
ธนาคารตนไม  TREE BANK พอเพียง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 

ความเปนมา 
 

การขายที่ทํากนิปลดหนี้ ธกส.แลวบุกรุกปาหรือเปนทาส
แรงงานในสังคมอุตสาหกรรม 

ปญหาหนี้สินของเกษตร               เอาชีวิตโดยการตายปลดหนีด้วยแนวทางกองทุนฌาปนกจิ 
                               เรียกรองใหรัฐบาลปลดหนี้โดยการประทวง ฯลฯ 
 

  

    ยุติปญหาการเรียกรองใหปลดหนี้ 
 แนวคิดสภาผูนําชุมชน 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

 
    ใชตนไมใชหนี้แทน(โดยการปลูกตนไมใชหนี้) 
 

 คําถาม 1. ประชาชนไมเปนหนี้ ปลูกไดไหม 
  2. ประชาชนมีหนี้สิน บางสวนมูลคาตนไมเกิน ทําอยางไร 

 

  ตนไมควรมีคาขณะมีชีวิต 
 แนวคิด พงศา  ชูแนม  การตีคาตนไมของประชาชนใหเปนทรัพยนํามาใชกับรัฐ 

    แรงจูงใจในการปลูกตนไมของประชาชนทุกคน 
    แนวคิดสรางโลก 5 ใบในโลกใบเดียว                          
 นักวิทยาศาสตรไดเสนอแนวทางในการแกปญหาโลกรอนที่เกิดจากปริมาณคารบอนไดออกไซด-มาก
เกินในชั้นบรรยากาศใหอยูในประมาณที่พอดีตอการอยูไดของมนุษยชาติ มี 2 วิธี ไดแก 

1. ลดการใชพลังงาน 
2. ปลูกตนไมเพื่อดูดซับคารบอนไดออกไซด 

                  ในการปลูกตนไมเพื่อดูดซับคารบอนไดออกไซดนั้น นักวิทยาศาสตรไดคํานวณพื้นที่ในการปลูก
ตนไมเพื่อใหเพียงพอตอการดูดซับคารบอนไดออกไซด ที่เกิดขึ้นใหเกิดภาวะปกติ หรือมนุษยอยูไดตองใชพื้น
ที่ดิน จํานวน 2 เทาพื้นที่ดินบนโลก ซ่ึงหมายถึง ตองสรางโลกอีกใบใหมาดูดซับคารบอนไดออกไซด  
 
 ทวาแนวคิดการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากตนไมตามแนวคิดนักวิทยาศาสตร ตะวันตกหมายถึง 
การปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวทําใหเรือนยอดตนไมมีช้ันเดียว พืชเชิงเดี่ยวทุกชนิดมีเรือนยอดสีเขียว เปนชวงช้ันที่
เปนใบ และดูดซับคารบอนไดออกไซด ประมาณ 8  เมตร ( ใหวัดจากสีเขียวของใบลางสุดจนถึงยอดสุดของพืช
เชิงเดี่ยว สูงไมเกิน 8  เมตร ) 
 ในแนวทางของธนาคารตนไม สงเสริมใหมีการปลูกตนไมผสมผสานใหเกิดความหลากหลายทุก
ระดับชั้นเรือนยอด ซ่ึงมีสีเขียวตั้งแตระดับพื้นดินจนถึง 40  เมตร ทําใหเกิดพืชมีสีเขียวประมาณ  5 เทาของพืช



เชิงเดียว เสมือนการสรางโลก 5 ใบในโลกใบเดี่ยว เพื่อสรางโลกใหรมเย็น เปนสมการแกโลกรอนที่สามารถทํา
ใหเปนจริงไดมากกวาแนวทางอื่น 
   ในเครือขายจังหวัดชุมพร มีมติใหใชธนาคารตนไม แทนโครงการปลูกตนไมใชหนี้ 
 ขอสรุป  

 ขยายขอจํากัดใหปลูกไดทั้งผูที่เปนหนี้และไมเปนหนี้ เปนการใหผูมีสถานะทางสังคม 
                 ดีเปนแกนนํา 
 

แนวคิดธนาคารตนไม    
   ธนาคารตนไม     มีแนวคิดที่จะใหภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรปลูกตนไมเศรษฐกิจ 
                     ในที่ดินทํากินของตนเองแลวสรางมูลคาตนไม  เปนทรัพยสิน เปนเงินเพือ่ใชทรัพยสินดังกลาว 

        ไปเปนทนุหรือชําระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)ตลอดจนการใช 
         มูลคาไมเปนหลักทรัพย  หรือ หลักประกันตาง ๆ  ที่จะตองทําระหวางรัฐกับประชาชน 

  ธนาคารตนไม   มีแนวคิดใหชุมชนปลูกตนไมในที่ดินสวนรวม  เพื่อสรางมูลคาเปนทรัพยสิน 
         ของชุมชนสวนรวม 

  ธนาคารตนไม  มีแนวคิดจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแผนดิน   และมุงแกปญหาโลกรอน ดวยแนวคิด 
         สรางโลก 5 ใบ บนโลกใบเดียว 

   ธนาคารตนไม  มีแนวคิดใหเกษตรกรรักแผนดินทํากิน และสรางมูลคาเพิ่มใหแกที่ดิน  ตลอดจน 
         ปองกันการซื้อขายที่ดิน 

  ธนาคารตนไม มีแนวคิดในการรับรองสิทธิตนไมที่ปลูกและรับรองสิทธิในที่ดินที่ประชาชน 
         ไดปลูกตนไม 

  ธนาคารตนไม  มีแนวคิดการสรางจิตสํานึกอนุรักษ   สรางเครือขาย  กลุมคนที่ปลูกตนไม 
  ธนาคารตนไม  มีแนวคิดในการสรางความพอเพียง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนใหกับมนุษยและส่ิงแวดลอม 
 ธนาคารตนไม มีแนวคิดการดํารงวิถีการเกษตรที่มุงเอาภูมิปญญาชาติพันธุไทยทําการเกษตร       

        ใหเกิดความหลากหลายในพื้นที่ และสรางสมดุลแกระบบนิเวศ 
 

หลักการธนาคารตนไม   
 หลักการที่ 1   ตนไมที่ประชาชนปลูก  ณ  ที่ใด  ประชาชนมีสิทธิในการเปนเจาของ 
 หลักการที่  2   ตนไมที่ประชาชนปลูก  ณ  ที่ใด  ประชาชนยอมมีสิทธิดูแลรักษา  คิดมูลคา 
                                           และการตัดเพื่อเปนสินคา 
 หลักการที่  3   ผืนแผนดินที่ประชาชนปลูกตนไม ประชาชนยอมไดรับการรับรองสิทธิทั้งตนไม 
                                           และที่ดินใหเปนของประชาชน  
 หลักการที่  4   ตนไมที่ประชาชนปลูก  ยอมเปนทรัพยของประชาชนและตนไมทุกตนยอมมีมูลคา 
 หลักการที่  5   ตนไมทุกตนที่ประชาชนปลูกยอมสรางสีเขียวใหแผนดิน   และความสมดุลใหกับ 
                                          ระบบนิเวศ  ตลอดจนแกปญหาโลกรอนไดโดยดุษฎี   
 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 



  รูปแบบและแนวทางการขับเคล่ือนธนาคารตนไม (TREE BANK)  
   

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

 
 

 
หลักเกณฑการเปนสมาชิกธนาคารตนไม 

- ใหเปนสมาชกิธนาคารตนไมสาขา ในอําเภอนั้นๆ ตามที่แปลงปลูกดัง้เดิม 
 - ปลูกตนไมอยางนอย 80 ตน / แปลง กรณีที่ดินนอยจริง ตองปลูกอยางนอย 9 ตน 
 - เปนคนไทย 
 - มีหนี้สินหรือไมก็ได 
 - ตนไมที่สมาชิกปลูก นับรวมทั้งที่ปลูกมากอน และทําการปลูกใหม 
 - ยอมรับกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายในการถือครองที่ดิน และการครอบครองตนไม 
 
หลักเกณฑของธนาคารตนไมสาขา 
 - ตองมีสมาชิกไมนอยกวา 50 คน 
 - คัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการสาขาละ 9-12 คน โดยใหเปนผูจัดการสาขา 1 คน   
          ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการฝายจัดซื้อ ฝายตรวจรับ ฝายตรวจสอบ และฝายอ่ืนๆ 
 - คัดเลือกตัวแทน 1-2 คน เปนคณะกรรมการธนาคารตนไมระดับจังหวัด เพื่อรวมประชุม วางแผน ฯลฯ 
 - จัดหากลาไมใหสมาชิกในสาขา โดยประสานงานและจัดหางบประมาณ การเพาะชํากลาไม 
                   ตลอดจนจัดทําทะเบียนสมาชิกและจัดทําฐานขอมูล 
 
จํานวนสาขาที่เปดแลว 

ภาพแผนที่สาขาในจังหวัดชุมพร 
 

ภาคีรวมธนาคารตนไม 
              - ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวดัชุมพร 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
-  สภาผูนําชุมชนแหงชาต ิ
-  หนวยอนุรักษและจดัการตนน้ําพะโตะ 
- โรงเรียนเกษตรอินทรีย 

          -  ชุมชนคนอยู-ปายัง 
-  เครือขายฟนฟูลุมน้ําหลังสวน 
-  อําเภอพะโตะ 
-  ธนาคารตนไมสาขา และสํานักงานใหญ 
- เครือขายจากภูผาสูมหานท ี

จัดหาสมาชิก เวทีปลูกตนไมในใจคน เปดสาขาธนาคารตนไม 



        สัญจร 
     จัดเวท ี   กรรมการ 
     ประชุม   ดูงาน / ประเมนิ 
     ประชาสัมพันธ / ส่ือตาง ๆ   
กิจกรรมของธนาคารตนไม  ผลักดันวาระแหงชาต ิ
     การเปดธนาคารสาขา 
     การจัดโครงสรางธนาคารตนไม 

    กิจกรรมแตละสาขา หาสมาชิก 
     กํากับ   สรางความขาใจ 
        เพาะพนัธุกลาไม 
        จัดทําขอมูล 
        จัดซ้ือจัดจาง 
 
                 การประชุมรวม 
                 การศกึษาดูงานในเครือขาย 
รูปแบบการผกูโครงสรางเครือขาย              การแลกเปลี่ยนตนไม 
                 การไปมาหาสู 
                 การประชุมสัญจร         
                 การรวมงานกิจกรรมสาขา 
        ฯลฯ 
 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 



โครงสรางบรหิารธนาคารตนไม 
 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

 
 
 
 
 

 ผูจัดการธนาคารตนไม รองผูจัดการ 
ประธานเครือขายธนาคารตนไม สํานักงานใหญ นายพงศา  ชูแนม 

นายจนิดา  บญุจันทร  วาที่รต.ไสว  แสงสวาง หัวหนาหนวยอนุรักษและ 
สมาชิกสภาผูนําชุมพร จัดการตนน้ําพะโตะ ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ สาขาหลังสวน

 
 
 
 
 
 
   
 

กรรมการธนาคารตนไม 
ระดับจังหวดั

กรรมการธนาคารตนไม 
ระดับสาขา

เครือขายฟนฟลุูมน้ําหลังสวน กองทุนพัฒนาศักยภาพธนาคารตนไม 

ผูจัดการตนไมสาขา 



ขั้นตอนและวิธีการขับเคล่ือน 
ทิศทางและขัน้ตอนการขับเคลื่อนธนาคารตนไม (TREE BANK) 

 

 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ที่มาการประชมุสรุปเวที ธนาคารตนไม ป 2549 เกาะพิทกัษ หลังสวน  ชุมพร 
 

 



 
 ชนิดตนไมท่ีปลูกรวม 30 ชนิด  ไดแก จําปาทอง,ตะเคียนทอง,ยาง,ยูง,สัก,ประดู,หลุมพอ,เทพทาโร,

มะฮอกกานี,เพาโลเนีย,โดแหลม,ตะเคียนทราย,กระทอน,กระถินเทพา,อินทนิล,เนียง,สะตอ,เหรียง,เสียดชอ,
กันเกรา,มันหมู,พญาไม,เคี่ยม,  กระบาก,ทุงฟา,ทัง,ราชพฤกษ,สมอไทย ,พะยอม,ทํามัง  
      (ไดจากขอเสนอในที่ประชุม ทุกเวที  ไมนับไมยางพารา  และไมกฤษณา) 
 

 หลักเกณฑในการคํานวณราคาตนไมของธนาคารตนไม 
                              

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

- ชวงเวลา 
    - ชวงที่ 1 ชวงเริ่มตน                        เร่ิมตน                                                   ทุกประเภท 

                             ปที่ 1  100 บาท  
               ปที่ 2  200 บาท 
               ปที่ 3  300 บาท 
               ปที่ 4  400 บาท                                             ปที่ 1-5  
               ปที่ 5  500 บาท    

  
                 คํานวณตามสัดสวนการลงทุนตอตนไมที่ปลูกโดยยึดเอาการลงทุนภาครัฐเปนเกณฑแตตอง            
คิดคาใชจายทั้งหมด  ไดแก  คาแรงในการปลูก  ดูแล  และจัดการพื้นที่รวมถึงคาบริหารจัดการ ปองกัน ดูแล
รักษาโดยรวม ไดแก เงินเดือนคาจาง สวัสดิการของผูดูแลรับผิดชอบ ตั้งแตระดับปฏิบัติถึงระดับบริหาร และ 
รวมตลอดจนถึงคาใชจายในการบริหารจัดการและการจัดทํา ฐานขอมูล ฯลฯ 
 
   
  

  - ชวงที่ 2 วัยหนุม 6-10 ป 

   ปที่ 6 ราคา  
   ปที่ 7 ราคา         เพิ่มปละ 100 หรือตามมูลคาจริง  
   ปที่ 8 ราคา 

    ปที่ 9 ราคา 
    ปที่ 10 ราคา 1,000 หรือตามมูลคาจริง  
 

ระยะนี้ตองมีการจัดประเภท เปน 3 ประเภท ไดแก ไมเนื้อออน,เนื้อปานกลาง,เนื้อแข็ง หรือ โตเร็ว, โต
ชา หรือใหตีมูลคาราคาตามความเหมาะสม โดยไมนอยกวาระยะเริ่มตนปที่ 1-5 และใหคิดคํานึงถึง      ความจริง
ของไมโตเร็วบางชนิด ที่สามารถใชทําเปนสินคาไดในระยะ 8-10 ป สําหรับไมเนื้อแข็ง และเนื้อ ปานกลาง ระยะ
นี้ยังไมเติบโตพอที่จะทําเปนสินคาที่มีคุณคาได แตตองคํานวณใหเกิดคุณคา เพื่อจะนําไปใชในการประเมินคา     
ณ เวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจรวมถึงคุณคาในการดูดซับคารบอนไดออกไซด และคุณคาอ่ืนๆ     ในระบบนิเวศ  



 
  
   ปที่ 11-13  มูลคา 2,000.-  
     ปที่ 14-16  มูลคา 4,000.- 

- ชวงที่ 3          11-20 ป                               ปที่ 17-19 มูลคา 8,000.- 
    ปที่ 20       มูลคา 10,000.- หรือ ราคาจริง  
แนวคิดในการคํานวณ ไดแก 
  -  คํานวณจากมูลคาจริงของไมบางประเภทที่สามารถใชเปนสินคาได เชน     กระถินเทพา 
  - คํานวณจากคุณคาการดูแลรักษา และคุณคาของคุณคาไมในอนาคต ซ่ึงตองตั้งราคาให    
                                  สูงคากวา 1,000 บาท หรือมากกวาราคาในชวงที่ 2  
  - คํานวณจากการดูดซับคารบอน,การเกื้อกูลระบบนิเวศ 
  - คํานวณจากการคิดคํานึงถึงความเสียหายที่รัฐอาจตองรับผิดชอบ กรณีเกิดภัยพิบัติตาม 
                                   ธรรมชาติ เชน โดนพายุ ฯลฯ 
 
 - ชวงที่ 4         20 ป ขึ้นไป 

- เปนชวงที่ตองคิดราคาตามความจริงเทานั้น และเปนชวงเวลาที่ผูปลูกจะตองทยอยตัดตนไม  
   เพื่อกอใหเกิดมูลคาเงินจริง 
- ในกรณีไมตัด ใหคิดคํานวณราคาตามความเปนจริงของตนไมแตละตนตามทองตลาดในเวลา 
    นั้น ซ่ึงสามารถตีคาเปนทรัพยใชกับรัฐได เชน ชวงที่ผานมาหรือชวงที่  1-3  
 

  เทียบอัตราสวน  40 ตนตอไร     จํานวน 40 ตนตอไร มีแนวคิดจาก 
 

 ขนาดความหาง / ตัน  6 X 6  เมตร / สามารถปลูกพืชอ่ืน ๆรวมกันได 
 ขนาดทรงพุม รัศมีมีกิ่ง 3.5 เมตร 
 ขนาดการอยูรวมกับพืชพันธุชนิดอื่น 
 ความสามารถในการอยูรวมกันของไมแตละชนิด 
 การเลือกตัดบางชนิด  ประเภทออกกอนสวนหนึ่ง 
 เทียบกับรัฐลงทุนในการปลูกตอตน  และคาที่ดินบริเวณปลูกตนไมที่กลับฟนคืน
ใกลเคียงสภาพปา 

 ความเปนไปได ความนยิมและความยนิยอมของสมาชิกใหมีตนไมในพืน้ที่เกษตรเดิม 
 
 
 
 
 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 



 
ขั้นตอนการรับรองสิทธ์ิตามพรบ.สวนปา 

ขั้นตอนการรับรองสิทธิแ์ละการขึ้นทะเบียน ตาม พรบ. สวนปา พ.ศ. 2535 
 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

  ภทบ.
 สปก. หลักฐานตามกฎหมายที่ดิน ที่ดินตาม  

กฏหมายอื่นๆ  
 ปลูกตนไม ระบุจํานวนแตละป 
                   ที่ปลูก 

   
 

          ทําแผนที่ ภบท.5 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

               นําไปใชกับขอตกลงเรื่องคารบอนเครดิต 
                          สามารถตัดไมได 

  จําหนายไมได                 
                          สามารถใช/แปรรูปไมได                                                                                                     
                         ฯลฯ                                    
        
                                                                                                                     
 

 

ใชพิกัด GPS และ
แผนที่ดาวเทียม 

-  สาขาตองบอกพิกัดแตละ   
ขึ้นทะเบยีนกบัธนาคาร       แหงและเจาของแปลงตอง 
              ตนไม     บอกขอบเขต 

-  ประสาน  อบต. แตละแหง 
-   ใชแผนที่ GIS และภาพถาย 
      ดาวเทียม 

ขอขึ้นทะเบียนกับนายทะเบยีนสวนปา 
ตาม พรบ. สวนปา พ.ศ. 2535 

        ขอเชาพื้นที่ตามมาตรา 16 
พรบ.ปาสงวนแหงชาติ จากกรม
ปาไม 
-  อบต.รับรองเบื้องตน 
-  เสนอทรัพยากรธรรมชาติและ 
   ส่ิงแวดลอมจังหวดั 
- อางวาระแหงชาติเร่ืองการปลูก 
   ตนไม ใชหนี้ 

จดทะเบียนสวนปาของสมาชิกแตละ
รายตาม พรบ. สวนปา พ.ศ. 2535 



 
แผนภูมิการรับรองสิทธิตนไมและการสรางเปนทรัพยนาํไปสูกระบวนการปลดเปลื้องหนี้สิน 

 
  

สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนธนาคาร
    ธนาคารตนไม    

  
     สํานักงาน

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

 
 

 
 

   
 
 

 
 
 
 

 แนวทางการปลดเปลื้องหนี้สินของธนาคารตนไม  ( TREE  BANK ) 
                                                               ใบสมัครสมาชิก  

   สมาชิกมีทะเบียน                             สาขาที่สมาชิกเปน 
                                                                เลขที่สมาชิกบอกตําแหนงที่ตัง้ของแปลง/ปที่แจงเปนสมาชิก/ 
                                                               ทองที่ เชน  ตําบล อําเภอ 
 
                สมุดธนาคารตนไมขึน้ทะเบยีนตนไม 

  การรับรองสมุดธนาคารตนไมหลักฐานกฎหมายที่ดนิ        ควรจะ   
                                                                                               ทราบพิกัด 

  การรับรองการปลูกของสมาชิก การบอกตําแหนงที่ตั้งของแปลงปลูก       สปก.     แผนที่ ภบท.5 
     ภาพถายตนไม                                       ภบท.5         ใบเสร็จ 
     การขึ้นทะเบยีนกับนายทะเบยีนสวนปา                        การขอเชาที่ 

     ดินจากกรม   
     ปาไม 

รับรองการปลูกตนไมของ
ิ

           ประเมนิคา 

การสรางเปนหลักทรัพย 

การปลดหนี้สิน 

       ธนาคารตนไม

การนําไปใชแทนเงินกับ



             
  

ประเมินตามมาตรฐานที่กําหนดแตละป 
  การประเมินคา  นับจํานวน / ประเมินซ้ําเพื่อไดขอมูลชัดแจง 

    การรับรองมูลคา ณ วันประเมิน  สาขารับรอง 
         ผูจัดการรับรอง 
    นําผลการประเมิน  และรับรองจาก 
    เสนอ ธกส./ ขอมูลหนี้สิน / ดอกเบี้ย 

  การเปลื้องหนี ้  ธกส. เสนอขอมูลดอกเบี้ย + หนี้สิน ของสมาชิกใหรัฐ 
    รัฐจายดอกเบีย้เปนเงนิให ธกส./ ธกส.จัดการชําระดอกเบี้ยใหสมาชกิ 
  หนี้สิน-รับรองหนี้สินตามราคาตนไม แตยังคงเปนหนี้สินอยู หรือ ธกส.ซ้ือ  
                                                       หนี้สิน 

   การสรางเปนหลักทรัพย   รัฐรับรองบัญชีทรัพยสิน โดยให ธกส. เปนผูรับรองมูลคาและการันตีตอการ 
       นําทรัพยสินไปใชแทนเงิน 

 การประกันตน  ทําเปนสัญญาวาทรัพยมมีูลคาเทาใด (จากการรับรองโดย ธกส.) โดยมีเงื่อนไขวาหากทรัพย 
        หายไปจากเดิม  มูลคาทรัพยก็หายไปโดยปริยายและเจาของตองรับผิดชอบกรณีทรัพยทีห่ายไปเกิดจากการ   
        ที่นําไปใช 

 
 การจัดทําขอมูลแปลงปลูก 

- ใชแผนที่ 1 : 4,000  (ภาพถายดาวเทียม) 
- เทียบเคียงกับรูปแผนที่ในเอกสาร 
- มีขอมูลประกอบแผนที่ จํานวนตน ชนิด อายุ  มูลคา   
- วิธีการจัดทําใหกรรมการมีสวนรวม 
- มีผูรับรองแนวเขตหรือรูปแปลง 
- จัดทําขอมูลการปลูก การดูแล ความเจริญเติบโต และการรับรองเบื้องตนจากคณะกรรมการสาขา 
- การรับรองที่ดินตามกฎหมายตางๆ 

 
 
  มีหนี้สิน  รัฐชําระดอกเบี้ย 
    นําเอามูลคาใชไปประกันหนี ้
  การใหประโยชนตอผูปลูก    รัฐรับรองมูลคาใหเปนทรัพยสินเพื่อใชกับรัฐ 
     ไมมีหนี้สิน รัฐใหคาตอบแทนรูปแบบเงนิเทากับดอกเบี้ยที่รัฐ  
                                                                                                จายแทนผูเปนหนี้ หรือเปนกองทุนสวัสดิการแกผู 

 ปลูก 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 



 
ขั้นตอนการสรางวิสาหกจิชุมชน 

ขั้นตอนการตั้งวิสาหกิจชุมชนรองรบัไมที่ปลูก 
 
 
 แหลงทุนจาก ธกส.หรือแหลงอ่ืน 
 
 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

การรวมสาขาในอําเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              ขนาดใชสอย 

                                     โรงงานแปรรูปไม       ขนาดเล็ก 
                   โรงงานประดษิฐกรรม 
                                 โรงคาไม 
                     บริษัทตัด / ขนสงไม / ชักลาก 
                                 โรงอบ 
                       ผลิตภัณฑจากขี้เล่ือย เชน ถุงเพาะเหด็ 
                                                                                                        สําเร็จรูป   ฯลฯ 

สํานักงานใหญ  TREE BANK 

         วิสาหกิจชุมชน 

            รูปแบบ 

1. ทุนของธนาคารตนไม
สาขาตางๆคัดจากมูลคา
ตนไมที่ธนาคารตนไม
รับรอง 

2. ทุนจากรัฐสนบัสนุน 
3. เอกชน 



 
ผลท่ีพึงไดรับจากธนาคารตนไม 

 ธนาคารตนไมสามารถรับรองสิทธิแกตนไมและสรางทรัพยสินใหแกสมาชิก 
 เกิดการแกปญหาการใชประโยชนที่ดนิทําใหประชาชนสามารถรักษาที่ดินทํากินไวได 
 ลดภาระการปลูกปาภาครัฐมาเปนการสงเสริมภาคประชาชน 
 แกปญหาหนี้สูญ และการเรียกรองใหปลดหนี้ดวยวธีิการเรียกรอง 
 สรางสมดุลใหแกพื้นที ่
 เพิ่มปริมาณตนไมขึน้ในประเทศและโลก  เพื่อแกปญหาโลกรอนกับวิธีคิดสรางโลก 5 ใบในโลกใบเดยีว 
 สรางเครือขายภาคประชาชนกับรัฐ  และธนาคาร 
 กระบวนการรักษาพันธุกรรมพืช 
 ลดการนําเขาไมจากตางประเทศ 
 สรางกระบวนการออมโดยใชตนไมเปนทรัพย 
 สรางความมั่นคงใหแกชีวิตในระยะยาว เกดิกระบวนการพออยู พอกิน พอใช ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

       พอเพียง และเปนไปตามพระราชดําริ ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
 เพิ่มพื้นทีป่าจากการปรบัเปลี่ยนพื้นทีเ่กษตรใหใกลเคียงกับปา 
  สรางวินัยทางการเงินใหเกษตรกร 

 
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 - ควรจัดงบประมาณผาน ธกส. สูธนาคารตนไมแตละสาขา 
 - ควรใหธนาคารตนไมแตละสาขาเปนผูเพาะชําหรือจัดหากลาไมจะเปนสรางกระบวนการมีสวนรวม / 
ภาครัฐบาลสนับสนุนกลาไมจํานวนหนึ่งที่ธนาคารตนไมตองการ  แตไมสามารถจัดหาได 
 - ตองสรางมาตรการรองรับดานการรับรองสิทธิ์ตนไมเปนทรัพย  และกระบวนการปลดเปลื้องหนี้สิน  
ตลอดจนการขออนุญาตใชประโยชนที่ดินใหถูกตอง 
 -ควร ตั้งกองทุนแหงชาติ เพื่อคํ้าประกันมูลคาตนไมของธนาคารตนไมสาขาตางๆ 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 



 

แผนที่ ภบท.๕                                                          เลขที ่09 50 001 
      
 
 โดยที่องคการบริหารสวนตําบลปากทรง ไดมีโครงการจดัทําแผนที่ภาษี เพื่อสะดวกตอการชําระภาษี

ของประชาชน จึงกาํหนดการทําแผนที่รวมกับชุมชนตางๆ ในพืน้ที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปาก

ทรง อันจะเกดิประโยชนตอการแสดงขอบเขตพื้นที่ที่มกีารชําระภาษ ี ภบท.๕ การดูแลรักษาพืน้ที่ปาบริเวณ

ติดตอ   กบัพื้นที่ทาํกนิ และการถอืครองที่ทาํกนิตามการรับรองสิทธิ์ตนไมทีป่ระชาชนปลกู ที่ข้ึนบัญชกีับ

ธนาคารตนไม สอดรับกับกฎ กติกาชุมชน และมติ ครม. ลงวนัที ่30 มิถุนายน 2541 
 องคการบริหารสวนตําบลปากทรง จงึจัดทําแผนที่ประกอบทีท่ํากนิ ของ    นายมนสั    คลายรุง   

อยูบานเลขที่     126  

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

หมูที่    9    ตําบล    ปากทรง   อําเภอ    พะโตะ    จังหวัด    ชุมพร เนื้อที่  11 – 1 - 60   ไร 

ซึ่งไดเขามาถือครองทํากินติดตอกันมาตั้งแต พ.ศ.  2530  ตามหลักฐานการสํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หมูที่    9  โดยองคการบริหารสวนตําบลปากทรง และชุมชน  บานคลองเรือ   มีเงื่อนไขใหผูถือแผนที ่   

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏอยูดานหลังแผนที่นี ้ใหไว ณ วนัที่      เดือน                   พ.ศ. 2550       
 
ลงชื่อ.......................................       ลงชือ่......................................    ลงชื่อ........................................ 
        (นายจารึก  ปาละคเชนทร)                 (นายไพฑูรย  ไวยฉาย)                    (นายมนัส  คลายรุง) 
          นายก  อบต.  ปากทรง                   นายอําเภอพะโตะ                         ผูใหญบาน หมูที่  9 



                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

 
เงื่อนไขแผนที่  ภบท. ๕ 

 

 ผูถือครองที่ทํากินตามแผนที่  ภบท. ๕  นี้  จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง   ๆ   ดังนี ้
 

 1.  หามบุกรุกพื้นที่นอกเหนือจากขอบเขตตามแผนที่นีโ้ดยเดด็ขาด และพึงตองสอดสอง 

ดูแล    มิใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาที่มีบริเวณติดตอหรือใกลเคียงกับพื้นที่ตามแบบ ภบท. ๕  นี้ หากมี

การทําลายบุกรุกแผวถางพื้นที่ปาใกลเคียงใหถอืวาผูครอบครองเปนผูบกุรุก จะถูกดําเนินคดีตาม

กฎหมายตลอดจนเพิกถอนแผนที ่ ภบท.  ๕   แปลงนี ้

 2.  หาม ซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือใหเชา ทั้งใหผูอ่ืนมาทํากินแทนอยางเดด็ขาด เวนแตโอน

ใหตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรม 

 3.  ใหถือวาแผนที ่ภบท. ๕  นี้  เปนเครื่องแสดงการถือครองที่ทํากินตามมติคณะรัฐมนตรี  

30   มิถุนายน 2541 เทานั้น   มิใชเปนการที่รัฐไดมอบสิทธิในที่ดินแตอยางใด 

 4. ผูถือครองตองปกหลักเขตทีแ่สดงทุกมุมของพื้นที่ที่กําหนดไว และหามเคลื่อนยาย 

ทําลายโดยเด็ดขาด หากฝาฝนใหลงโทษโดยมติทีป่ระชุมหมูบาน 

5. ผูถือครองตองปลูกตนไมเศรษฐกจิที่กําหนด และขึน้บัญชกีับธนาคารตนไม จํานวนไม

นอยกวา 80 ตน 

6.  ตองปฏิบัติตามกฏิกาชุมชนโดยเครงครัด 
 (แบบ ธตม.1) 



                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

ใบสมัครสมาชิกธนาคารตนไม (TREE BANK) 

เขียนที่......................................หมูที่....... ตําบล.......................อําเภอ...............................จังหวดั........................... 
วันที่.........../.........../............. 

เร่ือง  ขอสมัครเปนสมาชิกธนาคารตนไม สาขา...............................ตําบล........................อําเภอ............................ 
 
  ดวยขาพเจา........................................................................อยูบานเลขที่...............หมูที่............... 
ตําบล.......................................อําเภอ........................................จังหวดั.....................................อายุ....................ป 
อาชีพ ..............................................................  เลขที่บัตรประชาชน  
 
ปจจุบัน   ไมเปนลูกคา ธกส. 

 เปนลูกคา ธกส.   เลขที่................./..............  สาขา.................................  
  มีหนี้สินเปนเงิน ................................................ 
  ไมมีหนี้สิน 

 

  มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกธนาคารตนไม (TREE BANK) โดยปจจุบันขาพเจา  
  ยังไมไดปลูกตนไมแตมคีวามประสงคจะปลูกจํานวน 1 แปลง (หากมีหลายแปลง ใหกรอกใบละแปลง) 
    แปลงที่.........ที่ตั้งอยูที่บาน............................หมูที่....................ตําบล.................................. 
         อําเภอ................................ จังหวดั..................................................เนื้อที่.........................ไร 
         รูปแบบ    สวนผสม    ที่วางเปลา    สวนเชงิเดี่ยวเปนสวน..................................... 
         พันธุไมทีต่องการปลูกไดแก.................................................................................................. 
         ...........................................................................................................จํานวน...................ตน 

 ไดปลูกตนไมไปแลว     ตองการปลูกเพิ่มเติม (หากมีหลายแปลง ใหกรอกใบละแปลง) 
    แปลงที่.........ที่ตั้งอยูที่บาน..............................หมูที่.................ตําบล................................... 
         อําเภอ................................ จังหวดั..................................................เนื้อที่.........................ไร 
         รูปแบบ    สวนผสม    ที่วางเปลา    สวนเชงิเดี่ยวเปนสวน................................... 
   พันธุไมทีป่ลูกแลวไดแก........................................................................................................ 
          ....................................................................................................... จํานวน.............. ตน 
   พันธุไมทีต่องการปลูกไดแก.................................................................................................. 
         ...............................................................................................................จํานวน...............ตน 
พื้นที่แปลงปลูก   มีเอกสารสิทธิ์    นส.3    โฉนด    อ่ืน ๆ............................................. 

 ไมมี 
ลงชื่อ.................................................ผูสมัคร 
  (..................................................................) 

 
*คําช้ีแจง โปรดกรอกขอมูลหรือทําเครื่องหมาย  ในชอง 



  
  
 

                                               (เอกสารฉบับปรับปรุง เมษายน 2551) 

 
  
  
\  
  
  
  
  
  
  

พื้นที่ปลูก............................................................ ประเภททีด่ิน 
 แปลงที่...............................................................  โฉนด  น.ส.     น.ส.3 ก 
 พิกัด E...............................N...............................  สปก.  ถือครอง  

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................................... 
ว.ด.ป ท่ีปลูก ชื่อไม ประเภท

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
วัน เดือน ป ท่ีประเมินมูลคาไม........................ รวม 

 

........................................................สมาชิก  
(................................................................)    
 

........................................................กรรมการ 
(................................................................) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนตน อายุ (ป) ตนละ มูลคา(บาท) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 
........................................................ผูจัดการ 

(................................................................) 


	 ใบสมัครสมาชิกธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) 

