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บทน า 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ของจังหวัดอ านาจเจริญ ก าลังถูกคุกคามทั้งจาก
ประชาชนในจังหวัด และบุคคลจากภายนอก เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์แบบขาดความเข้าใจและเห็นแก่ตัวมากข้ึน 
จึงจ าเป็นต้องรีบด าเนินการปลูกจิตส านึกและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติถูกหลักการให้กับเครือข่ายชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่การปกปักพ้ืนที่อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้  จังหวัด
อ านาจเจริญ จึงได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยยึดหลักการใช้พ้ืนที่ธรรมชาติ และชุมชนในจังหวัด
อ านาจเจริญ เป็นแหล่งปกปักพันธุกรรมพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาต ารับยาสมุนไพรท้องถิ่น 
เกิดเป็นเครือข่ายการท างานที่เข้มแข็ง  ในช่วงแรกมีป่าชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 ป่า และผลตอบรับที่
ดีจากการท างานและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการชักชวนเครือข่ายป่าชุมชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง และผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ส่งผลให้ในปี 2557 เกิดการเครือข่ายป่าใหม่เข้ามาร่วม
กันท างานเพ่ิมขึ้นอีก 14 ป่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการ และเครือข่ายต่างๆ ในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ตลอดจนเป็นการสร้าง
จิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จนได้ทักษะและความรู้ในการส ารวจทรัพยากร และรวบรวมองค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายวิจัยรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก และ
เยาวชนในพื้นที่เข้ามาช่วยกันท างาน ผลการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่ ชุมชนเกิด
การตื่นตัวและมีจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรมากขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า การด าเนินงานที่ผ่านมาของ
โครงการวิจัยในจังหวัดอ านาจเจริญ สามารถพัฒนาพ้ืนที่ศึกษา เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ (อ านาจเจริญโมเดล) ให้แก่
พ้ืนที่อ่ืนๆ ในเรื่องของกระบวนการท างานและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ท าให้เกิดความเข้มแข็ง
ของคนในท้องถิ่นในการร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

การด าเนินการจัดท าหนังสือ “ต้นแบบการพัฒนา ความคิด พฤติกรรม และความร่วมมือสู่
อ านาจเจริญ” เล่มนี้ ได้ด าเนินการรวบรวมความคิดจากบุคคลที่เก่ียวข้องและมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานใน
พ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน แกนน าป่าชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพ้ืนที่ นักวิจัย ผู้ประสานงาน
โครงการวิจัย รวมทั้งผู้แทนเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการ  กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการ
จัดพิมพ์ เพ่ือเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้าใจหลักการ การ
วางกรอบแนวคิด กระบวนการท างานของโครงการวิจัยในการพัฒนาคนในจังหวัดอ านาจเจริญให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ น าไปสู่การอนุรักษ์ วิจัย และน าไปใช้ประโยชน์จากต้นทุนจากฐานทรัพยากร  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนอ านาจเจริญ มาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้เกิดแก่เครือข่ายป่าชุมชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป 
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ค าแถลง 
 

ป่าไม้นั้นมีความส าคัญต่อชีวิตอย่างไร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถพระองค์ท่านได้มีพระ
ราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ า พระองค์ท่านท าเรื่องน้ ามาตลอดชีวิต พระองค์ก็จะเป็นป่า 
จึงมีโครงการป่ารักษ์น้ า ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชด ารัสว่า เป็นเรื่องของป่าที่จะช่วยส่งเสริมให้มีน้ า ตรงนี้
เป็นความส าคัญประการแรกในเรื่องของการดูแลรักษาป่า ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ท าเป็น
โครงการต่อยอด เพราะฉะนั้นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่พวกเราชาว
จังหวัดอ านาจเจริญมี 27 ป่าชุมชนที่กระจายทั่วทุกพ้ืนที่ใน 7 อ าเภอของจังหวัดอ านาจเจริญ พวกเราต้อง
ช่วยกันดูแลป่าอย่าให้ใครมาตัดไม้ท าลายป่า แต่จะท าให้ทุกคนเป็นคนดีขึ้นมาได้นั้นมารักษาป่า มันไม่ง่าย 
พระองค์ด ารัสไว้ว่า ไม่มีใครท าให้ทุกคนเป็นคนดีขึ้นมาได้ แต่อย่าท าให้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมือง พวกเราก็
ช่วยกัน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้มันเกิดข้ึนมาให้ได้ และขยายให้เป็นกว้างเพ่ิมข้ึน  

โครงการนี้เป็นโครงการพระราชด าริ ซึ่งน าโดย รัฐบาล คสช. กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่ชัดเจน
ในการสนองโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ เพราะฉะนั้นในส่วนของราชการก็ต้องให้การสนับสนุนและ
ต้องท าให้ได้ด้วยดี พวกเราไม่โดดเดี่ยวแน่นอน และมีการต่อยอดกัน และยืนยันว่าเป็นนโยบายรัฐบาล คสช. 
กระทรวงมหาดไทย ทุกทบวง กรม เป็นประการแรก ประการที่สอง อยากให้พวกเราที่เป็นเครือข่ายป่าขยาย
เพ่ิมให้พ่ีน้องในชุมชนใกล้เคียงมาร่วมงานกับพวกเรา รวมบรรยากาศในงานที่จะสร้างความอลังการของป่าที่จะ
มารวมไว้ ณ ที่ตรงนี้ ประการที่สาม พื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่แล้วจะต้องไม่ถูกท าลาย มีการปอองกัน และการสร้างเสริม
ขึ้นมาให้มียิ่งขึ้น ตรงนี้ก็จะช่วยกันดูแลต่อไป เราโชคดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีเครือข่ายการวิจัยให้เราทราบผล 
ที่เราท าทุกปี ซึ่งเรามีนักวิชาการที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการที่จะบอกว่า โครงการพระราชด ารินั้นส าเร็จหรือไม่
อย่างไร การที่ท้องถิ่นให้การสนับสนุนนั้น อยากให้ชุมชนท าดูก่อน สิ่งที่ท าไม่ได้ก็ให้ใช้งบประมาณของท้องถิ่น
เข้ามาช่วยอุดหนุนเข้าไปเสริม น าเรียนว่า งบประมาณนั้นมีไม่มาก ซึ่งรัฐบาลก็กระจัดกระจายไป ประการที่
สอง ในเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่น คงต้องให้เขตพ้ืนที่การศึกษามาช่วยกัน ซึ่งโรงเรียนที่อยู่ติดกับป่า อยู่ติดกับ
นาข้าว อยู่ติดกับแหล่งน้ า ก็ให้เด็กได้เรียนรู้ อาจจะต่อยอดไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็ได้  
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ส่วนที่ ๑   ????????? 

 
ส่วนแรกนี้เป็นการล าดับความคิดตอนที่เครือข่ายป่าชุมชน 17 แห่งมาหารือกันถึงหนทาง ที่จะมา

ร่วมมือกันท างาน เพื่อดูแลรักษาป่าชุมชน วันนั้นจ าได้ว่า เครือข่ายป่าชุมชนรู้สึกว่า หมดหนทางที่จะเก็บ
ป่าไว้ ด้วยความเชื่อ และความรู้สึกว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นทั่วทุกที่ ป่าชุมชนทุกแห่งประสบปัญหาเรื่องนี้
เหมือนกัน อยากให้คนจากภายนอกมาช่วย เพราะเชื่อว่ามีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่า จึงอยากจะท างานด้วย อยากท างานกับคนที่เชื่อว่ามาช่วยได้ ทั้งท่ียังไม่รู้ว่าจะช่วยกันอย่างไร แต่
เมื่อท างานไปแล้วเกือบสามปี ผมลองตั้งค าถามเชิงสรุปความคิดให้กับบุคคลบางส่วนที่มาร่วมกันท างาน
ครับ 

พระครูบริหารคณาทร เจ้าอาวาสวัดป่านาดอกไม้ ท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของโครงการใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ ทุกครั้งที่มี
โอกาส และได้รับนิมนต์เชิญให้แสดงความคิดเห็น ในเวทีการประชุมของเครือข่ายการวิจัยดังกล่าวอยู่เสมอ ได้
น าเสนอความคิดที่น่าสนใจผ่านบทความชื่อ Forest conservation Model ไว้ดังนี้ 

คุณโยมอุทัย ได้ติดต่อมาให้อาตมาภาพเขียน แบบอย่างการอนุรักษ์ป่าชุมชนของจังหวัดอ านาจเจริญ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ ๒๖ แห่ง ที่ทราบว่ามีเนื้อที่ประมาณ ๓ หมื่น ๖ พันกว่าไร่ ที่
จริงควรจะกล่าวว่าเหลือเพียง ๓ หมื่นกว่าไร่ ถึงจะถูก 
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อ านาจเจริญเคยเป็นท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ มีความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งมีชี วิตนานา
ชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศกับชุมชนมนุษย์ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบ และแล้วความเจริญทางวัตถุของ
โลกก็แปรเป็นวิกฤตการณ์ คุกคามธรรมชาติจนเสียหาย ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดอ านาจเจริญเอง 

กล่าวโดยธรรมแล้ว ธรรมชาติทั้งหลายอันเป็นปัจจัยภายนอกโดนคุกคามเสียหายก็เพราะธรรมชาติ
ภายในคือ จิตใจของผู้คนเสียสมดุล หรือจะกล่าวว่า ธรรมชาติแปรปรวนก็เพราะความปรวนแปรของจิตใจคน  
เป็นเพราะผู้คนมีความพร่องอยู่ จึงพยายามหาวัตถุปัจจัยมาเติมเต็ม แต่ไม่ว่าจะแปรธรรมชาติเป็นสิ่งเสพเป็น
ปัจจัยและแปรเป็นทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใด ใจของคนก็ไม่เคยเติมเต็มเสียที 

ธรรมชาติคือ ป่าของเราจะไม่มีวันรักษาไว้ได้เลย หากธรรมชาติภายในคือ จิตใจของผู้คนไม่คืนสู่ความ
ปกติคือ ไม่พร่อง ด้วยเหตุนี้ศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง ธรรมชาติกับศีลธรรมแยกจากกันไม่ได้ หากจะอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูธรรมชาติให้ได้ ก็ต้องฟ้ืนฟูศีลธรรมในใจของผู้คน นั่นคือ ท าให้ผู้คนกลับมาตระหนักถึงความเป็นจริงว่า
เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ อยู่ได้เพราะธรรมชาติ ดังนั้นจึงควรส านึกในบุญคุณของธรรมชาติ ขณะเดียวกัน
ศีลธรรมยังช่วยให้เรารู้จักคิดรู้จักพอ รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันกับทุกสรรพสิ่งได้โดยสุขสงบ เพราะศีลธรรมสามารถ
ท าให้มนุษย์เข้าถึงความสุขที่แท้จริงอันสงบร่มเย็นและประณีต 

ดังนั้นการให้ความรู้เรียนรู้ตามความเป็นจริง (สุตมยปัญญา) แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบป่าและที่ต่างๆ 
ในจังหวัดเรา จึงเป็นสิ่งแรกท่ีควรท า โดยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักร ให้ความรู้
แก่ชาวบ้าน จัดเป็นหลักสูตรน าเข้าสู่แผนการสอนในโรงเรียนต่างๆ โดยใช้ปัจจัยที่เคยมีและยังมีอยู่ตามป่า
ชุมชนทั้ง ๒๖ แห่งเป็นพ้ืนฐาน จากนั้นน าพาทุกคนสู่การปฏิบัติคือ ให้เห็นความเสื่อม การยังอยู่ของสรรพสิ่ง  
และผลกระทบอันเกิดประโยชน์และโทษ  โดยให้ทุกคนเกิดความรู้แล้วน ามาคิดวิเคราะห์ตามบริบทของตน
สร้างจิตส านึก (จินตามยปัญญา) จากนั้นจึงแตกยอดเป็นกลุ่มของชุมชนทั้งระดับหมู่บ้านต าบล อ าเภอ จังหวัด  
ทั้งระดับเยาวชน และทุกภาคส่วนต้องมีเรื่องนี้เข้าไปมีส่วนในการบริหารและพัฒนาสังคม เรียกว่า บรรจุอยู่ใน
แผนการสอนระดับประถม จนถึงแผนการบริหารและพัฒนาระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เลยทีเดียว 

ปัญหาคือ ความระแวงซึ่งกันและกันก็จะหมดไป ป่าก็ไม่อยากให้คนเข้าไป เพราะกลัวคนจะไปท า
อันตรายคุกคามป่า คนก็กลัวสัตว์ป่าเข้ามาบ้านกลัวจะมาท าอันตรายบ้าน ทั้งๆที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความรู้สึกเป็นของกันและกัน ป่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ คนก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทั้งหมดเป็น    
สัจธรรมเสื่อมได้สูญหายได้ และก็สร้างใหม่ได้ ทั้งพันธุกรรมที่หายไป และศีลธรรมคือ ความรู้สึกรับผิดชอบหวง
แหนที่มันหายไปจากจิตใจมนุษย์ การพัฒนาโดยพ้ืนฐานเหล่านี้ (ภาวนามยปัญญา) มันก็จะยั่งยืนสร้างเสริม
คุณค่าให้แก่ธรรมชาติคือ ป่า และธรรมชาติคือ จิตใจมนุษย์ไปพร้อมกัน 

ความสุขที่เกิดจากการมีจิตใจที่สงบเย็น จากการท าความดี จากความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  
เราทุกคนย่อมโหยหาความสุข และการที่เราพากันไปแสวงหาความสุขจากวัตถุ ก็ เพราะเราไม่รู้จักหรือไม่
สามารถเข้าถึงความสุขอันแท้จริง แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าถึงความสุขอันแท้จริงจากสิ่งที่มีอยู่ได้ ความสุขจาก
วัตถุนิยมก็จะลดน้อยลง 
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ผมเห็นว่า เรื่องราวที่แสดงไว้ข้างบนนั้น เป็นการเตือนสติทุกผู้ทุกนามที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่และ
หายไปของป่าชุมชน ได้เป็นอย่างดี ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร และสิ่งส าคัญยิ่งคือธรรมชาติ ถ้าเราเข้าใจ
กันอย่างแท้จริง ต้นแบบของการดูแลป่าชุมชนของอ านาจเจริญจะไร้รูปแบบ มันจะอยู่ในใจเราเอง โดยเฉพาะ
ย่อหน้าข้างล่างนี้ครับ น าไปเป็นต้นแบบความคิดได้เลย 

ป่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ คนก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทั้งหมดเป็นสัจธรรมเสื่อมได้สูญหายได้ 
และก็สร้างใหม่ได้ ทั้งพันธุกรรมที่หายไป และศีลธรรมคือ ความรู้สึกรับผิดชอบหวงแหนที่มันหายไปจากจิตใจ
มนุษย์ การพัฒนาโดยพ้ืนฐานเหล่านี้ (ภาวนามยปัญญา) มันก็จะยั่งยืนสร้างเสริมคุณค่าให้แก่ธรรมชาติคือ ป่า                  
และธรรมชาติคือ จิตใจมนุษย์ไปพร้อมกัน 

ผศ.ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ ท่านมีประสบการณ์ทั้งด้านการบริหาร และงานวิชาการเกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น วันนี้ท่านแสดงความคิดเห็นในมุมมองของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต 
อ านาจเจริญ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ถูกก าหนดให้เป็นฐานของการปฏิบัติงานของเครือข่ายงานวิจัย ตั้งแต่ในระยะ
เริ่มต้นโครงการ ก่อนปี ๒๕๕๓ ท่านได้เสนอความคิดไว้ดังนี้ 
        อ านาจเจริญโมเดลส าหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชท้องถิ่น ในฐานะของจังหวัด
อ านาจเจริญ เป็นเมืองที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรมทางสังคมท่ีเรียบง่าย เต็มไปด้วยวิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง แม้ว่า
จังหวัดอ านาจเจริญได้แยกการปกครองออกจากอุบลราชธานี มาเพียง ๒๐ ปี แต่ก็เป็นจังหวัดที่ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมากสุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเช่นกัน จุดแข็งของจังหวัดอ านาจเจริญตรงนี้ มาจากแรงขับเคลื่อน
ธรรมนูญประชาชน คนอ านาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร เมืองที่ประชาชนปกครองตนเอง ด้วยความเสมอภาค 
เสมอธรรม ด ารงวิถีเกษตรอินทรีย์ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ การศึกษาที่ เกื้อหนุน และมีชีวิตที่มั่นคงยืนยาว 
มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เป็นส่วนหนึ่ งในการด าเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ เมื่อได้รับมอบหมายจากมติ
คณะรัฐมนตรี ในปี ๒๕๓๘ ให้มาขยายงานด้านวิชาการ และมีแผนการจัดตั้งวิทยาเขตขึ้น ณ  จังหวัด
อ านาจเจริญ ในปัจจุบันด้วยนโยบายของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มอบให้แก่วิทยาเขตอ านาจเจริญ ให้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน โดยวิทยาเขตอ านาจเจริญมีวิสัยทัศน์คือ "การเป็นสถาบันชั้นน า ในการเป็นภาคี
ทางวิชาการของท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน เป็นรากฐานท้องถิ่นกับภูมิภาคอาเซียน และ
สากล" 
  จากบทบาทดังกล่าว และด้วยต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและความหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
ของจังหวัดอ านาจเจริญ ที่มีความสมบูรณ์ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พืชท้องถิ่นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นระบบ และสิ่งส าคัญที่ชุมชนยังขาด
อยู่นั้นคือ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรให้ไม่กระทบต่อชุมชนและอยู่คู่กับชุมชนได้เข้าใจ เมื่อมีสถาบันการศึกษาคือ วิทยา
เขตอ านาจเจริญและโครงการพระราชด าริฯ อพ.สธ.เข้ามามีบทบาทในการน าความรู้ทางวิชาการเผยแพร่สู่
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนเกิดการ ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอด ด้วยตนเองภายในชุมชน จนตกผลึก
ทางความคิดและดูเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จากประชาชนทั่วไปก้าวสู่การเป็น “นักวิจัยท้องถิ่น” เกิดการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในสังคมทุกเพศทุกวัย เพ่ือเป้าหมายเดียวกันคือ สร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติใน



- 4 - 
 

ท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมการร่วมสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ.นั้นเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของวิทยา
เขตอย่างชัดเจน ดังนั้นการขับเคลื่อนการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ อพ.สธ.จึงเป็นภารกิจส าคัญ และการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ประจ าภูมิภาคอีสานตอนล่ างจึงเริ่มด าเนินการขึ้น ณ.วิทยาเขต
อ านาจเจริญ โดยกิจกรรมและรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์นี้จะต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการประสานงานการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชนและ โครงการ อพ.สธ.เพ่ือเป็นต้นแบบการด าเนินงานให้กับจังหวัดอ่ืนๆรวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านในอนาคต 

จากความร่วมมือร่วมแรงของทุกฝ่าย ทั้งส่วนราชการ ชุมชน และท้องถิ่นจนปัจจุบัน มีความก้าวหน้า
ทางด้านการอนุรักษ์ป่าและสิ่งมีชีวิต มีการขยายเครือข่ายป่าที่เข้ามาร่วมงานในโครงการ อพ.สธ. จะท าให้
จงัหวัดอ านาจเจริญประสบความส าเร็จในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชท้องถิ่น โดยชุมชนเป็น
ผู้ดูแล มีศักยภาพที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบ หรือ"อ านาจเจริญโมเดล" ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แก่สังคมแห่งใหม่ได้ 
รวมถึงการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถอดบทเรียนจากการเรี ยนรู้ร่วมกัน เพ่ือสอดแทรกเข้ากับ
การศึกษาในหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เหมาะสม ในการผลิตบัณฑิตของวิทยาเขต ภายใต้มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือการสร้างคนรุ่นใหม่สืบทอดและต่อยอดทางความคิด โดยวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่รุ่น
ต่อไป รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการท างานที่พัฒนามาจากคนในชุมชนอย่างแท้จริง และด้วยความร่วมมือ
ดังกล่าว จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่สามารถบูรณาการกับ
การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ ดังพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผมมองเห็นจุดเน้นของ อาจารย์จตุรงค์ ในฐานะของตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวไว้อย่าง
หนักแน่นว่า การสนับสนุนด้านนโยบาย และด้านปฏิบัติการนั้น ไม่เป็นสิ่งไกลตัวเลย จากผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา นอกจากนี้การน าเอาแนวทางการด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. มาเป็นเนื้อหาส าคัญของการ
ขับเคลื่อนงานไปสู่ประโยชน์สุขของชุมชนแล้ว ยิ่งท าให้เห็นชัดว่ามหาวิทยาลัยมหิดล ก าลังจะสร้างต้นแบบของ
การจัดการสถานศึกษารองรับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

ดังนั้นความท้ายทายในตอนต้นของเครือข่ายป่าชุมชน ที่กังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าชุมชนนั้น เมื่อ
เวลาผ่านมาแล้วเกือบสามปี เห็นได้ว่า ตัวตน ผลงานของเครือข่ายภาคประชาชนแสดงให้เห็นแล้วว่า ถ้าท่าน
ลงมือท างานอย่างต่อเนื่องไปจนจิตใจของท่านพัฒนาขึ้นไป จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และท่านขยายผล
แห่งความเข้าใจนี้ออกไปสู่คนใหม่ๆ ที่มาร่วมงานกัน ท่านจะมีความสุข เพราะคนส่วนมากเกิดความเข้าใจใน
ธรรมชาติแห่งการเกิดขึ้น คงอยู่ และแตกดับไป ส าหรับการเตรียมสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้อยู่ในกรอบใน
แนวทางที่เหมาะสมนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะขับเคลื่อนงานในท านองนี้ร่วมกับ
เครือข่าย อพ.สธ. มหิดล เครือข่ายป่าชุมชน อ านาจเจริญต่อไป ความท้าทายในตอนต้นจัดการได้โดยร่วมกัน
ท างาน โดยมีคนดี คนเก่ง ในหลายด้าน หลายสาขาความรู้ เพ่ือสร้างคนดีขึ้นมาให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนครับ
พวกท่านจะต้องวุ่นวาย วิตกกังวล ตื่นเต้น ที่จะต้องเรียนรู้ สิ่งเก่า สิ่งใหม่ และสิ่งที่ก าลังท ากันอยู่ ท าเช่นนี้ไป
เรื่อยๆ จนท่านเกิดการเรียนรู้ที่จะมองสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเข้าใจ 
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ส่วนที่ ๒   ????????? 

 
ความคิดเห็น แนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอเก่าๆ ที่คุยและอยากท าแบบเดิมๆ นั้นมี

ประโยชน์ แต่ไม่พอที่จะอธิบายความซับซ้อนของปัญหาสิ่งท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด เหตุและปัจจัยมันแยกย่อย ทั้ง
มองเห็นและมองไม่เห็น รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น
จ าเป็นต้องมีคนที่หลากหลาย มาช่วยกันคิด มาช่วยกันท างาน  เราต้องการแนวคิดที่เป็นระบบ การท างาน
ที่มีโครงสร้าง เพื่อรวบรวมความคิดเหล่านั้นไปตั้งหลัก ก่อนขับเคลื่อน 

ประเด็นของการมองเห็นความคิดเชิงระบบที่ช่วยกันท างานสะสมมาจนจับต้องได้ จะน าข้อคิด และ
ความเห็นของ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างถ่อใน อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ       
นายสมเกียรติ ธรรมสาร มุมมองของนักสาธารณสุขกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจ าก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

มุมมองของนักสาธารณสุขกับโครงการ อพ.สธ. “อ านาจเจริญโมเดล” 

 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีในห้วงแรกๆที่โครงการ อพ.สธ.ได้มาจัดเวทีที่ต าบลสร้างถ่อน้อย
ประมาณ ๒ ครั้ง จึงได้มีโอกาสได้รู้จักกับอาจารย์เกษม กุลประดิษฐ์ และคณะที่ได้มาเยี่ยมพ้ืนที่ป่าดงใหญ่ของ
ต าบลสร้างถ่อน้อย จากการที่ได้ร่วมระดมความคิดเห็นของผู้น าชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่นในประเด็นการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้ว นับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งคนเราในทุกยุคทุกสมัยต่างได้พ่ึงพาป่า                    
ซึ่งมีประโยชน์ต่อคนเราอย่างคุณูปการ สมัยโบราณเมื่อมีการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ก็ต้องได้พ่ึงพาสมุนไพร
ในป่าแทบทั้งสิ้น ปราชญ์ท้องถิ่นมีความรู้ด้านสมุนไพรที่หลากหลาย หากไม่สบายขึ้นมาก็อาศัยหมอพ้ืนบ้าน     
ที่อยู่ในหมู่บ้านในการรักษาตามวิถีดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันมีการแพทย์สมัยใหม่ส่งผลให้หมอพ้ืนบ้านนับวันที่จะ
เลือนหายไปในสังคมไทยเรา ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับสมุนไพรค่อนข้างมาก                           
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ได้มีการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก นั่นหมายถึง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพร จะเห็นได้ จากได้มี
การผลิตแพทย์ทางเลือก การส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรมาใช้ในการรักษาพยาบาล การให้บริการการแพทย์
พ้ืนบ้าน ได้แก่ นวด อบ ประคบ รวมถึงการพัฒนาเป็น “สปา”เพ่ือให้การแพทย์ทางเลือกได้เป็นช่องทางให้
ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ตามเหมาะสม ในปัจจุบันจังหวัดอ านาจ เจริญเป็นจังหวัดต้นแบบ                      
ด้านการแพทย์แผนไทย มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพร ผลิตยาสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพรชนิดต่างๆ
กระจายยาสมุนไพรให้มีการใช้ในโรงพยาบาล รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยหลักสูตรผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยให้สามารถให้รับบริการในสถานบริการสาธารณสุขในระดับต่างๆ เกือบทุกแห่งในจังหวัด
อ านาจเจริญ                  
 จากการศึกษากรอบการด าเนิ นงานของโครงการ อพ .สธ. ในครั้ งนี้  เป็นที่ น่ าชื่นชม  ที่ มี
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความส าคัญและเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้แต่ละภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วม ซึ่งจากการเรียนรู้โครงการมีกิจกรรมส าคัญต่างๆที่น่าสนใจ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ทรัพยากร 
(กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมการปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช) ด้านการใช้ประโยชน์ (กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืช และกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช) ด้านการสร้างจิตส านึก (กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) จากมุมมองของผู้เขียนเข้าใจว่า
ชุมชนและสังคมเราส่วนใหญ่แล้ว ที่ผ่านมาจะยังไม่ได้มีการศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับป่าอย่างเป็นระบบ                    
ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีพอ ปราชญ์ท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ และเมื่อหมดยุค                   
ของผู้สูงอายุนี้แล้ว คนรุ่นใหม่แทบจะไม่ค่อยมีใครที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความรู้ด้านป่าและสมุนไพรเลย                           
หรือแม้แต่หมอพ้ืนบ้านก็นับว่า จะเลือนหายไปในสังคมเราไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชพรรณธัญญาหาร
ต่างๆที่มีอยู่ในป่าใกล้บ้านมีหลากหลายชนิด ล้วนมีประโยชน์ต่อการด ารงวิถีชีวิตคนเรา แต่คนเราในปัจจุบัน
แทบจะไม่ทราบเลยว่าพืชหรือไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอย่างไร มีสรรพคุณอย่างไร ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะอาศัยผลิตผลที่
ได้มาจากป่า อาทิ เห็ด พืชอาหารต่างๆ สัตว์ป่าต่างๆ ส่วนการที่จะน าพืชหรือไม้ต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิตนั้นจะมีน้อย เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นการที่มีโครงการ อพ.สธ.
เกิดขึ้นภายใต้โครงการพระราชด าริ และมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม                          
พร้อมทั้งมีการขยายพ้ืนที่ครอบคลุมป่าส าคัญๆ ไปทั่วทุกอ าเภอในจังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีการเน้น ๓ กลุ่ม
วัย ได้แก่ ผู้น าชุมชน เด็กและเยาวชน และปราชญ์ท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรต่างๆให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างบูรณาการ คาดว่าจะท า
ให้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในกิจกรรมต่างๆให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะน าไปสู่คนที่มีคุณค่า ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมมือร่วม
ใจสานพลังสร้างคุณงามและความดีบันทึกไว้ในแผ่นดิน ดั่งข้อคิดที่ว่า “มองไปข้างหน้ามีความหวัง มองไป
ข้างหลังมีความภาคภูมิใจ”  
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ขับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 ผู้ เขียน ได้มี โอกาสร่วมรับ ฟั งการจัด เวที เสวนาเกี่ ยวกับบทเรียนการขับ เคลื่ อนโครงการ                                     
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาหลากหลาย ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ หน่วยงาน
ภาครัฐ เยาวชน และแกนน าชุมชน เป็นต้น จากการที่ได้รับฟังแง่คิดและประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน    
ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีจิตวิญญาณของการเป็นนักพัฒนา จากนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วม                 
ในเวทีระดับต าบล โดยท่านดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย                          
ท่านธนิต เสียงใส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ท่านบัวลี สุขเกิด แกนน าโครงการ อพ.สธ.ใน
ระดับพ้ืนที่ได้เชื้อเชิญผู้เขียนให้เข้าร่วมเป็นคณะท างานในระดับต าบล ผู้เข้าร่วมประชุมมีหลายภาคส่วน ได้แก่ 
ทีมงาน อบต. ครู สาธารณสุข ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และปราชญ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งจากการที่ได้พูดคุย
และมีการระดมสมองของแต่ละฝ่ายแล้ว ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโครงการ
มาก่อน โดยเฉพาะอาจารย์ธวัชชัย จันดาวัลย์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ ซึ่งเป็นแกนน า               
ที่ส าคัญได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรมต่างๆของโครงการ เพ่ือให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบ อันจะน าไปสู่การร่วมมือกันขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมโครงการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 จากการที่เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้จึงได้เกิดแนวคิดว่า การที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของโครงการ                    
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น คณะท างานระดับพ้ืนที่ควรต้องมีการสานพลังของผู้มีส่วนร่วมแต่ละระดับ      
ให้เข้ามามีส่วนร่วม และก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน ดังนั้ นผู้เขียนจึงได้ยึดกรอบแนวทางหลัก                        
ของโครงการและต่อยอดกระบวนการภายใน เพ่ือที่จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นการ
หนุนเสริมให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังกรอบแนวคิดตาม 
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ม.มหดิล 

คณะท ำงำน 

อบต. 
แก

นน
 ำช

ุมช
น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีหลักส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภาคีเครือข่าย คณะท างาน และกิจกรรม                    
มีทุนพ้ืนฐาน ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนบุคคล ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนศักยภาพ
ชุมชน ทุนข้อมูล ทุนการสื่อสาร และทุนระบบการบริหารจัดการ และมีขั้นตอนกิจกรรมย่อยต่างๆอีก                     
๑๕ ขั้นตอน ได้แก่ 

๑) แกนน าชุมชน   คัดเลือกคน ๓ กลุ่มวัยเข้ามาเป็นคณะท างาน 

๒) แกนน าระดับต าบล  แต่งตั้งคณะท างานโครงการระดับต าบล 

๓) แกนประสานกลาง   คัดเลือกบุคคลเป็นแกนน ากลางเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับพ้ืนที่ 
๔) วิธีการศึกษา  ยึดตามแนวทางของโครงการ 

๕) การเก็บข้อมูล ยึดตามแนวทางของโครงการ 
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๖) การบันทึกข้อมูล ยึดตามแนวทางของโครงการ 

๗) การรายงานผล ยึดตามแนวทางของโครงการ 

๘) การบันทึกภาพกิจกรรม ยึดตามแนวทางของโครงการ 

๙) การประเมินผล ยึดตามแนวทางของโครงการ 

๑๐) การสรุปถอดบทเรียน จัดเวทีถอดบทเรียนผลการท างานในระดับพื้นท่ี 

๑๑) การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้สังคมทุกระดับรับรู้ 
๑๒) การยกย่องคนท าด ี ประกาศยกย่องคนท าดีเพ่ือเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน 

๑๓) การจัดแหล่งเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน 

๑๔) การศึกษาเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มาศึกษาเรียนรู้ภายในชุมชน 

๑๕) การจัดท าเอกสารเผยแพร่ ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

 

กระบวนการที่ได้น าเรียนในเบื้องต้นนั้น เป็นเป้าหมายร่วมเดียวกันของพ้ืนที่ต าบลสร้างถ่อน้อย 
เพ่ือให้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมต่างๆที่ชัดเจน อันจะน าไปสู่การด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป” 

  ผมได้คุยกับ ผอ.สมเกียรติ เมื่อมีโอกาสพบกันทุกครั้ง ท่านเป็นคุณหมอที่คิดข้ามศาสตร์ความช านาญ
ของตนเอง เมื่อมีการชวนให้แสดงความคิดเกี่ยวกับ “อ านาจเจริญโมเดล เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ” สิ่งที่ท่านกล่าวถึงคือระบบในการร่วมกันสรรค์สร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่ชุมชน
และสังคม และความส าคัญของการอุทิศตน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อันจะน าไปสู่ชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง และร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับพ้ืนที่ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการคิดอย่างเป็นระบบก่อนลงมือปฏิบัติการใดๆ เพ่ือหนีให้พ้นจากสถานการณ์เดิมๆ ซึ่งกลาย
มาเป็นวังวนของปัญหาในที่สุด  
 

ดร.รมณีย์ ทองดารา จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าภารกิจส าคัญยิ่งกับโครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชน
อย่างบูรณาการ กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ งานจัดระบบฐานข้อมูลป่าชุมชนทุกป่า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่คน
ทุกคนในโครงการฯ นี้ต้องท าเป็นการสร้างทีมท างานแบบไม่ซับซ้อน อาศัยความช านาญ ความสนใจ และ
ความตั้งใจ มาเป็นทุนตั้งต้นก่อน ที่เหลือเป็นการบริหารจัดการคนให้ช่วยกันท างานให้เป็นระบบ ท ากันแบบ
ไม่ให้รู้ตัว แล้วค่อยจัดกระบวนการให้น าผลการจัดท าฐานข้อมูลมาแสดงให้ทุกคนได้ดูกัน ตอนไปจัดกิจกรรม 
ป่าสัญจรทุกเดือน ลองอ่านดูว่าเธอมีความคิดอย่างไรกับระบบการจัดการ เพ่ือสร้างคนให้มารู้จักการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

 
การได้รับโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนหนึ่งของการด าเนินการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพ่ือการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น ในจังหวั ด
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อ านาจเจริญ ช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า เนื่องจากในอดีตชุมชนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่า ใช้ประโยชน์จากป่าทั้งด้าน
อาหาร ยา วัฒนธรรมความเชื่อ และใช้สอยพืชในป่ามาเป็นเวลานาน ท าให้อาจมีการใช้ประโยชน์จนเกินก าลัง
ความสามารถในการรองรับของป่า ป่าถูกท าลาย ปัญหาการลักลอบตัดไม้ เนื่องจากปัจจุบันคนในชุมชนเพ่ิม
มากขึ้น ต่างคนต่างใช้ประโยชน์ โดยไม่มีการดูแลจัดการให้ป่าฟ้ืนคืนสภาพดังเดิม โดยหน่วยงานเจ้าภาพหรือ
คนในชุมชน หรืออาจมองไม่เห็นคุณค่าหรือความส าคัญจากคนบางกลุ่ม เนื่องจากสภาพทางสังคมในปัจจุบัน
ท าให้คนห่างเหินจากป่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าโดยตรง ท าให้มีการใช้ประโยชน์จากป่าในทางที่ผิด หรือเกิน
ก าลังจนเป็นการท าลายป่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจได้  

การท างานที่ผ่านมาพบว่า คนอ านาจเจริญที่เข้ามาร่วมโครงการ มีความตั้งใจที่เข้ามาร่วมมือกันในการ
พัฒนาตนเอง การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ สิ่งที่ตนเองสนใจ หรือตามความถนัด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน  
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ร่วมกันของ
คนอ านาจเจริญ การเห็นศักยภาพของคนหลายหลากกลุ่มวัย การเป็นนักคิด นักปฏิบัติ พัฒนาตนเองโดยการ
เรียนรู้และส่งผ่านความรู้ การเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจ การร่วมกันคิดแก้ปัญหาในเรื่องของการท าลายป่า  
และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการร่วมกันส่งผ่านความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน  จากกลุ่มคนที่มองเห็นปัญหาและต้องการกระตุ้นให้สังคมโดยรวมมีการตระหนักและร่วมคิด ร่วมท า 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น ทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเข้ามาร่วมท างาน  ผลจากการศึกษา
เรียนรู้ ได้ลงมาสู่การปฏิบัติโดยการด าเนินการส ารวจขอบเขตป่า และสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ป่าชุมชนของตนที่ผ่าน
มาสองปี ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทางความคิด และทักษะใน
หลากหลายด้านเพ่ิมมากขึ้น เด็กๆ คุณครู พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้มาพบเจอกันมีปฏิสัมพันธ์
ของระบบสังคมแบบครอบครัวในทุกๆ เดือน เกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่แน่นแฟ้น 
เกิดการปลูกฝังความคิด และจริยธรรม และสร้างคนรุ่นใหม่ๆ ที่มีแนวคิดในการรักท้องถิ่น เห็นความส าคัญของ
บ้านเกิดของตนผ่านกระบวนการ นอกเหนือจากนี้ ศักยภาพของปราชญ์ทางยาสมุนไพรนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง 
ข้อมูลทั้งชนิด คุณสมบัติพืชที่ได้จากการส ารวจ ของชุมชน น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน พบว่า สองปีที่ผ่านมาได้มองเห็นการพัฒนาในการก้าวย่างของคนในจังหวัดอ านาจเจริญ  
นับมาเป็นจุดเริ่มของต้นแบบที่ควรน ามาขยายและแตกหน่อทางความคิด และการปฏิบัติไปสู่สังคม และชุมชน
อ่ืนๆ นั่นคือมุมมองของ “อ านาจเจริญโมเดล”  

 
อาจารย์รมณีย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกเล่นๆ ว่า อาจารย์ต้น ได้ท าสิ่งส าคัญ โดยไม่รู้ตัว มันคือ การ

น าคนต่างวัย ต่างความรู้ ต่างประสบการณ์ มาช่วยกันคิด มาช่วยกันท างาน ฐานข้อมูลป่าชุมชน โดยไม่ให้
ความส าคัญกับอาชีพ หรือต าแหน่งงาน กลับให้ความส าคัญกับความคิด แผนงานและการลงมือท างานกับทุก
คนที่เกี่ยวข้องแทน น าไปสู่การเรียนรู้ การสร้างระเบียบวินัยขึ้นมา ซึ่งกว่าจะท าเช่นนี้ได้ต้องอาศัยจิตใจที่
เข้มแข็ง และความสามารถในการอดทนต่อความวุ่นวายได้เป็นอย่างดี ผมหมายถึงทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ทุกๆ คนที่หล่อหลอมกันขึ้นมา นี่ก็เป็นระบบของการท างานที่มีความพร้อมต่อวิถีการท างานในอนาคตข้างหน้า  

 



- 11 - 
 

ต่อไปเรำจะมำดูมุมมองของผู้แทนของส่วนรำชกำร ที่เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงเครือข่ำยป่ำชุมชน 
กับ มหำวิทยำลัยมหิดล และศูนย์ประสำนงำนโครงกำร อพ .สธ. มำโดยตลอด คือ นำยรักษ์ ปลอบเมือง 
หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ เกี่ยวกับควำมเป็นมำของกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืชของท้องถิ่นจังหวัดอ ำนำจเจริญ ดังนี้ครับ 

 
 
1. การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในเขตพื้นที่จังหวัด

อ านาจเจริญ 
 เมื่อประมำณ ปี 2553 เครือข่ำยภำคประชำชนที่สนใจในงำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมคณำจำรย์มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ (โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ) และ
โครงกำรวิจัยแบบสหสำขำวิทยำเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรพันธุกรรม
พืช ได้ร่วมกันท ำกำรศึกษำวิจัยส ำรวจข้อมูลป่ำในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ  

ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2555 จังหวัดอ ำนำจเจริญได้เข้ำร่วมด ำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีกับโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต
อ ำนำจเจริญ มหำวิทยำลัยมหิดล คณำจำรย์มหำวิทยำลัยมหิดล และเครือข่ำยประชำชนที่สนใจในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยแบบสหสำขำวิทยำเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน
กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืชท้องถิ่นพ้ืนที่ศึกษำจังหวัดอ ำนำจเจริญ (ป่ำดงบังอ่ี – ดงหัว
กอง) โดยมีผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้ 

1.1 พัฒนำแผนงำน 6 แผนงำนภำยใต้โครงกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพสู่ชุมชนอย่ำงบูรณำกำร กรณีศึกษำจังหวัดอ ำนำจเจริญ ประกอบด้วย 

1.1.1 แผนงำนจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ประจ ำอีสำนใต้ 

1.1.2 แผนกำรวิจัยเครือข่ำยอนุรักษ์ 3 วัย 
1.1.3 แผนกำรวิจัยกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
1.1.4 แผนกำรวิจัยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์อ ำนำจเจริญ 
1.1.5 แผนกำรวิจัยกำรพัฒนำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
1.1.6 แผนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ภำษำลำว 
ทั้งนี้ โดยใช้ป่ำดงบังอ่ี – ดงหัวกอง เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ และได้ขยำยพ้ืนที่กำรศึกษำให้

ครอบคลุมป่ำทั้ง 7 อ ำเภอของจังหวัดอ ำนำจเจริญ  
 1.2 จัดสร้ำงระบบฐำนข้อมูลป่ำ จ ำนวน 13 ป่ำ ดังกล่ำวข้ำงต้น เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ด ำเนินโครงกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสู่ชุมชนอย่ำงบูรณำกำร (ปีงบประมำณ 
2556) ด ำเนินกิจกรรมป่ำสัญจร ณ ป่ำชุมชน ป่ำดงใหญ่ ต.หนองข่ำ อ.ปทุมรำชวงศำ อบรมกำรใช้จีพีเอส  
เพ่ือกำรจัดกำรป่ำชุมชน จัดประชุมทำงวิชำกำรและนิทรรศกำรทรัพยำกรไทย : น ำสิ่งดีงำมสู่ตำโลก ณ เขื่อน
ศรีนครินท์ อ ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกำญจนบุรี 
 1.3 ในปีงบ 2557 จัดท ำแผนแม่บทโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
(อพ.สธ.) จังหวัดอ ำนำจเจริญ ระยะที่ 5 ปีที่ห้ำ (1 ตุลำคม 2554 – 30 กันยำยน 2559) เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของจังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยมีส่วนรำชกำรของจังหวัด
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ภาคประชาชน 

- ผู้น าชุมชน 

- ปราชญ์ชาวบ้าน 

- นักเรียน 

- คร ู
 

ภาควิชาการ 

- ม.มหิดล 

- คณาจารย์ 

- นักวิจัย 

 
 

 

 
         

         ภาคราชการ 

         - จังหวัดอ านาจเจริญ 

         - ส่วนราชการ/อ าเภอ 

         - อปท. 

แผนแม่บท 

  อพ.สธ การบูรณาการ 

 

อ ำนำจเจริญเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริ รวม 18 หน่วยงำน และได้จัดท ำแผนปฏิบัติงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 
  (1) กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร   

(2) กรอบกำรใช้ประโยชน์  
  (3) กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก  
 
 

2. อ านาจเจริญโมเดล ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ ของจังหวัดอ ำนำจเจริญ ประกอบด้วย 
 2.1 ภำคประชำชนของจังหวัดอ ำนำจเจริญที่สนใจในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ผู้น ำชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน ครู และนักเรียน ในพ้ืนที่ป่ำทั้ง 13 ป่ำ ซึ่งตระหนักในคุณค่ำและ
ควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ที่หำยำกใกล้สูญพันธ์ เพ่ือเป็นมรดกตกทอดให้อนุชนคนรุ่น
หลัง และเป็นทรัพย์มรดกอันทรงคุณค่ำของชำติ โดยภำคประชำชนได้ร่วมกันท ำงำน เพ่ือสนองพระรำชด ำริฯ 
ในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นของจังหวัดอ ำนำจเจริญ จนเกิดเป็น “เครือข่ำยกำรท ำงำนมหิดล อพ.สธ.”  
 2.2 ภำควิชำกำร อันได้แก่ โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ มหำวิทยำมหิดลอ ำนำจเจริญ 
คณำจำรย์และนักวิจัยในโครงกำรวิจัยแบบสหวิทยำเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรพันธุกรรมพืชท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษำจังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้ท ำหน้ำที่ในกำรให้ควำมรู้วิชำกำร ชี้แนะ 
และรวบรวมองค์ควำมรู้จำกภำคประชำชน โดยเฉพำะจำกปรำชญ์ชำวบ้ำน มำสรุปและรวบรวมและจัดท ำ
ฐำนข้อมูลป่ำทั้ง 13 ป่ำ 

การบูรณาการ 

 

การบูรณาการ 
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 2.3 ภำครัฐ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอ ำนำจเจริญ ส่วนรำชกำรต่ำงๆ อ ำเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ของจังหวัดอ ำนำจเจริญที่ได้ร่วมกันกับภำคประชำชน และภำควิชำกำรขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอ ำนำจเจริญ เพ่ือสนองพระรำชด ำริฯ  
 2.4 ปัจจัยประกำรสุดท้ำย ที่ช่วยให้งำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นของจังหวัดอ ำนำจเจริญประสบ
ผลส ำเร็จ ได้แก่ กำรมีแผนแม่บทโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ระยะที่ 5 ปีที่
ห้ำ (1 ตุลำคม 2554 – 30 กันยำยน 2559) เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน และมีกำรท ำงำนอย่ำงบูรณำกำร
ร่วมกันของทั้งสำมภำคส่วนดังกล่ำว จึงส่งผลให้กำรขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ก้ำวหน้ำมำโดยล ำดับ 
 

 ท่ำนให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ทั้ง 3 ภำคส่วน ประกอบด้วย ส่วนรำชกำร ประชำชน และนักวิชำกำร มำ
ท ำงำนประสำนกัน ภำยใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ. ในควำมคิด ซึ่งมำจำกกำรสังเกต กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่
ผ่ำนมำนี้เอง ท่ำนหัวหน้ำยุทธศำสตร์จังหวัดใช้ค ำว่ำ ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของจังหวัดอ านาจเจริญ ว่ำต้องเริ่มมำจำกควำมร่วมมือ 
ท ำนองเดียวกับทฤษฎีสำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ ของท่ำนอำจำรย์ประเวศ เพ่ือให้ทุกภำคส่วนเกิดควำมเข้มแข็ง
ในกำรร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืนต่อไปครับ 
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ส่วนที่ ๓   ????????? 
 

 

โดยประสบการณ์ของผู้น าชุมชนอย่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแกนน าประชาชน เมื่อจะต้องท างาน
เพื่อส่วนรวม คนเหล่านี้จะมองก่อนว่า ตัวเขาเองนั้น จะท าอะไรให้เกิดประโยชน์กับคนอ่ืนได้บ้าง การคิด
จะมองไปที่กิจกรรมและผลกระทบว่า จะเกิดกับจ านวนคนมากน้อยแค่ไหนในชุมชน หรือในพื้นที่เป้าหมาย
แบบเจาะจง และเม่ือโครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณา
การ กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญนี้ ได้รับเกียรติจากผู้น าประชาชนหลายท่านมาร่วมงานด้วย มาถึง
วันนี้ท่านได้เห็นและพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างงานที่ท าตามปกติ กับ งานที่ท าร่วมกันมา
ตลอดเวลาเกือบสามปี ในโครงการฯ นี้แล้ว  

นายขันทอง โคกโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต าบลปลาค้าว อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ มีความอย่างไรกับ
แนวทางของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์ป่าแบบยั่งยืนในจังหวัดอ านาจเจริญ ลองพิจารณากันดูครับ 

จังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ราบ
สูง แต่ก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ดี มีป่าไม้ มีล าห้วย ซึ่งในน้ ามีปลา ในนามีข้าว 
ท าให้ชาวบ้านด ารงชีวิตได้อย่างมีสุข ซึ่งพ้ืนที่ป่าก็จะมีสัตว์ พืช และยา พืชนั้นจะมีที่เป็นตัวยาสมุนไพรอยู่มาก 
ชาวบ้านก็จะรู้กันเป็นบางอย่าง ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราในชุมชนควรจะร่วมด้วยช่วยกันรักษาป่าให้มีไว้
ตลอดไป แต่สิ่งที่ชาวบ้านท าเป็นประจ าอยู่แล้วก็คือ การเลี้ยงปู่ตา ซึ่งจะท ากันช่วงเดือนมีนาคม การเลี้ยงผีตา
แฮก (ผู้รักษาพ้ืนที่นา ป่าไม้) แล้วแต่ละปีจะมีการปลูกป่าในวันส าคัญ จะมีพ่อค้า ประชาชน และหน่วยงาน
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ราชการไปร่วมกันปลูกป่า แต่บางครั้ง ถ้ามีเหตุจ าเป็นในการตัดไม้ เราจะเหลือต้นตอไว้ ก็จะมีการปลูกทดแทน
ด้วย ถ้าชาวบ้านไปขุดมัน เขาก็จะเหลือตรงโคนหัวมัน และขุดฝังไว้อีกที มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาไฟป่า 
และสอดส่องดูแลคนที่มาลักลอบขโมย ทางด้านโรงเรียน ผมได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา จึงได้มีโอกาส
พบปะพูดคุยกับนักเรียน ให้พยายามช่วยเป็นหูเป็นตา เพราะนักเรียนมีจ านวนมาก ถ้าพบเห็นสิ่งผิดปกติ ก็ให้
รายงานถึงผู้น าชุมชน และมาถึงหมู่บ้านของเรา จะมีการประชุมประจ าเดือน และพูดเสียงตามสาย ให้ชาวบ้าน
เล็งเห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ว่ามีคุณประโยชน์กับพวกเรามากมาย เราควรจะพากันอนุรักษ์ ให้เป็นที่เชิด
หน้าชูตาของต าบลเรา และจังหวัดอ านาจเจริญของเราอย่างยั่งยืนตลอดไป 

โดยความสามารถเฉพาะตัว และอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจที่คนในชุ มชนมอบให้กับผู้น าท่านนี้          
พ่อขันทอง รวมกับจิตใจที่แน่วแน่ว่า การตัดสินใจมาช่วยกันท างานในโครงการนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับป่า
ชุมชน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังลูกบ้านได้ ด้วยความศรัทธานี้เอง รวมกับความคิดดีๆ ที่ได้รับมาจากการพูดคุย
กัน ฟังคนอ่ืนๆพูด และได้ไปเห็นการจัดการป่าชุมชนแห่งอ่ืนๆ ท าให้ท่านเห็นว่าต้องเพ่ิมบทบาทในการท างาน
ให้มีกิจกรรมมากขึ้น และจ าเป็นต้องไปข้องเกี่ยวกับผู้คนที่หลากหลายต าแหน่งหน้าที่มากขึ้นเช่นกัน และอีก
หน้าที่หนึ่งซึ่งส าคัญคือการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่ไม่ใช่การสื่อสารด้วยการพูดแต่เพียงอย่างเดียว 
จะท าให้เกิดกลไกการกระตุ้น เร่งเร้า ให้คนมาร่วมมือกันท างานบางอย่างที่ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะของผู้ใดหรือฝ่าย
ใด เพียงผู้เดียวหรือฝ่ายเดียวอีกต่อไป 

พ่อสุวรรณ ขจัดมลทิน แกนน าป่าดงใหญ่หนองข่า จัดเป็นนักกิจกรรมระดับแนวหน้าของโครงการวิจัย
นี้ ท่านเป็นทั้งนักคิด นักกิจกรรม และนักวางแผน ได้น าเสนอต้นแบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ในมุมมองของแกนน าป่าชุมชน ด้วยการล าดับขั้นตอนระคนกับระบบการท างานพร้อมทั้งมีกิจกรรมการ
ด าเนินงานแทรกมาด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ท่านเขียนมาให้ทั้งสิ้น ๑๑ ข้อดังนี้ 

1. มีโครงสร้ำงคณะท ำงำน บวร /ทีมวิจัย แยกเป็นฝ่ำย 6 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริหำรจัดกำร ฝ่ำยผลิต ฝ่ำย
อนุรักษ์ ฝ่ำยเพำะช ำ ฝ่ำยติดตำมประเมินผล 

2. มีพ้ืนที่ด ำเนินกำรที่ชัดเจน/ ขอบเขต/ เส้นทำงเดินป่ำ หรือเส้นทำงศึกษำ พืชสมุนไพร เห็ด หอย หอม 
สัตว์ 

3. มีประวัติศำสตร์ ชุมชน/ ประวัติควำมเป็นมำของป่ำ 
4. กำรมีส่วนร่วมของคน 3 วัยของชุมชน/ หน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่ 
5. มีกำรบูรณำกำรแผนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
6. มีกำรจ ำแนก พืช – อำหำร สมุนไพร 
7. มีปฏิทินพืช/ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
8. มีต ำรับยำ/ ท ำเนียบปรำชญ์/ องค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
9. มีศูนย์กำรเรียนรู้/ มีปรำชญ์/ ผู้รู้ประจ ำศูนย์ 

10. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ จำกรุ่นสู่รุ่น 
11. มีอุปกรณ์ประจ ำศูนย์ 
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นี่คือวัตถุดิบส ำหรับกำรเขียน ER Diagram ที่บ่งบอกถึง (Input Process Output) ปัจจัยน ำเข้ำ 
กระบวนกำรและผลที่ได้รับ อยู่ในสิ่งที่น ำเสนอใน 11 ข้อ และถ้ำขยำยควำมในรำยละเอียดของ 11 ข้อนี้   
จะพบว่ำ จริงแล้วเป็นกำรกล่ำวถึงเรื่องของกิจกรรมที่ส ำคัญทั้งสิ้น กิจกรรมเหล่ำนี้ ใครรับผิดชอบ รับผิดชอบ
อย่ำงไร เป็นกำรกล่ำวโดยสรุปถึงขอบเขตแห่งงำนที่แกนน ำป่ำชุมชนจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน รวมทั้งแสดงควำม
รับผิดชอบด้วยกำรกระท ำร่วมกับส่วนงำนอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ประสำนงำน นักวิจัย เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เป็นต้น ซึ่งตรงนี้เองมีเรื่องส ำคัญแฝงอยู่ นั่นคือ คน ไม่ว่ำจะเป็น คนที่ต้องมำลงมือท ำงำน คนที่ต้อง
มำรับรู้ประสำนงำน คนที่จะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

จำกกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และได้ท ำงำนซ้ ำๆ ทั้งในป่ำชุมชนที่รับผิดชอบ รวมทั้งกำร
เข้ำร่วมประชุมกรรมกำรเครือข่ำยป่ำชุมชนทุกเดือน ผมเห็นว่ำทั้งผู้ใหญ่บ้ำนขันทอง และพ่อสุวรรณ ในฐำนะ
แกนน ำป่ำชุมชน เล็งเห็นแล้วว่ำ ถ้ำหวังผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกับป่ำชุมชนแบบที่พวกเรำ ซึ่งหมำยถึงทุก
คนในเครือข่ำย ที่มำร่วมกันท ำงำนในครั้งนี้ ผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำชุมชนในทุกระดับ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่บำงประกำรขึ้นมำใหม่ มันเป็นหน้ำที่ใหม่ที่เกิดมำจำกกำรท ำควำมเข้ำใจในกิจกรรม
ส ำคัญที่จ ำเป็นต้องท ำ และกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคัญในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจ ำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 
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ส่วนที่ ๔  ????????? 
 

 
 
ด้วยสภาพแวดล้อมในการด าเนินโครงการวิจัยฯ นี้ทุกๆ ด้าน เป็นสิ่งแปลกใหม่ส าหรับทุกคน 

แปลกตั้งแต่ความคิด วิธีการท างาน วิธีการวางแผน และการประเมินผล มันจะไปเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิด 
และผลประโยชน์บางประการด้วย บ้างก็จะเริ่มอึดอัด บ้างจะทนไม่ไหว ดังนั้นในระยะแรกของการท างาน 
มีปราชญ์อย่าง พ่อบุญยงค์ พูดกับผมไว้น่าฟังเม่ือสองปีก่อนว่า เราท างานกันไปได้สักปีกว่าๆ นี้ สิ่งที่
เกิดขึ้น นอกจากความก้าวหน้าตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มันยังได้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง ท่านบอกว่า
อาจารย์ ได้คัดเลือกคนจริง ที่จะอยู่ท างานกับเรา แต่ผมกลับคิดว่า ไม่ใช่ครับ อันนี้มันเป็นเรื่องตัวใครตัว
มัน เขาเลือกของเขาเอง ผมไม่ได้เลือก เพราะถ้าทรรศนะคติไม่ตรงกันแล้ว แม้ผมเลือกและอยากได้ไว้ เขา
ก็คงไม่อยู่ และอย่างที่บอกไว้ข้างต้น งานนี้มันแปลกใหม่กับหลายๆคน ถ้าปรับทัศนคติเข้าหากันไม่ได้ ก็ยุ่ง
ครับ ตอนนี้ลองดูว่า ครู พระสงฆ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ผู้ใหญ่บ้านดอนก่อ กล่าวถึงเรื่องของการปรับทรรศนะคติ เพื่อการท างานอนุรักษ์ร่วมกันอย่างไร  

 
นำยอุทัย  บำงเหลือ หรืออำจำรย์อุทัย ของเด็กนักเรียนโรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ ได้เพ่ิมบทบำท

คุณครู มำท ำหน้ำที่เป็น แกนน ำป่ำโคกบ๋ำใหญ่ และเข้ำร่วมกิจกรรมของโครงกำรวิจัยมำนำนกว่ำสำมปี ได้
เสนอควำมคิดผ่ำนโมเดลกำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในระดับชุมชนในมุมมอง
ของกลุ่มพัฒนำและอนุรักษ์ป่ำโคกบ๋ำใหญ่ ด้วยประสบกำรณ์ และควำมมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะดูแลรักษำป่ำโคกบ๋ำ
ใหญ่ ท่ำนได้มีโอกำสน ำควำมตั้งใจเหล่ำนั้นมำร่วมงำนในโครงกำรฯ โดยน ำควำมช ำนำญในประกอบอำชีพครู 
มำเป็นทุนตั้งต้นและปรับเข้ำหำเครือข่ำยกำรท ำงำน เพ่ืออนุรักษ์ป่ำชุมชน เรื่องรำวที่จะได้อ่ำนต่อไปนี้คือ ผล
เชิงประจักษ์ท่ีเกิดข้ึนในใจ และท่ำนได้เขียนบรรยำยออกมำดังนี้ 
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บริบทการปฏิบัติการของการอนุรักษ์ 
1. เหตุที่มำของกำรปฏิบัติกำร 

กำรพัฒนำเครือข่ำยเน้นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรดูแลช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่ด้ำนกำรศึกษำ ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ รวมทั้งกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยอำศัยนโยบำย ปัญหำกำรขำดแคลน และควำม
ต้องกำรของสังคมมำเป็นตัวพัฒนำ 

2. ปัจจัยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ปัจจัยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่ 
2.1 ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงทำงกำยภำพ 
2.2 ปัจจัยคนในพ้ืนที่และคนนอกพ้ืนที่ ที่มีศักยภำพกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและบทบำทหน้ำที่ 
องค์กรหรือบุคคล บทบาทหน้าที่ 

1. คนหลักหรือแกนน ำ 1.1 ประชุมวำงแผนรับสมัคร 
1.2 จัดเก็บข้อมูลผู้รับผิดชอบ 
1.3 ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนสมำชิก 
1.4 ประชุมวำงแผนร่วมกัน 
1.5 ปฏิบัติงำนร่วมกัน เป็นพี่เลี้ยงในกำรท ำงำน 

2. คนร่วม ( ปรำชญ์/ประชำชน/เยำวชน ) 2.1 สมัครใจ ยอมรับ และรับผิดชอบ เหตุกำรณ์
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

2.2 ปฏิบัติงำนตำมกรอบท่ีก ำหนดขึ้นร่วมกัน 
3. คนสนับสนุน 

อบต. 
อพ.สธ. 
ม.มหิดล 
โรงเรียน วัด ชุมชน 

 
- สนับสนุนงบประมำณ 
- สนับสนุนวิชำกำร 
- สนับสนุนวิชำกำร 
- สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ 

 
4. กำรรำยงำนผลหรือเผยแพร่ 

4.1 รำยงำนผลในรูปแบบเอกสำรต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยในชุมชน 

5. กำรสร้ำงและกำรส่งเสริมอำชีพไปพร้อมกับกำรอนุรักษ์ 
6. กำรสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
7. กำรเชิดชูเกียรตินักอนุรักษ์ 
8. สร้ำงกฎระเบียบกำรใช้ป่ำร่วมกัน โดยให้มีผลบังคับใช้  โดยประกำศเป็นของชุมชนในรูปแบบ

คณะกรรมกำร 
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อำจำรย์อุทัย ท่ำนปรับทัศนคติของตัวท่ำนขึ้นมำใหม่ว่ำ งำนสอนหนังสือเด็กนักเรียน ในฐำนะครูนั้น 
เป็นเรื่องส ำคัญ แต่ยังมีเรื่องส ำคัญที่ท่ำนต้องท ำไปพร้อมๆ กันด้วย องค์ประกอบแห่งกำรเรียนรู้เรื่องของกำร
จัดกำรป่ำชุมชนโคกบ๋ำใหญ่นั้น มีพร้อมอยู่แล้วในต ำบลปลำค้ำว ได้แก่ บ้ำน วัด โรงเรียน และเมื่อมี
โครงกำรวิจัยฯ นี้มำช่วยให้กำรสนับสนุน ก็ยิ่งช่วยให้กำรด ำเนินงำนทั้งสองด้ำน คือ กำรสอนหนังสือใน
ห้องเรียน และกำรออกแบบให้ป่ำโคกบ๋ำใหญ่ เป็นที่เรียนรู้ของกลุ่มเยำวชนเกิดขึ้นได้จริง มันคือ กำรสร้ำง
ทัศนคติที่ใช้สภำพแวดล้อมในต ำบลมำสนับสนุนกำรสอนหนังสือตำมปกติ และกำรเปิดพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้นอกระบบกำรศึกษำ โดยปรับตัวให้ท ำหน้ำที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยท ำให้เป้ำหมำยที่
ต้องกำรเกิดผลจริง  
 
 ในส่วนของท่ำนพระครูมงคลวรวัฒน์ เจ้ำอำวำสวัดเทพมงคล ท่ำนเป็นพระนักพัฒนำองค์หนึ่ง ท่ำน
เคยได้เข้ำมำร่วมวงเสวนำของโครงกำรฯ ครั้งหนึ่งตอนพิธีเปิดศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำงโครงกำร อพ.สธ.-มหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ท่ำนได้น ำเสนอแนวทำงกำรอนุรักษ์พืชพันธุ์ป่ำไม้ไว้
อย่ำงน่ำสนใจ ดังนี้ 

กำรที่จะอนุรักษ์พืชพันธุ์ป่ำไม้ธรรมชำติต่ำงๆ ให้คงอยู่ต่อไปนั้นเป็นเรื่องส ำคัญอย่ำงยิ่ง  โดยเฉพำะใน
ยุคทุนนิยมบริโภคนิยมอย่ำงในปัจจุบันนี้ เพรำะคนมักจะมองข้ำมไปว่ำ เป็นสิ่งเล็กน้อย ไม่ส ำคัญสู้วัตถุสิ่งของ
ต่ำงๆ ที่เขำผลิตได้จำกโรงงำนอุตสำหกรรม หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ ประกอบกับประชำกรของโลกก็มี
มำกขึ้นทุกวัน ป่ำไม้ที่เป็นทรัพยำกรธรรมชำติก็นับวันหมดไป โดยเฉพำะต้นไม้พืชพันธุ์ที่มีสรรพคุณทำงยำก็ถูก
ท ำลำยลงไปเรื่อยๆ แทบจะไม่เหลืออยู่เลย 
      แต่ถ้ำเรำจะร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพันธุ์เหล่ำนี้จริงๆ ก็คิดว่ำ ยังพอมีแนวทำงเป็นไปได้ จึงขอ
เสนอ 
    แนวทำงกำรอนุรักษ์พืชพันธุ์ป่ำไม้ ๕ ประกำรดังนี้ 

๑. ต้องสร้ำงจิตส ำนึก 
๒. ต้องระลึกหน้ำที่ 
๓. ต้องมีกตัญญ ู
๔. ต้องดูธรรมชำติ 
๕. ต้องไม่ขำดปณิธำนใจ 

1.  ประกำรแรกจะต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้กับคนในท้องถิ่นให้ ได้เสียก่อน จะท ำอะไรทุกอย่ำงจะประสบ
ควำมส ำเร็จและยั่งยืนได้ต้องปลูกฝังสร้ำงจิตส ำนึกให้กับคนเสียก่อน “ค ำว่ำจิตส ำนึก” คือ สภำพที่จิตรู้ตัว
ว่ำคือ อะไร อยู่ที่ไหน ต้องกำรอะไร หรือก ำลังรู้สึกอย่ำงไรต่อสิ่งใด สรุปได้ว่ำจะต้องสร้ำงควำมตระหนัก
ให้กับทุกคนมองเห็นว่ำ ป่ำไม้เป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ถ้ำโลกนี้ขำดป่ำไม้มนุษย์และสัตว์
ทั้งหลำยก็อยู่ไม่ได้ เรำจะเห็นว่ำในปัจจุบันนี้ภัยธรรมชำติมีมำกข้ึนกว่ำสมัยก่อน ก็เพรำะโลกเรำเสียสมดุล
ธรรมชำตินั้นเอง  

2. ประกำรที่ 2 ต้องให้ทุกคนมองเห็นภัยจำกธรรมชำติที่ผ่ำนมำก็ดี ก ำลังเกิดอยู่ก็ดี และจะเกิดต่อไปใน
อนำคตก็ดีว่ำ กำรดูแลรักษำพืชพรรณป่ำไม้ธรรมชำติสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ มันเป็นหน้ำที่ ที่เรำทุกคนจะต้อง
ช่วยกันไม่ใช่เป็นหน้ำที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งดังที่คนส่วนใหญ่คิดกันใน
เวลำนี้ 

3. ต้องมีควำมกตัญญู  มีค ำนักปรำชญ์ท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ “โลกรอดได้เพรำะควำมกตัญญู กตเวที “ควำมกตัญญู
ถือว่ำเป็นคุณธรรมที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง  ในยุคโลกำภิวัฒน์หรือยุคบริโภคนิยมที่เป็นอยู่นี้ควำมรู้จักบุญคุณของ
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พ่อแม่ปู่ตำย่ำยำย ครูอุปัชฌำย์อำจำรย์ ลดน้อยลงไปเรื่องๆ เรำจะเห็นได้ว่ำลูกทอดทิ้งพ่อแม่ผู้ แก่เฒ่ำให้
ได้รับควำมล ำบำกมำกขึ้น ดังนั้น กำรสอนเรื่องควำมกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีพระคุณอย่ำงเดียวไม่พอ
ต้องสอนให้คนกตัญญูกตเวทีต่อป่ำไม้ธรรมชำติสิ่งแวดล้อมของโลกด้วย ถ้ำไม่อย่ำงนั้นแล้วมนุษย์จะไม่มีที่
จะอยู่อำศัย เพรำะโลกมันจะฉิบหำยอยู่แล้ว 

4. ต่อไปนี้คนต้องดูแลธรรมชำติสิ่งแวดล้อมให้มำกขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่ เพรำะที่ผ่ำนมำนี้บรรพบุรุษของเรำท ำ
บำปไว้มำกแล้ว คือ ท ำลำยธรรมชำติป่ำไม้ภูเขำแทบจะไม่เหลือแล้ว ดังนั้นต่อไปนี้บรรดำลูกหลำนมนุษย์
รุ่นใหม่จะต้องมำร่วมกันไถ่บำปด้วยกำรดูแลรักษำ ปลูกป่ำทดแทนในส่วนที่สูญเสียไป แม้จะท ำได้ไม่เต็มที่
ก็ยังดีกว่ำไม่ท ำอะไรเลย ถ้ำไม่อย่ำงนั้นเรำทั้งหลำยจะถูกตรำหน้ำว่ำ (เป็นอกตัญญู) 

5. ประกำรสุดท้ำยจะต้องไม่ขำดประณิธำนใจ  ท ำอย่ำงไรเรำจะสำมำรถปลูกฝังอุดมกำรณ์ อุดมคติให้กับคน 
๓ วัย ที่โครงกำรก ำลังกระท ำอยู่คือทั้งวัยภูมิปัญญำผู้สูงวัยในท้องถิ่น นักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญทั้งหลำยต้อง
ลงมำช่วย เพ่ือท ำให้เป็นระบบจริงๆ กลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ส ำคัญคือ กลุ่มเยำวชนที่จะเข้ำมำรับกำร
ถ่ำยทอดส่งต่อจำกรุ่นสู่รุ่นต่อไป 
 
      อ ำนำจเจริญก็เป็นควำมหวังอีกจุดหนึ่งที่ก ำลังก่อตัวขึ้น ตั้งอยู่ และก้ำวต่อไป แต่จะส ำเร็จหรือไม่ก็
คอยติดตำมด…ู.ขอเจริญพร 

สิ่งที่ท่ำนพระครูมงคลวรวัฒน์ ได้เสนอแนวทำงนั้น เป็นเรื่องของคุณธรรมขั้นพ้ืนฐำนในใจคนที่ต้อง
สร้ำงให้เกิดขึ้นมำ เป็นกำรเตือนสติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระลึกไว้เสมอว่ำ คนกับป่ำ แยกจำกกันไม่ได้ คนต้องมี
คุณธรรมในกำรอยู่ร่วมกับป่ำ ร่วมกันอนุรักษ์ และส่งต่อให้ลูกหลำนสืบทอดต่อไป 

 
ส ำหรับบทควำม อ ำนำจเจริญโมเดลในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกพันธุ์พืชท้องถิ่น โดย         

นำงรัตนำ เพ็ชรอุไร ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทัศนคติบำงอย่ำง ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ท่ำนได้รับรู้ถึงที่ไปที่มำของโครงกำรฯ นี้ตั้งแต่ต้น ซึ่งในที่นี้
หมำยถึง กำรเริ่มท ำงำนแบบสหสำขำวิทยำของนักวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล ภำยใต้กรอบกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร อพ.สธ. นั้นเริ่มมำตั้งแต่ปี 2552 ที่จังหวัดกำญจนบุรี และกว่ำจะมำเป็นระบบงำนที่พร้อมขยำยผล
มำที่มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ก็ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำร ปรับปรุงมำหลำยครั้ง  ผอ. รัตนำ    
จะทรำบเรื่องเหล่ำนี้เป็นอย่ำงดี ซึ่งท่ำนได้สรุปเรื่องรำวไว้ดังนี้ครับ 

อ ำนำจเจริญโมเดลในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกพันธุ์พืชท้องถิ่น เกิดจำกควำมมุ่ งมั่นของทีม
นักวิจัยสำขำต่ำงๆ หลำยส่วนงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล และทีมภำคประชำชนจังหวัดอ ำนำจเจริญ ร่วม
ท ำงำนศึกษำวิจัยแบบบูรณำกำรร่วมกัน โดยมหำวิทยำลัยมหิดลและผู้บริหำรทำงจังหวัดให้กำรสนับสนุนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีเจตนำรมณ์เดียวกัน ในกำรสนองพระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี เพ่ือรักษำพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็นโมเดล ที่เกิดจำกนวัตกรรมในกำรท ำงำน
วิจัยร่วมกันแบบบูรณำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยมหิดล กับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
ซึ่งมีทั้ง 3 วัย ทั้งวัยเด็ก (ประถม มัธยม อุดมศึกษำ) วัยผู้ใหญ่ (ครู พ่อ แม่ ผู้น ำท้องถิ่น) และวัยผู้อำวุโส 
(ปรำชญ์ชำวบ้ำน) ตลอดจนข้ำรำชกำร พระสงฆ์ และบุคคลอำชีพต่ำงๆ ในจังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้เห็นถึง
ควำมส ำคัญ เกิดจิตส ำนึกมำร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรในท้องถิ่น โดยมีทีมอำจำรย์และนักวิจัยในสำขำต่ำงๆ 
จำกหลำยส่วนงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล ใช้กระบวนกำรวิจัย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ควำมรู้
แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกภำคส่วน จนเกิดควำมคิดเชิงบวก เกิดควำมเข้ำใจในสภำพกำรคงอยู่และกำร
เปลี่ยนแปลงของพันธุ์พืชชนิดต่ำงๆ ตำมฤดูกำล จนชุมชนสำมำรถจัดเป็นฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำง
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ชีวภำพของพ้ืนที่ป่ำ ในเขตอ ำเภอต่ำงๆ ครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัด เปรียบเหมือนเป็น “พิพิธภัณฑ์ป่ำ” เก็บไว้
ให้เยำวชนรุ่นต่อไปได้ภำคภูมิใจและเกิดควำมหวงแหน เป็น “สมบัติของจังหวัด” ของประเทศ สะท้อนให้เห็น
ว่ำ “ควำมสมบูรณ์ของป่ำ” ส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นนั้น มีควำมสมบูรณ์มั่นคงทำงอำหำร ที่อยู่อำศัย ยำ
รักษำโรค มีคุณภำพชีวิตที่ดี สุขภำพดี จิตใจก็สมบูรณ์แข็งแรงตำมไปด้วย อีกทั้งน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมรัก 
ควำมสำมัคคี สร้ำง “คนคุณภำพ” เป็นก ำลังส ำคัญของชำติ และพัฒนำประเทศไปสู่ควำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง 

ผมคงจะไม่สรุปอะไรมำกนักครับ ด้วยเห็นว่ำท่ำนได้กล่ำวถึงกำรท ำงำนในรูปแบบของบูรณำกำร คน 
แผนกำรท ำงำน ข้อมูลจำกกำรวิจัย จนน ำไปสู่กำรตอบโจทย์ของงำนวิจัยโครงกำรฯ นี้ ได้อย่ำงชัดเจน มีเพียง
สิ่งส ำคัญประกำรหนึ่งที่เกิดขึ้นมำ แต่ไม่ค่อยมีใครรับรู้อย่ำงเป็นทำงกำร มันเป็นเรื่องกำรเปิดโอกำสให้กับกำร
บริหำรจัดกำรแผนกำรด ำเนินงำนในโครงกำรฯ นี้  โดยมีกำรรับฟังเหตุผลกันเป็นอย่ำงดี หลำยครั้งที่
จ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผน ปรับเปลี่ยนคน หรือรวมไปถึงเรื่องของงบประมำณ นับได้ว่ำสิ่งนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ของกำรปรับทัศนคติและปรับตัวเข้ำหำกันเพื่อประโยชน์แท้อย่ำงแท้จริง 

แนวความคิดการส่งมอบป่าชุมชนให้ลูกหลาน ของนำยสมำน ต้นจันทน์ ผู้ใหญ่บ้ำนดอนก่อ ม.๙    
ต.ปลำค้ำว อ.เมือง จ.อ ำนำจเจริญ ท่ำนได้แสดงควำมเห็นไว้และสอดคล้องกับประเด็นของกำรปรับตัวและ
ทัศนคติไว้ดังนี้  

ปัจจุบัน ป่ำในชุมชนลดน้อยลง ในอนำคตถ้ำไม่มีกำรรักษำป่ำ อำจไม่มีให้ลูกหลำนให้เห็นอีก        
กำรรักษำป่ำจึงเป็นหน้ำที่ของคนในชุมชนทุกคนจะต้องช่วยกันอย่ำงจริงจัง ทุกกลุ่ม ทุกอำชีพ ทุกหน่วยงำน 
ต้องปลูกจิตส ำนึก รณรงค์ให้เห็นประโยชน์ของป่ำว่ำ มีประโยชน์มำกแค่ไหน และเมื่อว่ำมีประโยชน์แล้ว จะใช้
ประโยชน์อย่ำงไรป่ำจะมีควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน และควรให้ควำมรู้กับชำวบ้ำน ให้ชำวบ้ำนได้รับรู้ว่ำ พืช
ที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติมีประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง พืชบำงชนิดก็น ำมำเป็นยำรักษำโรคได้ และป่ำยังเป็นแหล่ง
อำหำรทั้งคนและสัตว์ เมื่อชำวบ้ำนรู้และเข้ำใจ ก็จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชำวบ้ำนขยำยพันธุ์พืชที่เกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติให้มำกขึ้น แนะน ำวิธีเก็บของป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ เก็บยังไงของป่ำจึงจะไม่หมดไปจำกป่ำ แนะน ำกำร
ใช้ชีวิตประจ ำวันที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อป่ำ เมื่อป่ำเกิดควำมอุดมสมบูรณ์ ก็ควรส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว
ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกป่ำอีกทำงหนึ่ง และส่งต่อให้ลูกหลำนสืบทอดต่อไป ตรำบ
นำนเท่ำนำน 

พ่อสมำน ต้นจันทน์ ได้มำร่วมงำน และสร้ำงควำมเข้ำใจทั้งกระบวนกำรท ำงำน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
ป่ำชุมชน ซึ่งเป็นผลจำกกำรท ำงำนในโครงกำรฯ นี้ ท่ำนเข้ำใจถึงแนวทำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน และวันนี้ท่ำนพูดถึงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือสร้ำงรำยได้ ก่อนส่งมอบป่ำชุมชนให้กับลูกหลำน
ต่อไป ถือว่ำกล้ำคิดครับ 

 
ควำมคิดของบุคคลทั้งสำม เกิดขึ้นมำจำกกำรสร้ำงควำมคิดขึ้นมำจำกสภำพแวดล้อมใหม่ ที่ได้สัมผัส

โดยตรงจำกกำรท ำงำนซ้ ำๆ อยู่เช่นนี้ จนได้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงจำกสิ่งที่มีควำมซับซ้อน หลำกหลำย แตกต่ำง 
มำสู่สิ่งที่เรียบง่ำย เข้ำใจได้ แล้วเกิดเป็นควำมเชื่อขึ้นมำว่ำ มันคือ แนวทำงที่เชื่อถือได้ เพรำะเห็นมำเช่นนั้น    
จึงปรับตัวปรับควำมคิดตำมไป  
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ส่วนที่ ๕  ????????? 
 
 

 
 
กว่าที่จะเรียกได้ว่าโครงการวิจัยฯ นี้ ท างานได้ส าเร็จ มันต้องใช้สถานที่หลายแห่งมาก ป่าชุมชน

แต่ละแห่งจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดงาน พร้อมกับใช้โรงเรียน วัด ศาลาประชาคม เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ด้วย พื้นที่ขนาดใหญ่บ้าง ขนาดเล็กบ้าง ที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ที่ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายป่าชุมชน ที่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมป่าสัญจร สถานที่น าเสนอผลการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน สถานที่จัดแสดงนิทรรศการจากป่าชุมชน สถานที่จัดประชุมปราชญ์
สมุนไพร ใบลาน เห็ด หรือบริเวณเล็กๆ ให้กลุ่มเยาวชนนั่งคุยกัน เพื่อตั้งชมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สถานที่เหล่านี้มีความส าคัญยิ่งนักต่อการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ให้กันและกัน ซึ่งเท่านี้ยังไม่
พอส าหรับการท างานในโครงการวิจัยฯนี้  เราต้องการให้คนจ านวนมาก ต่างวัย ต่างความรู้ ต่าง
ประสบการณ์ และต่างความคิดกัน ปรับทัศนคติ ปรับตัวเข้าหากัน โดยการส ารวจความคิดของตัวเองก่อน
ว่า เราคิดอะไรอยู่ท่ามกลางความคิดของคนอ่ืนๆ ก่อนที่จะก้าวมาสู่การร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกัน
ท างาน ดังนั้นสถานที่ดังกล่าวจะมีทั้งการให้และการรับ ในเรื่องของความคิดแทบจะไม่ขาดสาย   
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อ ำนำจเจริญโมเดลส ำหรับกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกพืชท้องถิ่นในฉบับของ ผศ.ธนำรักษ์ จันทร
ประสิทธิ์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ผู้ซึ่งในคณะ
นักวิจัย และเครือข่ำยป่ำชุมชนจะเรียกกันว่ำ อำจำรย์เป๊กก้ี ท่ำนสังเกตเห็นบรรยำกำศแห่งกำรสนทนำที่ภำษำ
อีสำนเรียกว่ำ โสเหล่ นั้น มันเกิดขึ้นและแฝงไว้ด้วยสีสันที่มีคุณค่ำ เกิดผลมำกกว่ำพูดคุย และกำรอบรมสั่งสอน  

 
ผมได้ยินเรื่องรำวของกำรท ำกิจกรรมเกี่ยวกับป่ำชุมชนของ จ.อ ำนำจเจริญผ่ำนทำง ผศ.เกษม        

กุลประดิษฐ์ และ ดร.รมณีย์ ทองดำรำ ซึ่งในครั้งนั้นยังไม่ค่อยเข้ำใจสักเท่ำไหร่ว่ำ กิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์
หรือเพ่ือเป้ำหมำยอย่ำงไร จนได้มีโอกำสเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่ำว ถึงจะเป็นช่วงเวลำท้ำยๆ 
ของกิจกรรมนี้แล้ว ครั้งเมื่อผมได้เดินทำงมำ จ.อ ำนำจเจริญ ครั้งแรกตำมค ำเชิญของ ผศ.เกษม เพ่ือเข้ำร่วม
ประชุมกำรเตรียมงำนป่ำสัญจรป่ำกุดปลำดุกและกำรเตรียมงำน เพ่ือเปิดศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ประจ ำภำคอีสำนตอนใต้ สิ่งที่ผมประหลำดและประทับใจไปพร้อม
กันก็คือ ผู้เข้ำร่วมประชุมคือ ชำวบ้ำนหรือผู้แทนชำวบ้ำน ปรำชญ์ชำวบ้ำนและเด็กๆ นักเรียนทั้งหลำยที่มีกำร
พูดคุยกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่มีบรรยำกำศกำรประชุมที่น่ำเบื่อเลย ผมรู้สึกถึงควำมหวังและควำมตั้งใจที่ทุกๆ 
คนที่ร่วมประชุมกันนั้น อยำกจะให้ป่ำหรือพันธุ์พืชที่อยู่ในป่ำของตนนั้น คงอยู่ควบคู่ไปกับชุมชนและสำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม และยิ่งมำรู้ภำยหลังว่ำ กิจกรรมดังกล่ำวนี้ทุกๆ คนต่ำงเสียสละทั้ง
แรงกำย แรงใจ หรือแม้แต่เงินส่วนตัวบำงส่วน ทั้งๆ ที่โครงกำรนี้ก็มีงบประมำณสนับสนุนอยู่ก็ตำม ยิ่งท ำให้ผม
สนใจและอยำกมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้มำกยิ่งขึ้น ซึ่งพลังควำมร่วมมือและควำมตั้งใจจริงของคนในชุมชนนี้เอง 
ที่ต้องกำรจะปกปอ้งรักษำป่ำที่อยู่ในชุมชนของตนเองให้คงอยู่ต่อไป เพื่อลูกหลำนของพวกเขำ ดังจะเห็นได้จำก
ควำมเสียสละของปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้ซึ่งมีวิชำควำมรู้ระดับภูมิปัญญำท้องถิ่นแขนงต่ำงๆ ที่น ำเอำควำมรู้ของตน
ออกมำเผยแพร่ ไม่หวงวิชำ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้รับเอำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และในขณะที่กิจกรรมนี้ ก็ได้รับ
ควำมสนใจจำกเด็ก เยำวชนที่ก ำลังจะกลำยมำเป็นพลังทดแทนในกับชุมชนต่อไปในอนำคต ต่ำงก็อยำกเข้ำมำ
มีส่วนร่วมโดยไม่มีกำรบังคับ ซึ่งสังเกตได้จำกทุกครั้งที่จัดกิจกรรมป่ำสัญจรจะมีเด็กๆ เยำวชนมำกมำยมำเข้ำ
ร่วมเสมอ พร้อมกับกำรน ำเสนอเรื่องรำวที่พวกเค้ำพบในป่ำของพวกเค้ำอย่ำงน่ำสนใจและสนุกสนำน และใน
ทุกๆ ครั้งที่จัดกิจกรรมป่ำสัญจร ก็จะมีเรื่องรำวหรือกำรเกิดกิจกรรมเกี่ยวกับป่ำมำน ำเสนอ กลุ่มคนกลุ่มส ำคัญ
ที่ผมเห็นแล้วประทับใจมำกที่สุด คือ กลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มกลำงระหว่ำงเด็กและผู้สูงอำยุ ที่กระโดดเข้ำมำร่วม
ท ำกิจกรรมนี้มำกกว่ำกลุ่มอ่ืนๆ ที่อำจจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของแต่ละชุมชนด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพวกเขำรู้สึก
อย่ำงไรกับป่ำชุมชนของพวกเขำ ส ำหรับผมแล้ว คนกลุ่มนี้ส ำคัญมำก เพรำะจะเป็นผู้ที่มีก ำลังที่ก ำหนดทิศทำง
ของกำรกระท ำใดๆ ในชุมชนของตน เป็นผู้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกผู้สูงวัยหรือ
ปรำชญ์ชำวบ้ำน น ำมำใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่ำแก่ชุมชน และยังเป็นตัวอย่ำงที่ดี ที่จะให้เด็กๆ เยำวชนใน
ชุมชนเห็นเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเด็กๆ เหล่ำนั้นก็จะสำมำรถรับเอำสิ่งดีๆ เหล่ำนี้ไปปฏิบัติและพัฒนำให้ดีต่อไป
ในอนำคตด้วยควำมสมัครใจ และจะเป็นกำรท ำกิจกรรมที่สืบเนื่องคงอยู่ได้ต่อไปอย่ำงยั่งยืน โดยที่ทุกคนใน
ชุมชนในแต่ละป่ำของ จ.อ ำนำจเจริญ เป็นผู้ก ำหนดและด ำเนินกำรด้วยตัวของพวกเขำเองอย่ำงแท้จริง 
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เบื้องหลังของกำรสนทนำ กำรประชุม กำรพูดคุย ในเครือข่ำยของคณะกรรมกำรป่ำชุมชน คือ ระบบ
กำรจัดกำรตนเองท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมที่ต่ำงกัน หำกแต่กำรจัดเตรียมผู้คน บรรยำกำศ และองค์ประกอบ
ของกำรจัดกิจกรรมให้เหมำะสม ที่เหลือจะเกิดระบบกำรจัดกำรตนเองแบบมีศูนย์กลำงเกิดขึ้น เพื่อประคองให้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกิดขึ้นได้นำนๆ หรือถ้ำจะเรียกง่ำยๆ สถำนที่และสภำพแวดล้อมดีๆ จะท ำให้เกิดกลไกกำร
ท ำงำนที่เอ้ือให้เกิดควำมคิดที่ดีตำมมำด้วยเสมอ บำงทีเกิดขึ้นเอง บำงทีเกิดจำกกำรจัดกำร ในกรณีของกำร
ด ำเนินงำนในโครงกำรวิจัยฯ นี้ อำศัยว่ำทุกเดือนจะเกิดกิจกรรมซ้ ำๆ ในสถำนที่ต่ำงกัน เรำเรียนรู้ได้ว่ำ สถำนที่
ดีส ำหรับสร้ำงสรรค์ควำมคิดให้กันควรเป็นอย่ำงไร 

 
คุณพรชัย จุฑำมำศ รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำร อพ.สธ. นับได้ว่ำท่ำนเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญยิ่ง

ต่อกำรขับเคลื่อนงำนเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นของประเทศ โดยมี 
โครงกำร อพ.สธ. เป็นกลไกหลัก ท่ำนได้ติดตำมงำนของจังหวัดอ ำนำจเจริญมำตั้งแต่ก ำหนดแนวคิดในกำร
ท ำงำนเมื่อต้นปี 2554 เนื้อหำที่ท่ำนได้แสดงในบทควำมนี้มีควำมเกี่ยวข้องกับสถำนที่ส ำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส ำคัญในกระบวนกำรท ำงำน ในเชิงของกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิด จนเกิดเป็นควำมเข้ำใจในควำมคิดตนเอง และ
ควำมคิดผู้อ่ืน จนเกิดเป็นผลแห่งควำมส ำเร็จ น ำไปขับเคลื่อนงำนต่อกันไปเป็นทอดๆ ดังนั้น สถำนที่ จะมี
ควำมหมำยรวมควำมไปถึงเรื่องรำว เนื้อหำ ผู้คน และกิจกรรม ที่ไปปรำกฏอยู่พร้อมกัน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 
และท ำสิ่งที่มีคุณค่ำขึ้นมำด้วยกัน ท่ำนรองฯ พรชัย ได้กล่ำวถึงสถำนที่เอำไว้มำกมำย ในบทควำมด้ำนล่ำงนี้ 

ตำมที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบทอดพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ในกำรรักษำฐำนทรัพยำกรของประเทศ น ำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ในกำรที่จะพ่ึงตนเองได้นั้นจ ำเป็นจะต้องมี
ฐำนทรัพยำกร ได้แก่ ทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ และทรัพยำกรวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ โดยที่
ผ่ำนมำได้มีกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรส ำรวจทรัพยำกรและมีกำรบันทึกเป็นรูปเล่มในหลำย
พ้ืนที่  โดยเฉพำะในพื้นที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ ซึ่งมีกำรบันทึกในเรื่องของทรัพยำกรในระดับต ำบล และได้มีเป็น
สำรำนุกรมออกมำ ๒ เล่ม เล่มนึงเป็นเรื่องของพืชพรรณไม้ กำรใช้ประโยชน์ เรื่องของสัตว์ เรื่องของชีวภำพ
ต่ำงๆ อีกเล่มนึงเป็นเรื่องของปรำชญ์ ผู้รู้ในท้องถิ่น ซึ่งจะมีภำพ ที่อยู่ ควำมถนัด และพิกัดทำงภูมิศำสตร์      
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรำยหำกปรำชญ์ไม่ทรำบว่ำ ตนเองเป็นผู้ดูและมีควำมเชี่ยวชำญในทรัพยำกรใด เมื่อมี
ชำวต่ำงชำติไปถึง ปรำชญ์ชำวบ้ำนก็อำจจะมอบควำมรู้ด้ำนพรรณพืชต่ำงๆ ที่เป็นภูมิปัญญำที่ส ำคัญของบ้ำน
เรำให้กับเขำไปได้ ต่อมำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในขณะที่จะเตรียมท ำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ห้ำ (๑ ตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ่งรับสั่งให้ท ำ “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” โดยมีโรงเรียนเป็นก ำลัง
ช่วยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีภำรกิจหนึ่งคือ ภำรกิจกำรท ำแผนพัฒนำเกษตรของท้องถิ่น กำรจะท ำ
แผนได้นั้นจะต้องมีข้อมูลทั้งกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจ สังคม ศักยภำพชุมชน และภูมิปัญญำ เพ่ือน ำไปต่อ
ยอดในกำรด ำเนินงำนในเรื่องของฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ทำงโครงกำรมุ่งเน้นไปที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ เนื่องจำก
ทำงโครงกำรมีอำจำรย์เกษม กุลประดิษฐ์ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ประสำนงำนด้ำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
อพ.สธ. ก็ได้ไปด ำเนินกำรที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ เนื่องจำกว่ำมหำวิทยำลัยมหิดลได้จัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ
ขึ้น มีโครงกำรในกำรบูรณำกำรกำรใช้ประโยชน์ในเรื่องของทรัพยำกรท้องถิ่น ซึ่งด ำเนินกำรมำมำกกว่ำ ๓ ปี
แล้ว ขณะนี้มีป่ำชุมชนได้เข้ำมำด ำเนินกำรร่วมกับทำงมหำวิทยำลัยมหิดล ๑๓ ป่ำ และในปีหน้ำนี้ก็จะมีอีก ๑๔ 
ป่ำ ซึ่งเรำก็จะมีกำรประชุมวิชำกำร “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่ำ” ในระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๗ ซึ่งก่อนหน้ำก็ได้มีกำรประชุมป่ำสัญจรมำโดยตลอดจนครบ ๑๒ ป่ำ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๗       
ที่ผ่ำนมำ ในวันนั้นได้พูดถึงอ ำนำจเจริญ Model ซึ่งทำงโครงกำรเน้นเรื่องอ ำนำจเจริญเพรำะว่ำ ที่จังหวัด
อ ำนำจเจริญได้มีสำรำนุกรม ซึ่งเป็นกำรเปิดเผยต่อบุคลภำยนอก แต่ถ้ำท้องถิ่นไม่ระมัดระวัง ขำดภูมิคุ้มกัน     
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ก็อำจจะเป็นข้อเสียเปรียบคนอ่ืนในอนำคต จึงได้เข้ำมำด ำเนินกำรโดยผ่ำนทำงมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขต
อ ำนำจเจริญ ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยมหิดลเป็นมหำวิทยำลัยที่ร่วมสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. และเป็นปัญญำของ
แผ่นดิน  

ในปัจจุบันแผนแม่บทของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ม.มหิดล ก็ได้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ในเรื่องของกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ก็จะเป็น
เรื่องเดียวกัน ดังนั้นในกำรพิจำรณำเรำก็มองเห็นว่ำ กำรที่มหำวิทยำลัยมหิดลมำจัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญที่
จังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยคิดว่ำในควำมมุ่งหวังต้องกำรให้คนอ ำนำจเจริญนั้นได้เล่ำเรียนที่ในวิทยำเขตนี้       
โดยเป้ำหมำยในเรื่องของอำหำรและเรื่องของสุขภำพ ซึ่งจะเป็นเรื่องของกำรเกษตรและกำรสำธำรณสุข ตรงนี้
ถ้ำเรำมำมองดูว่ำ เด็กอ ำนำจเจริญสำมำรถเข้ำมำเล่ำเรียนที่มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ         
ได้หรือไม่ อันนี้อำจจะยังไม่ได้มำกพอ ซึ่งพ่อแม่ กำรที่ส่งลูกไปเรียนต่ำงถิ่นนั้นก็จะมีควำมเป็นห่วง หำกลูกได้
เล่ำเรียนที่ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ก็จะเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นเรำคงต้องไปสร้ำงเด็กตั้งแต่ระดับ 
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ ให้มีควำมพร้อมโดยที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็นจังหวัดที่สนองพระรำชด ำริ ถ้ำมี
นโยบำยเรื่องแผนกำรศึกษำและแผนกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน เรำก็สร้ำงเด็กขึ้นมำ โดยในระยะสั้น คือ
เด็ก ระดับ ม.๔ - ม. ๖ มีกำรสอนติวเข้ม เพ่ือให้เด็กได้มีโอกำสเข้ำเรียน ระยะกลำง ม.๑- ม.๖ , ระยะยำวคือ 
ป.๑-ม.๖ นั่นคือ ๓ ปี ๖ ปี และ ๑๒ ปี และถ้ำด ำเนินกำรต่อเนื่องเด็กในอ ำนำจเจริญก็จะได้มีโอกำสได้เข้ำไป
เรียนในมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ เมื่อเด็กเข้ำเรียนแล้วเรำก็จัดหำทุนสนับสนุน ซึ่งทุนนั้น
อำจจะมำจำกท้องถิ่น โดยอำจจะมีกำรได้ทูลเกล้ำฯถวำย ทุนกับสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี เป็นทุนของจังหวัดในกำรที่ให้เด็กอ ำนำจเจริญได้รับพระรำชทำนทุนกำรศึกษำและท ำสัญญำ เพื่อให้เด็ก
นั้นได้กลับมำท ำงำนเป็นประโยชน์ให้กับท้องถิ่น อันนี้เป็นเป้ำหนึ่ง แต่เป้ำใหญ่คือ เด็กที่เรียนที่อ ำนำจเจริญนั้น
ถ้ำได้เรียนรู้ในเรื่องของฐำนทรัพยำกรและมีกำรพัฒนำทรัพยำกรนั้นให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำร
สร้ำงงำน โดยใช้แนวทำงในเรื่องของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนที่เข้ำถึงในเรื่องของธรรมชำติแห่งชีวิต 
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหำชน และในเรื่องพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งในแนวคิดของกำร
ด ำเนินงำนในเรื่องฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้ำ ซึ่งก็จะมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องคือ 
องค์กำรปกครองท้องถิ่น ในส่วนของโรงเรียนที่เป็นเด็กในระบบ ซึ่งเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน เรื่อง
ของเยำวชน เรื่องของกำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) เรื่องของกำรเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริ และมี
มหำวิทยำลัยท้องถิ่น ซึ่งจะมำพัฒนำต่อยอดคือ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ และก็ยังมี อพ.สธ. 
และหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชด ำริอีก ๑๔๐ หน่วยงำนที่พร้อมจะเข้ำมำช่วยสนับสนุน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ที่จังหวัดอ ำนำจเจริญมีโรงพยำบำลพนำ ที่มีกำรใช้แพทย์แผนไทยในกำรที่จะรักษำคู่ขนำนกับกำรแพทย์แผน
ปัจจุบัน และมีโรงงำนในกำรผลิตยำ จังหวัดก็จะมีกำรสนับสนุนเรื่องของโรงงำน ในกำรเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร
เพ่ือที่จะเข้ำสู่โรงงำน ถ้ำมองภำพว่ำโรงพยำบำลพนำนั้นก็สำมำรถดูแลในเขตอีสำนใต้ และอำจขยำยผลต่อไป
ยังประเทศลำวได้ จำกกำรสอบถำมแล้วปรำกฏว่ำ ในเรื่องของวัตถุดิบสมุนไพรยังไม่ชัดเจน ซึ่งทำงโครงกำรได้
มีกำรประชุมร่วมกับทำงกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก และกรมป่ำไม้ ในกำรที่จะ
ส่งเสริมในกำรปลูกพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่ำชุมชน เนื่องจำกปัจจุบันเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องสมุนไพรขำดแคลน
และรำคำสูง อีกทั้งคุณภำพก็ต่ ำลง  ในควำมเป็นจริงเรำมีข้อมูลในเรื่องกำรปลูก กำรขยำยพันธุ์ หรือกำรที่ปลูก
แล้วนั้นมีสรรพคุณที่มีคุณสมบัติในกำรที่จะผลิตยำสมุนไพรนั้นก็ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นในเรื่องนี้หำกใช้แนวทำงที่
จะพัฒนำทั้งระบบ ซึ่งเรียกว่ำ “อ านาจเจริญ Model” โดยมองภำพว่ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรำจะหวนดูทรัพย์
สิ่งสินตน เรำจะส ำรวจขึ้นทะเบียนทรัพยำกรที่มีอยู่ ซึ่งทรัพยำกรนั้น ๆ ก็จะมีภูมิปัญญำในกำรที่จะน ำไป
พัฒนำต่อยอดโดยมีงำนวิจัยเข้ำมำสนับสนุนควำมเป็นมำตรฐำนในกำรที่จะพัฒนำเรื่องผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
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ภัณฑ์ต่ำงๆ ซึ่งในเรื่องนี้ทำงโครงกำรคิดว่ำน่ำจะเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่จังหวัดอ ำนำจเจริญ และเป็นตัวอย่ำง
ให้แก่จังหวัดต่ำงๆ ที่ร่วมสนองพระรำชด ำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ     
ซึ่งจะต้องได้มีกำรหำรือลงในรำยละเอียดต่ำงๆ อีกมำก 

โดยสรุปแล้ว สิ่งที่ท่ำนรองฯ พรชัยเห็นและรู้สึกได้ว่ำ ระบบจัดกำรตนเองในสภำพพ้ืนที่ หรือสถำนที่
ต่ำงๆ จะไปเกี่ยวข้องกับคนที่หลำกหลำยทั้งช่วงวัย ต ำแหน่ง อำชีพ ประสบกำรณ์ กระบวนกำรที่จะควบคุม 
และจัดกำรให้แต่ละครั้งที่มีกิจกรรมใดๆ ในสถำนที่ต่ำงๆ นั้น เกิดเป็นผลลัพธ์ตำมที่เรำคำดหวัง จึงจะเรียกได้
ว่ำ เรำบริหำรเวลำ สถำนที่และคนได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ 

 
รูปแบบกำรอนุรักษ์ และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจำกป่ำชุมชนในจังหวัดอ ำนำจเจริญ ในมุมมองของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงเช่น นำยสุทิน บุญแข็ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ ถ้ำได้
พิจำรณำเห็นว่ำ โรงเรียนจ ำเป็นต้องได้รับกำรจัดกำร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์มำกกว่ำเดิม ด้วยเหตุว่ำ
สภำพแวดล้อมรอบโรงเรียน ผู้คนในชุมชน และเด็กนักเรียน ก ำลังเปลี่ยนไป และที่ส ำคัญป่ำชุมชนก็เปลี่ยนไป
แล้วด้วย ในฐำนะของผู้บริหำรโรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ ท่ำนได้เสนอควำมคิดไว้ว่ำ 

 
ในกรอบปฏิรูปกำรศึกษำ รอบ 2 รวมทั้งกรอบจรรยำบรรณของอำชีพครู ได้กล่ำวถึงกำรเข้ำถึงชุมชน 

และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทุกอย่ำงที่อยู่รอบๆ พ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำ โดยให้สิ่งที่อยู่รอบข้ำง
เป็นครู ดังสโลแกนของสภำกำรศึกษำที่ว่ำ “ท่องเน็ตในโลกกว้ำง ให้สิ่งรอบข้ำงเป็นครู” 

โรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ ได้เป็นโมเดลประเทศไทย ในกำรพัฒนำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน 
จำกกิจกรรม “เก็บป่ำเล็ก เพ่ือรักษำป่ำใหญ่” จนได้รับรำงวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 13 และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
อีกมำกมำยที่ได้รับกำรยอมรับจำกคนพื้นที่และคนนอกพ้ืนที่ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ได้เผยแพร่ ครั้งแล้ว ครั้ง
เล่ำ ทั้งที่อยู่ท่ำมกลำงภำวะควำมขัดแย้งกับผู้น ำชุมชนบำงท่ำน และผู้บุกรุกใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ แต่กำรบริหำร
จัดกำรควำมขัดแย้งของผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้ด ำเนินกำร รวมทั้งนักเรียนแกนน ำก็สำมำรถสลำยควำม
ขัดแย้งได้ในระดับที่น่ำพอใจ ในฐำนะที่ผมเป็นผู้บริหำรครูผู้ด ำเนินกำรได้รวบรวมประสบกำรณ์จำกเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรด ำเนินกำร สำมำรถน ำมำสรุปเป็นรูปแบบหรือโมเดลกำรอนุรักษ์ และกำรใช้
ประโยชน์จำกป่ำชุมชน ในฉบับของผม ในฐำนะผู้บริหำรโรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ ดังนี้ 

1. กำรบูรณำกำรกำรศึกษำลงในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทุกรำยวิชำ ทั้งนี้
เพ่ือสร้ำงนิสัย สร้ำงพฤติกรรม ให้รักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ 

2. ขยำยผลสู่ชุมชน โดยใช้ผู้เรียนเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่ชุมชน 
3. น ำกิจกรรม “เก็บป่ำเล็ก เพ่ือรักษำป่ำใหญ่” ซึ่งเป็นนวตกรรมที่น ำไปใช้กับเกษตรกร และ

ประชำชนทั่วไป ไปใช้กับคนจังหวัดอ ำนำจเจริญทุกพ้ืนที่  เก็บป่ำเล็กเพ่ือรักษำป่ำใหญ่ 
หมำยควำมว่ำ ให้เกษตรกรเก็บป่ำหัวไร่ ปลำยนำ เอำไว้ใช้ประโยชน์ เพื่อลดกำรใช้ประโยชน์จำก
ป่ำใหญ่ที่เป็นสำธำรณะที่อยู่ใกล้ชุมชน 

4. ผู้บริหำรโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องให้กำรสนับสนุนครูแกนน ำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
5. ในระดับโรงเรียนควรท ำกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ 
6. กำรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม และมีกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง 
7. กำรส่งเสริมอำชีพให้กับชุมชน เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรท ำลำยทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
8. กำรท ำกฎกติกำ กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำชุมชน โดยให้มี บ้ำน วัด โรงเรียนเป็นหลักในกำรท ำกฎ

กติกำร่วมกัน 
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9. ให้มีคณะกรรมกำรดูแลป่ำ โดยแบ่งหน้ำที่ และกำรครบวำระให้ชัดเจน 
10. ให้มีหลักสูตรท้องถิ่นด้ำนกำรอนุรักษ์ ใช้ในโรงเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ทั้งหมดนี้คือ รูปแบบควำมคิดในกำรที่จะน ำโรงเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน มำเป็นกลไกเสริมให้

กระบวนกำรดูแลรักษำป่ำชุมชนเกิดขึ้นได้ โดยไม่กล่ำวถึงกำรประชุมระดมสมองกันเหมือนเมื่อก่อน แต่จะใช้
บรรยำกำศท ำงำนแบบไม่เป็นทำงกำร เป็นเครื่องมือท ำงำน ไม่มีกำรขอบเขตของกำรด ำเนินงำน ปล่อยให้
ขับเคลื่อนไปตำมจังหวะ แต่ในกรณีที่จะต้องมีควำมชัดเจนของกติกำบำงอย่ำง เพ่ือกำรลดควำมขัดแย้ง         
ก็จ ำเป็นต้องมีระเบียบกำรบำงประกำรเอำไว้ด้วย แต่ไม่ควรมีมำกจนเกินควำมพอดี จนกระทั่งเกิดบรรยำกำศ
กำรท ำงำนที่เป็นทำงกำร นี่คือ มุมมองของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ใดที่มีโอกำสมำร่วมงำน ท่ำนรองฯ พรชัย อำจำรย์เป๊กก้ี หรือ ผอ.สุทิน ท่ำนทั้งสำม เห็น

ควำมคิดที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรท ำงำนว่ำ มีควำมส ำคัญมำกกว่ำผลสุดท้ำยของงำนที่เกิดขึ้น เมื่องำนนั้นๆ 
สิ้นสุดลงแล้ว ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกิดขึ้นได้ในสถำนที่ต่ำงๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แตกต่ำงกันไป เป็นเหมือนกำร
สะสมเอำไว้ รอคนต่ำงๆ มำหยิบไปใช้งำน หรืออำจจะรอคนต่ำงๆ มำเห็นแล้วเกิดเป็นควำมคิดดีๆ ไปใช้งำนได้
เหมือนกัน กำรปล่อยให้เกิดกระบวนกำรเช่นนี้ในพ้ืนที่ท ำงำนต่ำงๆ เป็นสิ่งที่ดีงำม เพรำะเรำมีควำมเชื่อว่ำ
ควำมสร้ำงสรรค์เกิดขึ้นได้ในทุกสถำนที่ ถ้ำตรงนั้นมีควำมหลำกหลำย เห็นกำรเปลี่ยนแปลง และควำมตั้งใจที่
จะเรียนรู้กันและกัน 
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ส่วนที่ ๖  ????????? 

 
 

ด้วยการด าเนินงานส าหรับโครงการนี้ จะมีกลุ่มคนท าหน้าที่แตกต่างกันไป เพื่อขับเคลื่อนให้
กระบวนการท างานนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หน้าที่หลักดังกล่าวประกอบไปด้วย การดูแลเรื่องนโยบาย การ
ดูแลเรื่องการวางแผน และการลงมือปฏิบัติงาน มีค าถามแบบกังวลขึ้นมาในระยะหลังนี้ว่า แล้วจะท ากัน
อย่างไร ให้ผู้คนที่ต้องจัดการให้กระบวนการท างานนี้เดินหน้าท างานไปอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเงื่อนไข 
หรือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานอาจจะเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อการท างานในอนาคตก็
ได้ ถ้าเครือข่ายงานไม่ได้รับการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเหมาะสม อาจจะท าให้การท ากิจกรรมต่างๆ 
ตามที่เคยเป็นอยู่อาจจะมีอุปสรรคขึ้นมาก็ได้  

 
นำงสมศิริ  โพธำรินทร์ ประจ ำศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง โครงกำร อพ.สธ.-

มหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ได้แสดงควำมคิดเห็นออกมำดังนี้  
 

จำกสถำนกำรณ์กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงต่อเนื่องในหลำยพ้ืนที่ ท ำให้พ้ืนที่ป่ำของ
ประเทศไทย มีจ ำนวนลดลงเป็นปริมำณมำก ก่อให้เกิดผลกระทบและควำมขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่ทวีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้นเรื่อยๆ จังหวัดอ ำนำจเจริญได้รับผลกระทบดังกล่ำวเฉกเช่นใน
หลำยพื้นท่ี สิ่งหนึ่งเรำปฏิเสธไม่ได้ในกำรอนุรักษ์ แต่ยังมีบำงกลุ่มมีกำรท ำลำยอย่ำงต่อเนื่อง   

ฉะนั้น ดิฉัน นำงสมศิริ  โพธำรินทร์ ในฐำนะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงกำร ขอเสนอแนวควำมคิดเห็นกำร
อนุรักษ์ป่ำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน เพ่ือให้ เกิดกลไกกำรท ำงำนอย่ำงแท้จริงในด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมของชำวจังหวัดอ ำนำจเจริญ ควรมีแนวทำงกำรด ำเนินอย่ำงบูรณำกำรทุกภำค
ส่วนอย่ำงมีส่วนร่วม และกำรประสำนควำมร่วมมือ ร่วมแรง รวมพลังควำมสำมัคคีกัน เพ่ือกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืชของท้องถิ่น น ำไปสู่อ ำนำจเจริญโมเดลในกำรปกปักพันธุกรรมพืช 
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กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ในด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืชของท้องถิ่น     

จึงเป็นเรื่องส ำคัญ ซึ่งจะส ำเร็จลงได้ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย กำรที่จะได้รับควำมร่วมมือนั้นเกิดข้ึนได้ 
โดยวิธีกำรให้กำรศึกษำ ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ ตลอดจนมีกำรสร้ำงทัศนคติในด้ำนบวกต่อกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติให้แก่คนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่ใกล้ผืนป่ำ ให้มีจิตส ำนึกที่ดี มีควำมรัก ควำมหวงแหน 
เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือที่จะเอ้ือประโยชน์ และสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชนไดอ้ย่ำงยั่งยืน 

ด้วยควำมคิดว่ำกำรปลูกสร้ำงจิตส ำนึก ร่วมกับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และเน้นไป
ที่กำรให้ควำมรู้ กำรศึกษำแก่เยำวชน พร้อมกับกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีกับชุมชน โดยใช้ป่ำชุมชนแต่ละแห่งเป็นตัว
ตั้ง ส ำหรับกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ตรงนี้เองท ำให้เห็นชัดว่ำ ถ้ำใช้พ้ืนที่ป่ำชุมชน ในท้องถิ่นต่ำงๆ เป็นพ้ืนที่
เป้ำหมำย และประสำนงำนน ำเอำควำมร่วมมือมำส่วนต่ำงๆ ที่เห็นและเป็นอยู่มำสนับสนุน จะเป็นกำรดี ด้วย
เหตุสองประกำรคือ ลดควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของสิ่งต่ำงๆ ที่ต้องน ำเข้ำมำจำกนอกชุมชน และสองคน
ในชุมชนจะรู้เรื่องรำวในชุมชนตนเองได้ดีกว่ำคนนอกชุมชน นี่ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งในกำรลดควำมเสี่ยงจำก
ควำมไม่แน่นอนทั้งหลำย 

 
             นำยวัชรำ มุทำพร แกนน ำกลุ่มเยำวชน จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อสองปีก่อน วัชรำ เรียกชื่อเล่นกันว่ำ 
ต๊ะ มำร่วมงำนในโครงกำรวิจัยฯ นี้ ในบทบำทของเยำวชนกลุ่มโคกบ๋ำใหญ่ ต๊ะมำช่วยงำนเกี่ยวกับกำรผลิตสื่อ
ต่ำงๆ รวมไปถึงกำรขึ้นบนเวที เพ่ือร่วมอภิปรำยกับเครือข่ำยป่ำชุมชนบ้ำง วันนี้เขียนบทควำมมำสะท้อนควำม
ต้องกำรว่ำ รูปแบบกำรอนุรักษ์และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ จำกป่ำชุมชนในจังหวัดอ ำนำจเจริญ ลองอ่ำนดู
ครับ 
ผู้น าชุมชน 

 อยำกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง ไม่ใช่แค่เข้ำร่วมงำนประชุมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำร
เสร็จแล้วเสร็จเลย แล้วไม่คิดที่จะต่อยอดโครงกำรให้ยั่งยืน อยำกให้คิดให้ท ำจริงๆ ไม่ว่ำจะเป็น  

(1.) กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ทำงกำรเกษตรของชำวบ้ำนบำงคน หรือบำงกลุ่ม อยำกให้
บอกเขำว่ำ “หยุดซะ”อย่ำท ำอีก แล้วบอกเขำให้ออกจำกพ้ืนที่นั้นๆ  

(2.) กำรลักลอกตัดไม้สงวน อย่ำงเช่น ไม้พยุง ผมเคยได้ยินคนในชุมชนบำงคนบอกว่ำ “มีผู้น ำบำง
คนเป็นนำยหน้ำเข้ำร่วมขบวนกำร” โดยเป็นคนเสำะแสวงหำไม้พยุงตำมพ้ืนที่ในต ำบล แล้วติดต่อคนกลุ่มหนึ่ง
มำตัดแล้วขนย้ำย อำจจะมีคนระดับสูงหนุนหลังในกำรขนย้ำย ข้ำมจังหวัด ข้ำมประเทศ อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ำ
เป็นเรื่องจริงหรือไม่ อำจจะเป็นข่ำวลือก็ได้ ใครจะไปรู้ ถ้ำเป็นเรื่องจริงหล่ะจะท ำยังไง?  

(3.) ปัญหำขยะที่มีคนบำงคนเอำไปทิ้งในป่ำ อยำกให้แก้จริงจังซักที ไม่ใช่แก้ที่ปลำยเหตุนะ แค่ท ำ
โครงกำรมำเก็บขยะในบริเวณรอบๆป่ำจนหมดแล้วก็เสร็จ ถ้ำท ำอย่ำงนี้คงไม่มีวันจบสิ้น แต่ อยำกให้ไปแก้ที่
ต้นเหตุ เช่น แยกเก็บขยะแต่ละชนิดในและวัน เช่น วันนึงเก็บขยะรีไซเคิล อีกวันนึงเก็บขยะเปียก อีกวันต่อมำ
เก็บขยะอันตรำย เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นที่เขำท ำกัน  

(4.) อยำกให้ อบต.ทุกแห่งในจังหวัดอ ำนำจเจริญ มำร่วมโครงกำรนี้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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 สุดท้ำยในหัวข้อนี้ ในฐำนะผมเป็นเยำวชนคนหนึ่งที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป อยำกถำมผู้น ำชุมชนว่ำ 
“ถ้ำไม่มีป่ำ เยำวชนรุ่นหลังจะอยู่ได้อย่ำงไร?” 
โรงเรียน 

( 1.) ให้โรงเรียนจัดอบรมเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ภำค
เรียนละ 1 ครั้งก็ดี เนื่องจำกเด็กในพ้ืนที่ไม่เคยศึกษำ ไม่เคยรู้จัก เพรำะว่ำมันใกล้ตัวเกินไป และอีกอย่ำงใน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรไม่มีให้เรียน โดยอำจจะเชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชำญ อย่ำงเช่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
พระสงฆ์  

 (2.) ท ำเป็นหลักสูตรให้แต่ละโรงเรียนไปเรียนรู้ 
 สุดท้ำยผมว่ำ มันถึงเวลำที่เยำวชนรุ่นหลัง บ้ำน วัด โรงเรียน หรือคนทุกคนที่อ่ำนข้อควำมนี้ ช่วยกัน
ในเรื่องที่ผมกล่ำวมำในข้ำงต้น “ถ้ำเรำไม่ท ำ  ใครจะท ำ” เพรำะกำรอนุรักษ์และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืนต้องเริ่มท่ีตัวคุณ 
 

             ถ้ำสิ่งที่ต๊ะกล่ำวถึงนี้ตีควำมไปเป็น สิ่งที่ต๊ะไม่แน่ใจ แปลได้ว่ำเหตุเหล่ำนี้อำจจะท ำให้เป้ำหมำยใน
กำรดูแลรักษำป่ำชุมชนไม่เกิดขึ้นจริง ถ้ำไม่มีกำรจัดกำรให้เรื่องที่ต๊ะร้องขอนั้นเกิดจริง หรือบำงเรื่องที่ต๊ะอยำก
ให้หำยไป มันหำยไปด้วย สิ่งเหล่ำนี้ต๊ะได้แสดงออกมำเป็นเรื่องที่ดี คือ ต๊ะเข้ำใจเรื่องรำวมำกข้ึนแล้ว จุดส ำคัญ
คือ ต๊ะ ต้องไม่ปล่อยให้ควำมแน่นอน ควำมมีจุดยืนในตัวของต๊ะ หำยไปอยู่กับคนอ่ืนที่ต๊ะต้องกำรให้เป็นคนลง
มือท ำ ต๊ะต้องลงมือท ำเอง ควำมแน่นอนมันจึงจะเกิดข้ึนมำ 
 
             สิ่งที่ผมกังวลอยู่ในใจในวันนี้ก็คือ ยิ่งขยำยพ้ืนที่ ยิ่งขยำยขนำดของเครือข่ำยออกไป เรำจะพบกับ
สภำพแวดล้อมใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น แล้วพวกเรำจะเริ่มรู้สึกว่ำคนมำช่วยกันเยอะแล้ว แบ่งๆ กันไปท ำ
ทีมท ำงำนจะเริ่มหลวม ไม่เป็นทีมที่แน่นเหมือนก่อน ระบบเดิมที่ก ำหนดไว้ ไม่ซับซ้อนมำก ใช้ทีมประสำนงำน
ทั้ง 4 คน (สี่มหัศจรรย์) ประสำนงำนหรือจัดกำรผ่ำนเครือข่ำยป่ำรุ่น 1 และใช้เครือข่ำยป่ำรุ่นที่ 1 เป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับเครือข่ำยป่ำรุ่นที่ 2 แล้วทั้งหมดก็ลงมือท ำงำนกันไปตำมระบบที่ก ำหนดไว้ ถ้ำควำมเสี่ยงหรือควำมไม่
แน่นอนถูกก ำหนดกันว่ำเป็นเรื่องท่ีสำมำรถเกิดขึ้นได้ ถ้ำต่ำงคนต่ำงไม่ท ำหน้ำที่อย่ำงที่เคย ทำงแก้มีนิดเดียวคือ 
ใครมีหน้ำที่ท ำอะไร ก็จงท ำให้สมบูรณ์ เพรำะระบบถูกสร้ำงขึ้นมำครบถ้วนแล้ว หรือบำงทีเรำอำจจะต้องลด
ขนำดของเครือข่ำยลง และกลับไปตั้งหลักท ำงำนกันในพ้ืนที่ป่ำชุมชนของตนเอง ส่วนกำรประสำนงำน
เครือข่ำยอำจจะลดกิจกรรมตรงนี้ลงก็ได้ คนที่นี่ชอบบอกควำมต้องกำรมำกกว่ำบอกว่ำ ตัวเองคิดอะไร 
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ส่วนที่ ๗  ????????? 

 
 
จะขยายงานกันไปทางไหน ถ้ารูปแบบการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

จากป่าชุมชน มันยึดติดอยู่กับพัฒนาการของคณะกรรมการป่าชุมชน รวมถึงสมาชิกทุกคน ที่มาร่วมกัน
เป็นเครือข่าย ได้แก่ ส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาต่างๆ ว่า        
จะเติบโตกันขึ้นมาแบบไหน จะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไร แท้จริงแล้วจะเดินหน้าไปทางไหนไม่ส าคัญเท่ากับ 
เรามีวิธีการปรับตัวที่จะท างานอยู่ด้วยกันในสภาพพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันของสิ่งแวดล้อมได้ดีแค่ไหน 
และความสามารถดังกล่าวจะถูกน ามาใช้ เพื่อการรับมือกับการจัดการป่าชุมชนได้หรือไม่ 
ท่ำนพระครูโพธิชัยสำรวิมล เจ้ำคณะต ำบลปลำค้ำว เจ้ำอำวำสวัดศรีโพธิชัย ท่ำนได้กล่ำวว่ำ 

 
จำกกำรที่อำตมำได้เห็นตัวอย่ำงและกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรม กำรพัฒนำและอนุรักษ์ป่ำชุมชนหลำย

กิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรบริหำรจัดกำรของผู้น ำชุมชน  โดยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนและเยำวชนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ แต่ก็เกิดควำมล้มเหลวไม่ประสบผลส ำเร็จ เนื่องจำก 

1. ขำดกำรติดตำมดูแลรักษำ 
2. ขำดกำรศึกษำสภำพพ้ืนที่และพันธุ์ไม้ที่น ำมำปลูกว่ำ เหมำะสมกับพ้ืนที่หรือไม่ 
3. ไม้ที่น ำมำจำกที่อ่ืนอำจเป็นปฏิปักษ์ ต่อพืชพ้ืนถิ่น เช่น ยูคำลิปตัส 
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ในมุมมองของอำตมำจำกกำรที่ได้รับประสบกำรณ์มำ ท ำให้รู้ว่ำหลำยๆ กิจกรรมไม่ประสบผลส ำเร็จ 
เนื่องจำกขำดกำรศึกษำอย่ำงจริงจังก่อนด ำเนินกำร วิธีกำรที่จะท ำให้กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนนั้น ควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้ เพ่ือเป็นกรอบโมเดลของจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

1. กำรให้ควำมส ำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบข้ำงของตนเองหรือชุมชน ต้องเรียนรู้และให้ควำมส ำคัญ 
2. ไม่จ ำเป็นต้องไปปลูกป่ำ ควรรักษำป่ำที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่นั้น ป่ำก็จะฟ้ืนตัวขึ้นมำเองและเหมำะสม

กับพ้ืนที่ปัจจัยอ่ืนๆที่อยู่ในดินก็ไม่ถูกท ำลำย แต่ถ้ำเอำต้นไม้จำกที่อ่ืน ไปปลูกอำจจะไม่เหมำะสม
กับพ้ืนที ่

3. น ำเอำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ เข้ำมำใช้ในกำรอนุรักษ์ป่ำ โดยให้แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน
ทุกกิจกรรม 

4. ในส่วนของกำรศึกษำเยำวชน ควรท ำเป็นหลักสูตรใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ระดับ
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ รวมทั้งกำรศึกษำอ่ืนๆ 

5. ท ำขอบเขตให้ชัดเจน โดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม โดยเฉพำะฝ่ำยกฎหมำย 
6. สร้ำงกฎกติกำ เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
7. จัดท ำเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมอำชีพให้แก่ชุมชน เช่น ขำย

อำหำร ขำยของที่ระลึก 
8. กำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน ควรมีรูปแบบคณะกรรมกำรเครือข่ำยระดับพ้ืนที่ป่ำ ระดับหมู่บ้ำน 

ระดับต ำบล ระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัด แต่ในเบื้องต้นควรเป็นแกนน ำด ำเนินกำรก่อน เมื่อ
เป็นรูปร่ำงแล้วจึงสรรหำกรรมกำร เมื่อปฏิบัติงำนตำมกรอบกติกำที่ได้สร้ำงไว้ร่วมกัน และควรมี
วำระของกรรมกำรแต่ละชุด  

จากมุมมองนี้ก็ท าให้มองข้างหน้าไปอีกต่อหนึ่งว่า ท าอย่างไร การอนุรักษ์ป่าจึงจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินชีวิต ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชน โดยการท าเกษตร ไม่เบียดเบียนพ้ืนที่ป่า ถ้า
มองลึกลงไปอีก ควรสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าให้เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตแบบชุมชนพึ่งพาป่า โดยให้ยึดฮีตสิบ
สอง และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อมาเป็นฐานในการอนุรักษ์ก็ยิ่งจะเป็นการดี จากพิธีกรรมเกี่ยวกับผี สู่วิถี
ชีวิตคน ซึ่งแต่ละชุมชนภูมิปัญญาความเชื่อเหล่านี้จะมีอยู่ เพราะเป็นกุสโลบายที่จะท าให้การอนุรักษ์ป่าเข้าไป
อยู่ในจิตใจคนอีกทางหนึ่ง 
 ท่ำนพระครูแนะน ำไว้ 8 ข้อ พร้อมทั้งให้น ำเรื่องของกำรอนุรักษ์ป่ำมำไว้ในกำรด ำเนินชีวิตตำมปกติให้
ได้ด้วย ถ้ำท ำได้เช่นนี้ผลที่เกิดขึ้นคงจะไม่พ้นควำมดีงำมในใจคน ก่อนจะน ำมำสู่กำรลงมือท ำสิ่งที่ถูกต้อง เพ่ือ
รักษำสมดุลธรรมชำติ ซึ่งรวมควำมถึงกำรน ำพิธีกรรม และควำมเชื่อมำร่วมสนับสนุนด้วย สิ่งเหล่ำนี้น ำมำใช้
เป็นแผนที่น ำทำงให้กับคณะกรรมกำรที่ดูแลป่ำชุมชนได้ โดยเฉพำะในพ้ืนที่ชุมชน ที่คนในหมู่บ้ำนยังมีควำม
เชื่อควำมศรัทธำกับหลักศำสนำ ซึ่งผมคิดว่ำชุมชนใด ยังมีสิ่งนี้อยู่ชุมชนนั้นได้เปรียบ เพรำะหนทำงข้ำงหน้ำ 
ของป่ำชุมชนแห่งใดก็ตำม หนีไม่พ้นที่จะต้องน ำใจที่แน่วแน่มำตั้งหลักไว้ก่อน   

 
ครำวนี้ลองมำดูว่ำ นำงสำวภำวิตำ บุญกัณฑ์ จำกโรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ และ เยำวชนกลุ่ม

พัฒนำและอนุรักษ์ป่ำโคกบ๋ำใหญ่ น้องภำวิตำ มีบทบำทส ำคัญ ทุกครั้งที่มีกำรจัดกิจกรรมป่ำสัญจร เธอจะมี
ควำมม่ันใจในกำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของป่ำโคกบ๋ำใหญ่ด้วยวิธีกำรที่คนฟังจะ
ชอบเสมอๆ เธอพูดถึงเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในจังหวัดอ ำนำจเจริญในมุมมองของเยำวชนไว้ ดังนี้ 
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 จำกกำรที่ดิฉันได้เข้ำร่วมกับหน่วยงำนที่ เป็นแกนน ำในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในจังหวัด
อ ำนำจเจริญคือเครือข่ำยป่ำชุมชน 26 ป่ำ โดยกำรน ำของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ดิฉันได้รู้ได้เห็นปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆที่
เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหลำยเวที ซึ่งแต่ละเวทีจะได้องค์ควำมรู้มำกมำย รวมทั้งกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
ในป่ำของดิฉันเอง ดิฉันมีมุมมองที่จะท ำให้ทรัพยำกรป่ำไม้ในจังหวัดอ ำนำจเจริญ หรือ ทรัพยำกรธรรมชำติ
อ่ืนๆในจังหวัดอ ำนำจเจริญมีกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนดังนี้ค่ะ 

1. กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ,กลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์รอง และกลุ่มที่อยู่รอบนอกบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ 

2. กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับผู้น ำชุมชน, ประชำชน และเยำวชนทั่วไป 
3. กำรสร้ำงหลักสูตรใช้ในระดับโรงเรียน ทุกระดับ และกำรศึกษำนอกระบบ โดยใช้กิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัติจริง และกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง 
4. กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

จำกกำรลงพ้ืนที่โดยมีครูภูมิปัญญำลงไปด้วยจะมองเห็นวัฒนธรรมที่ดีงำมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรอยู่
เสมอโดยเฉพำะเรื่องกำรใช้ประโยชน์ที่มองเห็นคุณค่ำแบบยั่งยืน เช่น กำรไม่จับสัตว์ในฤดูที่วำงไข่ กำรขุดมัน
ให้เหลือขั้วและฝังดินไว้เหมือนเดิม กำรหำหน่อไม้โดยไม่ขุดหน่ออ่อนในดิน กำรเก็บสมุนไพรโดยปรำชญ์ชุมชน 
รวมทั้งพิธีกรรมต่ำงๆที่พบเห็น เช่น กำรเลี้ยงผีปู่ตำ ผีตำแฮก กำรบูชำเทวดำบนต้นไม้ใหญ่ สิ่งเหล่ำนี้เป็น
พิธีกรรมเก่ียวกับป่ำซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีงำม ควรน ำกลับเข้ำมำให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ 

5. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลพื้นที่หรือพ้ืนดิน ควรให้ควำมรู้แก่ชุมชนที่อยู่รอบๆ ให้รู้บทบำทและ
หน้ำที่รวมทั้งข้อกฎหมำยที่ควรรู้ 

6. ผู้น ำชุมชนควรมีส่วนร่วมและประชำสัมพันธ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
7. กำรสร้ำงเครือข่ำยเยำวชนนักอนุรักษ์ 
8. สื่อมวลชนควรเปิดพ้ืนที่ให้เยำวชนได้น ำเสนอแนวคิดหรือ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดูแลรักษำ

ป่ำ 
9. กระทรวงศึกษำธิกำร ควรมีนโยบำยให้ผู้บริหำรโรงเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ และเปิดโอกำสให้ครูนักอนุรักษ์ น ำเยำวชนแกนน ำลงพ้ืนที่ท ำงำนด้ำนนี้โดยให้
กำรสนับสนุน ดูแล ประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้ เพ่ือขยำยผลในกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้สู่ชุมชน และ
ชุมชนเข้ำสู่โรงเรียนโดยใช้เยำวชนเป็นผู้เชื่อมโยง 

10. ควรมีกำรสร้ำงกฎหรือกติกำในกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำร่วมกัน 
 
แผนที่น ำทำงไปสู่กำรจัดกำรป่ำชุมชนอย่ำงยั่งยืนของภำวิตำ จ ำเป็นต้องใช้คนที่มีควำมหลำกหลำย    

มำจำกสถำนที่ ประสบกำรณ์ มำช่วยกันท ำงำน ตรงนี้เป็นควำมคิดฝันของเยำวชน ถ้ำผู้ใหญ่มำเห็นข้อควำม
เหล่ำนี้เข้ำ จะต้องคิดแล้วล่ะครับ คิดว่ำแผนที่น ำทำงของเด็กคนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าท่านไม่มาช่วยกัน 
 

ในส่วนของนำยวำนิชย์  บุตรี ประธำนขบวนองค์กรชุมชน ท่ำนผู้นี้เป็นผู้ที่มีบทบำทในกำรขับเคลื่อน
ภำคประชำคม อ ำนำจเจริญ ได้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงและเข้ำใจสภำพปัญหำในพ้ืนที่จังหวัดอ ำนำจเจริญเป็น
อย่ำงดีท่ำนหนึ่ง ท่ำนได้เสนอบทควำม คนจำกภำคส่วนต่ำงๆ ของอ ำนำจเจริญจะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำก
พันธุกรรมพืชของท้องถิ่นได้อย่ำงไร ไว้ดังนี้ 
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อ ำนำจเจริญ จังหวัดเล็กๆ ในภำคอีสำน ที่ภำคประชำสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย ด้วยกำรลุกขึ้นมำก ำหนดใช้ธรรมนูญประชำชนคนอ ำนำจเจริญ เป็นกติกำร่วมกัน เพ่ือน ำไปสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ  
สังคม กำรเมือง บนฐำนหลักศำสนำ วิถี ภูมิปัญญำ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของคนอ ำนำจเจริญ 
 กำรขับเคลื่อนสังคมให้หลอมรวมดวงใจ สร้ำงจิตส ำนึกใหม่ให้เสียสละเพ่ือส่วนรวม ผ่ำนกำรปฏิบัติกำร
ในพ้ืนที่หมู่บ้ำน ต ำบล จังหวัดภำยใต้วำทกรรม “การจัดการตนเอง” ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ กำรสนับสนุนให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมส ำคัญ ในกำรจัดกำรตนเองในด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรพัฒนำท้องถิ่นในทุกด้ำนแบบองค์รวม เพ่ือให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
 * ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นงำนส ำคัญในธรรมนูญประชำชนมีทุกคน ทุกฝ่ำย
จะต้องตระหนักในควำมส ำคัญว่ำ จะบ ำรุง รักษำ หรืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกดิน น้ ำ ป่ำไม้ อำกำศ ได้
อย่ำงยั่งยืนอย่ำงไร ? และใครบ้ำงควรที่จะมีส่วนส ำคัญในกำรท ำงำนนี้ 
 1.  หน่วยงำนรัฐและท้องถิ่น มีบทบำทหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมให้ประชำชน องค์กรชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง 
 2.  หน่วยงำนทำงวิชำกำร มีบทบำทส ำคัญในกำรเผยแพร่ควำมรู้ ใช้กระบวนกำรวิจัยมำสร้ำงกำร
เรียนรู้ร่วมกันกับประชำชนสร้ำงองค์ควำมรู้ และผลักดันองค์ควำมรู้ให้เข้ำสู่สถำนศึกษำในทุกระดับ เพ่ือสร้ำง
ควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยำวชน 
 3.  ประชำชนและองค์กรชุมชน  ถือว่ำเป็นหน่วยที่มีควำมส ำคัญมำกที่สุดในกำรที่จะอนุรักษ์ หรือใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ เพรำะประชำชนอยู่ใกล้ชิด และใช้ประโยชน์ในด้ำนใช้เป็นอำหำร ที่อยู่
อำศัย เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค โดยเฉพำะ “ป่าไม้” ถือว่ำเป็นแหล่งส ำคัญของกำรใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 4  
ด้ำน ดังกล่ำวมำ 
 สภำองค์กรชุมชนต ำบล เป็นองค์กรของภำคประชำชนที่รวมตัวกันท ำงำนขับเคลื่อนงำนพัฒนำทุกด้ำน  
สมควรที่จะมีแผนงำนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น กำรจัดตั้งป่ำชุมชน มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้หรือศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนให้ปลูกพืชสมุนไพร พืชท้องถิ่น แล้วน ำไปขยำยผลสู่ประชำชน
ให้ร่วมมือกันปลูก น ำไปใช้เป็นอำหำรและเป็นยำสมุนไพร หรือถ้ำสำมำรถผลักดันให้เข้ำสู่ระบบกำรแพทย์
ทำงเลือกของโรงพยำบำลทุกระดับได้  ยิ่งจะท ำให้ประชำชนในวงกว้ำงมองเห็นคุณค่ำของพืชสมุนไพร         
พืชท้องถิ่นมำกข้ึน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ก็สมควรที่จะได้รับกำรส่งเสริม เพรำะเป็นกลุ่มที่มีควำมตระหนักในด้ำน
กำรผลิตอำหำรที่สะอำด ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถ้ำกลุ่มเกษตรอินทรีย์มีควำมเข้มแข็ง มีสมำชิกเป็น
จ ำนวนมำก ก็จะน ำไปสู่กำรจัดตั้ง “ตลาดสีเขียว” เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้ำ อำหำร พืชผักพ้ืนบ้ำน เมื่อ
ประชำชนมองเห็นคุณค่ำว่ำพืชท้องถิ่น เป็นได้ทั้งอำหำร เป็นยำรักษำโรค และเป็นพืชเศรษฐกิจได้ ย่อมจะ
น ำไปสู่กำรดูแลรักษำขยำยพันธุ์พืชผักพ้ืนบ้ำนต่อไป 
 พืชท้องถิ่น พืชสมุนไพรนับวันจะมีควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ้น เพรำะกำรพัฒนำประเทศตำมกระแสหลัก  
ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน จำกคุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง  
จึงเป็นควำมท้ำทำยของคนอ ำนำจเจริญ ที่จะลุกขึ้นมำผลักดันให้แนวคิดกำรจัดกำรตนเอง น ำพำอ ำนำจเจริญ
ไปสู่ “เมืองธรรมเกษตร” เมืองที่ประชำชนปกครองตนเองด้วยควำมเสมอภำคเสมอธรรม ด ำรงวิถีเกษตร
อินทรีย์ มีธรรมชำติที่สมบูรณ์ กำรศึกษำท่ีเกื้อหนุน บุญฮีตคองน ำชีวิตให้มั่นยืน 
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ท่ำนได้เสนอแนะแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืชของท้องถิ่น    
ในบทบำทภำคประชำชน เพ่ือให้ประชำชนเห็นคุณค่ำและร่วมอนุรักษ์ของสิ่งที่ดีในจังหวัดภำยใต้กำรจัดกำร
ตนเอง น ำพำให้จังหวัดอ ำนำจเจริญไปสู่ เมืองธรรมเกษตร ต่อไป 

แนวคิดที่ปรำกฏอยู่ตรงนี้  เป็นเหมือนป้ำยบอกทำงว่ำ ประชำชนและองค์กรชุมชนในจังหวัด
อ ำนำจเจริญ มีเครือข่ำยอยู่ที่ใดบ้ำง และมีรำยละเอียดบอกไว้ชัดเจนว่ำ  มีควำมสำมำรถและสรรพคุณอย่ำงไร 
ใครต้องกำรน ำไปใช้ประโยชน์ เพ่ือกำรนี้ก็สำมำรถมำหำและชักชวนกันท ำงำนได้ ต้องขอขอบคุณท่ำนวำนิชย์
ไว้ด้วย 
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ส่วนที่ ๘   ????????? 
 

 
ป่ำวนอุทยำนดงลิงดอนเจ้ำปู่ ต ำบลพนำ อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ จะเป็นหนึ่งในอีกสิบกว่ำป่ำ 

ที่จะถูกเรียกว่ำ ป่ำใหม่ และเป็นป่ำบริวำรของป่ำดอนก้อก ป่ำนี้จะมีควำมพิเศษหลำยอย่ำง จนดูเหมือนว่ำจะ
เป็นสถำนที่ใหม่และมีควำมพร้อมในกำรเดินหน้ำท ำงำน ซึ่งอำจจะถึงข้ันของกำรก ำหนดนโยบำยกำรท ำงำนกัน
ขึ้นมำใหม่ก็ได้ ป่ำแห่งนี้มีฝูงลิงอำศัยอยู่ด้วย มีนำงเพ็ญศรี  มหำนิล  ไว้ติ้ง ท ำหน้ำที่เป็นแกนน ำ และท่ำนมี
เครือข่ำยของนักวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ มำร่วมศึกษำเรื่องรำวของลิงฝูงนี้ และใน พ้ืนที่อ ำเภอพนำ       
มีโรงพยำบำลพนำ ซึ่งได้เปิดพ้ืนที่รองรับภำรกิจที่มีควำมสอดคล้องกับงำนของโครงกำรวิจัยฯนี้ คือ กำรแพทย์
แผนไทยประยุกต์ เหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่ำใหม่แห่งนี้ ป้ำเพ็ญ ได้เขียนถึง
ป่ำใหม่แห่งนี้ไว้ว่ำ  

ป่ำวนอุทยำนดงลิงดอนเจ้ำปู่ ต ำบลพนำ อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้เข้ำร่วมโครงกำร อพ.สธ. 
มหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ในปี พ.ศ 2557 ในฐำนะป่ำใหม่ภำยใต้พ่ีเลี้ยงที่เป็นป่ำเก่ำคือ ป่ำดอนก้อก แกน
น ำป่ำดอนเจ้ำปู่ได้เห็นวิธีกำรจัดกำรในกำรประสำนงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องคือ 

1. นักวิชำกำรมหำวิทยำลัยมหิดล โดยมี ผศ. เกษม กุลประดิษฐ์ เป็นผู้อ ำนวยกำรแผนงำนวิจัย 
2. ศูนย์ประสำนงำน โดยมีคณะท ำงำนผู้ช่วยนักวิจัยโครงกำร อพ.สธ อ ำนำจเจริญ 
3. นักส ำรวจวิจัยป่ำชุมชน โดยมีแกนน ำป่ำเป็นผู้ประสำนงำน   

มีปรำชญ์ในชุมชนเป็นองค์ควำมรู้ส ำคัญ มีครู นักเรียน และอำสำสมัครจำกเทศบำล ช่วยเก็บข้อมูล 
บันทึกภำพ เพ่ือส่งให้ศูนย์ประสำนงำน อพ .สธ อ ำนำจเจริญ งำนส ำรวจวิจัยป่ำวนอุทยำนดงลิงดอนเจ้ำปู่
ในช่วงระยะเวลำหนึ่งปีที่ผ่ำนมำ ได้ผลดีเกินควำมคำดหมำยประสบควำมส ำเร็จในกำรวำงรำกฐำนงำนวิจัย 
วิธีกำรและทิศทำงในกำรวิจัย ควำมรู้เกี่ยวกับต้นไม้ พืชพันธุ์ และสภำพดิน สิ่งที่พวกเรำได้เรียนรู้จำกปรำชญ์ 
คือ คุณตำพุทธำ ตำบุดดำ ท ำให้พวกเรำได้เรียนรู้ว่ำ ป่ำดอนเจ้ำปู่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพมำกมำยเกินคำด เป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน ที่อนุชนรุ่นหลังจะต้องอนุรักษ์ไว้ กำร
ส ำรวจป่ำทุกครั้ง ปรำชญ์ของเรำได้ท ำให้พวกได้รู้ซึ้งถึงควำมเป็นปรำชญ์ทำงพืชสมุนไพร และต้นไม้ต่ำงๆของ
เขำเป็นอย่ำงดี พวกเรำได้เรียนรู้ว่ำ พืชทุกชนิดไม่ว่ำ ต้นใหญ่ ต้นเล็ก ว่ำน เครือ จะใช้เป็นยำสมุนไพรได้ทั้งสิ้น
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ขึ้นอยู่กับว่ำ จะใช้ส่วนไหนของพืช และจะต้องไปเข้ำกับตัวยำที่ได้จำกต้นไม้ชนิดอ่ืนอย่ำงไร พวกเรำได้ปรำชญ์
ที่มีควำมรู้กว้ำงขวำง แม่นย ำ เป็นผู้ไม่หวงวิชำ พร้อมที่จะถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ให้อนุชนรุ่นหลัง เพ่ือสืบทอด
มรดกของแผ่นดินต่อไป 
 

เมื่อดูจำกงำนป่ำสัญจรทั้ง 12 ครั้ง ได้เห็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงป่ำเก่ำเป็นพ่ีเลี้ยงให้ป่ำใหม่     
ท ำกำรส ำรวจวิจัย ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ประสำนงำน อพ.สธ มหิดล อ ำนำจเจริญ มีคณำจำรย์จำกมหิดลติดตำม
ผลงำน วิจัย รวบรวม แยกแยะ จัดกำรกับข้อมูลต่ำงๆ ท ำเป็นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติทั้งหมดในจ ำนวน  26 
ป่ำ แต่ละป่ำมีกำรเสนอผลงำนโดยเยำวชน ผ่ำนวีดิทัศน์ กำรแสดงนิทรรศกำรทุกครั้งแต่ละป่ำพยำยำมหำพืช
พันธุ์ชนิดต่ำงๆ สัตว์เล็ก สัตว์น้อย แต่ละเดือนจะมีควำมแปลกใหม่ หลำกหลำย แต่ละฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้ลงมือ
ท ำงำนร่วมกันด้วยใจรัก ศรัทธำ มีจิตอำสำ เข้ำใจในระบบนิเวศของป่ำ ท ำให้เห็นคุณค่ำของป่ำ เกิดควำมรัก
หวงแหน อยำกจะอนุรักษ์ป่ำชุมชนของตนเองไว้ให้รุ่นลูก รุ่นหลำน ในอนำคตต่อไป 
 

เนื่องจำกวนอุทยำนดงลิงดอนเจ้ำปู่ มีเทศบำลต ำบลพนำ ศูนย์เรียนรู้ ริน หอมหวน มหำนิล และ 
ศูนย์วิจัยดอนเจ้ำปู่ ท ำหน้ำที่ดูแลรักษำ บริหำรจัดกำรป่ำอยู่แล้ว ศูนย์วิจัยดอนเจ้ำปู่ ได้ศึกษำระบบนิเวศของ
ป่ำที่มีลิงหำงยำวรำว 1,000 ตัว อำศัยอยู่ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของป่ำดอนเจ้ำปู่  ได้ท ำหน้ำที่ 
Support ค้ ำจุน ควำมเป็นอยู่ของลิงได้เป็นอย่ำงดี ลิงใช้ป่ำเป็นที่อยู่อำศัย ลิงได้อำหำรตำมธรรมชำติจำกป่ำ 
และใช้ชีวิตตำมสภำพสังคมลิงในป่ำ ซึ่งไม่ต่ำงจำกมนุษย์เรำมำกนัก 
 

เมื่อศูนย์วิจัยดอนเจ้ำปู่และป่ำวนอุทยำนดงลิงดอนเจ้ำปู่  ได้เข้ำร่วมโครงกำร อพ .สธ มหิดล  
อ ำนำจเจริญในต้นปี พ.ศ  2557 งำนส ำรวจวิจัยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของป่ำ ได้ด ำเนินงำนจัดกำร
ตำมระบบและวิธีกำรส ำรวจวิจัยของ อพ.สธ มหิดล อ ำนำจเจริญ ท ำให้ผลงำนส ำรวจวิจัยของพวกเรำมีควำม
เป็นวิชำกำร น่ำเชื่อถือยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันคนในชุมชนรวมทั้งเยำวชน เริ่มมองเห็นควำมส ำคัญในกำรส ำรวจ
เก็บตัวอย่ำงด้วย ท ำหน้ำที่เป็นนักวิทยำศำสตร์พลเมือง (Citizen  Scientists) โดยปริยำย 
 

นอกจำกนี้ วนอุทยำนดงลิงดอนเจ้ำปู่ ยังท ำหน้ำที่เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้นำนำชำติ เกี่ยวกับธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (Don Chao Poo International Study Site for Nature and Environment) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในเป้ำหมำยส ำคัญของประเพณีสร้ำงบ้ำนแปงเมืองพนำ ที่ชำวเมืองพนำ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ .ศ 2508  และ
ชำวเมืองพนำยังได้รักษำประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมนี้ไว้ตลอดมำ 
 
             จ ำได้ว่ำป้ำเพ็ญมำคุยด้วย เมื่อครั้งที่ไปร่วมกิจกรรมป่ำสัญจรในเดือนกันยำยน ท่ำนบอกถึงควำม
ต้องกำรที่จะน ำป่ำแห่งนี้ไปสู่กำรจัดกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และผู้คนจำกต่ำงถิ่นให้มำกยิ่งขึ้น เช่น 
กำรหำทำงยกระดับให้ป่ำแห่งนี้กลำยเป็นศูนย์ศึกษำ ที่มีควำมเป็นสถำบันร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล          
ซึ่งควำมคิดเหล่ำนี้เกิดขึ้นหลังจำกที่ได้เรียนรู้กระบวนกำรท ำงำนในโครงกำรวิจัยฯ นี้แล้ว รวมทั้งกำรได้รับ
ควำมรู้จำกกำรถ่ำยทอดของป่ำรุ่น 1 (อำจำรย์เกษมสันต์ แสงสิงแก้ว เป็นแกนน ำ) ด้วยกระบวนกำรคิดที่ผ่ำน
กำรจัดกำรมำแล้วเป็นอย่ำงดี เรียกได้ว่ำ ป่ำใหม่แห่งนี้มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่จะเรียนรู้แล้วน ำกลับมำจัด
วำงเป็นแนวนโยบำยใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมควำมสร้ำงสรรค์เข้ำไปอีก 
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ต้นแบบกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอ ำนำจเจริญ (อ ำนำจเจริญโมเดล) ในฐำนะครู กับ 
อำจำรย์ทัศนพร  ศรีชลำชัย ครู โรงเรียนพนำศึกษำ ท่ำนจะเดินทำงมำร่วมกิจกรรมในงำนวิจัยฯ นี้ พร้อมกับ
ป้ำเพ็ญเสมอๆ และมีบุคลิกที่เหมำะสมมำกส ำหรับท ำงำนแบบสร้ำงสรรค์กับเด็กๆ บอกเล่ำควำมคิดผ่ำนหัวข้อ
ต้นแบบกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอ ำนำจเจริญนั้น มันเป็นอย่ำงไรกัน 

ประกำรที่หนึ่ง คงเป็นควำมส ำคัญของเจ้ำภำพหลักของงำน ซึ่งโดยแกนน ำของโครงกำรใช้ประโยชน์
จำกฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสู่ชุมชนอย่ำงบูรณำกำร กรณีศึกษำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ และ
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนองพระรำชด ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพรำะจะ
ไม่มีค ำถำมว่ำ ท ำไปเพ่ือจุดประสงค์อะไร แต่ตระหนักถึงควำมวิกฤตของทรัพยำกรป่ำไม้ พรรณพืช กับกำรฉก
ฉวยเอำผลประโยชน์ และถึงเวลำที่เรำในฐำนะครู นักเรียน โรงเรียนจะมีบทบำทส ำคัญกับกำรท ำงำน 

ประกำรที่สอง ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นองค์ควำมรู้ควำมท้องถิ่นของเรำ ที่รอกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้อย่ำงเป็นหลักวิชำกำร เพ่ือรวบรวม เรียบเรียง จัดกำรข้อมูล เพ่ือน ำเสนอภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่กำร
เปลี่ยนแปลงโลกำภิวัฒน์ 

ประกำรที่สำม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนร่วม ชุมชน ปรำชญ์ ชำวบ้ำนในพ้ืนที่ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่ยอมรับและร่วมมือ ตลอดจนองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น โดยหลักกำรมีส่วนร่วม ด้วย
กำรประสำนงำน จิตอำสำ ไม่มีผลตอบแทนนอกจำกควำมภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม 

ประกำรที่สี่  ควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนในแต่ละพ้ืนที่ป่ำ 
กำรด ำเนินงำนที่ประสบควำมส ำเร็จตั้งแต่เดือนมีนำคม – เดือนตุลำคม 2557 ด้วยควำมรับผิดชอบ

และจิตอำสำของผู้ประสำน ซึ่งประสบปัญหำกำรด ำเนินงำนและได้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้งำนกำรประชุม
ป่ำสัญจรลุล่วงไปด้วยดี 

1. กำรติดภำรกิจของคณะกรรมกำรผู้มีส่วนร่วม ทั้งกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจป่ำ ทุกสัปดำห์ที่ 1 กำรบันทึก
ข้อมูล  กำรจัดท ำรำยงำนกำรน ำเสนอ ทุกสัปดำห์ที่ 3 ของเดือน 

2. กำรเปิดกลุ่มเพ่ือรับสมำชิกเพ่ิม ส ำหรับกำรแบ่งเบำภำระหน้ำที่ให้คลอบคลุม โดยเฉพำะนักเรียนที่
เตรียมจบกำรศึกษำ 

3. กำรถ่ำยทอดวิธีกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยพรรณพืช ส ำหรับสมำชิกและกำรเพ่ิม
ทักษะประสบกำรณ์ส ำหรับสมำชิก 

เช่นกันกับป้ำเพ็ญครับ อำจำรย์ทัศนพร เล่นบทของกำรสังเกตกำรณ์ บันทึก จดจ ำ  กรอบกำรคิด 
กิจกรรมส ำคัญ ที่เครือข่ำยป่ำชุมชนทุกแห่งใช้เป็นแนวทำงกำรท ำงำน เพ่ือเป็นแบบอย่ำงในกำรน ำกลับมำใช้
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของอ ำเภอพนำต่อไป ท่ำนแยกแยะค ำว่ำ ลอกเลียนแบบกับค ำว่ำควำมคิดใหม่ๆ ออกจำกกัน
ได้ ดังนั้นป่ำใหม่แห่งนี้ก ำลังเดินหน้ำออกไปสู่วิถีของตนเองได้ และเมื่อมีแรงสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ มำก
ยิ่งขึ้น คำดว่ำอีกไม่นำน สถำนที่ป่ำใหม่ ป่ำวนอุทยำนดงลิงดอนเจ้ำปู่ แห่งนี้จะก ำหนดนโยบำยอะไรที่น่ำสนใจ
ออกมำสู่เครือข่ำยป่ำชุมชนจนได้  
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ส่วนที่ ๙  ????????? 

   

ผลผลิตที่ได้ออกรอการเก็บเกี่ยวไป เช่น ที่ท างานผลไม้ แม้ปรากฏเป็นดอกให้เห็นเต็มต้น แต่ใช่ว่า
จะติดเป็นลูกให้กินได้ทุกช่อดอก เราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ก็จะได้ผลผลิตระดับหนึ่ง แต่ถ้ามีการ
จัดการก็จะได้รับผลผลิตที่สูงกว่า การด าเนินงานของโครงการวิจัยนี้ฯ เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายก่อนจะ
ได้พูดถึงต้นแบบของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เราจะพูดถึงมันว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดผล
ตามที่คาดหวัง จะต้องเริ่มจากคน และสถานที่ แล้วรอเวลาให้คนเหล่านั้นคิดได้ คิดอย่างสร้างสรรค์ และ
เกิดความรู้สึกถึงความเป็นอิสระที่จะลงมือท าสิ่งดีงาม จนเกิดผลออกมาแล้วจึงมีคนรอน าไปใช้ประโยชน์ 
เรื่องเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเช่นกัน มันจะมีประโยชน์ไปเกี่ยวข้องกับคนหลายคน ก็แปลว่ามีคนเอา
ผลผลิตหรือความส าเร็จไปใช้งานได้เป็นจ านวนมาก 

 
อ ำนำจเจริญโมเดล ผศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล สถำบันวิจัยโภชนำกำร ม.มหิดล อำจำรย์สมศรี เป็น

ผู้ที่มำบุกเบิกควำมคิดส ำคัญ เรื่องหนึ่งให้กับเครือข่ำยป่ำชุมชนรุ่นที่ 1 จนเป็นค ำพูดติดปำกกันทั่วไป ค ำว่ำ พืช
อำหำร อำจำรย์สมศรีฝึกฝน และสอนเครือข่ำยป่ำชุมชนรุ่นที่ 1 ด้วยกำรปฏิบัติจริง ถึงขั้นที่ป่ำชุมชนแต่ละ
แห่งสำมำรถส่งตัวอย่ำงพืชอำหำรมำให้สถำบันวิจัยโภชนำกำร ที่ศำลำยำ วิเครำะห์ตัวอย่ำงได้ อำจำรย์สมศรี
เขียนถึงพวกเขำไว้ว่ำอย่ำงไรเชิญอ่ำนดูครับ 
 
 ถึงแม้อ ำนำจเจริญจะเป็นจังหวัดเล็ก แต่เต็มไปด้วยทรัพยำกรที่มีคุณภำพ ทั้งทำงธรรมชำติ และภูมิ
ปัญญำ ที่คนส่วนใหญ่อำจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่ำที่แท้จริง เพรำะยังไม่มีกำรรวบรวมน ำมำจัดหมวดหมู่ 
ตลอดจนน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
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 จำกกำรที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร ตั้งแต่ปี 2555 และได้มีโอกำสพบปะ พูดคุย ตลอดจนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กับคนอ ำนำจเจริญ ได้ควำมประทับใจแรก (first impression) ว่ำคนอ ำนำจเจริญมีควำมเป็นอิสระ
(independent) สูง มีจิตวิญญำณ ( spirit) สูงมำก จนสำมำรถท ำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของคนอ ำนำจเจริญ    
ที่จะร่วมกันคิดและร่วมกันท ำในสิ่งที่เห็นว่ำดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น กำรมีธรรมนูญเป็นของตนเอง 
สิ่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท ำให้คิดว่ำ หำกทำงมหิดลต้องกำรริเริ่มโครงกำรใดๆก็ตำม กำรท ำให้คนอ ำนำจเจริญ
เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญ จะน ำมำซึ่งพลังของจิตอำสำที่ต้องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและประโยชน์ใน
ระยะยำว ดังจะเห็นได้จำกพลังของนักวิจัยชุมชนรุ่นแรกจำกบำงพ้ืนที่ของจังหวัดอ ำนำจเจริญ ซึ่งอำสำเข้ำร่วม
โครงกำร ที่ประกอบด้วยผู้อำวุโสทั้งหญิงและชำย รวมถึงวัยท ำงำนที่แม้จะมีภำระงำนมำก แต่ก็ยังมีจิต
สำธำรณะที่ต้องกำรมีส่วนร่วม ทุกคนมีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะถ่ำยทอด
ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้กับผู้ที่สนใจ จำกจุดเริ่มต้นเล็กๆ ก็ได้ขยำยกว้ำงมำกขึ้น มีกำรน ำเยำวชนที่จะ
เป็นอนำคตเข้ำมำร่วมเรียนรู้จำกผู้อำวุโสและน ำเทคโนโลยีที่มีมำเสริม โดยควำมร่วมมือของโรงเรียนและ ครู 
อำจำรย์ และผู้ปกครอง นอกจำกนั้นนักวิจัยชุมชนรุ่นแรกยังมีควำมมุ่งมั่น โดยน ำไปขยำยผลต่อด้วยกำร
ชักชวนคนในพ้ืนที่อ่ืนๆ เข้ำมำร่วมงำนและพร้อมอำสำที่จะเป็นพ่ีเลี้ยง ช่วยดูแลนักวิจัยขุมชนรุ่นหลังต่อไป 
 กำรที่คนทุกเพศ ทุกวัย ของอ ำนำจเจริญ ได้เข้ำมำร่วมมือกันท ำงำน ด้วยจุดมุ่งหมำยเดียวกันท ำให้
เกิดกำรถ่ำยทอดทั้งควำมรู้ ภูมิปัญญำ ที่สำมำรถน ำไปพัฒนำให้เกิดควำมมั่นคง ควำมยั่งยืน ทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตควำมเป็นอยู่ นอกจำกนั้นควำมรัก ควำมสำมัคคีของคนอ ำนำจเจริญ จะเป็นเกรำะ
ก ำบังกำรรุกกรำนจำกอันตรำยภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใดๆ ได้เป็นอย่ำงดี 
         ผมขอสรุปสั้นๆ ว่ำ คนที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีควำมพร้อม มีควำมคิดเป็นของตนเอง มีควำมเป็น
อิสระ ชอบที่จะพัฒนำสิ่งต่ำงๆ ให้ดีขึ้น และมองไกล หมำยควำมว่ำ ถ้ำยังมีกำรดูแลจัดกำรป่ำชุมชนได้เป็น
อย่ำงดี จะมีผลประโยชน์เอำไว้ให้ลูกหลำนได้อีกนำนเท่ำนำน ผมรู้สึกว่ำตัวเองโชคดีที่ได้มีโอกำสมำพบกับคน
อ ำนำจเจริญ ซึ่งผมเชื่อว่ำ อำจำรย์สมศรีก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน 
 
 จิระนันท์ นุตยะสกุล ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง โครงกำร อพ.สธ. -มหิดล 
วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ท ำงำนมำตั้งแต่เริ่มโครงกำรวิจัยนี้ฯ เป็นผู้ช่วยนักวิจัยมำตั้งแต่ปี 2552 พวกเรำ
เรียกชื่อเล่นว่ำ แจง ด้วยควำมที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกำรมำคนเดียวในระยะแรก และมองเห็นล ำดับขั้นตอนของ
พัฒนำกำรโครงกำรวิจัยฯ นี้มำตลอด ไม่ว่ำจะเป็นพัฒนำกำรของผู้คน พัฒนำกำรของกระบวนกำรท ำงำน และ
ผลผลิตที่เริ่มทะยอยออกมำให้ได้ดูได้เห็นกัน แจงมองว่ำ อ ำนำจเจริญโมเดล ซึ่งเป็นผลผลิตจำกกำรท ำงำนที่
ผ่ำนมำ เป็นอย่ำงนี้ครับ 
 จังหวัดอ ำนำจเจริญก ำลังเผชิญหน้ำกับกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนประชำกร (จำกเหตุของกำรอพยพเข้ำ 
และประชำกรแฝง) พร้อมไปกับกำรลดลงของทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งทรัพยำกรชีวภำพ ก ำลัง
จะส่งผลกระทบต่อประชำกรขึ้นทุกที  
 
 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและแนวโน้มกำรแข่งขันเชิงกำรค้ำแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือน ำทรัพยำกรควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพมำเป็นทุนทำงกำรค้ำจะมีมำกขึ้น จังหวัดอ ำนำจเจริญจ ำเป็นต้องมองหำกลไก และ
กระบวนกำรท ำงำนที่ช่วยลดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งเพ่ิมกำรท ำงำนเชิงอนุรักษ์ และ
พัฒนำต้นทุนด้ำนทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ได้   
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      โมเดลอ ำนำจเจริญ เรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่ยกตัวอย่ำงนี้เป็น
โมเดลหนึ่งที่ใช้ระบบ และกรอบกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบโครงกำร อพ.สธ. โดยน ำต้นทุนของจังหวัด
อ ำนำจเจริญ ที่มีอยู่มำวิเครำะห์ และบูรณำกำรกำรท ำงำน แต่เน้นที่ชุมชนเป็นหลัก โดยมีกำรจัดกำรควำมรู้
ให้กับชุมชน สร้ำงจิตส ำนึก เกิดกำรรักและหวงแหน รู้กระบวนกำร และสำมำรถเก็บรวบรวมฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถิ่นและภูมิปัญญำด้วยตนเอง จนถึงสำมำรถเลือกและน ำมำใช้ประโยชน์ได้  โดยมีคนสำมวัย เข้ำ
มำช่วย ไม่ว่ำจะเป็นคนสูงวัย (ปรำชญ์) คนวัยท ำงำน (อปท. ครู หน่วยงำนต่ำงๆ) วัยเด็ก (นักเรียน) ส่งเสริมให้
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่น โดยกำรปฏิบัติจริงกระบวนกำรนี้ หน่วยงำน
ท้องถิ่น สำมำรถเข้ำร่วม และท ำแผนบรรจุ เพ่ือกำรสนับสนุนให้กับท้องถิ่นของตน จนท ำให้ชุมชน เกิดผลผลิต
ที่มีควำมหลำกหลำยรูปแบบในสถำนที่ต่ำงๆ ได้ ทั้งนี้โมเดลนี้ จะมีกำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรท ำงำนเกิดขึ้น คือ 
ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง โครงกำร อพ.สธ.-มหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ คอยเป็น
ศูนย์กลำงคอยประสำนงำนจำกทุกภำคส่วน ภำยในจังหวัด จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงส่วนกลำงด้วย ไม่ว่ำจะเป็น
หน่วยงำนของรัฐ เอกชน นอกจำกนี้โมเดลนี้ มหำวิทยำลัยต้องปรับหลักสูตรให้เข้ำกับท้องถิ่น เกิดหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมข้ึน โดยมีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยำว เด็กในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง สำมำรถศึกษำได้ บุคคล
ที่สนใจสำมำรถเข้ำอบรมได้ เพ่ือน ำควำมรู้พัฒนำจังหวัดของตนต่อไป 

ทั้งหมดเป็นกำรย่อเรื่องรำวของกำรหว่ำนพืช พรวนดิน ดูแล และเก็บผลผลิต โดยน ำมำเปรียบกับกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรวิจัยฯ ควำมคิดท่ีเชื่อมต่อเข้ำหำกันจำกผู้คน ต่ำงอำชีพ ต่ำงต ำแหน่ง ต่ำงประสบกำรณ์ 
จนเกิดเป็นกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ เหล่ำนั้น เป็นสิ่งส ำคัญมำก เรำมองเห็นมันเป็นเรื่องๆ จะดีมำกถ้ำ
สำมำรถผูกกิจกรรมทั้งหมดเป็นวงจรเดียวกัน และมีระบบกำรจัดกำรตนเองได้ ผมหมำยถึงป่ำชุมชนแต่ละแห่ง 
ถ้ำสำมำรถท ำระบบกำรจัดกำรตนเองได้อย่ำงเป็นอิสระ ก็จะเรียกได้อย่ำงเต็มปำกเต็มค ำว่ำ ป่ำชุมชนแห่งนั้นมี
ระบบกำรจัดกำรป่ำตนเองที่สร้ำงสรรค์แล้ว  โดยวัดจำกพืชพรรณต่ำงๆ จะออกมำเช่นเดียวกัน  ควำม
สร้ำงสรรค์จำกชุมชน รอกำรน ำไปใช้ประโยชน์ให้เหมำะสมต่อไป 

 
นอกจำกนี้ เรำยังได้รับเกียรติจำกวิชำกำรในบทบำทนักบริหำรของ จ.อ ำนำจเจริญ ท่ำนคลุกคลีอยู่กับ

กำรน ำพืชสมุนไพรและภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนมำสู่กำรเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง
ท่ำนที่พูดถึงนี้ คือ นำยภำสกร ไชยเศรษฐ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ ท่ำนได้เขียนกำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืชท้องถิ่น ในมุมมองของนักสำธำรณสุขไว้ดังนี้ 

 

           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีนโยบายมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรไทยให้
ได้มาตรฐาน GMP โดยใช้ยุทธศาสตร์ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ในการผลิตยาสมุนไพร น ามาซึ่งการสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน โดยศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา เป็นศูนย์กลางในการผลิตยาสมุนไพร 

ปัจจุบันมีรายการยาสมุนไพรตามกรอบยาสมุนไพรเทียบกับยาบัญชียาหลักของจังหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน ๔๒ รายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในรูปแบบกองทุนยาสมุนไพรจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือสนับสนุน
การใช้ยาสมุนไพรบริการแก่ผู้มารับบริการสาธารณสุขภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรในระดับเขต ๑๐ โดยก าหนดให้มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร อย่าง
น้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ โรงพยาบาลกุดชุม จงัหวัดยโสธร และโรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
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 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญมีการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการคุ้มครองส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
ด าเนินงานตามแผนจัดการ เพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ (๘ พ้ืนที่) ซึ่ง ๑ ใน ๘ พ้ืนที่เขตอนุรักษ์มี
ในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ โดยเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการ
ส ารวจความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ร่วมกับ
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) และโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ
เป้าหมายหลักคือ การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสมุนไพร และส ารวจความหลากหลายของพืช
สมุนไพร บริเวณถิ่นก าเนิดในระบบนิเวศตามธรรมชาติ ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลสมุนไพรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ในเขตพ้ืนที่อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ มีการส ารวจ
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ด าเนินการส ารวจเพ่ิมเติมปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ซึ่งจะท าให้ฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรที่ได้มีความครอบคลุมในพ้ืนที่อุทยานภูสระดอกบัวมากขึ้น
น าไปสู่งานจัดท าแผนจัดการคุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นก าเนิดสมุนไพร และงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ผมอ่านบทความนี้แล้วเห็นได้ชัดว่า นอกจากเป็นนักวิชาการ นักบริหารแล้ว ท่านยังเป็นผู้ก าหนด

นโยบายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ เพราะฉะนั้นเครือข่ายป่าชุมชนคงจะสบายใจครับ ได้มีโอกาสท างานร่วมกับ
ท่านไปเช่นนี้ งานข้างหน้าคงจะเห็นสิ่งที่ทุกคนอยากร่วมมือท าและรอดูผลไปด้วยกัน 
 

ต้นแบบควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจังหวัดอ ำนำจเจริญ นำยแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง ผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลพนำ ผมพูดถึง อ ำเภอพนำไว้ในบทก่อนไปแล้ว แต่จะขอพูดถึงตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยสิ่งส ำคัญ 2 
อย่ำง หนึ่งคือนำยแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง  ซึ่งบำงคนเรียกคุณหมอ บำงคนเรียก ผอ. สิ่งส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง
คือ โรงพยำบำลพนำ แต่สิ่งส ำคัญที่สุดคือคุณหมอ เป็นผู้บริหำรโรงพยำบำลพนำ ท่ำนต้องกำรทดแทนบุญคุณ
แผ่นดินเกิดท่ีจังหวัดอ ำนำจเจริญ และนี่คือ สิ่งที่ท่ำนตั้งใจว่ำจะท ำครับ 
          ถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่มีรำยได้ต่อประชำกรต่ ำสุดของประเทศ แต่ก็ถือเป็นควำมโชคดีของอ ำนำจเจริญ 
ที่ยังมีทรัพยำกรธรรมชำติอยู่มำกมำย หลำกหลำยประเภท และที่ส ำคัญคือ มีโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) และมหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ในกำรประสำนงำนในระดับจังหวัด 
            เป็นโอกำสที่จะพลิกฟ้ืนควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรธรรมชำติกลับคืนมำ จำกกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ไม่ถูกวิธี ด้วยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ประโยชน์ของทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ของคน
หลำกหลำยวัย จำกค ำบอกเล่ำของคนรุ่นเก่ำ จำกปรำชญ์ชำวบ้ำน ในพ้ืนที่จนเกิดกำรรู้คุณค่ำ กำรหวงแหน 
กำรปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติที่เหลืออยู่ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ น ำมำซึ่งรำยได้และอำชีพจำกกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรเหล่ำนั้น ตัวอย่ำงที่ชัดเจนคือ ที่น ำมำใช้เป็นอำหำร และยำสมุนไพร ที่นอกจำกจะท ำให้คนมีรำยได้
เพ่ิมขึ้น แล้วยังจะเสริมควำมมั่นคงทำงอำหำรและยำ หำกเกิดภำวะวิกฤติที่ไม่สำมำรถพ่ึงพำกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศได้  
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            โรงพยำบำลพนำ ซึ่งดูแลศูนย์แพทย์แผนไทยพนำ มีโรงงำนผลิตสมุนไพรที่ทันสมัยได้มำตรฐำน GMP 
ได้รับงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรผลิต และแปรรูปสมุนไพร จำกงบประมำณพัฒนำจังหวัดแบบบูรณำ
กำร โดยท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญหลำยสมัย มีภำรกิจผลิตสมุนไพรที่มีคุณภำพ จำกกำรสนับสนุน
กำรปลูกสมุนไพรส่งเสริมรำยได้แก่เกษตรกรในจังหวัดอ ำนำจเจริญ มีควำมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่กระบวนกำรเรียนรู้สรรพคุณด้ำนยำสมุนไพร จำกหมอยำพ้ืนบ้ำน ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
ตลอดจนสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่เช่นมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ และส่วนกลำง เพ่ือเข้ำสู่
กระบวนกำรน ำพืชเหล่ำนั้นผลิตเป็นยำสมุนไพรที่มีคุณภำพ น ำมำซึ่งกำรส่งเสริมกำรปลูก เพ่ิมมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจสร้ำงรำยได้แก่คนในพื้นท่ี  
            จังหวัดอ ำนำจเจริญนอกจำกจะมีข้ำวหอมมะลิคุณภำพดีแล้ว ยังพบว่ำเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรที่มี
คุณภำพที่ดีด้วย ดังจะเห็นได้จำกกำรที่ปริมำณสำระส ำคัญในขมิ้นชันที่มีชื่อว่ำ เคอร์คูมินอยด์ ที่ปลูกในจังหวัด
อ ำนำจเจริญ มีค่ำมำกกว่ำค่ำมำตรฐำนระดับประเทศถึงสองเท่ำ และเชื่อว่ำสมุนไพรอีกหลำยตัวจะให้ค่ำตัวยำ
สำรส ำคัญที่สูงด้วยเช่นกันที่รอกำรทดสอบกำรวิจัยและพัฒนำ   
             ด้วยควำมหวังที่จะพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติ มำใช้ประโยชน์เสริมสร้ำง
รำยได้แก่ ท้องถิ่น เยำวชนเกิดควำมรัก และหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติอันทรงคุณค่ำยิ่งของอ ำนำจเจริญ     
จะเป็นสิ่งขับเคลื่อนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือสนองพระรำชด ำริฯ ประสบผลส ำเร็จและเกิดทั้งคุณค่ำและ
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจต่อไป 
 

ด้วยบุคลิกของท่ำน ด้วยควำมคิด และควำมมุ่งมั่น ที่ท่ำนแสดงออกมำในหน้ำที่ของนำยแพทย์ปฐม
พงศ์ และเป็นชำวอ ำนำจเจริญ ในกำรที่จะน ำศรัทธำที่มีต่อสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
มำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลจริง จึงเป็นโอกำสที่ดีส ำหรับประชำชนชำวอ ำนำจเจริญ โดยเฉพำะเครือข่ำยป่ำชุมชน 
ที่ก ำลังท ำงำนอยู่ด้วยกัน ลองพิจำรณำตรงนี้ดูให้ดีๆ ผลผลิตจำกกำรท ำงำนจะมีสองส่วน ได้แก่ ส่วนของกำร
ปกป้องพ้ืนที่ ซึ่งรวมควำมไปถึงกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้วย และส่วนของกำรน ำต้นทุนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพไปสู่กำรใช้ประโยชน์ จนเกิดเป็นอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชน ระยะแรกของ
โครงกำรวิจัยฯนี้ พวกเรำเน้นไปที่งำนอนุรักษ์พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์พืช ให้น ำไปสู่กำรจัดกำรป่ำชุมชน จนต้องน ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำช่วย วันนี้คุณหมอปฐมพงศ์ เป็นท่ำนแรกๆ ที่จะน ำค ำว่ำกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำ
ชุมชน มำท ำให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ของท่ำน ดังนั้นป่ำชุมชนแห่งใดมีควำมพร้อม ที่จะ
น ำต้นทุนทั้งหมดที่มี มำคิดสร้ำงประโยชน์เพื่อส่วนรวม ท่ำนสำมำรถเริ่มได้แล้วครับ 
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ปิดท้ายของหนงัสอืยังปิดไม่สนิท   
ความรักและห่วงใยในอนาคตของลูกหลานเป็นตัวก ากับการกระท าของเครือข่ายป่าชุมชน            

จิตส านึกชุมชนเป็นตัวก ากับการกระท าของฝ่ายท้องถิ่นและท้องท่ี                                           
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นตัวก ากับการท างานของส่วนราชการ                                     

 
นายวีระวัฒน์ ชื่นวารินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ  

 

 
 
ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่ำ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 20-21 พฤศจิกำยน 

2557 ถูกก ำหนดกันขึ้นมำจำกที่ประชุมเครือข่ำยนักวิจัยโครงกำร อพ.สธ. เมื่อเดือนกันยำยน วันนั้นพิจำรณำ
กันกันหลำยแง่หลำยมุม สนุกมำกครับ เป็นกำรนั่งคุย คล้ำยว่ำเรำจะวำงแผนจัดงำนบุญงำนหรือที่เป็นมงคลกัน
ในชุมชน ควำมรู้สึกคือจะน ำสิ่งดีงำมที่คนกลุ่มหนึ่งช่วยกันท ำกันไว้ มำบอกเล่ำคนอ่ืนๆ ในจังหวัดอ ำนำจเจริญ
ได้รับรู้ ก ำหนดเดือนจัดงำนกันไว้ที่พฤศจิกำยน ฝนจะตกไหม (เดี๋ยวจะล ำบำกกันทั้งคนจัดและคนมำงำน) 
นักวิชำกำรถำมที่ประชุม เหมือนเป็นนัยให้พ่อวิจิตร ช่วยก ำหนดดูวันจัดงำนให้ (ด้วยวิธีฟังเสียงตุ๊กแกร้อง) 
จำกนั้นมีคนตั้งข้อสังเกตมำอีกว่ำ มันจะลอยกระทง (ต้องเตรียมตัวกันในหมู่บ้ำน) มันจะมีงำนกำชำด (ต้องมำ
ช่วยกันจัดงำนและเตรียมเงินมำเที่ยวซื้อของ) มันเป็นหน้ำเกี่ยวข้ำว (คนจะไม่ว่ำง) ขยับออกไปไม่ได้ใกล้ปีใหม่ 
และ ฯลฯ สุดท้ำยเรำต้องอ้อมแอ้มบอกว่ำ คงต้องช่วงนี้ครับ มันเกี่ยวกับเรื่องกำรปิดโครงกำรฯ ตำม
งบประมำณ ที่ตกลงกันไว้ รู้สึกเกรงใจและดูไม่สมควรอย่ำงยิ่ง จำกที่ โสเหล่กันอยู่ดีๆ กลำยมำเป็นกำรประชุม
ขึ้นมำเฉยเลย  

แต่ที่ประชุมก็ช่วยกันสรุปออกมำจนได้เป็นวันที่ 20-21 พฤศจิกำยน 2557  และจะไปขอให้จังหวัด
อ ำนำจเจริญ ร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดงำนด้วย ปีก่อนนั้น งำนแบบนี้จัดกันเองระหว่ำงหมู่ของเครือข่ำยป่ำชุมชน 
และคณะนักวิจัยของมหำวิทยำลัยมหิดล ชื่องำนประชุมนี้ จะบอกถึงควำมร่วมมือ และกำรเปิดโอกำสให้กลไก
กำรบูรณำกำร ท ำหน้ำที่ประสำน เชื่อมโยง ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมำรวมเป็นหนึ่งเดียว ก่อนจะมำช่วยกันจัดงำน 
และในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ท ำซ้ ำแบบปีก่อน แต่มีคน เครือข่ำย หน่วยงำนมำช่วยกันจัดงำนมำกขึ้น โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรประกำศว่ำ จังหวัดอ ำนำจเจริญจะมำร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมในปีนี้ ผลเช่นนี้แปลควำมได้
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ว่ำ เครือข่ำยประชำชน ส่วนงำนระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำนำจเจริญ และสถำบันกำรศึกษำ 
มำท ำงำนร่วมกัน เพ่ือสนองพระรำชด ำริฯ โครงกำร อพ.สธ. ด้วยควำมพร้อมใจกัน ดังนั้นในปีนี้กำรเตรียม
ควำมพร้อมจัดงำนจะเป็นไปอย่ำงที่ เรำฝันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว อยำกให้จังหวัดอ ำนำจเจริญมำช่วยเป็นเจ้ำภำพ
จัดกำรประชุมในปีนี้ก่อน และเป็นเจ้ำภำพอย่ำงนี้ต่อไป และนับได้ว่ำเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่
ด ำเนินกำรเช่นนี้ 

 
ผ่านการท างานโครงการวิจัย มหิดล อพ.สธ. มากันหลายปีแล้ว ไม่คิดว่ามันเป็นงานที่ต้องท าตามหน้าที่ 

หรือเป็นแผนงานวิจัยที่ต้องด าเนินไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ แบบเป๊ะๆ                                         
แต่มันก็มีงานออกมาได้กันทุกป่า ทุกเดือน                                                     

 
พ่อวิจิตร พลสุข นักวิจัยรุ่น 1 แกนน าป่าดงสีบู 

ด้วยกลไกกำรท ำซ้ ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรก ำหนดตัวละครมำประชุม กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ กำรคัดเลือก
บุคคลที่มีต้นทุนทำงสังคม มำร่วมกิจกรรม และเปิดพ้ืนที่ให้เกิดกำรสื่อสำรกันเอง จนเกิดเป็นกำรสื่อสำรเพ่ือน ำ 
ข้อคิด ควำมเห็น ที่ผ่ำนกำรยอมรับจำกแทบทุกเครือข่ำย ทั้งที่มำร่วมงำนแล้ว และก ำลังจะมำร่วมงำนกันใน
อนำคตว่ำ เป็นเรื่องดีงำม เกิดจ ำนวนมำก กลไกกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกในยุคใหม่ เกิดขึ้นมำอย่ำงเป็น
ธรรมชำติ ด้วยกำรปรับสมดุลของกำรสื่อสำรระหว่ำงส่วนรำชกำร ภำคประชำชน และนักวิชำกำร ผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม ท ำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ข้อมูล เรื่องเล่ำ และเรื่องรำว น่ำสนใจที่เกิดมำจำก
สิ่งแวดล้อมรอบตัว รอบครอบครัว รอบชุมชน จนเกิดเป็นกำรรับรู้ร่วมกันในปัญหำ ควำมต้องกำร และควำม
ตั้งใจในกำรจัดกำรป่ำชุมชน ด้วยกำรใช้โซเชียลมีเดีย แบบคนอ ำนำจเจริญ ผ่ำนกำรประชุมวิชำกำรและ
นิทรรศกำร “ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า” 

 
เมื่อคนในบ้านเริ่มรู้ว่า บรรพบุรุษมอบมรดกที่ดีมีคุณค่าไว้ให้มากมาย เมื่อก่อนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงคุณค่า

ของมัน เพราะยังไม่จ าเป็นต้องใช้ วันนี้มีคนจากที่อ่ืนมารู้ความลับนี้ ก าลังแอบมาหยิบเอาไป              
คนในจังหวัดอ านาจเจริญต้องมาช่วยกันจัดการ คนเดียวมันดูไม่ไหว                      

  
นายบุญโฮม สุรสิทธิ์ หมอโฮจุน  แกนน าป่าชุมชนแหลใหญ่  

 
ย้อนหลังไปเมื่อปี 2555 โครงกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สู่ชุมชน

อย่ำงบูรณำกำร กรณีศึกษำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ เกิดมำจำกคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องกำรรักษำป่ำของชุมชน แต่ท ำ
กันเองไม่ไหว มีเหตุมีปัจจัย มำกมำยที่เป็นอุปสรรค คนเหล่ำนั้นมีควำมวิตกกังวลว่ำ ของดีๆ ในป่ำนั้นจะสูญ
หำยไป ควำมวิตกนี้ มีควำมหมำยไปถึงควำมรู้สึกรับผิดชอบ ซึ่งสำมำรถเติมต่อไปเป็นจิตส ำนึกที่ดีได้ ถ้ำมีกำร
จัดวิธีกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ คน สถำนที่ เวลำ ได้ จนมำถึงกลำงปี 2557 ที่ผ่ำนมำนี้ มองเห็นอย่ำงชัดเจน
ว่ำ ทุกเดือนที่มีกำรจัดประชุม หรือกำรจัดกิจกรรมป่ำสัญจร ภำพที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์คือ ผู้คนในทุกช่วงวัย 
มำร่วมมือกันท ำงำนตำมที่ได้คิด และวำงแผนกันไว้ แต่มีสิ่งที่มำกกว่ำนั้น เรำรู้สึกและสัมผัสได้ มันคือ
กระบวนกำรพัฒนำของเครือข่ำย รวมทั้งกลไกกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนทั้งสำมวัยที่ถักทอขึ้นมำจำกกำร
ท ำงำนร่วมกันทุกเดือน ไม่ว่ำจะเป็นควำมส ำเร็จ หรือควำมผิดพลำด ทุกคนทุกฝ่ำยล้วนแล้วแต่ได้สัมผัสถึง
รสชำติของมันร่วมกัน แล้วเก็บไปครุ่นคิด 
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จากที่ได้ฟังภาคประชาชนเล่าเรื่องถึงการเปลี่ยนแปลงป่าชุมชน บอกความคาดหวัง มาจนถึงการเสนอขอ

ความร่วมมือจากโครงการ อพ.สธ. และ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มาช่วยกันดูแลป่าชุมชน                          
เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นจิตส านึกของความห่วงใย                                              

 
รองฯ พรชัย จุฑามาศ 

จำกกำรส ำรวจ จ ำแนก ประเมิน ทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชุมชน และน ำมำ
รำยงำนในที่ประชุมป่ำสัญจรกันทุกเดือน ท ำให้เกิดกำรรับรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตั้งแต่
ระดับปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน จนมำถึงระดับจังหวัด และด้วยกำรจัดเวทีแสดงควำมคิดเห็นทั้งแบบเป็น
ทำงกำร คือ กำรน ำนักวิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำร มำน ำเสนอควำมคิดเห็นต่อประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในป่ำ
ชุมชนแต่ละแห่ง ซึ่งจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ รวมทั้งแบบไม่เป็นทำงกำรคือ กำร
น ำคณะนักวิจัยและแกนน ำป่ำชุมชนไปพบปะพูดคุยกันในภำคสนำม ทั้ง 2 รูปแบบนี้จะท ำให้เกิดจิตส ำนึก 
และทำงออกในกำรจัดกำรกับปัญหำได้ และทำงออกหนึ่งที่เห็นร่วมกันคือ กำรสร้ำงควำมร่วมมือในชุมชน
ขึ้นมำก่อน เพรำะคนในชุมชนย่อมรู้เรื่องรำวของปัญหำได้ดีกว่ำคนอ่ืน ดังนั้นกำรหยิบยกปัญหำควำมเสื่อม
โทรมของป่ำชุมชน ที่เคยน ำมำเล่ำให้เรำฟังเมื่อ 3 ปีก่อน ที่มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ พร้อม
ทั้งชักชวนให้มำร่วมกันท ำงำนที่อ ำนำจเจริญ ในวันนั้น มำจนถึงวันนี้ 21 พฤศจิกำยน 2557 เรำขอน ำค ำ
ชักชวนเดียวกันว่ำ มำบอกเล่ำ ชักชวนให้พี่น้องชำวอ ำนำจเจริญที่อยู่ในชุมชน มำร่วมมือกันท ำงำน  
 

“ถ้ำจะจัดกำรป่ำควรไปจัดกำรคน ถ้ำจะจัดกำรคนให้ไปจัดกำรที่ใจคน ถ้ำจะจัดกำรใจของคนให้ไป
จัดกำรที่ครอบครัว ถ้ำจะจัดกำรครอบครัวให้ไปจัดกำรที่ลูกหลำน ถ้ำจะไปจัดกำรลูกหลำนให้ไปจัดกำรที่
โรงเรียน ถ้ำจะจัดกำรโรงเรียนให้ไปจัดกำรที่กรรมกำรสถำนศึกษำ ถ้ำจะจัดกำรกรรมกำรสถำนศึกษำให้ไป
จัดกำรสุขภำพของกรรมกำรสถำนศึกษำ ถ้ำจะจัดกำรด้ำนสุขภำพให้ไปจัดกำรที่ รพ.สต.  …….” แต่ถ้าจะ
จัดการกับทุกเรื่อง ก็ให้ไปตั้งหลักที่วัดก่อน  

 
ถ้ำจะน ำบทบำทของบ้ำน วัด โรงเรียนมำเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกิจกำรของชุมชน โดยเฉพำะงำนที่

เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐำนกำรด ำรงชีวิตของคนเช่นนี้ เรำยังพอจะเห็นเค้ำลำงของควำมส ำเร็จได้อยู่บ้ำง กรณีกำร
ท ำงำนในแบบของเครือข่ำยที่อำศัยคนสำมวัยมำเป็นตัวละคร ใช้ป่ำชุมชนเป็นพ้ืนที่ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ
น ำผลที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในแต่ละเดือนมำเป็นประเด็นชวนคุยกัน คุยกันจนกระทั่งเรำลืมเรื่อง
ของกำรท ำงำนไปเลย มันกลำยเป็นเรื่องของกำรด ำเนินชีวิตตำมปกติ เพรำะว่ำเรื่องรำวที่เกิดขึ้น ผู้คนที่เข้ำมำ
ร่วมงำน ฉำกหลังของพ้ืนที่ท ำงำน มันใกล้เคียงกันมำก เรำเจอกันด้วยเรื่องแบบนี้กันทุกเดือน จนเป็นเหตุท ำให้
ทุกเครือข่ำยป่ำชุมชนก่อเกิดควำมสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง ซับซ้อน และมีควำมเป็นพลวัตรมำกยิ่งขึ้น แต่มีพิเศษนิด
เดียว คนอ ำนำจเจริญเป็นคนใกล้ชิดกับหลักธรรมและวัดครับ ผมขอใช้ย่อหน้ำสุดท้ำยนี้บอกว่ำ ในระยะเวลำ
กว่ำสำมปีที่ผ่ำนมำ สิ่งที่ผมเรียกว่ำ อ ำนำจเจริญโมเดล เพ่ือกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น คือ กำรเรียนรู้ของเครือข่ำยกำรท ำงำน เรียนรู้คนอ่ืน เรียนรู้ตนเอง จำกกกำรลงมือท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ แล้วเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์น ำมำใช้กับสถำนกำรณ์ที่ เป็นอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เหมำะสมกับคนหมู่
มำก   
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โครงกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สู่ชุมชนอย่ำงบูรณำกำร กรณีศึกษำ 

จังหวัดอ ำนำจเจริญ จะสร้ำงกลไกให้มีกำรสร้ำงแกนน ำป่ำชุมชน มีกำรสร้ำงกระบวนกำรประชุมที่หลำกหลำย 
ชวนคิดสร้ำงอย่ำงอิสระ ตำมประเด็นปัญหำของป่ำแต่ละแห่ง มีศูนย์ประสำนงำนคอยจัดกำรเครือข่ำยงำน    
ใช้กำรจัดงำนตุ้มโฮม เป็นงำนแสดงพลังควำมร่วมมือ โดยควำมร่วมมือจำกทุกคนที่มำร่วมงำนมีจิตใจที่พร้อม
ช่วยเหลือสังคม  

ขอขอบคุณทุกคนทั้งที่กรุณำขีดเขียนควำมคิดมำไว้ในหนังสือเล่มนี้ (พระครูบริหำรคณำธร พระครู
มงคลวรวัฒน์ พระครูโพธิชัยสำรวิมล ท่ำนรองฯ พรชัย จุฑำมำศ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำกลุ่มงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงถ่อน้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสร้ำงถ่อใน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลพนำ อำจำรย์อุทัย บำงเหลือ อำจำรย์ทัศนพร ศรีชลำชัย ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 3 และหมู่ 9 ต ำบลปลำ
ค้ำว พ่อสุวรรณ ขจัดมลทิน ป้ำเพ็ญศรี มหำนิล ไว้ติ้ง นำยวำนิชย์ บุตรี ประธำนขบวนองค์กรชุมชน ผศ.ดร.
จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ ผศ .ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล ผศ .ธนำรักษ์ จันทร์ประสิทธิ์ ดร .รมณีย์ ทองดำรำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล นำงสมศิริ โพธำรินทร์ และนำงสำวจิระนันท์ นุตยะสกุล 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง โครงกำร อพ .สธ.-มหิดล รวมทั้งแกนน ำกลุ่ม
เยำวชน นำยวัชรำ มุทำพร และนำงสำวภำวิตำ บุญกัณฑ์) ทุกคนที่ยังไม่ได้เขียน รวมไปถึงคนที่ก ำลังจะเขียน 
ทุกสิ่งที่ท่ำนคิด ทุกอย่ำงที่ท่ำนเขียน เป็นต้นแบบกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืชท้องถิ่น ทั้งสิ้น
ครับ 

 
  

 

 



เอกสารอ้างอิง 

 

เอกสารประกอบการน าเสนอ. โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่าง
บูรณาการ กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ ภายใต้แผนงานวิจัย การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น  พื้นที่ศึกษา 
จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 
2557 
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