มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางไร
สุดจิต นิมิตกุล
โดยทั่วไปวัตถุประสงคของมูลนิธิเพื่อสงเสริมการศึกษา วัฒนธรรม และเปนองคกร
สาธารณะกุศลเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยในกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งองคกรเอกชนเหลานี้มี
บทบาทมากในการใหความชวยเหลือแกประชาชน สามารถแบงเบาภาระของทางราชการ
ไดมาก และที่เราคุนเคยเสมอคือ มูลนิธิตางๆ ไดมอบทุนการศึกษาแกเยาวชนในแตละปเปน
จํานวนมาก เพราะการไดทุนการศึกษาเปนวิธีที่งายที่สุด และสะดวกที่สุดในการจัดการ จาก
วัตถุประสงคดังกลาวผูเขียนพิจารณาเห็นวา องคกรเอกชนประเภทนี้มีบทบาทมากในการ
ชวยเหลือและแบงเบาภาระของทางราชการไดม าก นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริม การ
ทํางานของภาคเอกชนใหเขมแข็ง และมีบทบาทมากขึ้น ฉะนั้นผูเขียนจึงตั้งปณิธานที่จะ
จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ค วบคู ไ ปกั บ การทํ า งานในตํ า แหน ง ผู ว า ราชการ เพื่ อ ความคล อ งตั ว ในการ
แก ป ญ หา ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละส ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ ค วรดํ า เนิ น การแก ท างราชการ หากมี
ทรัพยากรไมเพียงพอหรือไมมีนโยบายในขณะนั้น ในขณะดํารงตําแหนง 8 ป ซึ่งไดจัดตั้ง
มูลนิธิขึ้นตามจังหวัดที่ไปรับราชการ ชนบทตามนี้จะเนนเฉพาะบทบาทของมูลนิธิในการ
ส ง เสริ ม ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นพื้ น ที่ ต า งๆ ในการจั ด ตั้ ง จะใช ง บประมาณเริ่ ม ต น มู ล นิ ธิ ล ะ
200,000 บาท โดยผูเขียนเปนผูออกคาใชจายเองแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนมูลนิธิหวยขาแข็ง
มูลนิธิปราจีนถิ่นคนดี และมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน และมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
สวนกรรมการก็มีทั้งหัวหนาสวนราชการของทาน และภาคเอกชน เปนกรรมการ โดยให
ความสําคัญกับคนในพื้นที่เขามามีบทบาทในมูลนิธิ
หวยขาแขงมรดกโลก (World Heritage) ซึ่งเปนทางราชการ คือ เกษตรกร, พันธสัตว
ปาหวยขาแข็ง (Huay Khakhang Wildlife Sanctuary) จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ 1.6 ลานไร
เปนปาที่สมบูรณและมีสัตวปากวา 600 ชนิด เชน ชาง เสื้อ กระทิง นกยูง บริเวณนี้เปนที่
รวมของสัตวปาที่มาจากจีน อินเดีย อินโดจีน และมาเลเซีย หวยขาแข็งไดประกาศเปน

มรดกโลกเมื่อปลายป พ.ศ. 2534 ซึ่งผูเขียนไดเดินทางเปนผูแทนไทยไปกับ ศาสตราจารย
อดุ ล ย วิ เ ชี ย รเจริ ญ และข า ราชการผิ้ รั บ ผิ ด ชอบกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ประเทศตูนิเซีย เมื่อเดินทางกลับแลวผูเขียน
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการดูแลและจัดการ ไมวาโครงการนุงผาขาวมาเฝาเพชร หรือ
โครงการพัฒนาเขตกันชน (Buffer Zone Management Project) เพื่อใหคนอยูกับปาได
อยางปกติ ในขณะเดียวกันผูเขียนไดจัดตั้งมู ลนิธิหวยขาแข็ง เพื่อทํางานคูกับทางราชการ
อยางใกลชิด ไมวาจะเปนโครงการใหการศึกษาแกประชาชนทั้ง ชาวอุทั ย และชาวไทย
โดยทั่วไปใหเขาใจและตระหนักถึงการดูแลรักษาปา ทั้งการปลูกปา การดูแลปา รวมทั้งการ
ดูแลไฟปา เปนการวางแนวทางหรือเตรียมบุคลากรดานปาไมเ พื่ออนุรักษไวในอนาคต
นอกจากนั้นไดทํางานควบคูกับจังหวัดอยางใกลชิด ทั้งในการพัฒนาและปองกันปราบปราม
การรักษาปาไมและสัตวปา โดยเฉพาะการดูแลเปนพิเศษแกชาวบานในเขตกันชน ซึ่งมี
อาณาเขต 5 กิโลเมตร จากเขตหวยขาแข็ง ซึ่งมีหมูบานถึง 18 หมูบาน 2,277 ครอบครัว คน
กวาหมื่นคน ตอมา ครม. ไดมีมติใหดําเนินการโครงการเขตกันในหวยขาแขงในการพัฒนา
เขตกันชนดังกลาวมีทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ และการอนุรักษปาไม โดยมีการทํา
ทะเบียนตนไมเพื่ออนุรักษอยางเปนระบบ มูลนิธิอยากเห็นคนอุทัยธานีเองมีสวนรวมในการ
พัฒนาและอนุรักษปาไมและสัตวปาดวยตนเอง อาจกลาวไดวานโยบายดังกลาวทําใหเกิด
กระแสอนุรักษและการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง นอกจากนั้นยังไดจัดใหมี
การเฉลิมฉลองรับมรดกโลกขึ้นทุกป มาจนถึงปจจุบัน เพื่อรณรงคใหคนทั่วไปรักการอนุรักษ
จากอุ ทั ย – ไปภู เ ก็ ต กล า วคื อ จากภู เ ขาไปทะเล ภู เ ก็ ต มี นั ก ท อ งเที่ ย วชาว
ตางประเทศเขาไปขณะนั้นปละ 3-4 ลานคน เปนเกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก หลายคนรูจัก
ภูเก็ต แตไมรูจักประเทศไทย จากการรณรงคการทองเที่ยวดังกลาวรัฐบาลในขณะนั้นกังวล
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเกาะแหงนี้วา จะพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปไดอยางไร ผูเขียนได
จัดทําโครงการ อันดามันพัฒนา (Andamanization Development Project) ขึ้น โดย
แบงเปน 3 ขั้น คือ ขั้นแรก เริ่มรวมตัวกัน 3 จังหวัดกอน คือ ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ในขั้นที่ 2
ถาจังหวัดที่เหลืออีก 3 จังหวัดคือ ระนอง สตูล และตรัง มารวมพัฒนาดวย สําหรับขั้นที่ 3 มี
เปาหมายเพื่อเชิญชวนประเทศเพื่อนบานที่ตั้งอยูแถบทะเลอันดามัน ไดแก พมา อินเดีย บัง
คลาเทศ และศรีลังกา มารวมพัฒนาดวย จากภารกิจดังกลาวผูเขียนจึงไดจัดตั้งมูลนิธิภูเก็ต
พัฒนายั่งยืนขึ้น (Phuket Sustainable Development Foundation) เพื่อพัฒนาไปในทิศทาง
ที่วางเปาหมายไว โดยมีเปาหมายในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอมชายฝง ใหยั่งยืนตอไป

โดยเนนการทําในลักษณะกลุ มจังหวัด โดยมีการวางแผนยุทธศาสตรรวมกันทําโครงการ
ตางๆ ดวยกัน ใหสอดคลองซึ่งกันและกัน ไดมีโครงการทํางานรวมกัน ทั้งทางเศรษฐกิจ และ
สังคมหลายโครงการ ไมวาจะเปนโครงการดูแลน้ําเสีย โครงการสรางทาเทียบเรือ โครงการ
อนุรักษปาชายเลน
มีโครงการหนึ่งที่อยากจะเอยถึง คือ โครงการเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดจัดมา
อยางนอย 3 รุน โดยจัดใหเยาวชนจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเยาวชนเพื่อนบาน เปน
แขกผูวาราชการจังหวัดเขามาศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมในภูเก็ต โดยขอความรวมมือจากผูวา
ราชการจังหวัดทั่วประเทศ คัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศโดยเฉพาะเยาวชนที่มีโอกาสนอย
ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ โดยทางมูลนิธิเปนผูออกคาเดินทางให สําหรับที่พักใน
ภู เ ก็ ต นั้ น ทางมู ล นิ ธิ ไ ด ข อความร ว มมื อ จากโรงแรมต า งๆ ซึ่ ง มี อ ยู เ ป น จํ า นวนมาก ที่
อนุเคราะหให 1-2 หอง โดยใหนักเรียนพั กฟรีเปนเวลา 1 สัปดาห สําหรับกิจกรรมนักเรียน
หรือเยาวชนไดเรียนรูการอนุรักษธรรมชาติชายทะเลนั้นไดวาเปนการพัฒนากําลังคนหรือ
ทรัพยากรมนุษยไดเปนอยางดี อยางนอยเยาวชนเหลานี้มีแนวความคิดอนุรักษและจะไดไป
ขยายในพื้นที่ของตนเองตอไป หรืออาจกลาวไดวา เปน หัวหอกการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
อนุรักษกอน ผูเขียนจะลุกจากจังหวัดภูเก็ตไดจัดหางบประมาณมากกวา 4 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินโครงการตางๆ ตอไป แมภูเก็ตจะยังมิไดประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ เปน
ทางการแตคนทั่วโลกและคนไทยพิจารณาเห็นวาทรัพยากรทางทะเลของภูเก็ตควรเก็บรักษา
หรืออนุรักษไวใหยั่งยืน โดยทุกคนเห็นตรงกันวา ควรจะไดเสนอเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
ตอไป
ปราจีนบุรี เปนที่ตั้งอุทยานเขาใหญรวมกับจังหวัดนครราชสีมา และนครยายก และ
พื้นที่กวาครึ่งอยูในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ แหงที่ 2 ของประเทศ
ไทย ที่มีผูเ ขียนไดจัดตั้งมูลนิธิปราจีนถิ่นคนดี เพื่อทํางานพัฒนาและอนุรักษรวมกับทาง
จังหวัดอยางใกลชิด มูลนิธินี้มีเงินกวา 1 ลานบาท ไดรวมกับทางจังหวัดจัดโครงการ เขาใหญ
ฮาฟมาลาทอน โครงการอยูกับเขาใหญ โครงการอนุรักษแมน้ําปราจีนบุรี โครงการล องแกง
หินเพิง มีโครงการใหทุนแกนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย โครงการจัดหารองเทาแก
เด็กนักเรียน ทั้งชายและหญิง ซึ่งไดทําการจัดหารองเทาใหแกนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ
หลายโรงเรียน ทั้งนี้ เพราะเทาที่ผูเขียนไดไปเยี่ยมโรงเรียนสังเกตเห็นนักเรียนไมมีรองเทาใส
เดินมาเทาเปลา ซึ่งทั้งในแงความเหมาะสมและสุขภาพไมนาจะดีนัก จึงมอบใหมูลนิธิเปน
แม ง านจั ด หารองเท า ให นั ก เรี ย นจนครบแทบทุ ก โรงเรี ย น ระหว า งนํ า รองเท า ไปแจก

คณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบดวยเยาวชนและผูปกครองทุกแหงแสดงความจํานง
บริจาคเงิน รถ เพื่อรวมกับมูลนิธิก็เปนแหลงที่มาของรายไดอีกทางหนึ่ง อีกโครงการหนึ่งที่
ควรเอยถึงคือ โครงการจัดหาอุปกรณศึกษาทางไกลจากวังไกลกังวล โดยมีขอมูลวา หลาย
โรงเรียนขาดแคลนครู และหลายโรงเรียนไมมีครูภาษาอังกฤษ มูลนิธิจึงไดมีนโยบายจัดหา
อุปกรณทางไกลใหแกโรงเรียนเหลานั้น ซึ่งเปนที่นิยมอยางยิ่ง ประเมินไดวาหลายโรงเรียนมี
ความประสงคจะมีอุปกรณทางไกลบาง เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครู และคุษภาพได
ระดับหนึ่ง
การไดทุนการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน รวมทั้งเครื่องกีฬา มูลนิธิ
แดง- ลํายงค นิมิตกุล ซึ่งเปนมูลนิธิครอบครัว มีผูเขี ยนเปนประธาน มีพี่ไพบูลย นิมิต กุล
อดีตผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ และ นายไพบูลย นิมิตกุล เปนกรรมการปหนึ่งๆ
มูลนิธิจะไดงบประมาณ 2-3 หมื่นบาท เพื่อจัดสรรทุนใหแกนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนใน
ชนบท รวมทั้งจัดหาอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องกีฬาตางๆ เชน ฟุตบอล บาสเก็ตบอล
และตะกรอ ทั้งหมดก็เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
บรรดากิจกรรมที่มูลนิธิตางๆ ไดดําเนินไปในจังหวัดตางๆ ก็เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศ ใหมีปริมาณและคุณภาพอยางตอเนื่อง และแบงเบาภาระทางราชการได
ระดับหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มูลนิธิเหลานั้นคงทําหนาที่ตอไปอยางตอเนื่อง

