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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายบริบทชุมชนและการปลูกต้นไม้ 
ประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ และระบปัุจจยัท่ีท า
ให้กลุ่มธนาคารต้นไม้ประสบความส าเร็จ สืบเน่ืองจากกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้าน
ทา่ล่ีสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้เป็นแห่งแรก ทัง้ท่ีชมุชนอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการใน
ลกัษณะเดียวกนันีก็้มีความพยายามอยู่เช่นกนัแตย่งัท าไม่ส าเร็จ ศกึษาโดยการ
สมัภาษณ์แบบ SSI จากผู้ รู้ท่ีเก่ียวข้อง ตามหลกัการ RRA ใช้ข้อมลูทตุิยภมูิ และ
ใช้แบบสอบถามสัน้ ๆ เก็บข้อมลูจากทกุครัวเรือนในประเด็นการใช้ฟืนหงุต้มเพ่ือ
เสริมการสมัภาษณ์ พบว่า บ้านท่าล่ีตัง้อยู่ในเขตนิเวศเกษตรแบบอาศยัน า้ฝน มี
สภาพคล้ายชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยทัว่ไป มีพืน้ท่ี
แบบลอนลกูคล่ืน ท านาในท่ีลุ่ม ปลกูพืชไร่ในท่ีดอน ในอดีตชมุชนเคยขาดแคลน
ฟืนอยา่งหนกั แตส่ามารถฟืน้สภาพป่าขึน้มาได้ใหมเ่ม่ือ 10 กวา่ปีท่ีผา่นมานีโ้ดย
การรวมกลุ่มธนาคารต้นไม้ จากการปลูกต้นไม้ของสมาชิกท าให้ระบบนิเวศฟื้น
ตวั เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้แก้ปัญหาขาด
แคลนฟืนได้ โดยคา่เฉล่ียการใช้พลงังานหุงต้มอยู่ท่ี 0.040175 toe ตอ่ครัวเรือน
ต่อปี ขายคาร์บอนเครดิตได้ 380 ตนัคาร์บอน มีมูลค่าต้นไม้รวมกว่า 10 ล้าน
บาท มีพรรณไม้ 54 ชนิด ดินและอากาศชุ่มชืน้ สิ่งแวดล้อมดีขึน้ เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติท่ีส าคัญส าหรับ
ครัวเรือน เกิดระบบวนเกษตรรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้ ชุมชนมีช่ือเสียง
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ ธกส. ด้านธนาคารต้นไม้ กระทรวงพาณิชย์ได้
คดัเลือกให้เป็นชุมชนตามแนวนโยบายใช้ต้นไม้ค า้ประกันสินเช่ือ กลุ่มธนาคาร
ต้นไม้บ้านท่าล่ีประสบความส าเร็จเน่ืองจากกลุ่มด าเนินงานสอดคล้องกับวิถี
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ชีวิต การมีสว่นร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชมุชน บริหารจดัการกลุ่มด้วย
การใช้ข้อมูล ใช้องค์ความรู้และมีภาวะผู้น า ผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่าการปลูก
ต้นไม้เพ่ือฟื้นฟูระบบนิเวศภาคในชนบทจะส าเร็จได้ต้องสอดคล้องกับบริบท
ชุมชน ตรงกับปัญหาความต้องการของชาวบ้าน มีหน่วยงานสนับสนุนท่ี
เหมาะสมและด าเนินการได้ตอ่เน่ือง  
 
ค าส าคัญ:  ธนาคารต้นไม้,  คาร์บอนเครดิต,  การพฒันาชมุชน,  วนเกษตร,  

     ระบบนิเวศเกษตร 
 
ABSTRACT 
 

The research was conducted in order to describe the village context 
related to tree planting, to evaluate social, economic and environmental 
benefits, and to identify success factors of the Tree Bank. Because the Tree 
Bank group in Thalee community is the first group to be able to manage the 
Tree Bank till carbon could be sold while other communities were short of 
success with similar nature of projects. Data were collected by semi-structure 
interview under the principle of RRA with several village Key Informants. 
Secondary data and total survey using compact questionnaire covering all 
community households were gathered to support the interview and also to 
obtain specific issue on firewood utilization. It found that Thalee community is 
more or less similar to other rainfed rural communities in the northeastern 
Thailand where lowland occupied by paddy fields and undulating upper land 
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by cash crops. Historically, people from this community had experienced 
extreme scarcity of firewood. Tree planting around the past ten years was 
initially encouraged under the Tree Bank group, then the community 
ecosystem has gradually been revived. Social, economic and environmental 
benefits from the trees planting were identified, for instance, excessive 
firewood for cooking carrying an average energy of 0.040175 toe per 
household per year, 380 tons of carbon credit sold, trees valued of Baht 10 
million, 54 kinds of planed trees, increasing of soil and air moisture content, 
environmentally recovering biodiversity, important households’ natural food 
sources. Income generation groups were also formed. Thalee community is 
known as BAAC Tree Bank training/learning center. It was selected by the 
Ministry of Commerce to launch policy of trees for loan liability. Success 
factors of the Tree Bank in this community were; participation and 
empowering according to community context, management by data and 
knowledge, and leadership. It is recommended that a successful community 
tree planting would be achievable only if it is in accordance with community 
context and its needs with proper supports of the change agency. 
 
Keywords:  Tree Bank,  Carbon Credit,  Community Development,  

      Agroforestry, Agro-ecosystem 
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1. บทน า 
 

ระบบนิเวศโดยทัว่ไปของชมุชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ในภาวะ
ท่ีคอ่นข้างเปราะบาง ดงัจะเห็นได้จากสถิติของกรมป่าไม้ มีพืน้ท่ีป่าไม้เหลืออยู่
น้อยมาก (จิราภรณ์ เพิ่มศิริวาณิชย์, 2560) และส่งผลกระทบต่อการฟืน้ฟูระบบ
นิเวศในภาพรวม รวมทัง้มีผลตอ่การพฒันาชนบทอย่างมาก เน่ืองจากป่าไม้เป็น
แหลง่ต้นน า้เพ่ือการเกษตร เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เป็นแหลง่พึง่พิงในการด ารงชีวิต
และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงเป็นศนูย์รวมจิตใจอนัเกิดจากประเพณีและความ
เช่ือของชุมชน (โกมล แพรกทอง, 2533) โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้นัน้เป็นแหล่ง
เชือ้เพลิงส าคัญคือฟืนส าหรับครัวเรือนในเขตชนบท (Reddy,1983) ในทาง
วิทยาศาสตร์ต้นไม้คือแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือลดปัญหาก๊าซ
เรือนกระจกท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) ซึง่
การปลกูป่านัน้เป็นวิธีส าคญัในการแก้ไขปัญหาท่ีท าได้ง่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์, 2558; Whitehead, 2011; WeForest, 2015) ชุมชน
บ้านท่าล่ี อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เป็นหมู่บ้านท่ีเคยขาดแคลนฟืนใน
ชุมชนท่ีเรือ้รังมานาน แต่การจัดตัง้ธนาคารต้นไม้ท าให้สามารถขายคาร์บอน
เครดติได้ส าเร็จเป็นชมุชนธนาคารต้นไม้แหง่แรกของประเทศไทย (คณะกรรมการ
ธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี, 2559) 

การเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวในระบบนิเวศเกษตรของชุมชนในภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือนัน้มีความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการผลิตในภาคการเกษตร
เพ่ือใช้พืน้ท่ีท าการเกษตร เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรมลง
เน่ืองจากการบกุรุกป่าไม้ (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 
2561) ซึ่งเป็นผลพวงจากการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ียังคงเน้นการปลูก
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พืชเชิงเด่ียวตามแนวทางการปฏิวตัเิขียว (อภิพรรณ พกุภกัดี, 2539; พงศา ชแูนม, 
2559) ในหลายสิบปีท่ีผ่านมาหากย้อนไปพิจารณาการด าเนินงานโครงการตา่ง ๆ 
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนนุและรณรงค์ส่งเสริมการปลกูป่านัน้มี
จ านวนมาก แต่ในภาพรวมชีใ้ห้เห็นว่าส่วนใหญ่ยังไม่ก่อให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมนกั (ส านกัข่าวอิศรา, 2558) ส่วนการส่งเสริมปลกูป่าตามหวัไร่ปลายนา
หรือการปลูกป่าไม้ในพืน้ท่ีการเกษตรนัน้ยิ่งเป็นเร่ืองยุ่งยากท่ีจะโน้มน้าวให้
ชาวบ้านแบง่พืน้ท่ีทางการเกษตรมาปลกูป่า แตใ่นสถานการณ์ปัจจบุนัการปลูก
ต้นไม้ในระบบป่าชุมชนท่ีจัดการแบบประณีตโดยตดัฟันไม้ไปใช้ประโยชน์บ้าง 
ท าให้มีต้นไม้หลากหลายทัง้ขนาดและชนิดขึน้ร่วมกัน เป็นการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว
ในภาคชนบทท่ีมีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงทัง้การอนุรักษ์ระบบนิเวศกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, 2540) ทัง้นีใ้นระดับ
นานาชาตไิด้ให้ความส าคญัตอ่แนวทางการพฒันาท่ียัง่ยืนเป็นอยา่งยิ่งโดยเฉพาะ
การฟืน้ฟูระบบนิเวศท่ีอยู่ในภาวะการถกูคกุคามอย่างหนกั (The United Nations 
World Commission on Environment and Development,1991) 

การปลกูต้นไม้อีกรูปแบบหนึ่งคือ “ธนาคารต้นไม้” เร่ิมจากชวนคนปลูก
ต้นไม้ แล้วกระจายแนวคิดท่ีเรียกว่าปลูกต้นไม้ในใจคน สร้ างตัวอย่าง
ความส าเร็จแล้วจัดท าข้อมูลสารสนเทศเป็นชุดความรู้ ใช้ขยายแนวคิดและหา
แนวร่วมให้มากขึน้ โดยสร้างกลไกเพ่ือกระตุ้นให้ชมุชนทัว่ประเทศต่ืนตวัตระหนกั
ถึงความจ าเป็นในการสร้างพืน้ท่ีสีเขียวเพ่ือพึ่งตนเอง (พงศา ชูแนม , 2559) 
ธนาคารต้นไม้เคยริเร่ิมมาแล้วในประเทศไทยโดยกิจกรรม CSR ของ Nike  
ทีอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (Contreras, 2004) คล้ายกับ Oklahoma 
Tree Bank ในสหรัฐอเมริกาท่ีรณรงค์ปลูกต้นไม้ในชุมชนโดยให้ความรู้เก่ียวกับ
คุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ (USDA, 2002) ทัง้นีธ้นาคารต้นไม้ในชุมชนท่ี
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จดัตัง้ขึน้ยงัมีน้อยและขยายตวัในอตัราท่ีค่อนข้างช้า ในช่วงต่อมาธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ส่งเสริมธนาคารต้นไม้ด้วยเช่นกัน 
โดยโครงการของ ธ.ก.ส. เพ่ือสังคม (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร, 2562) โดยทัว่ไปชุมชนส่วนใหญ่ท่ีจดัตัง้ธนาคารต้นไม้มกัอิงอยู่กับ
พืน้ท่ีป่าดัง้เดมิเป็นหลกั แตส่ าหรับกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านทา่ล่ี มีการปลกูต้นไม้
ในพืน้ท่ีการเกษตรของสมาชิกเท่านัน้และสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศในชุมชนได้ 
ค าถามวิจยัคือ “ในเชิงเศรษฐกิจสงัคมและสิ่งแวดล้อมได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์
อะไรบ้างอย่างไร และมีปัจจัยความส าเร็จใดบ้างในการจัดการบริหารกลุ่ม
ธนาคารต้นไม้” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขยายผลส าหรับชุมชนอ่ืนท่ีมีเง่ือนไข
คล้ายคลงึกนัได้อย่างเหมาะสมตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษาบริบทชมุชนและความเป็นมาของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 
2. เพ่ือศกึษาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสงัคมและสิ่งแวดล้อม จากธนาคาร

ต้นไม้บ้านทา่ล่ี 
3. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

วิธีการเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยใช้การประเมินสภาวะ
ชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) หรือ RRA (สุจินต์ สิมารักษ์ และ 
สุเกสิ นี  สุภธีระ , 2530; Grandstaff et al., 1986) ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ
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เก่ียวกบัการใช้พลงังานชีวมวลหุงต้มในครัวเรือนอนัเป็นผลกระทบจากธนาคาร
ต้นไม้ของบ้านท่าล่ี วิธีการศึกษาประกอบด้วย การส ารวจเบือ้งต้นเพ่ือคดัเลือก
พืน้ท่ี กรณีหมู่บ้านชุมชนธนาคารต้นไม้ การศึกษาโดยวิธี RRA โดยใช้ประเด็น
ค าถามเพ่ือสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview; SSI) ใช้
อธิบายท าความเข้าใจเชิงระบบ การคดัเลือกผู้ ให้สมัภาษณ์ (Key Informants; 
KI) ได้แก่ผู้น า และผู้อาวโุส 5 ราย เกษตรกรรุ่นใหม ่4 ราย คณะกรรมการธนาคาร
ต้นไม้ 9 ราย สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคาร์บอนเครดิต 12 ราย ครัวเรือนไม่ได้
เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ 6 ราย กลุม่สตรีแม่บ้านและแม่ค้ารวบรวมผกัสง่ตลาด 
7 ราย เจ้าของโรงงานแปรรูปจากสมุนไพร 2 ราย และ เจ้าหน้าท่ีภาคสนามของ 
ธกส. 1 ราย ในการวิจัยได้อ านวยกระบวนการให้ KI เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลจาก
ประสบการณ์เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้มีเวทีอภิปรายกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากผลของธนาคารต้นไม้ ใช้ข้อมลูทตุยิภมูิทางภมูิศาสตร์โดย
ดัดแปลงจากแผนท่ี Google Map และ Google Earth ท าแผนท่ีภาคตัดขวาง 
ประกอบการเดินส ารวจและอภิปรายท าความเข้าใจภูมินิเวศของชุมชน และใช้
แบบสอบถามสัน้ ๆ (compact questionnaire) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากทุก
ครัวเรือนทัง้ชุมชน (total survey; n=80) ท่ีแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามฐานะทาง
เศรษฐกิจ โดยตวัแทนผู้น าในชุมชน 6 รายร่วมกันก าหนดเกณฑ์และแบ่งแยก
ฐานะตามเง่ือนไขความเป็นอยู่ของชาวบ้านท่าล่ี เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้
พลงังานส าหรับการหุงต้ม (เชาวรัช ทองแก้ว, 2561) วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย
คา่ regression อธิบายผลลกัษณะการใช้พลงังานชีวมวลซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์
ตอ่เน่ืองจากการปลกูต้นไม้ท่ีมีตอ่ทัง้ครัวเรือนของสมาชิกกลุม่ธนาคารต้นไม้และ
นอกสมาชิกแยกตามฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงน าข้อมลูการจดบนัทึกของกลุ่ม
มาประกอบเพ่ือตอบค าถามให้ได้เนือ้หาครบตามวตัถปุระสงค์  
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดง (1) ที่ตัง้
ชุมชนบ้านท่าลี่ ต าบลบ้านกง 
อ า เภอหนองเ รื อ จั งหวัด
ขอนแก่น (2) ที่ตัง้ธนาคาร
ต้นไม้ และเทศบาลดอนโมง 
(3) ลกัษณะทางกายภาพของ
พื น้ที่ โดยรอบชุมชน   ที่มา: 
ดัดแปลงจาก Google Map 
(2019) 
 

4. ผลการศึกษา 
 

4.1 บริบทชุมชนและความเป็นมาของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 
4.1.1 บริบทชุมชน  
ลกัษณะท่ีตัง้และสภาพพืน้ท่ี จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

แผนท่ีและสมัภาษณ์ผู้น าในชมุชนพบว่า สภาพทางกายภาพบ้านท่าล่ีตัง้อยู่ใกล้
กับเขตเทศบาลดอนโมง โดยแยกจากเส้นทางหลวงหมายเลข 12 เพียง 2.3 
กิโลเมตร และมีท่ีตัง้ห่างจากตวัจงัหวดัขอนแก่นไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 23 
กิโลเมตร ท่ีพิกัด16.505031N,102.532908E บ้านท่าล่ีเป็นชุมชนขนาดเล็กมีผู้
อยู่อาศยั 80 ครัวเรือน (จากทัง้หมด 81 หลงัคาเรือน) พืน้ท่ีบ้านท่าล่ีมีลกัษณะ
ลาดเทจากด้านทิศตะวันออกลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เน่ืองจากพืน้ท่ี
โดยรอบได้รับอิทธิพลมาจากองค์ประกอบหลักทางกายภาพ (ภาพท่ี 1) ได้แก่  
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ภูเม็ง (A) ภูพานค า (B) สันดอนด้านตะวันออกตามแนวเขาน้อยท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งภูพานค ากบัภูเม็ง (C) และท่ีลุม่ตามแนวล าน า้เชิญทางด้านทิศตะวนัตก 
(D) มีล าห้วยยาง (E) ไหลผ่านชุมชนลงมาบรรจบกับอ่างเก็บน า้เข่ือนอุบลรัตน์
ทางด้านทิศเหนือ แต่เกษตรกรบ้านท่าล่ีไม่ได้รับประโยชน์จากการน าน า้มาใช้
ทางการเกษตร เน่ืองจากเป็นบริเวณพืน้ท่ีสูงและอยู่ห่างจากสถานีสูบน า้ด้วย
ไฟฟ้า วิถีการด าเนินชีวิตจึงเป็นชมุชนในระบบเกษตรแบบอาศยัน า้ฝน 

4.1.2 ประวัตขิองชุมชน  
เส้นเวลาแสดงประวตัิและพฒันาการระบบนิเวศเกษตร (ภาพท่ี 

2 บน) จากการสมัภาษณ์ผู้น าและผู้อาวโุสพบว่า บ้านท่าล่ีมีลกัษณะท่ีตัง้คล้าย
กบัการตัง้บ้านเรือนของชมุชนชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยทัว่ไป ปลกูพืช
ไร่ในท่ีดอนและท านาในท่ีลุ่ม บริเวณตัง้ดัง้เดิมเป็นท่ีท ากินของชมุชนเก่าแก่คือ
บ้านกงและบ้านเปือย ในปี พ.ศ. 2476 มี 3 ครัวเรือนย้ายมาจากบ้านเปือย  
ตัง้ท่ีพักอาศัยใกล้กับล าห้วยยาง ซึ่งช่วงดังกล่าวยังคงมีสภาพเป็นป่าไม้ท่ี  
อดุมสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2480 เกิดโรคฝีดาษระบาด เน่ืองจากเส้นทางคมนาคม
ในขณะนัน้ทุรกันดาร บางครอบครัวได้อพยพออกมาอยู่ตามหัวไร่ปลายนาก็
รวมตวัตัง้เป็นบ้านดอนน้อยขึน้ เม่ือมีคนย้ายเข้ามาอยู่อาศยัเพิ่มขึน้ ในปี พ.ศ. 
2493 ภาครัฐจึงตัง้เป็นหมู่บ้านช่ือว่า “บ้านท่าล่ี” (เรียกตามท่าน า้ท่ีวางล่ีดัก
ปลา) เม่ือมีการสมัปทานป่าไม้มากขึน้ ระหวา่งปี พ.ศ. 2500-2515 ชาวบ้านก็ตดั
ต้นไม้ใหญ่ในท่ีถือครองขายให้แก่นายทุนจนหมด ป่ากลายเป็นท่ีโล่งเตียน 
ชาวบ้านได้ขยายพืน้ท่ีท ากินท าลายต้นไม้ดัง้เดิมจนหมด ท าไร่ปลกูฝา้ย ปอ และ 
หมอ่น สว่นผืนนาในหน้าแล้งก็เป็นท่ีปล่อยฝงูววัควายลงเลีย้งแทะเล็มเหยียบย ่า
ท าลายต้นไม้ขนาดเล็กตามธรรมชาติจนแทบไม่เหลือ เม่ือมีประชากรเพิ่มขึน้ 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

221 ชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี :  
การเก้ือกูลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม 

ความต้องการฟืนหุงต้มก็มากขึน้ ชาวบ้านจึงต้องออกไปหาฟืนในท่ีห่างไกล
ออกไปเร่ือย ๆ จนกลายมาเป็นกิจกรรมหลกัในช่วงหน้าแล้งของคนบ้านทา่ล่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของชุมชนบ้านท่าลี่ เส้นเวลาแสดงการใช้ที่ดินและ
พฒันาการของชุมชน แบ่งออกเป็นช่วง ๆ จากช่วงตัง้ถ่ินฐาน ช่วงขาดแคลนฟืน และ ช่วง
ชุมชนปลกูต้นไม้ (บน) โดยได้ท าลายต้นไม้ในพืน้ที่ช่วงท าการเกษตรเชิงเดี่ยว ในปี พ.ศ. 
2547 (กลาง) และเกิดหย่อมป่าในพืน้ที่ชุมชนในปี พ.ศ. 2560 (ลา่ง) โดยการด าเนินงานของ
ธนาคารต้นไม้  ที่มา: ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ และดดัแปลงจาก Google Earth (2019) 
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ชมุชนบ้านท่าล่ีได้เข้าสู่การท าเกษตรแบบเชิงเด่ียวเต็มท่ีหลงัปี 
พ.ศ. 2519 ปอราคาตกต ่า ชาวบ้านหนัมาปลกูอ้อยเพ่ือส่งโรงงาน ขยายการปลูก
อ้อยจนพืน้ท่ีโล่งเตียนทัว่ทัง้หมู่บ้าน ในหน้าแล้งหลงัจากเผาอ้อยและเก็บเก่ียว
เสร็จ ภาพหมูบ้่านท่ีมองเห็นมีเพียงผืนดินสีน า้ตาลแห้งแล้งล้อมรอบกลุม่หลงัคา
บ้านเรือน เน่ืองจากราคาอ้อยตกต ่า ชาวบ้านต้องหีบอ้อยต้มเค่ียวท าน า้ตาลงบ
ออกไปเร่ขายอย่างเป็นล ่าเป็นสนั และต้องใช้ฟืนมากขึน้อีกหลายเท่าตวั จนขาด
แคลนไม้ฟืนอย่างหนกั บางรายก็ต้องออกไปเก็บไม้ฟืนและตดัต้นไม้ในเขตสงวน
ของหมู่บ้านข้างเคียงท าให้ถูกร้องเรียนเป็นประจ า ต้องเลิกท าน า้ตาลงบจนใน
ท่ีสดุทัง้ชมุชนก็ต้องเลิกปลกูอ้อยแล้วหนัมาปลกูมนัส าปะหลงั  

4.1.3 ประวัตกิารปลูกต้นไม้ของชุมชน  
  จากการสมัภาษณ์ผู้น าชมุชนและคณะกรรมการธนาคารต้นไม้
พบวา่ ในชว่งปี พ.ศ. 2526-2538 ทางราชการได้เร่งรัดพฒันาชนบทสร้างเส้นทาง
คมนาคมและขยายเขตไฟฟ้า ชาวบ้านใช้รถไถเดินตามและตอ่มาใช้รถแทรกเตอร์
แทนแรงงานสตัว์ ววัควายถกูขายออกไปจ านวนมาก ตามบริเวณหวัไร่ปลายนาท่ี
เคยถกูสตัว์เหยียบย ่าก็เร่ิมมีลูกไม้ตามธรรมชาติขึน้ได้บ้าง ทัง้นีก้ารท านาท าไร่
และไล่วัวควายเป็นฝูงปล่อยเลีย้งลงทุ่งแบบดัง้เดิมได้หายไปจากระบบนิเวศ
เกษตรบ้านท่าล่ี ประกอบกับแรงงานหนุ่มสาวได้อพยพออกไปท างานกรุงเทพฯ 
ตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ และต่ืนตัวไปท างานต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ส่วน
ชาวบ้านท่ีมีฐานะดีก็หนัมาใช้เตาแก๊สเพ่ือความสะดวกสบาย ท าให้แรงกดดนัใน
การหาฟืนลดลงไปบ้าง 

ในปี พ.ศ. 2539 ชาวบ้านได้รือ้ฟืน้วดัร้างในหมู่บ้านซึ่งเดิมถูก
ทิง้มานานโดยนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่จ าพรรษา 1 รูป และประสบปัญหาขาด
แคลนไม้ก่อสร้างศาลาวัด ต้องออกไปขอบริจาคตามหมู่บ้านอ่ืน พระท่านจึง
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ชกัชวนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวัด ประกอบกับในปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านได้รับ
แจกต้นกล้ายูคาลิปตัสให้น าไปปลูกตามหัวไร่ปลายนา และหลังจากนัน้ในปี 
พ.ศ. 2544 ก็ตดัขายส่งโรงงานผลิตเย่ือกระดาษ เศษก่ิงไม้ท่ีเหลือก็น ามาเป็นฟืน
ส าหรับครัวเรือนได้ดี สว่นในเขตวดัเม่ือระยะเวลาผ่านไป 5-6 ปี ต้นไม้ท่ีปลูกไว้ก็
ได้ให้ร่มเงาใช้จดังานบญุประเพณีและยงัเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอีกด้วย 
ชาวบ้านจงึเร่ิมเห็นคณุคา่ของการปลกูต้นไม้ ส าหรับครัวเรือนท่ีมีต้นไม้ก็ตดัแตง่
ลิดก่ิงแขนงมาใช้เป็นฟืนหุงต้ม และแบ่งปันเศษก่ิงไม้ให้กับรายอ่ืนท่ีขาดแคลน
ด้วย  

จากการสมัภาษณ์คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ และเจ้าหน้าท่ี
ภาคสนามของ ธกส. พบวา่ปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุการปลูกป่า 
ในปี พ.ศ. 2552 เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีกลับมาประกอบอาชีพในชุมชนได้จดัอบรม
ชาวบ้านเร่ืองปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มลูนิธิธนาคารต้นไม้ และโครงการ  CSR ของ ธกส. ชาวบ้านท่ีผ่านการอบรม 40 
คน สมคัรเป็นผู้ปลูกต้นไม้กับเครือข่ายขยายแนวคิดธนาคารต้นไม้ จนเกิดเป็น
กระแสปลูกต้นไม้ตามหวัไร่ปลายนาและท าเป็นแปลงปลูกป่า ท าให้มีฟืนใช้ใน
ครัวเรือน จากชมุชนท่ีเคยขาดแคลนฟืนอย่างหนกั กลบัพลิกฟืน้มาเป็นชมุชนท่ีมี
ต้นไม้หนาแนน่ขึน้ ด้วยกระบวนการทางสงัคมหลายครัวเรือนได้เร่ิมท าตามเพ่ือน
บ้าน ในท่ีสดุทัง้ชมุชนก็หนัมารวมตวัช่วยเหลือกนัปลูกต้นไม้ และท าการเกษตร
แบบผสมผสาน ต่อมา ธกส. ได้เข้ามาคดัเลือกให้บ้านท่าล่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับเกษตรกรลูกค้าของ ธกส. เก่ียวกับการปลูกพืชแบบผสมผสานในระบบ 
วนเกษตร ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 ถูกจัดตัง้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านธนาคาร
ต้นไม้ บ้านทา่ล่ีสามารถจดัท าทะเบียนต้นไม้ได้เสร็จสมบรูณ์ ผา่นการค านวณคา่
คาร์บอนเข้าสู่กระบวนการขายคาร์บอนเครดิตได้เป็นชมุชนแรกของประเทศไทย 
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ภาพท่ี 3 (กลางและล่าง) แสดงผลจากการปลูกต้นไม้เพียงระยะกว่า 10 ปี บ้าน
ทา่ล่ีก็มีสภาพเป็นหย่อมป่าขึน้อย่างชดัเจน 
 

4.2 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 ผลประโยชน์และมูลค่าด้านเศรษฐกิจ 

  1) การแก้ปัญหาขาดแคลนฟืน ปัจจุบนัต้นไม้ท่ีปลูกในชุมชน
สามารถผลิตไม้ฟืนและน ามาเผาถ่านเพ่ือตอบสนองการบริโภคพลงังานชีวมวล
ของชมุชนได้เกินกว่าความต้องการของทัง้ชมุชน ซึ่งเป็นแหล่งพลงังานในการหุง
ต้มท่ียัง่ยืนอีกด้วย การมีแหล่งพลงังานเพ่ือการหุงต้มของตนเองแม้ไม่ได้ตีเป็น
มลูคา่เป็นตวัเงิน แตก็่นบัวา่เป็นการลดคา่ใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน  
  จากผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ภาคครัวเรือนใช้
พลงังานจากฟืน ถ่าน และ แก๊ส LPG มีคา่เฉล่ียรวมกันประมาณ 0.040175 toe 
ต่อครัวเรือนต่อปี (toe = ton of oil equivalent คือ หน่วยวัดปริมาณพลังงาน
เทียบเท่าตันน า้มันดิบ ซึ่งนิยมใช้เป็นหน่วยกลางส าหรับการเปรียบเทียบ
พลงังานท่ีมีแหลง่ก าเนิดและลกัษณะทางกายภาพแตกตา่งกนั) โดยฟืนและถ่าน
ถือได้ว่าเป็นประโยชน์โดยตรงจากการปลูกต้นไม้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ค่า 
Regression แสดงปริมาณการใช้พลังงานจากฟืนและถ่านของแต่ละครัวเรือน 
(toe ต่อปี) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ กับ
ครัวเรือนนอกสมาชิก (ฐานะคอ่นข้างจน ปานกลาง และฐานะดี) พบวา่ครัวเรือน
สมาชิกธนาคารต้นไม้ท่ีฐานะต่างกันใช้พลงังานชีวมวลในปริมาณท่ีไม่แตกต่าง
กนั (y=-0.0026x + 0.0964, R2 = 0.00164) ทัง้นีเ้น่ืองจากมีฟืนมากเกินพอและ
น ามาเผาถ่านได้ตามความความต้องการ สว่นนอกสมาชิก พบวา่ครัวเรือนฐานะ
ค่อนข้างยากจนมีสัดส่วนการใช้พลังงานชีวมวลสูงท่ีสุด และลดลงตามล าดับ
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ส าหรับครัวเรือนท่ีมีฐานะปานกลาง และฐานะดี (y = -0.0304x + 0.1341, R2 = 
0.094016) ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์ค่า Regression การใช้ฟืนและถ่านไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติก็ตาม แต่ได้ชีใ้ห้เห็นว่าครัวเรือนท่ีค่อนข้างยากจนมีการ
พึง่พิงพลงังานจากชีวมวลเป็นอย่างมาก (ภาพท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ คา่ Regression แสดงปริมาณการใช้พลงังานจากฟืน และ
ถ่านของแต่ละครัวเรือน (toe ต่อปี) เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกธนาคาร
ต้นไม้ กบัครัวเรือนนอกสมาชิก (ฐานะคอ่นข้างจน ปานกลาง และฐานะดี) 
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ภาพที่  4 กราฟแสดงค่ า เฉลี่ ย
ปริมาณการใช้ฟื้นในการหุงต้ม 
(กิโลกรัมต่อครัวเรือน) ระหว่าง
สมาชิกธนาคารต้นไม้กับนอก
สมาชิก (เปรียบเทียบครัวเรือนที่
ฐานะค่อนข้างจน ปานกลาง และ
ฐานะดี ของทัง้สองกลุ่มตัวอย่าง  
n = 80) 
 
 
 

กราฟแสดงค่าเฉล่ียปริมาณการใช้ฟืนในการหุงต้ม (กิโลกรัม
ตอ่คนตอ่ปี) ระหวา่งสมาชิกธนาคารต้นไม้กบันอกสมาชิก (เปรียบเทียบครัวเรือน
ท่ีฐานะค่อนข้างจน ปานกลาง และฐานะดี ของทัง้สองกลุ่มตวัอย่าง; n = 80) 
พบว่าครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารต้นไม้ แม้จะมีฐานะแตกต่างกันแต่
ปริมาณการใช้ฟืนในการหุงต้มไม่แตกต่างกัน (y = -0.9305x + 72.706, R2 = 
0.2642) ส่วนครัวเรือนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (y = -28.95x + 123.86, R2 = 0.9319) แสดงให้เห็นว่า
ครัวเรือนนอกสมาชิกกลุ่มธนาคารต้นไม้ท่ีมีฐานะค่อนข้างยากจนนัน้ต้องพึ่งพิง
ในการใช้ฟืนส าหรับหงุต้มมากท่ีสดุ (ภาพท่ี 4) 
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  2) มูลค่าต้นไม้และคาร์บอน มูลค่าต้นไม้จากข้อมูลสถิติ
ทะเบียนต้นไม้ชีใ้ห้เห็นว่ามีไม้ใหญ่มูลค่าสูง เช่น ประดู่ แดง มะค่า สัก พะยูง 
และ ยางนา เฉพาะในรายท่ีเข้าสู่การขายคาร์บอนเครดิตประเมินได้มูลค่ากว่า 
3.2 ล้านบาท จากการประเมินของคณะกรรมการธนาคารต้นไม้ มูลค่าต้นไม้
รวมทัง้ชมุชนมีมากกว่า 10 ล้านบาท และมลูคา่ของเนือ้ไม้ก็เพิ่มขึน้ทกุปี มลูค่า
ท่ีดินของบ้านท่าล่ีมีราคาสูงกว่าชุมชนอ่ืนในบริเวณเดียวกัน มูลค่าไม้แปรรูป
และไม้ใช้สอยน ามาก่อสร้างชาวบ้านอธิบายว่าเนือ้ไม้มีความคงทนกว่า สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่าสองหรือสามเท่าหากจะต้องซือ้ไม้ก่อสร้าง ปัจจุบนั
การซ่อมแซมบ้านในชุมชนท าได้ง่ายและมีไม้เนือ้แข็งเพียงพอในการน ามาใช้
ประโยชน์ ยิ่งไปกว่านัน้นโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้น าต้นไม้มาเป็น
หลักทรัพย์ท าธุรกรรมค า้ประกันเงินกู้ โดยกระทรวงพาณิชย์นัน้ได้ใช้บ้านท่าล่ี
เป็นเวทีแรกในการเปิดตวัโครงการ 
  การขายคาร์บอนเครดิต มลูคา่จากการขายคาร์บอนเครดิตของ
กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ีผ่าน ธกส. ในครัง้แรกนีส้มาชิกได้รับเงินตนัละ 100 
บาท รวมทัง้หมดมี 380 ตนัคาร์บอน เป็นเงิน 38,000 บาท นบัจาก ปี พ.ศ. 2559 
มีชาวบ้านกลุ่มแรกเป็นสมาชิกท่ีมีความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรม 14 ราย 
(ข้อมูลกลุ่ม ทะเบียนต้นไม้คาร์บอนเครดิต) และจะได้รับเงินทุกปีต่อเน่ืองเป็น
เวลา 3 ปี โดยต้องจดัท าทะเบียนใหม่อีกครัง้เน่ืองจากต้นไม้มีการเติบโตเพิ่มการ
กักเก็บคาร์บอนได้มากขึน้ แม้จะเป็นเงินจ านวนน้อยแต่ก็ท าให้ชาวบ้านส่วน
ใหญ่พึงพอใจเน่ืองจากไม่มีส่วนใดของต้นไม้ต้องถูกท าให้เสียหาย ชาวบ้านได้
ให้ความเห็นว่า “...เป็นเร่ืองแปลกใหม่ และไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้นไม้จะมีมูลค่า
มากถึงเพียงนี.้..” ภายใต้โครงการ CSR ธกส. สมาชิกและกลุ่มยังได้รับเงิน
อดุหนนุคา่ต้นไม้จาก ธกส. ต้นละ 3 บาท โดยไม่จ ากดัว่าจะเป็นลกูค้าของ ธกส. 
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และหากน าต้นไม้ท่ีมีในชมุชนเข้าสู่ระบบซือ้ขายคาร์บอนเครดิตได้ทัง้หมดก็จะมี
มูลค่าสูงกว่านีอี้กหลายเท่า โดยตลาดคาร์บอนแต่ละโครงการมีค่าซือ้ขายมาก
น้อยตา่งกันออกไป ขัน้เร่ิมต้นในครัง้นีท่ี้ชมุชนเข้าถึงกลไกตลาดคาร์บอนได้ ซึ่ง
เป็นเพียงตลาดท่ีจ่ายคา่ตอบแทนคอ่นข้างต ่า  
  3) ระบบเศรษฐกิจชุมชน ส าหรับประโยชน์ด้านการประกอบ
อาชีพ มีการฟื้นฟูอาชีพช่างไม้ในชุมชนกลับมา เกิดอาชีพตดัฟืนและเผาถ่าน
ขาย ชาวบ้านปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นอาชีพวนเกษตรมากขึน้ 
โดยผสมผสานทัง้ปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ในพืน้ท่ีป่า ปลกูไม้ดอก สมนุไพร และไม้
ผลแซม มีการรวมกลุ่มแม่บ้านร้อยมาลัย ตัง้กลุ่มสตรีแม่บ้านแปรรูปกล้วย 
รวมตัวปลูกผักอินทรีย์ มีอาชีพเป็นแม่ค้ารวบรวมผักและผลิตผลส่งตลาด 
เกษตรกรรุ่นใหม่บางรายจัดตัง้เป็นโรงงานแปรรูปจากสมุนไพรและถ่าน โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยท าผลิตภัณฑ์สบู่และแชมพูคุณภาพสูงท่ีได้ผ่าน
การรับรองมาตรฐานออร์แกนิกส์ส าหรับส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ นอกจาก
แตล่ะครัวเรือนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานหงุต้มในครัวเรือนแล้ว การ
ปลูกต้นไม้ยังได้สร้างแหล่งอาหาร เช่น เห็ด แมลง และอ่ืน ๆ ในชุมชนมีการ
แลกเปล่ียนหมนุเวียนช่วยเหลือแรงงานกนัดแูลรักษาต้นไม้ ไมใ่ช้สารเคมีและลด
การใช้ปุ๋ ย ชว่ยลดต้นทนุด้านการเกษตรได้อีกด้วย 
  4.2.2 ผลประโยชน์และมูลค่าด้านสังคม 
  ความเข้มแข็งด้านสงัคม กลุม่ธนาคารต้นไม้ได้เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและก่อให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพอีกหลายกลุ่มท่ีเอาใจใส่
ดแูลแบง่ปันกันในชุมชน แม้บริบทชุมชนในปัจจุบนัได้เปล่ียนไปเป็นสงัคมแบบ
กึ่งเมืองมากขึน้แล้วก็ตาม นับว่าบ้านท่าล่ียังคงมีลักษณะความเป็นชุมชนสูง 
การด าเนินการของธนาคารต้นไม้ได้สร้างเวทีพฒันาทรัพยากรบคุคล ผู้น ารุ่นเก่า
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กบัคนรุ่นใหมท่ี่กลบัมาประกอบอาชีพในชมุชนร่วมมือเป็นอย่างดี คณะกรรมการ
ธนาคารต้นไม้เป็นต้นแบบท่ีดีในการน าร่อง จนเกิดเป็นกระแสสงัคมต่ืนตวัและ
เห็นประโยชน์ของการปลูกต้นไม้กันทัง้ชุมชน สมาชิกธนาคารต้นไม้มีความรู้สึก
มัน่คงในการด ารงชีพ ต้นไม้เป็นทัง้แหล่งฟืน ให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติ และ
ได้แบง่ปันประโยชน์ให้แก่ครัวเรือนอ่ืนในชมุชน เกิดการจ้างงานในชมุชน ได้สร้าง
งานสร้างอาชีพ และชว่ยเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจในระดบัชมุชน  
  ศนูย์การเรียนรู้ บ้านท่าล่ีได้เป็นชุมชนต้นแบบของ ธกส. เกิด
เป็นศนูย์ฝึกอบรมอาชีพด้านการจดัการระบบวนเกษตรและการแปรรูปสมุนไพร
เพ่ือการส่งออก โดยจดัให้มีบ้านพกัโฮมสเตย์รองรับผู้ ท่ีเข้ามาเรียนรู้ศกึษาดงูาน 
ซึ่งได้รับการยอมรับจากชุมชนอ่ืน ๆ จ านวนมาก จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ อีกหลายแหง่ในเวลาตอ่มา 
  4.2.3 ผลประโยชน์และมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อม  
  การปลูกต้นไม้ท าให้ระบบนิเวศของชุมชนได้รับการฟื้นฟู 
เส้นตดัขวางตดัผ่านจากป่าชุมชนบ้านเปือย ล าห้วยขีเ้หล็ก ล าห้วยยาง นาลุ่ม 
ท่ีตัง้หมู่บ้าน ท่ีนาดอน จนถึงเขตวดัป่าบ้านกงตามล าดบั แสดงให้เห็นพืน้ท่ีส่วน
ใหญ่ของชุมชนเป็นท่ีนาลุ่ม มีเนินรอบชุมชนซึ่งเดิมเคยท าไร่ กินขอบเขตเป็น
พืน้ท่ีป่าประมาณ 100 ไร่ แตใ่นขณะนีไ้ด้เปล่ียนมาเป็นป่าปลกูส่วนบคุคล เกือบ
ทกุหลงัคาเรือนถนอมต้นไม้ใหญ่เอาไว้ สภาพพืน้ท่ีมีสีเขียวเกือบตลอดปี ดนิและ
อากาศมีความชุ่มชืน้กว่าอดีตท่ีไมมี่ต้นไม้ มีความชุม่ชืน้เพิ่มขึน้ทัง้ในบรรยากาศ
และในดิน ท าให้ในบริเวณชุมชนมีสภาพร่มร่ืน พืน้ท่ีหวัไร่ปลายนาและตามคนั
นามีการปลกูต้นไม้เพิ่มขึน้เป็นหย่อม ๆ สิ่งแวดล้อมในชมุชนจงึดีขึน้อย่างเห็นได้
ชดั คือ ได้ร่มเงา ได้อากาศท่ีบริสุทธ์ิขึน้ ได้แหล่งอาหารตามธรรมชาติ มีความ
หลากหลายของพรรณไม้มากถึง 54 ชนิด (ข้อมลูทะเบียนต้นไม้คาร์บอนเครดิต
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ของกลุ่ม) เป็นแหลงท่ีอยู่อาศยัของ แมลง กบ เขียด และสตัว์ท้องถ่ินดัง้เดิมได้
แพร่ขยายพันธุ์ เพิ่มความหลากหลายชีวภาพ จึงกลายเป็นแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาตท่ีิส าคญัส าหรับครัวเรือน 
  จากการมีป่าไม้ท าให้ขุดบ่อน า้ตืน้ได้และสามารถน าน า้มาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร มีเกษตรกร 40 ครัวเรือนท่ีปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์
พืน้ท่ีท ากินมาท าเกษตรการแบบยัง่ยืน โดยปลูกไม้ผล ไม้ดอก และพืชผกัสวน
ครัว ส่วนใหญ่เป็นการปลูกผสมผสานกันไปในบริเวณท่ีปลูกไม้ยืนต้น การท า
เกษตรแบบยัง่ยืนลงทุนเป็นตวัเงินน้อยกว่า ต้นไม้จะเติบโตได้เองโดยไม่ต้องเอา
ใจใส่ดแูลมากนกั สภาพแวดล้อมท่ีมีความชุ่มท าให้องค์ประกอบทางระบบนิเวศ
เกษตรสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ นอกจากนีต้้นไม้ยงัเป็นแนวกนัลมท าให้ไม้ผลติดผลดี
ไม่ถูกลมพายุพดัท าลาย ในบางฤดมีูผลผลิตมากจนต้องน ามาแปรรูปและเกิด
เป็นอาชีพเสริมให้กบักลุม่สตรีแมบ้่านในเวลาตอ่มา 
 

4.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 
  4.3.1 ปัจจัยภายในชุมชน 
  1) ลกัษณะบริบทชุมชน มีปัจจยัทางด้านกายภาพของชุมชน
บ้านท่าล่ีตัง้อยู่บนเนินท่ีไม่กว้างนกัและล้อมรอบด้วยท่ีลุ่มหรือแอ่งเป็นบริเวณ
กว้าง พืน้ท่ีป่าหวัไร่ปลายนามีน้อย ไม่มีพืน้ท่ีป่าสาธารณะของชุมชน พืน้ท่ีส่วน
ใหญ่เป็นนาลุ่มส าหรับปลูกข้าว เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนฟืนจึงท าให้ชาวบ้าน
ต้องปลูกต้นไม้ไว้ใช้สอยเองโดยเฉพาะพืน้ท่ีตามหัวไร่ปลายนา โดยใช้แรงงาน
ปลูกเพียงครัง้เดียว ร่วมกับแรงงานในภาคเกษตรท่ีขาดแคลนในช่วงหลังของ
พัฒนาการชุมชน จึงเป็นเหตุให้เกษตรกรตัดสินใจลดพืน้ท่ีเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจและหนัมาปลกูไม้ยืนต้นแทน  
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ปัจจยัเก่ียวกบับริบทชมุชนท่ีโดดเดน่อีกประการหนึ่งคือทรัพยากรบุคคลนบัว่ามี
บทบาทส าคญัต่อความส าเร็จของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็น 4 กลุม่ได้แก่ (1) ผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะพระสงฆ์ท่ีมาจ าพรรษาท่ี
วดับ้านทา่ล่ี ท าให้ชมุชนต่ืนตวัและเห็นประโยชน์ของการปลกูต้นไม้เม่ือเห็นผลดี
ในพืน้ท่ีวดัก็หาซือ้กล้าไม้มาทดลองปลกูกนัเอง ประกอบกบัอีกส่วนหนึ่งคือผู้น า
ด้านพิธีกรรมท่ีมีส่วนอย่างมากท าให้ชุมชนเคารพผีปู่ ตาเทวาอารักษ์ ซึ่งเป็น
แนวคิดในการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูพืน้ท่ีป่าตามภูมิปัญญาดัง้เดิมของชมุชนท่ีถ่ายทอด
สืบต่อกันมา (2) ผู้น าทางการ คือ ผู้ ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ ปลูกต้นไม้เป็นแบบอย่างท าให้ชาวบ้านปฏิบตัิ
ตาม (3) กลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ทายาทเกษตรกร คนรุ่นใหม่ท่ีกลบัมาเหล่านีมี้โอกาส
ทางการศกึษาและเคยร่วมงานในมลูนิธิชยัพฒันา ได้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ถ่ายทอดให้แก่คนในชมุชน ท าการถ่ายทอดความรู้เร่ืองเตาเผาถ่าน
เพ่ือให้ได้ถ่านคุณภาพสูง มีความปลอดภัยเม่ือน ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงในการ
ประกอบอาหาร โดยมีผู้น ารุ่นเก่าให้การสนบัสนนุและยอมรับความรู้เชิงวิชาการ 
และ (4) สมาชิกธนาคารต้นไม้ เป็นประชากรเกินคร่ึงของทัง้ชุมชน ซึ่งทุกคนมี
พืน้ท่ีปลูกต้นไม้ของตนเอง ท าให้เกิดเป็นกระแสให้ชาวบ้านทัง้ชุมชนเห็น
ความส าคญัของต้นไม้และมีความเช่ือมัน่ต่อกลุ่มผู้น า ถือว่าเป็นปัจจยัหลักท่ีมี
อิทธิพลสงูตอ่ความส าเร็จ 
  2) ความเข้มแข็งของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มธนาคารต้นไม้ มีจ านวน
ครัวเรือนเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของประชากรในชุมชน และเคยประสบปัญหาขาด
แคลนฟืนเช่นกันมาก่อน ช่วงหน้าแล้งในอดีตคือประเพณี “ฤดูหาฟืนของ
ชาวบ้านทา่ล่ี” แตเ่น่ืองจากกรรมการป่าชมุชนบ้านเปือยได้ตัง้กฎระเบียบห้ามคน
นอกชมุชนเข้ามาตดัหาฟืน และพืน้ท่ีสาธารณะอีกด้านหนึ่งมีการตัง้วดัป่าขึน้ใน
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เขตป่าชมุชนบ้านกง ท าให้กลายเป็นเขตอภัยทาน หากมีการลกัลอบตดัไม้ในท่ี
สาธารณะทัง้สองแห่งหรือตามท่ีท ากินของชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง มัก
กล่าวหาว่า “ชาวบ้านท่าล่ีขโมยฟืน” ความฝังใจจากการดถููกและตกเป็นจ าเลย
ของสงัคม ท าให้ทกุครอบครัวต้องการหาทางออก เม่ือปลกูต้นไม้ในวดัร่วมกนั ก็
เป็นการเร่ิมเปิดพืน้ท่ีทางสงัคม สร้างแรงบนัดาลใจท าให้หนัมาปลูกต้นไม้ไว้ใช้
เอง ประเด็นนีถื้อว่าส าคัญต่อการขับเคล่ือนกระบวนการธนาคารต้นไม้ใน
ภาพรวม 
  3) การบริหารจัดการกลุ่มและการประสานงานท่ีดี เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดการขับเคล่ือนภายในชุมชน การด าเนินงานของ
คณะกรรมการมีลกัษณะเป็นกระบวนการและมีภาวะผู้น าสงู มีเวทีปรึกษาหารือ
ให้ได้รับรู้เข้าใจข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกัน ก าหนดแนวทางการท างานโดยการ
ปรึกษาหารือกันก่อน มีการวางแผนงาน แบ่งบทบาทหน้าท่ีอย่ างชัดเจน 
มอบหมายงานท่ีถนดัให้แก่สมาชิก ตัง้สมาชิกเป็นคณะท างานย่อย ๆ ให้มีหน้าท่ี
ปฏิบตัิงานเฉพาะเร่ืองซึ่งเหมาะสมกับวิถีของชาวบ้าน โครงสร้างการบริหารไม่
จ าเป็นต้องมีต าแหน่งถาวรในกลุ่ม ตอบแทนหรือให้ค่าจ้างตามผลปฏิบัติงาน 
เปิดเวทีให้สมาชิกทัง้กลุ่มและผู้น าในชุมชนได้รับรู้ถึงการด าเนินงานของธนาคาร
ต้นไม้โดยทัว่ถึงกนั ท าให้เกิดความเป็นธรรมและมีความเช่ือมัน่ในกลุ่ม และการ
จดัโครงสร้างท่ีมีความยืดหยุ่นเอือ้ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายท าให้การมี
ส่วนร่วมสงูในทุกกิจกรรม ผู้น าในชมุชนและสมาชิกทัง้หมดมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน รวมถึงการจัดการระบบข้อมูลท่ีดี มีการจัดท าทะเบียนต้นไม้
ครบถ้วนเป็นท่ียอมรับของทัง้สมาชิกและหน่วยงาน ตลอดจนสมาชิกได้รับรู้
ข้อมลูกนัอยา่งทัว่ถึง ได้ก่อให้เกิดเป็นความสามคัคี  
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4.3.2 ปัจจัยภายนอกชุมชน 
  1) การสนับสนุนจากหน่วยงาน หน่วยงานให้การสนับสนุนท่ี
ส าคญั คือ ธกส. ด าเนินการสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล
ตดิตามงานท่ีมีทกัษะในการเป็นพ่ีเลีย้งส าหรับพฒันากระบวนการท างานร่วมกับ
ชุมชน หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีได้ให้ข่าวสารความรู้สร้างกิจกรรมใหม่ต่อ
ยอดจากพืน้ฐานประสบการณ์ของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมฝึกอมรมเกษตรกร
ลกูค้า ธกส. กิจกรรมโฮมสเตย์ การพฒันาวิทยากรท้องถ่ิน การศกึษาดงูาน การ
เข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดท าทะเบียนต้นไม้ เป็นต้น 
วิธีด าเนินการโดยโครงการ CSR ได้ให้ความเป็นอิสระแก่กลุ่มในการบริหาร
จดัการ ซึ่งเอือ้ให้กลุ่มธนาคารต้นไม้คิดค้นนวัตกรรมชุมชนเพ่ือจัดท าทะเบียน
ข้อมูลต้นไม้ และเข้าสู่กระบวนการขายคาร์บอนเครดิตได้ส าเร็จ หน่วยงานท่ีมี
บทบาทรองลงมาได้แก่ ศนูย์ภูมิลกัษณ์ธรรมชาติมูลนิธิชัยพัฒนา และ มูลนิธิ
ธนาคารต้นไม้ท่ีให้การสนบัสนนุพฒันาแนวคิด ส่วนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ และ กรมป่าไม้ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการวดัค่าต่าง ๆ ใน
การจดัท าทะเบียนต้นไม้ 
  2) ปัจจยัด้านการจดัการความรู้และนวตักรรมชุมชน ด้านการ
จัดการความรู้จากและการสร้างนวัตกรรม โดยน าความรู้จากภายนอกมา
ประยุกต์ใช้ประกอบด้วย (1) องค์ความรู้แนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่างจากศนูย์ภูมิลกัษณ์ธรรมชาติ โดยผู้น ารุ่นใหม่ของบ้านท่าล่ีได้จดัฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้สู่ชาวบ้านเพ่ือให้เกิดแนวคิดการปลูกต้นไม้และการสร้างป่า น า
ชาวบ้านท่ีสนใจไปศึกษาดงูาน และสนบัสนนุให้ชาวบ้านให้สามารถปฏิบตัิตาม
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ได้ (2) องค์ความรู้เร่ืองการวดัขนาดต้นไม้และประเมินคา่ตา่ง ๆ โดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานพ่ีเลีย้งคือ ธกส. กับเจ้าหน้าท่ีจากกรมป่าไม้ จากนัน้
คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ได้น ามาประยกุต์ใช้และเกิดเป็นนวตักรรมชมุชน 2 
เร่ือง ได้แก่ (1) การปรับโครงสร้างการท างานของกลุ่ม ท าให้บริหารจัดการ
ธนาคารต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างระบบบริหารโครงสร้างกลุ่มท่ี
ยืดหยุ่น โดยจดัท าข้อมลูคิดค่าตนัคาร์บอนได้อย่างรวดเร็ว (2) กรรมวิธีวดัขนาด
ต้นไม้ในการท าทะเบียน ท่ีถูกต้องตามข้อก าหนดของ ธกส. และ อบก. โดยท า
เคร่ืองวดัขนาดทรงพุ่มต้นไม้จากวสัดใุนท้องถ่ินประกอบเป็นไม้วดัมมุ (แทนการ
ใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทนัสมยัราคาแพงท่ีมีไม่พอ) โดยเก็บสถิติทรงพุ่มจาก
อายแุละชนิดต้นไม้ ซึ่งเป็นความรู้เชิงวิทยาศาสตร์จากหลกัวิชาการของผู้น ารุ่น
ใหม่ คณะกรรมการธนาคารต้นไม้น าค่าทางสถิตินีม้าใช้ประมาณระยะห่างจาก
โคนต้นไม้เพ่ือเป็นจุดยืนวัดมุม ท าให้ใช้เวลาน้อยและตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้
รวดเร็ว  
 
5. อภปิรายผล  
 

การศึกษาในครัง้นี ้ ได้อาศัยหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development) เป็นแนวทางในการอธิบายพัฒนาการของธนาคารต้นไม้บ้าน 
ท่าล่ี ท่ีได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน (The 
United Nations World Commission on Environment and Development, 
1991) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านท่าล่ีเกิดขึน้จาก
เง่ือนไขปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองและเป็นเหตเุป็นผลต่อกันเป็นวงจรสะท้อนกลบั ได้แก่ 
บริบทชมุชนท่ีเคยประสบปัญหาขาดแคลนฟืน ราคาผลิตผลพืชไร่ตกต ่าและขาด
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แคลนแรงงานในภาคเกษตร จึงท าให้ชาวบ้านต้องแสวงหากิจกรรมท่ีเหมาะสม 
ขณะเดียวกันผู้ น าเกษตรกรรุ่นใหม่ได้กลับมาประกอบอาชีพในชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาท่ีภาคเกษตรกรรมของไทยก าลงัเผชิญกับ
ภาวะสังคมสูงวัย (สุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค, 2556) โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเป็น
สมาชิกธนาคารต้นไม้ได้เคยท างานกับมลูนิธิชยัพฒันามาก่อน ซึ่งมีทกัษะด้าน
การพฒันาท่ียัง่ยืน และได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานสนบัสนุนท่ี
ส าคญั 2 แหง่คือ มลูนิธิธนาคารต้นไม้ และ ธกส. จนบรรลเุปา้หมายตามแนวคิด
ของมูลนิธิธนาคารต้นไม้ (พงศา ชูแนม, 2559) และสามารถเข้าถึงการขาย
คาร์บอนเครดิตได้ส าเร็จ โดยมีโครงการธนาคารต้นไม้ ธกส.ให้การสนับสนุน 
(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2562) ผลของกระบวนการพฒันา
ชมุชนธนาคารต้นไม้บ้านทา่ล่ี จงึเป็นการผสมผสานแนวคดิและประสบการณ์ของ
ทัง้คนรุ่นเก่าในชุมชนกับแนวคิดและความรู้ใหม่ของคนรุ่นใหม่ เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นวงจร เสริมสร้างทนุทางสงัคมและทางเทคนิคเชิงปฏิบตัิการจนน าไปสู่
ความส าเร็จ และมีความสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มธนาคารต้นไม้ประสบความส าเร็จ คือการมีพืน้ท่ีทาง
สังคมซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือกันทัง้ชุมชน และได้สร้างประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจสงัคมท่ีทัง้ชมุชนได้รับผลกระทบทัว่ถึงกนั จากการฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมจน
เกิดเป็นสภาพในป่าชุมชนขึน้ โดยมีการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, 2540) คือในเบือ้งต้นได้
แก้ปัญหาการขาดแคลนฟืนและสามารถผลิตไม้ฟืนได้เกินกว่าความต้องการของ
ทัง้ชุมชน ส่วนปริมาณการใช้ฟืนในการหุงต้มสอดคล้องกับรายงานของ FAO 
กรณีการบริโภคพลงังานในประเทศก าลงัพฒันา (Reddy,1983) แม้ว่าวิถีชุมชน
เกษตรกรรมได้เปล่ียนผัน (Agrarian Transformation) ไปแล้วก็ตาม แต่ชนบท
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ส่วนใหญ่ก็คงยงัใช้ฟืนในการหงุต้ม (Rambo, 2017) ซึ่งคล้ายคลึงกบัสภาพของ
บ้านท่าล่ีในปัจจุบนัท่ีครัวเรือนฐานะค่อนข้างยากจนยงัต้องพึ่งพิงฟืนเป็นหลัก 
จะเห็นได้ชดัเจนในกรณีครัวเรือนค่อนข้างยากจนนอกกลุ่มธนาคารต้นไม้ท่ีต้อง
พึ่งพิงแหล่งเชือ้เพลิงหงุต้มจากฟืนสงูมาก แตอ่ย่างไรก็ตามครัวเรือนเหล่านีก็้ยงั
มีฟืนเพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากในชุมชนมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกันสูง 
กลุ่มธนาคารต้นไม้ นอกจากได้สร้างประโยชน์ต่อสงัคมบ้านท่าล่ีแล้ว ยงัได้เอือ้
ประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืนอีกจ านวนมากโดยเป็นศูนย์เรียนรู้สนับสนุนโครงการ
ธนาคารต้นไม้ของ ธกส. (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2562) 
และยงัเป็นเวทีหนนุเสริมให้ชมุชนใช้ต้นไม้เป็นหลกัประกนัตามแนวนโยบายของ
กระทรวงพาณิชย์อีกด้วย (สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, 2561)  

จากการปลูกต้นไม้โดยกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี นับว่าเป็นอีก
กระบวนการหนึ่งท่ีชมุชนสร้างระบบและกลไกเพ่ือด าเนินงานสอดรับกับแนวคิด
เชิงนโยบายธนาคารต้นไม้ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , 
2562) อันเน่ืองมาจากทั่วโลกก าลังประสบกับปัญหาจากการขยายตัวและ 
ภาวะคกุคามของความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ท่ียากจะยับยัง้ได้ ประเด็นการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความพยายามกันอย่างยิ่งยวดในการพัฒนา 
ตัง้แต่ระดบันานาชาติลงมาจนถึงระดบัรากหญ้า (The United Nations World 
Commission on Environment and Development, 1991) การศึกษาเก่ียวกับ
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสงัคม และสิ่งแวดล้อม กรณีชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 
ชี ใ้ห้ เห็นว่าบ้านท่าล่ี เป็นชุมชนเกษตรแบบอาศัยน า้ฝนท่ี เคยท าลาย
สภาพแวดล้อมทางชีวภาพถึงขัน้วิกฤตจนเกิดปัญหาขาดแคลนฟืนมาแล้ว แตก็่
สามารถแก้ไขพลิกฟืน้ให้ระบบนิเวศกลับคืนมาจนมีความอุดมสมบูรณ์ได้ โดย
เป็นชมุชนท่ีมีแหลง่พลงังานสะอาดส าหรับใช้หงุต้มในครัวเรือน และได้พฒันาถึง
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ขัน้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยต่อยอดยกจากระดบัชุมชนสู่สากลคือมีการขาย
คาร์บอนเครดิต (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก , 2554) เกิดสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากต้นไม้ มีสิ่งแวดล้อมดีขึน้ ดินและอากาศมีความชุ่มชืน้ มีความ
หลากหลายของพรรณไม้ มีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเป็นแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติ ได้รวมกลุ่มกันสร้างอาชีพสร้างรายได้ในรูปแบบวนเกษตร กลุ่มใน
ชุมชนมีการด าเนินงานสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัชมุชนโดยกระบวนการมีสว่นร่วม มีการบริหารจดัการกลุ่มด้วยการ
ใช้ข้อมลูและใช้องค์ความรู้ การจดัการท่ีมีภาวะผู้น าสงู และ ทัง้นีธ้นาคารต้นไม้
บ้านท่าล่ีได้สะท้อนแนวทางการพัฒนาท่ีสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหสัวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) อีกด้วย (United Nations 
Thailand, 2015) 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 

สิ่งท่ีค้นพบจากงานวิจัยนีคื้อความส าเร็จของชุมชนธนาคารต้นไม้ ท่ี
สามารถฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมจากสภาพท่ีชุมชนไร้ต้นไม้มาเป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศป่า
ชุมชนได้ในท่ีสุด และส่งผลต่อการเอือ้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสงัคมส าหรับ
ครัวเรือนเกษตรกรในบ้านท่าล่ี ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
โดยมีแรงขับเคล่ือนเก่ียวข้องกับบริบทชุมชนและพลวัตรของระบบเศรษฐกิจ
สงัคม ร่วมกบัการผสมผสานความสามารถและทกัษะของผู้น ารุ่นเก่าและผู้น ารุ่น
ใหม่ จากผลการศึกษานีย้งัชีใ้ห้เห็นอีกว่าในการปลูกต้นไม้เพ่ือฟืน้ฟูระบบนิเวศ
ส าหรับภาคชนบทนัน้จะได้ส าเร็จได้ต้องสอดคล้องกับบริบทชุมชน ตรงกับ
ปัญหาความต้องการของชาวบ้าน และ มีหน่วยงานสนับสนุนท่ีสามารถ
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ด าเนินการร่วมกบัชมุชนอย่างต่อเน่ือง ข้อเสนอแนะจากการศึกษานีมี้ประเด็นท่ี
ควรศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการขยายผลเร่ืองธนาคารต้นไม้และ
คาร์บอนเครดิตส าหรับชุมชนท่ีมีศักยภาพ และการปรับตัวของเกษตรกรต่อ
สภาวะเส่ียงด้านภูมิอากาศเป็นต้น โดยชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ีแห่งนี ้
นบัว่าเหมาะสมในการเป็นกรณีศึกษาส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีสนับสนุน
การปลกูป่าในเขตชมุชนชนบท และการฟืน้ฟรูะบบนิเวศเกษตรได้เป็นอย่างดี 
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