
ถึงเวลาท่ี “คนไทย” ตอ้งมี กม.คุม้ครองตน้ไมม้รดก ! 

 ปัญหาสิง่แวดลอ้มเกิดข้ึนตอ่เน่ืองยาวนาน สง่ผลกระทบทางตรงและทางออ้มท่ัวทุกพ้ืนท่ีในโลก ภัยพิบัติ ภัย
สุขภาพและภัยอ่ืนๆ ตามมาอยา่งตอ่เน่ือง ถึงแมจ้ะมีความร่วมมือในการพยายามกาํหนดกฏหมายหรือขอ้ตกลงสนธิ
สัญญานานาชาติตา่งๆ  หวังชว่ยกันป้องกันแกไ้ขไมใ่ห้สิง่แวดลอ้มโลกมนุษยถู์กทาํลายเสยีหายไปมากกวา่น้ี เชน่ กฏ
หมายควบคุมการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก มลพิษนํา้ หมอกควัน ป่าไม ้แมนํ่า้ ทะเล ฯลฯ  

             กระแสรณรงค ์“รักษ์สิง่แวดลอ้ม” เร่ิมเขม้ขน้ข้ึนจากภาคประชาชนกลุม่ตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ โดย
เฉพาะกิจกรรมฟ้ืนฟูโลกดว้ยการปลูกป่า ปลูกตน้ไม ้บางประเทศร่วมใจกันปลูกเป็นแสนเป็นร้อยลา้นตน้ แมแ้ต่
ประเทศไทยกพ็ยายามประกาศขอให้ประชาชนเพิม่พ้ืนทีสเีขียว 

 

 

                    ทาํไมชาวโลกถึงตระหนักและสง่เสริมการปลูกตน้ไม ้ กเ็พราะ  “ตน้ไม”้ คือทรัพยากร ธรรมชาติท่ีสร้าง
ประโยชน์มหาศาลให้แกม่นุษยทั์ง้ทางตรงและทางออ้ม ให้ความร่มเยน็ สร้างสมดุลยใ์นระบบนิเวศ เป็นแหลง่ท่ีอยู่
อาศัย เป็นแหง่อาหาร ลดมลพิษทางอากาศ  ชว่ยดูดซับนํา้จากฝนป้องกันการชะลา้งไหลบา่ของนํา้ฝน ปกป้องผืนดิน 
นอกจากน้ียังชว่ยดา้นจิตใจ ตน้ไมใ้ห้คุณคา่ทางจิตวญิญาณ สุขภาวะอ่ืน ๆ อีกหลายอยา่งเชน่ “การอาบป่า”  ท่ี อาศัย
ธรรมชาติคือป่าเขา้มาชว่ยบาํบัดรักษาร่างกายและจิตใจ ซ่ึงคดิคน้และพัฒนาข้ึนโดยนักวจัิยชาวญ่ีปุ่นในปีค.ศ.1982 
เป็นลักษณะการซึมซับธรรมชาติให้เขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของร่างกายผา่นประสาทสัมผัสทัง้ห้า ไมว่า่จะเป็นรูป รส กลิน่ 
เสยีง และสัมผัส เหมาะกับคนเมืองผูมี้วถีิชีวติเร่งรีบ และมีความเครียดสูงจนเสี่ยงตอ่อาการเจบ็ป่วยท่ีมีผลกับร่างกาย
และจิตใจ ซ่ึง กาํลังเป็นท่ีนิยมในหลายประเทศ  และบรรพบุรุษของมนุษยโ์ลกใชพ้ลังธรรมชาติจากตน้ไมบ้าํบัดกับ
สุขภาพมายาวนานหลายร้อยปี เชน่  ศาสตร์แหง่ช่ีกง 



 

ประเทศท่ีพัฒนาแลว้ให้ความสาํคัญกับ “ประชากรตน้ไมใ้หญ”่ ไมต่า่งจาก ประชากรท่ัวไป  เชน่ สงิคโปร์ 
ญ่ีปุ่น อังกฤษ อเมริกา ฯลฯ ท่ีนอกจากจะปลูกเพิม่แลว้ยังดูแลรักษาทนุถนอมเป็นอยา่งดี มีกฏหมายปกป้องคุม้ครอง
หลายฉบับ และสง่เสริมกิจกรรมเก่ียวขอ้งกับการอนุรักษ์อีกมากมา เชน่ กลุม่  TreeCount! ใน เมืองนิวยอร์กมีอาสา
สมัครดูแลตน้ไมก้วา่ 2,300 คน มีการชว่ยกันทาํ “บันทึกขอ้มูลตน้ไม”้ กวา่ 6.8 แสนตน้ในเมืองอยา่งละเอียด ไมว่า่จะ
เป็นชนิดพันธุ ์ขนาด ลักษณะความสมบูรณ์ สิง่ท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษรวมถึงคุณประโยชน์ท่ีมีตอ่ชุมชน ฯลฯ และยัง
คาํนวณคุณคา่ทางเศรษฐกิจ เชน่ ปริมาณนํา้ฝนท่ีตน้ไมแ้ตล่ะตน้ดูดซับไว ้ปริมาณท่ีชว่ยประหยัดไฟฟ้าคดิเป็นกิโลวัตต์
ช่ัวโมงเทา่ใดตอ่ปี ปริมาณมลภาวะท่ีลดลง ฯลฯ  

มีการประเมินตัวเลขไวว้า่ “ตน้ไมแ้ตล่ะตน้” สามารถชว่ยเมืองนิวยอร์กประหยัดคา่ใชจ้า่ยประมาณ 530 ดอล
ลา่ร์สหรัฐหรือ 16,000 บาทตอ่ปี 

  

 

 

ท่ีมา  https://www.nycgovparks.org/trees/treescount 

            ยอ้นกลับมาดูประเทศไทยรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา  พบเร่ืองเศร้างใจวา่ป่าไมข้องเรายังถูกทาํลายลดลงอยา่งตอ่
เน่ือง ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่า 102.4 ลา้นไร่ หรือคดิเป็น 32 % ของพ้ืนท่ีทัง้หมด ทัง้น้ีหากเปรียบเทียบ
มาตรฐานเฉล่ียพ้ืนท่ีสเีขียวในเมืองหลวงท่ัวโลกเม่ือเทียบกับอัตราประชากรควรมีไมต่ํา่กวา่ “9 ตร.ม.ตอ่คน”  สงิคโปร์
มี 66 ตร.ม. มาเลเซียมี 55 ตร.ม. สหรัฐอเมริกา 23.1 ตร.ม.  เวียดนาม   13.7 ตร.ม. ในขณะท่ี คนกรุงเทพฯ มี
เพียงเฉล่ีย 6.18 ตร.ม. ตํา่วา่มาตรฐาน  ท่ีน่าเศร้าไปกวา่นัน้คือในแตล่ะวันมีภาพขา่วตน้ไมข้นาดใหญห่รือตน้ไมม้รดก
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ในท่ีดินเอกชนหรือพ้ืนท่ีหน่วยงานราชการจาํนวนมาก ถูกทอดทิ้ง รุกราน ตัดโคน่เพ่ือรองรับการกอ่สร้างถนน หมูบ่า้น 
สร้างสถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ  

เครือขา่ยภาคประชาชนท่ีรักษ์สิง่แวดลอ้มเร่ิมตระหนักและพยายามให้ความรู้การอนุรักษ์ดูแลรักษาตน้ไมใ้หญ่
เพิม่มากข้ึน  มีการสนับสนุสอาชีพ “รุกขกร”  นอกจากน้ีหน่วยงานราชการหลายแหง่เร่ิมให้ความสาํคัญเชน่กัน กรมสง่
เสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม จัดเกิดกิจกรรมข้ึนทะเบียน
ตน้ไมม้รดกเป็น  “รุกขมรดกของแผน่ดิน”   มีประชาขนและหน่วยงานเขา้ไปร่วมสง่ขอ้มูลรายละเอียดตน้ไมจ้ากท่ัว
ประเทศเพ่ือประกวดและข้ึนทะเบียน  

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

ยังมีตน้ไมท้รงคุณคา่อีกมากมายในเมืองไทยท่ียังไมไ่ดถู้กสาํรวจบันทึกเกบ็ขอ้มูลเอาไว ้หากพวกเราปลอ่ย
ปละละเอยตน้ไมเ้หลา่น้ีคงไมเ่หลือให้ลูกหลานในอนาคต! 

เม่ือประเทศไทยยังไมมี่การจัดเกบ็ขอ้มูล เก่ียวกับตน้ไมใ้หญ ่กถึ็งเวลาแลว้ท่ีคนไทยตอ้งร่วมมือกันจัดทาํ
ขอ้มูลเหลา่น้ีให้เป็นขอ้มูลเปิดเผย หรือ “โอเพน่ ดาตา้”  (Open Data) เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้
หลายหลายรูปแบบ 

             โดยทีมอาสาสมัครจาก “ชมรมเครือขา่ยนักสื่อสารขอ้มูลเชิงลึกแหง่ประเทศไทย” หรือ “ทีดีเจ”  (Thailand 
Data Journalism NetworkDJ : TDJ) และภาคีเครือขา่ย Big Trees ,  Boonme Lab  สมาคมผูส้ื่อขา่วแหง่
ประเทศไทย  ร่วมมือกันจัดทาํวธีิการเกบ็โอเพน่ ดาตา้ตน้ไมม้รดกและตน้ไมใ้หญท่ั่วประเทศไทย ดว้ยการใชร้ะบบ 
“Youpin” (https://beta.youpin.city) ซ่ึงเป็น Crowdsourcing Platform พัฒนาโดย “Boonmee Lab”ให้
คนไทยไดมี้โอกาสชว่ยกันปักหมุดเกบ็ขอ้มูลตน้ไมท่ี้ตัวเองตอ้งการรักษาไว ้โดยประชาชนท่ัวไปสามารถชว่ยกันปักหมุด
ผา่นโทรศัพทมื์อถือไดอ้ยา่งงา่ยดาย โดยไปท่ี  https://beta.youpin.city 

ถึงเวลาแลว้หรือท่ีคนไทยจะมีโอกาสไดร่้วมมือกันผลักดัน “กฎหมายคุม้ครองตน้ไมม้รดก”  และควรเร่ิมจาก
หลักการสาํคัญเบ้ืองตน้ดังน้ี  

1 การกาํหนดให้มีการข้ึนทะเบียนตน้ไมม้รดกและตน้ไมใ้หญท่ั่วประเทศไทย เพ่ือระบุสถานท่ีตัง้ชัดเจน 

2 ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนท่ัวไป ควรร่วมจัดตัง้กองทุนคุม้ครองดูแลและรักษาตน้ไมม้รดกท่ีข้ึน
ทะเบียน มีกรณีศกึษาจากท่ัวโลกวา่ช้ีให้เหน็วา่ “เงนิทุนสนับสนุน” ทาํให้กิจกรรมเกิดข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองและย่ังยืน  

3 การกาํหนดบทลงโทษผูท้าํลายหรือทาํร้ายตน้ไมม้รดกเหลา่น้ี  

สาํหรับแนวทางในการยกร่างกฏหมายนัน้ อาจศกึษาตามแนวทางของ พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ร.บ. นํา้บาดาล ฯลฯ 
และควรมีการออกกฏหมายให้มีการคุม้ครองแกต่น้ไมใ้หญทุ่กชนิด เชน่เดียวกับในแคนาดาหรืออินเดีย และควรออ
กกฏหมายให้ตน้ไมส้ถานนะเป็นมรดกชาติ (Heritage)  รวมถึงการอาศัยชอ่งทางกฏหมายผังเมือง กฏหมายระดับ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ชอ่งทางสทิธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญชว่ยจัดสรรงบประมาณบาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย่ังยืน 

             ความร่วมมือ “ ปักหมุดตน้ไมใ้หญ”่  ของคนไทยครัง้น้ี คือพลังสาํคัญท่ีจะชว่ยกันปกป้องและหยุดยัง้การ
ทาํลายตน้ไมม้รดกของพวกเรา และเป็นขอ้มูลสาํคัญท่ีจะชว่ยสง่เสยีงผลักดันให้รัฐบาลออก   “ กม.คุม้ครองตน้ไมม้รดก
” ...  กอ่นท่ีจะไมเ่หลือมรดกของตน้ไมใ้ห้คุม้ครอง !  

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

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

 
 

อา้งอิง 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/2015/07/26/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0

%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%
e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81
%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1/ 

https://thaipublica.org/2019/05/ho-chi-minh-city-green-area-trees/ 
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