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ภาคผนวก  ก 
กรณีศึกษา : ศูนยการเรียนชุมชน 

 

1.    ศูนยการเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 
จากการกระจายอํานาจ  ซ่ึงกลายเปนจุดแข็งของประเทศ และไดนํามาใชในการพัฒนา          

ใหเกิดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สามารถตอบสนองปญหาและความตองการ  ตลอดจนการ
พัฒนาทองถ่ิน ที่มีอัตลักษณและความแตกตางของแตละทองถ่ินนั้นๆ “เทศบาลตําบลอากาศอํานวย” 
เปนอีกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบูรณาการ 
(Intregration) การพัฒนาแบบองครวม (Holistic) ที่มุงเนนความสําคัญของการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
และภูมิปญญา วิถีชีวิต อัตลักษณของทองถ่ิน เปนโจทยที่สําคัญของการบูรณาการองคความรูตางๆ 
เหลานี้ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอทุกภาคสวนของทองถ่ินไมวาจะเปนเด็กเล็ก เยาวชน คนใน
ชุมชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม กลุมอาชีพ และหนวยงานอื่นๆ เพื่อตอบสนองตอการเรียน
รูเทาทันโลก การเรียนรูวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน และการเรียนรูเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(Sufficiency Economy) โจทยที่กลาวมาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจึงไดคําตอบที่เปนรูป
แบบอยางชัดเจนและเปนที่มาของ “ศูนยการเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย” อันมี
องคประกอบที่สําคัญ 7 ประการดังนี้ 
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 1. หองแสดงวัฒนธรรมไทโยย 

 วัตถุประสงค  เพื่อการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาติพันธุไท           
ที่อาศัยอยูตามแนวบริเวณลําน้ําโขง มีอัตลักษณทางภาษาและความเชื่อประเพณีเปนของทองถ่ิน 
ซ่ึงหองแสดงวัฒนธรรมไทโยยมีการัดแสดงวัตถุโบราณ เครื่องมือเคร่ืองใชในการดํารงชีวิต และ
วัฒนธรรม เครื่องแตงกายและลายผาในอดีตและปจจุบัน และองคความรูจากใบลานโดยแหลงที่มา
ของวัตถุโบราณและสิ่งของที่เกี่ยวของตางๆ ไดรับความรวมมือและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ของชุมชน เชน วัด สถานศึกษา ผูนําชุมชน และผูสนใจ เปนอยางดี 
 2.  หองสมุดชุมชน 

 วัตถุประสงค  เพื่อการพัฒนาคนใหติดอาวุธทางปญญา หองสมุดชุมชนจึงเปนคําตอบ
ของแหลงใหความรูอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ ใหบริการหนังสือทุกประเภทตั้งแต
พัฒนาการของเด็กเล็ก เยาวชน ผูสนใจเฉพาะดาน และมีบริการสื่อวารสารสิ่งพิมพตางๆ ที่มี ความ
ทันสมัยตอโลก แหลงที่มาของหนังสือนอกเหนือจากงบประมาณทางเทศบาลแลว ยังไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ตองการเห็นคนมีการอานหนังสือและมี
ความรูมากขึ้น 
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3.  หองอินเตอรเน็ตชุมชน 

 วัตถุประสงค   เพื่อการเรียนรูเทาทันโลกของเทคโนโลยีที่ไรพรมแดน และเปดโอกาส
ใหคนในชุมชนไดเขาถึงเทคโนโลยี ซ่ึงหองอินเตอรเน็ตชุมชนเปดบริการโดยไมคิดมูลคา และ
จัดบริการสืบคนเฉพาะที่เปนความรูที่มีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรู 

4. หองวิชาการชุมชน 

 วัตถุประสงค   เพื่อการจัดประชุมสัมมนา ฝกอบรม กิจกรรมกลุมพัฒนาความรูในชุมชน 
และเปนหองถายทอดความรูตางๆ ผานวิดีทัศน และโปรเจคเตอร ซ่ึงจัดบริการแกชุมชน บุคคล 
หรือหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ยังเปนจุดถายทอดความรูดานตางๆ เชน สารคดี  ประวัติศาสตร
ตางๆ องคความรูที่เปนประโยชนตอเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน จัดบริการทุกวันเสาร-อาทิตย 
และวันสําคัญตางๆ 
 5.  หองเรียนรูกลุมอาชีพชุมชน 
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 วัตถุประสงค เพื่อการเผยแพรผลงานกลุมอาชีพ การดําเนินงาน การรวมกลุม และเปน
การเปดโอกาสทางการตลาดของกลุม ซ่ึงจัดบริการตัดผมสุภาพบุรุษและเสริมสวยสุภาพสตรี     
การนวดสมุนไพรและสปา ผลิตภัณฑจากสมุนไพร นอกเหนือจากนี้พื้นที่รอบบริเวณศูนยการ
เรียนรูชุมชนยังมีกลุมอาชีพที่มีที่ตั้งกลุมอยูในอาณาบริเวณศูนยฯ จะไดสัมผัสกับการทํางาน     
กลุมอาชีพอยางแทจริง อาทิ กลุมสตรี สหกรณตัดเย็บเสื้อผา กลุมเย็บผาอุตสาหกรรม กลุมสมุนไพร 
 6.  รานคาชุมชน 

 วัตถุประสงค   เพื่อการเรียนรูการดําเนินเชิงธุรกิจรวมกัน เพื่อการพัฒนากาวไปเปน
รูปแบบของสหกรณชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนเนนการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตจากชุมชน และดําเนินการตลาดรวมกับ
ชุมชน ซ่ึงรานคาชุมชนจัดบริการสินคาราคาตนทุนต่ําเพื่อเปนทางเลือกของผูบริโภคในชุมชน 
และเปนศูนยจัดจําหนายผลิตภัณฑจากชุมชน 

7.  ลานกิจกรรมชุมชน 
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 วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและเยาวชน  ใหมี              
การทํากิจกรรมกลุมรวมกัน บริการเครื่องเลนสําหรับเด็ก มีการจัดกิจกรรมเรียนรูอยางสรางสรรค
และสานสายใยครอบครัวทุกวันเสาร-อาทิตย และวันสําคัญตางๆ เชนกิจกรรมการวาดภาพ         
การรองเพลง การเลนเกมตางๆ ซ่ึงไดนับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหนวยงานอื่นๆ และ           
ผูปกครองที่พาบุตรหลานเขารวมไดเปนอยางดี 
 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเทศบาลตําบลอากาศอํานวย นอกเหนือจาก
การพัฒนาสาธารณูปโภคที่สรางความสะดวกสบายของคนในทองถ่ินที่เห็นผลเชิงรูปธรรมแลวนั้น 
ศูนยการเรียนรูชุมชนเทศบาลอากาศอํานวยจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทองถ่ินแบบ              
องครวมที่พัฒนาจากจุดแข็งของทองถ่ิน อยางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทโยย กลุมอาชีพ และพัฒนา
จากจุดออนของคนที่ขาดการเรียนรูและเขาถึงแหลงการเรียนรู ศูนยการเรียนชุมชนจึงสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินที่เปนนามธรรม และมีความสําคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและการ
เรียนรูของคนในทองถ่ินใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่องและนํามาใชประโยชน ตอการดํารงชีวิตรวมกัน 
กาวแรกของศูนยการเรียนรูชุมชนของเทศบาลตําบลอากาศอํานวยยังคงรอการพัฒนาอยางตอเนือ่งอนั
เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

2.   ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา  
         “ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา”  ตําบลสําโรง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร ในฐานะผูโยง
สายใยความรวมมือทั้งจากองคกรของรัฐ สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ  องคกรเอกชน มูลนิธิ  
คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏไดเขาไปศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทํางานในการสราง
พลังชุมชนของแหลงการเรียนรูแหงนี้เปนเวลา  2  ป 
                  1) เลาเรื่องตําบลสําโรง 
  ตําบลสําโรงเปนตําบลเกาแกตําบลหนึ่ง สาเหตุที่ตั้งชื่อวาตําบลสําโรงเพราะพื้นที่              
ในตําบลนี้เมื่อกอนมีตนสําโรงขึ้นอยูเปนจํานวนมาก การเรียกชื่อเพื่อเปนทางการจึงเอาชื่อ                  
ตนสําโรงเปนชื่อตําบล มีเนื้อที่ทั้งหมด 49 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,625 ไร ภูมิประเทศเปน              
ที่ราบสูง ลักษณะเปนดินทราย พื้นที่สวนมากเปนที่นาสภาพที่ตั้งของชุมชนสวนมากเปนที่โลง 
ตั้งอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร ไปตามถนนสายสุรินทร - สังขะ ผูคนในชุมชน              
สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ปลูกขาว ปลูกพืช เล้ียงสัตวไวใชงานหรือบริโภค มีอาชีพ
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รับจาง เปนอาชีพรอง และ มีสวนนอยที่รับราชการ ตําบลสําโรงมีหมูบานทั้งหมด 15 หมูบาน           
มีครัวเรือนประมาณ 1,517 ครัวเรือนในตําบลมีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แหงไดแก โรงเรียน              
บานแสลงพันธ โรงเรียนบานแจรน โรงเรียนบานทัพกระบือ  และโรงเรียนบานประสิทธิ์ธนู  
 2) ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา  
  เกิดขึ้นจากโครงการปาชุมชน และแยกออกมาเปนแหลงการเรียนรูชุมชนศนูยศลิปะ
ธรรมชาติเด็กรักปาในภายหลัง ผูกอตั้ง ไดแก คุณอาริยาและคุณเข็มทอง โมราษฏร มีแนวคิด               
ในการจัดการศึกษาทางเลือกใหเด็กและเยาวชนโดยมุงหวังที่จะแกปญหาทางดานสิ่งแวดลอม  
เนนการศึกษาเรียนรูที่ทําใหคนเกิดความงามจากธรรมชาติ และเปลี่ยนความงามนั้นเปนอาวุธ          
ทางปญญา  แนวคิดของเด็กรักปาเห็นวาธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการสรางความประทับใจ 
แรงบันดาลใจ  สรางแรงจูงใจใหคนรักธรรมชาติ ตองการสรางนักรบสีเขียว นักรณรงคเพื่อ           
ใหคนรักธรรมชาติ  ปลูกฝงใหเด็กกลาพูด กลาคิด กลาแสดงออก  
  เมื่อกลุมเด็กรักปาเขามาเปนสมาชิกในชุมชน ดําเนินการดานเด็กและเยาวชน              
อยางจริงจัง และตอมาไดขยายแนวความคิดในการทํางานอยางมีสวนรวมกับชุมชน เนื่องจาก
คนพบวาการทํางานจะมี “ราก” อันมั่นคง จากขุมพลังในชุมชนแตละแหงนั้นเอง  
  โครงการตาง ๆ  ที่เด็กรักปาจัดทําขึ้น เชน คายปาชุมชน โครงการผูนําชาวบาน
ศึกษางานธรรมชาติศึกษา ที่จังหวัดเพชรบูรณ เชียงใหม นครศรีธรรมราช  ไรผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดทําเสนทางธรรมชาติในปายาว โครงการกอสรางศาลากลางบาน ณ 
บริเวณที่ชาวบานเคยรุกลํ้า  โครงการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการสิ่งแวดลอมทองถ่ินในวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนเด็กรักปา โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและชุมชน 
  กระบวนการศิลปะการแสดงรวมสมัยที่เกิดจากการบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดานเทคโนโลยี   โครงการเหลานี้ชุมชนไดเขามามีสวนรวม 
ในหลายระดับ  ตั้งแตการรวมคิดวางแผน  รวมแสดงบทบาทในฐานะตาง  ๆ  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ แสดงความคิดเห็น  รวมประเมินผล  ลวนสรางความตระหนักในคุณคาของตนเอง 
กอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอตนเองและบุคคลในชุมชน เห็นคุณคาของตนและผูอ่ืน มุงสรางสรรค          
เพื่อประโยชนของชุมชน 
   ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปาจึงเปน “โรงเรียนธรรมชาติศึกษา” เปน “แหลง         
การเรียนรูชุมชน” ที่สนับสนุนกิจกรรมชุมชนรอบปายาว ตําบลสําโรง โดยมีเปาหมายหลักคือ 
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พัฒนาเด็กและเยาวชนในดานศิลปะและการเรียนรูธรรมชาติ กอใหเกิดความตระหนักในการดูแล 
การจัดการสภาพแวดลอมของตนเอง  เปนการเรียนรูที่ไดจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม
ในการเรียนรูตนเองและสังคม โดยนอมนําธรรมชาติเปนครูอาจารยใหแกคนทุกรุนทุกวัย เชน             
วาดรูป  บันทึกธรรมชาติ   เขียนบทกวี   เลนละคร  เลนละครใบ  เดินปา ดูนก  ยอมสีธรรมชาติ 
และยอมผาบาติก  การปน  การสรางหนากากและอุปกรณประกอบการแสดง การกอสรางซึ่งเด็กๆ 
เรียนรูรวมกันเพื่อสรางบานของตน  การทําเสนทางศึกษาธรรมชาติรวมกับชุมชน  การสรางอาชีพ
จากทรัพยากรที่มีอยูลวนเปนกิจกรรมที่เรียนรูโดยอาศัยธรรมชาติทั้งสิ้น  
  นอกจากนี้ศูนยศิลปะธรรมชาติไดดําเนินการจัดคายสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กและ
เยาวชนทั้งในประเทศและตางประเทศ คายผูนําธรรมชาติเพื่อเพิ่มภาวะการเปนผูนําในการสื่อ
ความหมายธรรมชาติ  กิจกรรมที่หลากหลายเหลานี้ ลวนสงผลตอการเรียนรูของเด็กในชุมชนใหมี
โลกทัศนในมิติกวางไกลมากขึ้น เปนกระบวนการคนพบตัวตนและโลกที่ เขามีสวนรวมอยู              
ในทั้งอดีต ในปจจุบันขณะนี้ และอนาคต   
  กิจกรรมของศูนยศิลปะธรรมชาติ เด็กรักปา มีการถายโยงจากรุนสู รุนซึ่งเปน              
การสรางพลังใหชุมชนตามแนวคิด คนและธรรมชาติตองพึ่งพาอาศัย เปนสวนหนึ่งของกัน อยางแยก
ไมขาด  “ปารักคน คนรักปา ปาอยูได คนอยูได” คนในชุมชนเลิกตัดไมทําลายปามาใชเปนทรัพยากร
หมุนเวียน การสรางอาชีพทําใหเกิดกลุมแมบานทอผา-ยอมผาจากสีธรรมชาติ กลุมสัจจะออมทรัพย
เปนการปลูกฝงเรียนรู โดยการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังสรางผูนําในกลุมเยาวชน ตลอดจนสรางระบบ
พี่เล้ียง ดูแลการจัดระบบกลุม  สรางกลุมการเชื่อมโยง ประสานความรวมมือ  
  แนวคิดในการจัดการศึกษาของเด็กรักปานั้น เปนการมองหาเหตุและรากเหงาของ
ปญหา คือการศึกษาที่ไมสัมพันธกับวิถีชีวิต ซ่ึงไมสามารถแกปญหาใหกับชุมชน เชน ภาวะ            
การมีงานทําของพอแมยอมสงผลตอการดูแลอบรมบมนิสัยเด็กและเยาวชน  ดังนั้นเมื่อ                    
คนในหมูบานมีรายไดที่สามารถสรางใหตนเองไดอยางแนนอนตามกําลังของตนจากอาชีพสุจริต
โดยไมเบียดเบียน ทําลายทรัพยากรใหหมดไป ทั้งยังไดรับกระบวนการสงเสริมทักษะ ความรู        
ที่จําเปนตอการดํารงสัมมาชีพอันสุจริต ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางเอาใจใส 
จาก “ลูกบาน” ในชุมชน ผูมีความประนีประนอมถอมตน ศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา จึงไดรับ
ความเชื่อมั่น ศรัทธา ไววางใจจากบุคคลในชุมชน นําไปสูคําตอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน
อนุรักษปายาวตราบชั่วลูกชั่วหลาน 
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 •    กระบวนการทํางานของศูนยศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา  
               มีทั้งบทบาทในดานการจัดกระบวนการเรียนรู   การประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น การเปนแหลงเรียนรูในการคนควาวิจัย ตลอดจนเปนแหลงแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ขอมูล การเผยแพรประชาสัมพันธ ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง โดยการทํางานในชวงตนยังไมมี
ความสัมพันธกับชุมชน โดยเนนการทํากิจกรรมคายเยาวชน ศูนยจึงตั้งอยูโดดเดี่ยว ขาดความเขาใจ
จากชุมชนรอบๆ ตางคนตางอยู ทําใหไมมีรากฐานในการทํางาน ภายหลังจึงเริ่มเขาไปสัมพันธกับ
ชุมชน  โรงเรียน  โดยใชวิธีการพาเด็ก ๆ  ไปเยี่ยมโรงเรียน  พบผูอํานวยการ คุยกับผูใหญบาน 
จัดทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชุมชน   
  แนวคิดในการทํางานกับชาวบานของคุณเข็มทอง โมราษฎร (ครูจืดแหงเด็กรักปา)  
คือ การ “เชื่อแบบที่ชาวบานเชื่อ” นอมรับความคิดของคนกลุมใหญเปนหลัก อยูรวมกันอยาง
ประนีประนอมดวยเหตุผล ตั้งอยูบนฐานของขอเท็จจริง ทุกคนที่เขามาปรึกษาหารือ ตางก็ได
คําตอบที่ตนเองพอใจดวยเหตุผล  แมจะมีมุมมองที่แตกตางกัน  ตองไมครอบงําความคิด ครูจืดทํา
หนาที่ของตนดวยการบอกสิ่งที่ถูกตอง หากมติของชาวบานเปนอยางไรก็ใหเปนไปตามนั้น หาก
ชาวบานใหโอกาสจึงคอยเสนอความคิด  ส่ิงสําคัญคือการสรางความไววางใจตอกันเสียกอน      
ชวง 5 ปแรกของการเขามาอยูชุมชน จึงเปนชวง “วัดใจ” เพื่อสรางความไววางใจกัน จากผล      
การทํางานดังกลาว ครูจืดบอกวาหากตองการสรางทัศนคติที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหชุมชน  
ตองใหชุมชนไดเห็น หลายโครงการในเบื้องตนจึงใชวิธีพากลุมแกนนํากลุมเยาวชนไปศึกษาดูงาน
เพื่อใหเขาใจ มองเห็นภาพไดชัดเจน  เปนการเปดตาดูใหเห็นรูใหกวาง  ความมุงหวังใหชุมชนรวม
สรางพลังในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้น เปนสิ่งที่ตองเรียนรูในการอดทน รอคอย ความ
พรอมของชุมชน  “รอกอนได เมื่อพรอมจึงลงมือทํา”  ปรับเปลี่ยนแนวคิดแตเดิม ของชุมชนจาก
การบุกรุกมาเปนบุกเบิก  เนื่องจากชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับปา จึงทําใหมีการบุกรุกปาเพื่อทํา
มาหาเลี้ยงชีพ  แตครูจืดเจรจากับคนเฒาคนแก  ใหบริจาคที่ดินเพื่อสรางสํานักสงฆ  เปนศูนยรวม
จิตใจของชุมชน  จนถึงปจจุบันนี้หลายโครงการที่เกิดจากความรวมมือ ในชุมชนจึงผลิดอกออกผล
งดงามเห็นไดอยางชัดเจน เชน การรวมกันสรางสํานักสงฆ ศาลากลางหมูบาน ประปาหมูบาน 
หองสมุด อาคารนิทรรศการจากเดิมที่เคยหาขอตกลงรวมกันไดอยางยากเย็น ชุมชนเริ่มแสดงถึง
พลังความเขมแข็ง สามารถทํางานรวมกันไดในวิถีประชาธิปไตย จากเดิมที่ตางคนตางอยูก็มี
สถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มาทําบุญรวมกัน รวมกันคิดสานตอโครงการที่ดี สรางโครงการใหมๆ  
เพื่อพัฒนาเด็กในชุมชน    
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  จากการประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนเริ่มมีความตองการ             
ใหเด็กเขามามีสวนรวมสื่อสารความเปนชุมชน เชน การจัดทําโครงการโทรทัศนชุมชนเนนการ 
รวมกันทํางานมากขึ้น รวมเรียนรูกับเด็กมากขึ้น เร่ิมมีรายการที่อยากใหออกอากาศ  เชน สมุนไพร
พื้นบาน วิถีเกษตรอินทรีย ภาษาเขมรวันละคํา นิทานพื้นบานตํานานหมูบาน ชุมชนเขาใจ
ความสําคัญของการรวมเรียนรูกับเด็ก การพัฒนาพัฒนาศักยภาพลูกหลานเปนการสรางเด็ก           
ที่มีความรู รักที่จะสืบคน กลาคิด กลาแสดงออก เปนโครงการที่ชุมชนตองการ สืบสานวัฒนธรรม
สูเด็กรุนใหม  “ชุมชนเราสรางลูกหลานของเรา” 

 •   สรุปบทบาทและกระบวนการทํางานของแหลงเรียนรูชุมชน 
  (1)  ตองมีโครงการ กิจกรรมที่ไดเขามาทํางานรวมกัน  
  (2)  สราง/สรรหากลุมแกนนํา ครู-ปราชญชาวบาน ผูนําเยาวชน  
  (3)  เนนการไปเห็นไปดู รูใหกวาง สรางเมื่อพรอม 
  (4)  รูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรมของตน 
  (5)  ทํางานอยางมีแผนงานวางระบบใหชัดเจน ดานการเงินจัดตั้งใหมีคณะกรรมการ
ดูแล มีการสรุปประเมินผลทุกเดือน  
  การทํางานทุกอยาง ตองสรางความเขาใจใหผูเขามามีสวนรวมทุกคนรับรูวาตนเอง 
มีหนาที่ บทบาทอยางไรบาง ทุกคนไดรับประโยชนรวมกัน ส่ิงที่ทําจะเปนผลดีตอชุมชนทั้ง         
ในแบบรูปธรรมที่เห็นชัดเจน และทั้งที่เปนแนวคิดรวมกันพัฒนาอยางมีความตั้งใจมุงมั่น มองเห็น
ความสําคัญของการถายทอด สืบสานความคิดใหแกคนรุนลูกหลาน สรางคนรุนใหมในชุมชน 
  ปาแหงนี้ คือ ลมหายใจ ประโยชนของตนไม มีมากมายมหาศาล ไมใชเพียงให          
ความรมเย็น ดูดอากาศเสีย   ทําใหฝนตก ตานทานน้ําทวมได เปนยาสมุนไพร รักษาโรคตางๆ      
ยังทําใหเกิดความสงบ เกิดปญญา เกิดความสุขกาย สบายใจ ชวยลดกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ 
เพราะตนไมนั้นชวยสรางโลก สรางแผนดิน ตนไมไมเคยเบียดเบียนใคร มีแตใหความอุดม
สมบูรณแกโลก  
             (…..จากคําของพอประดับ สาคร คณะกรรมการอนุรักษปายาว)                                              


