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เฉพาะในไทุยก็เรียกกันหลิากหลิายนาม ทัุ�งฉำาฉา ก้ามปูั 

จามจุรี สุ่วนฝรั�งเรียก ‘เรนทุรี’ (Rain Tree) แลิะทุี�บ้านเกิด 

แถูบลิาติินอเมริกาเรียกด้วยภาษาสุเปันว่า ‘เซึนีซึาโร’ (Cenízaro) 

แถูบอเมริกากลิางเรียก ‘คำาร์เรโติ’ (Carreto) แลิะอีกสุารพัดชืี�อ 

สุารพัดภาษา ทัุ�งหมดคืำอนามขึ้องต้ินถัู�วยักษ์ Samanea saman  

พืชีในวงศ์ Fabaceae ซึึ�งเป็ันเลิิศเรื�องการปัรับตัิว สุามารถูเจริญ่

เติิบโติในดินหลิากหลิายลัิกษณ์ะ แม้ดินทีุ�ธุาตุิอาหารติำ�าก็อยู่รอด

ได้ ทุั�งยังเปั็นติ้นไม้รักแดด ทุนทุานคำวามร้อนจากแสุงอาทุิติย์ 

ได้มาก มันจึงเดินทุางจากบ้านเกิดทุี�ลิาติินอเมริกาไปัแพรพ่ันธุุ์

แลิะเติิบโติอยู่ในเขึ้ติร้อนชืี�นทัุ�วโลิก 

หนึ�งในนั�นเติิบใหญ่่งดงามอยู่คำู ่ผืนดินในติำาบลิวัดเกติ 

อำาเภอเมืองเชีียงใหม่ จังหวัดเชีียงใหม่ ตัิ�งแต่ิก่อนกลุ่ิมข้ึ้าราชีการ

ชีาวอังกฤษทุี�เขึ้้ามาทุำาสุัมปัทุานปั่าไม้ในรัชีสุมัยขึ้องพระบาทุ-

สุมเด็จพระจุลิจอมเกลิ้าเจ้าอยู่หัวจะจัดติั�งเปั็นสุโมสุรยิมคำานา

เชีียงใหม่เมื�อปั่ 2441 จามจุรีซึึ�งยืนติระหง่านมาอย่างยาวนาน

ต้ินนี�จึงให้คำวามรู้สึุกยิ�งใหญ่่อลัิงการงานธุรรมชีาติิสุร้างยิ�งนัก

ไม่เพียงเปั็นองคำ์ปัระกอบสุำาคำัญ่ในภาพจำาขึ้องสุนาม

กอลิ์ฟทุี�เก่าแก่ทุี�สุุดในปัระเทุศไทุย จามจุรีติ้นนี�ยังคำว้ารางวัลิ

ปัระกวดต้ินไม้ใหญ่่จากเทุศบาลินคำรเชีียงใหม่เมื�อป่ั 2548 แลิะ

ได้รับเลิือกเปั็น 1 ใน 4 รุกขึ้มรดกขึ้องแผ่นดินเชีียงใหม่เมื�อปั่ 

2561 ด้วย แลิะแน่นอนว่าถู้าอยู่ใติ้ติ้นคำุณ์ติ้องเดินออกไปัไกลิ 

จนเมื�อยเอาเรื�องเพื�อหันหลิังกลิับมาบันทุึกภาพได้คำรบทุั�งติ้น 

โดยไม่มีเรือนยอดหรือกิ�งก้านใดหลุิดกรอบ

โคำนติ้นขึ้นาดสุิบเอ็ดคำนโอบแติกลิำาก้านขึ้นาดมหึมา 

รอบทิุศเป็ันหลัิกฐิานยืนยันอายุกว่า 120 ป่ั เมื�อยืน ณ์ จุดใกล้ิ

ศูนย์กลิางขึ้องเรือนยอดแลิ้วแหงนมองเบื�องบนคำุณ์จะเห็น 

เสุ้นสุายยึกยือ เปั็นปัรากฏการณ์์น่าพิศวงขึ้องกิ�งก้านสุาขึ้า

จำานวนนับไม่ถู้วน เมื�อบวกรวมกับกลิุ่มใบเลิ็กยิบทุี�แติกดกเปั็น

ช่ีอบริเวณ์ปัลิายสุุดขึ้องกิ�งแขึ้นง ก่อเกิดทุรงพุ่มฟูสุวย คำล้ิายมีร่ม

ยักษ์สีุเขีึ้ยวคำรอบทัุบอยู่ด้านบน แลิะสุาเหตุิทีุ�เป็ันเช่ีนนี�สุ่วนหนึ�ง

ก็เพราะคำวามพิเศษขึ้องระบบราก

รากขึ้องจามจุรีเป็ันรากแก้วทีุ�แติกแขึ้นงหนาแน่นในทิุศทุาง

ขึ้นานกับผิวดิน สุามารถูแผ่ขึ้ยายระยะทุางไกลิหลิายสุิบเมติร 

โดยรัศมีการแผ่ขึ้ยายรากสุอดคำล้ิองกับคำวามกว้างขึ้องเรือนยอด

ทุั�งนี�เพื�อทุำาหน้าทุี�เปั็นฐิานพยุงลิำาติ้นแลิะทุรงพุ่มอันไพศาลิ 

ขึ้องมันนั�นเอง แลิะเมื�อติ้นไม้มีอายุมากขึ้ึ�นรากก็มักโผลิ่พ้นดิน

ขึ้ึ�นมาอวดโฉม ซึึ�งระบบรากติื�นนี�คำือจุดอ่อนสุำาคำัญ่ขึ้องจามจุรี 

เช่ีนกัน ในยามเผชิีญ่พายุฝนหนักหน่วง ลิมกรรโชีกแรง จามจุรี 

ก็เสีุ�ยงโดนพัดโค่ำนแบบทีุ�เรียกว่า ‘ถูอนรากถูอนโคำน’

เมื�อสัุงเกติใกล้ิๆ จะเห็นว่าเปัลืิอกลิำาต้ินจามจุรีมีสีุนำ�าติาลิ

เขึ้้มออกดำา ผิวขึ้รุขึ้ระ ปัรากฏรอยแติกร่องลิึกอยู ่ทุ ั �วไปั  

จนเหมือนเปั็นสุะเก็ดเปัลิือกเลิ็กๆ ขึ้นาดใหญ่่เลิ็กเรียงติ่อกัน 

โดยไม่มีแบบแผนติายติัว ซึึ�งเปั็นลิักษณ์ะทุั�วไปัขึ้องติ้นจามจุรี

อาวุโสุ ต่ิางจากต้ินทีุ�อายุน้อย ผิวเปัลืิอกลิำาต้ินจะค่ำอนข้ึ้างเรียบ

เนียนสีุออกเทุาขึ้าวหรือนำ�าติาลิอ่อน

รอยแติกร่องลิึกทุี �มากับอายุเหลิ่านี �เก็บรักษานำ�าแลิะ

คำวามชืี�นไว้กับเปัลืิอกลิำาต้ินได้มากกว่าลิำาต้ินผิวเรียบ จึงเกิดเป็ัน

ระบบนิเวศเล็ิกๆ ทีุ�เหมาะกับการยึดเกาะดำารงชีีวิติขึ้องต้ินอ่อน

กลุ่ิมพืชีอิงอาศัย เช่ีน กล้ิวยไม้ เฟิร์น ฯลิฯ ซึึ�งจะค่ำอยๆ เติิบโติ

ทุีลิะน้อยโดยไม่เบียดเบียนทุำาร้ายติ้นไม้ใหญ่่ เปั็นติัวอย่าง 

คำวามสัุมพันธ์ุอันเกื�อกูลิระหว่างสิุ�งมีชีีวิติต่ิางชีนิดพันธ์ุุ

จามจุรีเป็ันหนึ�งในต้ินไม้ไม่กี�ชีนิดทีุ� ‘ผลัิดเปัลืิอก’ ได้ โดย

เปัลืิอกเก่าด้านนอกหลุิดล่ิอนได้เองติามธุรรมชีาติิ เพื�อให้ผิวใหม่

ด้านในขึึ้�นมารับช่ีวงทุำาหน้าทีุ�ปักปั�องเนื�อไม้แทุน ทุว่าในจังหวะ

ทุี �เปัลิือกเก่าเริ �มเผยอแติ่ยังไม่หลิุดแลิะเปัลิือกใหม่ภายใน 

ยังอ่อนแอ ชี่องว่างบางๆ ระหว่างเปัลิือกสุองชีั�นนี�กลิายเปั็น 

จุดอ่อนทีุ�แมลิงศัติรูตัิวร้ายจะฉวยโอกาสุเข้ึ้าจู่โจมได้ง่ายดาย 

ย้อนกลัิบไปัหลิายป่ัก่อน จามจุรีแห่งสุนามยิมคำานาก็เกือบ

เอาชีีวิติไม่รอดด้วยปััญ่หานี�เชี่นกัน กิ�งขึ้องมันเริ�มแสุดงอาการ

แห้งผิดปักติิ เป็ันสัุญ่ญ่าณ์แรกเริ�มถึูงคำวามผิดปักติิร้ายแรงทีุ�ซ่ึอน

อยู่ ร้อนถึูงหมอต้ินไม้เมืองเชีียงใหม่ อาจารย์บรรจง สุมบูรณ์์ชัีย

อาจารย์ปัระจำาคำณ์ะสุถูาปััติยกรรมศาสุติร์แลิะการออกแบบ 

จามจุรี
สโมสรยิมคานา ถนนเชียงใหม่-ลำาพูน อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



รอยแต้กร่องล่กที�มุากับุอายุช่้วยเก็บุรักษ์าคัวามุชื้�นไว้กับุเป็ลือกต้้น 
ทำาให้พืีช้กลุ่มุอิงอาศัยได้ีเติ้บุโต้อย่างไมุ่เบีุยดีเบีุยนกัน
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สุิ�งแวดลิ้อม มหาวิทุยาลิัยแม่โจ้ ติ้องสุ่งทุีมงานไปัติรวจสุอบ  

ก่อนจะพบว่าคำวามร้ายแรงนั�น ‘ซ่ึอนอยู่’ จริงๆ ในเนื�อไม้ภายใต้ิ 

เปัลืิอกลิำาต้ิน

กลิิ�นเหม็นโชียออกมา โรคำเน่าได้ลุิกลิามแลิะรุกรานไม้ใหญ่่

แห่งยิมคำานาเกือบคำรึ�งต้ินเข้ึ้าไปัแล้ิว

ฤดูฝนติ้นไม้ลิ้วนเบิกบานก็จริง แติ่มีเรื �องให้ติ้องระวัง 

เช่ีนกัน เพราะเป็ันช่ีวงเวลิาทีุ�ด้วงหนวดยาวระบาด มันพากันบุก

เขึ้้าไปัวางไขึ้่บริเวณ์หลิืบเร้นขึ้องเปัลิือกไม้อันเปั็นจุดอ่อนขึ้อง

จามจุรี เมื�อฟักเป็ันตัิวอ่อนพวกมันก็รุมกัดกินเนื�อไม้เป็ันอาหาร 

เมื�อเนื�อไม้เกิดบาดแผลิ สุุขึ้ภาพติ้นไม้ก็ยิ�งบอบชีำ�าเมื�อเจอกับ

สุภาพอากาศเป่ัยกชืี�น เพราะคำวามชืี�นทุำาให้แผลิยิ�งเน่าเฟะ เป็ัน

เสุมือนบัติรเชิีญ่ให้เชืี�อโรคำอื�นๆ มาร่วมวงซึำ�าเติิม

ลิำาติ้นเปัรียบปัระหนึ�งเสุ้นทุางลิำาเลิียงอาหาร เมื�อถููก

ทุำาลิายการลิำาเลีิยงนำ�าแลิะอาหารจากรากไปัเลีิ�ยงสุ่วนต่ิางๆ ขึ้อง

ต้ินก็ขึ้าดปัระสิุทุธิุภาพ สุ่งผลิให้สุุขึ้ภาพขึ้องจามจุรีแห่งยิมคำานา

ยำ�าแย่จนแม้แติ่อาจารย์บรรจงเองก็ไม่แน่ใจด้วยซึำ�าว่าจะชี่วย 

ฟ้�นชีีวิติได้กี�มากน้อย

เป็ันเวลิากว่าร้อยป่ัทีุ�มันยืนหยัดอยู่คู่ำแผ่นดินเชีียงใหม่ เมื�อ

คำิดว่าวันรุ่งขึ้ึ�นอาจจะไม่ได้เห็นอีกติ่อไปั ย่อมนับเปั็นเรื�องชีวน

ใจหาย ไม่ใช่ีแค่ำกับผู้คำน แต่ิสิุ�งมีชีีวิติอีกน้อยใหญ่่ทีุ�เคำยพึ�งพาอาศัย

กันอยู่ก็เช่ีนกัน อาจารย์บรรจงแลิะทีุมลิงมือเยียวยาอย่างดีทีุ�สุุด

เทุ่าทุี�จะทุำาได้ เริ�มจากแซึะเปัลิือกไม้เพื�อเปัิดเปัลิือยบาดแผลิ 

บนเนื�อไม้ด้านใน ติามด้วยมหกรรมการแงะด้วงหนวดยาวแลิะ

หนอนติัวอ่อนทุั�งหมดออกจากลิำาติ้นแลิะราก แลิะยังติ้องกำาจัด

ออกจากพื�นดินรอบโคำนต้ินอีกด้วย เพราะบางช่ีวงขึ้องวงจรชีีวิติ

ด้วงหนวดยาวฝังตัิวอยู่ใต้ิดิน

หลิังจากกำาจัดติ้นเหติุหมดจดแลิ้วจึงเขึ้้าสุู่กระบวนการ

รักษาฟ้�นฟู หมอติ้นไม้ลิงมือขึู้ดเนื�อไม้สุ่วนทุี�เน่าทุิ�งไปั ใสุ่ยา

รักษาแผลิ อุดรูด้วยซิึลิิโคำนบ้าง สีุโป๊ัวไม้บ้าง เพื�อปั�องกันไม่ให้

นำ�าไหลิซึึมเขึ้้าไปั เพราะอาจเกิดภาวะนำ�าขึ้ังแลิ้วก่อโรคำอื�น 

ติามมา จามจุรียืนต้ินนิ�ง รับการรักษาอย่างสุงบ ขึ้ณ์ะทีุ�ภายใน

ขึ้องมันฟ้�นตัิวอย่างรวดเร็วราวกับรับรู้ว่ามีคำนห่วงใย

เพียง 3-4 เดือนขึ้องการเยียวยา สุุขึ้ภาพขึ้องต้ินถัู�วยักษ์

ก็ดีวันดีขึ้ึ�น ร่องรอยด่างจากการรักษาทุี�ปัรากฏให้เห็นบนเนื�อ

ไม้ ถููกทุาสุีให้กลิมกลิืนแลิะเคำลิือบด้วยแลิ็กเกอรก์ันนำ�า หลิัง

จากนั�นก็ยังต้ิองหมั�นติรวจติราทุุก 3-6 เดือนว่าด้วงหนวดยาว

กลิับมาจู่โจมอีกหรือไม่ เพื�อจะจัดการได้ทุันเวลิาก่อนปััญ่หา

บานปัลิาย ซึึ�งนับแติ่ติอนนั�นกระทุั�งถูึงปััจจุบันยังไม่ปัรากฏ

เหตุิการณ์์ซึำ�ารอยเดิม

จามจุรีแห่งยิมคำานากลัิบฟ้�นคืำนชีีวิติได้อีกคำรั�ง กระบวน- 

การอันมหัศจรรย์ขึ้องมันคำ่อยๆ สุร้างเนื�อเยื�อลิำาติ้นขึ้ึ�นมาปัิด

ทุับวัสุดุอุดซึึ�งเปั็นสุิ�งแปัลิกปัลิอมทุีลิะเลิ็กทุีลิะน้อยจนผสุาน

กลืินเป็ันเนื�อเดียวกัน แลิะเห็นได้ชัีดว่าร่องรอยแผลิร้ายแต่ิลิะ

แห่งซึึ�งแทุนทีุ�ด้วยซิึลิิโคำนแลิะสีุโป๊ัวมีขึ้นาดเล็ิกลิงเรื�อยๆ

ด้วยคำวามเอาใจใสุ่ขึ้องมนุษย์ติัวเลิ็กๆ กลิุ่มหนึ�งแลิะ

เจติจำานงทุี�จะมีชีีวิติอยู่ติ่อไปั ทุำาให้วันนี�ติ้นไม้ร้อยปั่แห่ง

เชีียงใหม่สุามารถูยืนหยัดผ่านร้อนหนาวติ่อไปัได้...อีกหลิาย

ร้อยป่ั

|  Gallery of Trees  |

“Someone’s sitting in the shade today  
because someone planted a tree long time ago.” 

Warren Bu�et 




