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ผมโตมาใกล้สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว (Royal Botanic Gardens, Kew) ทีล่อนดอน  

พ่่อแม่เป็นวิศวกรและนักแก้ไขก�รพู่ดผูู้้มีคว�มสนใจร่วมกันในเร่ืองพ่ืช พ่วกท่�นสร้�ง 

แรงบันด�ลใจให้ผู้มกับพ่ี่ช�ยผู้่�นคว�มง�มของโลกพ่ฤกษศ�สตร์ ต้นไม้ต้นนี�ใช้ทำย�พ่ิษ 

ทีอ่นัตร�ยถงึต�ยนะ ตน้นั�นใชท้ำชอ็กโกแลต อกีตน้ใชท้ำฉนวนหุม้ส�ยเคเบลิส่ือส�รทีใ่ชง้�น 

กันท่ัวโลก ส�ยพ่ันธ์ุนี�มีดอกเปล่ียนสีได้เม่ือถ่�ยเรณููแล้ว เร�ได้ใช้ประส�ทสัมผู้ัสทุกส่วน 

กบัมัน ก�รเลียน�ำย�งดอกฝิ�นสนกุม�กเป็นพ่เิศษ โดยเฉพ่�ะเม่ือได้เหน็สีหน�้ของพ่อ่แม่เพ่ือ่น 

ตอนเร�เล่�ใหฟ้งั จริงๆ แล้วทกุอย�่งเก่ียวกับพ่ชืล้วนเปน็ส่วนหนึง่ของเรือ่งร�วทีก่ว้�งกว่�

เกีย่วกบัสตัวห์รอืมนุษย ์ผู้มไดเ้รยีนรูถึ้งคว�มน่�กลวัของก�รค้�ท�สเม่ือพ่อ่เอ�ชิ�นสว่นเลก็ๆ 

ของ Dieffenbachia หรอืตน้ส�วน้อยประแป้งม�ให้ด ูในสหรัฐอเมริก�เรียกว่� “dumb cane” หรือ

ไม้เท้�ใบ้ เป็นพ่ืชมีพ่ิษซึ่งส่งผู้ลต่อลิ�นและคอของคนง�นในไร่ที่บ่นเรื่องสภ�พ่คว�มเป็นอยู่

ของตัวเองม�กเกินไป ก�รไปเยือนสวนคิวทำใหผู้้มสนอกสนใจพื่ชและคว�มสมัพ่นัธ์ของมนั 

กับผูู้้คน แม้จะไม่เคยมีใครบอกผู้มก็ต�มว่�ต้นไม้คืออะไร เร�รู้ได้เองเมื่อเห็นมัน

 หลงัจ�กไปทำง�นเก่ียวข้องกับก�รสร้�งภ�พ่ยนตร์ส�รคดีวทิย�ศ�สตร์หล�ยเรือ่ง 

ผู้มก็กลับม�สวนคิวอีกครั�งในฐ�นะกรรมก�รบริห�รของสวน ผู้มยังเข้�เป็นคณูะกรรมก�ร

ของวดูแลนดท์รสัตแ์ละเอเดนโปรเจกต ์รวมถงึอยู่ในสภ�ผูู้แ้ทนขององคก์�รกองทนุสัตว์ป�่

โลกส�กล (World Wide Fund for Nature - WWF) ด้วย องค์กรทั�งหมดนี�เผู้ยแพ่ร่คว�มรู ้

เก่ียวกับโลกธรรมช�ติให้ส�ธ�รณูชนเข้�ใจ ผู้มได้ซึมซับคว�มรู้คว�มชำน�ญของผูู้้คน 

รอบตัวแล้วนำม�รวมกับประสบก�รณู์ของตัวเอง หลังขึ�นพู่ดบนเวที TED หล�ยรอบและ 
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มยีอดชมกว่�ส�มล้�นครั�ง ผู้มกไ็ดรู้ว้�่ส�ธ�รณูชนสนใจในเร่ืองร�วของพื่ชแบบไร้พ่รมแดน

ท�งวิช�ก�ร นั่นจึงเป็นแรงบันด�ลใจให้ผู้มเขียนหนังสือเล่มนี�

 นอกจ�กขอ้ยกเวน้สองส�มขอ้แลว้ นยิ�มกว�้งๆ ของต้นไมก้ค็อื เป็นพ่ชืลำตน้สูง 

ภ�ยในเป็นเนื�อไม ้ยนืต้นเองได ้และมชีวีติอยู่น�นหล�ยป ีนกัพ่ฤกษศ�สตร์โตเ้ถียงกนัว่�พ่ชื

ตอ้งสงูแคไ่หนจึงจะมีคณุูสมบัตเิปน็ตน้ไม ้ผู้มตดัสนิใจว�่จะไมเ่ครง่ครดักบัเร่ืองนี�จนเกนิไป 

ตน้ไมบ้�งชนิดในหนังสอืเล่มนี�อย�่งโฮโฮบ�มักมีลกัษณูะเปน็พุ่ม่ แต่ถ�้อยูใ่นสภ�พ่แวดลอ้ม 

ที่เหม�ะสมก็อ�จสูงได้ม�กกว่�นั�น อีกอย่�ง พุ่่มไม้ก็อ�จนับเป็นต้นไม้ต้นเล็กได้ไม่ใช่หรือ

 ต้นไม้ในโลกนี�มคีว�มหล�กหล�ยม�กจนน่�ท่ึง ตอนนี�เร�รู้แล้วว�่มีชนดิทีแ่ตกต่�ง 

กันอย่�งน้อย 60,000 ชนิด พ่ืชไม่อ�จว่ิงหนีจ�กสัตว์ที่ชอบกินมัน ก็เลยต้องผู้ลิตส�รน่�

รังเกียจเพ่ื่อไล่สัตว์เหล่�นั�น ทั�งย�งไม้ (gum) เรซิน (resin) และน�ำย�ง (latex) จะไหลซึม

ออกม�เพ่ื่อท่วมตัวแมลงและศัตรูพ่ืชอื่นๆ ว�งย�พ่วกมัน รวมถึงตรึงไม่ให้เคล่ือนไหวได้ 

นอกจ�กนั�นยังใช้กำจัดเชื�อร�และเชื�อแบคทีเรียได้ด้วย กลไกป้องกันตัวเองเหล่�นี�ทำให้

เร�มีหม�กฝร่ัง ย�งพ่�ร� รวมถึงสินค้�ฟุ่มเฟือยท่ีซื�อข�ยกันม�น�นที่สุดในโลกอย่�ง 

แฟรงคินเซนส์ ต้นไม้อย่�งออลเดอร์ซ่ึงปรับตัวเพ่ื่อขึ�นในสถ�นที่เปียกชื�นก็มีเนื�อไม้ที่ไม่ผูุ้ 

เม่ือแช่น�ำ เมืองเวนิสสร้�งจ�กไม้ชนิดนี�เป็นหลัก ทว่�ต้นไม้ไม่ได้ปรับตัวเพ่ื่อตอบสนอง

คว�มต้องก�รของมนุษย์ พ่วกมันปรับตัวไปต�มสภ�พ่แวดล้อมเฉพ่�ะอย่�งตลอดหล�ย

ล้�นปีที่ผู้่�นม� ทั�งเพ่ื่อปกป้องตัวเองและเพ่ื่อให้ม่ันใจว่�ลูกหล�นจะอยู่รอดจนแพ่ร่พ่ันธุ์

ได้กว้�งไกล ต้นไม้ชนิดใดท่ีปรับตัวได้ดีกว่�ย่อมผู้ลิดอกออกผู้ลได้ม�กกว่�และแพ่ร่พ่ันธุ์

ได้ไกลกว่�ด้วย

 สำหรับผู้ม เร่ืองร�วท่ีชวนอิ่มใจท่ีสุดเก่ียวกับต้นไม้คือเร่ืองท่ีคว�มรู้ด้�น

พ่ฤกษศ�สตร์ส่งผู้ลกระทบอันน่�ท่ึงต่อมนุษย์ คว�มสัมพ่ันธ์ระหว่�งโมพ่�นีกับผู้ีเสื�อ 

กล�งคืนชนิดหนึ่งช่วยเพ่ิ่มอ�ห�รให้ช�วแอฟริก�ท�งใต้หล�ยล้�นคน ก�รผู้สมข้�มพ่ันธ์ุ

ของเลย์แลนด์ไซเปรสเป็นปร�กฏก�รณ์ูท�งพ่ฤกษศ�สตร์ท่ีห�ย�กและทำให้เร�เข้�ใจ 

ช�วบริติชกับทัศนคติเร่ืองคว�มเป็นส่วนตัวของพ่วกเข�ได้ชัดเจน ผู้มคัดเลือกเร่ืองร�ว  

80 เรื่องในหนังสือเล่มนี�ม�เพ่ร�ะคว�มน่�สนใจและคว�มหล�กหล�ยของมัน แต่นี่ก็เป็น

แค่ตัวแทนเสี�ยวเล็กๆ ของอีกหล�ยพ่ันหล�ยหมื่นวิธีที่ต้นไม้กับมนุษย์มีปฏิสัมพ่ันธ์ต่อกัน

 ทุกวันนี�ผู้มยังคงเข้�ร่วมก�รเดินท�งสำรวจเพ่ื่อเก็บรวบรวมพ่ืชและเมล็ดพ่ันธุ ์

ในฐ�นะช่�งภ�พ่วิดีโอ ในหนังสือเล่มนี� ผู้มทำเหมือนตัวละครฟิเลียส ฟอกก์ ในหนังสือ  

80 วันรอบโลก  (Around the World in 80 Days) ของฌููล แวร์น คือออกเดินท�งจ�กบ้�น

ที่ลอนดอนไปท�งตะวันออก ผู้มจึงนำเสนอต้นไม้ทั�งหมดไปต�มทิศท�งนั�นแบบคร่�วๆ  

โดยแบ่งกลุ่มต�มพ่ื�นท่ีท�งภูมศิ�สตร์ เนือ่งจ�กต้นไม้หยัง่ร�กลงดิน มนัจงึมีส�ยใยเชือ่มโยง 

แน่นแฟ้นกับถิ่นที่อยู่ที่มนัเติบโต และพ่ื�นที่ทุกแห่งก็หล่อหลอมคว�มสัมพ่ันธ์ที่แตกต่�งกนั 
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ระหว่�งภูมปิระเทศ ประช�กร และตน้ไม ้ตน้ลนิเดนิ (หรอืต้นไลม์) กบับีชอ�จดคูุน้ต�สำหรบั

คนบรติชิ แตส่�ยสมัพ่นัธ์ทีค่นเยอรมนัมีตอ่ต้นไม้สองชนิดนี�หยัง่ลกึจนเกือบถงึระดบัตำน�น 

ต้นเบ�บับในสภ�วะร้อนแห้งแล้งท�งใต้ของแอฟริก�ต้องพ่ย�ย�มอย่�งหนักเพ่ื่อค้นห�น�ำ

และเก็บกักมันไว้ ส่วนภ�ยใต้แสงอ�ทิตย์แผู้ดจ้�ของตะวันออกกล�ง ก�รได้ดับกระห�ย

ด้วยผู้ลทับทิมที่มีน�ำหว�นชุ่มฉ่ำก็ถือเป็นเร่ืองพิ่เศษจนต้องหัวเร�ะร่� ต้นด�ฮูเรียนล�ร์ช 

มีวิธีปรับตัวที่ไม่ธรรมด�เพ่ื่อรับอ�ก�ศเย็นในถิ่นดั�งเดิมท�งเหนือซึ่งมีคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พ่ ในขณูะท่ีคว�มอบอุ่นชุ่มชื�นของป่�ดิบชื�นเขตร้อนก็รองรับส�ยสัมพ่ันธ์อัน 

ซับซ้อนดังที่เกิดขึ�นระหว่�งทุเรียนม�เลเซียกับค้�งค�ว พ่ืชหล�ยชนิดของออสเตรเลีย 

อย่�งสกุล Eucalyptus หล่ังเรซินและน�ำมันหอมระเหยเพ่ื่อปกป้องตัวเองจ�กสัตว์กินพ่ืช 

ขณูะที่ต้นไม้ของฮ�ว�ยไม่ต้องเผู้ชิญภัยจ�กสัตว์เลี�ยงลูกด้วยนมในท้องถิ่นท่ีกินพ่ืชเป็น

อ�ห�ร ก็เลยไม่จำเป็นต้องพ่ัฒน�หน�มหรือส�รเคมีที่ไม่น่�รื่นรมย์ม�กม�ยนัก ภูมิอ�ก�ศ

ในแคน�ด�ทำให้ใบเมเปิลเปลี่ยนสีสันงดง�มช่วงฤดูใบไม้ร่วง แต่ในยุโรป พ่ืชชนิดนี�กลับดู 

จืดชืดไปเลยเมื่อเทียบกัน

 แตม่นักไ็ม่ได้เกีย่วกับถิน่ทีอ่ยูเ่สมอไป ตน้ไม้ยงัมีคว�มสัมพ่นัธ์อนัซบัซอ้นจนน่�ทึง่ 

กับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย ต้นไม้โดยทั่วไปใช้ลูกเล่นฉล�ดๆ เพ่ื่อให้เกิดก�รถ่�ยเรณูู หรือยื่นหมู

ยืน่แมวเพ่ือ่ให้เมล็ดพ่ชืกระจ�ยออกไป หรืออ�จถงึขั�นลอ่ศตัรขูองศตัรมู�ชว่ยง�น ดว้ยเหตนุี� 

บ�งครั�งผู้มจึงแนะนำให้เร�ข้�มไปทำคว�มรู้จักต้นไม้ชนิดอื่นควบคู่กันไป แน่นอนว่�เร�

ยังอ�จเชื่อมโยงต้นไม้เข้�ด้วยกันได้อีกม�กม�ยหล�ยแบบ และเดินท�งไปรอบโลกได้อีก

ม�กม�ยหล�ยเส้นท�ง ผู้มหวังว่�ก�รเดินท�งและก�รเปรียบเทียบเหล่�นี�จะกระตุ้นให้ 

นักอ่�นใส่ใจสังเกตต้นไม้ที่พ่บเจอม�กขึ�น

 คว�มสมัพั่นธอ์นัซบัซอ้นระหว�่งสิง่มชีวีติยงัเปน็หนึง่ในหล�ยปัจจยัทีท่ำใหภ้�วะ

โลกรอ้นเปน็ภยัคกุค�มร�้ยแรง ยกตวัอย�่งเชน่ เม่ือดอกไมบ้�นเรว็ขึ�นกว�่ท่ีเคย แลว้ตน้ไม้

ต้องพ่ึ่งพ่�แมลงบ�งชนิดเพ่ื่อถ่�ยเรณูู แต่แมลงยังม�ไม่ถึง ณู ตอนนั�น พ่ืชชนิดนี�ก็อ�จ 

แพ่ร่พ่ันธุ์ไม่ได้เลย หรือแมลงอ�จไม่มีอ�ห�รกินเพ่ร�ะม�เร็วเกินไป แล้วก็ยังมีพ่ืชและสัตว์

ชนิดอื่นที่ต้องพ่ึ่งพ่�แมลงชนิดนี�ต่อไปอีก

 ก�รปฏิเสธไม่เชื่อเร่ืองภูมิอ�ก�ศเปล่ียนแปลงก็เป็นส่ิงหนึ่งที่สมควรกล่�วถึง 

เพ่ร�ะคว�มกังข�ในวิทย�ศ�สตร์ภูมิอ�ก�ศไม่ว่�จะโดยจงใจหรือหลงผู้ิด ก็ล้วนส่งผู้ลต่อ

คว�มอยูร่อดของต้นไม้หล�ยชนิด บ�งคนคิดว�่ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พ่ภูมิอ�ก�ศเป็นเร่ือง

ของคว�มเชื่อหรือคว�มคิดเห็นเหมือนประเด็นก�รเมืองหรือศิลปะ แต่กระบวนก�รท�ง

วิทย�ศ�สตร์นั�นค่อนข้�งแตกต่�ง นักวิทย�ศ�สตร์ตั�งสมมติฐ�นเก่ียวกับโลกแล้วค้นห� 

หลักฐ�นม�ยืนยันหรือหักล้�งมัน พ่วกเข�เปิดเผู้ยผู้ลจ�กก�รทำง�นให้นักวิทย�ศ�สตร์ 

คนอื่นๆ ได้รู้ก่อนจะเผู้ยแพ่ร่ในวงกว้�ง เชิญชวนให้กลุ่มคนมืออ�ชีพ่ได้ม�วิเคร�ะห์ห� 
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ข้อบกพ่ร่องในระเบียบวิธีท่ีใช้ เหตุผู้ลท่ีนำม�อ้�ง และบทสรุปของพ่วกเข� ห�กผู้ลลัพ่ธ์ 

น�่ประหล�ดใจ นกัวทิย�ศ�สตรค์นอืน่กจ็ะพ่ย�ย�มเลยีนแบบก�รทดลองและก�รสงัเกตนั�น 

อีกครั�ง แล้วส่งผู้ลวิจัยท่ีได้ไปให้คนในแวดวงพิ่จ�รณู�อีกหน กระบวนก�รนี�ใช้เวล�น�น

และละเอียดรอบคอบม�ก แต่นี่เองท่ีทำให้วิทย�ศ�สตร์เป็นเร่ืองพ่ิเศษ เม่ือง�นวิจัยซึ่ง

ผู้่�นก�รทบทวนหล�ยครั�งหล�ยหนบอกเร�ว่�ตอนนี�สภ�พ่ภูมิอ�ก�ศกำลังเปล่ียนแปลง

อย่�งรวดเร็ว และกิจกรรมของมนุษย์ส่งผู้ลด้�นลบต่อปัญห�ในวงกว้�ง เร�ก็ควรรับฟัง 

วิทย�ศ�สตร์มีพ่ื�นฐ�นม�จ�กข้อสงสัยและหลักฐ�น ไม่ใช่จ�กก�รเมืองหรือศรัทธ� มนุษย์ 

อย่�งเร�ควรใช้ชีวิตและเรียนรู้ รวมถึงปรับเปลี่ยนพ่ฤติกรรมไปต�มแนวท�งเดียวกัน

 ชนิดและคว�มหล�กหล�ยของต้นไม้ทำให้เร�มองเห็นคุณูค่�อันประเมินไม่ได้

ของมันอย่�งชัดเจน ผู้มมีคว�มทรงจำวัยเด็กอยู่เร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับต้นซีด�ร์เลบ�นอนที ่

ขึ�นอยู่ใกล้บ้�น เช้�วันหนึ่งของฤดูหน�ว เร�พ่บว่�มันต�ย ลำต้นกับกิ่งก้�นกระจัดกระจ�ย 

ไปทุกทิศท�งและกำลังถูกเล่ือยทิ�ง มันโดนฟ้�ผู่้�ต�ย นั่นเป็นครั�งแรกท่ีผู้มเห็นพ่่อร้องไห้ 

ผู้มนกึถงึเจ�้ตน้ไมข้น�ดใหญม่หมึ� หนกัแนน่ และงดง�ม ซึง่อยู่ม�น�นหล�ยรอ้ยป ีผู้มเคย 

คดิว�่ไมม่อีะไรม�โคน่ลม้มนัได ้แตค่ว�มจรงิไมใ่ชเ่ลย แลว้ผู้มกน็กึถงึพ่อ่ ผูู้ท้ีผู่้มคดิม�ตลอด

ว่�ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่�งได้ แต่คว�มจริงก็ไม่ใช่เลย ผู้มนึกถึงแม่ผูู้้บอกว่�มีโลกทั�งใบอยู่ใน 

ต้นไม้ต้นนั�น ผู้มจำได้ว่�เคยสงสัยในคำพู่ดนี�

 แม่พู่ดถูก มีโลกทั�งใบอยู่ในต้นไม้ต้นนั�น เช่นเดียวกับในต้นไม้ทุกต้น พ่วกมันคือ

สิ่งที่เร�ควรชื่นชม และยังมีต้นไม้อีกม�กม�ยหล�ยต้นที่ต้องก�รให้เร�ปกป้องด้วยเช่นกัน
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องักฤษ

ลอนดอนเพลน (London Plane)

Platanus × acerifolia

ลอนดอนเพ่ลนมีใบใหญ่เหมือนเมเปิลและลำต้นสูงชะลูด มันคือต้นไม้แห่งก�รอวดโอ้และ 

ปรบัตวัต�มสถ�นก�รณ์ู เป็นสัญลักษณ์ูของช�ติท่ีกำลังเถลิงอำน�จ ก่ิงก้�นงอกออกม�จ�ก

ส่วนบนของลำต้น ทำให้ต้นทีโ่ตเต็มท่ีสูงตระหง่�นร�วสถ�ปัตยกรรม และมอบร่มเง�เหลือเฟือ

โดยไม่บดบังทัศนยีภ�พ่ระดบัถนน ต้นไม้ชนดินี�ปลกูไว้ทัว่ลอนดอนช่วงศตวรรษที ่19 เพ่ือ่

ประดบัจตัรุสัและถนนส�ยใหญ่โตโอ่อ่�ของเมือง ลอนดอนเพ่ลนเป็นสัญลกัษณ์ูเชิงอดุมคติ

ของเมอืงหลวงแห่งอ�ณู�จกัรทีก่ำลงัเตบิโต ขณูะชมขบวนสวนสน�มอนัน่�ทึง่เคลือ่นไปต�ม

ถนนส�ยกว้�งระหว่�งรัฐสภ�กับพ่ระร�ชวังบักกิงแฮม สองข้�งท�งเรียงร�ยด้วยต้นเพ่ลน 

เหล่�ผูู้้ชมท่ีนึกเกรงข�มและริษย�น่�จะได้รบัส�รทีต้่องก�รสือ่ว่� นีค่อืศูนย์กล�งของประเทศ

อตุส�หกรรมทรงอำน�จ เป็นประเทศทีม่ั่นคงและม่ันใจม�กพ่อจะว�งแผู้นล่วงหน้�นบัร้อยปี  

แม้แต่ต้นไม้กย็งัแขง็แกร่งไม่ผู้สุล�ย ช่�งสมเป็นบรติชิจรงิๆ

 แต่คว�มจรงิคอืต้นลอนดอนเพ่ลนไม่เพ่ยีงเป็นพ่ชืต่�งถิน่ของประเทศนี� มนัยงัเป็น

พ่ชืพ่นัท�งด้วย สญัลักษณ์ู × ในชือ่วทิย�ศ�สตร์ของมนับ่งบอกคว�มเป็นลกูผู้สม กรณูนีี� 

คือผู้สมระหว่�งต้นอเมริกันซิค�มอร์กับต้นโอเรียนทัลเพ่ลน ซึ่งเป็นพ่ืชพ่ื�นเมืองของยุโรป 

ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ต�มลำดับ นักสำรวจพ่รรณูไม้ห�ย�กเป็นผูู้้ 

นำต้นไม้สองชนิดนี�ม�เผู้ยแพ่ร่ เป็นไปได้ว่�พ่วกมันอ�จพ่บเจอและผู้สมพั่นธุกั์นช่วงปล�ย

ศตวรรษที ่ 17 แม้ยงัมข้ีอถกเถยีงว่�เหตกุ�รณ์ูนี�เกดิขึ�นทีไ่หนกันแน่ระหว่�งอังกฤษ สเปน  

หรอืฝร่ังเศส (ไม่นะ!)

 ลอนดอนเพ่ลนเป็นตวัอย่�งท่ีดขีองอภชิ�ตพ่นัธุ ์(heterosis) หรือ “คว�มดีเด่นของ

ลูกผู้สม” เม่ือผู้ลผู้ลิตท่ีได้จ�กก�รคัดแยกพื่ชสองชนิดหรือสองพ่ันธุ์ม�ผู้สมกันแสดงออก

ถึงพ่ลังชีวิตและคว�มแข็งแรงที่ม�กกว่�พ่่อแม่หล�ยเท่� ลอนดอนเพ่ลนถือเป็นลูกผู้สมที ่

เข้�ข่�ยนี� มันแบกรับภ�ระของก�รเป็นพ่ชืเมอืงได้อย่�งดยีิง่

 ช่วงท่ีปลูกต้นลอนดอนเพ่ลนกนัม�กๆ นั�น บ�งส่วนขึ�นปะปนอยู่กบัเคร่ืองสบูและ

โรงง�น ซึง่ถือเป็นตัวขบัเคล่ือนอ�ณู�จกัรแห่งศตวรรษท่ี 19 แต่ก�รปฏิวตัอิตุส�หกรรมซึง่

ใช้พ่ลงัไอน�ำก็ทำให้เมืองลอนดอนกล�ยเป็นสีดำเพ่ร�ะเขม่� มพี่ชืไม่กีช่นิดท่ีอยูร่อดได้จ�ก

ก�รโดนทำร้�ยขน�ดนี� แต่ลอนดอนเพ่ลนปรบัตวัได้ดมี�กกบัชวีติเมอืง มนัมลีกูเล่นพ่เิศษ

ทีช่่วยให้งอกง�มสมบรูณ์ูท่�มกล�งมลพ่ษิ เปลอืกไม้ของมันเปร�ะและมกัหลุดร่วงเป็นเศษ

ขน�ดเท่�มอืท�รกเนือ่งจ�กปรบัตวัไม่ทนัเม่ือลำต้นและก่ิงก้�นเตบิโตอย่�งรวดเรว็  ล�ยด่�ง 

แสนสวยท่ีเหลอือยูบ่นลำต้นนั�นดเูหมอืนล�ยพ่ร�งทห�รและเป็นสัญลกัษณ์ูสำคญัของกลไก

ป้องกันตัวสำหรับต้นไม้ชนิดนี� เปลือกของต้นลอนดอนเพ่ลนก็เหมือนเปลือกต้นไม้อื่นอีก



J o n a t h a n  D r o r i   2 1

หล�ยชนดิ คอืมรีจูิ�วขน�ดเส้นผู่้�นศนูย์กล�งหนึง่หรือสองมลิลเิมตรกระจ�ยกนัอยู ่ เรยีกว่�

ช่องอ�ก�ศ (lenticel) รเูหล่�นี�ทำให้ต้นไม้แลกเปล่ียนแก๊สในอ�ก�ศได้ ห�กรูตนั ต้นไม้กจ็ะ

ลำบ�ก คว�มส�ม�รถของต้นเพ่ลนในก�รกำจดัคร�บเขม่�ทีมั่นดูดซบัจ�กบรรย�ก�ศช่วยให้ 

พ่ชืเมอืงชนดินี�และมนษุย์ผูู้อ้ยูร่่วมกบัมนัมสีขุภ�พ่ดี

 ปัจจบุนัต้นไม้เกนิคร่ึงในลอนดอนคอืลอนดอนเพ่ลน กลุ่มต้นเพ่ลนทีน่่�ประทบัใจ

ที่สุดอยู่ท่ีจัตุรัสเบิร์กลีย์ (ช�วเมืองผูู้้มองก�รณ์ูไกลปลูกเอ�ไว้ตั�งแต่ปี 1789) แต่ก็ยังมีอีก

จำนวนม�กทีข่ึ�นเรยีงร�ยรมิแม่น�ำเทมส์ อยูต่�มสวนส�ธ�รณูะอันงดง�มของเมอืง คอยทำ

หน้�ทีเ่ป็นร่มเง�และปอดให้พ่ื�นท่ีต่�งๆ ของลอนดอน นกัว�งผู้งัเมอืงจ�กรอบโลกมีโอก�ส 

ม�กม�ยให้ได้ศกึษ�ข้อดขีองต้นไม้ชนดินี�เพ่ือ่นำไปปรับใช้กบัเมอืงของตวัเอง จ�กนั�นสิง่ท่ี

เคยเป็นปร�กฏก�รณ์ูเกอืบเฉพ่�ะในลอนดอนกแ็พ่ร่ไปทัว่เขตอบอุน่ของโลก ทั�งป�รสี โรม 

และนิวยอร์กล้วนได้ประโยชน์จ�กมัน ขณูะทีล่อนดอนสญูเสียคว�มโดดเด่นไป

 แต่กระทัง่ต้นไม้สงูสง่�ชนดินี�กไ็ม่ได้ดดูเีสมอไป ช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหน�วมันจะ

ออกลกูกลมห้อยต่องแต่งเป็นคู่ๆ ทำให้เกิดเง�ประหล�ดท่ีเรยีกเสียงหวัเร�ะจ�กเด็กนกัเรียน

ช�ยวยัทะล่ึงตงึตงัได้อย่�งด ีลกูกลมเหล่�นี�ยงัเป็นอ�ห�รนกและวตัถุดบิสำหรบัทำผู้งคนัด้วย  

อย่�งไรก็ต�ม ในช่วงบ่�ยท่ีอ�ก�ศร้อนอบอ้�วของเดือนกรกฎ�คม ลอนดอนเพ่ลนก็ยงัคงเป็น

ภ�พ่ทีง่�มสง่�น่�เกรงข�ม และเป็นส่ิงเตือนใจถึงช่วงเวล�ทีน่ครแห่งนี�เคยเป็นศูนย์กล�งโลก
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องักฤษ

เลย์แลนด์ไซเปรส (Leyland Cypress)

Cupressus × leylandii

เร่ืองร�วของเลย์แลนด์ไซเปรสเก่ียวข้องกับคว�มหมกมุ่นผิู้ดธรรมด�ของช�วอังกฤษใน

ด้�นคว�มเป็นส่วนตวั ก�รทำสวน และชนชั�น ช่วงศตวรรษที ่ 19 เม่ือนกัสำรวจพ่รรณูไม้

ช�วบริตชินำต้นเยลโลว์ซดี�ร์เนื�อแข็งม�จ�กออริกอน และต้นมอนเทอเรย์ไซเปรสทีโ่ตเร็ว

แต่เนื�ออ่อนกว่�ม�จ�กแคลิฟอร์เนยี พ่วกเข�ไม่รู้เลยว่�จะก่อให้เกดิเร่ืองใหญ่โตขึ�นแค่ไหน 

ในอีกกว่�ร้อยปีให้หลัง เดิมทพี่ชืสองชนิดนี�ไม่ได้เกีย่วพั่นใกล้ชดิ และถิน่ทีอ่ยูเ่ดิมกห่็�งกันถึง 

1,600 กโิลเมตร (1,000 ไมล์) จนไม่มที�งผู้สมพ่นัธุกั์นได้ ทว่�เม่ือม�ปลกูอยูใ่กล้กนับรเิวณูตอน

กล�งของเวลส์ มนัก็ผู้สมข้�มพ่นัธุจ์นสำเร็จ ผู้ลท่ีได้คอืพื่ชประหล�ดซึง่ผูู้้คนพ่�กันเรียกว่� 

เลย์แลนดีไอ (Leylandii) ต�มชือ่ครสิโตเฟอร์ เลย์แลนด์ ผูู้้เป็นเจ้�ของท่ีดินซึง่เกิดก�รผู้สมพ่นัธุ ์

พ่ชืแห่งชะต�กรรมนี�

 เลย์แลนดไีอมลีำต้นผู้อมบ�ง ตั�งตรง และทนท�นต่อละอองน�ำเค็มกบัมลภ�วะ จงึ

งอกง�มได้อย่�งน่�ท่ึง มนัอ�จโตได้เกินปีละ 1 เมตร (3 ฟตุ) และบ่อยครั�งอ�จสงูถงึ 35 เมตร  

(115 ฟตุ) หรอืม�กกว่�นั�น ห�กนำม�ปลกูเรยีงแถวกจ็ะกล�ยเป็นกำแพ่งสเีขยีวเข้มหน�ทบึใน

เวล�ไม่น�น แต่กว่�คนทัว่ไปจะเข้�ถงึพ่ชืชนิดนี�ได้ง่�ยก็ล่วงเลยม�จนถึงปล�ยทศวรรษ 1970  

เม่ือมร้ี�นข�ยต้นไม้แพ่ร่หล�ยและเทคนิคก�รขย�ยพั่นธุท์ีดี่ขึ�น ทำให้เลย์แลนดีไอเป็นต้นไม้

ทีผู่้ลติได้ปรมิ�ณูม�กจ�กก�รตัดชำ ตอนนี�เองท่ีมนักล�ยเป็นปัญห�ขึ�นม�

 แถวย่�นช�นเมืองขององักฤษ ผูู้้คนอ�ศยัอยูใ่กล้กันแต่ก็ยงัมสีวนส่วนตัว สิง่ทีเ่กดิ 

เป็นประจำคือเพ่ือ่นบ้�นชอบสอดรู้สอดเหน็และพ่ย�ย�มมองข้�มรั�วเข้�ม�ในบ้�นคนอืน่ ทว่�

สหร�ชอ�ณู�จักรมีกฎหม�ยผัู้งเมืองระบุว่�รั�วฝีมอืมนุษย์ทีก่ั�นระหว่�งอสังห�ริมทรัพ่ย์ห้�ม 

สงูเกนิ 2 เมตร (6.5 ฟตุ) สิง่ท่ีเจ้�ของบ้�นย่�นช�นเมอืงผูู้ห้ว�ดระแวงต้องก�รคอืรั�วธรรมช�ติ

ทีก้่�วข้�มขีดจำกัดท�งกฎหม�ย และอ�จเติบโตสูงใหญ่ด้วยคว�มเร็วสุดยอดจนกล�ยเป็น

ฉ�กกั�นอลังก�รที่ไม่มีใครส�ม�รถมองทะลุเข้�ม� เลย์แลนดีไอตอบโจทย์ตล�ดรั�วต้นไม้ 

ได้อย่�งยอดเยี่ยม และตลอด 20 ปีต่อม�ก็กล�ยเป็นวิธีแก้ปัญห�หลักของใครก็ต�มท่ีรัก

สนัโดษ เม่ือถึงต้นทศวรรษ 1990 ต้นไม้ครึง่หนึง่ท่ีประช�กรช�วอังกฤษปลูกก็คอืเลย์แลนดีไอ

 ทว่�คว�มเป็นส่วนตัวแบบสำเร็จรูปย่อมมีร�ค�ของมัน เพ่ื่อนบ้�นค้นพ่บว่�

แทบไม่มีพ่ืชชนิดอื่นใดในสวนอยู่รอดเพ่ร�ะโดนเลย์แลนดีไอบดบังแสงแดดและทำให้ดิน 

เป็นกรด ผูู้้อ�ศัยอยู่ในแฟลตชั�นล่�งก็บ่นว่�ห้องมืดสลัวอยู่ตลอดเวล�แถมยังมองไม่เห็น

ทวิทศัน์อกีต่�งห�ก นอกจ�กนั�นเลย์แลนดไีอยังโดน “คนทำสวนตวัจรงิ” มองอย่�งไม่ไว้ใจ 

อกีทั�งสือ่ตล�ดบนกเ็หน็มันเป็นเคร่ืองมอืหย�บกระด้�งของพ่นกัง�นกนิเงนิเดอืนและผูู้ด้ใีหม่  

จนไปโหมกระพื่อคว�มขดัแย้งระหว่�งชนชั�นขึ�นม�
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 เม่ือถึงปล�ยทศวรรษ 1990 รั�วเลย์แลนดีไอก็กล�ยเป็นส�เหตุของคว�มขัดแย้ง 

ไปท่ัว สือ่มวลชนนิยมเผู้ยแพ่ร่ข่�วก�รกระทบกระทัง่ระหว่�งเพ่ือ่นบ้�นทีโ่ดนบังแดด กรณีู

ววิ�ทเร่ืองรั�วนำไปสู่เหตุฆ่่�ตัวต�ยครั�งหนึง่และฆ่�ตกรรมอกีอย่�งน้อยสองครั�ง นกัก�รเมือง 

ผูู้้หนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของนอร์ธอีล่ิง ย่�นอุดมต้นไม้แถบช�นเมืองลอนดอนฝั�งตะวันตก  

ตั�งข้อสงัเกตว่� “สำหรบัผูู้ท่ี้มแีรงผู้ลักดนัจ�กคว�มเกลยีดชังม�กกว่�คว�มปร�รถน�อย�ก

เป็นส่วนตัว เลย์แลนดไีอได้กล�ยเป็นอ�วธุอนัเหม�ะมอืไปแล้ว ไม่ต่�งจ�กปืนหรือมดีเลย”

 สภ�ทั�งสองของสหร�ชอ�ณู�จักรเคยโต้เถียงและห�รือกันหล�ยครั�งเก่ียวกับ 

เลย์แลนดไีอ สภ�ส�มญัชนอภปิร�ยหวัข้อนี�บ่อยและใช้เวล�โดยรวมไปถึง 22 ชัว่โมงในก�ร

พ่จิ�รณู�อย่�งจริงจงั ส่วนสภ�ขุนน�งก็หยบิยกเร่ืองนี�ขึ�นม�พ่ดูโดยเลดี�ก�ร์ดเนอร์แห่งพ่�ร์กส์ 

(Lady Gardner of Parkes) ผูู้้มชีือ่ทีแ่สนจะเหม�ะสมกบัหวัข้อ เม่ือถงึปี 2005 กม็ข้ีอพ่พิ่�ท

ระหว่�งเพ่ือ่นบ้�นเก่ียวกบัเร่ืองรั�วม�กกว่� 17,000 กรณู ี (และไม่ต้องสงสยัว่�ยงัมอีกีม�ก 

ทีไ่ม่ได้แจ้งคว�ม) ปีนั�นเอง เจ้�หน้�ท่ีเทศบ�ลได้รบัมอบอำน�จใหม่ให้จดัก�รรั�วต้นไม้ทีก่่อ

คว�มรำค�ญได้ต�มคำสัง่ควบคุมพ่ฤตกิรรมต่อต้�นสงัคม (Anti-Social Behaviour Order - 

ASBO ) คำสัง่นี�ค่อนข้�งเป็นทีถ่กเถียง เพ่ร�ะบ่อยครั�งมกัใช้อย่�งไม่เป็นธรรมกับปัญห�ของ

ชนชั�นแรงง�น เช่น ใช้ควบคุมตวัวยัรุน่ผูู้้ทำผิู้ดกฎหม�ยในทีพั่่กของก�รเคหะ และใช้ควบคุม 

พ่ฤตกิรรมสุนขัพ่นัธุส์แตฟฟอร์ดเชอร์พิ่ตบุลล์เทอร์เรยีร์ส ซึง่เป็นสิง่มีชวีติลูกผู้สมอีกอย่�ง 

ทีส่ร้�งปัญห�และมีพ่ฤตกิรรมก้�วร้�ว

 เม่ือถงึปี 2011 จำนวนประช�กรเลย์แลนดีไอทัว่ประเทศกส็งูถงึ 55 ล้�นต้น และ

ปัจจุบันอ�จมีจำนวนม�กกว่�ประช�กรมนษุย์ด้วยซ�ำ แต่อย่�งน้อยก็มีม�ตรก�รประนปีระนอม 

แบบองักฤษๆ ระหว่�งคว�มเป็นส่วนตวักบัสทิธใินแสงสว่�งแล้ว ... สำหรับตอนนี�ละนะ
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