วัตถุประสงค์

ที่มาการจัดตัง้ มูลนิธิ
แนวคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการจัด ตัง้ มูล นิ ธิ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ วัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นแนวความคิดที่ตกผลึก
จากประสบการณ์ การทางานด้ านความหลากหลายทางชี ว ภาพในประเทศไทยมาอย่า ง
ต่อเนื่องหลายสิบปี ของศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. วิสทุ ธิ์ ใบไม้ ที่เล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงาน
อิสระจากระบบราชการเพื่อสนับสนุนการสอนและการวิจยั ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นตามแนวคิดเทคโนโลยีนิเวศ จึงได้ เสนอแนวคิดในการจัดตัง้
มูลนิธิฯ ให้ แก่คณะทางานของโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งดาเนินการภายใต้
โครงการส่งเสริ มการวิจยั ในระดับอุดมศึกษา (HERP) ตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2555 คณะทางาน
ดังกล่าวประกอบด้ วย ผู้ประสานงานภูมิภาค (Node) ผู้ประสานงานหรื อผู้อานวยการศูนย์
ความหลากหลายทางชีวภาพฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล และคณาจารย์ จ ากหน่ ว ยวิ จั ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทางานกลุม่ นี ้มีเจตนารมณ์ ที่จะสื บสานแนวคิด
ดังกล่าว จึงได้ ทาบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยในเครื อข่ายรวม
16 แห่ ง เมื่ อ วัน ที่ 8 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 ในระหว่ า งการประชุ ม HERP Congress IV
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จากนันได้
้ มีการหารื อเรื่ องการจัดตังมู
้ ลนิธิฯ หลายครัง้
ในระหว่างที่ทางานร่ วมกัน โดยการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือทางด้ านการศึกษาและการ
วิจยั ร่วมกับสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย) โรงเรี ยน วัด ชุมชน องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ กลุม่ ผู้ก่อตั ง้ มูลนิธิฯ จึงร่ วมกัน
พิจารณาตังคณะกรรมการบริ
้
หารและร่ างข้ อบังคับของมูลนิธิฯ และมีมติเห็นพ้ องต้ องกันว่า
ควรใช้ ชื่อ “มูลนิธิความหลากหลายทางชี วภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่ น: ควภ
(Biodiversity, Culture and Local Wisdom Foundation: BIOCAL)” ซึ่งได้ จดทะเบียน
จัด ตัง้ มูลนิธิ ฯ ขึน้ เมื่อ วันที่ 29 มิถุน ายน 2560 และเริ่ มด าเนิน การตามวัตถุป ระสงค์ แ ละ
กิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

1. เป็ นศูนย์รวมนักวิจยั ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั ทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
3. เผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยจัดพิมพ์หนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เพื่อให้ เข้ าถึงได้ โดยง่าย
อันเป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
4. สร้ างเครื อข่าย ความร่ วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรการกุศลอื่ นทังใน
้
และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริ มพัฒนาให้ นกั วิจยั มีมาตรฐานตามมาตรฐานสากล

กิจกรรมของมูลนิธิ







การจัดทาฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและสิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
จัดประชุมวิชาการด้ านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพื่อกระตุ้นจิตสานึกถึงคุณค่าของทุนธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม
จัดเวทีการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ร้ ู ในท้ องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้ าน บทเรี ยนท้ องถิ่นของการเรี ยนรู้ระดับชุมชนหรื อเยาวชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
สนับสนุนการศึกษาและการวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นที่ยงั ยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการสือ่ สารองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับความหลากหลาย
ทางวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นสูส่ าธารณชนในรูปแบบต่างๆ

รำยชื่อคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นายวิสุทธิ์ ใบไม้
2.นางศรีวรรณ ไชยสุข
3. นายเดช บุญประจักษ์
4. นายศิรวิทย์ สิตปรีชา
5. นายเกียรติศักดิ์ วรวิทย์รตั นกุล
6. นางสาวอรุณี อหันทริก
7. นางสาวสุภาวรรณ วงศ์คาจันทร์
8. นางสาววัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
9. นางสาวสมคิด สุทธิธารธวัช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงำนมูลนิธิ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรำม 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-201-5253 โทรสำร 02-644-8706
e-mail: biocal2560@gmail.com
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