
เม่ือประเทศไทยไมมี่กฎหมายคุม้ครองตน้ไม ้แลว้ใครจะ (มีสทิธ์ิ) อนุรักษ์ ? 

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”  

แตล่า่สุด เม่ือเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลไดป้ระกาศใช ้พ.ร.บ.ป่าไมฉ้บับใหมท่ี่ปลดลอ็กการตัดไมห้วง
ห้าม ซ่ึงใชม้าอยา่งยาวนานกวา่ 78 ปี โดย พ.ร.บ.ฉบับใหมน้ี่ระบุวา่  “ไมทุ้กชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินมีกรรมสทิธ์ิ หรือสทิธิครอบ
ครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไมเ่ป็นไมห้วงห้าม”  นัน้หมายความวา่ การทาํไมโ้ดยเฉพาะไมมี้คา่ จึงไมจ่าํเป็นตอ้งทาํ
เร่ืองขออนุญาตอีกตอ่ไป  

แมก้ฏหมายดังกลา่ว จะเป็นการปลดลอ็กเพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีรายไดม่ั้นคงจากการประกอบอาชีพทาํไม ้ปลูก
ป่าเศรษฐกิจ และนําไปเป็นหลักทรัพยค์ ํา้ประกันได ้แตใ่นทางกลับกัน ทาํให้เกิดคาํถามถึงตน้ไมใ้หญห่รือตน้ไมเ้กา่แกท่ี่มี
มูลคา่ทางสิง่แวดลอ้มและทางจิตใจของชุมชน ซ่ึงเติบโตนอกเขตป่าคุม้ครอง ทาํให้ถูกตัดโคน่ทิ้งดว้ยเหตุผลตา่งๆ กันอยา่ง
งา่ยดายและไมมี่กฏฆมายเอาผิด โดยเฉพาะตน้ไมใ้หญใ่นพ้ืนท่ีเอกชน พ้ืนท่ีสาธารณะ วัด สถานท่ีราชการ หรือในชุมชนท่ี
โดนตัดโคน่ โดยท่ีชาวบา้นหรือชุมชนไมมี่สทิธ์ิปกป้องตน้ไมเ้หลา่น้ีไดเ้ลย  

ยิง่ไปกวา่นัน้ ปัญหาสาํคัญท่ีกาํลังเกิดข้ึนในวันน้ี คือ ประเทศไทยยังไมมี่ฐานขอ้มูล “ตน้ไมใ้หญ”่ หรือ “ตน้ไม้
มรดก” ท่ีมีคา่และมีความสาํคัญในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม ขอ้มูลตน้ไมใ้หญบ่างสว่นถูกจัดเกบ็ไวใ้นหน่วยงานของรัฐบาล
แหง่ มีเพียงบางพทน้ท่ี และไมมี่การจัดเกบ็ดาตา้ไวอ้ยา่งเป็นระบบ ดังนัน้ ทีมอาสาสมัคร จาก ชมรมเครือขา่ยนักสื่อสาร
ขอ้มูลเชิงลึกแหง่ประเทศไทย Thailand Data Journalism : TDJ โดยสมาคมนักขา่วนักหนังสอืพิมพแ์หง่ประเทศไทย 
จึงไดร้วมกลุม่กันเพ่ือนําเสนอวธีิการเกบ็โอเพน่ ดาตา้ ขอ้มูลตน้ไมม้รดกและตน้ไมใ้หญท่ั่วประเทศไทย  

โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดังกลา่ว ถือเป็นการระดมขอ้มูลเชิงลึก ดว้ยการใชร้ะบบ  “Youpin” ซ่ึงเป็น 
Crowdsourcing platform พัฒนาโดย “ Boonmee Lab” ให้คนไทยไดมี้โอกาสชว่ยกันปีกหมุดเกบ็ขอ้มูลตน้ไมท่ี้ตัว
เองตอ้งการรักษาไว ้โดยสามารถระบุพิกัด, รายละเอียดและรูปภาพของตน้ไมไ้ดผ้า่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ถือเป็นจุดเร่ิม
ตน้ในการทาํฐานขอ้มูลเปิด (Open Data) เชน่เดียวกับในเมือง New York และประเทศสงิคโปร์ 
https://drive.google.com/file/d/1UVlTKWpNnx4kaNjsvKfcITCxRPl2aZ6W/view?usp=sharing   เพ่ือ
สร้างแรงกระเพ่ือมให้คนไทยไดมี้สว่นร่วมในการผลักดันกฏหมายคุม้ครองตน้ไมท่ี้มีคุณคา่เหลา่น้ี เพ่ือผลประโยชน์ตอ่การ
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้มของประเทศไทยและสิง่แวดลอ้มโลก  

พงศกร ธีรภาพวงศ ์CTO บริษัท อินด้ี ดิช จาํกัด อดีตวศิวกรอาวุโสดา้นการพัฒนาซอฟแวร์ อเมซอน  ตัวแทน
จาก ชมรมเครือขา่ยนักสื่อสารขอ้มูลเชิงลึกแหง่ประเทศไทย Thailand Data Journalism Network : TDJ กลา่วถึง
ความตัง้ใจในการเดินหน้าผลักดัน ให้มีการปักหมุดชว่ยกันสาํรวจและแชร์ตน้ไมใ้หญ ่โดยหวังสร้างโอเพน่ ดาตา้ (Open 
Data) และ Tree Census เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจไดนํ้าไปใชว้เิคราะหแ์ละสร้างผลกระทบตอ่ไปในอนาคต นอกจากน้ี ยังอยาก
ให้คนไทยท่ัวประเทศไดมี้สว่นร่วมในเร่ืองราวเก่ียวกับตน้ไมส้าํคัญ อายุหลายร้อยปีท่ีตัง้อยูใ่นถนน ในชุมชนของตนเอง 
โดยเฉพาะคนเมือง เพ่ือให้เกิดการอนุรักษณ์และสร้างพ้ืนท่ีสเีขียวอยา่งย่ังยืนตอ่ไป 

BIGTrees จุดประเดน็สังคม อนุรักษ์ตน้ไมใ้นเขตเมือง 

ทัง้น้ี  กลุม่ทีดีเจ ไดร่้วมมือกับ กลุม่บิ๊กทรีส ์(BIGTrees) ซ่ึงกอ่ตัง้ข้ึนจากการรวมตัวของกลุม่คนท่ีตอ้งการขับ
เคล่ือนพ้ืนท่ีสเีขียวในเมือง โดยการดูแลท่ีถูกตอ้งบนพ้ืนฐานของความเขา้ใจ เพ่ือให้ตน้ไมใ้หญ ่ไดเ้ติบโตไปพร้อมกับเมือง  

https://drive.google.com/file/d/1UVlTKWpNnx4kaNjsvKfcITCxRPl2aZ6W/view?usp=sharing


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
รวมตัวท่ีสมดุล  

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 
รวมทัง้จัดทาํหนังสอืเพ่ือเกบ็บันทึกภาพและขอ้มูลของตน้ไมอั้นทรงคุณคา่ทัง้ 100 ตน้เอาไวเ้พ่ือให้ผูท่ี้สนใจไดศ้กึษา  

แตจ่ากการนําฐานขอ้มูลตน้ไม ้100 ตน้ ซ่ึงกลุม่บิ๊กทรีสเ์คยสาํรวจเม่ือ 9 ปีกอ่นมาตอ่ยอด เพ่ือขยายผลการเกบ็
ขอ้มูล โดยตรวจสอบจากภาพถา่ยทางดาวเทียมลา่สุด พบวา่ ตน้ไมบ้างตน้หายไปจากพ้ืนท่ีพิกัดท่ีเคยระบุไว ้หรือมีการสร้าง
คอนโดท่ีพักอาศัยแทนท่ี หรือบางตน้ยังคงอยูใ่นจุดพิกัดเดิม แตไ่มส่ามารถพิสูจน์ไดว้า่สภาพยังสมบูรณ์หรือมีการดูแลอยา่ง
ถูกตอ้งหรือไม ่ 

นําร่องสาํรวจพ้ืนท่ีสเีขียว “โรงงานมักกะสัน”  

โรงซอ่มรถไฟ โรงงานมักกะสัน  เป็นพ้ืนท่ีแรกท่ีทาง TDJ และ BIGTrees เลือกเพ่ือทดสอบระบบ โดยไดรั้บ
การอนุเคราะหจ์ากการรถไฟแหง่ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากโรงงานมักกะสัน ถือเป็น
พ้ืนท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยประวัติศาสตร์ยาวนานกวา่ 109 ปี มีหน้าท่ีซอ่มหัวรถจักรและรถโดยสาร ครบวงจร ภายในเตม็ไปดว้ย
อาคารเกา่แกมี่คุณคา่ พ้ืนท่ีสเีขียว นกนานาชนิด รวมถึงพันธุไ์มส้าํคัญๆ ท่ีอายุร่วมร้อยปี  

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

การสาํรวจพ้ืนท่ีเพียง 1 ใน 5 โดยใชเ้วลา 2 ช่ัวโมง เรากลับพบตน้ไมข้นาดใหญจ่าํนวนมาก เกิดเป็นคาํถามท่ีวา่ 
จะน่าเสยีดายแคไ่หน หากท่ีดินผืนน้ีโดนปรับเปล่ียนไปสูเ่ชิงพาณิชย ์ตอ้งทาํการตัดโคน่ตน้ไม ้และทาํลายสถาปัตยกรรมอัน
ทรงคุณคา่เพ่ือหลีกทางให้แกค่วามเจริญ แตจ่ะดีกวา่หรือไม ่หากเราสามารถอนุรักษ์พ้ืนท่ีสเีขียว ไปพร้อมกับการพัฒนา
เมือง ให้ควบคูกั่นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ปลุกพลังมวลชน ทาํแผนท่ีตน้ไมมั้กกะสัน 



ลา่สุด เม่ือวันท่ี 7 กันยายน ท่ีผา่นมา ชมรมเครือขา่ยนักสื่อสารขอ้มูลเชิงลึกแหง่ประเทศไทย Thailand Data 
Journalism Network : TDJ , กลุม่ BIGTrees และการรถไฟแหง่ประเทศไทย ใชร้ะบบ YouPin พัฒนาโดย 
Boonmee Lab เพ่ือทดสอบการเกบ็ขอ้มูลตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีโรงงานมักกะสันอีกครัง้ 

เปิดโอกาสให้นิสตินักศกึษา และประชาชนท่ัวไป กวา่ 50 คน เขา้มามีสว่นร่วมในการสาํรวจตน้ไมใ้หญ ่ภายใน
พ้ืนท่ีโรงงานมักกะสัน และทดสอบการปักหมุด โดยกิจกรรม เร่ิมตัง้แตก่ารรับฟังบรรยายความเป็นมาของโรงงานมักกะสัน 
โดยเจา้หน้าท่ีจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย จากนัน้ ทีม TDJ อธิบายวธีิการใช ้YouPin ในการปักหมุดตน้ไม ้โดยแบง่
กลุม่สาํรวจเป็น 5 กลุม่ สาํรวจพ้ืนท่ีราว 120 ไร่ ซ่ึงพบวา่ มีตน้ไมใ้หญก่วา่ร้อยตน้ โดยตน้ไมท่ี้สาํคัญๆ ไดแ้ก ่ตน้จามจุรี 
ตน้ยางนา ตน้ไทร ตน้โพธ์ิ ตน้ประดูแ่ดง ตน้พญาสัตบัน ฯลฯ 

เพราะป่า สามารถอยูร่่วมกับเมืองได ้

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"  

ทัง้น้ี ทุกคนสามารถร่วมเป็นสว่นหน่ึงในการปักหมุดตน้ไม ้สร้างสังคม สร้างสิง่แวดลอ้มท่ีดี ผลักดันกฎหมาย
ตน้ไมใ้หญ ่เพ่ือให้ใครกไ็ด.้..มีสทิธ์ิอนุรักษ์ ไดท้าง https://beta.youpin.city (แฮชแทค #TDJBigtrees) หรือดู
ขอ้มูลเพิม่เติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://jourd-bigtrees.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com/youpin.html 
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