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บทคัดย่อ

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา ความนิยมทางการเลือกใช้ต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิสถาปัตยกรรมมีพัฒนาการอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ความ

เหมาะสมทางการใช้งาน ความสวยงาม การปลูก การดูแลรักษา ราคา ตลาด และกระแสความนิยมต้นไม้ใหญ่ชนดิต่างๆ ซึ่ง

แปรผันตามความต้องการของผู้บรโิภคและกลไกทางการตลาด ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรม และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้สะสม 

ผูเ้ชีย่วชาญในแวดวงวชิาการ และผูม้ปีระสบการณ์ในการปฏบิตัวิชิาชพี พบว่าปัจจยัทีท่�าให้เกดิการน�าต้นไม้ใหญ่พนัธุใ์หม่ๆมา

ใช้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การน�าเข้าต้นไม้จากต่างประเทศ การริเริ่มน�าต้นไม้ป่ามาใช้งาน และกระแสความนิยมของ

โครงการประเภทต่างๆ ได้แก่ บ้านพักอาศัย สนามกอล์ฟ และรีสอร์ต ส่วนปัจจัยที่ท�าให้ต้นไม้ใหญ่แต่ละชนดิได้รับความนิยม 

ได้แก่ ความเหมาะสมกับการใช้งาน ขุดล้อมง่าย ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว มีความสวยงาม หาซื้อได้ในท้องตลาด และราคาไม่

แพงจนเกินไป ปัจจุบันแนวทางการใช้ต้นไม้ใหญ่ในประเทศไทย ยังคงอยู่ระหว่างช่วงเวลาที่ต้องทดลอง และค้นหาต้นไม้ใหญ่
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Abstract

Selecting tree for landscape architecture has become more interesting in the last three decades. The factors to 

consider include function, beauty, planting, maintenance cost, market, and popularity which varies base on consumer 

and market demands.
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ต้นไม้ใหญ่: ความนิยมในงานภูมิสถาปัตยกรรม ของประเทศไทย ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

บทน�า
 

ความนยิมในการเลอืกใช้ต้นไม้ใหญ่ในงานภมูสิถาปัตยกรรม

หมายถงึ ต้นไม้ใหญ่ชนดิทีไ่ด้รบัการเลอืกใช้ในโครงการต่างๆ

เป็นจ�านวนมาก ทัง้จากการออกแบบของภมูสิถาปนกิและนกั

จัดสวน รวมถึงต้นไม้ใหญ่ที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดและ

สามารถหาซื้อได้ง่าย ณ เวลาหนึง่ ซึ่งความนิยมมีกระแส

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างชัดเจน สังเกตได้จากการ

เลือกใช้ต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิสถาปัตยกรรมโครงการต่างๆ 

จะมีความหลากหลายของชนดิเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา 

ด�าเนนิการศกึษาจากการทบทวนวรรณกรรม และสมัภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้ ผู้

เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้สะสม ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวิชาการ 

และผู ้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพ ในช่วงเวลา   

ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมานับจากการก่อตั้งภาควิชาภูมิ

สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร

บัณฑิตแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อค้นหาสาเหตุของความ

นิยมในการเลือกใช้ต้นไม้ใหญ่ในช่วงเวลาต่างๆ และปัจจัยที่

ท�าให้ต้นไม้แต่ละชนดิได้รับความนิยม

การใช้ต้นไม้ใหญ่ในอดีต

การปลูกต ้นไม ้ใหญ่เฉพาะชนิดในสถานที่ต ่างๆของ

ประเทศไทยมีมานานแล้ว สังเกตได้จากวัดหรือวังที่ยังมี

ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่คงอยู ่ให้เห็นในปัจจุบัน เช่น มะขาม 

(Tamarindus indica) โพศรีมหาโพ (Ficus religiosa) พิกุล 

(Mimusops elengi) ลั่นทม (Plumeria rubra) จัน 

(Diospyros decandra) เป็นต้น ส่วนตามบ้านพกัอาศยัสมยั

ก่อนยงัมพีืน้ทีก่ว้างขวางและมกัปลกูไม้ผลส�าหรบัรบัประทาน 

และสามารถน�าไปใช้งานอืน่ๆ ได้ หรอืเป็นไม้มงคลตามความ

เชื่อ เช่น มะม่วง (Mangifera indica) มะพลับ (Diospyros 

malabarica) ตะโก (Diospyros rhodocalyx) พิกุล 

(Mimusops elengi) สะเดา (Azadirachta indica) พุทรา 

(Ziziphus mauritiana) มะยม (Phyllanthus acidus)  

มะนาว (Citrus aurantifolia)  มะกรูด (Citrus hystrix)  ไผ่ 

(Bambusa spp.)  มะตมู (Aegle marmelos) ยอ (Morinda 

citrifolia)  ฯลฯ

 

ภายหลงัประเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้ามากขึน้ เมอืงขยายตวั

ใหญ่ขึ้น มีเส้นทางคมนาคมทางบกที่กว้างขวางและชัดเจน

มากขึ้น จึงมีต้นไม้ใหญ่อีกหลายชนดิที่ได้รับการคัดเลือกมา

ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก บ้าน วัด 

และวัง เช่น ต้นไม้ใหญ่ส�าหรับปลูกริมถนน ริมคลอง ที่ว่าง

สาธารณะในเมือง เป็นต้น ต้นไม้ใหญ่ที่น�ามาใช้มีทั้งต้นไม้

พื้นถิ่นและต้นไม้ต่างถิ่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพ

แวดล้อมของประเทศไทย เช่น การปลูกขนนุ (Artocarpus 

heterophyllus) ริมคลองหลอด ต้นหางนกยูงฝรั่ง (Delonix 

regia) ริมคลองผดุงกรุงเกษม ต้นมะขาม (Tamarindus 

indica) ริมถนนราชด�าเนนิ ต้นจามจุรี (Samenea saman) 

ริมถนนวิทยุและเพชรเกษม ต้นมะฮอกกานี (Swietenia 

spp.) ริมถนนเพชรบุรี ต้นยางนา (Dipterocarpus alatus) 

ริมถนนเชียงใหม่-ล�าพูน ต้นหางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia) 

ริมถนนเชียงใหม่-สันก�าแพง นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้น

ชงโค (Bauhinia purpurea) ประดู่อังสนา (Pterocarpus 

indicus) ปีบ (Millingtonia hortensis) พิกุล (Mimusops 

From literature review and interview the expertise in many fields of landscape architecture, we found that the factors 

affecting the use of new kind of plants in the last three decades includes the imported trees, the initiation of bringing 

local tree from the forest, and marketing demand for private residences, golf courses, and resorts.  The popularity 

of tree used includes the suitable for function, easy to plant, fast growing, beauty, easy to buy, and relatively low 

cost.  The potential of tree selection in Thailand has been growing in the future. 
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elengi) สน (Casuarina junghuhniana) หกูวาง (Terminalia 

catappa) อีกด้วย

 

ประมาณ พ.ศ. 2514-2515 ได้มกีารจดัตัง้สมาคมอนรุกัษ์

ศลิปกรรมและสิง่แวดล้อมขึน้ ซึง่ทางสมาคมฯมคีวามตะหนกั

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเมืองโดยเฉพาะเรื่องความร้อน จึงมี

การรณรงค์ให้เมืองมีความร่มรื่นโดยการปลูกต้นไม้ ท�าให้

กรุงเทพมหานคร เริ่มมีการปลูกต้นไม้ตามถนน และพื้นที่

สาธารณะมากขึ้น (เดชา, 2551)

ตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแห่งแรก เมื่อ พ.ศ. 2520 

ประกอบกบัมตีลาดรองรบัการค้าขายต้นไม้เกดิขึน้หลายแห่ง 

อาทิ ตลาดสนามหลวง ตลาดต้นไม้เทเวศร์ ตลาดในกรม

ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ราบ 11) เป็นต้น (สุรัตน์, 

2551) ท�าให้ในช่วงถัดมาวิชาชีพจัดสวนจึงเริ่มมีความแพร่

หลายมากขึ้น ซึ่งในระยะเวลา 30 ปีต่อมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความนิยมการใช้ต้นไม้ใหญ่ชนดิต่างๆ ตลอดจนการริเริ่มใช้

ต้นไม้ใหญ่ชนิดใหม่ สามารถจ�าแนกได้ตามประเภทของ

โครงการ และช่วงเวลาซึ่งส่งผลต่อการเลือกใช้ต้นไม้ได้ดังนี้

โครงการบ้านพักอาศัย 
(ประมาณ พ.ศ. 2521-2530)

ช่วงเวลานี้ประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีการเรียนการสอนหลักสูตร

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรก ดังนั้นผู ้

ออกแบบ-จัดสวนในโครงการบ้านพักอาศัยส่วนมากจะเป็น

ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการจดัสวน หรอืเป็นนกัสะสม

ต้นไม้มาก่อน หรือเป็นนกัออกแบบจากสายงานอื่นๆ ซึ่งใน

ช่วงนี้ผู้ออกแบบ-จัดสวนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ

ในเรือ่งต้นไม้มากนกั ท�าให้งานออกแบบในโครงการบ้านพกั

อาศัยมีหลักการการเลือกใช้ต้นไม้ใหญ่ได้ใน 2 แนวทาง คือ 

การเลือกใช้ต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในขณะนัน้อันเป็นผลมา

จากการมีนกัสะสมต้นไม้หลายท่าน มีการน�าเข้าต้นไม้จาก

ต่างประเทศ เพราะเมื่อเริ่มมีการน�าเข้าต้นไม้พันธุ์ใหม่ๆ จะ

ส่งผลให้ต้นไม้ชนดินัน้เป็นต้นไม้หายาก มีราคาสูง ท�าให้

ตลาดต้นไม้หันมาให้ความสนใจในการผลิตหรือน�าเข้ามาก

ขึ้น ส่งผลให้ต้นไม้ชนิดนั้นได้รับความนิยมจนเป็นชนิดที่

ท�าให้นักออกแบบหรือเจ้าของบ้านให้ความสนใจเลือกใช้ 

ส่วนอีกแนวทางหนึง่คือการออกแบบ-จัดสวนโดยใช้ต้นไม้

ใหญ่ทีส่ามารถพบเหน็ได้ทัว่ไป เช่น ต้นไม้ถนน หรอืต้นไม้ที่

มกีารใช้งานอยูแ่ล้ว ซึง่ท�าให้ผูอ้อกแบบ-จดัสวนมคีวามมัน่ใจ

ในการใช้งานว่าต้นไม้ชนดิดงักล่าวจะสามารถเจรญิเตบิโตได้

ดี ทนทาน และดูแลรักษาง่าย (วีระพันธุ์, 2551)

 

ต้นไม้ใหญ่ชนิดที่ได้รับความนิยมในช่วงโครงการบ้านพัก

อาศัย เช่น ต้นไม้วงศ์ปาล์ม (PALMAE) ที่เริ่มมีความแพร่

หลาย เนื่องจากมีการน�าเข้าและขยายพันธุ์โดยนักสะสม

ปาล ์มมากขึ้น ท�าให ้มีการน�าปาล ์มมาใช ้ในงานภูมิ

ภาพที่ 1: ต้นมะขามที่สนามหลวง ประมาณ พ.ศ. 2449
ทีม่า: http://www.2bangkok.com/2bangkok/buildings/phanphi/
phanphi.shtml

ภาพที่ 2: ต้นยางนาริมถนนเชียงใหม่-ล�าพูนปัจจุบัน 

จนกระทัง่ช่วงประมาณ 30 กว่าปีทีผ่่านมา เป็นช่วงเวลาของ

การบุกเบิกอาชีพนกัจัดสวน มีกระแสความนิยมต้นไม้โดย

เฉพาะการสะสมไม้ประดับ สังเกตได้จากการก่อตั้งสมาคม

ไม้ประดับแห่งประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2518 และการก่อ
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สถาปัตยกรรม ต้นไม้วงศ์ปาล์มทีไ่ด้รบัความนยิมในยคุแรกๆ

ได้แก่ หมากนวล หรือปาล์มเยอรมัน (Veitchia merrillii) 

โดยสวนปาล์มในสมยันีส่้วนมากจะเป็นทีน่ยิมของผูท้ีม่ฐีานะ

ดี เนื่องจากปาล์มหลายชนดิเป็นไม้สะสม หายาก และยังมี

ราคาแพงมาก ในช ่วงเวลาเดียวกันนี้ต ้นไม ้วงศ ์ปรง 

(CYCADACEAE) ก็ได้รับความนิยมต่อเนื่องจากต้นไม้วงศ์

ปาล์ม เพราะมลีกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั แต่ปรงจะได้รบัความ

นิยมในวงแคบ เพราะเป็นพืชที่โตช้า และขยายพันธุ์ได้ช้า 

นอกเหนอืจากต้นไม้วงศ์ปาล์มและปรงแล้ว ต้นไม้วงศ์อกาเว่ 

(AGAVACEAE) และต้นไม้วงศ์ขนนุสกุลไทร (MORACEAE, 

Ficus) ก็เริ่มเป็นที่นิยมสะสม และขยายพันธุ์ในช่วงเวลานี้

ด้วย โดยเฉพาะปัจจุบันต้นไม้สกุลไทรก็ยังมีการน�าเข้าชนดิ

ใหม่ๆ จากต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก

ราชพฤกษ์ (Cassia fistula) มากขึน้ ซึง่ต้นราชพฤกษ์เป็นต้น

ไม้พื้นถิ่นของไทยที่ขึ้นได้ทั่วไปทั้งประเทศ มีดอกสีเหลืองซึ่ง

เป็นสีประจ�ารัชกาล และยังเป็นพืชพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ง่าย 

ทนแล้ง ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก จึงเป็นที่นิยมมาถึง

ปัจจบุนั โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการต่างๆ แม้จะมปัีญหา

หนอนเจาะล�าต้นบ้างก็ตาม

 

ในขณะที่การออกแบบ-จัดสวนในโครงการบ้านพักอาศัยได้

รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความนิยมในการเลือกใช้ต้นไม้ใหญ่ได้เริ่มขยายตัวออกไปสู่

โครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นสาธารณะมากขึ้น

โครงการสนามกอล์ฟ 
(ประมาณ พ.ศ. 2531-2540)
 

ช่วงระยะเวลานี้ประเทศไทยก�าลังมีเศรษฐกิจเฟื่องฟูในด้าน

ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์ ท�าให้มโีครงการขนาดใหญ่เกดิขึน้มากมาย 

รวมทั้งโครงการสนามกอล์ฟ ที่ส่วนหนึง่สร้างไว้ในโครงการ

                                  
ภาพที่ 3: แสดงตัวอย่างต้นไม้วงศ์ปาล์ม ที่สวนนงนชุ พัทยา      

ภาพที่ 4: แสดงตัวอย่างต้นไม้วงศ์ปรง

ช่วงเวลาเดียวกัน ได ้มีการน�าเข ้าต ้นชมพูพันธุ ์ทิพย ์ 

(Tabebuia rosea) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจาก

เป็นต้นไม้ทีอ่อกดอกสชีมพเูตม็ต้นสวยงาม โตเรว็ ขยายพนัธุ์

ง่าย จนมกีารปลกูอย่างแพร่หลายในกรงุเทพมหานครในช่วง

เฉลมิฉลองกรงุเทพมหานครครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2525) 

(เดชา, 2551) ส่วนต้นตาเบเหลือง (Tabebuia argentea) 

ซึ่งน�าเข้ามาในระยะหลัง กลับได้รับความนิยมมากกว่าใน

ภายหลัง (คาดว่าได้รับความนิยมหลังจากตั้งชื่อใหม่ว่า

เหลืองปรีดียาธร) ประมาณ พ.ศ. 2533-2534

ปี พ.ศ. 2530 เป็นปีฉลองครบรอบ 60 พรรษา พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว จึงมีโครงการส่งเสริมการปลูกต้น

 
ภาพที่ 5: ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 

ภาพที่ 6: ต้นตาเบเหลือง   

ภาพที่ 7: ต้นราชพฤกษ์
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ปารณ  ชาตกุล 

จัดสรรที่ดินเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินจากมุมมองที่สวยงามเป็น

ธรรมชาติซึ่งได้จากสนามกอล์ฟ

 

โครงการสนามกอล์ฟเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากในช่วง พ.ศ.

2534-2539 ท�าให้มคีวามต้องการต้นไม้ขนาดใหญ่เพือ่น�า

มาใช้กบัโครงการเป็นจ�านวนมาก ในช่วงแรกจงึใช้วธิทีดลอง

ขุดล้อมมาจากชายป่า หรือไร่นา แล้วขนย้ายมาปลูกใน

โครงการเพื่อให้ได้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ทันที ต้นไม้ใหญ่ที่

ทดลองขุดล้อมแล้วมีอัตราการรอดตายสูงก็จะเป็นที่นิยม 

(วีระพันธุ์, 2551) ซึ่งต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับความนิยมในท้อง

ตลาดช่วงเวลานีก้็ยังมีตัวเลือกไม่มากนกั บางโครงการอาจ

มีการทดลองปลูกต้นไม้ใหญ่พันธุ์ใหม่ๆ เอง (กนก, 2551) 

ตัวอย่างต้นไม้ที่ถูกน�ามาใช้ในโครงการสนามกอล์ฟ เช่น 

กระโดน (Careya sphaerica) กระทิง (Calophyllum 

inophyllum) กระพี้จั่น (Millettia brandisiana) กันเกรา 

(Fagraea fragrans) แคนา (Dolichandrone serrulata) จิก 

(Barringtonia spp.) ตะโก (Diospyros rhodocalyx) ตะแบก 

(Lagerstroemia floribunda) ตีนเป็ดน�้า (Cerbera odollam) 

นนทรี (Peltophorum pterocarpum) มะขามป้อม 

(Phyllanthus emblica) มะสัง (Feroniella lucida) โมกมัน 

(Wrightia arborea) ยางนา (Dipterocarpus alatus) 

สะเดา(Azadirachta indica) เสลา (Lagerstroemia loudonii) 

โสก (Saraca indica) อนิทนลิ (Lagerstroemia macrocarpa) 

เป็นต้น ภายหลงัเมือ่ต้นไม้เหล่านีไ้ด้รบัความนยิมมากขึน้ จงึ

เริม่มกีารขยายพนัธุ ์เป็นระบบในลกัษณะฟาร์ม (Tree farm) 

มากขึ้น เพื่อจ�าหน่ายตามขนาดและจ�านวนที่สั่งซื้อไปปลูก

ในช่วงเวลานีจ้ึงเป็นช่วงเวลาส�าคัญเพราะมีการรเิริม่น�าพนัธุ์

ไม้ยืนต้นใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ซึ่งหลายชนดิยังได้รับความนิยม

ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมจนถึงปัจจุบัน เช่น ตีนเป็ดน�้า 

(Cerbera odollam) นนทรี (Peltophorum pterocarpum) 

รวมทั้งน�าพันธุ์ไม้ที่ได้รับความนิยมในอดีตกลับมาใช้ เช่น 

เสลา (Lagerstroemia loudonii) อินทนิล (Lagerstroemia 

macrocarpa) เป็นต้น แต่กระแสโครงการสนามกอล์ฟเริ่ม

ลดลงเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจประมาณ พ.ศ. 2540 

พร้อมๆ กับโครงการที่พักอาศัยเริ่มชะลอตัวลงอย่างมาก

โครงการรีสอร์ต 
(ประมาณ พ.ศ.2536-2550)
 

โครงการรีสอร์ตเริ่มมีการก่อสร้างมากขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน

กบัโครงการสนามกอล์ฟ แต่ในช่วงเศรษฐกจิซบเซาประมาณ 

พ.ศ. 2540 โครงการสนามกอล์ฟ และอสงัหารมิทรพัย์ต่างๆ

หยดุชะงกัไป แต่ธรุกจิการท่องเทีย่วยงัสามารถอยูร่อดได้และ

ขยายตวัเนือ่งจากแผนการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของการท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว    

ต่างชาติ

 

ส่วนแบบบาหลีเริ่มเข้ามามีอิทธิพลทางแนวความคิดของ

โครงการรสีอร์ต เนือ่งจากเกาะบาหลมีชีือ่เสยีงเรือ่งการเป็น

รีสอร์ตและสถานที่ตากอากาศที่มีบรรยากาศดี ราคาแพง 

และได้รับความนิยมจากดาราและผู้มีชื่อเสียงต่างๆของโลก 

ต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานี้ เช่น หมากสง (Areca 

catechu) เป้ง (Phoenix paludosa) ปาล์มสิบสองปันนา 

(Phoenix loureiri) มะพร้าว (Cocos nucifera) เป็นต้น ซึ่ง

ต้นไม้ดงักล่าวเป็นไมเ้ขตร้อนและเป็นชนดิที่พบเหน็ได้ทัว่ไป

ในรสีอร์ตของเกาะบาหล ีการเลอืกใช้ต้นไม้ใหญ่เริม่ให้ความ

ส�าคัญกับรูปทรงเพื่อความสวยงามมากขึ้นนอกเหนือไปจาก

ชนดิของต้นไม้ เพราะในตลาดเริ่มมีต้นไม้ให้เลือกใช้หลาย

ชนดิ ต้นไม้ที่มีรูปทรงสวยงามจะสามารถขายได้ราคาดีกว่า

ต้นอื่นๆ ทั่วไปหลายเท่าตัวภาพที่ 8: แสดงต้นยางนาที่ใช้ในโครงการสนามกอล์ฟ 
ที่กรุงกวีสโมสร
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ต้นไม้ใหญ่: ความนิยมในงานภูมิสถาปัตยกรรม ของประเทศไทย ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

หลงัจากโครงการรสีอร์ตเริม่เป็นทีน่ยิม ต้นลัน่ทม (Plumeria 

spp.) ซึ่งแต่เดิมในประเทศไทยไม่นิยมปลูกตามบ้านพัก

อาศยัจงึได้รบัความนยิมมากขึน้ เพราะนยิมใช้ในรสีอร์ตแบบ

บาหลี อีกทั้งมีรูปทรงสวยงาม ปลูกและดูแลรักษาง่าย และ

ดอกมีกลิ่นหอม รวมถึงมีการเปลี่ยนชื่อจากลั่นทมเป็นลีลา

วดี เพื่อให้ฟังเป็นมงคลมากกว่าชื่อเดิมท�าให้ ต้นลั่นทมขาด

ตลาดและมีราคาแพง ขยายพันธุ์ได้ไม่ทันต่อความต้องการ

เพราะโตช้าจนท�าให้ช่วงแรกต้องน�าเข้าจากประเทศลาว     

(สุรัตน์, 2551) นอกจากนี้โครงการประเภทรีสอร์ตบาง

โครงการนิยมใช้ไม้พื้นถิ่น ซึ่งสามารถหาได้จากบริเวณใกล้

เคยีง หรอืลงทนุสร้างโรงเพาะช�าเพือ่เพาะเลีย้งต้นไม้ไว้ใช้งาน

ภายในโครงการเอง (วีระพันธุ์, 2551)

นอกเหนือจากต้นลั่นทมแล้ว ต้นเหลืองอินเดีย (Tabebuia 

chrysantha) กไ็ด้รบัความนยิมเช่นกนั เพราะให้ดอกสเีหลอืง

สวยงาม แต่ภายหลังจากการน�ามาใช้งานแล้วไม่ออกดอก

มากเท่าทีค่วร เพราะต้นเหลอืงอนิเดยีต้องการสภาพอากาศ

ทีแ่ห้งแล้ง จงึจะออกดอกสวยงาม ท�าให้เป็นไม่เป็นทีน่ยิมใน

ปัจจุบัน (สุรัตน์, 2551)

 

ต้นไม้วงศ์ปาล์ม (PALMAE) ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อ

เนือ่งจากกลุม่นกัสะสมในรปูแบบของไม้ประดบัมาโดยตลอด 

(กนก, 2551)

ประมาณ พ.ศ. 2539-2541 ได้มกีารออกแบบใช้ต้นหกูระจง 

(Terminalia ivorensis) บรเิวณโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เป็น

แห่งแรก ท�าให้ต้นหกูระจงเริม่เป็นทีรู่จ้กัเนือ่งจากมรีปูทรงที่

สวยงาม โตเร็ว และขุดล้อมง่าย จึงเป็นที่นิยมมาจนถึง

ปัจจุบัน (สุรัตน์, 2551)

ประมาณ พ.ศ. 2546 มีกระแสความนิยมต้นสาละลังกา 

(Couroupita guianensis) โดยเริ่มจากความเข้าใจผิดว่า

เป็นต้นไม้ในพุทธประวัติ จึงมีการสรรหาเพื่อปลูกถวายวัด

เป็นจ�านวนมากในช่วงเวลานี ้(สรุตัน์, 2551) จนถงึปัจจบุนั

กย็งัได้รบัความนยิมพอสมควร เนือ่งจากเป็นต้นไม้ทีม่รีปูทรง

สวยงาม และออกดอกและผลสวยงามขนาดใหญ่ตามล�าต้น 

บทส่งท้าย

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุของความนิยมในการเลือกใช้

ต้นไม้ส่วนหนึ่งมีพัฒนาการจากการบุกเบิกทดลองใช้งาน

ต ้นไม ้พื้นถิ่นชนิดใหม ่ๆ ความนิยมพันธุ ์ ไม ้สะสมที่

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ซึ่งทั้งสองปัจจัยจะส่งผลต่อพันธุ์

ไม้ที่สามารถหาได้ในท้องตลาด และสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิด

พัฒนาการทางการเลือกใช้ต้นไม้ใหญ่อีกประการหนึ่งคือ 

การเปลี่ยนแปลงความนิยมในการเลือกใช้ต้นไม้ใหญ่ชนดิ

ต่างๆตามกระแสการพฒันาทีด่นิทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปตาม

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและความต้องการของผู้บรโิภค

ถึงแม้ว่าปัจจุบันโครงการที่พักอาศัยและโครงการรีสอร์ตยัง

คงมีการก่อสร้างโครงการใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่

โครงการสนามกอล์ฟจะมีโครงการใหม่ๆ น้อยกว่ามาก แต่

ภาพที่ 9: แสดงตัวอย่างสวนรูปแบบบาหลี
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/601/ 
9601/images/J2699456-14.jpeg

ภาพที่ 10: แสดงต้นลั่นทม(ลีลาวดี) มีความทนทาน อายุยืน ได้รับ
ความนิยมมากในโครงการรีสอร์ตปัจจุบัน (ที่เกาะสีชัง)
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ในช่วงเวลาที่ผ่านมากระแสความนิยมของโครงการประเภท

ต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนส�าคัญในการผลักดันให้   

มีการใช้ต้นไม้ใหญ่ชนดิใหม่ๆในประเทศไทย อาทิ โครงการ

สนามกอล์ฟมีส่วนอย่างมากในการริเริ่มน�าไม้ป่าพื้นถิ่นเข้า

มาใช้ เนื่องจากความต้องการต้นไม้ขนาดใหญ่ โครงการ      

รีสอร์ตก็มีส่วนในการเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงาม มี   

รูปทรงที่ดี ค�านึงถึงผลกระทบทางบรรยากาศ และสร้าง

มูลค่าทางความงามของต้นไม้

จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ต้นไม้ใหญ่ชนดิต่างๆ 

ที่ได้รับการอ้างถึงในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดัง

ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 

แสดงความนิยมต้นไม้ชนดิต่างๆ ตามช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูล
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ต้นไม้ใหญ่: ความนิยมในงานภูมิสถาปัตยกรรม ของประเทศไทย ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 1 

แสดงความนิยมต้นไม้ชนดิต่างๆ ตามช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูล (ต่อ)
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ปารณ  ชาตกุล 

ตารางที่ 1 

แสดงความนิยมต้นไม้ชนดิต่างๆ ตามช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูล (ต่อ)

จากตารางจะพบว่ามีต้นไม้บางชนดิที่เสื่อมความนิยมจาก

ท้องตลาดไปแล้วได้แก่ จัน (Diospyros decandra) บุหงา

ส่าหรี (Citharexylum spinosum) สน (Casuarina 

junghuhniana) ประดู่แดง (Phyllocarpus septentrionalis) 

หกูวาง(Terminalia catappa) ไทร (Ficus benjamina) กร่าง 

(Ficus altissima) แปรงล้างขวด (Callistemon lanceolatus) 

แสงจันทร์ (Pisonia grandis) เหลืองอินเดีย (Tabebuia 

chrysantha) และกระโดน (Careya sphaerica) ซึ่งบางส่วน

เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้า กิ่งเปราะ ใบหรือผลร่วงเป็น

จ�านวนมาก ระบบรากเป็นอนัตรายต่อโครงสร้างอาคาร หรอื

มีโรคและแมลงรบกวนมาก 

อย่างไรก็ตามต้นไม้ส่วนมากที่ได้มีการริเริ่มใช้งานในช่วง

เวลาที่ผ่านมา และสามารถใช้งานได้ดี ก็ยังเป็นต้นไม้ที่มี

ความนิยมในการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มี

กระแสความนยิมอย่างชดัเจนเช่นอดตี โดยมปัีจจยัทีส่่งเสรมิ

ให้ต้นไม้ใหญ่ได้รบัความนยิมในงานภมูสิถาปัตยกรรม ได้แก่

1. ขุดล้อมง่าย 

2. ปลูกง่าย อัตราการรอดสูง

3. เจริญเติบโตเร็ว 

4. ใช้งานได้ดี 

5. มีความสวยงาม 

6. หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด 

7. ราคาไม่แพงจนเกินไป 
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ต้นไม้ใหญ่: ความนิยมในงานภูมิสถาปัตยกรรม ของประเทศไทย ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

ต้นไม้ใหญ่ทีม่คีณุสมบตัดิงักล่าว กจ็ะได้รบัความนยิมในการ

ใช้งาน น�าไปสูก่ารขยายพนัธุจ์�าหน่ายเป็นอตุสาหกรรม เพือ่

ตอบสนองต่อความต้องการเป็นจ�านวนมาก และท�าให้ราคา

ต้นไม้ชนดินัน้ๆต�่าลงตามกลไกของตลาด ได้มาตรฐานมาก

ขึ้น และส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับความนิยมมากขึ้น 

 

ปัจจุบัน การเลือกใช้ต้นไม้ใหญ่ในประเทศไทย ยังคงมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตามกระแสความนิยม การ 

“ค ้นหา” ต ้นไม ้ใหญ่ที่มีความเหมาะสมกับงานภูมิ

สถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ยงัคงมกีารด�าเนนิต่อไป ทัง้ใน

แง่ของความเหมาะสมในการใช้งาน ความสวยงาม การเพาะ

ปลูก การดูแลรักษา ราคา และการเอื้อประโยชน์ต่อสิ่ง

แวดล้อม สิง่เหล่านีค้วรเป็นปัจจยัส�าคญัในการพจิารณาเลอืก

ใช้ต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิสถาปัตยกรรมในอนาคต กอปรกับ

ประเทศไทยยังมีต้นไม้ป่า หรือต้นไม้พื้นถิ่นที่สวยงามและมี

ศกัยภาพในการน�ามาใช้งานอกีมากทีย่งัมไิด้น�ามาใช้ในงาน

ภมูสิถาปัตยกรรม ในอนาคตจงึควรมกีารทดลองปลกูต้นไม้

ในสภาพแวดล้อมต่างๆเพือ่รวบรวมจดัท�าเป็นฐานข้อมลู และ

ส่งเสรมิการท�าเรอืนเพาะช�า (Nursery) อย่างเป็นระบบ เพือ่

ตอบสนองกระแสทางการตลาด ซึง่อาจมต้ีนไม้ยอดนยิมชนดิ

ใหม่ๆ เข้ามาสู่ท้องตลาดอีกเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันกับที่จะ

มต้ีนไม้ทีเ่ลกิราไปจากกระแสความนยิม หรอือาจมต้ีนไม้เก่า

บางชนิดที่กลับมาได้รับความนิยมอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง

ติดตามศึกษากันต่อไป
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