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บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการรวบรวมข้อมูลแนวคิดการปลูกไม้ยืนต้นริมถนนและริมคลองในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ เน้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการพัฒนาขยายเมืองการก่อสร้างถนน คลองและ
สาธารณปูโภคต่างๆ ตามอทิธพิลตะวนัตก พืน้ทีก่ารศกึษา ได้แก่ เขตกรงุรตันโกสนิทร์ รมิแม่น�า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก
ถึงคลองบางล�าพู

วธิกีารศกึษาท�าโดยการค้นคว้ารวบรวมข้อมลูจากเอกสารประวตัศิาสตร์ แผนที ่ภาพถ่ายโบราณ จากเอกสารทางราชการ 
พระราชกระแสรับสั่งและพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ท�าให้ได้เรียนรู้ถึงพระราชด�าริในเรื่องภูมิทัศน์เมืองและ    
การใช้ต้นไม้ในเมอืง วตัถุประสงค์การใช้ต้นไม้เพือ่ความร่มเยน็เพือ่ความสวยงามของเมอืง และการสร้างสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติในเมือง ตัวอย่างชนิดต้นไม้ท่ีใช้ มีท้ังไม้พื้นถิ่นและไม้ต่างถิ่น ไม้ดอกและไม้ผล ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น         
ขนาดใหญ่ อายุยืนยาว เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น มะขาม มะฮอกกานี จามจุรี ขนุน นอกจากนี้ได้ค้นพบข้อมูลจ�านวน วิธีการ
ปลูก ระยะห่างการปลูก แหล่งต้นไม้ การเตรียมต้นไม้ และการดูแลรักษา 

บทความได้วเิคราะห์แนวคดิการใช้ต้นไม้ในเมอืงเพือ่เป็นแนวทางการอนรุกัษ์ไม้ยนืต้นในเขตกรงุรตันโกสนิทร์หรอืพืน้ที่
ประวตัศิาสตร์อืน่ๆ การใช้ไม้ยนืต้นเป็นการแสดงข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และสามารถสือ่ความหมายภมูทิศัน์เมอืงเก่า
ให้สามารถรับรู้ได้

ค�ำส�ำคัญ :  กรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ 5  ต้นไม้  ถนน  คลอง
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บทน�า

การศึกษาแนวคิดปลูกไม้ยืนต้นริมถนนและริมคลองใน
เขตกรุงรัตนโกสินทร์ พื้นท่ีประวัติศาสตร์ท่ีส�าคัญของ
กรุงเทพมหานคร ขอบเขตเวลาของการศึกษาเน้นในช่วง

The Study of Trees along Streets and 
Canals in Rattanakosin Area 

during the Reign of King Rama V
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Abstract

This study focuses on historic trees along streets and canals in Rattanakosin Area. The time frame is 
during the reign of King Rama V, the period of urbanization, construction of roads, canals and many 
public facilities, based on the Western influence. The area of study is in Rattanakosin Area covered 
from east bank of Chaophraya River to Banglamphu Canal.

The study is based on the analysis of archival documents, old maps and photographs. The information 
and materials gave names and planting concepts. The royal decrees and writings on landscape 
planning and trees planting of King Rama V represent his vision of Bangkok’s modern urban landscape. 
The objectives of planting were mainly for beautification, creating shaded area and natural environment 
of the city. There were varieties of both native and exotic plants, flowering and fruit trees. Mostly 
are large, woody, long-lived trees such as Tamarind, Mahogany, Rain Tree and Jackfruit. Findings also 
include quantity, planting procedure, tree spacing, sources, tree preparation, and maintenance.

The study analyzes urban tree concepts, which could be a guide for heritage trees conservation in 
Rattanakosin Area and other historic sites. The use of trees is one of historical elements and 
interpretation of old town urban landscape.

Key words:  Rattanakosin,  King Rama V,  Trees,  Streets,  Canals

สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที่ 
5 ซึง่ผลจากการล่าอาณานคิมของชาตติะวนัตก ท�าให้ต้อง
มกีารเปลีย่นแปลงประเทศ เร่งการพฒันาภายในประเทศ
ไม่ให้ล้าหลังและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในด้านต่างๆ  
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- พืน้ทีก่รงุรตันโกสินทร์ชัน้ในระหว่างแม่น�า้เจ้าพระยา
ถึงคลองคูเมืองเดิม พื้นที่ประมาณ 1.8 ตาราง-
กิโลเมตร

- พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกระหว่างคลองคูเมือง
เดิมถึงคลองบางล�าพู พื้นที่ประมาณ 2.3 ตาราง-
กิโลเมตร

จากความส�าคัญของพื้นที่เขตกรุงรัตนโกสินทร์ คณะ
กรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมือง
เก่าได้จัดท�าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รตันโกสินทร์ ซ่ึงได้มกีารศึกษาค้นคว้าและด�าเนนิการตาม
แผนแม่บทมาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาทั้งด้านการ

หมายเลข 1 คือ พื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นใน ฝั่งตะวัน-
ออกของแม่น�้าเจ้าพระยาและ
คลองคูเมืองเดิม

หมายเลข 2 คือ พื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นนอก ระหว่าง
คลองคูเมืองเดิมถึงคลองบาง
ล�าพู ติดแม่น�้าเจ้าพระยาด้าน
ทิศเหนือ และทางด้านทิศใต้

ภาพที่ 1  แผนที่กรุงรัตนโกสินทร์แสดงพื้นที่ศึกษาเฉพาะฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณ 1 และ 2
ที่มา : http://www2.onep.go.th/ncecd/natural/bangkok2_new.html. สืบค้น 1 เมษายน 2557.

มีการวางแผนก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ตามแบบ
ตะวันตก เช่น ไฟฟ้า ประปา รถราง เป็นต้น มีการ       
ว่าจ้างสถาปนิก นายช่าง และวิศวกรชาวตะวันตกให้  
มาออกแบบวางผังพระนคร ขยายโครงข่ายถนน เกาะ
กลาง-ถนน ทางเดินเท้า คลอง ลานโล่ง เพื่อเปิดพ้ืนที่
เมือง สร้างสะพาน รื้อก�าแพงเมืองและป้อมปราการ 
พัฒนาพื้นที่ว่างของเมืองให้ชัดเจน ปลูกไม้ยืนต้นริมถนน
และริมคลอง วางแผนภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามน่าอยู่

พื้นที่ศึกษา ได้แก่ กรุงรัตนโกสินทร์ ในฝั่งตะวันออกของ
แม่น�า้เจ้าพระยาถงึคลองบางล�าพเูฉพาะพืน้ทีร่มิถนนและ
ริมคลองรวม 4.1 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย
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ผงัเมอืง สถาปัตยกรรม และศลิปกรรม หากแต่ยงัขาดการ
กล่าวถึงประวัติของการใช้ไม้ยืนต้นในเมือง ที่มีบทบาท
ส�าคัญส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองเก่า

จากการศึกษาได ้ทราบแนวคิดการใช ้ไม ้ยืนต ้นใน
ประวตัศิาสตร์ ทีไ่ด้ด�าเนนิการไปพร้อมกบัการสร้างเมอืง 
การสร้างทางสัญจร อันได้แก่ ถนนและคลอง ในแง่ของ
การสร้างพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่ดีในเมือง 
ข้อมูลชนิดและต�าแหน่งไม้ยืนต้น จะเป็นแนวคิดและ
ข้อมูลส�าคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูไม้ยืนต้นท่ีมีความส�าคัญ
ทางประวตัศิาสตร์ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
โดยตรง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้ยืนต้น
ใหม่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่า เมืองโบราณ เมือง
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานการ
ก่อสร้างและบ�ารุงรักษาถนนและสาธารณูปโภคในเมือง 
เช่น กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร ์และเมืองเก ่า 
ส�านกังานนโยบายและแผน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง ส�านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นต้น เป็น
ประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานที่มีไม้ยืนต้นที่มีความส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์อยู่ในพื้นที่ เช่น ส�านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 4 ในปี พ.ศ. 2408 มีการบันทึก
ภาพถ่ายด้วยกล้องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงเป็น
ที่มาของข้อมูลในงานนี้ เช่น ภาพถ่ายบรรยากาศเมืองใน
ช่วงต่างๆ ภาพถ่ายงานพระราชพิธี และภาพถ่ายขบวน
เสด็จ ที่สามารถระบุสภาพถนน คลอง และไม้ยืนต้นได้ 
การศกึษานีไ้ด้จากการค้นคว้าข้อมลูเอกสาร เช่น เอกสาร
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล ราช-
กิจจานุเบกษา แผนที่เก่าและภาพถ่ายโบราณ เป็นต้น

รชักาลที ่5 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวงั
ดสุติทางด้านเหนอืของกรงุรตันโกสนิทร์ พร้อมทัง้ให้ขยาย
และปรับปรุงถนนสายเดิม เช่น ถนนบ�ารุงเมือง ถนน
เฟื่องนคร ถนนรอบก�าแพงพระบรมมหาราชวัง ถนน
เลียบคลองคูเมืองเดิม เป็นต้น รวมทั้งสร้างถนนสายใหม่
ขึ้นหลายสาย เช่น ถนนราชด�าเนิน ถนนสนามไชย ถนน
เยาวราช ถนนสามเสน เป็นต้น เพือ่ให้เช่ือมโยงเป็นโครง-
ข่ายของเมือง มีการก่อสร้างถนนตามแนวทิศตะวันออก-
ตะวนัตก กบัถนนตามแนวทศิเหนอื-ใต้ เพือ่ขยายเมอืงไป
ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ

จากการรวบรวมข้อมูล ได้พบบันทึกถึงพระราชด�าริ 
รัชกาลที่ 5 ในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมไปกับการสร้าง
เมือง โดยมีรายชื่อไม้ยืนต้น ตามถนน และคลอง ดังนี้

ถนน ลำน และคลอง ชนิดไม้ยืนต้น

ถนนซางฮี้ใน-นอก (ราชวิถี) ถนนบัว ถนนหลวง ถนนหลานหลวง 
สแควน่าเสาชิงช้า

กุ้งก้ามกราม (จามจุรี)

ถนนดวงตะวันใน (ศรีอยุธยา) กรวย กร่าง เการัด (เกาลัด) แดง 
ตะโก มะคดุ (มงัคดุ) เลีย่นว่า (หว้า) 
ประดู่ สัก กระดังงา หางนกยูง สัน
พลานางแอ (สันพร้านางแอ) สารภี 
มะขาม แสมสาน (แสมสาร) 
ราชพฤก (ราชพฤกษ์)

ถนนเฟื่องนคร กระดังงา

ถนนพุดตานนอก (พิไชย) ถนนราชาวดี กะท้อน (กระท้อน)

ตำรำงที่ 1  รายชื่อไม้ยืนต้นตามถนนและคลอง
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ถนน ลำน และคลอง ชนิดไม้ยืนต้น

ถนนดวงตวัน (ศรีอยุธยา) ถนนและคลองราชด�าริห์ มะพร้าวหมูสี

ถนนวิสุทธิกระษัตร กาหลง

ถนนซางฮี้ใน-นอก (ราชวิถี) ถนนดวงดาว (นครราชสีมา) ถนนราชินี
ถนนวัดราชบุรณ ถนนหลวง ถนนอัษฎางค์

ขนุน

ถนนบ๋วย/ป๋วย ถนนพุดตานใน (พิไชย) ถนนอัษฎางค์ จ�าปี

ถนนซ่ม/ส้มมือใน (สุพรรณ) ถนนโถ ถนนบ๋วย/ป๋วย ถนนพุดตานใน
(พิไชย)

ชมพู่สาแหรก

ถนนพระพิพิธ ถนนราชวัตร (นครไชยศรี) ตะขบฝรั่ง (คัลบูร่า คารบุรา)

ถนนปลายหลานหลวง ถนนเพนียง ถนนหลานหลวง ถนนอัษฎางค์ ไทร

ถนนจักรพร ถนนจักรเพชร ถนนเจริญกรุง ถนนดวงดาว (นครราชสีมา) 
ถนนบ้านดนิสอ ถนนพาหรุดั ถนนเยาวราช ถนนสามเสน คลองผดงุกรงุเกษม

ประดู่

ถนนคอเสื้อ (พิษณุโลก) ถนนซิ่ว/สิ้ว (สวรรคโลก) ปีบ

ถนนเบญมาศ ถนนใบพร (อู่ทองนอก) พะยอม

ถนนดวงตวันใน (ศรีอยุธยา) ถนนบ๋วย/ป๋วย พิกุน (พิกุล)

ถนนคอเสื้อ (พิษณุโลก) ถนนซิ่ว/สิ้ว (สวรรคโลก) ถนนดวงตวัน (ศรีอยุธยา) 
ถนนดวงเดือน (สุโขทัย) ถนนปลายตลาด ถนนพาหุรัด ถนนมหาธาตุ          
ถนนมหาราช ถนนราชด�าเนินใน-กลาง-นอก ถนนราชวัตร (นครไชยศรี)     
ถนนลก (พระรามที่ 5) ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระธาตุ ถนนฮก (นครปฐม) 
สนามหลวง คลองคูเมืองเดิม

มะขาม

ถนนซ่ม/ส้มมือน่า-นอก (สุพรรณ) ถนนทับทิม ถนนใบพร (อู่ทองนอก) มะม่วง

ถนนซิ่ว/สิ้ว (สวรรคโลก) ถนนบริพัตร ถนนราชด�าเนินกลาง ถนนสามเสน มะฮอกกานี

ถนนซิ่ว/สิ้ว (สวรรคโลก) ยาง

ถนนและคลองราชด�าริห์ ยางอินเดีย

ถนนดินสอ ถนนบัว ถนนเบญมาศ ล�าไย

ถนนดินสอ ถนนพลับพลาไชย ลิ้นจี่

ถนนพระฉนวน สน

ถนนด�ารงรักษ ถนนราชด�าเนินนอก ถนนหลานหลวง สปาดูตัว (แคแสด)

ถนนราชวัตร (นครไชยศรี) สะตือ (ประดู่ขาว)

ตำรำงที่ 1  รายชื่อไม้ยืนต้นตามถนนและคลอง (ต่อ)
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ถนน ลำน และคลอง ชนิดไม้ยืนต้น

ถนนจักรพงษ ถนนด�ารงรักษ ถนนพาหุรัด ถนนอุนากรรณ โสก (โศก)

ถนนเจริญกรุง ถนนตีทอง ถนนพาหุรัด ถนนเฟื่องนคร ถนนราชด�าเนินนอก 
สแคว คลองคูเมืองเดิม

หูกวาง

ถนนอื่นๆ ขี้เหล็ก จันท (จัน) บุนนาค ล�าดวน

ที่มา : จามรี อาระยานิมิตสกุล.  รายงานฉบับสมบูรณ์ วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ : การศึกษาภูมิทัศน์เมืองของไม้ยืนต้น
ริมถนนและริมคลอง.  กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), 2558.

หมายเหตุ
- ชื่อถนนและชื่อไม้ยืนต้นเป็นการสะกดตามโบราณ
- ชื่อต้นไม้เป็นชื่อสามัญ (common name) ที่เรียกกันในสมัยนั้น
- ชื่อต้นไม้ในวงเล็บเป็นชื่อเรียกและสะกดในปัจจุบัน

จากรายชื่อไม้ยืนต้น รวม 44 ชนิด สรุปคุณสมบัติได้ดังนี้

- ส่วนใหญ่เป็น ไม้ยืนต้น (tree) ขนาดใหญ่ กิ่งก้านไม่
เปราะหักง่าย หรือหักโค่น 

- ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวเกินกว่า 50 ปี 
(ยกเว้นมะพร้าว ซึ่งมีอายุประมาณ 40 ปี)

- พุ่มใบทึบ ทรงพุ่มแผ่กว้าง ให้ร่มเงาได้ดี ช่วยลดแสง
จ้าแสงสะท้อนจากแสงแดด

- ส่วนใหญ่เป็นไม้พื้นถิ่นของไทย ซึ่งมีข้อดี คือ หาง่าย 
ดูแลรักษาง่าย เจริญเติบโตได้ดี เช่น พิกุล พะยอม 
ขนนุ ยาง แต่กม็กีารใช้ไม้ต่างถิน่พนัธุใ์หม่ๆ ทีเ่ริม่น�า
เข้ามาทดลองปลูกในสมัยน้ัน เช่น มะฮอกกานี กุ้ง
ก้ามกราม (จามจรุ)ี หากเป็นไม้พืน้ถิน่ แหล่งทีม่าของ
ต้นไม้ส่วนใหญ่ จะมาจากหัวเมือง เช่น นครสวรรค์ 
ก�าแพงเพชร นครไชยศรี และหากเป็นไม้ต่างถิ่น  
บางส่วนน�ามาจากต่างประเทศ เช่น สปาดตูวั (แคแสด) 
จากอินโดนีเซีย

- เป็นไม้เนื้อแข็ง (woody plant) ที่ใช้ประโยชน์ของ
เนื้อไม้เพื่อการก่อสร้างได้ในระยะยาว ใช้ท�าเครื่อง-
เรือน เช่น แดง สัก มะฮอกกานี

- มีทั้งไม้ผลัดใบ ไม้ไม่ผลัดใบ ที่เปลี่ยนสีสวยงามก่อน
ทิ้งใบร่วง เช่น หูกวาง หางนกยูงฝรั่ง และไม้ไม่ผลัด
ใบที่มีสีเขียวตลอดปี ซึ่งให้ร่มเงาได้ดี เช่น พิกุน 
ล�าดวน

- ไม้ดอก มีกล่ินหอม เช่น ปีป พะยอม จ�าปี พิกุน 
ล�าดวน

- ไม้ที่มีใบ ผลหรือฝักที่เป็นอาหารแก่คน และ/หรือ 
สัตว์ เช่น ขนุน มะขาม มะพร้าว ขี้เหล็ก

- มีทั้งไม้โตช้าและไม้โตเร็ว มีการวางแผนระยะยาว
โดยปลูกทั้งสองอย่างตามแนวคลอง ได้แก่ คลอง
คูเมืองเดิม (ตั้งแต่ปากคลองตลาดถึงปากคลอง
หลอด) ปลูกมะขามสลับหูกวาง พอมะขามโตจึงตัด
หูกวางออก

- เป็นต้นไม้ทีไ่ม่มยีาง ไม่มพีษิ หรอืไม่มหีนามแหลมคม

- เป็นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนิยมปลูกตามคตินิยมไทย 
เช่น มะขาม น�ามาใช้ในบริเวณที่มีความส�าคัญของ
เมืองคือ สนามหลวงและถนนราชด�าเนินนอกซึ่ง  
เป ็นถนนแกนหลักส�าคัญ และเป ็นถนนเสด็จ
พระราชด�าเนิน

ตำรำงที่ 1  รายชื่อไม้ยืนต้นตามถนนและคลอง (ต่อ)
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ภาพที่ 2  ผังแสดงแผนและแนวคิดการใช้ไม้ยืนต้นตามแนวถนน และคลองในสมัยรัชกาลที่ 5 ในพื้นที่ศึกษา.
ที่มา : จามรี อาระยานิมิตสกุล.  รายงานฉบับสมบูรณ์ วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ : การศึกษาภูมิทัศน์เมืองของไม้ยืนต้นริมถนนและริมคลอง.  
กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), 2558.
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แนวคิดในการปลูกต้นไม้

ส�าหรบัแนวคดิการปลกูไม้ยนืต้นรมิถนนและรมิคลองนัน้ 
มีทั้งเพื่อประโยชน์ในการบังแดด เน่ืองจากเมืองไทยมี
อากาศร้อน และใช้ทัง้เพือ่ประดบัประดาตกแต่งเมอืงและ
บริเวณให้สวยงาม ตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ

- ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศให้เป็น “ถนนใน
สวน” เช่น ถนนสนามไชย มิใช่แค่ทางสัญจรเพียง
อย่างเดียว

- มะขามแต่งเรือนให้งามๆ เป็นเครือ่งประดบัถนน เช่น 
สนามหลวง

แต่ถ้าถนนนั้นมีขนาดแคบ เช่น กว้างไม่ถึง 12 วา หรือ 
24 เมตร กจ็ะไม่ปลกูต้นไม้เพราะจะไปกดีขวางเกะกะกบั
ตึกริมถนน รวมทั้งค�านึงถึงการปลูกต้นไม้ตามฤดูกาล 
กล่าวคอื หากเป็นฤดฝูนจะต้องปลกูต้นไม้ขนาดเลก็ ส่วน
ช่วงฤดูแล้งจะสามารถขุดต้นไม้ขนาดใหญ่ย้ายมาปลูกได้ 
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาการเลือกชนิดและขนาด
ต้นไม้ ต้นไม้ที่น�ามาปลูกต้องมีขนาดเท่ากันเพื่อให้เจริญ
เติบโตและได้สัดส่วนเหมือนกัน ตลอดจนก�าหนดระยะ
ห่างของการปลกูต้นไม้ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัลกัษณะ
การใช้งาน สภาพแวดล้อม ขนาดถนน ขนาดทางเดินเท้า 
ตึกแถวข้างถนน ดังพระราชกระแส ความว่า :

“ดีแล้วที่จะปลูกต้นไม้ แต่ตอนน่าพระท่ีน่ังสุทไธ-
สวรรย์นัน้ เปนทางทีม่แีห่แหนฤๅการประชมุใหญ่ๆ 
ไม่ต้องการที่จะมีต้นไม้ใหญ่ครุมเครือ ถ้าจะมีก็
เพยีงต้นมฃามแต่งเรอืนให้งามๆ เปนเครือ่งประดบั
ถนน คือไม่ต้องลงหูกวางฤๅประดู่ ถึงที่สนามหลวง
ก็เปนเช่นนั้นเหนจะดี ถนนพาหุรัดนั้นควรจะต้อง
ปลูก ถนนฝรั่งเฃาปลูกบนทางคนเดินทีเดียว

ตามเมืองอื่นๆ ที่เฃาปลูก ห่างคันทางคนเดินถึง 2 
ศอกก็มี เพราะทางคนเดินเฃาไม่แคบกว่า 8 ศอก 
ถ้าทางคนเดนิแคบเฃากไ็ม่ปลกูต้นไม้ทเีดยีว เพราะ
ตึก 2 ฃ้างสูง ถ้าปลูกต้นไม้ก็จะขึ้นไปบังแลเบียด 
น่าต่าง ทางคนเดินก็จะไม่ส�าเร็จประโยชน์อันใด 
เพราะเมืองเขาไม่สู้ร้อน ต้นไม้เปนเครื่องประดับ 
มากกว่าเปนประโยชน์ เมืองแถบฃ้างตวันออกนี้
ต้องการต้นไม้กันแดดด้วยจริงๆ จึงเปนการส�าคัญ 
ถ้าปลูกให้เหมาะจะดี

ถ้าถนนแคบๆ เช่นนี้ใช้ต้นไม้ตัดเช่นกับเฃาปลูกใน
ที่น่าโฮเตลริมน�้าบ้างแลในที่ประชุมคนนั่งกินเฃ้า 
ริมถนนต่างๆ บ้างเหนจะดี ต้นไม้ชนิดนั้นเฃาใช้กะ
ขนาดยอดว่าจะให้สงูเพยีงใด มกัจะให้สงูถงึพืน้ชัน้
ที่ 2 ฤๅที่ 3 ของตึก แล้วตัดยอดให้แผ่ออกไปแต่กิ่ง
ที่ยอด จนปลายกิ่งประสานกันเหมือนถาดประร�า
ดงูามด ีถ้าเปนเช่นนัน้ถนนจะร่มสบาย แต่ต้นอะไร
จะตัดเช่นน้ันได้บ้างไม่รู้เลย ต้นไม้ของเรามันชวน
จะโตเร็วคับถนน แต่ถนนของเราแคบๆ ขัดกันอยู่
ดังนี้ ต้องคิดอ่านเลือกฟั้นดูตามแต่จะเหมาะ ที่จะ
ท�าเช่นนีไ้ด้กแ็ต่ถนนแคบเช่นถนนเจรญิกรงุ ถ้าเป็น
ถนนใหญ่เช่นถนนสามเสนแต่งเปนพุ่มงามกว่า 
ต้นไม้ที่ว่านี้หลวงฤทธิคงจะจ�าได้บ้าง เช่นโฮเตล  
น่าเมืองบูดาเปสต์ที่ริมแม่น�้าเปนต้น”1

การเลอืกใช้ค�านงึถงึคณุสมบตัขิองต้นไม้ เน้นต้นไม้ทีแ่ขง็
แรงทนทาน ทนฝุ่น ดแูลรกัษาง่าย ยกตวัอย่างเช่น บรเิวณ
ขอบถนนจะพิจารณาเลือกต้นไม้ที่เป็นง่าย เช่น ขี้เหล็ก 
จามจุรี ประดู่ รวมทั้งรากจะได้ยึดขอบถนนด้วย ประดู่
ตอนง่าย ตอนฤดแูล้งแล้วรดน�า้ในเดอืนหนึง่กอ็อกราก ตดั
ปลูกได้ ขนุนกับมะม่วงโตเร็ว สะท้อนหรือกะท้อนเป็น
อย่างกลาง ล�าไยและลิ้นจี่เป็นโตช้า ส่วนล�าต้นถ้าแต่งคง
งามได้เหมือนกันทั้งอายุก็คราวๆ กัน แต่มะม่วงจะมี
กาฝากจับถ้าไม่ดูแลรักษาจะเสียเร็วกว่าต้นไม้อื่น

 1 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล น 5.8/3 เรื่องต้นไม้ริมถนนแลริมคลอง 14 พ.ค. 
117-9 ส.ค. 118.
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ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการปลกูต้นไม้ ได้มกีารออกแบบวางแผน
สภาพในอนาคตท่ีต้องการ เน่ืองจากต้นไม้เป็นองค์
ประกอบถนนที่เจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
แวดล้อม แต่ก็สามารถตัดแต่งตามต้องการได้ จึงก�าหนด
ระยะห่างของการปลูก วางแผนในการตัดแต่ง เพื่อให้ได้
บรรยากาศและประโยชน์ใช้สอยตามต้องการ รวมทัง้การ

ป้องกันต้นไม้โดยการล้อมโคนต้น มีการจัดท�ารายการ
ปลูกต้นไม้ คิดค�านวนจากความยาวของถนน ระยะห่าง
ของการปลูก เพื่อสรุปจ�านวนต้นไม้ที่ต้องการ ตาม
ตัวอย่างด้านล่าง ซ่ึงหากชนิดหรือจ�านวนต้นไม้มีไม่พอ 
ขนาดเล็กเกนิไป หรอืไม่พร้อมด้วยเหตใุดๆ กจ็ะยงัไม่ปลูก
ต้นไม้ ให้รอให้พร้อมก่อน 

 2 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ  รัชกาลที่  5  กรมราชเลขานุการ  รล  8.2ค/1  เรื่องต้นไม้ถนนราชด�าเนินแลถนน
ต่างๆ 23 เม.ย. 120-14 ก.ย. 128.

“กะต้นไม้ปลูกฃ้างถนน

ถนนดวงตวัน 53 เส้น ระยะ 6 วา มฃาม 352
ถนนดวงเดือน 54 เส้น ระยะ 6 วา มฃาม 360
ถนนฮก 29 เส้น ระยะ 6 วา มฃาม 192 
ถนนลก 29 เส้น ระยะ 6 วา  มฃาม 192
ถนนสิ้ว 29 เส้น ระยะ 6 วา  มฃาม 192
   รวมมฃาม 1288
ถนนพุดตานใน 7 เส้น 5วา ระยะ4 วา ชมพู่สาแหรก 68
ถนนบ๋วย/ป๋วย 9 เส้น ระยะ 4 วา ชมพู่สาแหรก 90
ถนนซ่มมือใน 10 เส้น ระยะ4 วา ชมพู่สาแหรก 100
ถนนโถ  10 เส้น ระยะ 4 วา ชมพู่สาแหรก 100
   รวมชมพู่สาแหรก 358
ถนนเบญมาศ 28 เส้น ระยะ 5 วา ล�าไย 224
   (รวมวงกลมและผ่าวงกลม)
ถนนบัว 17 เส้น ระยะ5 วา ล�าไย 136
   รวมล�าไย 360
ถนนใบพร 19 เส้น ระยะ 5 วา มม่วง 152
ถนนทับทิม 10 เส้น ระยะ 5 วา มม่วง 80
ถนนซ่มมือน่า 10 เส้น ระยะ 5 วา มม่วง 80
ถนนซ่มมือนอก 10 เส้น ระยะ 5 วา มม่วง 80
   รวมมม่วง 312
ถนนซางฮี้ใน 32 เส้น ระยะ 5 วา ขนุน 256
ถนนซางฮ้ีนอก 12 เส้น 10 วา  ระยะ 5 วา ขนุน 100
ถนนดวงดาว 35 เส้น  ระยะ 5 วา ขนุน 280
   รวมขนุน 636
ถนนราชาวดี  54 เส้น  ระยะ 5 วา กท้อน 432
ถนนพุดตานนอก  10 เส้น  ระยะ 5 วา กท้อน 80
   รวมกท้อน 512”2



การศึกษาไม้ยืนต้นริมถนนและริมคลอง ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 5

28  

อกีกรณ ีคอื การปลกูมะขามทีถ่นนราชด�าเนนิกลาง มกีาร
ก�าหนดระยะการปลูก 3 เมตร ต่อ 1 ต้น ขนาดของต้นไม้
ที่จะน�ามาปลูก สูง 2.5 เมตร และค�านึงถึงความสวยงาม
ของต้นไม้เพื่อให้ได้ขนาดใกล้เคียงกับต้นไม้ริมถนน
ราชด�าเนินนอกที่ได้ปลูกไปก่อนแล้ว ตามบันทึกว่า :

“ด้วยต้นมฃามส�าหรับท่ีจะปลูกท่ีถนนราชด�าเนิน-
กลาง ระยะ 6 วา ต่อ 4 ต้น เปนจ�านวนต้นมฃาม 
392 ต้น ที่ได้มีอยู่แล้ว 260 ต้น เปนมฃามขนาด
เลก็สงูเพยีง 3 ศอก สามศอกคบืเปนอย่างสงู ล�าต้น
ก็เล็ก จะปลูกถนนราชด�าเนินกลางน้ีเล็กกว่าถนน
ราชด�าเนินนอกมากจะโตไม่ทัน ถ้าได้มฃามอย่าง
เช่นมฃามนครไชยศรีส่งสูง 5 ศอกจึงจะโตทันกัน 
ต้องรับพระราชทาน 392 ต้น”3

นอกจากต้นไม้แล้วยังค�านึงถึงองค์ประกอบถนน คือ เสา
ไฟและแนวสายไฟ เพื่อให้มีความเหมาะสม สวยงาม 
ปลอดภัย และสอดคล้องกับแนวการปลูกต้นไม้ ดัง     
พระราชกระแสความว่า :

“เหนว่าไฟจะอยู่ที่ไหนไม่ดีเท่าอยู่แนวเดียวกับ
ต้นไม้ แต่ให้อยูห่ว่างต้นไม้ ให้สว่างได้ทัง้ถนนรถแล
ถนนคนเดิน แต่ข้อที่ต้นไม้จะโตขึ้นไปเบียดสายได้
นั้นก็จริง ถ้าเยื้องเสากับต้นไม้เสียก็ได้แต่ไม่สู้งาม  
สู้แนวเสาตรงกับต้นไม้ท้าวแขนเหล็กมียื่นออกไป
สายลวดคงไม่ตรงกบัล�าต้น ถ้าเปนแต่กลวัจะระกิง่ 

จะ---กิ่งไม้ไม่ให้ติดสายลวดได้ก็ดูเหมือนจะรับได้ 
ไม่ยากอนัใด คือรวงัอย่าให้ใบฤๅกิง่ตดิกบัสายลวดๆ 
นัน้จะผ่านไปในพุม่ต้นไม้กไ็ด้ ถ้าต้นไม้โตแล้วอย่าง
เช่นยาวาเฃาโยงผ่านถนนกับต้นไม้ เพราะเหตุว่า
ตึกริมถนนไม่มี เปนตึกเตี้ยๆ มีสวนฃ้างน่าทั้งน้ัน 
เฃาก็โยงกับต้นไม้ได้”4

ส�าหรับบริเวณสนามหลวง เน้นให้เป ็นสนามหญ้า
อเนกประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้พักผ่อนหย่อนใจ
และประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มีการท�ารั้วล้อม 
พร้อมทั้งเตรียมการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษา  
ตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา   
นริศรานุวัดติวงศ์ อธิบดีกรมโยธาธิการ ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ความว่า :

“ท้องสนามหลวงควรจะถมทีเ่กลีย่ฉายให้เสมอกนั
แลตดัหญ้าให้เรยีบร้อยเปนทีค่นทัง้หลายมาประชมุ
เล่นการเล่นต่างๆ ได้ ขอบสนามท�ารั้วล้อมแลมี
เรือนผ้าใบเล็กๆ สี่หลังรื้อตั้งได้ตามชอบใจส�าหรับ
ผู้มาเล่นจะได้นั่งพักบังแดดแลน�้าค้างคิดประมาณ
เงินส�าหรับท�าการนี้เปนจ�านวนเงิน 166 ชั่ง 10 
บาทประมาณท�าการ 6 เดือนแล้วเสร็จ ต่อไปขอ
พระราชทานเงินค่ารักษาเดือนละ 60 บาทเปน     
ปีละ 9 ชัง่ในจ�านวนค่ารกัษาเท่านี ้ยงัพอทีจ่ะรกัษา
สนามอื่นในที่ติดต่อไปนั้นอีกได้ไม่ต้องเพิ่มเงิน”5

 3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กรมราชเลขานุการ รล 8.2 ค/1  เรื่องต้นไม้ถนนราชด�าเนินแลถนน
ต่างๆ 23 เม.ย. 120-14 ก.ย. 129.

 4 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล น 5.8/11 เรื่องปลูกต้นไม้ในถนน

วัดราชบุรณและตามถนนต่างๆ ที่จะปลูกต่อไป 15 พ.ค. 119-12 มิ.ย. 119.

 5 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ยธ 9/1เรื่องการตัดถนนสายต่างๆ 

(ถนนชนะสงคราม (ถนนข้าวสาร) ถนนสนามควาย ถนนส�าเพ็ง ถนนอนุวงษ์ ถนนบูรพา ถนนจักรวรรดิ์) 27 มี.ค. 108-25 เม.ย. 111.
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ภาพที ่6  ถนนเจรญิกรงุ ด้านเลยีบพระราชอทุยานสราญรมย์ 
ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 สันนิษฐานว่าคือ หูกวาง ปลูกชนิด
เดียว เป็นแถว เป็นระเบียบ ปลูกบนถนน ความสูงประมาณ
ตึก 2 ชั้น มีไม้ค�้าเพื่อให้ล�าต้นตั้งตรง  
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข้อสงัเกตและบทวเิคราะห์จากภาพถ่าย

ภาพที ่3  กระบวนเชญิพระโกศมาตามถนนสนามชยั ถ่ายใน
สมัยรัชกาลที่ 5 สันนิษฐานว่าคือ มะขาม ความสูงต้นไม้
ประมาณตึก 2-3 ชั้น มีการบ�ารุง ตัดแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้
อย่างดี 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่  4  ถนนหน้าพระธาตุ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2468 สันนิษฐานว่าคือ มะขาม มีการบ�ารุง 
ตัดแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้อย่างดี 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่  5  ถนนหน้าพระธาตุ มีแนวมะขามเรียงแถวเดียว
ขนาดใกล้เคียงกันคาดว่ามีการดูแลตัดแต่งให้ทรงพุ ่ม
เรียบร้อย  
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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บทวิเคราะห์

- การปลูกไม้ยืนต้นในเมืองวัตถุประสงค์เพื่อร่มเงา 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดี ในแนวคิด
ป่าไม้ในเมือง (urban forestry) ไม่ใช่การปลูกไม้
ขนาดเล็กเป็นสวนหย่อมเพื่อการตกแต่งประดับ
ประดา ไม่เน้นการปลกูไม้ขนาดเลก็ ไม้ดอก ประดบั 
ไม้ล้มลุก ไม้อายุสั้น

- ส่วนใหญ่ใช้ไม้ยนืต้นชนดิเดยีวหรอืสองชนดิในแต่ละ
ถนน เป็นเอกลักษณ์แต่ละถนนเพื่อให้คนรับรู้ และ
จดจ�าหรือก�าหนดต�าแหน่งตวัเองได้ ช่วยให้ไม่น่าเบือ่ 
เกดิความเพลดิเพลนิ ความรืน่รมย์ในเมอืง จะมเีพยีง
ถนนดวงตวันใน (ศรีอยุธยา) ปลูกต้นไม้ถึง 17 ชนิด 
ได้แก่ ประดู ่เลีย่น ราชพฤก ตะโก กร่าง เการดั แดง 
กระดังงาไทย กรวย มะขามหวาน สัก แสมสาน 
สารภี พิกุน มะคุด ว่า สันพลานางแอ คาดว่าอาจ
เป็นการทดลองปลกูเพือ่ดคูวามเหมาะสมของพรรณ-
ไม้ที่จะน�ามาปลูกในเมือง เป็นการทดลองแนวคิด
การปลูกแบบธรรมชาติเพื่อเกิดความหลากหลาย 
แบบ “ถนนในสวน” ตามพระราชด�ารัสพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมี
ข้อดีคือ หากต้นไม้เกิดโรคระบาดของหนอน แมลง 
จะไม่เกิดความเสียหายไปทั้งถนน

- ในถนนที่มีการปลูกไม้ยืนต้นชนิดเดียว ต้นไม้ที่ปลูก
ใหม่จะมีการเตรียมและคัดเลือกให้มีขนาดเท่าๆ กัน 
แสดงว่ามีการเตรียมต้นไม้ให้ได้จ�านวน ขนาด ตาม
ต้องการ แล้วจึงน�ามาปลูกเพื่อความเป็นระเบียบ 
สวยงาม

- มกีารก�าหนดระยะห่างของการปลกูไม้ยนืต้น 4-6 วา 
(8-12 เมตร) แล้วแต่ขนาดความสงูใหญ่ และขนาดพุม่
ใบเมือ่โตเตม็ที ่เช่น ชมพู ่4 วา (8 เมตร) ล�าไย กะท้อ
น พะยอม 5 วา (10 เมตร) มะขาม 6 วา (12 เมตร)

- ขนาดต้นไม้ทีป่ลกู ส่วนใหญ่ใช้กล้าไม้ขนาด 3-5 ศอก 
(1.5-2.5 เมตร) ซึ่งเป็นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่
ปลกูให้เจรญิเตบิโตในพืน้ที ่ขนย้ายได้ง่าย อาจโตช้า
ในระยะแรก แต่ในระยะยาวจะได้ต้นไม้ใหญ่ท่ีมี
ระบบรากแข็งแรง ทนลมเจริญเติบโตได้สมบูรณ์

- มีแผนการดูแลรักษา เช่น การค�้ายัน การกั้นรั้ว การ
บริหารจัดการ เช่น ออกประกาศการปรับเป็นเงิน   
ผู ้ที่ ท�าให้ต้นไม้และอุปกรณ์ประกอบเกิดความ     
เสียหาย มีการแต่งตั้งพนักงานปลูกและดูแล

- แสดงให้เห็นแนวคิดการออกแบบตามทฤษฎีการ
ออกแบบและการจัดองค์ประกอบ เป็นตัวอย่างการ
ใช้ต ้นไม้ริมถนนสายหลักของเมืองแบบอเวนิว 
(avenue) คือ ถนนราชด�าเนิน เพื่อเป็นช่องเปิดการ
มองเหน็ (visual axis) เพือ่น�าสายตา และเน้นกรอบ
ภาพเพื่อการมองเห็น เพื่อเน้นจุดเด่นซึ่งเป็น อาคาร
ส�าคัญ หรือสิ่งหมายตาส�าคัญของเมือง

- ในการออกแบบ การสร้างความเป็นระเบียบโดยใช้
ต้นไม้ชนิดเดียวให้เกิดความซ�้าตลอดสองข้างถนน 
ล�าต้นเปลาตรง ปลูกระยะห่างเท่าๆ กัน

- ในพื้นที่ที่ต้องการความเป็นทางการ ถนนสายหลัก 
คือถนนราชด�าเนิน และพื้นที่โล่งที่ส�าคัญของเมือง
คือสนามหลวง ใช้ต้นไม้ที่สามารถตัดแต่งรูปทรง 
ควบคุมความสูง ขนาดทรงพุ่มได้ และมีการตัด
แต่งรูปทรงเป็นทรงกระบอก ทรงกรวย ตัดแต่ง
รูปทรงเรขาคณิต (topiary) แบบตะวันตก เช่น 
มะขาม

ข้อจ�ากัดในการศึกษา

- ข้อมูลจากเอกสารประวัติศาสตร์ที่ใช้ประกอบการ
ศกึษาเป็นเพยีงหลกัฐานอ้างองิบางส่วน บางครัง้อาจ
เป็นเพียงแผน หรือแนวคิดการปลูกต้นไม้ แต่ไม่ได้
ปลูกจรงิตามแผนนัน้ หรอืมกีารเปล่ียนชนดิต้นไม้ไป
ในภายหลัง

- ช่ือไม้ยืนต้นบางชนิดเป็นเพียงการสันนิษฐานเพราะ
เป็นการเรียกชื่อสามัญ (common name) หรือ
ช่ือพื้นถิ่น (native name) ซ่ึงแตกต่างกันได้ใน
แต่ละพื้นที่ และในแต่ละช่วงเวลา บางส่วนที่       
ตัวสะกดเหมือน ในปัจจุบัน บางส่วนเรียกช่ืออย่าง
โบราณ บางส ่วนเป ็น ชื่ อใกล ้ เคียงที่พอจะ
สันนิษฐานได้
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- ไม้ยืนต้นที่มีหลากหลายชนิดหรือสายพันธุ ์ ใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุชื่ออย่างละเอียด    
จึงไม่สามารถจ�าแนกชนิดได้ เช่น ไทร ยาง

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

- การใช้ไม้ยนืต้นต้องใช้เวลา ได้มกีารวางแผนเมอืงให้
ร่มเย็น น่าอยู่ พร้อมไปกับการก่อสร้างถนนและ
คลอง เป็นการเตรยีมล่วงหน้าส�าหรบัเมอืงทีจ่ะขยาย
ตัว รองรับประชาชนและความหนาแน่นที่เพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อสภาพอากาศในเมืองเปลี่ยนแปลงไป ไม้-
ยืนต้นในเมืองที่ขนาดใหญ่ขึ้นจะช่วยสร้างสภาพ-
แวดล้อมที่ดีส�าหรับเมืองในเวลาต่อมา

- ขนาดความสงูใหญ่และพุม่ใบของไม้ยนืต้นทีเ่ลอืกใช้
ส่วนใหญ่เป็นขนาดที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะสัมพันธ์กับ
เมือง เป็นการปลูกวางแผนไว้เพื่อเน้นโครงข่ายของ
ถนนได้ดี ไม่ใช่การปลูกเพื่อตกแต่งประดับหรือเพื่อ
ความสวยงามเป็นส�าคัญ

- ต้นไม้ถนนและริมคลองที่ปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 
จนถึงปัจจุบันมีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว โดยต้น
ทีย่งัคงอยูจ่นถึงปัจจบุนั ควรมโีครงการอนรุกัษ์ต้นไม้ 
เพราะต้นไม้ริมถนนและริมคลองล้วนเป็นส่วนหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์เมือง สมควรได้มีการอนุรักษ์ไม้
มรดกเหล่าน้ีไว้ มีแผนการจัดการและดูแลรักษา
อย่างสม�่าเสมอ และการดูแลรักษาครั้งใหญ่เป็น   
ครั้งคราว เช่น การตัดแต่งกิ่งก้าน รูปทรง การแต่ง
แผล การอุดโพรงของล�าต้นและกิ่งก้านในกรณีที่ผุ 
การก�าจัดหนอน โรค แมลง การค�้ายัน เป็นต้น

- ค�าว่า “โบราณสถาน” น้ัน ตามพระราชบัญญัติ      
โบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ- 
ราชบัญญัติ โบราณสถานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
ได้ให้ความหมายไว้ในมาตรา 4 ว่า:

“อสงัหารมิทรพัย์ซึง่โดยอายหุรอืโดยลกัษณะ
แห่งการก่อสร้างหรือ โดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นประโยชน์
ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี

ทั้ ง นี้  ใ ห ้ ร วมถึ ง สถ านที่ ที่ เ ป ็ น แหล ่ ง      
โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ด้วย”

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ความหมายค�าว่า 
“อสังหาริมทรัพย์” ตามได้บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100 กล่าวว่า :

“อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินกับทรัพย์อันติด
กบัทีด่นินัน้ หรอืประกอบเป็นอนัเดยีวกบัทีด่นิ
นั้น อนึ่งค�าว่าอสังหาริมทรัพย์ หมายรวมถึง
สิทธิทั้งหลาย อันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ด้วย” ดังนั้น จึงพออธิบายความหมายของ   
ค�าว่า “อสังหาริมทรัพย์” ว่าได้แก่ ทรัพย์ดัง
ต่อไปนี้

- ที่ดิน ทั้งที่เป็นที่ดินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์ 
เช่น ที่ดินมีโฉนด โฉนดแผนที่ โฉนด 
ตราจอง และยังรวมถึงที่ดินที่มีผู้มีสิทธิ
ครอบครอง เช่น ทีด่นิทีม่ ีส.ค.1 น.ศ.3 ก. 
เป็นต้น

- ทรัพย์อันติดกับที่ดิน ได้แก่

- ทรัพย์ที่ เกิดหรือติดกับที่ดินโดย
ธรรมชาติ เช่น ไม้ยืนต้น

- ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินโดยมีผู้น�ามาติด 
เช่น ตึก อนุสาวรีย์ เจดีย์...”

ดงันัน้ จากพระราชบญัญตัโิบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 10 จึงกล่าวได้ว่า “โบราณ
สถาน” ย่อมหมายความรวมถงึ “ไม้ยนืต้น” ในพืน้ที่
ด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการปฏิบัติขึ้น
ทะเบยีนไม้ยนืต้นเหมอืนเช่นการขึน้ทะเบยีนโบราณ
สถาน และโบราณวัตถุ

- ต้นไม้เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต มีอายุจ�ากัด มีการ
เปลีย่นแปลง เสือ่มสภาพ อ่อนไหวไปตามปัจจยัการ
ดูแลรักษา และได้รับผลกระทบทางลบได้ง่ายจาก
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การเปลีย่นแปลงต่างๆ ของเมอืง การปลกูต้นไม้ใหม่
เพิ่มเติมหรือทดแทนต้นไม้เดิมในเขตเมืองเก่าควร  
ได้มีการพิจารณาใช้ต้นไม้ชนิดเดิม ระยะห่าง และ
ต�าแหน่งการปลกูในแนวคดิแบบเดมิ เพราะเป็นส่วน
หนึ่งของหลักฐานข้อมูลทางภูมิสถาปัตยกรรม และ
เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสื่อความหมายเล่าเรื่องภูมิ-
ทศัน์เมอืงเก่าให้รบัรูไ้ด้ หากมต้ีนไม้ปลกูใหม่ทีไ่ม่เป็น
ไปตามแนวคดิแบบเดมิ อาจพจิารณาด�าเนนิการเป็น
กรณี เช่น หากเป็นไม้ต่างถิ่น ไม้ที่เป็นปัญหากับการ
ดูแลรักษา ไม้ที่ท�าให้ภาพลักษณ์ของเมืองและถนน
ผิดไป ไม้ที่อยู่ในต�าแหน่งส�าคัญ อาจใช้วิธีย้ายออก
และปลูกใหม่ หากเป็นไม้พื้นถิ่นแต่ชนิดผิดไปจาก
เดิม ที่ไม่เป็นปัญหากับการดูแลรักษา และไม่ได้อยู่
ในต�าแหน่งส�าคัญ อาจเก็บรักษาไว้ และปลูกไม้
ยืนต้นที่ต้องการแทรกไปเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาว
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