
 

ตน้ไมใ้หญ ่ใครอนุรักษ์? ร่วมปักหมุดขอ้มูลตน้ไมใ้หญ ่เพ่ือ กม. คุม้ครองมรดกสเีขียว 

 

ปัญหาสิง่แวดลอ้มเกิดข้ึนตอ่เน่ืองยาวนาน สง่ผลกระทบทางตรงและทางออ้มท่ัวทุกพ้ืนท่ีในโลก ภัยพิบัติ ภัย
สุขภาพและภัยอ่ืนๆ ตามมาอยา่งตอ่เน่ือง ถึงแมจ้ะมีความร่วมมือในการพยายามกาํหนดกฏหมายหรือขอ้ตกลงสนธิสัญญา
นานาชาติตา่งๆ  หวังชว่ยกันป้องกันแกไ้ขไมใ่ห้สิง่แวดลอ้มโลกมนุษยถู์กทาํลายเสยีหายไปมากกวา่น้ี เชน่ กฏหมายควบคุม
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก มลพิษนํา้ หมอกควัน ป่าไม ้แมนํ่า้ ทะเล ฯลฯ  

             กระแสรณรงค ์“รักษ์สิง่แวดลอ้ม” เร่ิมเขม้ขน้ข้ึนจากภาคประชาชนกลุม่ตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
กิจกรรมฟ้ืนฟูโลกดว้ยการปลูกป่า ปลูกตน้ไม ้บางประเทศร่วมใจกันปลูกเป็นแสนเป็นร้อยลา้นตน้ แมแ้ตป่ระเทศไทยก็
พยายามประกาศขอให้ประชาชนเพิม่พ้ืนทีสเีขียว 

 

 

ทาํไมชาวโลกถึงตระหนักและสง่เสริมการปลูกตน้ไม ้ กเ็พราะ  “ตน้ไม”้ คือทรัพยากร ธรรมชาติท่ีสร้างประโยชน์
มหาศาลให้แกม่นุษยทั์ง้ทางตรงและทางออ้ม ให้ความร่มเยน็ สร้างสมดุลยใ์นระบบนิเวศ เป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศัย เป็นแหลง่
อาหาร ลดมลพิษทางอากาศ  ชว่ยดูดซับนํา้จากฝนป้องกันการชะลา้งไหลบา่ของนํา้ฝน ปกป้องผืนดิน นอกจากน้ียังชว่ยดา้น
จิตใจ ตน้ไมใ้ห้คุณคา่ทางจิตวญิญาณ สุขภาวะอ่ืน ๆ อีกหลายอยา่งเชน่ “การอาบป่า” ท่ี อาศัยธรรมชาติคือป่าเขา้มาชว่ย
บาํบัดรักษาร่างกายและจิตใจ ซ่ึงคดิคน้และพัฒนาข้ึนโดยนักวจัิยชาวญ่ีปุ่นในปี ค.ศ.1982 เป็นลักษณะการซึมซับ
ธรรมชาติให้เขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของร่างกายผา่นประสาทสัมผัสทัง้ห้า ไมว่า่จะเป็นรูป รส กลิน่ เสยีง และสัมผัส เหมาะกับ
คนเมืองผูมี้วถีิชีวติเร่งรีบ และมีความเครียดสูงจนเสี่ยงตอ่อาการเจบ็ป่วยท่ีมีผลกับร่างกายและจิตใจ ซ่ึงกาํลังเป็นท่ีนิยมใน
หลายประเทศ  และบรรพบุรุษของมนุษยโ์ลกใชพ้ลังธรรมชาติจากตน้ไมบ้าํบัดกับสุขภาพมายาวนานหลายร้อยปี เชน่ 
ศาสตร์แหง่ช่ีกง 

 



 

 

 
 

ประเทศท่ีพัฒนาแลว้ให้ความสาํคัญกับ “ประชากรตน้ไมใ้หญ”่ ไมต่า่งจาก ประชากรท่ัวไป  เชน่ สงิคโปร์  ญ่ีปุ่น 
อังกฤษ อเมริกา ฯลฯ ท่ีนอกจากจะปลูกเพิม่แลว้ยังดูแลรักษาทนุถนอมเป็นอยา่งดี มีกฏหมายปกป้องคุม้ครองหลายฉบับ 
และสง่เสริมกิจกรรมเก่ียวขอ้งกับการอนุรักษ์อีกมากมาย เชน่ กลุม่ TreeCount! ใน เมืองนิวยอร์กมีอาสาสมัครดูแล
ตน้ไมก้วา่ 2,300 คน มีการชว่ยกันทาํ “บันทึกขอ้มูลตน้ไม”้ กวา่ 6.8 แสนตน้ในเมืองอยา่งละเอียด ไมว่า่จะเป็นชนิดพันธุ ์
ขนาด ลักษณะความสมบูรณ์ สิง่ท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษรวมถึงคุณประโยชน์ท่ีมีตอ่ชุมชน ฯลฯ และยังคาํนวณคุณคา่ทาง
เศรษฐกิจ เชน่ ปริมาณนํา้ฝนท่ีตน้ไมแ้ตล่ะตน้ดูดซับไว ้ปริมาณท่ีชว่ยประหยัดไฟฟ้าคดิเป็นกิโลวัตตช่ั์วโมงเทา่ใดตอ่ปี 
ปริมาณมลภาวะท่ีลดลง ฯลฯ  

มีการประเมินตัวเลขไวว้า่ “ตน้ไมแ้ตล่ะตน้” สามารถชว่ยเมืองนิวยอร์กประหยัดคา่ใชจ้า่ยประมาณ 530 ดอลลา่ร์
สหรัฐหรือ 16,000 บาทตอ่ปี (ท่ีมา https://www.nycgovparks.org/trees/treescount) 

เม่ือไทยยังไมมี่กฏหมายคุม้ครองตน้ไม ้

            ยอ้นกลับมาดูประเทศไทยรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา  พบเร่ืองเศร้าใจวา่ป่าไมข้องเรายังถูกทาํลายลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 
ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่า 102.4 ลา้นไร่ หรือคดิเป็น 32 % ของพ้ืนท่ีทัง้หมด ทัง้น้ีหากเปรียบเทียบมาตรฐานเฉล่ีย
พ้ืนท่ีสเีขียวในเมืองหลวงท่ัวโลกเม่ือเทียบกับอัตราประชากร ควรมีพ้ืนท่ีสเีขียวในเมืองไมต่ํา่กวา่ “9 ตร.ม. ตอ่คน” 
สงิคโปร์มี 66 ตร.ม.ตอ่คน มาเลเซียมี 55 ตร.ม.ตอ่คน สหรัฐอเมริกา 23.1 ตร.ม.ตอ่คน  เวียดนาม  13.7 ตร.ม.ตอ่คน 
ในขณะท่ี คนกรุงเทพฯ มีเพียงเฉล่ีย 6.18 ตร.ม.ตอ่คน ตํา่วา่มาตรฐาน  ท่ีน่าเศร้าไปกวา่นัน้คือในแตล่ะวันมีภาพขา่ว

 



 

ตน้ไมข้นาดใหญห่รือตน้ไมม้รดกในท่ีดินเอกชนหรือพ้ืนท่ีหน่วยงานราชการจาํนวนมาก ถูกทอดทิ้ง รุกราน ตัดโคน่เพ่ือ
รองรับการกอ่สร้างถนน หมูบ่า้น สร้างสถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ  

ท่ีผา่นมา ประเทศไทยมี พ.ร.บ.ป่าไม ้ฉบับเดิมปี พ.ศ. 2484 ซ่ึงระบุวา่   “ไมมี้มูลคา่ทางเศรษฐกิจบางชนิด ไดแ้ก ่
ไมสั้ก ไมย้าง ไมชิ้งชัน ไมเ้กด็แดง ไมอี้เมง่ ไมพ้ยุงแกลบ ไมก้ระพ้ี ไมแ้ดงจีน ไมข้ะยุง ไมซิ้ก ไมก้ระซิก ไมก้ระซิบ ไม้
พะยูง ไมห้มากพลูตัก๊แตน ไมก้ระพ้ีเขาควาย ไมเ้กด็ดาํ ไมอี้เฒา่ ไมเ้กด็เขาควาย ไมว่า่จะข้ึนอยูใ่นท่ีใดๆ กต็ามในราช
อาณาจักร ถือเป็นไมห้วงห้ามทัง้สิน้”  

ลา่สุด เม่ือเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลไดป้ระกาศใช ้พ.ร.บ.ป่าไมฉ้บับใหมท่ี่ปลดลอ็กการตัดไมห้วงห้าม 
ซ่ึงใชม้าอยา่งยาวนานกวา่ 78 ปี โดย พ.ร.บ.ฉบับใหมน้ี่ระบุวา่  “ไมทุ้กชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินมีกรรมสทิธ์ิ หรือสทิธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไมเ่ป็นไมห้วงห้าม”  นัน้หมายความวา่ การทาํไมโ้ดยเฉพาะไมมี้คา่ จึงไมจ่าํเป็นตอ้งทาํเร่ืองขอ
อนุญาตอีกตอ่ไป  

แมก้ฎหมายดังกลา่ว จะเป็นการปลดลอ็กเพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีรายไดม่ั้นคงจากการประกอบอาชีพทาํไม ้ปลูก
ป่าเศรษฐกิจ และนําไปเป็นหลักทรัพยค์ ํา้ประกันได ้อยา่งไรกต็าม ยังคงเกิดคาํถามถึงตน้ไมใ้หญห่รือตน้ไมเ้กา่แกท่ี่มีมูลคา่
ทางสิง่แวดลอ้มและทางจิตใจของชุมชน ซ่ึงเติบโตอยูน่อกเขตป่าคุม้ครอง ใครจะมีสทิธิในการอนุรักษ์ ? 

การอนุรักษ์พรรณพืชในประเทศไทยนัน้แตกตา่งจากการอนุรักษ์สัตวเ์ป็นอยา่งมาก กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
อนุรักษ์สัตวนั์น้ครอบคลุมสัตวเ์ล้ียงและสัตวป่์า โดยมีพ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 เป็นหลัก หรือแมแ้ต่
สัตวท่ี์อาศัยอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาติและเขตรักษาพันธุสั์ตวป่์ากอ็าจถูกคุม้ครองไดด้ว้ยกฎหมายวา่ดว้ยการอนุรักษ์ในเขต
พิเศษดังกลา่ว จึงอาจสรุปไดว้า่กฎหมายวา่ดว้ยอนุรักษ์สัตวนั์น้ ครอบคลุมทัง้การอนุรักษ์ในถิน่อาศัย (in situ 
conservation) การอนุรักษ์นอกถิน่อาศัย (ex situ conservation) และการใชป้ระโยชน์จากสัตวป่์า  

ในขณะเดียวกัน กฎหมายวา่ดว้ยการอนุรักษ์พรรณพืช เชน่ พ.ร.บ.พันธุพื์ช พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ. คุม้ครอง
พันธุพื์ช พ.ศ. 2542 นัน้เน้นการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และเน้นการนําเขา้-สง่ออกของพืชอนุรักษ์และพืช
สงวนมากกวา่การอนุรักษ์ภายในประเทศ และยังเน้นการปรับปรุงพันธุเ์พ่ือประโยชน์เชิงพาณิชยม์ากกวา่จะคาํนึงถึงการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

กลุม่ mor and farmer ไดท้าํการใช ้machine learning แยกพ้ืนท่ีสเีขียวออกจากภาพถา่ยดาวเทียมของ
กรุงเทพฯ เม่ือปลายปี พ.ศ. 2560 ถึง ตน้ปี พ.ศ. 2561 พบวา่ กรุงเทพฯ มีพ้ืนท่ีสเีขียวทัง้สาธารณะและสว่นบุคคลคดิเป็น
เพียง 13.7% ของพ้ืนท่ีทัง้หมด ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีตํา่มาก เม่ือเทียบกับแนวคดิเมืองสเีขียวของสาํนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ท่ีเสนอให้เมืองควรมีพ้ืนท่ีสเีขียว 30-50% ตอ่พ้ืนท่ีทัง้หมด ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีใกลเ้คียง
กับเป้าหมาย 40% ภายในปี พ.ศ. 2583 ของเมืองเมลเบร์ินในประเทศออสเตรเลีย (เร่ิมตน้โครงการในปี พ.ศ. 2555 
ดว้ยพ้ืนท่ีสเีขียว 23%) ท่ีปัจจุบันดูแลตน้ไมใ้หญใ่นเมืองกวา่ 70,000 ตน้ และให้ความสาํคัญตอ่การรักษาความหลาก
หลายทางชีวภาพของพืชทอ้งถิน่  

สงิคโปร์เป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีให้ความสาํคัญตอ่ปริมาณพ้ืนท่ีสเีขียวในเมือง โดยมี Singapore Botanic 
Gardens หรือสวนพฤกษศาสตร์สงิคโปร์ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนานกวา่ 150 ปี และ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากกวา่ 512.5 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีสาํคัญและเป็นผูนํ้าระดับโลกในการวจัิยพันธุก์ลว้ยไมท่ี้ทางสวนฯ ดูแลอยู่
มากกวา่ 1,200 ชนิด  

สงิคโปร์เองยังมีชุดกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาตน้ไมโ้ดยเฉพาะอยา่ง พ.ร.บ. วา่ดว้ยพ้ืนท่ีสเีขียวและตน้ไม ้(Parks 
and Trees Act) ซ่ึงห้ามตัด แตง่ ทาํลาย หรือยา้ยตน้ไมใ้ดๆ ท่ีมีเสน้รอบวงใหญก่วา่หน่ึงเมตรข้ึนไป ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์หรือ
พ้ืนท่ีวา่ง (vacant land) เวน้เสยีแตจ่ะไดรั้บอนุญาต ฝ่าฝืนปรับไมเ่กิน 50,000 ดอลลาร์สงิคโปร์หรือประมาณลา้นบาท
เศษ และยังมีชุดคาํสัง่เพ่ือคุม้ครองตน้ไมใ้หญส่องขา้งถนนสายสาํคัญโดยเฉพาะ (Heritage Road Green Buffers, 
2006) โดยทัง้หมดน้ีสังกัดอยูภ่ายใตค้วามดูแลของกรมอุทยานแหง่ชาติสงิคโปร์  

 



 

นําชัย แสนสุภา  นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย  อธิบายวา่ ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือในการลอ้ม
ยา้ยตน้ไม ้ท่ีผา่นมา ประเทศสงิคโปร์ เคยทาํการยา้ยตน้จามจุรียักษ์ ทัง้ตน้ไปอยูใ่นท่ีๆ ดีกวา่เดิม และให้ดิน อาหาร ท่ีดีกวา่
เดิม โดยยา้ยไปทัง้รากกวา้ง 6x6 เมตร และขุดลึกลงไป 1 เมตร โดยไมมี่การตัดแตง่ก่ิง 

“แน่นอนวา่การยา้ยตน้ไมดั้งกลา่ว ตอ้งไดรั้บการวางแผน จัดสรรงบประมาณลว่งหน้า เพราะการยา้ยตน้ไมห้นัก
หลายตัน เก่ียวขอ้งกับหลายสว่น เชน่ เคร่ืองมือ เครน การขุดดิน เตรียมตน้ไมใ้ห้พร้อมสาํหรับการถูกยา้ย และท่ีสาํคัญไม่
แพกั้นคือ หลังจากยา้ย ตอ้งมีการเสริมรากเทียม ยึดสลิงเพ่ือให้ตน้ไมไ้มล่ม้ ติดเซน็เซอร์วัดความเอียงของตน้ไม ้โดยล้ิงค์
กับแอพพลิเคช่ันแบบเรียลไทม ์ปลอ่ยให้ตน้ไมโ้ยกไดเ้ลก็น้อยเพ่ือให้แทงราก ซ่ึงตอ้งดูแลอยา่งตํา่ 5 ปี เพ่ือให้ความเอียง
อยูตั่ว รวมถึงดูแลสุขภาพตน้ไมใ้นระยะยาว ดังนัน้ ทุกอยา่งตอ้งไดรั้บการวางแผน" นําชัย กลา่ว 

สาํหรับประเทศท่ีมีความภาคภูมิในทรัพยากรธรรมชาติของชาติตนเองจนเหน็ไดชั้ดจากการใชชี้วติและกิจกรรม
หลากหลายกลางแจง้ท่ีเป็นสว่นหน่ึงของวัฒนธรรมอยา่งกลมกลืนเชน่สหรัฐอเมริกานัน้ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2516 รัฐสภากลาง
ของอเมริกาไดอ้อกกฎหมาย Endangered Species Act, 1973 เพ่ือคุม้ครองชนิดพันธุต์า่งๆ ของสัตวแ์ละพืช ทัง้ในแง่
คุณคา่ทางความงดงาม, ระบบนิเวศ, การศกึษา, ประวัติศาสตร์, นันทนาการ, และวทิยาศาสตร์ ตอ่ชาติและประชาชน 
(aesthetic, ecological, educational, historical, recreational, and scientific value) และมีเกณฑใ์นการ
พิจารณาวา่ชนิดพันธุใ์ดสมควรไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเป็นระบบ โดยในแตล่ะมลรัฐยังมีชุดกฎหมายและหน่วยงานวา่ดว้ย
การอนุรักษ์ท่ีแยกยอ่ยลงไปอีก เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้ม สังคม และวถีิชีวติท่ีแตกตา่งของแตล่ะรัฐดว้ย 

BIG Trees จุดประเดน็สังคม อนุรักษ์ตน้ไมใ้นเขตเมือง 

ทัง้น้ี ในปี 2554 กลุม่ BIG Trees ซ่ึงกอ่ตัง้ข้ึนจากการรวมตัวของกลุม่คนท่ีตอ้งการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีสเีขียวใน
เมือง โดยการดูแลท่ีถูกตอ้งบนพ้ืนฐานของความเขา้ใจ เพ่ือให้ตน้ไมใ้หญ ่ไดเ้ติบโตไปพร้อมกับเมือง  

อนันตา อินทรอักษร ผูร่้วมกอ่ตัง้กลุม่บิ๊กทรีส ์(BIG Trees Project)  เลา่ถึงจุดเร่ิมตน้ของบิ๊กทรีสว์า่ เรามอง
วา่ หากตอ้งการอยูใ่นเมืองท่ีพัฒนา มีคุณภาพชีวติท่ีดี นอกจากอาคารท่ีพัฒนาจะเป็นไปไดห้รือไมท่ี่ตน้ไมจ้ะอยูร่่วมกับเมือง 
เกิดคาํถามข้ึนมาวา่ เมืองท่ีมีคุณภาพท่ีดีเป็นแบบไหน ทาํให้เกิดการรวมตัวจากกลุม่คนเลก็ๆ เพียง 5 คน ดว้ยเงนิเพียง 0 
บาท เม่ือ 9 ปีท่ีแลว้ เพราะเราเช่ือวา่ทุกคนเป็นบิ๊กทรีส ์ เราไมใ่ชส่ว่นหน่ึงของธรรมชาติ แตเ่ราคือธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากการ
รวมตัวท่ีสมดุลย ์  

หลังจากการกอ่ตัง้ บิ๊กทรีสท์าํงานร่วมกับหลายฝ่ายทัง้ภาครัฐ เชน่ สาํนักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร รวมถึงภาค
เอกชนท่ีให้ทุนในการสร้างพ้ืนท่ีสเีขียวธรรมชาติคุณภาพ และภาคประชาสังคม ในการสร้างจิตสาํนึกไมเ่พียงแคก่ารอนุรักษ์
ตน้ไม ้แตยั่งลงรากลึกไปถึงพฤติกรรมการใชชี้วติท่ีจะสง่ผลตอ่ธรรมชาติ ผา่นกิจกรรมรวมกลุม่อาสาสมัครสาํรวจ ดูแล
คุณภาพตน้ไม ้การทอ่งเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การยับยัง้การตัด หรือยา้ยตน้ไม ้โดยเปล่ียนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม รักษา
พ้ืนท่ีสเีขียวในเขตเมืองให้คงอยู ่เกิดความเคล่ือนไหว เหน็คุณคา่ แลกเปล่ียน และหาทางออกร่วมกัน  

ทัง้น้ี หลังจากกอ่ตัง้บิ๊กทรีสไ์ดไ้มน่าน การสาํรวจตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน โดยการให้
ประชาชนถา่ยภาพ พร้อมเขียนรายละเอียดตน้ไมส้ง่เขา้ประกวดผา่นทางเฟซบุ๊ก รวมกวา่ 100 ตน้ โดยแบง่หมวดเป็น 
ตน้ไมท่ี้ใหญท่ี่สุด ตน้ไมท่ี้สูงท่ีสุด ตน้ไมท่ี้สวยท่ีสุด ตน้ไมท่ี้มีคุณคา่น่าประทับใจมากท่ีสุด และตน้ไมพิ้เศษท่ีน่าสนใจท่ีสุด 
รวมทัง้จัดทาํหนังสอื “100 ตน้ไม ้มหานคร” เพ่ือเกบ็บันทึกภาพและขอ้มูลของตน้ไมอั้นทรงคุณคา่ทัง้ 100 ตน้เอาไวเ้พ่ือ
ให้ผูท่ี้สนใจไดศ้กึษา  

แตจ่ากการสาํรวจตน้ไม ้100 ตน้ ท่ีกลุม่บิ๊กทรีส ์เคยเกบ็รวบรวมมากวา่ 9 ปีกอ่น ผา่นทางภาพถา่ยดาวเทียม พบ
วา่ ตน้ไมบ้างตน้ ไดห้ายไปจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบุไว ้และมีการสร้างคอนโดเขา้มาแทนท่ี หรือ บางตน้ยังคงอยูใ่นจุดพิกัดเดิม 
แตไ่มส่ามารถทราบไดว้า่ ไดรั้บการดูแลท่ีดีอยา่งถูกตอ้งตลอด 8 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่ 

เครือขา่ยประชาชนผลักดันรุกขมรดก 

เครือขา่ยภาคประชาชนท่ีรักษ์สิง่แวดลอ้มเร่ิมตระหนักและพยายามให้ความรู้การอนุรักษ์ดูแลรักษาตน้ไมใ้หญเ่พิม่
มากข้ึน มีการสนับสนุนอาชีพ “รุกขกร” นอกจากน้ีหน่วยงานราชการหลายแหง่เร่ิมให้ความสาํคัญเชน่กัน กรมสง่เสริม

 



 

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม จัดให้เกิดกิจกรรมข้ึนทะเบียนตน้ไม้
มรดกเป็น       “รุกขมรดกของแผน่ดิน” มีประชาชนและหน่วยงานเขา้ไปร่วมสง่ขอ้มูลรายละเอียดตน้ไมจ้ากท่ัวประเทศเพ่ือ
ประกวดและข้ึนทะเบียน  

ทัง้น้ีขอ้กาํหนดตน้ไมท่ี้จะถือวา่เป็น   “รุกขมรดกชาติ”  ประกอบดว้ยคุณสมบัติเบ้ืองตน้ เชน่ มี อายุเกิน 100 ปี มี
ความสวยงาม มีคุณคา่ทางวัฒนธรรม ฯลฯ ปัจจุบันมีการคัดเลือกตน้ไมข้ึ้นทะเบียนไปแลว้ กวา่ 120 ตน้ จากทัง้หมด 500 
กวา่ตน้ท่ีสง่เขา้มา  โดยตน้ไมท่ี้เกา่แกสุ่ดอายุถึงเกือบ 2,000 ปี  

ยังมีตน้ไมท้รงคุณคา่อีกมากมายในเมืองไทยท่ียังไมไ่ดถู้กสาํรวจบันทึกเกบ็ขอ้มูลเอาไว ้หากพวกเราปลอ่ยปละ
ละเลยตน้ไมเ้หลา่น้ีคงไมเ่หลือให้ลูกหลานในอนาคต!  

เกบ็ดาตา้ สาํรวจตน้ไมท้รงคุณคา่  

ปัญหาสาํคัญท่ีกาํลังเกิดข้ึนในวันน้ี คือ ประเทศไทยยังไมมี่ฐานขอ้มูลดาตา้ “ตน้ไมใ้หญ”่ หรือ “ตน้ไมม้รดก” ท่ีถูก
จัดเกบ็ไวเ้ป็นระบบ ดังนัน้  ทีมอาสาสมัครจาก “ชมรมเครือขา่ยนักสื่อสารขอ้มูลเชิงลึกแหง่ประเทศไทย” (Thailand 
Data Journalism Network หรือ TDJ)  โดยสมาคมนักขา่วนักหนังสอืพิมพแ์หง่ประเทศไทย จึงไดร้วมกลุม่กันเพ่ือ
นําเสนอวธีิการเกบ็Open Data ขอ้มูลตน้ไมม้รดกและตน้ไมใ้หญท่ั่วประเทศไทย เพ่ือระดมขอ้มูลเชิงลึก ดว้ยการใชร้ะบบ 
“Youpin” (https://beta.youpin.city) ซ่ึงเป็น Crowdsourcing Platform พัฒนาโดย  “Boonmee Lab” ให้
คนไทยไดมี้โอกาสชว่ยกันปักหมุดเกบ็ขอ้มูลตน้ไมท่ี้ตัวเองตอ้งการรักษาไว ้โดยระบบดังกลา่ว สามารถระบุพิกัด ราย
ละเอียดและรูปภาพของตน้ไมไ้ด ้ผา่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์  

พงศกร ธีรภาพวงศ ์CTO บริษัท อินด้ี ดิช จาํกัด อดีตวศิวกรอาวุโสดา้นการพัฒนาซอฟแวร์ อเมซอน  หน่ึงในทีม
อาสาสมัครจาก ชมรมทีดีเจ (TDJ) กลา่ววา่ ความตัง้ใจในการเดินหน้าผลักดันให้มีการปักหมุด เพ่ือชว่ยกันสาํรวจและแชร์
ตน้ไมใ้หญ ่โดยหวังสร้างโอเพน่ ดาตา้ (Open Data) และ Tree Census เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจไดนํ้าไปใชว้เิคราะหแ์ละ
สร้างผลกระทบตอ่ไปในอนาคต นอกจากน้ี ยังอยากให้คนไทยท่ัวประเทศไดมี้สว่นร่วมในเร่ืองราวเก่ียวกับตน้ไมส้าํคัญอายุ
หลายร้อยปี ท่ีตัง้อยูใ่นถนน ในชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะคนเมือง เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ และสร้างพ้ืนท่ีสเีขียวอยา่ง
ย่ังยืน และอีกสว่น หน่ึง คือ สร้างความมีสว่นร่วมและความตระหนักในเร่ืองตน้ไมโ้ดยเฉพาะคนเมือง เพ่ือให้เกิดการอนุรัก
ษณ์และสร้างพ้ืนท่ีสเีขียวอยา่งย่ังยืนตอ่ไป 

ทดสอบระบบ Youpin พ้ืนท่ีมักกะสัน 

สาํหรับพ้ืนท่ีนําร่องในการทดสอบระบบ Youpin ทีมทีดีเจ ไดร่้วมกับ กลุม่บิ๊กสท์รี สาํรวจตน้ไมใ้นโรงงาน
มักกะสัน ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย พ้ืนท่ีสเีขียวใจกลางเมือง ท่ีเตม็ไปดว้ยประวัติศาสตร์ดา้นอุตสาหกรรมและมรดกสี
เขียวท่ีอุดมสมบูรณ์ เม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 ท่ีผา่นมา  

ทัง้น้ี จากการสาํรวจตน้ไมข้นาดใหญ ่ในพ้ืนท่ีราว 100 ไร่ พบวา่ มีตน้ไมข้นาดใหญจ่าํนวนมากและยังมีความ
สมบูรณ์ อาท ิตน้ยางนา สูงท่ีสุดในกรุงเทพฯ 40 เมตร ขนาดทรงพุม่ 16 เมตร เสน้รอบวง 250  เซนติเมตร, ตน้ไทร สูง 
30 เมตร ขนาดทรงพุม่  60 เมตร เสน้รอบวง 500 เซนติเมตร, ตน้โพธ์ิ สูง 25 เมตร ขนาดทรงพุม่ 30 เมตร เสน้รอบวง 
250 เซนติเมตร, ตน้         หูกวาง สูง 24 เมตร ขนาดทรงพุม่ 10 เมตร เสน้รอบวง 125 เซนติเมตร ตน้จามจุรี (เอวา) 
สูง 45 เมตร ขนาดทรงพุม่ 60 เมตร เสน้รอบวง 400 เซนติเมตร, ตน้ประดู ่สูง 30 เมตร ขนาดทรงพุม่ 25 เมตร เสน้
รอบวง 312 เซนติเมตร, ตน้พระยาสัตบัญ สูง 25 เมตร ขนาดทรงพุม่ 8 เมตร เสน้รอบวง 145 เซนติเมตร, ตน้หูกวาง 
สูง 35 เมตร ขนาดทรงพุม่ 30 เมตร เสน้รอบวง 196 เซนติเมตร,   ตน้มะฮอกกานี สูง 25 เมตร ขนาดทรงพุม่ 30 เมตร 
เสน้รอบวง 330 เซนติเมตร, ตน้มะขาม สูง 35 เมตร ขนาดทรงพุม่ 20 เมตร เสน้รอบวง 130 เซนติเมตร และสูง 25 
เมตร ขนาดทรงพุม่ 35 เมตร เสน้รอบวง 230 เซนติเมตรอีกหน่ึงตน้ 

เกบ็ดาตา้ตน้ไมร้อบ 2 กับการมีสว่นร่วมของประชาชน 

เม่ือวันท่ี 7 กันยายนท่ีผา่นมา ทีมทีดีเจ ไดร่้วมกับ กลุม่บิ๊กสท์รี ไดเ้ดินทางไปสาํรวจตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีโรงงาน
มักกะสันอีกครัง้  โดยเปิดให้อาสาสมัครกวา่ 50 คน ไดร่้วมสาํรวจตน้ไมใ้หญใ่นครัง้น้ี ซ่ึงจากการสาํรวจพ้ืนท่ีราว 120 ไร่ 

 

https://beta.youpin.city/


 

จากพ้ืนท่ีรวมกวา่ 497 ไร่ พบวา่ มีตน้ไมใ้หญอั่นทรงคุณคา่หลายสบิตน้ โดยตน้ไมท่ี้สาํคัญๆ ไดแ้ก ่ตน้จามจุรี ตน้ยางนา 
ตน้ไทร ตน้โพธ์ิ            ตน้ประดูแ่ดง ตน้พญาสัตบัน ฯลฯ 

ทัง้น้ี การลุกข้ึนเดินหน้านําเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนดัง
กลา่ว ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการทาํฐานขอ้มูลเปิด (Open Data) เพ่ือสร้างแรงกระเพ่ือมให้คนไทยไดมี้สว่นร่วมในการผลัก
ดันกฏหมายคุม้ครองตน้ไมท่ี้มีคุณคา่เหลา่น้ีเพ่ือผลประโยชน์ตอ่การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มของประเทศไทยและสิง่แวดลอ้ม
โลก 

ถึงเวลาท่ี “คนไทย” ตอ้งมี กม.คุม้ครองตน้ไมม้รดก ! 

ถึงเวลาแลว้หรือยัง ท่ีคนไทยจะมีโอกาสไดร่้วมมือกันผลักดัน “กฎหมายคุม้ครองตน้ไมม้รดก” และควรเร่ิมจาก
หลักการสาํคัญเบ้ืองตน้ ดังน้ี  

1 การกาํหนดให้มีการข้ึนทะเบียนตน้ไมม้รดกและตน้ไมใ้หญท่ั่วประเทศไทย เป็นการระบุสถานท่ีตัง้ชัดเจนเพ่ือให้
งา่ยตอ่การตรวจสอบดูแล 

2 ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนท่ัวไป ควรร่วมจัดตัง้กองทุนคุม้ครองดูแลและรักษาตน้ไมม้รดกท่ีข้ึน
ทะเบียน มีกรณีศกึษาจากท่ัวโลกวา่ช้ีให้เหน็วา่ “เงนิทุนสนับสนุน” ทาํให้กิจกรรมเกิดข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองและย่ังยืน  

3 นอกจากการออกกฎระเบียบเพ่ือปกปักรักษาแลว้ การกาํหนดบทลงโทษผูท้าํลายหรือทาํร้ายตน้ไมม้รดก ยัง
สามารถเป็นอีกทางหน่ึงท่ีชว่ยเพิม่แรงตา้นการทาํลายมรดกสเีขียวเหลา่น้ี  

สาํหรับแนวทางในการยกร่างกฏหมายนัน้ อาจศกึษาตามแนวทางของ พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ร.บ. นํา้บาดาล ฯลฯ และ
ควรมีการออกกฏหมายให้มีการคุม้ครองแกต่น้ไมใ้หญทุ่กชนิด เชน่เดียวกับในแคนาดาหรืออินเดีย และควรออกกฏหมาย
ให้ความคุม้ครองแกต่น้ไมท่ี้มีสถานะเป็นมรดกชาติ (Heritage)  รวมถึงการอาศัยชอ่งทางกฏหมายผังเมือง กฏหมายระดับ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ชอ่งทางสทิธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญชว่ยจัดสรรงบประมาณบาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งย่ังยืน 

             ความร่วมมือ “ปักหมุดตน้ไมใ้หญ”่ ของคนไทยครัง้น้ี คือพลังสาํคัญท่ีจะชว่ยกันปกป้องและหยุดยัง้การทาํลาย
ตน้ไมม้รดกของพวกเรา และเป็นขอ้มูลสาํคัญท่ีจะชว่ยสง่เสยีงผลักดันให้รัฐบาลออก “กม.คุม้ครองตน้ไมม้รดก” ...  กอ่นท่ี
จะไมเ่หลือมรดกของตน้ไมใ้ห้คุม้ครอง !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชมรมเครือขา่ยนักสื่อสารขอ้มูลเชิงลึกแหง่ประเทศไทย  
ปาริชาติ บุญเอก , สริิพรรณี  สุปรัชญา, ประภาภรณ์ เคารพ  
ธณพงศ ์ เกษมาลี, พงศกร  ธีรภาพวงศ ์ 

 
รายการอา้งอิง 
http://tree.culture.go.th/mobile/index.html 
https://www.nycgovparks.org/trees/treescount 
https://www.bltbangkok.com/article/info/8/263 
https://th.wikipedia.org › wiki › รุกขมรดก 
กุลทพิย ์ศาสตระรุจิ. โครงการการจัดการขอ้มูลขา่วสารเชิงประเดน็สูส่าธารณะในโครงการ ความเตม็ใจจา่ย 
เพ่ือพ้ืนท่ีป่าไมใ้นเมือง กรุงเทพมหานคร : สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย  
https://dsignsomething.com 
https://thaipublica.org/2019/05/ho-chi-minh-city-green-area-trees/ 
https://www.facebook.com/pg/morandfarmer/photos/?tab=album&album_id=247245090610670
7&__tn__=H-R 

 

https://dsignsomething.com/
https://thaipublica.org/2019/05/ho-chi-minh-city-green-area-trees/
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https://www.facebook.com/pg/morandfarmer/photos/?tab=album&album_id=2472450906106707&__tn__=H-R


 

https://www.telegraph.co.uk/expat/expatlife/12066748/Botanist-who-left-austerity-hit-Kew-for-Sin
gapore-Its-a-dream-world-here.html 
http://melbourneurbanforestvisual.com.au 
https://www.nparks.gov.sg 
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