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การป่าไม้ในเมืองและการจัดการต้นไม้ 
(Urban Forestry and Urban Trees Management) 

มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 
 

1.  บทน า 
 
 ปัจจุบันนี้ประชากรของโลกกว่าร้อยละ 50 ต่างอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองแทบทั้งสิ้น และมีรายงานว่า
เมืองต่างๆ กว่า 400 เมืองทั่วทั้งโลกมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากกว่า 1 ล้านคน (Sommeechai, 2011) 
อีกท้ังยังมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเพ่ิมมากขึ้นทุก
ปี นอกจากนี้ พ้ืนทีเ่ขตเมืองยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเกือบจะทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางของการเมือง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น  ซึ่งจากการเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาเกือบทุกๆ ด้าน และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ของโลกนี่เอง จึงท าให้
ประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตเมือง ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ ปัญหาน้ า
เสีย ปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ปัญหาขยะ ฯลฯ ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ   นอกจากนี้ประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง เช่น การเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิง การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือน าไปพัฒนาทางด้านต่างๆ นั้น ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบให้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ดังจะเห็นได้จากข่าวคราวและข่าวสารต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบของความผันผวนของสภาพภูมิอากาศของโลกเราในปัจจุบัน 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เช่น มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ปัญหาน้ าเสีย แหล่งน้ าเสื่อมโทรม และขาด
แคลนแหล่งน้ าส่งผลกระทบต่อน้ าในการอุปโภคและบริโภค อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนแหล่งน้ า
ในการท าการเกษตร ปัญหาทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมท าให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ นอกจากนี้ปัญหามลพิษเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ เช่น 
ท าให้มนุษย์เกิดภาวะความตึงเครียดจากสภาพมลภาวะทางอากาศ การจราจรที่คับคั่ง ความสับสนวุ่นวายที่
เกิดข้ึนในสังคมเมือง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์และสิ่งแวดล้อมล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลกระทบ
ซึ่งกันและกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ แนวทางหนึ่งที่พอจะช่วยบรรเทาและเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขต
เมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเราก็คือ ท าอย่างไรจึงจะช่วยฟื้นฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ หรือ
พ้ืนที่สีเขียวให้มีมากขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่ป่าไม้เหล่านี้ท าหน้าที่ทั้งเป็นแหล่งปัจจัยสี่ในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค แหล่งน้ า อีกทั้งยังท าหน้าที่คล้ายปอดขนาดใหญ่
ของโลกในการช่วยดักกรองมลพิษต่างๆ และยังเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซ
เรือนกระจกที่ส าคัญเอาไว้ในรูปของเนื้อไม้   “การป่าไม้ในเมือง” จึงเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะช่วยบรรเทา
และเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองให้ดีขึ้น ทั้งยังจะทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังจะเห็นได้จาก
ที่ประเทศต่างๆ และเมืองต่างๆ ทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับงานทางด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเมือง และ
การป่าไม้ในเมือง จนก าหนดเป็นแนวนโยบายที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาเมืองในอนาคต 
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ส าหรับสถานการณ์ล่าสุดจะเห็นได้ว่างานทางด้านการป่าไม้ในเมือง รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก โดยล่าสุด ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวถึง งานด้าน "รุกขกร" หรือ "การ
จัดการดูแลต้นไม้ในเขตเมือง" ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ท่านนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2559 เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ว่า "...ส ำหรับต้นไม้ในเขตเมืองที่ต้นไม้ใหญ่ ในฤดูฝนจะแตก
กิ่งก้ำนสำขำ จนเกิดปัญหำกำรระสำยไฟฟ้ำ รำกต้นไม้ดันพื้นหรือทำงเท้ำ ท ำให้ท่ออุดตัน หรืออำจโค่นล่ม 
ให้จัดกำรโดยยึดหลักกำรของรุกขกรรม คือ กำรดูแลต้นไม้อย่ำงถูกต้อง ทั้งกำรปลูก กำรตัดแต่ง โค่น หยุด
กำรกุดใบ บั่นยอด ที่ผ่ำนมำเจ้ำหน้ำที่มักละเลยกำรใช้หลักวิชำกำร ส่งผลให้ต้นไม่อ่อนแอและถูกท ำลำย
อย่ำงไม่รู้ตัว ซึ่งควำมส ำคัญของต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองนั้น สำมำรถช่วยลดอุณหภูมิลงได้ 2-3 องศำ ดังนั้น 
จ ำเป็นต้องมี รุกขกร ท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ เพื่อจัดกำรกับต้นไม้ให้อยู่ร่วมกับสำยไฟฟ้ำและชุมชน
เมืองได้อย่ำงสมำนฉันท์ ย้ ำว่ำจ ำเป็นต้องมี รุกขกร หรือ นักวิชำชีพที่คอยจัดกำรดูแลต้นไม้ ท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีหน้ำที่สร้ำงถนน ทำงเท้ำ หรือ ติดตั้งเสำไฟฟ้ำ เพื่อจัดกำรกับต้นไม้อย่ำงถูกวิธี ให้
สำมำรถอยู่ร่วมกับสำยไฟฟ้ำ และชุมชนเมืองได้อย่ำงสมำนฉันท"  พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้สั่งการให้ กทม. 
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การไฟฟ้า และกรมทางหลวง จัดให้มีรุกขกรร่วมปฏิบัติงานเมื่อ
ต้องจัดการกับต้นไม้ และย้ าว่า นับจากนี้ไปอีก 3 เดือน จะต้องไม่มีการตัดแต่งหรือโค่นต้นไม้ที่ผิดวิธี โดยยก
เรื่องนี้ให้เป็นวาระส าคัญที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หากจ าเป็น จะต้องมีการปรับแก้กฎหมาย ก็พร้อมสนับสนุน พร้อมทั้งขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแล ด้วยการเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการท าลายต้นไม้อย่างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่
ศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวใน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตอนหนึ่ง เรื่อง
ของการดูแลต้นไม้ในเมือง การปลูกป่าท่ีมีคุณภาพที่ยังท าไม่ส าเร็จ โดยเฉพาะต้นไม้ในเมือง นายกรัฐมนตรี 
กล่าวว่า "อย่ำคิดว่ำเป็นเรื่องเล็ก เพรำะต้นไม้กว่ำจะโตต้องใช้เวลำยำวนำนกว่ำจะโตเป็นต้นใหญ่ได้ กำร
ตัดต้นไม้แบบบ่ันยอด ตัดเรื่อยเปื่อย ตลอดจนกำรที่จะต้องท ำลำยอุโมงค์ต้นไม้มีวิธีกำรมำกมำย เช่น 
เปลี่ยนเส้นทำงแทนตัดต้นไม้ทิ้ง หรือไม่ก็ต้องใช้วิธีกำรดูแลกำรตัดต้นไม้อย่ำงมีศิลปะ เพื่อจะอนุรักษ์ต้นไม้
ใหญ่ไว้ เป็นต้น"  นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวอีกว่า "ได้สั่งการให้สร้างระบบการบริหารจัดการต้นไม้
ในเมืองเป็นไปเช่นเดียวกับนานาชาติ ท าในหลายๆ ประเทศ โดยน าความรู้ด้านรุกขกรรม ให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด กรมทางหลวง รวมถึง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงพลังงาน เพ่ิม
ต าแหน่ง รุกขกร หรือ หมอต้นไม้ มาท าหน้าที่ดังกล่าว 

"ผมขอให้กระทรวงมหำดไทย กระทรวงคมนำคม กระทรวงพลังงำน ได้มีกำรบูรณำกำรใน
กำรแก้ปัญหำร่วมกัน ปัญหำไม่สำมำรถจะแก้ได้เพียงหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งเท่ำนั้น ต้องร่วมมือกันใน
กิจกรรมเดียวกัน ฉะนั้น อำจจะต้องมีกำรปรับแก้กฎหมำยในเชิงบูรณำกำร หรือดูแลในเรื่องของกำรจัดท ำ
ระบบผังเมืองที่เหมำะสม วันนี้เรำเวนคนืทีส่ ำหรบัท ำถนน ท ำทำงรถไฟ แต่ยังไม่เพียงพอส ำหรบักำรปัก
เสำไฟฟ้ำ หรอืปลูกต้นไม้อะไรต่ำงๆ ก็ปลูกเข้ำไปพืน้ที่ก็เล็ก พอโตก็ต้องตดัทิง้ นั่นแหละปัญหำต้องแก้
ตั้งแต่ตน้เหตุว่ำ จะต้องท ำอย่ำงไรให้ลงตัว อำจจะต้องมีกำรจ้ำงคนตดัแต่งตน้ไม้ให้สวยงำมมีศิลปะ ไม่ใช่
จ้ำงใครก็ได้มำตัดต้นไม้ เพรำะฉะนั้นจะต้องมีคนทีเ่รยีกว่ำ รุกขกร ออกแบบตัดให้เป็นศิลปะ มีช่องให้
สำยไฟลอดได้อย่ำงไร" 
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สิ่งเหล่านี้น่าจะตอกย้ าและกระตุ้นเตือนใหทุ้กภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับงานทางด้าน "การป่าไม้ใน
เมือง" ได้ขยับและด าเนินการอย่างจรงิจงัต่อไป เพ่ือท าให้ "ป่าในเมือง...มีความสวย สมบูรณ์และเป็นหน้าตา
ของบ้านเมืองในทีสุ่ด"  
 
2.  วัตถุประสงค ์
 1)  เพ่ือศึกษาถึงประวัติและความเป็นมาของการป่าไม้ในเมือง 
 2)  สามารถอธิบายถึงความหมาย ประเภท และองค์ประกอบของป่าไม้ในเมือง 
 3)  สามารถอธิบายถึงบทบาท/หน้าที่ของการป่าไม้ในเมือง 
 4)  สามารถอธิบายถึงแนวทางและหลักการในการจัดการป่าไม้ในเมืองเบื้องต้นได้ 
 
3. วิวัฒนาการและความเป็นมาของงานป่าไม้ในเมอืง 
 

1) วิวัฒนาการและความเป็นมางานป่าไม้ในเมืองของโลก 
 
 ยุคโบราณ 

 
 ช่วงอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

ในช่วงนี้ วิถีชีวิตเป็นแบบสังคมเกษตรกรรม มีการปกครองแบบนครรัฐซึ่งมีเมืองหลวง 
แวดล้อมด้วยพื้นที่เกษตรเป็นขอบเมืองในบริเวณไม่กว้างขวางนัก บ้านเรือนเกาะกลุ่มแน่น แต่จะมีลานโล่ง
สาธารณะของชุมชนเมือง  ในยุคต่อมามีการสร้างหอสูงลดหลั่นเป็นชั้นๆ ที่ประกอบด้วยลานกว้าง โดยรอบๆ มี
ต้นไม้หนาแน่น มีการสร้างสวนลอยที่มีชื่อเสียงคือ “สวนลอยที่เมืองบาบิโลน”  

 ช่วงอารยธรรมกรีก 
มีการใช้พ้ืนที่โล่งประเภทสนามหญ้า ใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์กันระหว่างปราชญ์กับ

ศิษย์ 
 ช่วงอารยธรรมโรมัน 

องค์ประกอบเมืองประกอบด้วยก าแพงเมือง ประตู ท่อน้ าประปา The Forum 
(เหมือนจุดศูนย์กลางของหน่วยงานราชการ) ที่พักอาศัย และบริเวณท่ีท าเกษตรกรรม  

 
 ยุคกลาง (เมืองในยุคมืด) 

 
เมืองมีการเจริญเติบโตแบบ concentric growth มี 2 ศูนย์กลางชุมชน คือปราสาท และ

วัด ตลาดสดของท้องถิ่นเป็นที่ประกอบกิจกรรมร่วมกันทางสังคม ต่อมาเม่ือเกิดการต่อสู้แย่งชิงอ านาจ เกิด
สงคราม ไม่ได้อยู่ในความสงบ เมืองยุคนี้จึงมีความเป็นอยู่แร้นแค้น แออัด ขาดพ้ืนที่ว่างในเมืองและ
สวนสาธารณะลานส าหรับพักผ่อน มีแต่อาคารที่สร้างใกล้ชิดกัน ไม่มีแสงแดด ต้นไม้ หรือธรรมชาติที่เจริญตา
เจริญใจ บรรยากาศอับเฉา จนเรียก “เมืองในยุคมืด”  
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 ยุคเรเนซอง (ยุคทองของศิลปะวิทยาการ) 
 
เป็นยุคที่ศิลปะวิทยาการเจริญเป็นอย่างยิ่ง เกิดความนิยมตามธรรมชาติ เมืองต่างๆ มี

นโยบายส่งเสริมธรรมชาติของเมือง มีสวนไม้ดอก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ ขึ้นตามรมิฝั่ง
แม่น้ าล าคลอง กลายเป็นที่พักผ่อนของคนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม หรือศิลปกรรม การจัดพื้นที่ปรากฏทั่วไปทั้ง
ในคฤหาสน์ พระราชวัง เช่น พระราชวังแวร์ซาย บริเวณใดที่เป็นที่ว่างก็จะมีการจัดตกแต่งสวนด้วยต้นไม้ 
ดอกไม ้ สนามหญ้า สระน้ า เพ่ือช่วยลดความแออัดของเมือง  ในยุคนี้ได้เกิดบิดาแห่งภูมิสถาปัตยกรรม คือ
Olmstead  ขึ้น  อีกท้ังยังได้มีการสร้างสวนสาธารณะแห่งชาติ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการท าถนนที่มี
ทิวทัศน์สวยงาม 

 
 ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (ศตวรรษท่ี 18) 

 
วิถีชีวิตของคนในแถบยุโรปเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตร กลับกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม 

ประชาชนมุ่งหน้าเดินทางเข้าหาแหล่งงานในเมืองใหญ่ ท าให้เกิดความแออัด ด้วยเหตุที่ว่าชีวิตคนเมืองเต็มไป
ด้วยความรีบเร่ง ท าให้ชาวเมืองเกิดความเครียด ประชาชนจึงมีความต้องการพ้ืนที่พักผ่อนส่วนกลางในเมือง
มาก จึงได้มีการเรียกร้องให้เปิดสวนของพระราชวังให้ประชาชนได้เข้าไปใช้พักผ่อน และต่อมาได้มีการจัดหา
ที่ดินส าหรับพัฒนาขึ้นเป็นสวนสาธารณะ โดยเฉพาะสวนส่วนตัวบางแห่งให้เป็นสาธารณะประโยชน์ 

 
2) วิวัฒนาการและความเป็นมาของงานป่าไม้ในเมืองของประเทศไทย 

 
 สมัยกรุงสุโขทัย 
 

พ่อขุนรามค าแหง ได้ทรงสร้างบ้านเมือง สร้างป่า จากหลักศิลาจารึกระบุไว้ดังนี้ “ …ไพรใน
เมืองสุโขทัยนี้จึงชม สร้างป่าหมาก ป่าพลู ทั่วเมืองทุกแห่งหน ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมือง
นี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้”  ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนสุโขทัย
นั้นชีวิตผูกพันอยู่กับศาสนา ธรรมชาติ พ้ืนที่สีเขียวของเมืองรวมอยู่กับบ้านเรือนอย่างใกล้ชิด พ้ืนที่สีเขียวส่วน
ใหญ่เป็นเรือกสวน เนื่องจากคนในสมัยสุโขทัยมีอาชีพส่วนใหญ่ท าการเกษตรชีวิตจึงผูกพันอยู่กับไร่นาและ
เกษตรกรรม 

 
 สมัยกรุงศรีอยุธยา 

 
การสร้างกรุงในระยะแรกให้ความส าคัญกับบริเวณหนองโสน (บึงพระราม) มีการสร้าง

พระราชวังทางตอนเหนือของบึงพระราม ซึ่งบึงพระรามนี้ถือว่าเป็นที่ว่างสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดภายในเมือง ที่
ประชาชนใช้ประโยชน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ถ้าหากต้องการใช้ที่ว่างอ่ืนๆ เพ่ือการพักผ่อนหรือละเล่น ต้อง
ออกไปท้องทุ่งนอกก าแพงเมืองที่มีทั้งพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พบว่ามีการสร้างสวนในพระราชวัง เช่น 
พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จ. ลพบุรี สร้างและประดับด้วยต้นไม้และน้ าพุ  และพระราชอุทยานส่วน
พระองค์อีกแห่งคือสวนแก้ว 

 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 
*  รัชกาลที่ 1 …ช่วงของการสร้างบ้านแปงเมือง พื้นที่สีเขียวของเมืองออกมาในรูปของสวน

ในพระราชวัง ที่ว่างสาธารณะส่วนใหญ่จะใช้ลานวัดในการพบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกัน และยังใช้เป็น
สนามเด็กเล่นไปในตัว มีคลองน้ า และแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นที่โล่งรักษาสภาพแวดล้อม  และท้องสนามหลวงที่
ใช้ส าหรับการประชุมประชาชนจ านวนมาก 

*  รัชการที่ 5… ทรงตั้งกรมพระราชอุทยานขึ้นเพ่ือรักษาต้นไม้โดยเฉพาะ โดยมีเจ้ากรม
บรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภิรักษ์ราชอุทยานเป็นผู้ดูแลต้นไม้หลวงและขยายกิจการตามล าดับ ปรากฏพระราชวัง
สราญรมย์ (สร้างใน ร. 4)   

*  รชักาลที่ 6… พระราชทานที่ดินบริเวณทุ่งศาลาแดงให้จัดสร้างเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อใช้
จัดแสดงสินค้าและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เรียกว่า “สวนลมุพินี”  

*  รัชกาลที่ 7… โปรดเกล้าฯ สร้างพระราชวังไกลกังวล หัวหิน  และสวนนั้นทรงอนุรักษ์
พรรณไม้ป่าติดพ้ืนที่ไว้ตามสภาพเดิมที่เหลืออยู่ 

*  รัชกาลที่ 9… ทรงรวบรวมสร้างสวนพรรณไม้ในอาณาเขตพระราชฐาน สวนจิตรลดา
รโหฐาน เขตพระราชวังดุสิต ทรงให้ส ารวจและท าประวัติเพ่ือศึกษาพันธุ์ไม้ป่าดั้งเดิมกับน ามาปลูกเพ่ิมข้ึน ทรง
จัดท า “สวนป่าสาธิต” โดยใช้พันธุ์ไม้ป่าประเภทต่างๆ ทั้งป่าดิบ ป่าผลัดใบ ป่าโปร่ง และป่าพรุ  จนกลายเป็น 
“สวนป่าสาธิต” กลางกรุงเทพมหานคร 

 
 ยุคปัจจุบัน 

 
ประเทศไทยมีการปกครองและบริหารประเทศโดยมีคณะรัฐบาลกลางเป็นผู้บริหารประเทศ 

ซึ่งมีหน่วยงานราชการหลายๆ หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย การบริหารและการจัดการ
ป่าไม้ในเมืองและพ้ืนที่สีเขียวในเมือง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ส านัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะในเขตชุมชน และเทศบาลต่างๆ 
ภายใต้แนวนโยบายและแนวความคิดเรื่อง “การสร้างป่าพัฒนาเมือง” และ “การสร้างพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เมือง” เพ่ือให้พ้ืนที่เมืองกลายเป็น “เมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

ส าหรับกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร โดยกองสวนสาธารณะ ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตต่างๆ ท าหน้าทีดู่แลพ้ืนที่สวนหย่อมและต้นไม้ใน



6 
เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง “การคัดเลือกชนิดไม้และการจัดการต้นไม้ในเมือง” วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 10:00-12:00  
โดย มณฑาทิพย์ โสมมีชัย    ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  E-mail: fformts@ku.ac.th 

กรุงเทพมหานคร เช่น ต้นไม้ตามริมถนน ริมทางเท้า เกาะกลาง เป็นต้น นอกจากนี้ส านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการใช้มาตรการทางด้านผังเมืองมาใช้ในการวางแผน
และวางผังเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ในเมืองของกรุงเทพมหานครขึ้น ด้วยความมุ่งหวังและมุ่งมั่นว่า จะ
สร้างให้กรุงเทพมหานครกลายเป็น “เมืองที่น่าอยู่” และกลายเป็น “เมืองสีเขียว” ในอนาคต 

 
3) วิวัฒนาการการเรียนการสอน “การป่าไม้ในเมือง” ของประเทศไทย 

 
ในอดีตการเรียนการสอนเกี่ยวกับการป่าไม้ในเมืองของประเทศไทย โดยคณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมิได้ให้ความส าคัญและความสนใจมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่ค าว่า “การป่าไม้” 
บุคคลโดยทั่วๆ ไปจะนึกถึงเพียงว่าต้องเป็นบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีต้นไม้ที่อยู่ในป่าเท่านั้น ดังนั้นวิชาการป่าไม้ในเมือง
จึงเป็นเพียงรายวิชาหนึ่งของภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ โดยในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการเรียนการสอน
ที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้ในเมือง ภายใต้ชื่อวิชา "การปลูกต้นไม้เพ่ือความรื่นรมย์ (tree amenity)" หรือ "สวน
ป่าดู๋ดี๋" (amenity plantation) ขึ้น ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เพื่อความรื่นรมย์เจริญตา
เจริญใจ และใช้ประโยชน์ในเชิงนันทนาการเท่านั้น ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรายวิชาใหม่โดยใช้ชื่อ
วิชาว่า “วนวัฒนวิทยาในเขตเมือง” (urban silviculture) เพ่ือให้ครอบคลุมถึง การจัดการต้นไม้และพืช
พรรณในเขตเมืองตามหลักวนวัฒนวิทยา คือจะต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองที่มีผลต่อต้นไม้ 
การควบคุมหมู่ไม้/ต้นไม ้ ทั้งทางด้านการเกิด การเติบโต องค์ประกอบ สุขภาพ และคุณภาพ  ซึ่งการจัดการ
ต้นไม้และหมู่ไม้เหล่านั้นจ าเป็นต้องใช้ “วนวัฒนวิธ”ี (silvicultural practices) ที่ถูกต้องและเหมาะสม และ
การจัดการนั้นต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน (sustainable management)  ต่อมาคณะวนศาสตร์ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของงานทางด้าน “การป่าไม้ในเมือง” ที่จะทวีความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆ  จึงได้พัฒนาและปรับปรุง
รายวิชาพร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนการสอน และการพัฒนางานทางด้าน
ป่าไมเ้มืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ิมเติมทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท คือ วิชานิเวศวิทยาเขตเมือง (urban ecology) วิชาวนวัฒนวิทยาเขตเมืองขั้นสูง (advance 
urban silviculture) วิชาการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง (urban green space management) วิชา
ภูมิอากาศจุลภาคในเขตเมือง (urban microclimate) และวิชาสถาปัตยลักษณ์ของไม้ต้น (tree 
architecture) เป็นต้น  

แนวโน้มการเรียน การสอน และการป่าไม้ในเมืองในอนาคตนั้น จะต้องเน้นการเรียนการสอน
และการจัดการแบบบูรณาการ เนื่องจากการเรียนการสอนและการจัดการป่าไม้ในเมืองนั้นเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ มากมาย เช่น วิชาทางด้านการจัดการป่าไม้ นิเวศวิทยา 
ชีววิทยาป่าไม้ วนวัฒนวิทยา สิ่งแวดล้อม ปฐพีวิทยา พืชสวน ภูมิสถาปัตย์ การวางผังเมือง ฯลฯ  ทั้งนี้งาน
ทางด้านการป่าไม้ในเมืองในอนาคตจะต้องตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของมนุษย์อย่าง
หลากหลาย เนื่องจากประเด็นปัญหาของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ความเครียดและแรงบีบเค้นจากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะท าให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีการพัฒนาทาง
วัตถุอย่างถึงขีดสุด เริ่มหันกลับและแสวงหาชีวิตและความสมดุลตามธรรมชาติ ดังแสดงให้เห็นจาก
ประสบการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเจริญแล้วในหลายๆ ประเทศ 
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4.  ป่าไม้ในเมือง : ความหมาย ประเภท และองค์ประกอบ 
 

1) ความหมายของ “การป่าไม้ในเมือง” (Urban Forestry Terminology) 
 
ป่าไม้ในเมือง หรือ วนานคร (urban forest) หมายถึง กลุ่มของหมู่ไม้หรือพืชพรรณที่อยู่ใน

หรืออยู่รอบๆ บริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์หนาแน่น นับตั้งแต่พ้ืนที่ชุมชนขนาดเล็กๆ ในเขต
ชนบท จนถึงบริเวณพ้ืนทีม่หานครขนาดใหญ่ (Miller, 1996)  

การป่าไม้ในเมือง (urban forestry) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของการป่าไม้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ปลูกและการจัดการหมู่ไม้เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือทางด้านสรีรวิทยา ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ เพ่ือ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมเมือง โดยนัยของค านิยามนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของการป่าไม้ในเมืองว่า
หมายรวมถึงรูปแบบในการให้การศึกษาแก่ประชากรในเขตเมืองเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของต้นไม้รวมถึงพืช
พรรณต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง ด้วยบทนิยามนี้ การป่าไม้ในเมืองจึงครอบคลุมถึงระบบการจัดการเพ่ือ
ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น เพ่ือประโยชน์ในการจัดการลุ่มน้ าภายในเขตเมือง เพ่ือถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
เพ่ือประโยชน์ในเชิงนันทนาการ เพ่ือการออกแบบภูมินิทัศน์ (landscape design) เพ่ือการหมุนเวียนของเสีย
ในเขตเมือง อีกทั้งยังรวมถึงเพ่ือประโยชน์ในเชิงผลผลิตของหมู่ไม้ในรูปของเนื้อไม้และเนื้อเยื่อ (The Society 
of American Foresters, 1972) 

The Cooperative Forestry Act (1978) ได้อธิบายความหมายของ “การป่าไม้ในเมือง” ไว้
สั้นๆ ว่า หมายถึง การวางแผน (planning) การปลูก (establishment) การป้องกัน (protection) และการ
จัดการ (management) หมู่ไม้และพืชพรรณ ทั้งต้นไม้เดี่ยวๆ หรือกลุ่มไม้กลุ่มเล็กๆ หรือภายในสภาพป่า
ธรรมชาติ ซึ่งอยู่ภายในพ้ืนที่เขตมหานคร เขตชานเมือง หรือเมืองขนาดเล็ก 

จะเห็นได้ว่าในการศึกษาเรื่อง “ป่าไม้ในเมือง” จะต้องท าความเข้าใจในเชิงพ้ืนที่ก่อนว่าบริเวณใด
ที่จัดจ าแนกว่าเป็น “พ้ืนที่เขตเมือง” (urban area) เพ่ือก าหนดขอบเขตของการศึกษาและการจัดการเกี่ยวกับ
ป่าไม้ในเมือง ซึ่งนิยามเก่ียวกับค าว่า เขตเมืองหรือพ้ืนที่เมือง นี้มีการให้ค าจ ากัดความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ โดยทั่วๆ ไปแล้วพ้ืนที่เมืองมักจะจ าแนกตามจ านวนประชากรหรือความหนาแน่นของประชากร ความ
หนาแน่นของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีการพัฒนา หรืออาจจ าแนกตามขอบเขตการปกครอง 
หรือเขตเทศบาล เป็นต้น (Sommeechai, 2011)  

มณฑาทิพย์ (2553) ได้อธิบายถึง “เมือง” (urban) ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานถาวรของ
มนุษย์ที่ประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างถาวร อันได้แก่ อาคารบ้านเรือน มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน เป็นต้น  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพลเมืองจ านวนมาก มีความหนาแน่นของ
ประชากรในระดับสูง ที่ต่างเพศต่างวัย และต่างสถานภาพจนเกิดเป็น “ชุมชนเมือง” ขึ้น  

ดังนั้น ชุมชนเมือง (urban community) หมายถึง ชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานค่อนข้างหนาแน่น มี
ลักษณะกระจุกตัวมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหลายประเภท มีความเป็นเมือง เป็นพ้ืนที่ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่
พอสมควร ขนาดของชุมชนจะมีขนาดเล็ก ใหญ่ แตกต่างกันตามความส าคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ประชากร สังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน และบทบาทที่ถูกก าหนดโดยลักษณะการบริหารราชการ ส าหรับประเทศ
ไทยอาจจ าแนกขอบเขตของชุมชนเมืองตามจ านวนประชากร และขอบเขตการปกครอง ซึ่งดัดแปลงและ
อ้างอิงตามเกณฑ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (2546) ดังนี้ 
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 มหานคร (metropolitan area) เป็นพื้นที่ซึ่งมีจ านวนประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน 
ได้แก่ เขตการปกครองพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

 เมืองขนาดใหญ่ มีจ านวนประชากรตั้งแต่ 200,001 – 1,500,000 คน ได้แก่ เทศบาลนคร
นนทบุรี 

 เมืองขนาดกลาง มีจ านวนประชากรตั้งแต่ 60,001-200,000 คน ได้แก่ เทศบาลนคร
ขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาล
นครปากเกร็ด เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็น
ต้น 

 เมืองขนาดเล็ก มีจ านวนประชากรน้อยกว่า 60,000 คน ได้แก่ เขตเทศบาลเมืองต่างๆ เช่น 
เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองนครนายก เป็นต้น หรืออาจเป็น
เขตเทศบาลต าบลต่างๆ เช่น เทศบาลต าบลเขาพนม เทศบาลต าบลทองผาภูมิ เทศบาล
ต าบลแม่โจ้ เป็นต้น 

 
2) ประเภทป่าไม้ในเมือง (Urban Forest Types) 

 
ประเภทของป่าไม้ในเมืองสามารถจ าแนกได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง 

องค์ประกอบ หรือวัตถุประสงค์ในการจ าแนก ซึ่ง มณฑาทิพย์ (2548)  ได้จ าแนกประเภทป่าไม้ในเมืองออก
ตามบทบาทหน้าที่ รูปแบบ และลักษณะโครงสร้างของพืชพรรณที่เป็นองค์ประกอบในป่านั้นๆ แบ่งออกเป็น 4 
ประเภทด้วยกัน คือ 

 
2.1)  ป่าในเมืองเพื่อความรื่นรมย์ (amenity urban forest)  ได้แก ่ พ้ืนที่ทั้งหลายที่ปลูก

ต้นไม้เพ่ือเน้นความรื่นรมย์ เพ่ือความเจริญตาเจริญใจเป็นหลัก ทั้งทางด้านทัศนียภาพและความเพลิดเพลินใจ 
ได้เข้าถึงพ้ืนที่และประกอบกิจกรรมนันทนาการ ประกอบด้วยผืนดินที่เป็นของสาธารณะเป็นหลัก แต่ยังรวมถึง
พ้ืนที่ของเอกชนด้วย เช่น สวนในบ้าน ป่าในเมืองประเภทนี้ นับว่ามีส่วนเสริมที่ส าคัญในการสร้างให้เมืองมี
ความเขียวและเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประเภทของป่าในเมืองเพ่ือความรื่นรมย์ ได้แก่ 

 สวนสาธารณะและสวนอื่นๆ (parks and gardens)  เป็นพื้นที่สีเขียวที่ก าหนดเจาะจง
เพ่ือให้สาธารณะชนเข้าถึงและพักผ่อนหย่อนใจ โดยรวมความหลากหลายทางภูมิทัศน์
และพืชพรรณ (บางครั้งรวมถึงถิ่นท่ีอยู่อาศัยก่ึงธรรมชาติของระบบนิเวศ) และสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับประชาชน และบางกรณีอาจรวมถึงด้านกีฬาและ/หรือพ้ืนที่เล่น 
หากมีขนาดเล็กอาจรวมถึงสวนชุมชน (community gardens) ด้วย 

 พ้ืนที่นันทนาการทั่วไป (informal recreation areas)  เป็นพืน้ที่สีเขียวที่เปิดให้
ประชาชนเข้าถึงและพักผ่อนหย่อนใจได้ แต่จัดสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เต็มรูปแบบ มัก
ประกอลด้วยพื้นที่สนามหญ้าเพ่ือนันทนาการเป็นหลัก แต่จะมีการปลูกต้นไม้ตามพ้ืนที่
เล่น ระหว่างทางเดิน และอาจมีห้องน้ าและที่จอดรถบ้าง 
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 พ้ืนที่กีฬากลางแจ้ง (outdoor sport areas) เป็นพื้นที่สีเขียวที่ก าหนดไว้ส าหรับเล่น
กีฬา รวมถึงสนามกีฬาประเภทต่างๆ เช่น สนามกอล์ฟ และกิจกรรมกลางแจ้งอ่ืนๆ 
มักจะอยู่ในสวนสาธารณะ แต่อาจแยกออกไปเลยก็ได้อย่างในกรณีของสนามกอล์ฟ 
พ้ืนที่สนามกีฬากลางแจ้งนี้ จะมีการปลูกต้นไม้ตามริมขอบพ้ืนที่ หรือปลูกกระจายใน
พ้ืนที่ 

 พ้ืนที่เล่น (play areas) เป็นพ้ืนทีสีเขียวที่ก าหนดโดยเฉพาะส าหรับเด็กเล่น มีการ
จัดบริการอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกหลายระดับ อาจแยกหรือมักจะรวมอยู่ใน
สวนสาธารณะ หรือพ้ืนที่นันทนาการทั่วไป และพ้ืนที่กีฬากลางแจ้ง 

 สวนในบ้าน (domestic gardens) เป็นพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณท่ีพักอาศัยส่วนบุคคล 
ซึ่งโดยทั่วไปไม่เปิดให้สาธารณะชนเข้าถึง แต่มักมีส่วนเสริมส าคัญต่อความเป็นพ้ืนที่สี
เขียวของสภาพแวดล้อมเมือง 

 
2.2)  ป่าในเมืองที่เป็นริ้วยาว (linear urban forest)  ได้แก่ พื้นที่สีเขียวที่ปรากฎควบคู่กันไป

เป็นสิ่งที่เป็นแนวริ้วยาว โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ ล าคลอง รวมทั้งแม่น้ าล าธาร 
พ้ืนที่สีเขียวประเภทนี้มีลักษระเด่นชัดที่เป็นริ้วยาว และมีบทบาทส าคัญทางยุทธศาสตร์ในการก าหนดพ้ืนที่สี
เขียว เช่น เป็นแนวเชื่อมโยงสีเขียว (green links) และทางฉนวนสีเขียว (green corridors) จึงอาจแยก
ประเภทป่าในเมืองที่เป็นริ้วยาว ได้แก่ 

 ป่าตามริมฝั่งแม่น้้าและล้าคลอง (river and canal banks) เป็นพื้นที่สีเขียวที่เลียบไป
ตามแนวขอบของแม่น้ าหรือล าคลอง และท าให้เกิดแนวทางฉนวนริมแม่น้ าล าคลอง 

 ป่าริมทางฉนวนขนส่ง (transport corridors) เป็นพื้นที่สีเขียวที่มักจะมีควบคู่ไปกับ
เส้นทางขนส่ง รวมถึง ถิ่นอาศัยของระบบนิเวศท่ีหลากหลาย ข้างทางรถไฟ ซึ่งปกติไม่
ค่อยมีการเข้าไปใช้ แต่มีบทบาทส าคัญท่ีเป็นระบบโครงข่ายที่โล่ง พ้ืนที่สีเขียวตามแนว
ถนน และพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยหญ้า ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น และป่าท่ีพบเห็นตามข้าง
ถนนหรือทางหลวงสายต่างๆ รวมทั้งพ้ืนที่สีเขียวตามแนวทางเท้าและทางจักรยาน 

 ป่าที่เป็นริ้วยาวอ่ืนๆ (other linear features) ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวอ่ืนๆ เช่น 
ริ้วยาวตามแนวหน้าผา หรือพ้ืนที่ธรรมชาติอ่ืนๆ 

 
2.3)  ป่าในเมืองเพื่ออนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม (environmental urban forest)  

ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยก่ึงนิเวศ พ้ืนที่นี้อาจครอบคลุมพ้ืนที่ชนบทที่มีอยู่ก่อนที่พ้ืนที่เมืองขยายไป
ถึง ในทางกลับกัน อาจเป็นพื้นที่ท่ีเกิดจากกระบวนการธรรมชาติที่เกิดระบบนิเวศใหม่บนพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้ง
หรือพ้ืนที่ที่ถูกรบกวน หรือจากการริเริ่มใหม่ๆ เช่น ป่าในเมือง และการฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม ระบบ
นิเวศดังกล่าวล้วนมีส่วนเสริมสร้างอย่างส าคัญยิ่งต่อภูมิทัศน์เมือง แต่อาจจะเข้าถึงเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ
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ของสาธารณะชนได้หรือไม่ได้ก็ตาม ในบางกรณี อาจมีการเข้าถึงได้อย่างไม่เป็นทางการ แต่ยังคงมีความส าคัญ
ต่อประชาชนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ได้แก่ 

 พ้ืนที่ชุ่มน้้า (wetland) เป็นพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นอาศัยของระบบนิเวศชุ่มน้ าเป็นหลัก 
รวมถึงส่วนที่เป็นน้ า ล าน้ าที่ไหล ห้วย หนอง ที่ชื้นแฉะ และพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีพืชพรรณ
ขึ้นอยู่ 

 พ้ืนที่ป่า (woodland) หมายรวมถึงพ้ืนที่ป่าในเมืองทุกรูปแบบ รวมถึงป่าผลัดใบ (ทั้งป่า
กึ่งธรรมชาติดั้งเดิมและท่ีเกิดขึ้นใหม่) ป่าผสม และป่าสน รวมถึงแปลงปลูกป่าและแนว
ทิวไม้ (shelterbelts) และรวมถึงป่าที่ปลูกใหม่ ซึ่งในท่ีนี้หมายรวมถึง ป่าชุมชน ซึ่ง
ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์ไว้เป็นพ้ืนที่ป่าและแหล่งอาหารของชุมชนด้วย 

 พ้ืนที่พุ่มไม้  เป็นพื้นที่ที่มีไม้พุ่มข้ึนปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งหญ้าและไม้พุ่มต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตเมือง 

 ทุ่งหญ้า (grassland)  พ้ืนที่ทุ่งหญ้าที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเพ่ือการเกษตร และไม่เป็นส่วน
หนึ่งของพ้ืนที่สีเขียวเพื่อความเจริญตาเจริญใจ หมายรวมถึงทุ่งหญ้าประเภทต่างๆ ที่
ไม่ได้ปรับปรุงพ้ืนที่ และพ้ืนที่เสื่อมโทรม ที่ฟ้ืนฟูให้มีพืชพรรณข้ึนปกคลุม แต่ต้องไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการเต็มรูปแบบ 

 พ้ืนที่ที่ถูกรบกวน (disturbed areas) เป็นพื้นที่ซึ่งถูกรบกวนหรือถูกพัฒนาก่อนหน้า 
หรือเป็นพื้นที่ดินที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ แล้วเริ่มมีพืชพรรณและไม้ยืนต้นเข้าทดแทนเอง
ตามกระบวนการทางธรรมชาติ 

 
2.4)  ป่าในเมืองเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (economic urban forest)  เป็นพ้ืนที่ป่าที่

อยู่ในเขตเมืองที่มุ่งประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและเพ่ือประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ อาจเป็นพ้ืนที่ของรัฐหรือ
เอกชนก็ได้ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวนอกจากจะมุ่งเน้นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังอาจให้ประโยชน์ในแง่ของ
ความเจริญตาเจริญใจ และเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจด้วย รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมในทางอ้อมด้วย ตัวอย่าง
ของป่าในเมืองประเภทนี้ได้แก่ 

 พ้ืนที่ฟาร์ม (farmland) เป็นพื้นที่สีเขียวภายใต้การจัดการทางเกษตร รวมถึงฟาร์ม ซึ่งมี
หน้าที่ในการให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และยังมีหน้าที่ในการใช้สอยด้านนันทนาการ
และการศึกษาได้ด้วย เช่น ฟาร์มเมือง (city farms) 

 สวนไม้ผล (fruit orchards) หรือ สวนวนเกษตร (agroforestry) เป็นสวนที่ปลูกไม้ผล
ยืนต้น หรืออาจเป็นไม้ผลยืนต้นควบกับไม้ป่า หรืออาจเป็นไม้ป่า ควบกับพืชเกษตร ที่
มุ่งเน้นในเชิงเศรษฐกิจและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนเป็นส าคัญ 

 สวนป่า (plantation) เป็นสวนป่าที่ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือมุ่งเน้นผลผลิตเนื้อไม้เป็นส าคัญ 
พ้ืนที่สวนป่านี้นอกจากจะมุ่งเน้นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเป็นส าคัญแล้ว ยังอาจใช้
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ประโยชน์ในแง่ของการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อีกด้วย 
ตัวอย่างเช่น สวนป่าไม้สัก สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น 

 

3) องค์ประกอบของป่าไม้ในเมือง (Urban Forest Compositions) 
 
พ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนหรือป่าไม้ในเมือง ซึ่งมีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลักนั้น จะเป็นของรัฐ 

เอกชน  ชุมชน  หรือหน่วยงานใดก็ได้ เพียงแต่จะต้องตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองซึ่งอาจจะมีขนาดเล็ก /ใหญ่
แตกต่างกัน เช่นอาจจะมีขนาดเล็กๆ ในระดับเทศบาลต าบล  ขนาดกลางในระดับเทศบาลเมือง  ขนาดใหญ่ใน
ระดับเทศบาลนคร  หรือขนาดใหญ่มากระดับกรุงเทพมหานครก็ได้  องค์ประกอบหรือรูปร่างหน้าตาของป่าใน
เมืองจะเป็นอย่างไรย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญ 6 ประการคือ  

3.1) วัตถุประสงค์หลัก  ต้องการให้ป่าในเมืองมีบทบาทส าคัญทางด้านใด แม้สวนสาธารณะ
ของทางราชการ  สวนไม้ผลยืนต้นของเอกชน สนามกอล์ฟของกองทัพ  และสนามกีฬากลางแจ้งของ
มหาวิทยาลัยจะมีไม้ยืนต้นอยู่มากมายก็ตาม แต่รูปแบบองค์ประกอบ และชนิดไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่แต่ละประเภท
นั้นย่อมแตกต่างกัน เพราะวัตถุประสงค์หลักแตกต่างกัน  เจ้าของหรือผู้จัดสร้างพ้ืนที่สีเขียวหรือป่าในเมืองนั้น 
จะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดองค์ประกอบดังกล่าว  ว่าต้องการให้ต้นไม้ท าหน้าที่เป็นร่มเงา เป็นฉากก าบัง
สิ่งอันไม่พึงประสงค์ ให้ลูก/ผล  หรือต้องการด้านความสวยงามเป็นอันดับต้น 

3.2) ชนิดไม้ที่อยู่ในความนิยม  รูปทรงของเรือนยอด สีสันของใบ ฤดูการออกดอกและ
ช่วงเวลาในการจัดสร้างพ้ืนที่สีเขียว เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดความนิยมต่อชนิดไม้ที่จะปลูก  ป่าในเมือง
ในรูปของต้นไม้ริมถนนหนทางในกรุงเทพมหานครในระยะ 6-7 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นไม้ประดู่  
พญาสัตบรรณก็ปลูกกันอย่างกว้างขวางในเขตชุมชนเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน  แม้ความนิยมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและรสนิยมของสังคม แต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของวงการธุรกิจการผลิตกล้า
ไม้และการจัดสวนก็มีบทบาทไม่น้อย  ทว่าบ่อยครั้งที่พรรณไม้ซึ่งอยู่ในความต้องการของสังคมไม่ ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร  เพราะนักจัดสวนมุ่งแต่ความสวยงาม  โดยไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ปลูก  ท าให้ขาดความยั่งยืนของป่าในเมือง 

3.3) การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ   การปลูกต้นไม้ในเมืองใหญ่ๆ หลายแห่ง ฝ่าย
สวนสาธารณะหรือฝ่ายป่าไม้ของเมืองเป็นผู้ก าหนดรูปแบบของสวนและชนิดไม้ที่จะปลูก ในยุคหนึ่งนโยบาย
ของผู้บริหารชุมชนอาจจะเน้นให้ปลูกไม้ชนิดหนึ่ง แต่เมื่อผู้บริหารเปลี่ยนไป นโยบายนั้นอาจจะเปลี่ยนไปด้วยก็
ได ้

3.4) ปัจจัยทางเศรษฐสังคม  ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนมีบทบาทต่อองค์ประกอบของป่า
ในเขตชุมชนเมืองเป็นอย่างมาก  ชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี พ้ืนที่สีเขียวอาจจะมีน้อย  ขาดการดูแล
รักษาและจัดการที่ดี  ต้นไม้ที่มีอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือปลูกโดยกลุ่มอาสาสมัครซึ่งปราศจากการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตชุมชนตามหลักการวางผังเมือง  ในขณะที่ชุมชนเมืองที่มีเศรษฐกิจดีอาจจะ
มุ่งเน้นไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามมกว่าไม้ยืนต้นให้ร่มที่มีอายุยืนยาว  ซึ่งท าให้ชุมชนดูสวยงามแต่ขาด
ความยั่งยืน 

3.5) การอพยพย้ายถิ่นฐาน  ชุมชนที่ประกอบด้วยผู้คนซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่คิดจะอยู่
อย่างถาวร  เช่น ชุมชนบ้านเช่า  ชุมชนบ้านพักข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มักจะไม่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนา ดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวเท่าที่ควร  เพราะคิดแต่เพียงว่าสักวันหนึ่งจะต้องย้ายออกไปจากชุมชนนั้น  
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หากปลูกสร้างหรือพัฒนาไว้ตัวเองอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สีเขียวนั้นๆ ก็ได้  องค์ประกอบที่ปรากฏ
ออกมาก็คือ  ความทรุดโทรมหรือรกร้างว่างเปล่าของพ้ืนที่ซึ่งมักจะพบเห็นกับชุมชนบ้านพักข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจทั่วไป 

3.6) คุณค่าทางจิตใจ  บ่อยครั้งที่ผู้ปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาหรือเพ่ือความสวยงามของชุมชนยึด
เอาความผูกพันในภูมิหลัง เดิมของตนเป็นหลัก  เช่นการปลูกต้นไม้ปร ะจ าจั งหวัด  ต้นไม้ประจ า
สถาบันการศึกษา  รวมทั้งการเชิญชวนให้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์จ านวน 9 ล้านต้นเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาก็ถือว่าเป็นรูปแบบของพ้ืนที่สีเขียวที่
เกิดข้ึนจากปัจจัยด้านคุณค่าทางจิตใจด้วยเช่นกัน 

 
5.  บทบาทของป่าไม้ในเมือง (Roles of Urban Forest) 
 

 ป่าในเมืองและพ้ืนที่สี เขียวซึ่งมีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลักก่อให้เกิดประโยชน์ทางอ้อม
นานาประการ ทั้งช่วยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น ให้สถานที่เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย  และ
ให้ปอดแก่ชุมชนท าให้ชุมชนเป็นเมืองที่น่าอยู่  บุญวงศ์ (2538) ได้สรุปบทบาทของพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชน
เมืองว่ามีบทบาทส าคัญ 4 ประการคือ 

1) บทบาทในการปรับสภาพภูมิอากาศให้ดีขึ้น  ภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคนในชุมชนเมืองมาก
ที่สุดคืออุณหภูมิของบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวอันเนื่องมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละอองจาก
การจราจรที่ติดขัดคับค่ัง  และความร้อนแรงจากรังสีของดวงอาทิตย์  ต้นไม้ช่วยลดความร้อนแรงของอากาศใน
เขตชุมชนเมืองลงได้ โดย Miller (1996) ได้รายงานว่าต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศในช่วงบ่ายได้ 0.7 
– 1.3 องศาเซลเซียส  และลดอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อนได้ถึง 3.6 องศาเซลเซียส  ในขณะที่  Grey and 
Deneke (1978) กล่าวว่าอุณหภูมิในชุมชนเมืองสูงกว่าในชนบทรอบนอกประมาณ 0.5 – 1.5 องศาเซลเซียส  
ยิ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษาในเยอรมันตะวันตกยังพบว่า การปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวกว้าง 50 – 100 เมตร ในตัว
เมืองจะช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศลงได้ถึง 3.5 องศาเซลเซียส และช่วยเพ่ิมความชื้นสัมพัทธ์ขึ้นได้ถึง 5 
เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับช่วยก าบังลม ดูดซับเสียง ฝุ่นละออง และก๊าซพิษต่างๆ จนก่อให้เกิดค าขวัญว่า “ต้นไม้คือ
เพ่ือนชีวิต เจ้าดูดพิษแทนข้า” 

2) บทบาททางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  บทบาทของไม้ยืนต้นในเขตชุมชนเมืองทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญๆ ได้แก่ การช่วยลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง  ลดการสะท้อนของรังสีและแสงไฟ
จากยานพาหนะที่แล่นสวนทางมา  ใช้ต้นไม้ตามแนวถนนหนทางช่วยบอกทิศทางการจราจร  ป้องกันการ
พังทลายของดินริมถนนและริมล าน้ าในเขตเมือง  หากพ้ืนที่สีเขียวประกอบด้วยหมู่ไม้ใหญ่เสมือนหนึ่งเป็นป่า
อยู่ในเมืองก็อาจจะท าหน้าที่เป็นต้นน้ า หรือแหล่งผลิตน้ าให้แก่ชุมชนเมืองนั้นด้วยก็ได้ 

3) บทบาททางสถาปัตยกรรม  ในแง่สถาปัตยกรมต้นไม้ทีปลูกตามริมถนนหนทาง บนเกาะกลาง
ถนน หรือในที่ว่างบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ สามารถท าหน้าที่เป็นฉากก าบังทัศนียภาพที่ไม่ต้องการให้แก่
บุคคลอื่นเห็น อันก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสัดส่วนส่วนตัวในพ้ืนที่นั้น  ช่วยจ ากัดขอบเขตของพ้ืนที่ไม่ให้ดูเวิ้งว้าง 
และช่วยหักมุมตัวอาคารหรือขอบถนนให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  
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4) บทบาทในด้านความสวยงาม  ชนิด สีสัน รูปทรง โครงสร้าง และความหลากหลายของหมู่ไม้ที่
ประกอบกันขึ้นเป็นพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความสวยงาม อ่อนช้อย กลมกลืนเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ  
การมีป่าไม้หรือต้นไม้อยู่ในชุมชนเมืองยังหมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการอยู่อาศัยและ
ขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าบางชนิด อาทิ กระรอก  กระแต  และผีเสื้อ  อันก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและ
สุนทรียภาพในเชิงนันทนาการอีกด้วย 
 
6.  การจัดการป่าไม้ในเมือง (Urban Forest Management) 
 
 การจัดการป่าไม้ในเมือง (Urban Forest Management) เป็นการวางแผนเพื่อจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเมืองเพื่อเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซึ่งกระบวนการวางแผนนั้นจะต้องเป็นการวางแผนแบบ
ผสมผสานเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม นโยบายในทางการเมืองการปกครอง และประโยชน์ใน
เชิงสังคม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนในการจัดการป่าไม้ในเมือง (The USDA Forest Service, 1990)   
 การจัดการป่าไม้ในเมืองนั้น จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ แต่องค์ความรู้หนึ่งที่นับว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการที่จะ “สร้างผืนป่ากลับคืนสู่พ้ืนที่เขตเมือง” ก็คือการใช้ความรู้ทางด้านวนวัฒนวิทยา ซึ่ง
มณฑาทิพย์ (2553) ได้อธิบายว่า “การจัดการต้นไม้หรือหมู่ไม้ในเขตเมืองนั้น จ้าเป็นต้องใช้หลักการทางด้าน
วนวัฒนวิทยา คือจะต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองที่มีผลต่อต้นไม้ การควบคุมหมู่ไม้/ต้นไม้ 
ทั้งทางด้านการเกิด การเติบโต องค์ประกอบ สุขภาพ และคุณภาพ  ซึ่งการจัดการตน้ไมแ้ละหมู่ไม้เหล่านั้น
จ้าเป็นต้องใช้ “วนวัฒนวิธ”ี (silvicultural practices) ที่ถูกต้องและเหมาะสม และการจัดการนั้นต้องเป็นไป
อย่างยั่งยืน (sustainable management)” ซึ่งวนวัฒน์วิธีที่น ามาใช้ในการจัดการป่าไม้ในเมืองนั้น อาจ
จ าแนกได้ดังนี้คือ  

1) การวางแผนในการจัดการป่าในเมือง 
2) การคัดเลือกพรรณไม้ปลูกในเขตเมือง 
3) การปลูก  ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

 การจัดหาวัสดุพันธุกรรมส าหรับปลูก (การปลูกด้วยกล้าไม้ หรือการขุดล้อมย้ายปลูกต้นไม้) 
 การเพาะช ากล้าไม้ 
 การจัดการพ้ืนที่ และการเตรียมพ้ืนส าหรับปลูก 

4) การบ ารุงรักษา ซึ่งประกอบไปด้วย 
 การให้น้ า 
 การให้ปุ๋ย 
 การก าจัดวัชพืช 
 การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
 การลิดกิ่งและการตัดแต่งกิ่ง 
 การศัลยกรรมต้นไม้ 
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1) การวางแผนในการจัดการป่าในเมือง (urban forest planning) 
 
จะเห็นได้ว่าการจัดการป่าไม้ในเมือง จะเก่ียวข้องกับกระบวนการในการวางแผนเพ่ือให้บรรลุตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์เสมอ ซึ่ง “กระบวนการในการวางแผน” (planning process) เป็นกระบวนที่
เป็นระบบในการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ดังนั้นจึงสามารถจัดกลุ่มข้ันตอนหรือกระบวนการในการวางแผน โดยดัดแปลงจาก
แบบจ าลองในการวางแผนป่าไม้ในเมือง (ภาพที่ 7.1) ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามการตั้งค าถามก่อนการลงมือ
ปฏิบัติในการวางแผน ดังนี้ 
 

1.1) เรามี (ทรัพยากร) อะไรอยู่? 
 
การตั้งค าถามข้อแรกจะน าไปสู่ “กระบวนการในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล” เพ่ือ

น าไปใช้ในการวางแผน ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าการวางแผนเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากร และ
มนุษย์ โดยใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลของทรัพยากรทั้งสองประเภท การส ารวจและเก็บ
ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่จะท าให้สามารถประเมินสถานภาพของทรัพยากรแต่ละชนิดในอดีตหรือใน
ปัจจุบันได้ พร้อมทั้งยังสามารถน าไปใช้ในการคาดการณ์สถานภาพของทรัพยากรในอนาคต เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวใช้ประกอบในการวางแผน เนื่องจากการวางแผนเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับอนาคตตัวอย่างของสิ่งที่
จะต้องด าเนินการส ารวจหรือเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการนี้ ได้แก่  

 การจ าแนกระดับหรือหน่วยของการวางแผน ซึ่งในการวางแผนนั้นสามารถจ าแนกระดับ
ของการวางแผนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันคือ (1) การจ าแนกตามพ้ืนที่ เช่น แผน
ระดับภูมิภาค แผนระดับพื้นที่ หรือแผนระดับบริเวณ  (2) การจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
เช่น แผนนโยบาย แผนการจัดการ แผนโครงการหรือแผนปฏิบัติการ  

 การส ารวจทรัพยากร เป็นการส ารวจเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ สัดส่วน และการกระจายของ
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ เพ่ือจะได้สามารถประเมินสถานภาพ และศักยภาพของทรัพยากร
แต่ละประเภทได้ 

 การส ารวจความคิดเห็นของชุมชน 
 ส ารวจการเปลี่ยนแปลง (ของทรัพยากร) หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

 
1.2) เราต้องการอะไร ? 
 
การตั้งค าถามนี้จะท าให้เราสามารถ “ก าหนดเป้าหมายของการจัดการ” ได้ว่าเราจะจัดการไป

โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอะไรบ้าง ซึ่งในกระบวนการของการก าหนดเป้าหมายของการจัดการนี้มีสิ่งที่
เราจะต้องขบคิดและระบุไว้ในแผนการจัดการดังนี้ 

 กระบวนการในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เป้าหมายทั้งหมด 
 การก าหนดระยะเวลาของแผนและเป้าหมายในแต่ละช่วงของแผน เช่น แผนในระยะยาว 

แผนในระยะกลาง และแผนในระยะสั้น 
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1.3) เราจะได้ (บรรลุผล) ในสิ่งท่ีเราต้องการอย่างไร? 
 
ค าถามในข้อที่สามจะน าไปสู่ “กระบวนการของแผนในการจัดการ” ซึ่งก็คือจะเป็นการก าหนด

รูปแบบ หรือวิธีปฏิบัติในการด าเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีเราวางไว้ ซึ่งในแผนของการ
จัดการควรประกอบไปด้วย ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 แผนในการจัดการทั้งหมด 
 การก าหนดวัตถุประสงค์ในแผนรายปี 
 การเรียงล าดับความส าคัญของแผนหรือวิธีปฏิบัติ 

 
ในระหว่างการพัฒนาแผนในการจัดการ หรือเมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้ว จ าเป็นจะต้องมี 

“กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล”  เพ่ือเป็นการตรวจสอบและประเมินดูว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามแผนหรือไม่ หรือแผนที่น าไปปฏิบัตินั้นสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ใน
กระบวนการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลนี้ สิ่งจ าเป็นก็คือการก าหนดดัชนีและเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่ง
ดัชนีและเกณฑ์สามารถก าหนดได้แตกต่างกันไปตามทรัพยากรที่ต้องการประเมินและตามเป้าหมายที่ต้องการ  
หากเมื่อกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนการจัดการ แล้วพบว่าไม่เป็นไปตามแผนหรือตาม
เป้าหมายที่วางไว้ก็อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงพัฒนาแผนในการจัดการใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองและ
แนวความคิดท่ีว่า แผนในการจัดการสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขให้เหมาะสมได้เสมอ 

 

Inventories
(What do we have?)

• Identify planning unit

• Urban forest resources

• Public attitudes

•Agents of change

Management Goals
(What do we want?)

• Process inventories

• Overall goals

• Long, intermediate, short-range goals

Management Plans
(How do we get what we want?)

• Overall management plan

•Annual objectives

• Priorities

F
E
E
D
B
A
C
K

Urban Forest Planning Model

: 
 

ภาพที ่7.1  แบบจ าลองกระบวนการในการวางแผนป่าไม้ในเมือง 
ที่มา : มณฑาทิพย์, 2553 
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2) การคัดเลือกพันธุ์ไม้ปลูกในเขตเมือง 
 
ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้เพ่ือปลูกในเขตเมืองนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัยหลัก 4 ประการคือ  
 
2.1) ปัจจัยทางด้านสังคม (social factors) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการก าหนด

วัตถุประสงค์หลักของการปลูก เช่น ต้องการปลูกต้นไม้เพ่ือเน้นประโยชน์ในแง่ของความสวยงาม หรือการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้สอย หรืออาจมีปัจจัยภายนอกในแง่ของทัศนคติหรือความเชื่อในการปลูกต้นไม้ 
เช่น ความเชื่อที่ว่าไม่ควรปลูกต้นลั่นทมไว้ในบ้าน ส าหรับตัวอย่างในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปลูกต้นไม้
เพ่ือ เช่น 

- ปลูกเพ่ือบังแสงแดดให้แก่ตัวอาคาร บ้านเรือน 
- ปลูกเพ่ือให้ร่มเงาแก่ถนน หรือทางเดินเท้า 
- ปลูกเพ่ือให้ร่มเงาแก่ลานจอดรถ 
- ปลูกเพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในสนาม หรือในสวนสาธารณะ 
- ปลูกตามรั้วบ้านเป็นฉากเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง เสียง แสงรบกวนจากภายนอก 
- ปลูกเพ่ือความสวยงามของพุ่มใบ ดอก ผล ตามฤดูกาล 
- ปลูกเพ่ือบรรเทาหรือป้องกันลมพายุ 

แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วในการคัดเลือกพันธุ์ไม้เพ่ือปลูกในเขตเมืองนั้น อาจคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ให้
ประโยชน์เอนกประสงค์ ในกรณีที่ต้นไม้มีลักษณะคุณสมบัติที่พึงใช้สอยได้หลายทาง เช่น เป็นทั้งไม้ประดับ ไม้
ฟืน และเติบโตให้ร่วมเร็วด้วย ก็ควรจะคัดเลือกพันธุ์ไม้นั้นมากกว่าไม้ชนิดอ่ืน ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ได้น้อยกว่า 

 
2.2) ปัจจัยบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม (environmental constraints)  เป็นปัจจัยที่ต้อง

ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่จะปลูก  เนื่องจากการจะคัดเลือกพันธุ์ไม้ชนิดใดมาปลูกนั้นจ าเป็นจะต้อง
ทราบถึงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่เสียก่อน โดยสิ่งที่ต้องค านึงถึงส าหรับพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้ในเขตเมือง ได้แก่ 

 ที่ว่าง  การปลูกต้นไม้ในเมืองมักจะหนีปัญหาเรื่องที่ว่างไม่พ้น เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะปลูก
ต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกจ ากัดด้วยตัวอาคาร สายไฟ สายโทรเลข ขอบถนน ต้นไม้ข้างเคียง หรือแม้แต่ทางระบายน้ า
ใต้ผิวดิน ชนิดไม้ที่ปลูกควรเลือกให้พอเหมาะกับช่องว่างที่มีอยู่ โดยอาจเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก (สูงไม่เกิน 9 เมตร) 
ขนาดกลาง (สูงระหว่าง 9-18 เมตร) หรือขนาดใหญ่ (สูงเกินกว่า 18 เมตร) ก็ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องเลือก
รูปทรงของต้นไม้ให้สอดคล้องและกลมกลืนกับช่องว่างที่มีอยู่ด้วย ซึ่งรูปทรงของต้นไม้โดยทั่วๆ ไปมีอยู่ 7 
ประเภท คือ รูปทรงไม่แน่นอน (irregular) ทรงแจกัน (vase) รูปวงรี (oval) รูปปิรามิด (pyramid) รูปแท่ง 
(column) รูปทรงกลม (round) และรูปกิ่งย้อย (weeping) 

 ดิน  ดินของพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ในเมืองนั้นมักจะผันแปรไปตามกิจกรรมของการก่อสร้าง 
ปกติดินมักจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปหรือไม่ก็ถูกทับถมโดยดินล่าง กรวดทราย หรือเศษเหลือของวัสดุก่อสร้าง 
ท าให้ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติแบบพิเศษต่อดินเพ่ือช่วยเหลือให้
ต้นไม้ที่ปลูกเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก 

 อากาศใกล้ผิวดิน (microclimate)  ปัจจัยเกี่ยวกับอากาศใกล้ผิวดินมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้น และลม อากาศใกล้ผิวดิน เหล่านี้อาจจะให้คุณหรือ
โทษต่อต้นไม้ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอันมีผลต่ออากาศใกล้ผิวดิน ณ จุดนั้น อากาศใกล้ผิวดินใน
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บริเวณลานจอดย่อมแตกต่างไปจากสวนสาธารณะและบนถนน ซึ่งขนาบไปด้วยตึกสูง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพล
ต่อการเลือกชนิดไม้ปลูกและการบ ารุงรักษาต้นไม้ทั้งสิ้น 

 มลพิษ (pollutions) สภาพแวดล้อมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการปลูกต้นไม้เพ่ือ
ความรื่นรมย์ในเมืองก็คือ มลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางดิน ซึ่งอาจเกิดจาก
ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม น้ ามัน และเคมีภัณฑ์ต่างๆ พันธุ์ไม้แต่ละชนิดมีความทนทานต่อมลพิษทาง
อากาศและมลพิษในดินแตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นพันธุ์ไม้บางชนิดยังไงต่อมลพิษทางแสงอีกด้วย 

 มนุษย์  มนุษย์เป็นผู้ก าหนดสภาพแวดล้อมของป่าไม้ในเมือง ทั้งในฐานะผู้สร้างและผู้
ท าลาย มลพิษต่างๆ เกิดขึ้นจากมนุษย์ ขณะเดียวกันมนุษย์ก็ปลูก จัดการและ บ ารุงรักษาต้นไม้ในเมือง 
กิจกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการป่าไม้ในเมืองของมนุษย์พอจะแยกกว้างๆ ได้ 3 ประเภท คือ 

- การปลูก  มนุษย์จะต้องมีการพิจารณาถึงลักษณะและท าเลของพ้ืนที่ที่จะปลูก การ
ผสมผสานพันธุ์ไม้ การออกแบบวางผังด าเนินงาน และการประสานสิ่งต่างๆ เหล่านี้เข้า
ด้วยกันอย่างกลมกลืน 

- การบ ารุงรักษา  มนุษย์มีบทบาทส าคัญในการบ ารุงรักษาต้นไม้ในเมือง ซึ่งรวมไปถึงการ
ควบคุมการเจริญเติบโต การควบคุมและป้องกันภัยอันตรายจากโรค แมลง ลมฟ้า
อากาศ ไฟ ฯลฯ 

- การตัดฟัน หรือสับเปลี่ยน  มนุษย์มีบทบาทส าคัญในการพิจารณาและตัดสินใจในการ
ตัดฟันหรือสับเปลี่ยนต้นไม้ในเขตเมืองเมื่อต้นไม้ที่ปลูกนั้นมีอายุแก่เกินไป หรือโตจนถึง
ขนาดตัดฟัน ซึ่งมนุษย์จะเข้ามามีบทบาทในการตัดฟัน ใช้ประโยชน์ แต่สิ่งเหล่านี้เพราะ
ถือว่าเป็นประโยชน์อันพึงได้รับที่เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น นอกจากนี้หากพบว่า
ต้นไม้ที่ปลูกไว้นั้นหักโค่นเพราะถูกพายุ หรือแมลงท าลาย หรือขึ้นอยู่หนาแน่นเกินไปก็
ควรจะตัดแต่งปรับปรุงให้เหมาะสม พันธุ์ไม้ที่เลือกปลูกจะต้องสอดคล้องกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ทั้งในแง่นิเวศวิทยา สถาปัตยกรรม และจิตวิทยา 

 
2.3)  ปัจจัยทางวนวัฒนวิทยา (silvicultural factors) หรือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ

ทางนิเวศวิทยา และชีววิทยาของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด ซึ่งจะส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในการปลูกและการ
จัดการพันธุ์ไม้เหล่านั้นในเขตเมือง ตัวอย่างของปัจจัยทางวนวัฒนวิทยาของพันธุ์ไม้ ที่จ าเป็นจะต้องพิจารณา
ถึงในการคัดเลือกและน าพันธุ์ไม้มาปลูกในเขตเมืองได้แก่ ลักษณะทางนิเวศวิทยาหรือถิ่นที่อยู่เดิมของพันธุ์ไม้ที่
จะน ามาปลูก เช่น ลักษณะของดิน น้ า อากาศ สภาพภูมิประเทศ ฯลฯ  นอกจากนี้ลักษณะทางชีววิทยาของ
พันธุ์ไม้แต่ละชนิด เช่น ลักษณะรูปทรง ใบ ดอก ผล เมล็ด การกระจายพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการ
เจริญเติบโต ก็จะส่งผลต่อการคัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และวัตถุประสงค์ของการปลูก  
นอกจากนี้ปัจจัยทางวนวัฒนวิทยาของพันธุ์ไม้ยังอาจบ่งชี้ให้เห็นถึงความทนทาน หรือความสามารถในการ
ปรับตัวของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยจ ากัดได้มากน้อยเพียงใด โดยทั่วๆ ไปแล้วเรา
ควรคัดเลือกพันธุ์ไม้ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ถ่ินเดิมซึ่งสามารถข้ึนอยู่ได้ในพ้ืนที่นั้น ข้อนี้เป็นหลักธรรมดาท่ีจ าเป็น
เบื้องต้น เพราะถึงแม้พันธุ์ไม้จะมีลักษณะดีเพียงใด แต่ถ้าปลูกข้ึนไม่ได้เพราะขัดกับสภาพดินฟ้าอากาศแล้ว ก็
ย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะค านึงถึง ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ปลูกในแง่ของปัจจัยทางวนวัฒน-
วิทยา ได้แก่ 
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 ต้องมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานที่  เนื่องจากการปลูกต้นไม้ในเมืองนั้นมักจะมี
ปัจจัยจ ากัดเกี่ยวกับพ้ืนที่ในเรื่องของตัวอาคาร สายไฟฟ้า โทรศัพท์ ขอบถนน ระบบระบายน้ า และอ่ืนๆ ซึ่ง
ข้อก าหนดเหล่านี้จะส่งผลถึงการเลือกชนิด และรูปทรงของต้นไม้ที่จะปลูก 

 ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  โดยเฉพาะกับพื้นดินที่ถูกบดอัดแน่น ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ า ระบบการระบายน้ าที่ไม่ดีของพื้นที่ชุมชนเมืองเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นซีเมนต์
และคอนกรีต การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความทนทานและปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูงๆนี้ จะ
ช่วยลดอัตราการตาย และการบ ารุงรักษาได้ในระยะยาว 

 รูปทรงของต้นไม้  ซึ่งการคัดเลือกรูปทรงเพ่ือปลูกจะขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอย และ
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ และแต่ละบุคคล 

 
2.4)  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (economic factors)  ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้เพ่ือปลูกในเขต

เมืองนั้น ปัจจัยหนึ่งที่นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกพันธุ์ไม้ปลูกก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการปลูกต้นไม้ในเมืองนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการปลูก และการบ ารุงรักษาอย่างดี เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจ ากัดดังกล่าว ดังนั้นงบประมาณเก่ียวกับการปลูก การบ ารุงรักษา หรือการ
สับเปลี่ยน ตัดฟัน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบด้วยเสมอ ซึ่งในการคัดเลือกพันธ์ไม้นั้น ควร
คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เสียค่าซื้อและจัดหา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการปลูกและบ ารุงรักษาต่างๆ น้อยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณประโยชน์ที่จะพึงได้รับ 

 
กล่าวโดยสรุปแล้วคุณสมบัติทั่วๆ ไปของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมจะน ามาปลูกในเขตเมือง ควรมี

ลักษณะดังนี้  
 มีความแข็งแรงทนทาน สามารถขึ้นได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีน้ าน้อย ทนต่อ

มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ลมพายุ และการเหยียบย่ าของผู้คน 
 มีทรงพุ่มสวยงาม  ไม่แตกก่ิงก้านสาขามากจนเป็นอันตรายต่อยานพาหนะหรือผู้คน 

และไม่สูงเกินไปจนท าอันตรายต่อสายไฟ 
 ไม่ผลัดใบ  มีใบเต็มพุ่มตลอดทั้งปี มีสีสรรสวยงาม ไม่มีการทิ้งเปลือก ดอก หรือต้น ซึ่ง

ก่อให้เกิดความร าคาญ และเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
 มีอายุยืนนาน  เนื่องจากจะช่วยยืดระยะเวลาในการต้องตัดฟันและสับเปลี่ยนต้นไม้ ซึ่ง

จะส่งผลถึงงบประมาณในการดูแลรักษา 
 เป็นพันธุ์ไม้ถิ่นเดิม หรือเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น  เนื่องจากพันธุ์ไม้ถ่ินเดิมย่อมสามารถ

ปรับตัวและอยู่ได้ในสภาพท้องถิ่นเดิมของพ้ืนที่ได้ดีกว่าการน าพันธุ์ไม้ต่างถ่ินเข้ามาปลูก 
 
ส าหรับตัวอย่างในการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้เพ่ือปลูกในสถานที่ต่างๆ มีดังนี้ 
 

 เกาะกลางถนน ไหล่ถนน ในถนนที่กว้าง  ต้นไม้ที่เลือกมาปลูกต้องมีคุณสมบัติพิเศษ 
คือ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูงๆ ได้ เพราะสถานที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยมลภาวะที่เป็นพิษ ฝุ่น
ละออง ความร้อนจากมุมตกกระทบของตัวอาคาร การสะท้อนความร้อนจากพ้ืนถนน ตัวอาคารข้างเคียง 
แรงลมจากการขับขี่ยวดยาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นผลให้สภาพแวดล้อมมีความเครียดสูง 
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คุณสมบัติของชนิดไม้ยืนต้นที่เหมาะสม 
- เป็นต้นไม้ท่ีทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูงๆ ได้ 
- ให้ร่มเงาแก่ผู้ที่สัญจรไปมา 
- ให้ความปลอดภัยแก่ยานพาหนะ ผู้คนสัญจรไปมา คือต้องเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน

เหนียว ระบบรากลึก ไม่หัก หรือโค่นล้มง่าย 
- ระบบรากลึกไม่เกิดปมราก (knob) โผล่ขึ้นมาระดับผิวดิน ซึ่งท าให้พื้นดินหรือพ้ืน

ปูนบริเวณโคนต้นแตกร้าว ช ารุดเสียหายได้ หรือยากแก่การตัดหญ้าบริเวณโคนต้น 
- ใบละเอียด ไม่ร่วงง่าย สะดวกต่อการเก็บกวาดและดูแลรักษา 
- ให้ดอกสวยงาม บานทน 
- เป็นชนิดไม้ที่มีความเป็นเอกภาพ สามารถเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ได้ ตัวอย่างไม้

ยืนต้น ได้แก่ มะขาม ประดู่ เสลา อินทนิล มะฮอกกานี ชมพูพันธ์ทิพย์ จามจุรี เป็น
ต้น 

ต้นไม้ที่เหมาะส าหรับใช้ปลูกให้ร่มเงาถนน  ควรมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
- เป็นต้นไม้ท่ีปลูกข้ึนง่ายและเติบโตเร็วพอสมควร และไม่จ าเป็นต้องบ ารุงรักษามาก

นัก ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากการปลูกต้นไม้ข้างถนนย่อมเลือกดินหรือท าเลที่ปลูก
ไม่ได้ ทั้งจะคอยดูแลเอาใจใส่ท านองเดียวกับไม้ประดับที่ปลูกภายในบ้านก็ไม่ได้
เช่นเดียวกัน 

- มีพุ่มทึบและแผ่กิ่งก้านสาขาพอสมควร เพราะต้องการให้ร่มเงา ไม่ควรผลัดใบพร้อม
กัน หรือมีระยะเวลาผลัดใบไม่นานนัก 

- โดยทั่วไปไม่ควรเป็นไม้ที่มีผลที่คนหรือสัตว์ชอบกิน เพราะอาจท าให้มีการปีนป่าย
รบกวน ส่งผลให้กิ่งก้านต้นไม้เสียหาย หรือเกิดความสกปรกจากมูลสัตว์ 

- ควรเป็นต้นไม้ท่ีมีลักษณะงดงาม หรือที่จะใช้ต้น กิ่ง ก้าน เป็นประโยชน์ต่อไปได้ด้วย
ก็จะยิ่งเป็นการดี 

ตัวอย่างต้นไม้ที่เหมาะส าหรับปลูกให้ร่มเงาถนน ได้แก่ มะยมป่า มะม่วงหิมพานต์ 
ทองกวาว ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ขี้เหล็ก สนทะเล สนประดิพัทธ์ ยมหอม พยุง หางนกยูงฝรั่ง จามจุรี ตะแบก 
อินทนิล นนทรี มะขามเทศ ประดู่ป่า มะฮอกกานี มะขาม เป็นต้น 

 
 ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคารย่านธุรกิจ และอาคารบ้านเรือน  การออกแบบ

และจัดควรเน้นการใช้ประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการได้นั่งพักผ่อน สร้างบรรยากาศรอบๆ ตัวอาคาร ควรใช้ต้นไม้ที่ให้
ร่มเงา ให้ดอกสวยงาม กิ่งก้านเหนียว ล าต้นตรง ใบร่วงน้อย และไม่เป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นที่ชื่นชอบของแมลง 
เพราะหนอนจากแมลงบางชนิดเป็นอันตรายและมีพิษ มีความทนทานต่อการปลูกในพ้ืนที่จ ากัด เช่น ปลูกใน
กระบะปลูก ซึ่งกระบะอาจมีขนาดแตกต่างกัน และรูปร่างแตกต่างกัน  

พันธุ์ไม้ที่นิยมปลูก  ได้แก่ ประดู่อินเดีย อินทนิล มะฮอกกานี ปีบ ไทร ถ้าเป็นจ าพวกปาล์ม
ล าต้นเดี่ยวที่มีผลขนาดใหญ่ เช่น มะพร้าว หลังปลูกต้องท าความสะอาดบริเวณคอของต้นให้สะอาด เพ่ือไม่ให้
ออกจั่นติดผล เพราะอาจเป็นอันตรายเวลาผลร่วงหล่น การจัดนิยมแบบปลูกเป็นระเบียบ และการปลูกเป็น
กลุ่ม 
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ชนิดไม้ยืนต้นที่เหมาะส าหรับปลูกในบริเวณบ้าน ส านักงาน และท่ีสาธารณะต่างๆ ได้แก่ 
เสี้ยวดอกแดง หางนกยูงไทย ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ขี้เหล็ก สนทะเล สนประดิพัทธ์ หางนกยูงฝรั่ง ทองหลาง 
แคฝรั่ง ศรีตรัง ตะแบก อินทนิลน้ า อินทนิลบก เสลา บุนนาค ประดู่ป่า เป็นต้น 

 
 ริมทางเท้า  ในถนนที่ค่อนข้างแคบตามตรอก ซอก ซอย ที่มีพ้ืนที่ปลูกจ ากัด และจ ากัด

ด้วยสิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคข้างเคียง เช่น เสาไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล ระบบระบายน้ าใต้ผิว
ดิน การเลือกชนิดไม้ต้องพิจารณาถึงขนาดของทรงพุ่ม ความสูงของต้นไม้ที่ไม่กระทบต่อสายไฟ สายโทรศัพท์ 
สายเคเบิล และอ่ืนๆ และระบบรากของต้นไม้จะต้องไม่ท าลายท่อระบาย ท าให้ท่อระบายน้ าเกิดการอุดตัน 
หรือแตกร้าว 

ไม้ยืนต้นที่เลือกมาปลูก  ควรเจริญเติบโตช้า ทรงพุ่มแคบ ไม่แตกก่ิงกระโดงระดับล่าง ล าต้น
เดี่ยวตรง เช่น พิกุล อินทนิล ตะแบก 

ในกรณีที่ไม่มีระบบสาธารณูปโภคเป็นเครื่องกีดขวาง หรือเป็นเครื่องกีดขวางแต่อยู่ใน
ระดับสูง สามารถเลือกต้นไม้ทรงสูง ล าต้นเปลาตรงได้ โดยธรรมชาติทรงพุ่มจะเบนเข้าหาแสง และหนีสิ่งกีด
ขวาง เช่น ตึกแถว ทรงพุ่มด้านบนจะคลุมส่วนถนน ท าให้เกิดอุโมงค์ใต้เรือนยอดต้นไม้ สร้างความร่มรื่นและท า
ให้เกิดความรู้สึกท่ีดีขึ้น 

 
 ริมชายคลอง  เป็นการปลูกต้นไม้ริมชายคลองในเมือง ให้ความร่มรื่น สวยงาม สร้าง

บรรยากาศแก่ผู้คนสัญจรทางน้ า ทางเดินเท้าริมชายคลอง หรือการรักษาสภาพแวดล้อมในคลองน้ าทั่วไป 
ต้นไม้ที่ปลูกพยายามหลีกเลี่ยงต้นที่มีใบ ดอก ผลร่วงหล่นง่าย เพราะจะท าให้น้ าสกปรก และพยายามเลือก
พันธุ์ไม้ที่ชอบขึ้นริมคลอง กิ่งก้านลู่ลง อ่อนช้อย พลิ้ว ให้ความสวยงามเวลาทอดเงาลงสู่น้ า  เช่น หลิวจีน 
แปรงล้างขวด กระถินณรงค์ และพันธุ์ไม้ที่ชอบขึ้นริมน้ า อาทิ มะตาด มะกอกน้ า ไทร จิกน้ า โมก  กุ่มน้ า  ข่อย  
ขี้เหล็ก จามจุรี ตีนเป็ดน้ า ทองโหลง ไทรด่าง ไทรย้อยใบแหลม สนทะเล สนประดิพัทธิ์ โสกน้ า โสกพวง หลิว  
หูกวาง  เป็นต้น 

 
 การปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันลม  เพ่ือควบคุมการพัดและไหลเวียนของลม ลด

ความเร็วลมไม่ให้อาคารบ้านเรือน หรือพืชผลที่อยู่ด้านหลังแนวกันลมเสียหาย ในการนี้ การออกแบบแนวกัน
ลม การเลือกชนิดไม้ และการจัดการแนวกันลมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะประสิทธิภาพของแนวกันลม
ขึ้นอยู่กับความสูงและความหนาแน่นของต้นไม้ในแนวกันลม แต่แถวของต้นไม้ในแนวกันลมก็ข้ึนอยู่กับขนาด
ของพ้ืนที่และชนิดไม้ที่ปลูก ปกติต้นไม้ที่ใช้ปลูกเป็นกันลมควรมีกิ่งก้านเหนียว ทนทานต่อลมพัดได้ดี มีใบ
ทนทานต่อการพัดของลม มีระบบรากแข็งแรง ไม่โค่นล้มง่าย เช่น สนทะเล  ประดู่ มะขามเทศ ไผ่ มะขาม 
สีเสียดแก่น กระถินยักษ์ หว้า มะกอกน้ า ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่สภาพภูมิประเทศว่าจะเหมาะสมกับพันธุ์ไม้อะไรบ้าง 
โดยทั่วไปประสิทธิภาพของแนวกันลมจะมีมากในระยะหลังแนวกันลม 5-10 เท่าของความสูงแล้วค่อยๆ 
น้อยลงเมื่อห่างออกไปเป็น 15 และ 20 เท่าของความสูงของแนวกันลม ส่วนด้านหน้าของแนวกันลมก็จะมีผล
ออกไปถึง 5 เท่าของความสูงของแถวต้นไม้ อาจจะมีตั้งแต่ 3 ถึง 5 แถว ในแนวกันลม ซึ่งปกติแล้วจะปลูกตั้ง
ฉากกับทิศทางลมที่พัดอยู่เป็นประจ า 
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 การปลูกต้นไม้ตามสวนสาธารณะ  การปลูกไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อม 
ลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ลดกระแสลม เป็นร่มเงา ป้องกันการพังทลายของดินในพ้ืนที่วิกฤต 
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ความรู้ รวมทั้งเป็นองค์ประกอบของการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม ส าหรับการคัดเลือก
พรรณไม้ที่จะมาปลูกในบริเวณสวนสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด
ใหญ่ หรือมีพ้ืนที่มากกว่า 2 ไร่ขึ้นไปนั้น สามารถน าพรรณไม้ยืนต้นมาปลูกได้หลากหลายชนิดไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งการปลูกพรรณไม้ต้นในบริเวณสวนสาธารณะนี้ควรจะเน้นในเรื่องของความหลากหลายของชนิดพรรณ โดย
คัดเลือกให้เหมาะสมตามสภาพดิน ลักษณะพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์ ตลอดจนความสวยงาม  การปลูกต้นไม้
จะต้องมีการวางแผนการปลูกเป็นพิเศษตามการออกแบบของนักภูมิสถาปัตย์ อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มต้นไม้
ตามลักษณะสีของดอก รูปทรงของต้นไม้ ร่มเงา สีสันของใบ ความหยาบ ละเอียดของใบ เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามกลมกลืนกันตามแบบ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้จะช่วยก าหนดชนิด และระยะการปลูกได้
ตามลักษณะพันธุ์ไม้ที่เลือกตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยระยะปลูกจะไม่แน่นอน 

ส าหรับคุณลักษณะของพรรณไม้ที่น ามาใช้ในการประเมินเพ่ือคัดเลือกชนิดพรรณไม้ที่
เหมาะสมได้แก่ มีลักษณะทรงพุ่มที่สวยงามไม่แผ่กว้างเกินไป ไม่มีโรคและแมลงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย ให้
ดอกสวยงาม ให้ดอกหอม ไม่มียางที่เป็นพิษ ไม่มีผลขนาดใหญ่ที่จะหล่นเป็นอันตราย ปลูกง่าย โตเร็ว และไม่
ต้องการการดูแลรักษามาก และมีความนิยมใช้ปลูกประดับ ซึ่งมีชนิดพรรณไม้ต้นที่แนะน าในสวนสาธารณะ 
ได้แก่  กระทิง  กุ่มบก  แก้วเจ้าจอม  ข่อย  คอเดีย  จ าปา  จ าปี  ชงโค  ชัยพฤกษ์  ตะแบก  แตรชมพู  น้ าเต้า
ต้น  บุหงาส่าหรี  ปีบ  พิกุล  รัตมา  ล าดวน  เสลา  สุพรรณิการ์  เหลืองอินเดีย  อโศกอินเดีย  อินทนิลน้ า  
อินทนิลบก  ไม้ตระกูลหมาก  เป็นต้น 

 

 พันธุ์ไม้ที่มีศักยภาพในการน ามาปลูกในเขตเมือง จ าแนกตามถิ่นที่อยู่ 
การปลูกต้นไม้ในเขตเมืองนั้น นอกจากควรน าพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองมาส่งเสริมในการปลูกในเขต

เมือง จากการศึกษายังพบว่าได้มีการน าพันธุ์ไม้จากต่างประเทศเข้ามาปลูกในประเทศไทย และสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยได้ ซึ่งธวัชชัย (2536)  ได้แนะน าพันธุ์ไม้ที่มี
ศักยภาพในการน ามาปลูกในเขตเมือง โดยจ าแนกตามถ่ินที่อยู่ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการน ามาปลูกในเขตเมือง จ าแนกตามลักษณะถิ่นที่อยู่เดิม 

พรรณไม้จากต่างประเทศ พรรณไม้พื้นเมือง 

อเมริกากลาง จามจุรี  ชมพูพันธุ์ทิพย์ 

ตะขบบ้าน  ลั่นทม 

ป่าเบญจพรรณ กัลปพฤกษ์  ทองกวาว 

ประดู่ป่า  ราชพฤกษ์ 

อาฟริกา แคแสด  ปาล์มน้ ามัน 

หางนกยูงฝรั่ง 

ป่าดิบชื้น บุนนาค  ประดู่บ้าน  

โสกเหลือง  อินทนิล 

เอเชียตะวันตก ประดู่แขก  มะขาม   

หลิว  อโศกอินเดีย 

ป่าดิบแล้ง ตะเคียนทอง  ยางนา 

สารภีทะเล  โสกน้ า 

มาเลเซีย กระดังงาไทย  สนประดิพัทธ์ ป่าชายหาด โพธิ์ทะเล  สารภีทะเล 

หูกวาง 

ออสเตรเลีย กระถินณรงค์  แปรงล้างขวด 

ยูคาลิปตัส   

ป่าดิบเขา นางพญาเสือโคร่ง 

สนสองใบ  สนสามใบ 

 
 

3) การปลูกต้นไม้ในเขตเมือง 
 
ส าหรับหลักการในการปลูกต้นไม้ในเขตเมืองโดยทั่วๆ ไปแล้วมีหลักการที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการ

ปลูกต้นไม้อยู่ใน 3 กลุ่มกิจกรรมหลักๆ ด้วยกัน คือ (1) การเตรียมพ้ืนที่ส าหรับปลูก  (2) การเพาะช ากล้าไม้  
(3) การจัดหาวัสดุพันธุกรรมส าหรับปลูก ซึ่งวัสดุพันธุ์กรรมส าหรับปลูกต้นไม้ในเขตเมืองอาจแตกต่างจากการ
ปลูกต้นไม้ทั่วๆ ไปเล็กน้อยคือ นอกจากจะปลูกด้วยกล้าไม้ทั่วๆ ไปแล้ว อาจมีการน าไม้ขุดล้อมซึ่งเป็นไม้ขนาด
ใหญ่มาปลูกในเขตเมือง  ส าหรับรายละเอียดในการปลูกต้นไม้ในเขตเมืองสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ในเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาวนวัฒนวิทยาในเขตเมือง ภาควิชาวนวัฒนวิทยา  ซ่ึงในที่นี้ขอยกบทสรุปกิจกรรมใน
การปลูกต้นไม้ในเขตเมืองเป็นข้อๆ โดยส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ (2546) ดังนี้ 

3.1)  ขุดหลุมปลูกให้กว้าง ไม่ต้องลึกมาก หลุมปลูกท่ีตื้นแต่กว้างดีกว่าหลุมปลูกท่ีลึก  
เนื่องจากรากของต้นไม้ที่ท าหน้าที่ในการหาอาหารจะอยู่ใกล้ผิวดิน การท าหลุมกว้างและพรวนดินให้โปร่ง จะ
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบราก มีผลให้ส่วนบนคือล าต้นและพุ่มใบเจริญ
เร็วและแข็งแรง นอกจากนี้ ในพื้นที่ท่ีเป็นดินเหนียว เช่น กรุงเทพมหานคร และที่ราบลุ่มภาคกลาง น้ าฝนจะขัง
ในหลุมปลูกตลอดเวลาท าให้รากไม่เจริญ การขุดหลุมปลูกจึงอาจใช้วิธีการยกโคกปลูก 

3.2)  ไม่ควรขุดดินเดิมทิ้งแล้วน าดินผสมที่คิดว่าดีจากท้องตลาดมาใส่แทน หากดินในบริเวณ
หลุมปลูกดีพอใช้ได้อยู่แล้ว  ดินผสมที่จ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดในขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วมีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน มีการปลอมปนใช้แกลบด าผสมมากเพ่ือให้แลดูดี เกือบทั้งหมดใช้วัตถุดิบที่ยังไม่สลายตัว ท าให้หลุม
ปลูกท่ีลึกกลายเป็นที่หมักปุ๋ยและเป็นตัวแย่งไนโตรเจนและธาตุอ่ืนจากดินมาใช้เสียเอง ท าให้ต้นไม้เกิดสภาวะ 
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“งัน” คือหยุดการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมีเชื้อโรค เชื้อรา ไข่แมลง และวัชพืชติดมาด้วยเสมอ ก้นหลุมที่น้ า
ขังจะขาดออกซิเจนจึงเกิดแก๊สมีเทน หรือเกิดกลิ่นเน่าเหม็นจากแก๊สไข่เน่า (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) 

3.3)  ใส่วัสดคุลุมดินและห้ามปลูกหญ้าหรือไม้คลุมดินที่บริเวณโคนต้นไม้ปลูกใหม่  เพราะ
หญ้าหรือวัสดุคลุมดินเป็นพืชโตเร็ว จึงเป็นตัวแย่งอาหารจากต้นไม้ ท าจะท าให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่โตช้า จึงควรใส่
วัสดุคลุมดินแทน เช่น หญ้าตากแห้งสับ ปุ๋ยหมักหยาบที่สลายตัวแล้ว หรือกาบมะพร้าวสับผสมขุยมะพร้าว (ไม่
ควรใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวเพราะไม่มีเส้นใยช่วยให้โปร่ง เมื่อถูกน้ ามักจับตัวไม่โปร่งอากาศ) วัสดุคลุมดินจะ
ท าหน้าที่รักษาความชื้นในดินและป้องกันวัชพืช การใส่วัสดุคลุมดินต้องเว้นไม่ให้ชิดโคนต้นเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดจากเชื้อราหรือแมลงบางชนิดไม่ให้สัมผัสกับล าต้นโดยตรง 

3.4)  ให้ปุ๋ยเม่ือต้นไม้ต้องการหรือเมื่อต้นไม้น าปุ๋ยไปใช้ได้  ระบบรากของต้นไม้ปลูกใหม่ยังไม่
สามารถดูดเอาปุ๋ยไปใช้ได้ การใส่ปุ๋ยเป็นการเร่งวัชพืชให้โตเร็ว และไปแย่งอาหารจากต้นไม้ที่ปลูก แต่หาก
จ าเป็นต้องให้ปุ๋ยในระยะแรกควรใช้ชนิดฉีดพ่นทางใบ เมื่อระบบรากตั้งตัวได้แล้วจึงเริ่มให้ปุ๋ยแก่ระบบราก
ตามปกติได้ ส่วนใหญ่ถ้าปลูกถูกวิธีระบบรากจะเริ่มเดินและหาอาหารได้ในต้นฤดูฝน ในช่วงนี้ควรดูแลถอน
วัชพืชและเกลี่ยวัสดุคลุมดินเสมอ ถ้าดินก้นหลุมเป็นดินเลว การรองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟตอาจจ าเป็นและท า
ได้ เนื่องจากออกฤทธิ์ช้า และไม่ละลายซึมไปในดินได้อย่างรวดเร็วอย่างปุ๋ยชนิดอื่นๆ 

3.5)  ไม่ควรค้ าจุนหรือผูกรัดต้นไม้กับหลักปลูกแน่นเกินไป  การตรึงต้นไม้ม่ันคงและนานเกินไป
กลับท าให้ล าต้นของต้นไม้ไม่แข็งแรง นอกจากนี้ การรัดต้นไม้กับหลักปลูกท่ีแน่นเกินไปจะท าให้เกิดบาดแผล
เมื่อต้นไม้โยกจากลม การใช้ลวดที่คมและปล่อยไว้นานจนลวดหรือเชือกถูกกลืนไปในเนื้อไม้จะท าให้ล าต้นหัก
ง่ายมากขึ้น การโยงยึดส่วนที่สัมผัสล าต้น จึงควรใช้วัสดุที่แนบและยืดหยุ่นได้พอควร นอกจากนี้ ยังมีการ
แนะน าว่าไม่จ าเป็นที่จะต้องให้การโยงยึดส าหรับการปลูกไม้พุ่ม ถ้ามันสามารถตั้งตัวได้เองแล้ว การพิจารณาใช้
การค้ าจุนจึงมุ่งประเด็นไปท่ีการป้องกันต้นไม้จากลมท่ีแรงจริงๆ และจากความเสียหายจากคน สัตว์ หรือ
ยานพาหนะ 

3.6)  ไม่ควรใช้ผ้ากระสอบหรือวัสดุอ่ืนๆ พันรอบล าต้น  ต้นไม้ที่ยังอายุน้อย จะมีล าต้นบางส่วน
เป็นสีเขียว แสดงว่าล าต้นช่วยสังเคราะห์แสงได้ด้วย นอกจากนี้ การพันรอบล าต้นแม้จะดูดี แสดงให้เห็นความ
รักและความเอาใจใส่ต่อต้นไม้ แต่กลับเป็นที่อาศัยและขยายพันธุ์ของแมลงและเชื้อราบางชนิด และหากมี
บาดแผลก็จะมองไม่เห็น หากจ าเป็นต้องปกป้องจากแสงแดดจัดมากในระยะแรก ควรใช้วิธีก าบังแบบอื่นจะ
เหมาะสมกว่า 

3.7)  ไม่ควรตัดกิ่งและใบทิ้งก่อนหรือหลังการปลูก  ใบไม้คือแหล่งผลิตอาหารและคายน้ าเพื่อให้
เกิดแรงดึงดูดจากรากข้ึนสู่ส่วนบน หากไม่มีใบหรือมีใบน้อย นอกจากไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้ว ต้นไม้ยัง
ไม่สามารถใช้น้ าที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรปล่อยกิ่งและใบที่ไม่เสียหายหรือเป็นโรคไว้ช่วยปรุงอาหาร
ขึ้นไปใช้ในส่วนยอดให้มากท่ีสุดเสียก่อน เมื่อต้นไม้แตกกิ่งและใบใหม่เพียงพอแล้ว จึงค่อยพิจารณาตัดแต่งก่ิง
ใหม่ตามรูปทรงที่ต้องการ 

 
นอกจากนี้ ยังมีข้อแนะน าอ่ืนๆ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ใหญ่ๆ ดังนี้ 
 
 ควรเลือกปลูกในช่วงที่อากาศเย็น ไม่ร้อน ก่อนปลูกควรเอามือแตะดินที่หลุมปลูก หากรู้สึก

ว่าดินยังร้อนอยู่เพราะถูกแดดเผาทั้งวัน ควรรอให้ดินเย็นลงเสียก่อน 
 การน าต้นไม้ออกจากภาชนะห่อหุ้ม ควรระมัดระวังไม่ให้รากขาด ยอดหัก หรือตุ้มดินแตก 

หากเป็นถุงพลาสติก ควรฉีกถุงออกเสียก่อน และหากเป้นกระถางดินเผาควรงดให้น้ าก่อนปลูก 1 วันเพื่อให้ดิน
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ในกระถางแห้งและหดตัวแยกออกจากกระถาง จะท าให้เทต้นไม้ออกได้ง่าย นอกจากนี้ หากต้นไม้ปลูกอยู่ใน
เข่งสามารถปลูกท้ังเข่งได้เลย เนื่องจากเข่ง (ซึ่งสานและท าจากไม้) นั้นสามารถผุและย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย
ให้กับดินได้ในที่สุด 

 การวางต้นไม้ในหลุมปลูก ให้ระดับรอยต่อระหว่างรากและล าต้นที่เรียกว่า “คอราก” อยู่
เสมอกับระดับดินที่ปากหลุม ตั้งล าต้นให้ตรงแล้วโกยดินปลูกที่เตรียมไว้ที่ปากหลุมกลบรอบต้นไม้ ใช้มือกด
หรือเท้าเหยียบให้แน่นพอประมาณ เพ่ือให้รากสัมผัสดินทั่วทุกจุด รากจะได้ไม่แห้งและพร้อมที่จะขยายเพ่ือดูด
น้ าและอาหารต่อไป 

 การพูนดินรอบขอบหลุมปลูก ท าให้บริเวณโคนต้นเป็นแอ่งคล้ายรูปจาน เพ่ือให้สะดวกต่อ
การรดน้ า ใช้ไม้ไผ่ปักเป็นหลักยึดต้นไม้ไม่ให้โยกคลอน โรยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 15-30-15 รอบๆ โคน
ต้นเล็กน้อยเพ่ือช่วยเร่งให้รากแผ่ขยายได้เร็วขึ้น คลุมปากหลุมด้วยเศษหญ้าหรือฟางข้าวเพ่ือสร้างความชุ่มชื้น
และลดแรงกระแทกขณะรดน้ า 

 หากปลูกต้นไม้บนทางเท่า ควรเปิดพื้นที่ไว้ไม่ต่ ากว่า 1x1 เมตร หากเปิดไว้น้อยกว่านี้จะท า
ให้รากต้นไม้ขาดอากาศหายใจได้ และเม่ือต้นไม้โตขึ้นอาจดันพื้นบาทวิธีให้แตกออกได้ 

 
4) การบ ารุงรักษา 

 
เมื่อด าเนินการปลูกต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะต้องด าเนินต่อไปคือการบ ารุงรักษา การ

บ ารุงรักษาที่ดีจะท าให้การปลูกต้นไม้ในเขตเมืองนั้นประสบความส าเร็จได้ ส าหรับกิจกรรมในการบ ารุงรักษา
ต้นไม้ในเขตเมืองนั้น ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 
4.1)  การให้อาหาร  ได้แก่ การให้น้ า ซึ่งต้องให้อย่างสม่ าเสมอ เพียงพอกับความต้องการ ไม่

ควรรดโดยให้น้ ากระแทกกับดินโดยตรงเพราะจะท าให้ดินแน่นทึบ ควรให้น าขณะแดดไม่ร้อนจัด เช่น ตอนเช้า
และตอนเย็น นอกจากนี้ควรให้ปุ๋ยเป็นระยะๆ เพ่ือช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตเต็มที่ 

 
4.2)  การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  ควรหมั่นตัดแต่งก่ิงไม่ให้เรือนยอดต้นไม้แน่นทึบเกินไป จน

เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง รวมถึงการแผ้วถางวัชพืชบริเวณโคนต้น หากต้นไม้ประสบปัญหาโรคและ
แมลงรบกวน ควรก าจัดโดยการจับออกหรือใช้ยาฆ่าแมลงเข้าช่วย แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้
สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงในการก าจัดคือ จะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง 

 
4.3)  การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งก่ิง จะเป็นการบังคับให้ต้นไม้ที่ปลูกมีรูปทรงตามท่ีต้องการได้ 

นอกเหนือจากการลดการสะสมของโรคและแมลง หลักการส าคัญก็คือ หากตัดก่ิงด้านข้างออก อาหารที่สะสม
ในล าต้นจะถูกส่งไปเลี้ยงเรือนยอด ท าให้ต้นไม้เจริญเติบโตด้านความสูง ถ้าตัดส่วนยอดออก อาหารที่สะสมไว้
ในล าต้นจะถูกส่งไปเลี้ยงกิ่งก้านที่เหลือ ท าให้ต้นไม้มีพุ่มใบแผ่กว้างออกด้านข้างมากข้ึน นอกจากนี้ การตัดแต่ง
กิ่งที่แหง้และอาจเป็นอันตรายต่อยวดยานและผู้ที่สัญจรบนทางเท้า ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือ
ความปลอดภัยของประชากรในชุมชนเมือง โดยทั่วไปแล้วการตัดแต่งก่ิงต้นไม้มีวัตถุประสงค์หลักๆ ดังต่อไปนี้ 

 การตัดแต่งทรงพุ่มที่แน่นให้เบาบางลง เป็นการตัดสางเอาทรงพุ่มที่แน่นเกินไปของต้นไม้
ออก เพ่ือให้ได้รับแสงแดดและอากาศมากขึ้น ใบไม้ที่ไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอ แทนที่จะเป็นตัวช่วยปรุงอาหาร
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กลับกลายเป็นผู้กินอาหาร การตัดแต่งโปร่งท าให้แสงสว่างและอากาศส่องถึงกิ่งชั้นล่าง นอกจากนี้ แสงแดดยัง
ส่องร าไรถึงพืชพรรณที่ขึ้นใกล้เคียงได้อีกด้วย การตัดสางโปร่งยังเป็นการช่วยลดการโค่นล้มจากลมพายุได้มาก 
เพราะทรงพุ่มจะต้านลมน้อยลง 

 การตัดแต่งเพ่ือให้ต้นไม้เตี้ยลง  การตัดแต่งเพ่ือให้ต้นไม้เตี้ยลงจะต้องตัด ณ จุดแยกของ
กิ่ง โดยตัดกิ่งก้านออกเพ่ือกระตุ้นให้กิ่งทางนอนได้เจริญ การตัดโดยไม่ศึกษาลักษณะการแตกของก่ิง อาจท าให้
ต้นไม้แตกก่ิงทางตั้งได้อีกและยังเสียรูปทรงอีกด้วย 

 การตัดแต่งเพ่ือรักษาบาดแผลที่ได้รับความเสียหาย  เมื่อกิ่งไม้หักควรได้รับการตัดกิ่งนั้น
ออก โดยตัดให้ใกล้โคนหรือกิ่งที่แยกออกรวมทั้งก่ิงที่แสดงอาการแห้งเฉาหรือตาย ทั้งนี้หากปล่อยทิ้งไว้นาน 
เชื้อราและแมลงอาจท าลายลึกเข้าไปในล าต้นหรือกิ่งใหญ่ที่ยังแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งการแก้ไขจะท าได้ยากมากใน
ภายหลัง 

 การตัดแต่งเพ่ือให้ได้ดอกและผลเพ่ิม  วัตถุประสงค์หลักคือ การตัดแต่งเพ่ือให้แสงสว่าง
ส่องลงได้ทั่วถึงทุกส่วนของทรงพุ่ม และไม่ให้มีความสูงมากเพ่ือสะดวกในการเก็บผลผลิต 

 การตัดแต่งเพ่ือควบคุมหรือส่งเสริมการเจริญ  โดยนิสัยของกิ่งที่ถูกตัดมักจะหยุดการ
เจริญเติบโตในทิศทางเดิม และมักจะรีบแตกก่ิงใหญ่มากกว่า 1 กิ่ง ออกไปในทิศทางอ่ืน ด้วยความรู้นี้ นอกจาก
จะช่วยให้เราสามารถท าให้ต้นไม้เป็นรูปร่างต่างๆ ได้แล้วยังสามารถท าให้ต้นไม้มีขนาดตามความต้องการได้อีก
ด้วย 

 การตัดแต่งเพ่ือให้ได้รูปทรงที่ต้องการหรือรูปทรงเทียม  การตัดแต่งสามารถท าให้ต้นไม้
ใหญ่มีรูปร่างเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือท าให้พุ่มขนาดใหญ่ให้มีรูปทรงเหมือนต้นไม้ขนาดเล็ก หรือเป็นการตัด
แต่งเพ่ือให้ได้รูปทรงเป็นรูปต่างๆ ได้ 

 การตดัแต่งเพ่ือชดเชยการสูญเสียรากจากการขุดย้าย  ต้นไม้ที่สวยและมีสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรงจะมีสัดส่วนของใบและรากสมดุลกันพอดี กล่าวคือมีใบมากพอท่ีจะผลิตอาหารเลี้ยงตัวมันเอง 
และมีรากมากเพียงพอที่จะดูดเอาน้ าและแร่ธาตุต่างๆ ไปใช้ ทั้งรากและใบจึงเกื้อกูลกัน เมื่อต้นไม้ถูกขุดย้าย 
รากจ านวนมากจะถูกท าลายเสียหายไม่สามารถดูดน้ าและอาหารไปเลี้ยงส่วนบนได้เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องตัด
เอาส่วนของพุ่มใบออกเพ่ือชดเชย อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นต้นไม้อายุมากแล้ว ไม่ควรตัดใบออก แต่ให้ใช้วิธีให้
ความชื้นสูงและให้ร่มเงาแทนเพ่ือลดการคายน้ าให้ต่ า ปกติต้นไม้จะทิ้งใบเพ่ือให้สมดุลเองอยู่แล้ว 

 
4.4)  การศัลยกรรมต้นไม้ (tree surgery)  เป็นการฟ้ืนฟูสภาพต้นไม้ที่ทรุดโทรมให้กลับมี

สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนนานยิ่งขึ้น โดยการรักษาบาดแผลและเสริมความแข็งแรงให้ต้นไม้ตามวิธีการ
ศัลยกรรม หลักการศัลยกรรมต้นไม้โดยทั่วๆ ไปแล้วมี 2 หลักการที่ส าคัญด้วยกันคือ 

 การศัลยกรรมต้นไม้เพ่ือป้องกัน  เป็นการด าเนินการศัลยกรรมเพ่ือป้องกันต้นไม้ก่อนที่
จะเกิดความเสียหายขึ้น เช่น กิ่งง่ามตัววี กิ่งเปลือกฝังใน กิ่งใหญ่ที่ยื่นยาว ส่วนใหญ่แล้วการศัลยกรรมเพ่ือ
ป้องกันจะประหยัดกว่าการศัลยกรรมเพ่ือการรักษาหลายเท่าตัว ซึ่งวิธีการในการศัลยกรรมเพ่ือป้องกันมีดังนี้  

- การด าเนินการตรวจสอบ ว่ากิ่งก้าน ล าต้น มีหนอน แมลงเจาะตามกิ่งก้าน ล าต้น
หรือไม่ 

- การตัดแต่งกิ่งให้ถูกวิธี และเกิดบาดแผลกับต้นไม้ที่ตัดแต่งกิ่งน้อยที่สุด 
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- การระมัดระวังอย่าให้เครื่องมือเขตกรรมท าอันตราย หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
กับส่วนต่างๆ ของต้นไม้ 

- ตัดแต่งก่ิงที่ฉีกหัก หรือกิ่งที่เสียดสีกันออก และควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง 

 การศัลยกรรมเพ่ือรักษาหรือแก้ไข   เป็นการท าศัลยกรรมเพ่ือรักษา หรือแก้ไข ความ
เสียหายที่ไดเ้กิดขึ้นกับต้นไม้แล้ว เช่น กิ่งฉีกหัก โพรงผุ แผลถูกชน รากรัดกัน กิ่งสีกัน ฯลฯ  ส าหรับการ
ศัลยกรรมเพ่ือการรักษา หรือแก้ไขนี้ มีวิธีการในการด าเนินการ 2 วิธีด้วยกันคือ  

- การศัลยกรรมแบบเปิด  เป็นวิธีการศัลยกรรมโดยสกัดเอาบาดแผล หรือเนื้อไม้ท่ีผุ 
หรือตายแล้วออก จากนั้นอาจฉีดพ่นหรือทายาป้องกันก าจัดศัตรูพืช แล้วท าการ
ทาสีให้กลมกลืนกับเปลือกของต้นไม้  
 

  
ก. การสกัดเอาเนื้อไม้ที่ผุ เป็นแผลออก ข. การฉีดพ่นยาและทาสีให้กลมกลืนกับเปลือก

ไม้ พร้อมทั้งการเปิดบาดแผลไว้ 
 
ภาพที่ 7.2  การศัลยกรรมต้นไม้แบบเปิด 

 
- การศัลยกรรมแบบปิด  เป็นวิธีการศัลยกรรมโดยขั้นตอนช่วงแรกท าเช่นเดียวกับ

การท าศัลยกรรมแบบเปิดคือ ท าการสกัดเอาเนื้อไม้ส่วนที่ผุหรือเปื่อยออก จากนั้น
ท าการฉีดพ่น หรือทาสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดแมลง จากนั้นจึงท าการปิดปากแผล
ด้วยวัสดุต่างๆ แล้วค่อยด าเนินการทาสีเพื่อให้กลมกลืนกับเปลือกของต้นไม้ ส าหรับ
ตัวอย่างการศัลยกรรมแบบปิดนั้น กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการศัลยกรรมแบบ
ปิดโดยนิยมใช้ลวดขึงเพ่ือปิดปากแผลแล้วโบกทับด้วยปูน เนื่องจากวัสดุหาได้
ค่อนข้างง่ายและมีราคาถูก แต่มีข้อเสียคือ ปูนจะค่อนข้างมีน้ าหนักมากและมีความ
ยืดหยุ่นตัวค่อนข้างน้อย เมื่อต้นไม้มีการสั่นไหว หรือโยกคลอน อาจท าให้ปูนที่โบก
ปิดปาดแผลต้นไม้ไว้อาจเกิดการแตกร้าวได้ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการ
ซ่อมแซมใหม่อยู่เรื่อยๆ  
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ก. การสกัดเอาเนื้อไม้ที่ผุ เปื่อยออก 

 

 
ข. การข้ึนโครงลวดหรือตาข่ายเพ่ือเสริมความ

แข็งแรงของล าต้นที่ศัลยกรรม 

 
ค. การโบกและฉาบปูดปิดบาดแผล 

 
ง. การทาสีให้กลมกลืนกับเปลือกของต้นไม้ 

 
ภาพที่ 7.3  การศัลยกรรมต้นไม้แบบปิด 

 
ส าหรับตัวอย่างต้นไม้ที่กรุงเทพมหานครได้มีการด าเนินการท าศัลยกรรมทั้งแบบเปิดและ

แบบปิดมาแล้ว มีดังนี้ คือ มะขาม ประดู่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ นนทรี หางนกยูงฝรั่ง ตะแบก อินทนิล มะฮอกกานี  
ชงโค แคแสด ขี้เหล็กไทย หูกวาง ประดู่แดง ลั่นทม ข่อย โพธิ์ ตะโก พลับ ไทร ก้ามปู พลับ จัน พิกุล ปีบ   
ราชพฤกษ์ แคฝรั่ง อโศกน้ า จิกบก สารภี สะตือ จันทน์กะพ้อ มะม่วง เชอรี่ สาเก ขนุน มะขามเทศ  
มะขามป้อม หว้า เป็นต้น 

พึงระลึกไว้เสมอว่า ต้นไม้ที่ท าศัลยกรรมไว้  ไม่ดีมีผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้น ก่อนศัลยกรรม 
จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า จะท าได้หรือไม่ เช่น ถ้าต้นไม้ถูกท าลายมากกว่าครึ่ง อาจจะท าศัลยกรรมได้
หรือไม่ได้ ก็ต้องพิจารณาถึงสภาพของต้นไม้และสภาพแวดล้อม แล้วตัดสินใจให้แน่นอนว่าจะรักษาแบบใด 
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8.  เทคนิคการตัดแต่งต้นไม้และการลดิกิ่งไม ้
 

8.1  ค าน า 
 ความนิยมของประชาชนในการปลูกต้นไม้เพ่ือความร่มรื่นและสวยงาม นับวันจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ความ
จริงข้อนี้จะเห็นได้จากตลาดขายต้นไม้ เช่น ที่เทเวศร์ ที่ย่านสินค้าพหลโยธิน และบริเวณตลาดนัดในสวน
จตุจักร จะมีผู้ที่รักต้นไม้เดินซื้อหาต้นไม้ชนิดที่ต้องการอย่างขวักไขว่มากมายหน่วยราชการเองก็ให้ความสนใจ
ในการปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง และบนเกาะกลางถนนตลอดจนสวนสาธารณะ เพ่ือสร้างความร่มรื่นให้แก่ผู้ที่
สัญจรไปมา เพ่ือความสวยงามของบ้านเมืองและเพ่ือให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ 
 การปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวของชาวบ้านเอง หรือในส่วนที่ทางราชการเป็นผู้ด าเนินการบางครั้งก็ไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากการปลูกต้นไม้ ถ้าต้องการให้เจริญเติบโต และมีรูปทรงสวยงามแล้ว 
นอกจากจะต้อง เตรียมดินให้โปร่งร่วนซุย มีธาตุอาหารส าหรับต้นไม้แล้ว ยังจ าเป็นต้องบ ารุงรักษา เช่น รดน้ า พรวน
ดิน ใส่ปุ๋ยฉีดยาเพื่อป้องกันและปราบปรามศัตรูพืชอย่างสม่ าเสมอ ส่วนใหญ่มักจะมองข้างสิ่งที่จ าเป็นอีกสิ่งหนึ่งคือ  
การตัดแต่งต้นไม้ 
 

8.2  การตัดแต่งต้นไม ้
 การตัดแต่งต้นไม้ นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเราสามารถท่ีจะบังคับให้ต้นไม้มีรูปร่าง
ทรวดทรง และขนาดตามท่ีเราต้องการได้ นอกจากนั้น การตัดแต่งกิ่งและใบส่วนที่เป็นโรค หรือถูกแมลง
ท าลายแล้วน าไปเผาไฟก็เป็นการช่วยป้องกันมิให้เชื้อโรคและแมลงแพร่ขยายไปยังส่วนอื่นๆ ของต้นไม้ได้อีก
ด้วย 
 

8.3  ธรรมชาติของต้นไม้ 
 ถ้าตัดก่ิงด้านข้างออก อาหารที่สะสมไว้ในต้นก็จะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนยอด ท าให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโต
ในทางความสูง และถ้าตัดส่วนยอดออก ก็จะท าให้ต้นไม้แตกก่ิงแผ่ออกเฉพาะด้านข้าง  ควบคุมความสูงของ
ต้นไม้ได้ 
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8.4  เครื่องมือที่ใช้ในการตัดแต่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ตัดกิ่งข้าง  เจริญส่วนยอด       ตัดส่วนยอด กิ่งก้างแผ่ขยาย 
 
 
 

 

(1) กรรไกรตัดกิ่งไม้ 
(1) เหมาะที่จะใช้ในการตัดแต่ง
กิ่งไม้ที่มีขนาดเล็ก และก่ิงไม้ไม่
สูงมากนักพอเอ้ือมมือถึง 

(2) เลื่อย 
โดยปกติควรใช้เลื่อยคันธนูแบบ 
(2) ในการตัดแต่งกิ่งไม้สดที่มี
ขนาดโต แต่ถ้าไม่มีก็อาจใช้แบบ 
(3)  

(3) เลื่อยด้ามยาว (4) และกรรไกร
กระตุก (5) 
ถ้าก่ิงที่จะตัดอยู่สูงมาก เช่นสว่น
ยอด และชายพุ่มใบ ควรใช้
เครื่องมือ 2 ชนิดนี้ 
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o ตัดกิ่งข้าง เจริญส่วนยอด 
ถ้าตัดส่วนที่เป็นยอดออกอาหารที่สะสมไว้ใน  ต้นก็จะถูกส่งไปเลี้ยงกิ่งก้านท่ีเหลือท าให้ต้นไม้

มีพุ่มใบแผ่ขยายออกทางด้านข้างมากข้ึน 
o ตัดส่วนยอด กิ่งก้านแผ่ขยาย 

ความรู้ที่ได้รับจากธรรมชาตินี้เองท าให้มนุษย์เราสามารถ  บังคับต้นไม้ให้มีรูปทรงและขนาด
ได้ตามใจชอบ 
 

8.5  การตัดแต่งต้นไม้เพ่ือบังคับรูปทรง 
 

 ไม้พุ่ม 
รูปทรงของไม้พุ่มส่วนใหญ่จะมีรูปร่างแบบเรขาคณิต  คือมีรูปทรงเป็นเหลี่ยมหรือรูปทรงกลม ไม้พุ่มมี

รูปร่างลักษณะนี้มักจะใช้ประดับเป็นแถว 2  ข้างทางเดินหรือใช้ตกแต่งในสวนหย่อม พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการตัดแต่ง
เป็นไม้พุ่มจะต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่มีข้อใบถี่ แตกยอดใหม่ง่าย และยอดที่แตกออกมามักจะออกทางด้านข้างมาก 
เช่น ข่อย ชา ขาไก่ หูปลาช่อน หูกระต่าย ใบเงิน ใบนาค ผกาศกรอง แก้ว สนทะเล ฯลฯ 

 
 
           
 
 
 
             
 
 
 
 

 
เมื่อน าต้นไม้ลงปลูกเรียบร้อยแล้ว ก่อนตัดยอดต้องพิจารณากิ่งที่จะตัดเสียก่อนว่าแก่พอแล้วหรือยัง 

การตัดแต่งจะต้องเหลือตาใบที่สมบูรณ์เอาไว้ พยายามให้มีตาใบที่เม่ือแตกยอดออกมาใหม่แล้ว จะแผ่ขยายใน
ทิศทางโดยรอบให้เต็มพุ่มใบในรูปทรงที่ต้องการ 

หลังจากตัดแต่งครั้งแรกเสร็จแล้ว ปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง ต้นไม้นั้นจะแตกยอดออกมาใหม่จ านวน
ยอดท่ีแตกออกมาใหม่นี้ขึ้นอยู่กับความแก่ของก่ิงและความสมบูรณ์ของตาใบ โดยทั่วไป ถ้าก่ิงแก่พอ และตาใบ
สมบูรณ์ดี ก็จะแตกยอดใหม่เป็นจ านวนมาก  เมื่อยอดที่แตกออกมาใหม่ กิ่งก้านมีสีเข้ม หรือเป็นกิ่งที่มีความแก่
พอ ก็พิจารณาเพ่ือตัดแต่งซ้ าอีก ยอดท่ีแตกออกมาใหม่ก็จะเพ่ิมจ านวนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ต้องตัดซ้ าหลายๆ
ครั้ง ในไม่ช้าก็จะได้พุ่มใบที่มีรูปทรงตามท่ีต้องการ 
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ไม้พุ่มทรงสูง 

 เมื่อได้รูปทรงของพุ่มใบตามที่ต้องการแล้วอย่าปล่อยให้กิ่งใบแตกยาวออกจากรูปทรงมากเกินไป
จะต้องหมั่นตัดแต่งอยู่เสมอ ต้นไม้นั้นจะได้มีพุ่มที่แน่นและขนาดของใบจะค่อยๆ เล็กลง เพ่ิมความสวยงาม
ยิ่งขึ้น 

 ไม้ยืนต้น 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

ตัดกิ่งก้าน              ปักไม้ค้ ายันส่วนยอด  ตกแต่งกิ่งก้านในระดับความสูง 
                                            
พันธุ์ไม้ยืนต้นบางชนิด เช่น อินทนิลน้ า เสลา ตะแบก ในขณะที่ต้นยังเล็กอยู่ มักจะมีกิ่งก้านสาขามาก 

ล าต้นไม่แข็งแรง โค้งงอ จ าเป็นต้องตัดแต่งกิ่งด้านข้างออก โดยใช้กรรไกรตัดก่ิงไม้ตัดให้ชิดกับล าต้นให้เหลือแต่
ส่วนยอดที่จะเป็นล าต้นต่อไป ปักไม้ค้ ายันและผูกยึดให้ล าต้นตั้งตรง และต้องคอยหมั่นตัดกิ่งที่แตกออกมา
ทางด้านข้างในตอนล่างของล าต้นออก เพ่ือให้ได้พุ่มใบที่มีความสูงจากพ้ืนที่ดินตามที่ต้องการ เมื่อล าต้น
แข็งแรงดี และแตกพุ่มใบในระดับความสูงพอเหมาะแล้วจึงเอาไม้ค้ ายันออก ต่อจากนั้นก็ค่อยตัดแต่งพุ่มใบให้
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ได้รูปทรงตามที่ต้องการซึ่งส่วนใหญ่นิยมตัดแต่งให้เป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมเหมือนดอกเห็ดหรือร่ม  การตัดแต่ง
ต้นไม้ในลักษณะดังกล่าวนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับต้นไม้ที่ปลูกบริเวณ 2  ข้างถนนบนทางเท้าที่มีผู้คน
สัญจรไปเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าตึกแถวที่เป็นร้านค้า เพราะถ้าพุ่มใบเตี้ยมากหรือต่ ามากคนก็ไม่
สามารถจะยืนบริเวณโคนต้นเพ่ืออาศัยร่มเงาได้ ยิ่งถ้าทางเท้าแคบ เมื่อจะเดินผ่านจะต้องก้มหรือคลานเพ่ือ
ลอดใต้พุ่มใบท าความล าบากให้แก่คนอ่ืนที่ใช้เส้นทางนั้นและถ้าพุ่มใบนั้นบังเอิญไปบังหน้าร้านค้า  อาจท าให้
อัตราการขายลดลง เพราะต้นไม้บังท าให้ผู้ซื้อมองไม่เห็นร้านค้านั้น ต้นไม้เหล่านั้นมักจะถูกท าลายโดยวิธีการ
ต่างๆ เช่น หักกิ่งบ้าง หรือเอาน้ าร้อนลดโคนต้นไม้ให้ตายไปบ้างซึ่งต้องเสียเงินเสียเวลาในการปลูกหรือ
ซ่อมแซมกันอีก  

พันธุ์ไม้ยืนต้นอีกประเภทหนึ่ง เช่น มะฮอกกานี ประดู่ก่ิงอ่อน (อังสนา)  ชมพูพันธุ์ทิพย์ ขณะที่ต้นยัง
เล็กอยู่มักจะมีล าต้นสูงชะลูด ไม่ยอมแตกพุ่มใบ จนกระท่ังถึงระยะที่ตาใบด้านข้างสมบูรณ์ดีแล้วจึงจะแตกพุ่ม
ใบการแตกพุ่มใบตามธรรมชาตินี้ พุ่มใบอาจจะสูงจากระดับดินเกินความต้องการหรือสูงเกินไป ถ้าเป็นต้นไม้ที่
ปลูกบริเวณ 2 ข้างถนนบนทางเท้า กิง่ก้านอาจไปรบกวนหรือท าความเสียหายให้แก่สายไฟฟ้าแรงสูงได้ เรา
สามารถแก้ไขหรือบังคับให้ต้นไม้เหล่านั้นแตกพุ่มใบในระดับความสูงที่ต้องการได้ โดยการตัดยอด ณ ระดับ
ความสูงที่เราต้องการ ต้นไม้เม่ือถูกตัดยอดก็จะแตกก่ิงก้านสาขาแผ่ขยายออกมาทางด้านข้างการตัดยอดยัง
เป็นการเร่งให้แตกพุ่มใบเร็วขึ้น 
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วิธีการนี้ผู้ที่มีอาชีพปลูกต้นไม้ยืนต้นเพ่ือขุดล้อมขายนิยมกระท ากัน เพราะต้นไม้ที่มียอดเพียงยอด
เดียวล าต้นสูงชะลูดไม่เป็นที่นิยมของผู้ซื้อผู้ขายรู้ใจก็เลยเด็ดยอด ในระดับท่ีสูงจากพ้ืนดินต่ าบ้างสูงบ้าง เพ่ือให้
ผู้ซื้อได้เลือกความสูงของพุ่มใบตามที่ต้องการได้ ถ้าจะพูดตามภาษาชาวบ้าน ก็อาจจะกล่าวได้ว่า “ การแผ่
เรือนยอดของต้นไม้ต้องการให้สูงจากพ้ืนดินแค่ไหน เราก็สั่งได้” 

บางครั้งเราอาจต้องการให้ต้นไม้มีพุ่มใบแผ่กว้างเพ่ือให้ร่มเงามากๆ แต่ไม่ต้องการให้ มีความสูงมาก
นัก เพราะต้นไม้อาจจะบังความงามของสิ่งก่อสร้าง เช่น ทางเดินเข้าวัดซึ่งมักจะปลูกต้นไม้ไว้ 2 ข้างทางเพ่ือ
ความร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมา ต้นไม้บางชนิดสามารถบังคับให้มีลักษณะอย่างที่ต้องการได้ เช่น หูกวาง สนทะเล 
ฯลฯ ตามธรรมชาติต้นไม้ชนิดดังกล่าวมีก่ิงแผ่ขยายออกทางด้านข้างเป็นส่วนใหญ่และกิ่งเหล่านั้นมีก่ิงแขนง
และใบหนาแน่นให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี เมื่อต้นหูกวางหรือสนทะเล มีขนาดใหญ่พอก็ตัดแต่งก่ิงส่วนล่างออก
เพ่ือให้โปร่งและสามารถเดินลอดใต้พุ่มใบได้ พร้อมกันนั้นก็ตัดส่วนยอดในระดับความสูงที่ต้องการก่ิงที่เหลือก็
จะเจริญงอกงามแผ่ขยายกว้างออกไปแตกกิ่งแขนง และใบหนาแน่นยิ่งขึ้นให้ร่มเงาแก่ทางเดินหรือทาง
ยานพาหนะได้เป็นอย่างดี 

การตัดแต่งต้นไม้เพ่ือบังคับไม้มีรูปทรงตามที่ต้องการมาแล้วเป็นการบังคับธรรมชาติแต่ก็มีต้นไม้บ้าง
ต้นที่มีรูปร่างพิกลพิการผิดไปจากธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งก็ควรจะได้รับการตัดแต่ง
เพ่ือให้มีรูปร่างที่สวยงามเป็นที่เจริญตาแก่ผู้ที่ได้พบเห็น ต้นไม้ที่ปลูกบนทางเท้าบางถนนปลูกชิดขอบถนนมาก
เกินไป หรือของเดิมปลูกในต าแหน่งที่พอเหมาะดีอยู่แล้ว แต่มีการขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ท าให้ต้นไม้
เหล่านั้นถูกรถประจ าทางซึ่งมีความสูงมากชนพุ่มใบด้านติดกับถนนทุกวันๆ ละหลายๆครั้ง ท าให้พุ่มไม้แหว่งไป
จากธรรมชาติ  โดยทั่วไปก็ควรจะตัดแต่งพุ่มไม้ด้านในซึ่งมีระดับต่ ากว่าให้มีความสูงจากระดับพ้ืนดินเท่ากัน
โดยรอบต้น ก็จะได้พุ่มใบที่มีรูปทรงที่สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นไม้บางต้นปลูกไว้นานหลายปี มีความสูงมาก พุ่มใบบางส่วนอาจรบกวนสายไฟฟ้าแรงสูง อาจเป็น
อันตรายและเกิดความเสียหายได้ การไฟฟ้าฯ ก็มีความจ าเป็นต้องตัดกิ่งที่ติดและอยู่ใกล้สายไฟออก  ท าให้พุ่ม
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ใบที่เหลือมีรูปร่างประหลาด ก็ควรจะแก้ไขโดยตัดแต่งพุ่มใบส่วนที่เหลือเสียใหม่ให้เป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม 
เพ่ือให้เหมือนรูปทรงตามธรรมชาติ ธรรมชาติของต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกต้นจะเจริญเติบโตในทางความสูงและ
แผ่ขยายพุ่มใบทางด้านข้างเสมอ ถ้าต้นไม้นั้นขึ้นอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือในสวนสาธารณะ การเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ดังกล่าวก็จะท าให้บริเวณนั้นมีความร่มรื่นเหมาะที่จะเป็นที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ แต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่
ปลูกอยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หรือใกล้กลับสิ่งก่อสร้าง เมื่อขนาดของล าต้นและพุ่มใบท าท่าจะสูงและโตเกินไป 
อันอาจท าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เมื่อถึงฤดูท่ีต้นไม้ผลัดใบก็ควรตัดแต่งกิ่งใบส่วนปลายและยอดออกเสีย
บ้าง เพ่ือให้ได้รูปทรงและขนาดสูงใหญ่ตามที่ต้องการ 

การตัดแต่งในขณะที่ต้นไม้ผลัดใบนั้นมีความสะดวกหลายประการ เช่น สามารถมองเห็นกิ่งที่ยื่นพ้น
พุ่มใบออกมาอย่างชัดเจนระหว่างที่ผลัดใบ กิ่งจะมีน้ าหนักน้อย เพราะไม่มีน้ าหนักของใบคอยถ่วงช่วยบรรเทา
การฉีกขาดของกิ่งระหว่างตัดได้บ้างในเวลาเดียวกันถ้าต้นไม้ต้นนั้นมีกาฝากเกาะแย่งดูดน้ าเลี้ยงจากต้นไม้
กาฝากไม่พลัดใบก็จะเห็นได้ง่ายเพราะต้นกาฝากไม่ผลัดใบ สามารถที่ตัดต้นกาฝากท้ิงได้สะดวกยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดแต่งเพ่ือบ ารุงรักษาและเพื่อเสริมสวย 
ในขณะที่ต้นไม้มีใบเต็มต้น ถ้าสังเกตเห็นว่ากิ่งไหนมีใบเหี่ยวเฉาผิดปกติ ควรรีบตัดกิ่งนั้นผ่ากิ่งออกดู 

เมื่อพบว่ามีหนอนที่ชอนไชอยู่ในกิ่ง ควรบี้ท าลายเสียเพ่ือป้องกันมิให้ลุกลามไปยังส่วนอื่น ในพุ่มใบท่ีเขียวขจี 
ถ้าปรากฏว่ามีก่ิงที่แห้งก็ควรตัดกิ่งที่แห้งนั้นออกแล้วน าไปท าลายเสีย เพราะกิง่แห้งนั้นอาจเป็นเชื้อราเกาะ
ท าลายอยู่ เพ่ือก าจัดและป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปยังส่วนอ่ืนได้ ถ้าพุ่มใบซึ่งแต่เดิมเป็นรูปครึ่งวงกลมสวยงาม
ดี แต่ปรากฏว่ามีก่ิงๆ หนึ่งท าท่าจะเจริญเติบโตยื่นออกมามาก ท าให้เสียรูปทรงก็ควรตัดกิ่งส่วนนั้นออกเสียเพื่อ
ไม่ให้เสียรูปทรง 

การแตกกิ่งก้านของต้นไม้ บางครั้งก็ไม่สมดุลกัน คือ ข้างหนึ่งมีกิ่งก้านมากกว่าอีกข้างหนึ่ง น้ าหนัก
ของกิ่งก้านและใบที่ไม่เท่ากันอาจถ่วงจนท าให้ล าต้นต้องเอนเอียงควรแก้ไขโดยตัดกิ่งอีกข้างหนึ่งที่มีน้ าหนัก
มากและเอียงต่ าออกเสียบ้าง เพ่ือลดน้ าหนักให้สมดุลกัน แล้วหาไม้มาค้ ายันล าต้นให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม 
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   หลิวจีน     แปรงล้างขวด 
 

ต้นไม้บางชนิด เช่น ต้นหลิวจนี และแปรงล้างขวด มีจุดเด่นและความสวยงามอยู่ที่มีก่ิงใบห้อยย้อยลง
ดิน เมื่อมีกระแสลมพัดกิ่งใบก็จะอ่อนไหวไปตามกระแสลม ท าให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเกิดอารมณ์หรือที่เรียก
เป็นภาษฝรั่งว่า “โรแมนตริก” ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งใบห้อยย้อยลงดินบริเวณโคนต้นควรจะโปร่ง แต่ต้นไม้ทั้ง 2 
ชนิดนี้มักจะแตกแขนงและกิ่งบริเวณโคนต้นเสมอ จ าเป็นต้องคอยตัดทิ้ง เพ่ือให้กิ่งใบที่ห้อยย้อยลงมา
เคลื่อนไหวไปมาตามลมได้สะดวก นอกจากนั้นยังท าให้สามารถมองเห็นความงามของเปลือกท่ีขรุขระแตกเป็น
ร่องลึกตามความยาวของล าต้นอีกด้วย ในการจัดสวน ถ้าได้ต้นไม้ท่ีลีลาอ่อนช้อยเหมือนต้นสนญี่ปุ่นแล้ว จะท า
ให้สวนนั้นมีความงดงามนุ่มนวลและมีคุณค่ายิ่งนัก ในเมืองไทยเราก็พอมีต้นไม้ที่สามารถดัดและก็ตกแต่งให้มี
ลีลาอันอ่อนช้อยอย่างนั้นได้งานชิ้นนี้ต้องใช้ความอดทนและความประณีตมาก ผู้ตัดแต่งจะต้องเข้าใจในศิลป
พอสมควร 

หาต้นโมกที่มีลักษณะล าต้นคดงอจ านวนกี่ต้นก็ได้ น าปลูกลงดินในบริเวณท่ีจัดสวนแล้วค่อยๆ ตัดแต่ง
กิ่งที่ไม่ต้องการออกไปโดยตัดให้ชิดกับล าต้นหรือชิดกับกิ่งใหญ่ที่มีลีลาและรูปทรงเหมือนต้นสนญี่ปุ่น โดยเลือก
ลักษณะรูปทรงตามใจชอบ ถ้าเคยดูหนังการ์ตูนเรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา จะเห็นว่าต้นสนญี่ปุ่นที่มีลีลาอ่อน
ช้อยและนุ่มนวลอย่างมากมายแทบทุกตอน ก็เลือกเอาว่าจะตัดแต่งให้มีรูปทรงแบบไหน ในไม่ช้าก็จะได้ต้นไม้ที่
มีลีลาอันนุ่มนวลอย่างมีศิลปไว้ประดับในสวนหย่อมด้วยความภาคภูมิใจ  
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การตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ ่
 
 
จุดที่ต้องการตัด  แต่ไม่ควรตัด ณ จุดนี้ในทันที  

เพราะปลายกิ่งยังมีน้ าหนักมาก จะท าให้กิ่งไม้ฉีกและเป็น
แผลได้ 
 
 
 
ลักษณะการฉีกขาดและเป็นแผล ถ้าก่ิงนั้นมีน้ าหนักมาก 
 
 
 
ควรแบ่งการตัดออกเป็น 3 จุด ตัดด้วยเลื่อยคันธนูซึ่ง
เหมาะส าหรับตัดไม้สด 
ตัดครั้งที ่ 1 ตัดด้านล่างของกิ่งให้ลึกประมาณ 1 ใน 3 
ของกิ่ง 
 
ตัดครั้งที ่2 ตัดด้านบนให้ห่างจากรอยตัดครั้งที่ 1 ไปทาง
ปลายกิ่งประมาณ 3-4 นิ้ว ตัดจนขาด 

       
 

ตัดครั้งที ่ 3 ให้ชิดกับล าต้นและให้เป็นรอยเฉียงเพ่ือ
ป้องกันมิให้น้ าขังบริเวณรอยตัด 

  
     

ทาบริเวณแผลด้วย สีน้ ามันหรือปูนแดงเพ่ือป้องกันเชื้อรา 
ซึ่งจะเข้าท าลายท าให้ผุและอาจรุกลามไปยังส่วนอื่น 
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กิ่งไม้เหลื่อมซ้อนกัน     คอื กิ่งไม้ธรรมดาที่เจริญเติบโตคนละทิศทางกับก่ิงไม้อ่ืน 
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การลิดกิ่งไม้ท่ีเหลื่อมซ้อนกัน 
 

กิ่งไมก้ลับหัว คือกิ่งไม้ที่เติบโตทิศทางเฉียงตรงกันข้ามเม่ือเปรียบเทียบกับกิ่งไม้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลิดกิ่งไม้กลับหัวเพราะว่าท าให้รูปทรงของต้นไม้ไม่ยุ่งเหยิง 
 

กิ่งไม้อก   คือ กิ่งไม้ที่เล็กและอ่อนแอในเรือนยอดของกิ่งไม้อกใช้กั้นลมและแสงแดด 
  
 
 
 
 
 
 

การตัดกิ่งไม้จากมูลกิ่งไม้เพื่อเก็บไว้เป็นโครงร่าง 
 

กิ่งไม้สงูเกินไป   คือ กิ่งไม้ที่มีความแข็งแรงก่ิงจะยาวตรง 
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ท าให้รูปร่างต้นไม้ยุ่งเหยิงไม่แน่นอนจึงต้องตัดกิ่งไม้ที่ไม่จ าเป็นออก 

แต่กิ่งไม้ทีสู่งเกินไปเมื่อใหญ่และแข็งแรงแล้วสามารถใช้เป็นกิ่งไม้ส าคัญได้ 
 

กิ่งไมต้ิดล าต้น   คือ กิ่งไม้ใหม่เติบโตโดยตรงจากล าต้น ส่วนใหญ่มีความแข็งแรงท าให้ขัดขวาง 
                         การเจริญเติบโตของกิ่งไม้อ่ืน ๆ 
 
 
 
   
 
 
 

การตัดกิ่งไม้จากมูลกิ่งไม้ 
 

กิ่งไม้ใกล้ราก   คือ กิ่งไม้ที่มีความแข็งแรง ท าให้ขัดขวางการเจริญเติบโตของล าต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ที่ออกใกล้รากหรือโคนต้นออก 
 

กิ่งไมก้ระจัดกระจาย   คือ กิ่งไม้ที่ออกทุกทิศทางจากท่ีเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออกหมดหรือเหลือไว้กิ่งหนึ่ง เพื่อให้ไม่เกิดความยุ่งเหยิง 
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กิ่งไม้ขนานกัน  คือ  กิ่งไม้สองก่ิงที่ออกจากล าต้นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดสิ่งใดกิ่งหนึ่งออกให้เหลืออยู่กิ่งหนึ่ง 
 

การลิดกิ่งไม ้
กิ่งที่ยาวเกินไปตัดเพ่ือจ ากัดขนาดเรือนยอด และถ้าตัดกิ่งไม้ระดับนี้เมื่อมีใบงอกออกมาจะ
เฉียงเล็กน้อยที่ข้างบนหน่อประมาณ 3 มิลลิเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลิดเอากิ่งไม้ออก 

กิ่งไม้ที่ชิดเกินไปควรตัดเพ่ือวางระยะของกิ่งเอาไว้การตัดกิ่งไม้ตรงกลางก่ิงแต่ละกิ่งจะท าให้
กิ่งไม้แตกกิ่งในทิศทางเดียว 
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การลิดเพื่อเปลี่ยนกิ่งใหม่ 
การลิดเพื่อเปลี่ยนกิ่งใหม่ คือการลิดกิ่งเพ่ือเปลี่ยนขนาดของก่ิงไม้ให้มีขนาดเล็กลงหรือ การ
ลิดกิ่งเพ่ือเปลี่ยนสภาพปลายไม้ที่มีลักษณะเป็นกิ่งเสียให้แตกก่ิงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อควรระวังในการลิดกิ่งไม้ใหม ่

1. ลิดกิ่งไม้โดยใช้เลื่อยที่ 1:3 – 2:3 จากข้างล่างถึงข้างบน 
2. เลื่อยจากข้างบนมาข้างล่างแล้วหักก่ิงไม้ 
3. เมื่อหักกิ่งไม้แล้วตัดอีกครั้งหนึ่งให้ปลายออกจากมูลกิ่ง (ดูจากภาพ) 
4. เมื่อตัดกิ่งไม้แล้วให้ทาสีหรือทายาเพื่อป้องกันโรคแมลงที่เกิดจากการลิดกิ่งไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายหลังลิดกิ่ง  ต้องสมานแผล 
 

พื้นฐานความแข็งแรงกับความอ่อนแอจาการ ลิดกิง่ 
  โดยทั่วไปกิ่งไม้มีการเจริญเติบโตส่วนบนหรือส่วนยอดดีกว่าส่วนล่างเปรียบได้กับความ
แข็งแรงกับความอ่อนแอ การเจริญเติบโตจากการลิดกิ่งก็เช่นกันจ าเป็นต้องมีความแข็งแรงกับความอ่อนแอ 
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 ความแข็งแรงจากการลิดกิ่ง    กิ่งไม้ส่วนบน 
 

  ส่วนกลางการลิดกิ่ง    กิ่งไม้ส่วนกลาง 
 

 ความอ่อนแอจากการลิดกิ่ง    กิ่งไม้ส่วนกลาง 
 
 
 
 
ตารางการลิดกิ่งไม้ต่อป ี
  การลิดกิ่งไม้ต้องด าเนินตามความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ถ้าไม่เหมาะสมจะท า
ให้มีผลต่อต้นไม้อย่างมาก ความทนทานแข็งแรงของต้นไม้น้อยลงจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เลือกเวลาในการลิดกิ่งไม้ 

   เวลาในการลิดกิ่งไม้ 
 

เดือน 1      2     3    4     5    6     7       8        9        10       11      12 
 
    ป่าสนเขา 
 

                                       หรือ                             
                                                                     หลังฤดูหนาว  

  ป่าไม้ไม่ผลัดใบ                 ช่วงหน่อใหม่                    ช่วงก่ิงไม้        
              หยุดการเติบโต                   หยุดการเจริญเติบโต 
 

    ป่าไม้ผลัดใบ                              ช่วงใบไม้ใหม่  
ช่วงผลัดใบ               ผลิดอกครบ                                 ช่วงผลัดใบ 
      

  หมายเหตุ        การลดิกิ่งไมส้ภาพป่าท่ัวไป 
                      การลดิกิ่งไม้ป่าเขาสน 
 

 
เวลาการแตกหน่อ  

เวลาการแตกหน่อ คือหน่อกับหน่อใบจะไม่แตกต่างกันในช่วงแรกแต่ช่วงที่งอก 
ออกมาลักษณะโครงสร้างของหน่อกับหน่อใบจะแตกต่างกัน 
 
                      หน่อข้าง (หน่อใน)   หน่อปลาย 
 
 
        หน่อข้าง (หน่อนอก) 
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ฤดูกาลออกดอกกับเวลาการลิดกิ่ง 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลิดกิ่งไม้ระหว่างฤดูการออกดอกของต้นไม้ 
 
ฤดูกาลออกดอกกับเวลาการลิดกิ่งไม้ 
 

ฤดูกาลออกดอก เวลาการลิดกิ่งไม้ ชื่อต้นไม้ 
 

กิ่งไม้แตกหน่อผลิ
ดอกไม้จากฤดูดอกไม้
ผลิหนาวถึงฤดูร้อน 

หลังจากดอกไม้
ร่วง 

ไม้ไม่ผลัดใบ 
Plens japonica,Phododendron indicum, 
Phododendron Grardenia jasminodes, 
Rhaphiolepis umbellata, Daphnedora, 
Mahonia Japonica,Camellia Japonica  
ป่าผลัดใบ 
Hydrangea macrophylla,Prunus,Cytisus 
Sophorajaponica,Enkianthus Cemus, 
Corylopsis spicata,Robginia Psevdo-acaica 
Magnolia denudata,Malus halliana,Comus 
Florida Stewartia monadeipha,Lriodendron 
tullioferu,forsythia suspensa 
 

กิ่งไม้แตกหน่อผลิ
ดอกไม้จากฤดูร้อนถึง
ฤดูใบไม้ 

จากฤดูใบไม้ร่วง
ถึงเวลาแตกหน่อ
ก่อนฤดูไม้ผลิ 

ป่าไม้ผลัดใบ 
Nerium indicum,Osman thus 
fragrans.Camellia sasanguaa Osmanthas, 
Osmanthus fortunci,Hypericum chinense 
ป่าผลัดใบ 
Lagerstroemia indica,Lespedeza bicotor 
Rosa,Hibiscus synacus 
 

ผลิตดอกท่ีกิ่งไม้ ผลัดในก่อนคืน 
ตัดกิ่ง 

ป่าผลัดใบ 
Rhodotypos scandens, Albizzia Japonca 
 

 
ประโยชน์ของการตัดแต่งต้นไม ้และการลิดกิ่ง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตัดแต่งต้นไม้และลิดกิ่งไม้ ก็คือ ท าให้ต้นไม้มีรูปทรงสวยงามตามที่เรา
ต้องการ ท าให้ต้นไม้ปลอดโรคและแมลง ส่วนตัวผู้ที่ตัดออกก็ได้รับประโยชน์เช่นกันกล่าวคือ หลังจากท่ีได้
เหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติภารกิจมาท้ังวัน การเดินทางเพ่ือกลับบ้านก็ต้องโหนรถประจ าทางในสภาพที่แออัด
สูดอากาศท่ีค่อนข้างจะไม่บริสุทธิ์ การจราจรติดขัด ใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมง เมือ่ถึงบ้านหลังจากดื่มน้ าฝนแก้
กระหายสักครึ่งขันผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงสนามพร้อมกรรไกรตัดกิ่งไม้ แล้วก็เดินพิจารณาต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน
บริเวณบ้านและตัดแต่งไปเรื่อยๆ นอกจากจะได้ออกก าลังกายและได้สูดอากาศท่ีบริสุทธิ์แล้วยังได้ผ่อยคลาย
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อาการตรึงเครียดอีกด้วย   ถ้าทุกคนท าได้อย่างนี้เป็นประจ าก็จะช่วยลดภาระของหมอในโรงพยาบาลประสาท
ลงได้มิใช่น้อย เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ถ้าไม่เชื่อลองไปแวะเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาหรือโรงพยาบาลศรี
ธัญญา ในตอนบ่ายๆ บริเวณสนามจะเห็น บุรุษหรือสตรีแต่งกายชุดสีฟ้า ถือกรรไกรตัดหญ้าที่ทื่อๆ ก าลังตัด
แต่งพุ่มไม้กันอย่างเพลิดเพลิน การกระท าเช่นนั้นเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียด ท าให้อาการคลุ้มคลั่ง
ทุเลาลงได้เป็นอย่างดี 

 
9.  สรุป (Conclusions) 
 
 การป่าไม้ในเมือง (urban forestry) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของการป่าไม้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปลูก
และการจัดการหมู่ไม้เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือทางด้านสรีรวิทยา ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ เพ่ือ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมเมือง  ซึ่งงานที่ส าคัญของ การป่าไม้ในเมืองจะประกอบไปด้วย การวางแผน 
(planning) การปลูก (establishment) การป้องกัน (protection) และการจัดการ (management) หมู่ไม้
และพืชพรรณ ทั้งต้นไม้เดี่ยวๆ หรือกลุ่มไม้กลุ่มเล็กๆ หรือภายในสภาพป่าธรรมชาติ ซึ่งอยู่ภายในพ้ืนที่เขต
มหานคร เขตชานเมือง หรือเมืองขนาดเล็ก 

ในการจัดการต้นไม้หรือหมู่ไม้ในเขตเมืองนั้น จ าเป็นต้องใช้หลักการทางด้านวนวัฒนวิทยา คือจะต้อง
มีการศึกษาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองที่มีผลต่อต้นไม้ การควบคุมหมู่ไม/้ต้นไม ้ ทั้งทางด้านการเกิด การ
เติบโต องค์ประกอบ สุขภาพ และคุณภาพ  ซึ่งการจัดการต้นไม้และหมู่ไม้เหล่านั้นจ าเป็นต้องใช้ “วนวัฒนวิธ”ี 
(silvicultural practices) ที่ถูกต้องและเหมาะสม และการจัดการนั้นต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน (sustainable 
management)” ซึ่งวนวัฒนวิธีที่น ามาใช้ในการจัดการป่าไม้ในเมืองนั้น อาจจ าแนกได้ดังนี้คือ  

1) การวางแผนในการจัดการป่าในเมือง 
2) การคัดเลือกพรรณไม้ปลูกในเขตเมือง 
3) การปลูก  ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
 การจัดหาวัสดุพันธุกรรมส าหรับปลูก (การปลูกด้วยกล้าไม้ หรือการขุดล้อมย้ายปลูกต้นไม้) 
 การเพาะช ากล้าไม้ 
 การจัดการพ้ืนที่ และการเตรียมพ้ืนส าหรับปลูก 
4) การบ ารุงรักษา ซึ่งประกอบไปด้วย 
 การให้น้ า 
 การให้ปุ๋ย 
 การก าจัดวัชพืช 
 การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
 การลิดกิ่งและการตัดแต่งกิ่ง 
 การศัลยกรรมต้นไม้ 

 
จากกิจกรรมในการจัดการป่าไม้ในเมืองเบื้องต้น จะเห็นได้ว่านักการป่าไม้ในเมืองจะต้องมีองค์ความรู้

ที่กว้างขวางและหลากหลาย เช่น วิชาทางด้านการจัดการป่าไม้ นิเวศวิทยา ชีววิทยาป่าไม้ วนวัฒนวิทยา 
สิ่งแวดล้อม ปฐพีวิทยา พืชสวน ภูมิสถาปัตย์ การวางผังเมือง ฯลฯ เนื่องจากศาสตร์ในการจัดการป่าไม้ในเมือง
นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ มากมาย อีกท้ังยังต้องสามารถ
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บูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารและจัดการป่าไม้ในเมืองให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน
เมืองในรูปแบบที่หลากหลาย เนื่องจากประเด็นปัญหาของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ความเครียดและแรงบีบเค้นจากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะท าให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มี
การพัฒนาทางวัตถุอย่างถึงขีดสุด เริ่มหันกลับและแสวงหาชีวิตและความสมดุลตามธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็น
บทบาทท่ี นักการป่าไม้ในเมือง ต้องปรับตัวและพยายามเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม
ส าหรับแต่ละพ้ืนที่เขตเมือง 
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