
กฎหมายกับการอนุรักษ์ตน้ไมใ้หญใ่นประเทศไทย 
 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) มากท่ีสุดประเทศ
หน่ึงของเอเชียตะวันออกเฉียงใตแ้ละของโลก เรามีจาํนวนชนิดของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม สัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวส์ะเทนินํา้
สะเทนิบก นก ปลา และแมลงตา่งๆ อยูใ่นหลักร้อยหลักพัน ในจาํนวนน้ียังนับเป็นชนิดท่ีมีความเสี่ยงตอ่การสูญพันธุแ์ละ
เป็นชนิดทอ้งถิน่ท่ีไมส่ามารถพบไดท่ี้ไหนอีกอยูไ่มน้่อย และนอกจากสัตวแ์ลว้ ประเทศไทยยังมีพรรณพืชราว 15,000 
ชนิด หรือคดิเป็น 8% ของชนิดพรรณพืชทัง้หมดบนโลก 
 
เป็นท่ีน่าเสยีดายวา่ กฎหมายท่ีเปรียบเสมือนเกราะป้องกันทรัพยากรท่ีธรรมชาติให้มาเหลา่น้ีของเรา ยังไมถู่กให้ความสาํคัญ
ในเชิงอนุรักษ์สักเทา่ไหร่ 
 
ท่ีผา่นมา ประเทศไทยมี พ.ร.บ.ป่าไม ้ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2484 ซ่ึงระบุวา่ “ไมสั้ก ไมย้าง ไมชิ้งชัน ไมเ้กด็แดง ไมอี้เมง่ ไมพ้ะ
ยุงแกลบ ไมก้ระพ้ี ไมแ้ดงจีน ไมข้ะยุง ไมชิ้ก ไมก้ระซิก ไมก้ระซิบ ไมพ้ะยูง ไมห้มากพลูตัก๊แตน ไมก้ระพ้ีเขาควาย ไมเ้กด็
ดา ไมอี้เฒา่ และไมเ้กด็เขาควาย ไมว่า่จะข้ึนอยูท่ี่ใดในราชอาณาจักร เป็นไมห้วงห้ามประเภท ก.” และยังระบุดว้ยวา่ การ
เพิม่เติม เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงชนิดของไมห้วงห้าม จาํตอ้งออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
แตล่า่สุด เม่ือเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลไดป้ระกาศใช ้พ.ร.บ. ป่าไม ้ฉบับใหมท่ี่ปลดลอ็กการตัดไมห้วงห้ามซ่ึงใช้
มาอยา่งยาวนานกวา่ 78 ปี โดย พ.ร.บ. ป่าไม ้ฉบับท่ี 8 น้ีระบุวา่ “ไมทุ้กชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินมีกรรมสทิธ์ิ หรือสทิธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไมเ่ป็นไมห้วงห้าม” นัน้หมายความวา่ การทาํไมโ้ดยเฉพาะไมมี้คา่ จึงไมจ่าํเป็นตอ้งทาํเร่ืองขอ
อนุญาตอีกตอ่ไป 
 
แมก้ฏหมายดังกลา่ว จะเป็นการปลดลอ็กเพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีรายไดม่ั้นคงจากการประกอบอาชีพทาํไม ้ปลูกป่า
เศรษฐกิจ และนําไปเป็นหลักทรัพยค์ ํา้ประกันได ้แตใ่นทางกลับกัน ยังคงเกิดคาํถามถึงไมท่ี้มีมูลคา่ ซ่ึงเติบโตอยูน่อกป่าไร้
การคุม้ครอง รวมไปถึงตน้ไมข้นาดใหญช่นิดอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีสาธารณะหรือในชุมชนท่ีโดนบางหน่วยงานตัดโคน่ โดยท่ี
ชาวบา้นไมมี่สทิธ์ิแมแ้ตจ่ะทาํการปกป้องพ้ืนท่ีสเีขียวของตนเอง 
 
โดยท่ัวไปแลว้ การอนุรักษ์พรรณพืชในประเทศไทยนัน้แตกตา่งจากการอนุรักษ์สัตวเ์ป็นอยา่งมาก กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การอนุรักษ์สัตวนั์น้ครอบคลุมสัตวเ์ล้ียงและสัตวป่์า โดยมี พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 เป็นหลัก หรือ
แมแ้ตสั่ตวท่ี์อาศัยอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาติและเขตรักษาพันธุสั์ตวป่์ากอ็าจถูกคุม้ครองไดด้ว้ยกฎหมายท่ีวา่ดว้ยการอนุรักษ์
ในเขตพิเศษดังกลา่ว จึงอาจสรุปไดว้า่กฎหมายดา้นอนุรักษ์สัตวนั์น้ ครอบคลุมทัง้การอนุรักษ์ในถิน่อาศัย (in situ 
conservation) การอนุรักษ์นอกถิน่อาศัย (ex situ conservation) และการใชป้ระโยชน์จากสัตวป่์า 
 
ในขณะเดียวกัน กฎหมายวา่ดว้ยการอนุรักษ์พรรณพืช เชน่ พ.ร.บ.พันธุพื์ช พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ. คุม้ครองพันธุพื์ช พ.ศ
. 2542 นัน้เน้นการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และเน้นควบคุมการนําเขา้-สง่ออกของพืชอนุรักษ์และพืชสงวน
มากกวา่การอนุรักษ์ภายในประเทศ และยังเน้นการปรับปรุงพันธุเ์พ่ือประโยชน์เชิงพาณิชยม์ากกวา่จะคาํนึงถึงการรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนัน้ ถึงแมว้า่จะมี พ.ร.บ. ท่ีชว่ยรักษาพรรณไมใ้นเขตพิเศษ เชน่ พ.ร.บ. อุทยานแหง่ชาติ 
และ พ.ร.บ. ป่าสงวนแหง่ชาติ ท่ีระบุห้ามการแสดงหาผลประโยชน์ ทาํลาย และทาํให้พืชพรรณเสื่อมสภาพ แตน่อกเหนือไป
จากเขตอนุรักษ์แลว้นัน้ เหลา่ตน้ไมใ้หญก่แ็ทบไร้ซ่ึงการป้องกันอยา่งสิน้เชิง 
 
หรือหากจะวา่กันดว้ยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถิน่ กฎหมายท่ีรองรับสว่นมากกยั็งมีจุดประสงคไ์ปใน
เชิงพาณิชย ์เชน่ การขอข้ึนทะเบียนสิง่บง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ของ กรมทรัพยส์นิ
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์(พ.ร.บ. คุม้ครองสิง่บง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546) ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑข์อง
อุตสาหกรรม SMEs และเพิม่มูลคา่ของสนิคา้ในตลาดโลก 
 



ไมน่านมาน้ี กลุม่  mor and farmer ไดท้าํการใช ้machine learning แยกพ้ืนท่ีสเีขียวออกจากภาพถา่ยดาวเทียมของ
กรุงเทพฯ เม่ือปลายปี พ.ศ. 2560 ถึง ตน้ปี พ.ศ. 2561 และพบวา่ กรุงเทพฯ มีพ้ืนท่ีสเีขียวทัง้สาธารณะและสว่นบุคคลคดิ
เป็นเพียง 13.7% ของพ้ืนท่ีทัง้หมด ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีตํา่มากเม่ือเทียบกับแนวคดิเมืองสเีขียวของสาํนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ท่ีเสนอให้เมืองควรมีพ้ืนท่ีสเีขียว 30-50% ตอ่พ้ืนท่ีทัง้หมด ซ่ึงตัวเลขน้ีใกลเ้คียงกับ
เป้าหมายพ้ืนท่ีสเีขียว 40% ภายในปี พ.ศ. 2583 ของเมืองเมลเบร์ินในประเทศออสเตรเลีย (เร่ิมตน้โครงการในปี พ.ศ. 
2555 ดว้ยพ้ืนท่ีสเีขียว 23%) ท่ีปัจจุบันดูแลตน้ไมใ้หญใ่นเมืองกวา่ 70,000 ตน้ และให้ความสาํคัญตอ่การรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชทอ้งถิน่ 
 
สงิคโปร์เป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีให้ความสาํคัญตอ่ปริมาณพ้ืนท่ีสเีขียวในเมือง โดยมี Singapore Botanic Gardens 
หรือสวนพฤกษศาสตร์สงิคโปร์ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนานกวา่ 150 ปี และครอบคลุม
พ้ืนท่ีมากกวา่ 512.5 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีสาํคัญและเป็นผูนํ้าระดับโลกในการวจัิยพันธุก์ลว้ยไมท่ี้ทางสวนฯ ดูแลอยูม่ากกวา่ 
1,200 ชนิด 
 
สงิคโปร์เองยังมีชุดกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาตน้ไมโ้ดยเฉพาะอยา่ง พ.ร.บ. วา่ดว้ยพ้ืนท่ีสเีขียวและตน้ไม ้(Parks and 
Trees Act) ซ่ึงห้ามตัด แตง่ ทาํลาย หรือยา้ยตน้ไมใ้ดๆ ท่ีมีเสน้รอบวงใหญก่วา่หน่ึงเมตรข้ึนไป ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์หรือพ้ืนท่ี
วา่ง (vacant land) เวน้เสยีแตจ่ะไดรั้บอนุญาต ฝ่าฝืนปรับไมเ่กิน 50,000 ดอลลาร์สงิคโปร์หรือประมาณลา้นบาทเศษ 
และยังมีชุดคาํสัง่เพ่ือคุม้ครองตน้ไมใ้หญส่องขา้งถนนสายสาํคัญโดยเฉพาะ (Heritage Road Green Buffers, 2006) 
โดยทัง้หมดน้ีสังกัดอยูภ่ายใตค้วามดูแลของกรมอุทยานแหง่ชาติสงิคโปร์ 
 
และสาํหรับประเทศท่ีมีความภาคภูมิในทรัพยากรธรรมชาติของชาติตนเอง และมีกิจกรรมของชีวติกลางแจง้ท่ีเป็นสว่นหน่ึง
ของวัฒนธรรมอยา่งกลมกลืนเชน่ในสหรัฐอเมริกานัน้ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2516 รัฐสภากลางของอเมริกาไดอ้อกกฎหมาย 
Endangered Species Act (1973) เพ่ือคุม้ครองชนิดพันธุต์า่งๆ ของสัตวแ์ละพืช ทัง้ในแงคุ่ณคา่ทางความงดงาม, 
ระบบนิเวศ, การศกึษา, ประวัติศาสตร์, นันทนาการ, และวทิยาศาสตร์ ตอ่ชาติและประชาชน (aesthetic, ecological, 
educational, historical, recreational, and scientific value) และมีเกณฑใ์นการพิจารณาวา่ชนิดพันธุใ์ดสมควร
ไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเป็นระบบ โดยในแตล่ะมลรัฐยังมีชุดกฎหมายและหน่วยงานวา่ดว้ยการอนุรักษ์ท่ีแยกยอ่ยลงไปอีก 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้ม สังคม และวถีิชีวติท่ีแตกตา่งของแตล่ะรัฐดว้ย 
 
ในเมืองนิวยอร์ก ทางกรมสวนสาธารณะและสันทนาการ (Department of Parks and Recreation) ของเทศบาล
เมืองยังไดจั้ดทาํแคมเปญตา่งๆ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในคุณคา่ของทรัพยากรสเีขียวในเมือง เชน่  TreeCount! ซ่ึงรวม
อาสาสมัครกวา่ 2,300 เขา้ดว้ยกันเพ่ือทาํการบันทึกตน้ไมแ้ตล่ะตน้ในเมืองอยา่งละเอียด (ชนิดพันธุ,์ สุขภาพ, การดูแลท่ี
ตอ้งการ, ขนาดตา่งๆ, คุณประโยชน์ตอ่ชุมชนแวดลอ้ม, ฯลฯ) กวา่ 685,781 ตน้ และยังคาํนวณคุณคา่ทางเศรษฐกิจ เชน่ 
ปริมาณนํา้ฝนท่ีตน้ไมแ้ตล่ะตน้ดูดซับไว,้ ชว่ยประหยัดไฟฟ้าคดิเป็นกิโลวัตตช่ั์วโมงเทา่ใดในแตล่ะปี, ปริมาณมลภาวะท่ี
ลดลง, ฯลฯ โดยจากการสุมตัวอยา่ง ตน้ไมแ้ตล่ะตน้สามารถชว่ยเมืองประหยัดคา่ใชจ้า่ยประมาณ 530 ดอลลา่ร์สหรัฐหรือ 
16,000 บาทตอ่ปี 
 
สาํหรับในประเทศไทยนัน้ พืชและพันธุพื์ชยังถูกมองวา่เป็นสนิคา้อยา่งหน่ึงเสยีมากกวา่ และทัศนคติเชน่น้ีกถู็กสะทอ้นผา่น
ทางกฎหมายเก่ียวกับพืชท่ีเป็นไปในเชิงกีดกันสทิธิทางการคา้และการใชป้ระโยชน์จากการคา้มากกวา่เพ่ือการอนุรักษ์อยา่ง
จริงจัง แมแ้ตก่ารเพิม่เติม เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงชนิดของไมห้วงห้าม ยังคงบกพร่องในการช้ีแจงวา่ไมช้นิดนัน้สมควร
เป็นไมห้วงห้ามดว้ยเหตุใด มีภัยคุกคามอะไร เขตการกระจายพันธุเ์ป็นอยา่งไร ควรตอ้งทาํอยา่งไรเพ่ือจะอนุรักษ์ให้ได้
ประสทิธิผล และมีการทบทวนแผนงานหรือไมอ่ยา่งไรเพ่ือให้ลุลว่งตามวัตถุประสงคนั์น้เม่ือไดล้งมือปฏิบัติจริง 
 
ในการอนุรักษ์พันธุพื์ชเฉพาะถิน่ กฎหมายระบุวา่ ชุมชนเป็นผูมี้สทิธิย่ืนขอคุม้ครองพันธุพื์ชท่ีมีอยูเ่ฉพาะทอ้งท่ีในราช
อาณาจักรและไมเ่คยถูกจดทะเบียนเป็นพันธุพื์ชชนิดใหม ่หรือแมแ้ตก่ารขอข้ึนทะเบียนสิง่บง่ช้ีทางภูมิศาสตร์กเ็ป็นไปทาง

https://www.facebook.com/morandfarmer/
https://www.facebook.com/morandfarmer/
https://www.nycgovparks.org/trees/treescount
https://www.nycgovparks.org/trees/treescount


คลา้ยคลึงกัน คือตอ้งสามารถระบุไดม้าจากแหลง่ภูมิศาสตร์นัน้ และมีคุณภาพ ช่ือเสยีง หรือคุณลักษณะเฉพาะถิน่ ทวา่ 
เร่ืองการทาํความเขา้ใจและปลูกฝังจิตสาํนึกในการอนุรักษ์เพ่ือรักษาระบบนิเวศเอาไวจ้ากทางภาครัฐยังคงมีอยูน้่อย 
 
ท่ีสาํคัญ ยังขาดประชาพิจารณ์จากผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี รวมไปถึงผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีสามารถใชค้วามรู้
อันอิงจากวทิยาศาสตร์ท่ีวัดผลไดใ้นการประเมินการณ์ รวมทัง้การอบรมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความรักตอ่ตน้ไมแ้ละมี
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตามหลักวชิาการ (ตัวอยา่งเชน่ เจา้หน้าท่ีควรมีความรู้ทางรุกขกรรมมากพอกอ่นจะตัดตน้ไมต้ามแนว
เสาไฟฟ้าและราดปูนทางเทา้ของกรุงเทพฯ เพ่ือไมใ่ห้ตน้ไมต้ายและรักษาทัศนียภาพไว)้ 
 
ในระดับสากลมีแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเรียกวา่ “นิเวศบริการ” (Ecosystem services) ท่ีกลา่ววา่ มนุษยไ์มอ่าจมี
ชีวติอยูไ่ดโ้ดยปราศจากความชว่ยเหลือจากธรรมชาติ ระบบนิเวศน้ีมีความสาํคัญอยา่งยิง่ตอ่ความอยูร่อดและคุณภาพชีวติ
ของมนุษยชาติ และให้คุณคา่ดา้นตา่งๆ แกม่นุษย ์ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการรักษาสมดุล ทางนันทนาการ และการควบคุมให้
ปัจจัยตา่งๆ ดาํเนินไปตามครรลองท่ีควรจะเป็น ซ่ึงหากกฎหมายไทยวา่ดว้ยเร่ืองพืชจะสะทอ้นให้เหน็และสง่เสริมให้
ประชาชนตระหนักในความสาํคัญของคุณคา่นิเวศบริการของตน้ไมใ้หญแ่ละระบบนิเวศเชน่เดียวกับนานาชาติแลว้ การ
อนุรักษ์มรดกสเีขียวท่ีมีชีวติเหลา่น้ียอ่มไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีไกลเกินเอ้ือม 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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