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Re-wild ?

คืน-ป่า ?
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หมาป่าเปลี่ยนแม่น า้
Yellowstone National Park



The Sixth Extinction

การสญูพนัธุ์ครัง้ท่ี 6



ยคุมนษุย์ครองโลก

• ผลกระทบจากคนในพืน้ท่ีทกุ
แห่งบนโลก

• CO2 เกิน 400 ppm

• จะไม่มีระบบนิเวศปะการัง

• ความหลากหลายทางชีวภาพ
ต ่ามาก สตัว์ป่าเหลือ 1/3



ทุกอาชีพมีบทบาท
Ecological Niches



ความหลากหลายทางชวีภาพ ประสทิธภิาพระบบนิเวศ



Making the best out of Anthropocene

จะสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีท่ีสดุ
ในยคุมนษุย์ครองโลกได้อย่างไร?





rewild

rewind to recover

คืนชีวิตป่าเดิม
ฟืน้ระบบธรรมชาติ

rewire to reconnect

โยงใย
ฟืน้สมัพนัธ์ธรรมชาติ

๑

๒



Urban Rewilding ?
คืนป่าให้เมือง ?



• พฒันาคณุภาพชีวิต
• พฒันาคณุภาพเมือง



• จ านวนจลุชีพ > จ านวนเซลล์ของเรา 1.5 เทา่

• มนัดแูลระบบตา่งๆ ในร่างกาย

• สขุภาพกาย & จิตเราเก่ียวพนักบัสงัคมจลุชีพ
ในตวัเรา

ร่างกายเราเป็นระบบนิเวศ



จลุชีพ
น า้มนั

หอมระเหย

ไฟฟา้

อาบป่า



โซนน า้ลด-น า้เอ่อ
ซบัน า้ บ าบดัน า้ ดกัตะกอน ปกปอ้งแผ่นดิน

โซนท่ีพกัอาศยั

เมืองเข้มแข็ง-เมืองยืดหยุน่
น้อมรับพลงัธรรมชาติด้วยการออกแบบท่ีต้อนรับบริการทางนิเวศ

แหลง่สตัว์น า้วางไข่



อ่างเก็บน า้

พงอ้อ

ทุ่งเลีย้งสตัว์

นกหากินน า้ตืน้

ทะเลสาบ

น า้เท้อ

ทุ่งดอกไม้น า้แฉะ

พืน้ท่ีชุ่มน า้ต่างๆ

London Wetland Centre
ศนูย์พืน้ที่ชุ่มน า้ลอนดอน



นากสิงคโปร์

Pic from the internet



Photo cr: Oy Kanjanavanit

กินยงุวนัละ 
30-100 ตวั

แมลงปอบ้านปีกเปือ้นส้ม



Q: จะคืนป่ากนัแคไ่หน?

?



อดีต ปัจจบุนั อนาคต

ทบทวน ประเมิน.....ออกแบบ



รายการช่วงเช้า

อดีต ปัจจบุนั อนาคต

ทบทวน ประเมิน.....ออกแบบ

ขบัเคล่ือนสู่อนาคต?สถานการณ์วนันี ้ย้อนรอย



Rewind to Rewild
แลหลงัมองหน้า

ชีวิตป่ากรุงเทพในอดีต



20,000 ปีก่อน

ปัจจบุนั
ไทยมีปลาน า้จืด
หลากหลายเป็น

อนัดบั 9 ของโลก

แมน่ า้สยาม   

ยคุน า้แข็ง

ไทย: 

690 ชนิด
จาก 56 วงศ์

ยโุรป: 

546 ชนิด
จาก 10+ วงศ์



เจ้าพระยา
ยาวแค่ 372 ก.ม.

แต่เป็นบ้านของปลาเกือบ
คร่ึงหนึ่ง

ของปลาไทย

ปลา 280 ชนิด
30 ชนิดเป็น
ปลาเฉพาะถ่ิน

40% 
ปลาไทย





http://paipibat.com

5,000 ปีก่อน



สมยัทวารวดี 

1,500 ปีก่อน

ดร.ตรงใจ หตุางกรู 2557



พืน้ท่ีทุ่งหญ้าชุ่มน า้ บริเวณสองฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยาตอนล่างในสมยัอยธุยา ก่อนการขดุคลองลดั

อาสาฬห์ สวุรรณฤทธ์ิ 2012

500 ปีก่อน
เจ้าพระยาเคยคดเคีย้วพอๆ 
กบัท่าจีนและบางปะกง



เจ้าพระยาเดิม

ดา่นตรวจเรือสมยัอยธุยา

เดินเรือจากปากอ่าวไทยถึง
กรุงศรีอยธุยาใช้เวลา 15 วนั

เกาะเกร็ด

พระบรมมหาราชวงั

c.1500 AD 
ราว พ.ศ. 2000



พ.ศ.2065
ขดุคลองลดับางกอก 

ดา่นตรวจเรือสมยัอยธุยา

เกาะเกร็ด

พระบรมมหาราชวงั

1522 AD 



ดา่นตรวจเรือสมยัอยธุยา

เกาะเกร็ด

พระบรมมหาราชวงั



พ.ศ.2081
ขดุคลองลดัใต้บางกรวย 

ดา่นตรวจเรือสมยัอยธุยา

เกาะเกร็ด

พระบรมมหาราชวงั

1538 AD 



ดา่นตรวจเรือสมยัอยธุยา

เกาะเกร็ด

พระบรมมหาราชวงั



ดา่นตรวจเรือสมยัอยธุยา

เกาะเกร็ด

พระบรมมหาราชวงั

พ.ศ.2179
ขดุคลองลดัเหนือบางกรวย 

1636 AD 



ดา่นตรวจเรือสมยัอยธุยา

เกาะเกร็ด

พระบรมมหาราชวงั



พ.ศ.2265
ขดุคลองลดัเกร็ดน้อย 

ดา่นตรวจเรือสมยัอยธุยา

เกาะเกร็ด

พระบรมมหาราชวงั

1722 AD 



ดา่นตรวจเรือสมยัอยธุยา

พระบรมมหาราชวงั

เกาะเกร็ด



200 ปี



Carte du Cours du Menam Depuis Siam, 

Jusqu´a la Mer.

1760 AD 

ปลายกรุงศรีอยธุยา
พ.ศ.2303



แสมด า

บางบอน

หนองแขม

บางจาก

ดอนเมือง

บางอ้อ
บางล าพู

ช่องนนทรี

หนองงเูหา่

หวัตะเข้

หนองจอก

ล าต้อยติ่ง

บางไผ่

บางแค

บางหว้า

คลองต้นไทร

วงัทองหลาง

บงึกุ่ม

คลองต้นนุน่

คลองหนองบอน

กระทุม่ราย

บางบวั

ทุง่รังสติ

ทุง่ครุ

ระบบนิเวศน า้กร่อย
ระบบนิเวศน า้จืด

พืน้ท่ีชุม่น า้แฉะๆ

ไม้บกริมน า้

ดงไม้บนบก

ท่ีดอน

ทุง่ (ทว่มหน้าน า้ ทุง่หญ้าหน้าแล้ง)

(ดอนอีเหยี่ยว)



แสมด า

ทุง่ครุ

ป่าชายเลน

คลองตน้ไทร

บางบอน

หนองบอน

หนองงเูหา่

หวัตะเข้

หนองจอก

บางไผ่
หนองแขม

บางจาก

บางออ้ บางบวั

บางแค

บางหวา้ บางล าพู

นนทรี วงัทองหลาง

กระทุม่ราย

ล าตอ้ยติง่

บงึกุ่ม

ตน้นุ่น

ป่าสะแก 
ดอนอเีหยีย่ว

ป่าน ้าทว่ม

ทุง่ราบลุม่

คอมเพลกซ์บงึ-หนอง-พง-ทุง่-ป่า

“ทุง่หลวง”

ระบบนิเวศสามน า้



นกกระเรียนไทย

วาฬบรูด้า

นกตะกราม

หมปู่า

นากใหญ่ขนเรียบ

ลิงแสม

จระเข้น า้เค็ม

กระเบนราหนู า้จืด

ปลากระโห้

เสือปลา

สมนั

เนือ้ทราย

ช้าง

แร้งเทาหลงัขาว

เหยี่ยวรุ้ง



บาทหลวง ฌอง บปัติสตา ปาเลกวั, พ.ศ.2374

(Jean Baptiste Pallergoix, 1831) 

“ทุกแหล่งน ้ามีจระเขชุ้กชุม ท่ีบา้นชาวญวนสามเสนมีเน้ือจระเขท่ี้ล่ามา
ไดแ้ขวนเสาบา้นไวข้ายเช่นเดียวกบัเน้ือหมู แต่ราคาถูกกวา่

โขลงชา้งป่าออกมาหากินในทุ่งราบ ซ่ึงปกคลุมดว้ยพงหญา้และไมพุ้ม่ มี
การหา้มฆ่าชา้งป่า
แต่ก็มีผูล้กัลอบยงิชา้งเพื่อเอางาไปขาย
มีการคลอ้งชา้งป่าท่ีบางซ่ือ

มีการล่ากวางท่ีทุ่งมหานาค กวางมีอยูม่าก มกัออกมากินหญา้ในท่ีราบ
พอถึงช่วงน ้าเหนือหลาก กวางตอ้งหลบข้ึนไปอาศยับนท่ีดอน ชาวบา้น
จะพายเรือไล่ตอ้นใหห้นีลงน ้าเขา้ไปติดพงหญา้ แลว้ถูกชาวบา้นทุบตีดว้ย
ไมห้รือใชปื้นยงิ”

180 ปีก่อน

ที่มา: นพ.บญุสง่ เลขะกลุ

เคยคาบคนในเจ้าพระยา
แถวบางนา สมยั ร.4



บาทหลวง ฌอง บปัติสตา ปาเลกวั, พ.ศ.2397

(Jean Baptiste Pallergoix, 1854) 

160 ปีก่อน

“นกน ้าชุกชุมมาก ตวัใหญ่ท่ีสุดคือนกกระเรียน ขายาว ขน
สีเทา ขาวกบัด า แต่ขนคอและขนหนงัท่ีหุม้หวัเป็นสี
แดง สูงโยง่อยูบ่นขาทั้งคู่ กา้วยาวและเดินเร็วมาก บินได้
สูง เสียงแหลมไดย้นิไปไกล มกัยนืเป็นแถวตามขอบบึง
และหนองน้้้  า หาปลา กบ และสัตวอ่ื์นๆ กินเป็น
อาหาร” 

ที่มา: นพ.บญุสง่ เลขะกลุ



140 ปีก่อน

1892 Map

x

“เม่ือปีกนุ จ.ศ.1237 ทหารท่ีรักษาตกึดินบอกวา่ เสือบองเข้ามากินไก่ 
ทหารได้ตีเสือ..”

~ จม่ืนเก่งศิลป์ พ.ศ.2418

สวนสราญรมย์



“สมยันั้นตามทุ่งรังสิตเน้ือสมนัมีชุมมาก....ในฤดูน ้าท่วมเน้ือสมนัจะหนีน้้้  า 
ข้ึนไปอยูท่ี่ดอน ชาวบา้นก็ชวนกนัไปดว้ยเรือม่วง แลว้ไล่แทงเอาตามชอบใจ

ในฤดูร้อนบางคนก็เอาเขาสมนัมาตากหรือตะไบขา้งหลงัออกท าใหน้ ้าหนกัเบาข้ึน แลว้ก็สวมติดบนศรีษะคลานเขา้ไปไดจ้วน
ถึงตวัสมนั แลว้ก็แทงเอาอยา่งง่ายดาย
มนัไม่ใคร่หนีเพราะมนัเห็นเขาก็นึกวา่เป็นพวกเดียวกนั”

~ ใหญ่ สนิทวงศ์ พ.ศ.2433 (1890)

ที่มา: นพ.บญุสง่ เลขะกลุ

120 ปีก่อน
ชกุชมุ

20 ปีต่อมา
..หายาก

80 ปีที่แล้ว
สญูพนัธุ์

1938



The Common Birds of Bangkok
C.J.Aagaard, 1930

ที่มา: นพ.บญุสง่ เลขะกลุ

“นกในกรุงเทพมีถึง 220 ชนิด มากกวา่ใน
เมืองใดในโลก” 

80 ปีก่อน

บนัทกึปัจจบุนั
307 ชนิด



อีแร้งดอนเมือง พ.ศ.2500 60 ปีก่อน

Pic from internet



นกกระเรียนไทย

วาฬบรูด้า

นกตะกราม

หมปู่า

นากใหญ่ขนเรียบ

ลิงแสม

จระเข้น า้เค็ม

กระเบนราหนู า้จืด

ปลากระโห้

เสือปลา

สมนั

เนือ้ทราย

ช้าง

แร้งเทาหลงัขาว

เหยี่ยวรุ้ง



?

วาฬบรูด้า

นากใหญ่ขนเรียบ

ลิงแสม

เสือปลา



?

?
?

?

ต้องการ
ตลิ่งธรรมชาติ
และพืน้ท่ีชุ่มน า้
เช่ือมต่อกบั
แม่น า้ใหญ่

?
อนาคตกรุงเทพอยูท่ี่
การฟืน้ฟพืูน้ท่ีชุ่มน า้

นกกระเรียนไทย

นกตะกราม

วาฬบรูด้า

นากใหญ่ขนเรียบ

ลิงแสม

กระเบนราหนู า้จืด

เสือปลา

ปลากระโห้





แนวรับตะกอน

พืชบ าบดัน า้

ก าแพงตลิ่งเดิม

น า้สะอาดหลากลงแม่น า้

พืชใต้น า้

ฟืน้ฟชูายฝ่ังแมน่ า้
ฝ่ังแม่น า้เดิม







Back to the Future

สูอ่นาคตเมืองในธรรมชาติ



Just sustaining..

แคย่ัง่ยืน..



Just sustaining..

แคย่ัง่ยืน..

..or  thriving
..หรืองอกงาม



ฟืน้ชีวิตป่าเมืองกรุง


