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ภาคผนวก  ง 
พันธุไมในสวนสาธารณะ 

 
พันธุไมที่เหมาะกับเขตชุมชนเมือง 
 ในการเลือกพันธุไมท่ีเหมาะสมและสามารถขึ้นไดดีในเขตชุมชนเมือง ซึ่งพันธุไมท่ีเปน
องคประกอบหลักของพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง ควรเปนพันธุไมยืนตน เนื่องจากไมยืนตน มีอายุ    
ท่ียืนนาน มีคุณคาทางจิตใจสูงและเสริมคุณคาทางดานสิ่งแวดลอมไดดีกวาไมพุมหรือไมลมลุก              
ซึ่งขอพิจารณาในการเลือกพันธุไมยืนตนขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ ความสวยงามคงทน 
วัตถุประสงคของการปลูก ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดลอม รวมท้ังคาใชจายในการพัฒนา
และบํารุงรักษา หลักทั่วไปในการคัดเลือกชนิดพันธุไม ควรคํานึงถึงนิเวศวิทยาของพันธุไม โดยเนนการ
คัดเลือกพันธุไมถิ่นเดิม อยางไรก็ตาม เนื่องจากระบบนิเวศระหวางเขตชุมชนเมืองในประเทศไทย          
มีความแตกตางกันไมมากนักในพื้นที่ท่ัวทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการจัดการและดูแล
อยางประณีต ขอจํากัดเรื่องนิเวศวิทยาของพันธุไมจึงมีไมมากนัก การพิจารณาคัดเลือกพันธุไมจึงควร 
เนนไปที่บทบาท หนาท่ีและความหลากหลายของพืชพันธุ อายุและขนาด มากกวาถิ่นกําเนิดเดิม โดยอาจ
พิจารณาตามหมวดหมูดังนี้ 
 1. พันธุไมใหรม  
  ไดแก ไมยืนตนที่มีเรือนยอดขนาดใหญ สามารถใหรมเงาไดดี เหมาะสําหรับปลูกใน
พื้นที่สาธารณะที่มีบริเวณกวาง เชน สวนสาธารณะ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา ลานจอดรถยนต และ
พื้นที่ของเอกชนที่มีบริเวณกวาง 
  ตัวอยางชนิดไมที่ใหรมเงาไดดี ไดแก กันเกรา จามจุรี ตะเคียนทอง ทองกวาว นนทรี 
บุนนาค พิกุล ประดูปา ประดูแดง มะเกลือ มะฮอกกานี สะเดา สัตบรรณ สารภี หางนกยูงฝรั่ง ยางนา และ
หูกวาง ไมผลยืนตนบางชนิดสามารถใหรมเงาไดดี และใหผลรับประทานได เชน กระทอน ขนุน ชมพู 
นอยหนา มะขาม มะมวง มังคุด ลําไย ลิ้นจี่ และสาเก 
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 2. พันธุไมใหดอก  
  ไดแก ไมยืนตนที่ใหดอกที่มีสีสันสวยงาม บางชนิดอาจมีกลิ่นหอม สรางความรมรื่น 
สวยงาม ซึ่งอาจแบงตามสีสันและกลิ่นหอมของดอก สามารถเลือกปลูกไดตามวัตถุประสงคของผูปลูก 
ไมวาจะเปนสวนสาธารณะ ริมถนน ริมทางเดิน ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และ
พื้นที่ของเอกชน ดังตอไปนี้ 

- กลุมดอกสีขาว เชน กันเกรา กระทิง แคฝรั่ง จําป บุหงาสาหรี และสารภี 
- กลุมดอกสีครีม เชน กุมน้ํา กุมบก จันทนกะพอ ตะเคียนทอง บุนนาค พฤกษ พิกุล 

มะมวง สะเดา สัตบรรณ และอโศกอินเดีย 
- กลุมดอกสีสม เชน คอเดีย แคแสด งิ้ว ถอน ทองกวาว ทองหลางดาง ปบทอง โสกน้ํา 

และหางนกยูงฝรั่ง  
- กลุมดอกสีชมพู เชน กัลปพฤกษ กาฬพฤกษ จามจุรี ชงโค ชมพูพันธุทิพย ชัยพฤกษ 

ตะแบก แตว และลั่นทม 
- กลุมดอกสีแดง เชน ชงโค ประดูแดง พูจอมพล ลั่นทม สาละลังกา โสกพวง โสกระยา 

และโสกสปน 
- กลุมดอกสีมวง เชน แกวเจาจอม กระพี้จั่น ตะแบก เลี่ยน ศรีตรัง เสลา อินทนิลน้ํา 

อินทนิลบก และอินทรชิต 
- กลุมดอกสีเหลือง เชน กระถินณรงค กันเกรา ข้ีเหล็กอเมรินกัน จําปา ตันหยง 

นนทรี ประดูบาน ฝายคํา พะยอม รัตมา ราชพฤกษ ลั่นทม แสมสาร โสกเหลือง สุพรรณิการ และเหลือง
อินเดีย 

- กลุมดอกหอม เชน กระดังงาไทย กระถินณรงค กระทิง กระทุม กฤษณา กันเกรา 
ปบแกวเจาจอม จันทนกะพอ จําป จําปา จําปูน ชงโค พะยอม พิกุล ลั่นทม ลําดวน สารพี สาละลังกา โสกน้ํา
และโสกเหลือง 
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 3. พันธุไมในสวนสาธารณะ 
  การปลูกไมยืนตนในสวนสาธารณะ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรมรื่น สวยงาม 
เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ นอกจากนั้นยังชวยรักษาสิ่งแวดลอม ลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง 
ลดกระแสลม เปนองคประกอบของการจัดภูมิทัศนใหสวยงาม สําหรับการคัดเลือกพันธุไมเพื่อปลูกใน
บริเวณสวนสาธารณะ  
  สวนสาธารณะขนาดใหญ สามารถนําพันธุไมยืนตนมาปลูกไดหลากหลายชนิด            
ไมแตกตางกัน ซึ่งการปลูกพันธุไมในบริเวณสวนสาธารณะนี้ ควรจะเนนในเรื่องของความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ โดยคัดเลือกใหเหมาะสมกับสภาพดิน ลักษณะพื้นที่ บทบาทการใชประโยชน ตลอดจน
ความสวยงาม โดยอาจแบงออกเปนกลุมไมใหรมเงา กลุมไมดอกหอม หรือตามสีสันของดอกก็ได  
  สวนหยอม หรือสวนสาธารณะขนาดเล็ก การคัดเลือกชนิดพันธุไม ควรจะเนนในเรื่อง
ของลักษณะทรงพุมท่ีสวยงาม ไมแผกวางเกินไป ใหรมเงาไดดี ใหดอกสวยงาม ใหดอกหอม ไมมียาง       
ท่ีเปนพิษ ไมมีโรคและแมลงที่อาจกอใหเกิดอันตราย โดยคํานึงถึงสภาพดิน และลักษณะของพื้นที่       
การคัดเลือกชนิดพันธุไม จะตองคํานึงถึงภาระในการดูแลรักษาดวย เนื่องจากในสวนหยอมนั้น 
ประชาชนในชุมชนจะตองชวยกันดูแลรักษา ซึ่งไมตนขนาดกลางถึงขนาดเล็กอาจจะมีความเหมาะสม
มากกวาไมตนขนาดใหญ เชน กระทิง กุมบก แกวเจาจอม ขอย คอเดีย จําปา จําป ชงโค ชัยพฤกษ ตะแบก 
แตรชมพู น้ําเตาตน บุหงาสาหรี รัตมา ลําดวน ไมตระกูลหมากหรือไมตระกูลไผ 
 4. พันธุไมตามริมถนนและเกาะกลางถนน 
  ควรเปนพันธุไมท่ีทนตอมลพิษทางอากาศและฝุนละออง ทนตอความรอนและความแลง 
ไมผลัดใบ ปลูกไดงาย มีการเติบโตรวดเร็ว ไมควรมีขนาดใหญและสูงจนเกินไป กิ่งกานเหนียว ไมเปราะ
หักงาย ใบเล็กฝอย ใหดอกสวยงามและอยูไดนาน ไมมีผลขนาดใหญท่ีจะหลน กอใหเกิดอันตราย          
แกผูสัญจร มีระบบรากลึก ไมทําลายพื้นผิวจราจร หากมีพื้นที่แคบ ควรเลือกพันธุไมท่ีมีขนาดเล็ก แตหากมี
พื้นที่กวาง ควรเลือกพันธุไมท่ีมี่เรือนยอดกวางเพื่อใหเกิดรมเงา และเสริมสรางภูมิทัศนตลอดแนวสัญจร 
  ชนิดไมที่ควรปลูกตามริมถนน ไดแก กระทิง ข้ีเหล็ก  มะเกลือ พิกุล มะขาม มะฮอกกานี 
สะเดา เสลา สารภี ประดู แคแสด ตะแบก ปบ พะยอม 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ง 69 

 5. พันธุไมตามริมทางเทา  
  เปนการสรางความรมรื่น สวยงามแกผูใชทางเดิน โดยปกติ ริมทางเทาจะมีพื้นที่ในการ
ปลูกตนไมท่ีคอนขางจํากัด เนื่องจากมักมีสิ่งกอสรางและระบบสาธารณูปโภคกีดขวางพันธุไมท่ีเหมาะสม 
ควรมีทรงพุมท่ีไมกวางใหญมาก ไมควรมีขนาดใหญและสูงจนเกินไป เติบโตชา มีลําตนเดี่ยว ไมแตกกิ่ง   
ในระดับต่ํา ดอกมีกลิ่นหอม และมีสีสันสวยงาม ระบบรากไมลึกจนทําลายระบบน้ําและระบบระบายน้ํา
ใตผิวดิน 
  ชนิดไมที่ควรปลูกตามริมทางเทา ไดแก กันเกรา ตะแบก ตะเคียนทอง พิกุล มะเกลือ 
สะเดา สารภี อินทนิลน้ํา และอินทนิลบก 
 6. พันธุไมตามริมน้ํา 
  เปนการปลูกตนไมตามริมแมน้ํา ลําคลอง ท่ีอยูในเขตชุมชนเมือง สรางความรมรื่น 
สวยงามแกผูสัญจรและยังใชเปนที่พักผอนหยอนใจได พันธุไมท่ีปลูก จะตองเปนพันธุไมท่ีชอบขึ้นริมน้ํา 
ไมมีใบ ดอก ผลท่ีรวงงาย เพราะจะทําใหลําน้ําสกปรก 
  พันธุไมที่สามารถขึ้นไดบริเวณริมน้ํา ไดแก กุมน้ํา จามจุรี จิกน้ํา ตีนเปดน้ํา ทองโหลง 
แปรงลางขวด มะกอกน้ํา โสกพวงและหลิว หากอยูริมทะเล ควรเลือกปลูกพันธุไมท่ีทนตอน้ําเค็ม เชน 
กระทิง ตะบูน ตีนเปดทะเล นนทรี โปรง ฝาด ลําพู ลําแพน สนทะเล และแสม เปนตน 
 7. พันธุไมตามศูนยการคา อาคารพาณิชยและยานธุรกิจ 
  การเลือกปลูกตนไม จะมุงเนนความสวยงาม เพื่อการพักผอนหยอนใจ พันธุไมท่ีเลือกใช
จึงควรมีดอกที่สวยงาม ใหรมเงา ลําตนตรง ใบรวงนอย กิ่งกานไมเปราะ แตกหักงาย ไมมีผลขนาดใหญ   
ท่ีจะหลน กอใหเกิดอันตรายตอยานพาหนะและผูสัญจร 
  พันธุไมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ศูนยการคา อาคารพาณิชยและยานธุรกิจ ไดแก กัลปพฤกษ 
ทองหลาง ตะแบก นนทรี บุนนาค ประดู พิกุล ราชพฤกษ ศรีตรัง เสลา อินทนิลน้ํา  
 8. พันธุไมบริเวณลานจอดรถยนต  
  พื้นที่ลานจอดรถยนตเปนพื้นที่ท่ีสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวได โดยการปลูกตนไม
แทนการทําหลังคาเพื่อใหรมเงา พันธุไมท่ีเลือกใชในบริเวณลานจอดรถยนต ควรมีเรือนยอดที่ใหรมเงาได 
ใบมีขนาดใหญ ไมเล็กฝอย เพื่อใหงายตอการเก็บกวาดทําความสะอาดเมื่อตกลงมา ไมผลัดใบ กิ่งกาน
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เหนียว ไมเปราะหักงาย ไมมีน้ํายางที่จะหยดลงมาทําความเสียหายแกรถยนต ทนตอมลพิษทางอากาศ
และความรอน มีระบบรากลึกไมทําลายพื้นผิวจราจร 
  พันธุไมที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ลานจอดรถยนต ไดแก กระทิง กระพี้จั่น จําป จําปา 
ตะเคียนทอง ตะแบก ประดู พะยอม พิกุล มะเกลือ ยางนา สะเดา เสลา อินทนิลน้ํา และอินทนิลบก 
(ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547) 


