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การศึกษาเร่ือง “การจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ผานการมีสวนรวมใน

ระบบอาสาสมัคร” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาแนวคิดและรูปแบบจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เพื่อเปนแหลงเรียนรู และ 2. ศึกษาการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ใหมีสวนรวมของธรรมภาคีหรืออาสาสมัคร  

งานวิจัยฉบับน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก  จํานวน 9 ราย ประกอบดวย 

เจาหนาที่ฝายกิจกรรม  ธรรมภาคีหรืออาสาสมัคร (ซึ่งเปนกลุมแรกๆที่เขามาชวยงานธรรม)  

ผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเชิงพรรณนา 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบวา ทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ น้ัน

มีทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไดและจับตองไมได ซึ่งทั้งสองประเภทมีความสอดคลองกัน   

ไมวาจะเปนรูปแบบอาคารที่มีลักษณะเปนโมเดิรนเรียบงาย แสดงถึงความสงบภายในจิตใจ  หรือ

ภาพศิลปะที่มีความสวยงามแลว ยังมีคําสอนและขอคิดทางธรรมสอดแทรกอีกดวย 

 อีกทั้งการจัดการของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ผานการมีสวนรวมของระบบ

อาสาสมัคร น้ันจะมีธรรมภาคีหรืออาสาสมัครที่เปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนให

ปณิธานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ในการเผยแผธรรมะสูสังคมเปนไปอยาง

กวางขวางมากขึ้น  

 ดังน้ัน กลุมธรรมภาคีและอาสาสมัครคือผูเผยแผธรรมโดยผานการนําทรัพยากรวัฒนธรรม

ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เชน คําสอน หลักคิด หลักธรรม ภาพปริศนาธรรม  

นํามาสรางสรรคกิจกรรมในรูปแบบตางๆและหลากหลายสอดรับกับยุคสมัยเพื่อใหเขาใจไดงาย

และสามารถนําไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งถือเปนปณิธานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ ที่จะใหมีสวนโมกขทุกที่ทุกแหงน่ันเอง  
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 The objectives of the present study on “The Management of Buddhadasa Indapanno 

Archives Through a Volunteer Participation System are: 1) To study the concepts and forms of 

the management cultural resources in Buddhadasa Indapanno Archives to be learning places;      

2) To study the management of the cultural resources in Buddhadasa Indapanno Archives through 

volunteer work and participation. The research methodology used includes participant 

observation and in-depth interviews of nine informants, namely, the Archives officers, volunteers 

and visitors. Descriptive analysis was used for the analysis of research data.  

 The findings of this study reveal that the cultural resources in Buddhadasa Indapanno 

Archives are both tangible and intangible resources. They are combined and presented in various 

forms such as the modern form building that represent the serenity of the soul or the exquisite and 

symbolic art works and architecture that represent Buddhadasa Indapanno’ steaching and ideas 

about Dharma. The novel aspect in the management of cultural resources at Buddhadasa 

Indapanno Archive is the introduction of “Dharma Phaki”, a volunteer participation system. This 

system consists of individual and group volunteers who play important roles in the spreading of 

Buddhadasa Indapanno’s religious concepts and the success of the Archives’ operations and 

activities. Individual and group volunteers under the Dharma Phaki systems are the driving forces 

behind the dissemination of the Archive’s cultural resources to the public, such as the Dharma 

ideas, teaching, and principles as well as the Dharma riddle art works. Volunteers develop these 

resources into many interesting activities that suit modern lifestyles, making them easier to 

understand and practice in daily life. It is the main mission of Buddhadasa Indapanno Archives to 

introduce and disseminate the spirit of  “Suan Mokh” everywhere. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การคนควาอิสระเร่ืองการจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ผานการมีสวน

รวมในระบบอาสาสมัคร  ลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.

มณีวรรณ ผิวน่ิม อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดใหคําแนะนําตางๆ พรอมทั้งตรวจทานแกไข

ขอบกพรอง ใสใจ ไตถามและใหกําลังใจในการคนควาอิสระฉบับน้ีจนสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรง

เดช ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ และรองศาสตราจารยชนัญ วงษวิภาค กรรมการสอบ

การคนควาอิสระ ที่ไดเสียสละเวลาและใหคําแนะนําเพิ่มเติมในการแกไขปรับปรุงการคนควาอิสระ

ฉบับน้ีใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทาน ทั้งเจาหนาที่ฝายกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ ธรรมภาคี กลุมเพลินธรรมนําชมและกลุมอยูเย็นเปนประโยชน รวมทั้งผูเขารวมกิจกรรม

ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการสัมภาษณ และเสนอแนะขอมูลเปนอยาดีในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอบคุณการสนับสนุนและกําลังใจจากครอบครัวจันภิรมย จนทําใหการคนควาอิสระ

ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณลงได 

สุดทายน้ีคุณความดีและประโยชนที่ไดรับจากการคนควาอิสระฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแด

ผูสนับสนุนและคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

และหวังอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาอิสระในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนไมมากก็นอย 
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