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วรรณกรรม / Literature 

 “ตน้ไมใ้นกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างไรหรือถึงไดไ้ม่มีความสขุ” ตน้ไมใ้นกรุงเทพ ฯ โดยเฉพาะที่ปลกูตามถนน หนา้ตาจะ
มอมแมม รูปร่างพิกลพิการไม่อยากใชค้ าว่าอปัลกัษณ ์เพราะดเูป็นถอ้ยค าที่ใจรา้ยกบัตน้ไมเ้กินไป ตน้ไมท้กุตน้เกิดมาลว้นมี
รูปรา่งหนา้ตาสวยงามตามธรรมชาติ แต่ความอปัลกัษณท์ี่เกิดกบัตน้ไมล้ว้นมาจากน า้มือของมนุษยท์ัง้สิน้ตน้ไมต้ามถนนตอ้ง
ทนสดูดมควนัพิษทัง้วนั แถมยงัมีฝุ่ นจบัหนาที่ใบสว่นรูปร่างที่ฉนัว่าพิกลพิการ ก็เป็นเพราะตน้ไมถ้กูตดักิ่งตดัใบอย่างไม่ปรานี
ปราศรยั บางตน้ถกูตดัจนใบโกรน๋เหลือแต่ล าตน้ ไม่ไดแ้ผ่กิ่งกา้นอย่างเป็นอิสระตามธรรมชาติของตน้ไม ้ตน้ไมท้ี่ถูกตดักิ่งตดัใบ
ใหเ้หลือแต่ตอจะแตกใบใหม่ได ้นั่นเป็นความเขา้ใจผิดอย่างรา้ยแรง ตรงกนัขา้มมนัจะท าใหต้น้ไมอ่้อนแอลงไปเรื่อย ๆ และโค่น
ลม้หรือยืนตน้ตายไดง้่าย คนในเมืองมกัจะกดุกิ่ง บั่นยอด และลิดพุ่มใบทิง้ดว้ยเหตผุลเพราะกิ่งกา้นตน้ไมร้ะสายไฟฟ้าอาจจะหกั
ลงมาทบัคน หรือรถยนตท์ี่แลน่ไปมา หรือพาดสายไฟจนขาด พวกเขาก็เลยตดัตน้ไมจ้นเหลือแต่ตอ 

Trees in Bangkok, especially those grown in the streets, look very shabbily, deformed shape. Every tree is 
born with beautiful natural appearance, but all the ugliness to the trees comes from human hands.  Trees along the 
road endure inhaling toxic fumes all day.  Moreover, there is a thick dust on the leaf.  As for the shape that 
deformed is because the tree was cut off mercilessly.  Some trees totally become leafless, not freely growing 
naturally; some trees have been ripped and stand only as stumps.  Some people said the ripped or cut threes will 
be able to break new shoots for leaves but it is a serious misunderstanding.  On the contrary, it will sicken plants 
and easily topple or die.  People in the city tend to cut down on the top and cut off the bush because of the untidy 
branches.  The stalks of the electric wires may be broken down on people or cars, or stripping electric wires until 
they are broken, so, they cut down the trees and leave stumps. 

 



เหตผุล / Reason 

 ผูค้นในกรุงเทพ ฯ ที่ใชช้ีวิตอาศยัอยู่ตามตึก และอาคารมากมายท าใหข้าดจิตส านึกที่จะใสใ่จดแูลตน้ไม ้ในหนงัสือเรื่อง 
“เด็กชายตน้ไม”้ ไดส้ื่อถึงความสามารถพิเศษของเด็กชายอาศา ซึ่งเป็นตวัเอกของเรื่อง เมื่อใชม้ือแตะหรือสมัผสัตน้ไม ้เขาจะรบัรู ้
ความรูส้กึของตน้ไม ้และสามารถสื่อสารกบัตน้ไมไ้ด ้จึงน าไปสูแ่นวคิดที่จะสรา้งสรรคผ์ลงานในรูปแบบมือสมัผสั เพื่อใหเ้กิด
จินตนาการ สื่อสารความรูส้ึกของตน้ไมใ้นเรื่อง ที่ตอ้งการสื่อสารกบัผูค้นในเมือง ใหร้บัรูว้่าตน้ไมคื้อสิ่งที่มีชีวิตที่ตอ้งการที่อยู่ ที่
กิน ที่หายใจ อยากบอกผูค้นในเมืองว่าขอที่อยู่ใหต้น้ไมไ้ดเ้ติบโต แผ่กิ่งกา้นใบรม่เงาใหท้กุชีวิตในเมือง แลว้ตน้ไมจ้ะตอบแทน
มนษุยท์กุคนใหม้ีอากาศท่ีบริสทุธิ์ไดห้ายใจ ใหพ้ืชผลกบัมนษุยไ์ดเ้ก็บกิน อยากใหท้กุคนลองใชม้ือสมัผสัตน้ไมแ้ลว้ทกุคนจะ
เขา้ใจตน้ไม ้รกัตน้ไม ้แลว้ช่วยกนัลงมือเปลี่ยนอนาคตดว้ยการปลกูตน้ไม ้ดแูลใสใ่จ และใหโ้อกาสตน้ไมเ้จรญิเติบโตไปพรอ้มกบั
ความเจรญิเป็นเมืองสีเขียว เมืองแห่งอนาคต 

 “ใช่...อนาคตเปลี่ยนแปลงได”้ 

 people of Bangkok, who live in the buildings are not sensible to take care of trees  

In the book "Tree Boy" is about  Asa, gifted boy, who can communicate and perceive feeling of the trees by 
touching them. thus leading to the concept of this works.To connect trees and people, make them understand that 
trees also have a feeling, need to live, to eat, to breathe.  They want to tell the people in the cities about a place to 
grow and spread leaves and give shades throughout their life. In the city, the trees will reward all humans with 
fresh air to breathe, crops are for humans to collect and eat, wanting everyone try touching the tree with your 
hands and everyone will understand the tree, love the tree, and help each other change the future by planting 
trees, care and care.  

 So let trees grow and prosper as a green city; the city of future.  "Yes ... the future is changeable" 


