ผลจากต้้นไม้้ ต้้นไม้้ก็็ ต้้อง

วิิวัฒ
ั นาการตััวเองอย่่างไรเพื่่�อไม่่ให้้
ถููกกิิ นขณะที่่� ยัังไม่่โตเต็็มที่่� ต้้นไม้้
บางประเภทอาจทำำ�ให้้ใบไม่่อร่่อย
มีี สาร แทนนิิ น ที่่� มีี รส ฝาด อย่่ า ง
มะม่่ ว งหรืือมะขามที่่� ยัั ง ดิิ บ จะมีี
รสเปรี้้�ย ว เป็็ น เพราะยััง ไม่่ พร้้อม
ที่่� จะถููกกิิ น แต่่เมื่่�อสุุกพร้้อมให้้กิิ น
แล้้วจะมีี รส หวานเพราะมีี น้ำ��ำ ตาล
การที่่� ต้้ นไม้้สุุ ก มีี รส หวานก็็ เ ป็็ น
ผลพลอยได้้ของต้้นไม้้ คืือเมื่่�อสััตว์ ์
มากิินก็็จะคายมููลทิ้้�งเมล็็ดแพร่่พันั ธ์ุุ�ได้้
ต่่อไป หากเข้้าใจความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
สััตว์ ์กัับ ต้้นไม้้ต่่ า งๆ การเดิิ น เล่่ น
ในสวนก็็จะยิ่่�งน่่าสนใจมากขึ้้น�
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สวนยามค่ำำ��
กัับมลพิิษทางแสง
สำำ� หรัั บ มนุุ ษ ย์์ ใ นเมืืองใหญ่่
แสงสว่่างอาจทำำ�ให้้เรารู้้สึึ� กปลอดภััย
แต่่สำ�ำ หรัับสััตว์ต่์ า่ งๆ อย่่างนก แมลง
และผีี เ สื้้� อ กลางคืืน อาจได้้รัั บ
ผลกระทบจากแสงอย่่ า งที่่� เ รา
คาดไม่่ถึึง
การที่่�มนุุษย์์เปิิ ดไฟสว่่างและแสง
เหล่่านั้้น� ฟุ้้�งกระจายอยู่่�บนน่่านฟ้้า
จัั ด เป็็ นมลพิิ ษ ทางแสง (Light
Pollution) ทำำ�ให้้แมลงอยู่่�ได้้ไม่่ทน
หรืือกระทั่่�ง นกอพยพบางชนิิ ด จะ
ใช้้แสงดาวนำำ�ทาง เมื่่� อมีี แ สงไฟที่่�
ฟุ้้�งกระจายบนท้้องฟ้้า ทำำ�ให้้นกหลง
ทิิศทาง บางตััวอาจบิินจนหมดแรง
ตายได้้

สำำ�หรัับแมลงหลายชนิิดที่่�วางไข่่
ในแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิ แมลงเหล่่านี้้ �
จะดููแสงสะท้้อนจากผิิวน้ำำ�� มลภาวะ
ทางแสงทำำ�ให้้แมลงสัับสนระหว่่าง
แหล่่งน้ำำ�� กัับบริิเวณพื้้�นอื่่�นที่่�สะท้้อน
แสงไฟ เช่่น ถนน หรืือน้ำำ�� ขััง ส่่งผลต่่อ
จำำ�นวนประชากรของแมลง
ภายในสวนป่่ าเบญจกิิ ติิ จึึ งให้้
ความสำำ�คััญ กัับการออกแบบแสง
โดยให้้แสงไฟซ่่อนอยู่่�ใต้้ราวทางเดิิน
ช่่วยให้้มองเห็็นทางชััดเจน แต่่ไม่่ฟุ้้ง�
กระจายขึ้้น� ฟ้้าเพื่่�อไม่่ให้้กระทบวงจร
ชีีวิิตของสััตว์ใ์ นระบบนิิเวศ การเดิิน
สวนในยามค่ำำ��จึึงอาจทำำ�ให้้เราพบ
สััตว์ห์ ลายชนิิดที่่�พรางตััวอยู่่� อย่่าง

ตั๊๊�กแตนตำำ�ข้้าวที่่�มักั พรางตััวอยู่่�กัับ
กิ่่� งไม้้ หรืือจัักจั่่�น ที่่� เวลากลางคืืน
จะลอกคราบหรืือที่่�บางคนเรีียกว่่า
ถอดเกราะ เป็็ นการที่่�จักั จั่่�นตากปีี ก
ให้้แห้้งเพื่่�อให้้พร้้อมเดิินทางต่่อไป
ซึ่ง�่ จะพบได้้ง่่ายช่่วงหััวค่ำำ�� ในหน้้าร้้อน
นอกจากนี้้�ในสวนป่่ ากลางเมืือง
ยามค่ำำ��คืืน เรายัังอาจได้้พบค้้างคาว
แม่่ไก่่ ที่่� มัักจะบิินผ่่านบริิเวณทาง
เดิินริิมน้ำำ�� (Boardwalk) ตรงลานหิิน
โป่่ งใจกลางที่่�บำ�ำ บััดน้ำำ�� เสีีย บริิเวณ
หััวค่ำำ�� ค้้างคาวแม่่ไก่่จะบิินเลีียดน้ำำ��
กิินยุุง กิินแมลงตััวเล็็กๆ เป็็ นอาหาร
ให้้เราได้้สัังเกตและเรีียนรู้้ชี� ีวิิตสัตว์
ั ์
ยามค่ำำ��คืืนได้้
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ไลเคน สิ่่�งมีีชีีวิิตเล็็กๆ
ในสวนกลางเมืือง
นอกจากระบบนิิ เ วศ ต้้นไม้้
สรรพสััตว์ ์ และแสงยามค่ำำ��คืืนแล้้ว
ก็็ ยัั ง มีี อ งค์์ ค วามรู้้ � ข นาดเล็็ ก จิ๋๋� ว
ซ่่ อ นตัั ว ให้้เราค้้นหาและเรีี ย นรู้้ �
ได้้ในสวนกลางเมืือง นั่่�นคืือ ไลเคน
สิ่่� ง มีี ชีี วิิ ตที่่� ดำ�ำ รงชีี วิิ ต แบบภาวะ
พึ่่� ง พากััน ระหว่่ า งสาหร่่า ยสีี เ ขีี ย ว
และรา พบได้้ตามพื้้�นป่่ า ลำำ�ต้้นของ
ต้้นไม้้ หรืือวััตถุุอื่�่นๆ อย่่างกำำ�แพง
ก้้อนหิิน หรืือพื้้�นถนน ไลเคนไม่่ใช่่
กาฝาก เพราะถึึงแม้้จะอาศัั ย
พื้้�นผิิวอื่่�นๆ เพื่่�อยึึดเกาะแต่่ไลเคน
ก็็สามารถสัังเคราะห์์แสงได้้เอง
ไม่่ ง่่ า ยนัั ก ที่่� เ ราจะพบไลเคน
ในเมืืองใหญ่่ เพราะไลเคนจะเติิบโต
ได้้ดีี ใ นบริิ เ วณที่่� มีี อ ากาศบริิ สุุทธิ์์�
หากสภาพแวดล้้อมเต็็ ม ไปด้้วย
มลพิิษ ไลเคนจะทนไม่่ได้้ เนื่่�องจาก
ไม่่ มีี ชั้้�น ผิิ ว ป้้องกัั น ตััว จากมลพิิ ษ

สารพิิ ษ จึึงเข้้าไปทำำ� ลายสาหร่่า ย
โดยตรง ทำำ�ให้้ไลเคนตายในเวลา
ต่่อมา
ดัังนั้้�น ไลเคนจึึงทำำ�หน้้าที่่�เสมืือน
นัักสืืบสายลม ให้้เรารู้้ ว่� ่าอากาศใน
บริิเวณนั้้�นสะอาดมากเพีียงใด ทั้้�งนี้้�
เพราะผิิ วของไลเคนเป็็ นเส้้นใยรา
สานกััน แน่่ น ๆ ที่่� ซัับ ความชื้้�น และ
แร่่ ธาตุุ เ ข้้ามาโดยตรง มลพิิ ษ
ในอากาศจึึงเข้้าไปสะสมในไลเคน
ได้้ง่่ า ย ต่่ า งจากใบไม้้ทั่่� ว ไปที่่� มีี
ผิิวคล้้ายขี้้�ผึ้้ง� เคลืือบอยู่่� ซึ่่�งไลเคน
บางชนิิ ด อาจทนต่่ อ มลพิิ ษ ไม่่ ไ ด้้
เลยตายลงไป แต่่ก็็มีไี ลเคนชนิิดอื่่�นๆ
ที่่�ทนมลพิิษในอากาศได้้ ตั้้�งแต่่ทน
ได้้นิิ ด หน่่ อ ยไปจนถึึงทนทานสููง
ซึ่ง�่ ประเภทของไลเคนที่่�ขึ้น้ � ในบริิเวณ
ต่่างๆ นี่่�เอง ที่่�ชี้้วั� ดั ว่่าคุณ
ุ ภาพอากาศ
ในบริิเวณนั้้�นเป็็ นอย่่างไร

� ุณสมบััติชี้้ิ วั� ัดคุุณภาพอากาศ แบ่่งได้้ 3 กลุ่่�ม
ไลเคนที่่มีีคุ
2
1
3
ไลเคนกลุ่่�มทนทาน
ไลเคนกลุ่่�มอากาศดีี
ไลเคนกลุ่่�มทนทานสููง
ได้้แก่่ สแควมููโลส (Squa
ได้้แก่่ ฟรููติิโคส (Fruticose)
ได้้แก่่ ครััสโตส (Crustose)
ลััก ษณะเป็็ นเส้้นสาย คล้้าย mulose) ลัักษณะเป็็ นเม็็ดคล้้าย ลัั ก ษณะเป็็ นแผ่่ น แข็็ ง ติิ ด อยู่่�
หนวดเครา มีีลักั ษณะห้้อยลงมา ลููกหิิ น ติิ ด แน่่ น อยู่่�กัั บ ต้้นไม้้ บนต้้นไม้้ เติิบโตได้้แม้้อากาศ
อ่่อนไหวมาก และโฟลิิโอส (Foliose) ทนทานต่่อความแห้้งแล้้ง และ เต็็มไปด้้วยมลพิิษ และทนทาน
ลัักษณะคล้้ายใบไม้้ ไม่่ติิดแน่่น บริิเวณที่่�มีีมลภาวะไม่่มากนััก
ต่่อความแห้้งแล้้ง
อ่่อนไหว ชอบอากาศดีี เติิบโต
ได้้ในบริิเวณที่่�อากาศดีีเท่่านั้้น�
ต้้นไม้้ในสวนสาธารณะในกรุุงเทพฯ ที่่�พบไลเคนได้้บ่่อย คืือ ประดู่่� นนทรีี ขนุุน มะม่่วง ปาล์์มขวด หมาก
ต้้นคููณ และพญาสััตบรรณ
องค์์ความรู้้�ที่ซ่�่ ่อนอยู่่�ในสวนป่่ ากลางกรุุ งไม่่เพีียงทำำ�ให้้เราเข้้าใจสิ่่ง� มีีชีีวิิตที่่เ� ป็็ นเพื่่อ� นร่่วมโลกมากขึ้้น�
แต่่ยังั ทำำ�ให้้มองเห็็นภาพรวมของวััฏจักั รชีีวิิตที่่ทั้้� ง� คน สััตว์์ และพืืชต้้องพึ่่ง� พาอาศััยกััน ซึ่่ง� การเรีียนรู้้เ� รื่่อ� งนี้้�
� ��กัับธรรมชาติิ ที่่นี่� �่…สวนป่่ ากลางกรุุ ง
เกิิดขึ้้น� ได้้เพีียงเราเปิิ ดใจและใช้้เวลาดื่่มด่ำำ
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เรีียนลััดประวััติิศาสตร์์ชุุมชน
จากสวนสาธารณะในท้้องถิ่่�น
หากลองถามความคิิดเห็็นของคนส่่วนใหญ่่ว่า่ สวนสาธารณะมีีไว้้ทำ�ำ ไม คำำ�ตอบที่่�ได้้
น่่าจะหนีีไม่่พ้้นการเป็็ นสถานที่่�สำ�ำ หรัับพัักผ่่อนหย่่อนใจ และเป็็ นแหล่่งออกกำำ�ลัังกายชั้้�นดีี
เพราะร่่มรื่่น� ไปด้้วยแมกไม้้เขีียวครึ้้ม� ชวนให้้รู้้สึึ� กผ่่อนคลาย
แต่่มากไปกว่่าหน้้าที่่�หลัักดัังกล่่าว สวนสาธารณะหลายแห่่งยัังเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้ �
บางแห่่งมีีพิิพิิธภััณฑ์์ หลายแห่่งมีีสวนพฤกษศาสตร์์และสวนสาธารณะอีีกมากที่่�มีี
สวนสััตว์อ์ ยู่่�ในบริิเวณเดีียวกััน หรืือต่่อให้้ไม่่ต้้องมีีศููนย์์การเรีียนรู้้ใ� ดๆ สวนสาธารณะ
หลายแห่่งในโลกก็็ เป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้ใ� นตััวเองจากประวััติิค วามเป็็ น มาของพื้้�น ที่่� ว่่า
ก่่อนจะมาเป็็ นสวนเขีียวสำำ�หรัับหย่่อนใจ ที่่�ดินิ ตรงนั้้�นเคยเป็็ นอะไรมาก่่อน

เรีียนรู้้�การจััดการน้ำำ��ที่่� Weiliu Wetland Park
Weiliu Wetland Park เป็ นหนงึ่ ในสวนสาธารณะที่
ท�ำหน้าที่เป็ นครูไดอ้ ย่างดี เพราะสวนสวยริมที่ราบลุม่
แม่น �้ำเหว่ยนอกเมืองเสียนหยางของจีน คือค�ำตอบของ
การฟื้ นฟูและสร้างระบบนิเวศที่ราบน�้ำท่วมในท้องถิ่น
ได้แบบเบ็ดเสร็จ
Weiliu Wetland Park ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นที่่�ราบน้ำำ�� ท่่วม
ถึึงของแม่่ น้ำ��ำ เหว่่ ย ที่่� มีี ปัั ญ หาจากการขยายตััว ของ
เมืืองคอนกรีีตที่่� รุุ ก คืืบมาถึึงริิม ฝั่่� งน้ำำ�� ทำำ� ให้้ภููมิิ ทััศ น์์
เสื่่�อมโทรมและความหลากหลายทางธรรมชาติิของ
สััตว์แ์ ละพัันธุ์์�พืืชแถบนี้้�ถููกทำำ�ลายลง
การเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�บริิเวณนี้้�ให้้เป็็ น Weiliu Wetland
Park จึึงเป็็ นโครงการเพื่่�อฟื้้� นฟููและสร้้างระบบนิิเวศ

ที่่� รา บน้ำำ�� ท่่ ว มในท้้องถิ่่� น ผ่่ า นการควบคุุ ม น้ำำ�� ท่่ ว ม
แบบปรัับตััว การจััดการน้ำำ�� ฝน การปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��
การนำำ� น้ำำ�� เสีี ย กลัั บ มาใช้้ใหม่่ รวมถึึงการฟื้้� นฟูู
ความหลากหลายทางชีีวภาพ วิิถีีชุมุ ชน และธรรมชาติิ
ในพื้้�นที่่�ให้้กลัับมาสมบููรณ์์ดังั เดิิม
ภายในสวนจึึงมีี ก ารถ่่ า ยทอดองค์์ป ระกอบทาง
ศิิ ล ปะผ่่ า นสะพานหลากสีี ส องแห่่ ง ในพื้้�น ที่่� ชุ่่� มน้ำำ��
โครงสร้้างที่่� เชื่่� อมโยงกัั น ทั้้� ง สองได้้ยกขึ้้ � น และ
ลดระดัับลงตามปริิมาณน้ำำ�� ในพื้้�นที่่� ก่่อให้้เกิิดทางเดิิน
ริิมทะเล สะพาน และแท่่นชมวิิว ซึ่่�งเป็็ นสััญลัักษณ์์
ของการผสมผสานของน้ำำ�� และวัั ฒ นธรรมท้้องถิ่่� น
ไปในตััว

ที่่�มา : Land8: Landscape Architects Network
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Gas Works Park สวนสาธารณะหลัักของเมืือง
ซีีแอตเทิิล สหรััฐอเมริิกา ที่่�โดดเด่่นด้้วยเอกลัักษณ์์ของ
เนิินเขาสีีเขีียวริิมน้ำำ�� ที่่�กลัับมีีโครงสร้้างสีีสนิมิ ของโรงงาน
อุุตสาหกรรมเก่่าแก่่ตั้้ง� อยู่่�ติิดกััน ชวนให้้เกิิดความสงสััย
ตามมาด้้วยกระบวนการค้้นหาคำำ�ตอบจนได้้ความว่่า
ก่่อนจะมาเป็็ น Gas Works Park พื้้�นที่่�แห่่งนี้้�เคยเป็็ น
ที่่�ตั้้ง� ของโรงงานผลิิตก๊าซจา
๊ กถ่่านหิินที่่�เปิิ ดดำำ�เนิินกิิจการ
ระหว่่าง พ.ศ. 2449-2499
หลััง เลิิ ก กิิ จ การสภาเมืืองซีี แ อตเทิิ ล ได้้ซื้้�อ พื้้�น ที่่�
ทั้้�งหมดเพื่่� อปรัับปรุุ งเป็็ นสวนสาธารณะประจำำ�เมืือง
แต่่ ติิ ด ปัั ญ หาก็็ ตร งสภาพของดิิ น ที่่� ป นเปื้้� อ นไปด้้วย
สารพิิ ษ จึึงไม่่ สา มารถปลููกต้้นไม้้ได้้ ครั้้�น จะขนดิิ น
ที่่� ปนเปื้้� อนไปไว้้ที่่� อื่�่ น ทุุกชุุมชนในเมืืองต่่างก็็ ปฏิิ เสธ
จะรัับ ดิิ น ที่่� มีี สาร ปนเปื้้� อ นให้้มาปะปนสิ่่� ง แวดล้้อม
ในชุุมชนของตน
Richard Haag ภููมิิสถาปนิิกและอาจารย์์ประจำำ�
University of Washington จึึงเสนอแนวทางในการอนุุรักั ษ์์
อาคารโรงงานผลิิตก๊๊าซถ่่านหิินเอาไว้้ เพื่่�อเป็็ นอนุุสรณ์์
ในการย้ำำ�� เตืือนคนรุ่่�นหลัังไม่่ให้้ทำำ�ผิิดซ้ำำ�� ในการสร้้าง

โรงงานอุุตสา หกรรมโดยไม่่ คำ�ำ นึึงถึึงผลกระทบต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม
ส่่วนปัั ญหาเรื่่�องดิินที่่�เต็็มไปด้้วยสารปนเปื้้�อนก็็หา
ทางแก้้ด้้วยวิิ ธีี ก ารปรัับ ปรุุ ง และรััก ษาสภาพดิิ น ด้้วย
วิิธีีทางชีีวภาพ (Bioremediation) ด้้วยการโกยดิินที่่�
มีี สาร ปนเปื้้� อ นมารวมกััน และสร้้างเป็็ น เนิิ น เขาสููงที่่�
มีี ค วามลาดชััน มากพอ จากนั้้�น ปลููกหญ้้าสีี เ ขีี ย วที่่�
ไร้้สารปนเปื้้�อนให้้ปกคลุุมทั้้�งเนิินเขา เพื่่อ� ที่่�เวลาฝนตกลง
มาจะได้้เกิิ ดการชะล้้างสารปนเปื้้� อนที่่� เป็็ นมลพิิษให้้
ซึึมลึึกลงไปในดิิน ไม่่เอ่่อล้้นออกมาทางหน้้าดิิน นอกจาก
นี้้�ยังั มีีอีีกหนึ่่�งผลพลอยได้้ คืือ เนิินดิินดัังกล่่าวสามารถ
ใช้้เป็็ นจุุดชมวิิวเมืืองซีีแอตเทิิลได้้อีีกด้้วย
เท่่ ากัับ ว่่า การแก้้ปัั ญ หาของ Gas Works Park
เป็็ นการยิิงปืืนนััดเดีียวได้้นกหลายตััว คืือ ได้้ทั้้�งบัันทึึก
ประวััติศิ าสตร์์หน้้าหนึ่่�งของเมืืองผ่่านการเก็็บโครงสร้้าง
ของโรงงานผลิิตก๊๊าซถ่า่ นหิินเอาไว้้ ทั้้�งยัังเป็็ นการอนุุรักั ษ์์
สถาปัั ตยกรรมไปในตััว นอกจากนี้้�ยัังได้้ฟอกมลพิิษ
ออกจากพื้้�นที่่� และเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้ข� องคนยุุคปััจจุบัุ นั
ได้้เป็็ นอย่่างดีี

จะเห็็นได้้ว่่าการได้้เข้้าไปพัักผ่่อนหรืือออกกำำ�ลัังกายในสวนสาธารณะทั้้ง� สองแห่่งนี้้� เป็็ นการได้้เรีียนรู้้�
ประวััติิศาสตร์์ของพื้้น� ที่่� รวมถึึงได้้ตระหนัักถึึงกระบวนการแก้้ปัั ญหาให้้มนุุษย์์สามารถมีีคุุณภาพชีีวิิต
ที่่ดีี� ไปพร้้อมๆ กัับการดููแลและเคารพธรรมชาติิที่เ�่ ป็็ นมากกว่่าครููผู้้�มอบความรู้้�ให้้แบบไม่่รู้้�จบ

ที่่�มา : Yifang Ecoscape. Weiliu Wetland Park. bit.ly/3xUpEvU
en.wikipedia.org/wiki/Gas_Works_Park

Gas Works Park
โรงงานผลิิตก๊๊าซถ่่านหิินสู่่�สวนสาธารณะ
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สวนแห่่งการเรีียนรู้้�ทั่่�วโลก
จะหน้้าตาเป็็นอย่่างไร
ในอีีก 10 ปีีข้้างหน้้า

แนวโน้้มการใช้้พื้้�นที่่�ของประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกเริ่่ม� มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างเห็็นได้้ชััดตามวิิถีีชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไป
โดยเฉพาะเมื่่�อชีีวิตอ้้า
ิ งอิิงอยู่่�กัับดิิจิทัิ ลั มากขึ้้น� หลัังสถานการณ์์ Covid-19 ที่่�เหมืือนว่่าชีีวิตครึ่่
ิ ง� หนึ่่�งอยู่่�บนหน้้าจอ
วิิถีีการเรีียนรู้้ � การใช้้ชีีวิติ กลางแจ้้งมีีการเปลี่่ย� นแปลงชััดเจน มองปรากฏการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้น� ต่่อไปนี้้� พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้ �
และสวนทั่่�วโลกจะเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างไรเป็็ นเรื่่�องที่่�ต้้องรู้้เ� พื่่�อเตรีียมพร้้อมเป็็ นพลเมืืองยุุคดิิจิิทัลั ที่่�พื้้น� ที่่�สีีเขีียว
และการพััฒนาเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืนจะกลายเป็็ นความสำำ�คััญอัันดัับแรก
ความสำำ�คััญของสวนหรืือพื้้�นที่่�สีีเขีียว นอกจากเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมเป็็ นหลััก ยัังเป็็ นตััวช่่วยในการลดมลพิิษ
ฝุ่่� นควััน ให้้ร่่มเงา ลดอุุณหภููมิิ รองรัับน้ำำ�� ตามธรรมชาติิ นอกจากนี้้�พื้้น� ที่่�สีีเขีียวยัังช่่วยเรื่่�องของสุุขภาพจิิต
โดยเฉพาะสำำ�หรัับเด็็กและคนชรา ขณะเดีียวกัันก็็เป็็ นพื้้�นที่่�ให้้เกิิดความสััมพัันธ์์ของคนในสัังคม องค์์การอนามััยโลก
(World Health Organization-WHO) ได้้ระบุุว่่า คนทุุกคนควรจะมีีพื้้น� ที่่�สีีเขีียวอยู่่�ภายในรััศมีี 500 เมตร
จากที่่�พักั อาศััย
Park in the Future จะพาไปพบกัับแนวโน้้มการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้กัับเมืือง ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นปารีีส เมลเบิิร์น์
บาร์์เซโลนา โซล นิิวยอร์์ก รวมถึึงแผนการพััฒนาพื้้�นที่่�สีเี ขีียวในไทยว่่าจะปรัับตามพฤติิกรรมผู้้ค� นอย่่างไรได้้บ้้าง
ที่่�มา : freshkillspark.org
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Freshkills Park
นิิวยอร์์ก, สหรััฐอเมริิกา

Green Path Project
โซล, เกาหลีีใต้้

Freshkills Park ที่่� กำ�ำ ลััง ปรัับ โฉมหน้้าพื้้�น ที่่�
ฝัั งกลบขยะ 8.9 ตารางกิิโลเมตร ให้้กลายเป็็ นพื้้�นที่่�
สีีเขีียวสำำ�หรัับการเรีียนรู้ที่่้ � มี� ขี นาดใหญ่่กว่่า Central Park
ถึึง 3 เท่่า นัับเป็็ นแผนการสร้้างสวนที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ
เท่่าที่่�มหานครนิิวยอร์์กเคยทำำ�มาในรอบ 100 ปีี
ไม่่ ใ ช่่ แ ค่่ ค วามน่่ าส นใจในการพัั ฒ นาพื้้�น ที่่�
เท่่านั้้น� Freshkills Park ยัังกลายเป็็ นสถานที่่�ทาง
ประวััติศิ าสตร์์ของนครนิิวยอร์์กที่่�สำ�ำ คััญ เพราะสำำ�หรัับ
พื้้�นที่่�ของ Freshkills Park นั้้�นนัับว่่าเป็็ นแหล่่งฝัังกลบ
ขยะที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกช่่วงเวลานั้้�น ก่่อนจะปิิ ดตััวลง
ใน พ.ศ. 2544 และนัับจากวัันที่่�ปิิดตััวลงก็็ได้้มีีการ
วางแผนพััฒนาพื้้�นที่่�มาตลอด ทั้้�งการลงพื้้�นที่่�ศึึกษา
เรื่่�องดิิน แหล่่งน้ำำ�� การทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชน และการ
วางผัังโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อปรัับให้้บริิเวณโดยรวม
กลายเป็็ นพื้้�นที่่�สีเี ขีียวที่่�อยู่่�ของสััตว์น์ านาชนิิด สถานที่่�
พัักผ่่อนหย่่อนใจ และสร้้างการเรีียนรู้้ร� วมถึึงศิิลปะ
การออกแบบและงานสร้้างยืืนอยู่่�บนพื้้�น ฐาน
การพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน และให้้ความสำำ�คััญ
กัับความเห็็นของสาธารณะ

คอนเซปต์์ข องพื้้�น ที่่� สีี เ ขีี ย วไม่่ ไ ด้้จำำ�กััด อยู่่�เพีี ย ง
สวนสาธารณะ แต่่ในอนาคตคืือการปรัับให้้เมืือง
ทั้้�งเมืืองกลายเป็็ นพื้้�นที่่� สีีเขีียวที่่� ผสมผสานร่่วมกััน
กรุุ งโซล เกาหลีีใต้้ก็็เช่่นกััน มีีการลงทุุนมููลค่่ากว่่า
1.8 แสนล้้านวอน (ราว 5 พัันล้้านบาท) เพื่่อ� สร้้างทางเดิิน
กว่่า 400 กิิโลเมตรทั่่� วเมืืองที่่�เชื่่�อมต่่อสวนและพื้้�นที่่�
สีีเขีียวมากกว่่า 1,600 ตารางกิิโลเมตรที่่�มีอี ยู่่�ทั่่�วทั้้�งโซล
เพื่่� อ ตอบโจทย์์ก ารใช้้งานร่่ว มกััน ทั้้�ง ทางเดิิ น เท้้า
ทางเดิินเลีียบแม่่น้ำ��ำ และเส้้นทางในการสััญจรต่่างๆ
เน้้นการสร้้างเส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ ใ หม่่ ๆ
ปรัับปรุุ งพื้้�นที่่�ในแต่่ละชุุมชนให้้กลายเป็็ นสวนและ
ทางเดิินชมทิิวทััศน์์ เพื่่�อช่่วยให้้พลเมืืองมีีสุขุ ภาพกาย
และสุุขภาพใจที่่�ดีี
ปรัับ ปรุุ ง คุุ ณ ภาพทางเดิิ น ในสวนสาธารณะ
ที่่�มีีอยู่่�เดิิมให้้ง่่ายต่่อการเข้้าถึึง ทั้้�งทางเดิินที่่�สะดวก
ต่่อการเดิินเท้้า ทางลาด และการบำำ�รุุงรัักษา
SCAN QR CODE
เพือ่ รับฟัง Audio Text
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ล ด ก าร ทำำ� ล า ย แ ล ะ ป ล่่ อ ย ทิ้้� ง พื้้� น ที่่� สีี เ ขีี ย ว
สร้้างทางเดิินเชื่่�อมต่่อในจุุดที่่�ยังั มีีปััญหา เพื่่�อให้้เกิิด
ความคล่่องตััวในการเดิินเท้้า และสร้้างแรงจููงใจในการ
เดิินเท้้ามากยิ่่ง� ขึ้้น�
นอกจากตััว เมืืองชั้้�น ใน โซลยััง วางเป้้าหมาย
เป็็ น เมืืองสีี เขีี ย ว ด้้วยการพััฒนาพื้้�น ที่่� ชานกรุุ ง โซล
ให้้มีี ส วนสีี เ ขีี ย วมากขึ้้ น� และภายใน พ.ศ. 2569
เราน่่ าจ ะได้้เห็็ น สีี เ ขีี ย วปรากฏบนแผนที่่� ก รุุ ง โซล
มากกว่่า 2,000 ตารางกิิ โ ลเมตร เพื่่� อ ที่่� ค นในโซล
จะมีีความสุุขกับั กิิจกรรมที่่�หลากหลาย ไม่่ว่่าจะเป็็ น
การวิ่่�ง ปีี นเขา ขี่่�จักั รยาน เดิินป่่ า หรืือกิิจกรรมพัักผ่่อน
หย่่อนใจกลางแจ้้ง
ที่่�มา : english.seoul.go.kr/urban-green-space-to-be-connected-andextended-by-2000-km-network-of-green-paths

Southern Ridges
สิิงคโปร์์
สิิงคโปร์์ เมืืองที่่�มีีขนาดราวๆ 917 ตารางกิิโลเมตร
แต่่ความคิิดในการเป็็ นเมืือง Garden City มีีมาตั้้�งแต่่
พ.ศ. 2510 ข้้อมููลใน พ.ศ. 2563 พบว่่า สิิงคโปร์์เป็็ น
ประเทศที่่� มีีพื้้น� ที่่� สีีเขีี ยวสููงถึึง 46.5% นัับเป็็ นเมืือง
สีีเขีียวที่่�สุดุ อีีกแห่่งของโลก
วิิถีชีี วิี ตค
ิ นรุ่่�นใหม่่ในสิิงคโปร์์คลั่่ง� ไคล้้กิิจกรรมกลางแจ้้ง
ทั้้�ง เรื่่� อ งการออกกำำ� ลััง กาย ปีี นเขา วิ่่� ง มาราธอน
เราจึึงได้้เห็็นการจััดสรรพื้้�นที่่�ที่่�มีีจำ�ำ กััดให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุด โดยเฉพาะการสร้้างพื้้�นที่่�สีีเขีียว พื้้�นที่่�สวนเพื่่�อ
การเรีียนรู้้ � และทางเดิินสวยๆ จำำ�นวนมากมายผุุดขึ้้น�
อย่่างต่่อเนื่่�อง
ไฮไลต์์ที่่�กำ�ำ ลัังกลายเป็็ นจริิงก็็คืือ Labrador Nature
Park เขตอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิที่่�จะทำำ�ให้้พื้้�นที่่� เชื่่�อมต่่อ
เข้้ากัับย่่าน Alexandra และ Labrador จะทำำ�ให้้ได้้พื้้�นที่่�
สีีเขีียวเพิ่่�มขึ้้น� 2 ตารางกิิโลเมตร รวมถึึงสวนใหม่่อีีก

4 แห่่งที่่�กำ�ำ ลัังอยู่่�ในระหว่่างการสร้้าง ไล่่ตั้้ง� แต่่สวนที่่�
King’s Dock Alexandra Nature Park Berlayer
Creek Nature Park และ Keppel ซึ่่ง� บริิเวณ Keppel
เป็็ นการสร้้างสวนควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย
ในบริิเวณนั้้�นด้้วย
การสร้้างสวนทั้้�ง 4 แห่่งนี้้� นอกจากพื้้�นที่่�สีีเขีียว
ของสิิงคโปร์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ยัังทำำ�ให้้เกิิดเส้้นทางเดิินศึึกษา
ธรรมชาติิ และเชื่่� อ มต่่ อ สวนทุุ ก แห่่ ง เข้้าด้้วยกัั น
รวมเป็็ นเส้้นทางยาว 30 กิิโลเมตร นี่่�คืือความน่่าทึ่่�ง
ของประเทศที่่�รักั ในกิิจกรรมกลางแจ้้ง แม้้ว่่าจะมีีพื้้น� ที่่�
จำำ�กััด แต่่ก็็เลืือกปรัับให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดเพื่่�อสร้้าง
เมืืองน่่าอยู่่� และยัังช่่วยเรื่่อ� งปัั ญหาสิ่่�งแวดล้้อม รัักษา
พัันธุ์์�พืืช รวมถึึงสััตว์ป่์ ่ า โดยเลืือกใช้้เทคโนโลยีีการใช้้
พลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน
ที่่�มา : www.straitstimes.com/singapore/environment/singapore-to-have4-new-eco-corridors-lower-seletar-reservoir-park-to-be-expanded
www.nparks.gov.sg/about-us/city-in-nature
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ปารีีส, ฝรั่่�งเศส
เตรีียมพร้้อมสู่่�โอลิิมปิิ ก 2024 ด้้วยการพััฒนาพื้้�นที่่�
หลายส่่วน และแม้้จะไม่่เกี่่�ยวกัับการเป็็ นเจ้้าภาพกีีฬา
โอลิิมปิิ ก ปารีีสก็็เดิินหน้้าการเป็็ นเมืืองสีีเขีี ยวแห่่ง
ยุุโรปไปล่่วงหน้้าแล้้ว ในช่่วง 5 ปีี ที่่�ผ่่านมามีีการทำำ�
เลนจัักรยานมากกว่่า 1,448 กิิโลเมตร และในช่่วง
2 ปีี หลัังได้้เริ่่ม� เปลี่่�ยนถนน 64 กิิโลเมตรให้้กลายเป็็ น
เลนจัักรยาน รวมถึึงถนนเส้้นสำำ�คััญบางเส้้นได้้มีีการปิิ ด
ไม่่ให้้รถยนต์์เข้้าออก เช่่น ถนน Qauis เลีียบแม่่น้ำ��ำ เซน
Rivoli ถนนที่่�ติดิ กัับพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ลููฟวร์์ และใน พ.ศ. 2573
รถยนต์์ที่่�ใช้้น้ำำ�� มัันทุุกชนิิดจะถููกห้้ามวิ่่�งในปารีีส
สวนคนเมืืองในปารีีสที่่�จะได้้เห็็นและรวมอยู่่�กัับ
แลนด์์มาร์์กสำำ�คััญในเร็็วๆ นี้้� ได้้แก่่ The Hotel de Ville
The Gare de Lyon และ The Opera Garnier
รวมถึึงการปลููกต้้นไม้้ทั่่�วเมืืองเกืือบ 2 แสนต้้น ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้ปารีีสมีีพื้้น� ที่่�สีเี ขีียว 50% ภายใน พ.ศ. 2573 ทั้้�งนี้้�
ก็็เพื่่�อเพิ่่�มชีีวิิตชีีวาให้้กัับเมืือง และทำำ�ให้้การใช้้ชีีวิิตอยู่่�
มีีความหมายมากยิ่่�งขึ้้น�
เตรีี ย มไปเที่่� ย วหอไอเฟลที่่� ม าพร้้อมกัั บ สวน
การเรีียนรู้้ � พร้้อมชมกีีฬาโอลิิมปิิ ก ที่่�มีกี ารสร้้างศููนย์์กีฬี า
ทางน้ำำ�� Olympic Aquatic Center โดยสระสำำ�หรัับ
การแข่่งขัันจะใช้้น้ำำ�� จากแม่่น้ำ��ำ เซน และจะเป็็ นกีี ฬา
โอลิิมปิิ กที่่�เป็็ นมิิตรกับั สิ่่�งแวดล้้อมสููงสุุด

ที่่�มา : www.timeout.com/paris/en/things-to-do/paris-green-sustainable-city-plan-2030
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กรุุงเทพฯ, ไทย
ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิติ์์ิ �
Digital+Heritage คืือไอเดีี ยหลัักในการปรัับเปลี่่�ยนโฉมหน้้าใหม่่ของศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์�
ที่่�อยู่่�คู่่�กรุุงเทพฯ มานานนัับสิิบๆ ปีี
ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิริิ กิิ ติ์์ิ � ที่่�กำ�ำ ลัังจะเปิิ ดในช่่วงปลายปีี นี้้ � เรีียกว่่าเป็็ นเมกะโปรเจกต์์ทางด้้านการพััฒนาพื้้�นที่่�
ในเมืือง เพราะมีีการผนวกเอาพื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับงานประชุุมระดัับนานาชาติิเข้้าไว้้กัับพื้้�นที่่�ไลฟ์์สไตล์์ ศิิลปะแบบไทย
ผนวกกัับความทัันสมััยและเป็็นมิิตรกับั สิ่่ง� แวดล้้อม พื้้�นที่่�จัดั งานใหญ่่กว่่าเดิิม 5 เท่่า ร้้านค้้า ร้้านอาหาร และที่่�จอดรถ
รวมถึึงการเชื่่�อมต่่อสู่่�สวนสีีเขีียว สวนป่่ าเบญจกิิติที่่ิ �สามารถเชื่่�อมต่่อไปยัังสวนลุุมพิินีีได้้ด้้วย
งานออกแบบตกแต่่งภายใน เลืือกใช้้องค์์ประกอบจากงานผ้้าและวััฒนธรรมไทยมาประยุุกต์์ให้้ร่่วมสมััย
ใช้้วััสดุรีุ ไี ซเคิิล ร่่วมด้้วยวััสดุหุ ลัักจากท้้องถิ่่�นผสมผสานกัับวััสดุจา
ุ กต่่างประเทศ
สวนป่่ าเบญจกิิติิ
สวนป่่ าเบญจกิิติิ จากพื้้�นที่่�เดิิมของโรงงานยาสููบ
พระราม 4 ปรัับเปลี่่�ยนให้้เป็็ นสวนป่่ าพื้้น� ที่่�กว่่า 450 ไร่่
นัับเป็็ น Biological Infrastructure ที่่�มาพร้้อมพื้้�นที่่�
กิิจกรรมกลางแจ้้ง สถานที่่�ออกกำำ�ลัังกาย ชมธรรมชาติิ
พร้้อมพัันธุ์์�ไม้้ธรรมชาติิมากกว่่า 350 ชนิิด โดยมีีบึึงน้ำำ��
เพื่่�อรองรัับปริิมาณน้ำำ�� กว่่า 100,000 ลููกบาศก์์เมตร

edITOr's note

การผลัักดัันสวน
สู่่� พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�ที่่�ยั่่�งยืืน
แม้้มนุุษย์์จะอาศััยอยู่่�ในเมืือง แต่่เรายัังต้้องการป่่ า
เพราะป่่ าคืือบ้้าน คืือรากเหง้้าของเรา แต่่นิิยามของ
คำำ�ว่่าป่่านั้้น� ย่่อมแตกต่่างหลากหลายกัันไป
สำำ�หรัับกรุุงเทพฯ ป่่ า หรืือ Wilderness ที่่�เคยเป็็ น
มาในอดีีต คืือพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� (Wetland) หรืือที่่�บางคน
เรีีย กว่่า เป็็ น ทุ่่�งน้ำำ�� ท่่ ว ม ที่่� มีี ร ะบบนิิ เ วศในแบบของ
ตััวเอง ผลััดเปลี่่�ยนเวีียนไปตามฤดููกาล ในฤดููน้ำำ�� หลาก
น้ำำ�� จะท่่ ว มถึึง พัั ด พาดิิ น ตะกอนอัั น อุุ ด มสมบููรณ์์
มาทัับถม พร้้อมกัันนั้้�นพืืชที่่� จมน้ำำ�� ก็็จะเริ่่�มเน่่าเปื่�่ อย
สลายตััวกลายเป็็ นสารอาหารให้้กัับสััตว์จิ๋๋์ � วทั้้�งหลาย
แล้้วสััตว์จิ๋๋์ �วต่่างๆ ก็็สะพรั่่�งบาน จนกลายเป็็ นอาหาร
ให้้กัับปลา
ความอุุดมสมบููรณ์์ของกรุุ งเทพฯ คืือความอุุดม
สมบููรณ์์ที่่�เกิิดจากระบบนิิเวศเช่่นนี้้�มาช้้านานนัับร้้อย
นัับ พััน ปีี จนกระทั่่�ง เมื่่� อ มนุุษ ย์์เ ข้้ามาตั้้�ง หลััก แหล่่ง
สร้้างความเป็็ นเมืืองกัันมากขึ้้น� เราก็็ค่่อยๆ หลงลืืม
ลัักษณะดั้้�งเดิิมของเราไป
ทั่่� ว โลกมีี ก ารใช้้ประโยชน์์จา กสวนสาธารณะ
หลากหลายรููปแบบ ไม่่ ใ ช่่ เ พีี ย งประโยชน์์ ทา ง
สััน ทนาการอย่่ า งการออกกำำ� ลััง กายหรืือพััก ผ่่ อ น
เท่่านั้้น� แต่่รวมถึึงการใช้้สวนเพื่่�อเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้ด้้� วย
ตััว อย่่ า งเช่่ น ในนิิ ว ยอร์์ก มีี ก ารจัั ด ทััว ร์์ห าของป่่ า
ในสวนขนาดยัั ก ษ์์ ก ลางเมืือง หรืือการนำำ� ชม
ประวัั ติิ ศ าสตร์์ส วนในด้้านต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัั บ

โลกสมััยใหม่่ เช่่น ประวััติศิ าสตร์์ LGBTQ ในสวน หรืือ
สวนสาธารณะหลายแห่่งในสิิงคโปร์์ มีีการจััดสร้้าง
สระแมลงปอ (Flying Dragon Pond) เพื่่�อเพาะพัันธุ์์�
แมลงปอ อัันเป็็ นแมลงที่่� มีีประโยชน์์ต่่อระบบนิิ เวศ
หลายด้้าน ทั้้�งยัังสร้้างความสวยงามให้้พื้้�นที่่�อีีกด้้วย
หรืือในพอร์์ ต แลนด์์ รัั ฐ โอเรกอน มีี ก ารสร้้าง
Food Forest สวนอาหารที่่�ผู้้ค� นสามารถเข้้าไปเก็็บ
พืืชพรรณต่่างๆ เพื่่�อการบริิโภคได้้
เราอาจคิิ ด ว่่าส วนสาธารณะมีี รูู ปแบบเดีี ย ว คืือ
รููปแบบของสวนที่่�จัดั เสร็็จแล้้ว ต้้นไม้้ปลููกเรีียบร้้อยแล้้ว
แต่่ที่่�จริิงจิินตนาการของสวน อาจเป็็ นไปได้้หลากหลาย
ขึ้้ น� อยู่่�กัั บ ต้้นทุุ น ทางความรู้้ �ข องสััง คมนั้้�น ๆ ว่่ าจ ะ
ผลััก ดััน สวนไปในทิิ ศ ทางไหน และสร้้างสวนให้้มีี
ความสาธารณะที่่� แ ท้้จริิ ง ได้้มากเพีี ย งใด เพื่่� อ จะ
นำำ�ทางสัังคมไปสู่่�ระบบเศรษฐกิิจความรู้้ที่่� �ยั่่�งยืืนต่่อไป
ในที่่�สุดุ
อนาคตของสวนป่่ าเบญจกิิติิจึึงน่่าสนใจอย่่างยิ่่�ง
เพราะในขณะที่่�ต้้นไม้้เริ่่ม� เติิบโต ความหลากหลายของ
พืืชพรรณท้้องถิ่่�นที่่�เมล็็ดปลิิวมาตกเองเริ่่ม� เพิ่่�มทวีี และ
สััตว์ต่์ ่างๆ เริ่่�มมีีจำ�ำ นวนและชนิิดพัันธุ์์�ที่่�หลากหลาย
มากขึ้้น� เราจะโอบอุ้้�มสวนแห่่ง นี้้�และปล่่อ ยให้้สวน
ได้้โอบอุ้้�มชีีวิิตเมืืองของเราอย่่างไร
แม้้จะอีีกยาวนาน แต่่ก็็อยากชวนคุุณมาเฝ้้ามอง
อนาคตของสวนแห่่งนี้้�ร่ว่ มกััน
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KNOWLEDGE
IN THE PARK
เติบโตผ่านสวน : Life ลอง Learning
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OKMD ร่วมกับ BASE Playhouse ชวนทุกคนมาเรียนรู้ตัวเองและ
เติบโตไปพร้อมกับสวนป่ากลางกรุง ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

เสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

เวลา
17.00 น.-19.00 น.

เส้นทางที่ 1 :

ใจเติบโตผ่านสวน

เส้นทางที่ 2 :
การฟังเติบโตผ่านสวน

เส้นทางที่ 3 :
ความฝันเติบโตผ่านสวน

เติบโตผ่านกระบวนการ
เรียนรู้เชิงเปรียบเทียบ
น้ำ�-จิตใจ

เติบโตผ่านกระบวนการ
เรียนรู้เชิงเปรียบเทียบ
เสียงภายนอก
-เสียงภายใน

เติบโตผ่านกระบวนการ
เรียนรู้เชิงเปรียบเทียบ
เส้นทางในสวน
เส้นทางชีวิต

สำ�รวจว่าน้ำ�เสียผ่าน
ธรรมชาติบำ�บัดให้ใส
ได้ด้วยวิธีใด แล้วจิตใจที่
ขุ่นเคืองจะเปลี่ยนกลับมา
สดใสอีกครั้งได้อย่างไร

รับรู้ถึงพลังของเสียง
แล้วเราตีความและ
ให้ความหมายกับ
เสียงเหล่านั้นอย่างไร

เรียนรู้ชีวิตจากการ
ออกแบบทางเดินและ
สิ่งแวดล้อมภายในสวน
แลกเปลี่ยนเส้นทาง
ฝั่งฝันของตนเอง
กับเพื่อนร่วมทาง

เส้นทาง
1-4

เส้นทางที่ 4 :

สังคมเติบโตผ่านสวน
เติบโตผ่านกระบวนการ
เรียนรู้เชิงเปรียบเทียบ
ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในสวน
-ความหลากหลาย
ที่เป็นไปได้ในสังคม
เปิดตามองความสำ�คัญ
ของความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตต่อระบบนิเวศ
เปิดใจรับความหลากหลาย
ในแง่มุมอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : เส้นทางละ 30 คน

เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ และโลกคือห้องเรียนของเรา
มาร่วม
ไปด้วยกัน

เติบโต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเเละสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) OKMD และ www.okmd.or.th

