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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำของศูนย์ พัฒนำคุณธรรม
การเกิดขึ้น การดารงอยู่ และความสาเร็จของศูนย์มิได้อยูท่ ี่ปัจจัยใดปั จจัยหนึ่ งเพียงอย่างเดียว หากแต่
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกัน ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ ได้หลอมรวมเป็ นทุนที่มีพลังในการผลักดันให้เกิ ด
ศูน ย์ ให้ศู น ย์ด ารงอยู่ไ ด้ และประสบความส าเร็ จ อย่า งที่ เป็ นอยู่ในปั จจุ บ ัน ซึ่ งต่ อ ไปนี้ จะได้น าเสนอถึ ง
รายละเอียดของการเกิดขึ้น การดารงอยู่ และปั จจัยหนุนเสริ มต่าง ๆ ตามลาดับ ดังนี้
1.1 สภำพทั่วไปที่เป็ นบริบทของศูนย์
บ้านวังอ้อ หมู่ ที่ 9 เป็ นหมู่ บา้ นขนาดกลาง มี 178 ครัวเรื อ น มี อ ายุการก่ อ ตั้งมาแล้ว 89 ปี มี
ประชากรทั้งสิ้ น 906 คน แบ่ งเป็ นชาย 465 คน และหญิ ง 441 คน อยู่ในเขตปกครองของตาบลหัวดอน
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยูห่ ่ างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ทางทิศตะวันตกตามเส้นทางสายอุบลยโสธร ประมาณ 22 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าอีกประมาณ 7 กิโลเมตร เป็ นหมู่บา้ นที่อยูต่ ิดกับลาน้ าเซบาย
และป่ าดงใหญ่ ประชากรเกือบทั้งหมดมีอาชีพทางการเกษตร คือ ทานาปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และทาไร่ ปอ ไร่
มัน ทาสวนยาง ปลูกพริ ก ปลูกหอม ทอผ้า และจักสาน มีบางส่วนรับราชการและรับจ้างทัว่ ไปในบางฤดูกาล
แต่ทงั่ หมดนับถือพุทธศาสนา มีความเชื่อและศรัทธาในหลักธรรมคาสอนอย่างมัน่ คง มีความสามัคคีเป็ นหนึ่ ง
เดียว มีวดั เป็ นศูนย์กลางของชุมชน เป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับเลือกเป็ นหมู่บา้ นเข้มแข็ง

ภำพที่ 1 สภาพหมู่บา้ นและวัดบ้านวังอ้อ ตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
อยูห่ ่างจากบ้านวังอ้อลงมาประมาณ 1.8 กิโลเมตร มีบา้ นวังถ้ า หมู่ที่ 8 ซึ่งตั้งอยูต่ ิดกับชายป่ าดง
ใหญ่ เป็ นหมู่บา้ นขนาดเล็ก มี 45 ครัวเรื อน มีอายุการก่อตั้งมาแล้ว 94 ปี
มีประชากรทั้งหมด 211
คน เป็ นชาย 104 คน และหญิง 107 คน ทั้งบ้านวังอ้อและบ้านวังถ้ า
มีสภาพทั้งทางธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน เป็ นหมู่บา้ นที่มีความสัมพันธ์เสมือนหนึ่งเป็ นหมู่บา้ นเดียวกัน จึงมักจะเรี ยกรวม ๆ
กันว่า บ้านวังอ้อ-วังถ้ า ควบคู่กนั เสมอ สภาพพื้นที่ของบ้านวังอ้อวังถ้ าเป็ นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์
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ภำพที่ 2 สภาพหมู่บา้ นและวัดบ้านวังถ้ า ตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่อยูต่ ิดกับชายป่ า และลาน้ าเซบาย และมีคลองส่งน้ าที่สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า
ของกรมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ตดั ผ่านพื้นที่การเกษตรของหมู่บา้ นทั้ง 2 แห่งด้วย ในขณะเดียวกันก็
มีพ้นื ที่วา่ งเปล่าที่เป็ นพื้นที่เนิ นชายป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่ งเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์อยู่
เป็ นจานวนมาก จึงถื อ ได้ว่าเป็ นพื้น ที่ ที่ มีค วามอุ ด มสมบูรณ์ ท างธรรมชาติแ ละวัฒ นธรรม ซึ่ งเป็ นทุ น ทาง
ธรรมชาติและทุนทางสังคมที่เป็ นปั จจัยหนุนเสริ มต่อการดาเนินงานของศูนย์ที่จะกล่าวถึงในลาดับต่อไป

ภำพที่ 3 คลองส่งน้ าและพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของชาวบ้าน
ห่ างจากหมู่บา้ นวังอ้อไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร จะเป็ นพื้นที่ป่าดงใหญ่ซ่ ึ งเป็ นป่ า
สงวนแห่ งชาติที่มีพ้นื ที่ต่อเนื่ องมาจากอาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริ ญ มีพ้นื ที่รวมทั้งหมด 51,250 ไร่ แต่
เฉพาะป่ าที่เรี ยกว่าป่ าดงใหญ่วงั อ้อ-วังถ้ านั้น มีพ้นื ที่ประมาณ 1,810 ไร่ ป่ าแห่งนี้อยูต่ ิดกับลาน้ าเซบาย เคยถูก
บุกรุ กทาลายเป็ นพืน้ ที่ปลูกปอ เผาถ่าน ของชาวบ้านมาก่อน
แต่ช่วงหลังตั้งแต่ปี ปี พ.ศ. 2534 พระอาจารย์ไพฑูรย์ ปทีโป (อาจารย์เฒ่า) พระครู สุขมุ วรรโณภาส
และพระอาจารย์แดง ได้เข้ามาจาพรรษาในใจกลางป่ าดงใหญ่ ที่มี สภาพเสื่ อ มโทรม เพื่อ หวังให้ชาวบ้านได้
เกรงใจ ไม่เผา ไม่ตดั ไม้ทาลายป่ าและช่วยกันอนุ รักษ์ป่า มีชาวบ้านวังอ้อ บ้านโนนสมบูรณ์ ช่วยกันปลูกที่พกั
หลังเล็กๆพอเป็ นที่มุง ที่บงั ได้พกั อาศัย และจาพรรษา มีการเชิญคนเฒ่า คนแก่ และชาวบ้านวังอ้อ บางส่ วนมา
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กาหนดแนวเขตในการจาพรรษา แต่ก็ยงั พบว่ามีชาวบ้านบางกลุ่มเข้ามาตัดไม้ เผาป่ าในบริ เวณใกล้เคียงประจา
พระอาจารย์ 3 รู ป จึงได้ปรึ กษาหารื อกันว่าเราอยูใ่ นป่ ารักษาป่ า แต่ไม่ได้ปลูกป่ าในใจคน คงเป็ นเรื่ องยากในการ
ดูแลอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่ งนี้ ให้ฟ้ื นคืนสภาพเดิมได้ ปี พ.ศ. 2535 พระครู สุขุมวรรโณภาส จึงได้ยา้ ยฐานมาพักอยู่
ที่วดั วังอ้อ ซึ่ งเป็ นวัดประจาหมู่บา้ น เพื่อหาแนวร่ วมในการอนุ รักษ์ป่า โดยการเชิญชวนชาวบ้าน ส่ วนมากเป็ น
กลุ่ม แม่ บา้ นวังอ้อ ปลูกต้นไม้ภายในวัดวังอ้อ แล้วช่ วยกันดู แล เวลากรวดน้ าก็ไ ปกรวดที่ตน้ ไม้ที่ตนเองปลู ก
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นประโยชน์ในการรักษาป่ าชุมชนไปทุกวัน ปี สองปี ต้นไม้ก็โต ให้ร่มเงา ให้ดอก ให้ผล แต่ยงั
ต้องคิดหาแนวทางที่หลากหลายในการอนุ รักษ์ป่าชุมชน ต่อมาพระอาจารย์ไพฑูรย์ ปทีโป (อาจารย์เฒ่า) ก็ได้
ย้ายฐานมาพักอยูท่ ี่คุม้ บ้านโนนสมบูรณ์ ซึ่ งขึ้นตรงกับหมู่ 9 บ้านวังอ้อ ชาวบ้านมาช่ วยกันสร้างที่พกั ห้อ งน้ า
ศาลาการเปรี ยญ เพื่อให้เป็ นวัดในอนาคต พร้อมได้เป็ นแกนนา นาพาชาวบ้านคุม้ บ้านโนนสมบูรณ์ดูแลอนุ รักษ์
ป่ าชุ มชนอีกทางหนึ่ ง จากปี พ.ศ. 2534-2539 เริ่ มเห็นเค้าลางที่ดี ปลายปี 2539 ชุ มชนประกอบไปด้วยพระครู
สุขุมวรรโณภาส กานันสุรศักดิ์ กิจทวี ครู อาจารย์โรงเรี ยนบ้านวังอ้อผูน้ าหมู่บา้ น กรรมหมู่บา้ น พร้อมชาวบ้าน
วังอ้อ บ้านโนนสมบูรณ์ และบ้านวังถ้ า ได้เชิ ญ นายสุ รพล สายพันธ์ นายอ าเภอเขื่อ งใน ในสมัยนั้น มาร่ วม
ประชุมหารื อในการร่ วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยมีมติให้ทุกฝ่ ายร่ วมกันอนุ รักษ์ป่าชุมชนวังอ้อ-วังถ้า ต่อมาจึงมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการร่ วมระหว่างชาวบ้านวังอ้อ บ้านโนนสมบูรณ์ และบ้านวังถ้ า ขึ้นมาดูแล โดยมีนายสีหา
มงคลแก้ว เป็ นประธานคณะกรรมการ เป็ นการส่ งไม้ต่อให้คณะกรรมการป่ าชุมชนชุดที่แต่งตั้งขึ้นเป็ นแกนนา
ในการนาพาชาวบ้านอนุ รักษ์ เพราะท่านพระครู สุขมุ วรรโณภาส ย้ายไปดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านแขม แต่
ก็อยูใ่ นเขต ตาบลหัวดอน
ต่อมา ปี พ.ศ.2540 นายสี หา มงคลแก้ว ได้นาราษฎรบ้านวังอ้อ เชื่อมโยงกับกองอานวยการสวนป่ าดง
นาทาม โดยได้นาชาวบ้านอาสาเข้ารับการฝึ กอบรมในโครงการราษฎรอาสาพิทกั ษ์ป่า จากกองอานวยการสวน
ป่ าดงนาทามในปี พ.ศ.2540 และได้ร วมตัวกัน ฟื้ นฟู ส ภาพคื น กลับ มา และได้ข อกัน เป็ นพื้น ที่ ป่ าชุ ม ชน
จนกระทัง่ ป่ ามีความอุดมสมบูรณ์ มีตน้ ไม้หลากหลายชนิ ด มีสตั ว์ป่า มีความร่ มรื่ น เป็ นแหล่งศึกษาดูงานด้าน
การอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อ มจนได้รับ รางวัล พระราชทานธงพิ ท ัก ษ์ป่ า เพื่ อ รัก ษาชี วิต จากสมเด็ จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ (ธงฟ้าพิทกั ษ์ป่า) ในปี พ.ศ. 2541 ป่ าแห่ งนี้ เป็ นจุดศูนย์รวมสาคัญในการบ่มเพาะแกนนา
ของชุมชนให้มีระเบียบวินัย มีสานึ กต่อทรัพยากรธรรมชาติและได้เรี ยนรู ้แนวทางในการดูแลรักษาป่ า ทั้งจาก
กองอานวยการสวนป่ าดง นาทาม จากกรมป่ าไม้ และจากเครื อข่ายงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เข้า
มาประสานร่ วมมือ ตลอดทั้งได้เรี ยนรู ้วิธีการบริ หารจัดการภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่ อง และที่สาคัญองค์กร
ป่ าชุมชนแห่งนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นในการเปิ ดตัวของพื้นที่แห่ งนี้ ต่อสังคมภายนอก ในรู ปขององค์กรชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งจนมีองค์กรหรื อหน่วยงานภายนอกหลายแห่งให้การสนับสนุนงบประมาณมาเพือ่ ดาเนินการเป็ นจานวน
มาก เช่น องค์กร SIF สานักงานป่ าไม้เขตอุบลราชธานี สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) และการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย จนได้มีการบริ หารพัฒนาเชิงอนุ รักษ์ โดยสารวจพื้นที่ แล้วจัดเป็ นฐานเรี ยนรู ้ในป่ า
จานวน 6 ฐาน คือ 1.ฐานแผนที่ –แสดงถึงอาณาเขตป่ าชุมชน 1,810 ไร่ 2.ฐานไก่ป่า-แสดงถึงลักษณะของไก่ป่า
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3.ฐานเถาวัลย์-แสดงถึง และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและใช้พยากรณ์ดิน ฟ้า อากาศได้ในสมัยโบราญ 4.
ฐานสมุนไพร-แสดงถึงสมุนไพรต่างๆในป่ าและสรพคุณในการนามารักษาโรค 5.ฐานทาลาย-แสดงถึงเตาเผา
ถ่ า นในอดี ต เกื อ บ 400 กว่า เตา เป็ นเหตุ ใ ห้ ป่ าชุ ม ชนวอดวาย 6.ฐานธรรมะ กับ ธรรมชาติ -แสดงให้ เห็ น
ความสาคัญของชี วิตที่ตอ้ งอาศัยป่ าตั้งแต่เกิ ดจนถึ งตาย ป่ าให้อ าหาร ป่ าให้อ ากาศ ให้อ าวาส(ที่ อ ยูอ่ าศัย) ให้
อารมณ์สดชื่น ให้บรมธรรม ป่ าเป็ นซุบเปอร์มาเก็ตทางธรรมชาติของชุมชน แม้ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสรู ้
ในป่ า สอนสาวกในป่ า มีป่าเป็ นวัด สถานธรรมที่ลงท้ายด้วย (วัน) เช่นอิสิปตนมฤคทายวัน สีสะปาวัน เวฬุวนั เช
ตวัน อยูใ่ นป่ าทั้งนั้น หลักธรรมที่พระพุทธเจ้านามาสอนหมวดหนึ่ งคือ ใบไม้ในกามื อ ในพระวินัยห้ามภิกษุ
ไม่ให้พรากของเขียว หรื อตัดต้นไม้ ที่เขาสมมุติวา่ เป็ นเจดีย ์ ต้นไม้เป็ นที่นบั ถือของชุมชน เป็ นฐานซึ่งสอนให้คน
มีจิตสานึ กรักทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ของเราในปั จจุบนั
เมื่อมีฐานเรี ยนรู ้แล้วก็หาวิทยากรซึ่งเป็ นปราชญ์ในชุมชนแนะนาเสริ มทักษะในการเป็ นวิทยากรประจา
ฐานเรี ยนรู ้ มี ท้ งั พระภิกษุผทู ้ รงคุ ณวุฒิ มีท้ งั ปราชญ์ชุมชน แกนนา ให้ความรู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์ แก่ ผเู ้ ข้า
ศึกษา เรี ยนรู ้ ดูงาน

ควำมเชื่ อมโยงระหว่ ำงป่ ำชุมชนวังอ้อ-วังถำ้ และศูนย์ พฒ
ั นำคุณธรรมป่ ำดงใหญ่ วงั อ้อ
เมื่อปี 2545 พระครู สุขุมวรรโณภาส เจ้าอาวาสวัดบ้านแขม เจ้าคณะตาบลหัวดอน แต่ก็มีชาติภูมิอยูท่ ี่บา้ นวังอ้อ
พระอำจำรย์ ประมวล จันทสำโร หรื อ อาจารย์ประมวล แก่นสาร บ้านทุ่งใหญ่ ตาบลบ้านไทย อาเภอเขื่อ งใน พระปลัดถำวร
ถำวโร วัดเขื่องกลาง พระครูธรรมธรพนม อำภำกโร หรื อ พระครูโสภณอำภำกร (ปัจจุบัน) วัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่อง
ใน พระอาจารย์ท้ งั สี่ รูปให้ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้แนวทางในการพัฒนาสังคมตามหลักพุทธธรรม ได้ออกเดินทางไปให้ความรู ้
โดยเป็ นวิทยากรในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุ บลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริ ญ ได้สั่งสมประสบการณ์ร่วมกัน เรี ยนรู ้
อุปนิสัย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การทางานซึ่ งกันและกัน จนเกิดความมัน่ ใจต่อกันและกันในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่ วมกัน
จนกระทัง่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ที่ศูนย์พฒั นาคุณธรรม
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยากับอาจารย์วีรพันธ์ รกฺ ขิตสี โล โดยการสนับสนุ นของ
กองบัญชาการทหารสู งสุ ด สานักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ป.ป.ส. หลังจากผ่านการอบรม สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. ได้ส นับสนุ นงบประมาณจานวน 50,000 บาท ในการมาพิจารณาเลื อกหาพื้นที่ต้ งั ศูนย์พฒ
ั นา
คุณธรรม เพื่อเป็ นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม แบบบูรณาการที่จงั หวัดอุบลราชธานี จึงได้มาสารวจพื้นที่ที่เอกสารสิ ทธิ์โดย
มีเอกชนครอบครองอยู่ แล้วเจรจาเพื่อขอซื้อ ขอใช้ เป็ นศูนย์ฝึกอบรม
ในปี พ.ศ 2546 พระครู สุขุมวรรโณภำส และพระครู โสภณอำภำกร ได้เข้ากราบเรี ยนพระพรหมวชิรญาณ ที่วดั
ยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเมตตามาดูสถานที่ ที่จะตั้งศูนย์ฝึกอบรมและให้แนวทางการบริ หาร
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จัดการ และการดาเนิ นงานด้านต่างๆวันที่ 20 มิถุนายน 2546 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยาน
นาวา กรุ งเทพมหานคร ได้เมตตามาเยีย่ มสถานที่ ที่จะตั้งศูนย์ฝึกอบรม ณ บริ เวณใกล้ชายป่ าดงใหญ่วงั อ้อ เป็ นพื้นที่ ที่เป็ น น.ส.3
ประเภท ก ของคุณพ่ออ่อนศรี คุณแม่ ใจ กอมณี พร้อมลูกหลาน และพื้นที่ของนางนี มนัส โดยมีลูกหลานคือนายไกรศรี มนัส
นางบุญใส กอมณี พร้อมพี่ญาติน้อง ถวายให้สร้างศูนย์ฝึกอบรม จากนั้นจึงประสานงานกับฝ่ ายปกครองทั้งฝ่ ายศาสนจักร และ
อาณาจักร มีผนู ้ าชุมชนคณะกรรมการป่ าชุมชน องค์การบริ หารส่ วนตาบลหัวดอน เจ้าของพื้นที่ตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน มี
นายนะริ ทธิ์ ไชยะธน อดีตนายอาเภอเขื่องใน ผูด้ ูแล เพื่อขอใช้พ้ืนที่จดั ตั้งเป็ นเป็ นศูนย์พฒั นาคุณธรรม ซึ่ งปรากฏว่าได้รับการ
หนุนเสริ มจากทุกฝ่ ายด้วยดี มีการทาบันทึกเป็ นเอกสาร เห็นชอบให้ใช้ประโยชน์พ้นื ที่ป่าชุมชนรอบนอกบางส่ วนนอกจากพื้นที่
ส่ วนบุคคลดังกล่าว ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น โดยใช้ชื่อศูนย์ว่า ศูนย์พัฒนำคุณธรรม
เนื่องจากศูนย์แห่ งนี้ติดกับป่ าดงใหญ่วงั อ้อ เป็ นที่รู้จกั กันโดยแพร่ หลายและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สาคัญของ
ชุมชนจึงให้มีคาว่า ป่ ำดงใหญ่วงั อ้อ ต่อท้าย กลายเป็ นชื่อเต็มว่า
,, ศูนย์พัฒนำคุณธรรมป่ ำดงใหญ่วงั อ้อ ,, มีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือ
1) เพื่อเป็ นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พนักงานบริ ษทั
เด็ก เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
2) เพื่ อ เป็ นสถานที่ รองรั บ โครงการ บ้านเปลี่ ยนวิถี ให้ ก ารบ าบัดรั ก ษาฟื้ นฟู จิ ตใจผูต้ ิ ดยาเสพติ ด ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในเขตอีสานล่าง
3) เพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ฝึ กอาชีพ ให้แก่ชุมชน
4) เพื่ออนุรักษ์เขตพื้นที่ป่า และสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ 1,810 ไร่
5) เพื่อให้เป็ นศูนย์ตน้ แบบที่ทางานด้านสังคมแบบบูรณาการ
6) เพื่อให้เป็ นโพธิยาลัยมหาวิชชาลัย หมายถึงแนวทางในการฟื้ นฟูหมู่บา้ น ชุมชน สังคม
ดังนั้น จึ งได้เลื อ กพื้ นที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะพัฒ นาทางด้านจิ ตใจได้เป็ นอย่างดี คื อ มี ป่ าไม้ แหล่ งน้ าตาม
ธรรมชาติ ซึ่งในที่สุดได้เลือกเอาพื้นที่รอบป่ าชุมชนวังอ้อ ด้านทิศตะวันตก โดยเป็ นพื้นที่ของชาวบ้านที่มีเอกสารสิ ทธิ์เป็ นส่ วน
ใหญ่ ได้ถวายให้สร้างศูนย์ฝึกอบรม และได้ขอใช้พ้นื ที่รอบนอกเขตป่ าอนุรักษ์จานวนหนึ่ง ใช้ในการฝึ กอาชีพแก่ชุมชน หลังจาก
นั้นก็ได้ประชุมชาวบ้านชี้แจงวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ เชิญชวนแกนนาชุมชน เพื่อมาร่ วมแรง ร่ วมใจ สร้างพระ สร้างคน
สร้างเยาวชน ของชาติ สร้างศาสนทายาทของพระพุทธศาสนา
บริ หารจัดการ พัฒนาเชิงอนุ รักษ์ เชื่อมโยงกับกับป่ าชุมชน กับชาวบ้าน กับโรงเรี ยน (บ ว ร ) เช่น เมื่อมี คณะบุคคลมา
เข้ารับการฝึ กอบรมก็จะมีความร่ วมมือกับ ครู อาจารย์ ก็จะนานักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านวังอ้อ มาทาความสะอาด ศูนย์ฯก็มีสวัสดิการ
ให้ตามสมควรแต่ละรุ่ น เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนก็มาจัดเตรี ยมอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัย ศูนย์ฯก็มีสวัสดิการให้ตามสมควร
แต่ละรุ่ น กลุ่มแม่บา้ นก็มาจัดหาข้าวปลาอาหารบริ การผูเ้ ข้ารับการอบรมศูนย์ฯก็มีสวัสดิการให้ตามสมควรแต่ละรุ่ น เมื่อผูเ้ ข้ารับ
การอบรมต้องการไปศึกษา เรี ยนรู ้ ดูงานป่ าชุมชน เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ก็จดั เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนนาพาศึกษา เรี ยนรู ้ ดูงาน และ
เป็ นวิทยากรให้ความรู ้ ศูนย์ฯก็มีสวัสดิการให้ตามสมควรแต่ละรุ่ นแต่ละฐานเรี ยนรู ้ ไม่มีการรับเหมา แต่เป็ นไปแบบพึ่งพาอาศัย
เกื้อกูลกันและกัน
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ภำพที่ 4 ป้ายบอกเส้นทางสู่ศูนย์พฒั นาธรรมป่ าดงใหญ่ และสภาพภายนอกของป่ าชุมชนดงใหญ่
บริ เวณชายป่ าชุมชนด้านทิศตะวันตกเป็ นพื้นที่ป่าละเมาะ ซึ่งมีชาวบ้านครองครองอยู่ แต่มิได้
ทาประโยชน์อะไร จานวนประมาณ 18 ไร่ และเป็ นพื้นที่ราบลาดเอียงลงมาติดกับล าน้ า เซบาย ซึ่ งต่อ มา
เจ้าของพื้นที่บริ เวณดังกล่าวได้บริ จาคให้เป็ นที่ต้งั ของศูนย์ รวมพื้นที่ 16 ไร่
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ภำพที่ 5 แผนผังการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชุมชนและสถานที่ต้งั ศูนย์ฝึกอบรม

ภำพที่ 6 โครงการหมู่บา้ นเปลี่ยนวิถีคืนคนดีสู่สงั คม

ภำพที่ 7 สภาพของป่ าชุมชน
ชุมชนวังอ้อ -วังถ้ า เป็ นชุม ชนชนบทที่มีความเป็ นอยูแ่ บบวิถี พุทธ คือ อยู่แบบเรี ยบง่าย พึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้ มีความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา รักความสงบ
ความยุติธรรม มุ่ งมั่น ในความดี มี ความศรัท ธาและยอมรับนับ ถื อ ในความดี และผูก้ ระทาความดี มี ความ
ขยันหมัน่ เพียรในการทามาหาเลี้ยงชีพ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่ งเห็ นได้จากการร่ วมมือร่ วมใจในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ วนรวม มีความรู ้ความสามารถที่หลากหลาย เช่น การทอผ้า การจักสาน การเล่น
กลองยาว จนเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปในระดับท้อ งถิ่น ในขณะเดียวกันก็มี การประสานร่ วมมื อกันเป็ นอย่างดี
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยน ในการหนุ นเสริ มและขับเคลื่ อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่ งสภาพ
ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็ นทุนทางสังคมที่สาคัญยิง่ ที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้น ดารงอยู่ และประสบความสาเร็จของศูนย์ใน
ปั จจุบนั
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ทุกสรรพสิ่ งย่อมตกอยูใ่ นกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ป่ าชุมวังอ้อ-วังถ้ า ได้ผ่านพลิกฟื้ นจากสภาพเสื่อมโทรม จนถึงเป็ นป่ าที่สมบูรณ์ จนได้นอ้ มถวายสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชิ นีน าถ จนได้รับ พระราชทานธงพิท ักษ์ป่า เพื่อ รักษาชี วิต จากสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ (ธงฟ้าพิทกั ษ์ป่า) ในปี พ.ศ. 2541
ในอาคตข้างหน้าอาจจะกลับไปสู่สภาพที่เสื่อมโทรมมากกว่าเดิมก็ได้ถา้ ไม่มีการบริ หารจัดการให้ดี

