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  วีระเดช  จันภิรมย : การจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ผานการมีสวน

รวมในระบบอาสาสมัคร.  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ   : ผศ.ดร.มณีวรรณ  ผิวน่ิม.  76 หนา. 

 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ผานการมีสวนรวมใน

ระบบอาสาสมัคร” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาแนวคิดและรูปแบบจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของ
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ผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเชิงพรรณนา 
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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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บทท่ี 1 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 

 พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินทปญโญ พ.ศ.2449-2536) เปนชาวอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร

ธานี เกิดเมื่อป พ.ศ. 2449 เร่ิมบวชเรียนเมื่ออายุได 20 ป ตลอดเวลาที่ครองสมณเพศ ทานพุทธทาส

ต้ังใจศึกษาพระปริยัติอยางแนวแน พรอมต้ังมั่นปฏิบัติธรรมอยางเครงครัด และวัตรเหลาน้ีที่ทําให

ทานพุทธทาสถึงพรอมดวยกิจที่จะหาพระภิกษุรูปใดเสมอเหมือน คําสอนของทานพุทธทาสเปน

เร่ืองที่คนทั่วไปสามารถนําธรรมะเหลาน้ีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยทานต้ังปณิธานไว 

3 ประการ คือ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนหรือศาสนิกศาสนาใดก็ตามเขาถึงความหมายอันลึกซึ้งที่สุด

แหงศาสนาของตน เพื่อทําความเขาใจอันดีระหวางศาสนา และเพื่อดึงเพื่อนมนุษยใหออกมาจาก

วัตถุนิยม (ที่มา : www.bia.or.th) ทานไดกอต้ังสวนโมกขพลารามขึ้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อให

เปนที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผศาสนา ตลอดชีวิต 87 ปของทานพุทธทาส ไดศึกษา คนควา 

ปฏิบัติ และเผยแผพระธรรมของพระพุทธองค  จนไดมรดกธรรมอันทรงคุณคา อาทิ  เอกสาร

ตนฉบับ บันทึกลายมือ จดหมาย ภาพราง ฟลมรูปถาย  สไลด แถบเสียงบันทึกการแสดงธรรม 

หนังสือ และสื่อธรรมะ นับจํานวนกวา 20,000 รายการ มากกวา 600,000 หนา 50,000 ภาพ และ 

1,900 กิกะไบตเสียง (ที่มา : www.bia.or.th) ผลงานของทานไดรับการยอมรับจากศาสนิกชนจํานวน

มาก มีผูใหความสนใจศึกษามาจนถึงปจจุบัน จนไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกซึ่งประกาศ

ใหทานพุทธทาสภิกขุเปนบุคคลสําคัญของโลก ดานสงเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม 

ความสัมพันธและความเขาใจอันดีของมวลมนุษยชาติ ในป พ.ศ. 2548 

 หลังมรณกรรมของทานพุทธทาส สวนโมกขพลาราม วัดธารนํ้าไหล อําเภอไชยา จังหวัด  

สุราษฎรธานี  คณะธรรมทาน (ธรรมทานมูลนิธิ) และคณะศิษยานุศิษย ไดรวบรวม จัดเก็บ และ

อนุรักษมรดกธรรมอันทรงคุณคาของทานพุทธทาสใหเปนระบบเพื่อความสะดวกในการสืบคน  

เผยแผและใหเปนประโยชน เมื่อเวลาผานไปมรดกธรรมอันทรงคุณคาทั้งหลายเหลาน้ีอยูในสภาพ

เสี่ยงตอการชํารุดเสียหาย เสื่อมสภาพ จําเปนจะตองไดรับการอนุรักษรักษาอยางเรงดวน ทาง    

สวนโมกขพลาราม คณะธรรมทาน (ธรรมทานมูลนิธิ) และคณะศิษยานุศิษย ไมสามารถที ่             

จะจัดเก็บ รักษา และอนุรักษใหดีและสมบูรณสมกับคุณคาของงานตางๆ ดังน้ันจึงไดมีการจัดต้ัง 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ขึ้นภายใตความรับผิดชอบของมูลนิธิหอจดหมายเหตุ     
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พุทธทาส  อินทปญโญ   เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาส

ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป พุทธศักราช 2549 และโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 

พรรษา พุทธศักราช 2550 และเพื่อเปนสถานที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบสืบคนมรดกธรรม

ของทานพุทธทาส แตคณะผูจัดต้ังเห็นวาหากสรางหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไวสําหรับ

เก็บงานธรรมเพียงอยางเดียวก็ไมเกิดประโยชนมากพอ จึงไดมีวัตถุประสงคใหจัดทําเปนสถานที่

เพื่อเรียนรูและบริการดานศาสนธรรมเพื่อเสริมสรางสติปญญาและจิตใจดวย 

 ตามความหมายของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ หรือ “สวนโมกขกรุงเทพ” 

หมายถึง สถานที่อันร่ืนรมยและชวยใหมีกําลังนําไปสูการหลุดพนใหกับหมูคน ดังที่ทาน ว.วชิรเมธี 

ไดใหคํานิยามสวนโมกขกรุงเทพ ไววา “พารากอนธรรมะ หรือเปนตะกราสําหรับกิจกรรมดีๆ       

ที่ปราศจากอบายมุข”  เปนสถานที่ช็อปปงความสุขที่ไมตองเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  สอดคลองกับ

พระพรหมคุณาภรณ กลาววา “ถาทําสวนโมกข ทําอยางไรก็ไดใหไปสูวิมุตติ ก็คือการหลุดพนตาม

อยางที่พระพุทธทาสทําไว ทําที่ไหนก็ใหเหมาะสมกับที่เหลาน้ัน พอที่น่ีทําแลวก็ไมชวยแนะนําให

ทําที่อ่ืนๆใหเปนสวนโมกขดวย ซึ่งเราก็คาดหวังวา เมื่อเราทําแลว ที่อ่ืนก็นาจะทําตามได ใหทั่ว

ประเทศเลย” หรือคําสอนของทานพุทธทาสภิกขุวา “ไมทําตามที่สอน อยามาออดออนเรียกวา

อาจารย” มาสวนโมกขถาไมมาน่ังกลางดิน ถือวายังมาไมถึงสวนโมกข มาน่ังฟงกอนหินพูด มาน่ัง

ฟงตนไมพูด มาแลวมีแตสนุก (ที่มา : www.bia.or.th) 

 เน่ืองจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปญโญ  บริหารงานในรูปแบบมูลนิธิ  ซึ่งเปน

องคกรการกุศล  ไมแสวงหากําไรในเชิงพาณิชย  อยูไดดวยเงินบริจาคและการรวมสมทบของผูเห็น

ประโยชนในกิจกรรมตางๆ ของหอจดหมายเหตุฯ จึงใชระบบบุญบริหาร หรือ “บุญนิยม” เปดกวาง

ใหผูมีจิตอาสาเขารวมในงานธรรม คือ “ธรรมภาคี” หรืออาสาสมัครน่ันเอง เพื่อลดคาใชจายที่เปน

ตัวเงินและลดภาระการบริหารจัดการ  

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไดมีการออกแบบวิธีการทํางานของธรรมภาคี 

เรียกวา “ระบบ 4+3”  

 “4”  คือ  1.ผูกพันตอเน่ืองในงานมากนอยแคไหน  2.ทํางานที่ไหน 3.บริหารจัดการงาน

รวมกับหอจดหมายเหตุฯอยางไร และ 4.ดูแลและสนับสนุนงบประมาณในการทํางานรวมกับ      

หอจดหมายเหตุฯอยางไร 

 “3” ความเขมขนสามระดับ  ไดแก  1.ผูกพันเปนประจํา/ทํางานที่หอจดหมายเหตุฯ/จัดการ

เองโดยหอจดหมายเหตุฯ/ธรรมภาคีดูแลเอง  2.เปนบางชวงเวลา/ทําหนางานที่กําหนด/รวมกัน

จัดการ/รวมกันดูแลตามสมควร  3.ไมผูกพัน  ทําเปนคร้ังคราว/ทําที่บาน  ที่สถาบัน  หรือหนวยงาน

ตนเอง/ธรรมภาคีจัดการเอง/หอจดหมายเหตุฯดูแลเปนหลัก  
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 จุดเดนของระบบน้ีก็คือ  การเปดโอกาสใหผูคนเขามามีสวนรวมมากที่สุด  และเลือก  

ทํางานตามความสมัครใจและขอจํากัดของแตละคน  ยกตัวอยางเชนผูที่มีเวลาวางในชวงเชาและ

กลางวันก็สามารถมาชวยงานที่หองหนังสือและสื่อธรรม  บางคนวางในชวงเย็นก็มาเปนผูนํา

กิจกรรมสวดมนตทําวัตรเย็น   หรือผูที่ไมสะดวกจะมาหอจดหมายเหตุฯก็สามารถทํางานถอดเสียง

ธรรมบรรยายอยูที่บานก็ได  

 

คําถามวิจัย 

 1. รูปแบบ แนวคิด และวิธีการจัดการของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ            

เปนอยางไร 

 2. แนวทางและวิธีการในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมของ            

หอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปญโญ 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ  เพื่อเปนแหลง เรียนรู 

 2. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  

ตามแนวคิดการมีสวนรวมในระบบอาสาสมัคร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 -ทราบถึงรูปแบบและแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ เพื่อใหเกิดแหลง เรียนรูที่สามารถถายทอดและเผยแพรสูสังคมในวงกวางตอไป 

 -ทราบถึงแนวทางการมีสวนรวมในระบบอาสาสมัครของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ เพื่อเปนประโยชนแกหนวยงานอ่ืนๆ 

 

ขอบเขตในการศึกษา 

1.ขอบเขตทางดานพื้นที่  

 พื้นที่ศึกษา คือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวน

รถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  

2.ขอบเขตดานเน้ือหา 
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 - ศึกษาประวัติความเปนมาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เพื่อเปน

ศูนยเรียนรูและสถานบริการดานศาสนธรรมอันร่ืนรมย ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชนในการเผยแผธรรม

อยางกวางขวาง 

 - รูปแบบระบบอาสาสมัครหรือธรรมภาคีของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ ซึ่งเปนเร่ียวแรงสําคัญในการทํากิจกรรมที่หอจดหมายเหตุฯจัดขึ้น 

 - แนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม ทั้งน้ีก็เพื่อใหโอกาส     

ผูมีจิตใจเปนกุศลไดเขามารวมชวยกัน รวมคิด รวมทํา เพื่อสรางความเจริญงอกงามรวมกัน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

- เคร่ืองมือชวยในการจดจํา เชน กลองดิจิทัล เทปบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก 
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บทที ่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

  

 ในบทน้ีจะเปนการทบทวนการศึกษาการจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  

ผานการมีสวนรวมในระบบอาสมัคร ซึ่งมีหลักการและแนวคิด ดังน้ี 

 1) แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โดยมีแนวคิดยอยที่เกี่ยวของ คือ 

  -แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม 

  -แนวคิดการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 2) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการจัดการแหลงเรียนรู โดยในการศึกษาคร้ังน้ี     

มีแนวคิดยอยที่เกี่ยวของ คือ  

-แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหอจดหมายเหตุ 

 

1) แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 ทรัพยากรวัฒนธรรมก็คือผลิตผลของวัฒนธรรม หรือลักษณะตางๆของระบบวัฒนธรรม  

ที่มีคา หรือเปนตัวแทน หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมตางๆได ทรัพยากรวัฒนธรรมครอบคลุม     

ทั้งสิ่งที่จับตองไดและสิ่งที่จับตองไมได เชน ความเชื่อ คานิยม และภาษา เปนตน  
พิสิฐ เจริญวงศ (2542: ไมปรากฏเลขหนา) กลาววา ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural 

Resources) เปนสิ่งของสําคัญจะจัดการใหถูกตองก็ตองศึกษาวาอะไรเปนอะไร จะใชแนวทาง

อยางไร กลาวคือ สมบัติวัฒนธรรมที่เปน “มรดก” น้ันเปลี่ยน “บทบาทและหนาที”่ ไปเกือบ

หมดแลว ตอง “อนุรักษ” และ “สงวน” ใหคงเดิมมากที่สุดเทาที่จะทําได แลวนําไปใชประโยชน

โดยไมใหเสื่อมสภาพเร็วกวาที่ควร สวนที่เปน “ของใหม” ก็ตอง “พัฒนา” ไมหยุดอยูกับที่ ฉะน้ัน 

“การอนุรักษและพัฒนา” จึงเปนของคูกัน  

ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2550: 6-7) เสนอวา ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง ผลผลิตของ

วัฒนธรรม หรือลักษณะตางๆของระบบวัฒนธรรมทั้งในอดีตหรือปจจุบัน ที่มีคา หรือเปนตัวแทน 

หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมตางๆได แบงประเภทได 2 ประเภท ดังน้ี 

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม หรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible) เชน 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ และซากสิ่งของที่สามารถมองเห็น เปนตน 
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ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม หรือทรัพยากรที่จับตองไมได (Intangible) เชน 

ประเพณีมุขปาฐะ ศิลปะการแสดง คติความเชื่อ เปนตน 

 สายันต ไพรชาญจิตร (2550: 13-14, 16) กลาวถึง ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง

สวนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษยทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งกอสราง

ที่จับตองมองเห็นได (Tangible Forms) และที่เปนความหมาย (Meaning) ความรู/ภูมิปญญา 

(Knowledge/Wisdom) ความเชื่อ (Beliefs)  กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ (Rules/Regulations) 

จินตนาภาพ (Imaginations) ความรูสึกนึกคิด (Feeling) ศิลปะและการแสดงออก (Expressive 

Behaviors) ที่ไมสามารถจับตองหรือสัมผัสทางกายภาพได (Intangible Forms) ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถ

จัดการใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิตของมนุษยในแตละชุมชน แตละสังคม แตละยุคสมัยได 

และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปจจุบันประกอบดวยสิ่งที่เปนมรดกตกทอดมาจากอดีต 

(Heritage) และสิ่งที่ยังมีการสรางสรรคดัดแปลงขึ้นมาใหม (Creations/Vital Cultural Resources) 

เพื่อใชสอยใหสมประโยชนในการแกปญหาดานตางๆของชุมชนและสังคม 

 ในชุมชนทั่วๆไปมีทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหลักๆทั้งชนิดที่เปนมรดกและทรัพยากร

วัฒนธรรมรวมสมัยที่สรางสรรคและพัฒนาขึ้นใหมสามารถพบเห็นและศึกษาไดในปจจุบัน 3 กลุม 

ประกอบดวย 

 1. ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological Resources) 

 2. ภูมิปญญาทองถิ่น (Homegrown/indigenous Wisdom) 

 3. ศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive Cultural) ไดแก 

ศิลปะ (Arts) วรรณกรรม (Writings) ดนตรี (Music) การละเลน (Plays) การแสดง (Performances) 

ปรัมปราคติ (Myths) นิทาน (Tales) ขนบธรรมเนียม (Customs) ประเพณี (Traditions) ความเชื่อ 

(Beliefs) พิธีกรรมตามความเชื่อ (Rites) 

 ทรัพยากรวัฒนธรรมมีปรากฏอยูในทุกๆทองถิ่นทุกสถานที่ที่เคยมีคนอาศัยอยูและใน   

ทุกๆที่ที่มีคนอยูอาศัยหรือใชประโยชนในปจจุบัน และสวนใหญมิไดมีทรัพยากรวัฒนธรรมของ

สมัยใดสมัยหน่ึงเพียงอยางเดียว  หากแตมีทั้งมรดก (heritage) ซึ่งเปนของเกาเหลือมาจากอดีต    

และของใหมรวมสมัยยังใชประโยชน (creations/vital resources) อยูดวยกัน 

 ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทตางๆน้ันมีคุณคาแตกตางกันไปตามประสบการณ ความรู

ความเขาใจของแตละสังคม วิลเลียม ดี ไลป (อางถึงในสายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 25) ระบุ

ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณคา 4 แบบ คือ 

 1. คุณคาที่แสดงนัยของอดีต (Associative or Symbolic Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมทุก

ประเภททั้งที่จับตองไดและจับตองไมได เปนเสมือนเคร่ืองเตือนความทรงจํา (Memonics) หรือ
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สัญลักษณแหงอดีตและปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนสิ่งกอสรางและเปน

วัตถุสิ่งของ (Tangible Cultural Resources) น้ันเปนหลักฐานที่ใชยืนยันเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในอดีต 

หากความรูภูมิปญญาและไดจากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัตถุสิ่งของสอดคลองและรองรับ

ตองกันกับความรูที่ไดจากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนามธรรมก็จะใหคุณคาของทรัพยากร

วัฒนธรรมที่เปนนัย เปนสัญลักษณหรือตัวบงชี้ และเปนความทรงจําของอดีต (Memory of the Past) 

ที่มีพลังสูงในการสื่อสารถึงคนในสมัยปจจุบันเพื่อสามารถทําความเขาใจอดีตได 

 2. คุณคาทางวิชาการ (informational Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนวัตถุสิ่งของ 

สิ่งกอสราง ภูมิทัศนวัฒนธรรม มีคุณคาในฐานะที่เปนตัวแทนของอดีต ตัววัสดุที่นํามาสรางและ

บริบทที่เกี่ยวของกับวัตถุน้ันๆก็เปนแหลงขอมูลที่นาสนใจใหเรียนรูเร่ืองราววาไดมาจากไหน ไดมา

อยางไร ซึ่งวัตถุทางวัฒนธรรมไมวาจะมีขนาดเล็ก ขนาดยอม หรือขนาดใหญ กวางขวาง เล็กแคบ

อยางไร  ลวนบอกใหรูเร่ืองราวในอดีตทั้งสิ้น 

 3. คุณคาทางสุนทรียหรือความงาม (Aesthetic Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท

สิ่งกอสราง วัตถุสิ่งของ และภูมิทัศนวัฒนธรรมบางชิ้น บางสถานที่ที่มีรูปทรง ลักษณะพื้นผิว และ

คุณลักษณะภายนอกอ่ืนๆที่เมื่อมองเห็นแลวเกิดความรูสึกชื่นชอบเพราะมีความงดงาม สวยงามกวา

แหงอ่ืนๆของผูคนในวัฒนธรรมหน่ึงๆที่มีเกณฑการกําหนดคุณคาแตกตางกันไป ซึ่งอาจถูกกําหนด

ดวยปจจัยตางๆ ไดแก แบบแผนและความงามที่เปนประเพณีนิยมในสังคมและเวลาที่วัตถุน้ันถูก

สรางขึ้น หรืออาจเกิดจากขอวิจารณทางประวัติศาสตรศิลปะ หรือความนิยมของตลาดซื้อขายงาน

ศิลปะหรือวัตถุทางวัฒนธรรมน้ันๆก็ได 

4. คุณคาทางเศรษฐศาสตร (Economic Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหลือเปนมรดก      

อยู ทุกวันน้ีถือเปนสวนประกอบของวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของสังคมในปจจุบัน ทั้งสวนที่ถูก

ใชสอยสืบทอดเร่ือยมา และสวนที่ถูกละทิ้งไมไดใชสอยหรือจัดการใหเกิดประโยชน คุณคาทาง

เศรษฐศาสตรของทรัพยากรวัฒนธรรมอาจเกิดจากมูลคาของตัวสิ่งกอสราง หรือวัตถุสิ่งของที่

สามารถใชใหเกิดประโยชนตอการตอบสนองความตองการของมนุษยในปจจุบันได เชน อาคาร

สถานที่ สิ่งกอสรางที่ใชเปนที่อยูอาศัย ใชเปนสํานักงาน เปนตน นอกจากน้ีคุณคาพื้นฐานดานอ่ืนๆ

ทั้งดานที่เปนตัวแทนของอดีต ดานความสวยงามก็ถูกนํามาคิดคํานวณเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร  

คํานิยามของทรัพยากรวัฒนธรรมตางๆที่กลาวมาขางตนอาจแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ 

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Cultural Resources) และทรัพยากรที่จับตองไมได 

(Intangible Cultural Resources) 

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Cultural Resources)  หมายถึง ซากสิ่งของ 

สิ่ ง กอส ร า ง  วัตถุที่ จับต องและ สั มผั ส ได ด วย มื อแล ะม องเ ห็นด วย ตา  รวม ถึ งพื ช  สั ตว 
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ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับมนุษยในฐานะตางๆ เชน เปนอาหาร เปนวัตถุดิบสําหรับทํา

สิ่งของเคร่ืองใช พิธีกรรม ที่อยูอาศัย และสถานที่กอต้ังชุมชน 

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible Cultural Resources) หมายถึง การปฏิบัติ 

การแสดงออก การนําเสนอ ความรู ทักษะ รวมทั้งอุปกรณ วัสดุ สิ่งประดิษฐ และพื้นที่เกี่ยวของ   

ซึ่งชุมชน กลุมชน และปจเจกบุคคลสงผานหรือถายทอดจากรุนหน่ึงสูรุนหน่ึง และมนุษยยังมีการ

ผลิตซ้ําและสรางทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอม การปะทะสังสรรคกับ

ธรรมชาติและประวัติศาสตรความเปนมาของตน และเพื่อสรางอัตลักษณของตัวเองใหยั่งยืน 

ทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งสองประเภทมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน แตก็มีบางประเภทของ

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ตองทําความเขาใจเพื่อประโยชนตอการจัดการและสงวนรักษา ดังน้ี 

1. ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมมีอะไรมาทดแทนได (irreplaceable) หรือทําขึ้นใหม

ไมได (nonrenewable) 

2. ทรัพยากรวัฒนธรรมถูกทําลายแลว ไมสามารถนํากลับมาใหมได (irreversible) 

3. ทรัพยากรวัฒนธรรมหลายอยางเปราะบาง (fragile) และเสี่ยงตอการสูญหายหรือหมดไป

จากโลก  

4. ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนสิ่งที่หายาก (rare) หรือประเภท “ชิ้นเดียวในโลก” 

สรุปจะเห็นไดวาทรัพยากรวัฒนธรรมลวนเปนผลผลิตของมนุษยทั้งอดีตและปจจุบัน เปน

สิ่งบอกเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย มีคุณคาและความหมายตอสังคมทั้งในปจจุบันและ

อนาคตอีกดวย 

 

ดังน้ันทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณคาและมีความหมายตอประเทศชาติน้ันตองไดรับการ

ถายทอดวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2537, อางถึงใน จิติกานต            

จินารักษ, 2551 : 7-8) กลาววา กระบวนการถายทอดความรูและทักษะโดยทั่วไปมี 7 สวน ไดแก 

1. บุคลากร (ผูถายทอด) ถือเปนผูมีความสําคัญมากที่สุด เพราะเปนตัวกลางที่นําความรู   

มาสูผูรับการถายทอด 

2. สื่อ เปนเคร่ืองชวยในการถายทอดความรูใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายโดยทั่วไป

สื่อมีหลายประเภท เชน เอกสาร วัสดุอุปกรณ ผูถายทอดจําเปนตองเห็นความสําคัญและความจําเปน

ที่ตองใชสื่อประกอบ 

3. กิจกรรม (วิธีการ) เปนการนําความรูไปยังผูรับการถายทอด 

4. อาคารสถานที่ ผูถายทอดควรเลือกอาคารหรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหาที่

ถายทอด 
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5. เน้ือหา เน้ือหาที่ถายทอดอาจเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  

6. บรรยากาศ (สภาพแวดลอม) ผูถายทอดควรเลือกใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูรับ 

การถายทอด 

7. การประเมินผล เปนขั้นตอนสําคัญอยางหน่ึง เพราะเปนการตรวจสอบผลสําเร็จ 

งามพิศ สัตยสงวน (2543, หนา 32) อธิบายงานถายทอดวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมจะถูก

ถายทอดจากคนในชั่วชีวิตหน่ึงไปยังคนอีกรุนหน่ึง การถายทอดวัฒนธรรมน้ันอาจทําไดโดยคําพูด 

การเขียน การวาดภาพ และอาจใชวิธีอ่ืนๆที่เหมาะสมตามยุคสมัยของแตละสังคม เชน ศิลาจารึกใน

สมัยโบราณทําใหความคิดและความเชื่อถูกถายทอดไปยังคนจากรุนหน่ึงอีกรุนหน่ึงได นอกจากน้ี

การถายทอดสวนหน่ึงอาจเกิดจากความไมรูตัวได เชน การที่เด็กสังเกตพฤติกรรมของพอแมแลว

เลียนแบบพฤติกรรมน้ันๆ  

การถายทอดความรู (Hughes, 1963 อางถึงใน เรไร ไพรวรรณ, 2548) หมายถึง การดําเนิน

กิจกรรมเพื่อสงความรูจากแหลงขอมูลไปยังผูเรียนดวยการใหขอคิดเห็น ความนึกคิด การกระทํา

รวมกัน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน  

การถายทอดภูมิปญญา (ทรงศิริ สาประเสริฐ, 2542: หนา 4 อางอิงในเรไร ไพรวรรณ, 

2548) หมายถึง การใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งทางตรงและทางออมดวยวิธีการตางๆ 

ไดแก การถายทอดโดยการบอกเลา การทําใหดู การดูตัวอยางของจริง การฝกปฏิบัติ การปฏิบัติจริง

ไปพรอมกับการถายทอด เปนลายลักษณอักษรและอ่ืนๆ รวมถึงเทคนิคการถายทอด ไดแก สื่อ วัสดุ 

และอุปกรณในการถายทอด บรรยากาศในการเรียนรู ระยะเวลาในการเรียนรู ตลอดจนขั้นตอนการ

ถายทอดต้ังแตขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ และขั้นประเมินผล  

วิธีการถายทอดภูมิปญญา ซึ่งมีวิธีการถายทอด ดังน้ี (สามารถ จันทรสูรย, 2538: หนา 151 

อางถึงในเรไร ไพรวรรณ, 2548) ลักษณะการถายทอดภูมิปญญาแบงเปน 2 แบบ คือ  

1. แบบเปนลายลักษณอักษร เชน การจารหรือเขียนใสใบลาน สมุดขอย หนังสือ เปนตน 

2. แบบไมเปนลายลักษณอักษร ทําไดหลายรูปแบบ ไดแก 

 2.1 การบอกเลาจากปากตอปาก เชน การเทศนา การสั่งสอนของผูใหญแกคู      

บาวสาวในพิธีแตงงาน การสั่งสอนวิชาชีพตางๆ เปนตน 

 2.2 ผานพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณี 

 2.3 แฝงอยูในรูปของการบันเทิงตางๆ แทรกกระบวนการและเน้ือหาในรูปของ

การแสดงตางๆ  

ดังน้ันการถายทอดทางวัฒนธรรมถือเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหวัฒนธรรมยังคงอยูตอไปสูรุนลูก

รุนหลาน และหากดําเนินการหรือจัดการโดยผูหน่ึงผูใดน้ันยอมเปนไปไดยากที่จะดําเนินการ จึง
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ตองมีการสรางเครือขายหรือมีสวนรวมจากหลายฝาย ไมวาจะเปนองคกร หนวยงาน หรือชุมชุน    

ก็ตาม จึงจะทําใหเกิดการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม 
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของมนุษย  เพราะมนุษย 

เปนผูสรางวัฒนธรรม ดังน้ันจึงควรที่จะทําความเขาใจวาวัฒนธรรมคืออะไร 

1.1 ความหมายของวัฒนธรรม ซึ่งมีผูใหความหมายที่แตกตางกันไปตามกรอบแนวคิดของ

แตละสาขาวิชา เชน ทางมานุษยวิทยา Edward B. Tylor นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ ใหคําจํากัด

ความวัฒนธรรมไววา วัฒนธรรม คือ ผลรวมของระบบความรู ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย 

ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยตางๆซึ่งเปนผลมาจากสมาชิกของสังคม   
ศรีศักร วัลลิโภดม (2524 : 1-5) กลาววา วัฒนธรรมมีขอบเขตความหมายดังตอไปน้ี คือ 

1.วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมและผลผลิตของพฤติกรรม รูปธรรม ไดแก 

ศิลปกรรมตางๆ เชน โบราณสถาน ศิลปวัตถุ สถาปตยกรรม เปนตน สวนที่เปนผลิตผลของ

พฤติกรรม คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันมาชานาน เชน ประเพณี

สงกรานต ประเพณีทําขวัญขาว เปนตน 

2. วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของกลุมคน เปนแนวคิดของกลุมชนในสังคม เชน ความเชื่อ 

การเคารพนับถือสิ่งหน่ึงสิ่งใด การประกอบอาชีพ เปนตน   

ยศ สันตสมบัติ (2540 : 11-13) เสนอวา ลักษณะพื้นฐานที่เปนความหมายรวมของวัฒนธรรมมีดังน้ี: 

1. วัฒนธรรมเปนความคิดรวมของมนุษยในสังคมหน่ึงๆ 

2.วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นและสามารถเรียนรูจากกันและกันได สืบทอดไดโดย

ผานกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมทั้งในดานวิธีคิดและวิถีปฏิบัติจากมนุษยรุนหน่ึงไปสูอีกรุน

หน่ึง วัฒนธรรมไมใชสิ่งสืบทอดทางสายโลหิตหรือทางชีวภาพพันธุกรรม 

3. วัฒนธรรมยังมีพื้นฐานมาจากการสื่อผานระบบสัญลักษณ เชน ภาษา พิธีกรรม งาน

ศิลปะ 

4. วัฒนธรรมเปนผลรวมขององคความรูและภูมิปญญา 

5. วัฒนธรรม คือกระบวนการที่มนุษยกําหนดนิยามความหมายใหกับชีวิตและสิ่งตางๆ

รอบตัว 

6. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมหยุดน่ิง มีพลวัตร เคลื่อนไหว ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

นิยพรรณ  วรรณศิริ (2540 : 47-48) สรุปประเภทวัฒนธรรมวา มีทั้งที่เปนวัฒนธรรมเชิง

นามธรรม หรือจิตใจและรูปธรรม หรือวัตถุ และแยกประเภทวัฒนธรรมตามระบบวัฒนธรรมสากล 

ดังตอไปน้ี: ภาษาและการสื่อความหมายวัฒนธรรมเชิงวัตถุ (เชน เสื้อผา อาหาร และขาวของ

เคร่ืองใชตางๆในชีวิตประจําวันของผูคน การเดินทางขนสง เคร่ืองมือเทคโนโลยีตางๆ อาชีพ 

อุตสาหกรรมตางๆ), ศิลปะทุกแขนง (สถาปตยกรรม จิตรกรรม ปฏิมากรรม การฟอนรํา ดนตรี 

เพลง การละเลนพื้นบาน และอ่ืนๆ), ระบบศาสนาและรูปแบบ, ระบบครอบครัว การแตงงานและ

เครือญาติ, ระบบเศรษฐกิจและทรัพยสิน, ระบบการปกครองและรัฐบาล (การเมือง การปกครอง 

นิติบัญญัติ ตุลาการ และระบบควบคุมสังคมอ่ืนๆทุกประเภท), การศึกสงคราม (ระหวางเครือญาติ 

คนในสังคมเดียวกัน และระหวางสังคม), การกีฬาและการละเลน, และ ระบบความรู การศึกษา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นิทานพื้นบาน นิทานปรัมปราที่ใหความรูแกสังคมทางออม  

นอกจากน้ี สายันต ไพรชาญจิตร (สายันต ไพรชาญจิตร 2547 : 1-2, 8) เห็นวา วัฒนธรรม 

ยังเปนเคร่ืองมือที่มนุษยใชในการแกปญหาและตอบสนองความตองการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) 

ดานรางกาย 2) ดานสังคม 3) ดานจิตใจ  และวัฒนธรรมยังเปนเร่ืองเดียวกันกับคําวาสังคม (Social) 

ชุมชน (Community) และ ชาติพันธุ (Ethnicity) ซึ่งสัมพนัธกับสิ่งตางๆที่อยูโยรอบ มีการเรียนรูใน

การใชและสืบทอดวัฒนธรรมน้ันๆจากรุนสูรุน ที่สําคัญคือ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยน

และเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปเพื่อความอยูรอดทั้งตัววัฒนธรรมและผูสราง

วัฒนธรรม โดยในกระบวนการวัฒนธรรมมีกลไกสําคัญสองประการที่เปนตัวขับเคลื่อนให

วัฒนธรรมทําหนาที่สรางสุขสภาวะ หรือสันติสุขไดอยางยั่งยืนยาวนานประกอบดวยภูมิปญญา 

(Wisdom) และศิลปกรรม (Expressive culture)  

ในขณะที่พระเทพเวที (พระพรหมคุณาภรณ : ประยุทธ ปยุตฺโต, 2542) ใหความหมาย

วัฒนธรรมวา วัฒนธรรมเปนผลของการสั่งสมสิ่งสรางสรรคและภูมิปญญาที่ถายทอดสืบตอกันมา

ของสังคม และหมายรวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูทั้งหมดของสังคม ทั้งจิตใจของคน คานิยม ระบบ

คุณคาทางจิตใจ คุณธรรม แนวความคิด ลักษณะความสัมพันธของมนุษย ประสบการณ ความรู 

ความสามารถ ภูมิปญญาที่ชวยใหมนุษยอยูรอดและเจริญสืบตอมาได   

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (2535: 10) ใหความหมายวา 

วัฒนธรรม หมายถึงความเจริญงอกงาม ซึ่งเปนผลจากระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 

มนุษยกับสังคม และมนุษยกบัธรรมชาติจําแนกออกเปน 3 ดาน คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการ   

สั่งสมสืบทอดจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง จากสังคมหน่ึงไปสูอีกสังคมหน่ึงจนกลายเปน

แบบแผนที่สามารถเรียนรูกอใหเกิดผลิตกรรมและผลิตผลทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมอันควร

คาแกการวิจัย อนุรักษ ฟนฟู ถายทอด เสริมสรางเอตทัคคะ และแลกเปลี่ยน เพื่อสรางดุลยภาพแหง
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ความสัมพันธระหวางมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยางมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเปนพื้นฐานแหง

อารยธรรมของมนุษยชาติ 
จะเห็นไดวาความหมายของวัฒนธรรมทางมานุษยวิทยาน้ันมองวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตของ

กลุมคนในสังคม เปนผลผลิตของพฤติกรรมของมนุษยที่สรางขึ้นและสามารถถายทอดจากรุนหน่ึง

สูอีกรุนหน่ึง  สวนพระเทพเวทีใหความหมายของวัฒนธรรมที่มีเร่ืองจิตใจของมนุษย เปนคุณคาทาง

จิตใจ คุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติที่เห็นวา วัฒนธรรม

คือความเจริญงอกงามที่เปนผลความสัมพันธระหวางมนุษย มนุษยกับสังคม มนุษยกับธรรมชาติ    

มีรูปแบบที่เปนระบบความคิดหรือแบบแผนที่มนุษยสรางขึ้น 

ดังน้ันความสําคัญของวัฒนธรรมน้ัน นักวิชาการเห็นวา วัฒนธรรม คือ วิถีการดําเนิน    

ชีวิตของสังคม เปนแบบแผนความประพฤติและการแสดงออกของมนุษยในสังคม รวมทั้ง             

มีความสัมพันธที่ชวยใหมนุษยอยูรอดและดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
 

แนวคิดการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด พิจารณาการ

ตัดสินใจ การปฏิบัติ และรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ ซึ่งมีผลกระทบถึงประชาชนเอง (สุรัตน วุฒิเมธี 

2529 : 20) 

การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน กิจกรรมทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ หลายรูปแบบ หลายวิธีการแตกตางไป

ตามวัตถุประสงค ทําใหนิยามและการมีสวนรวมตางกันไปบาง  โดยมีผูใหความหมายที่หลากหลาย 

และมีความแตกตางกันไปตามความเขาใจและประสบการณของแตละบุคคล (อางถึงในวรางคณา 

วัฒโย, 2540) เชนเดียวกับเออรวิน (Erwin, 1976) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนคือ

กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสิน

แกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรค ความรูและความชํานาญรวมกับวิทยากรที่

เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

แฟรงคลี ลิสก (Frankly Lisk, 1985) ใหความหมายการมีสวนรวมในมุมมองที่กวางวาเปน

การเขารวมอยางแข็งขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของ

กิจกรรมตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะบริบทของ

กระบวนการวางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบแนวคิดการมีสวนรวมสัมพันธกับการเขารวมของ

มวลชนอยางกวางขวางในการเลือก การบริหาร และการประเมินผลของแผนงานและโครงการ

ตางๆ ที่จะนํามาซึ่งการยกระดับความเปนอยูใหสูงขึ้น 
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กลุมผูเชี่ยวชาญองคการสหประชาชาติ (1981) กลาววา การนิยามความหมายการมีสวนรวม

ของประชาชนควรจะมีลักษณะจํากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหน่ึงๆเทาน้ัน 

อยางไรก็ดี กลุมผูเชี่ยวชาญดังกลาวไดขยายความการมีสวนรวมของประชาชนครอบคลุมประเด็น

ดังน้ี 

1.การมีสวนรวมของประชาชนครอบคลุมการสรางโอกาสที่เอ้ือใหสมาชิกทุกคนของ

ชุมชนและสังคมไดรวมกิจกรรมซึ่งนําไปสูและมีอิทธิพลตอกระบวนการพัฒนา และเอ้ือใหไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน 

2. การมีสวนรวมสะทอนการเกี่ยวของโดยสมัครใจและเปนประชาธิปไตย ในกรณี

ดังตอไปน้ี 

-เอ้ือใหเกิดความพยายามพัฒนา 

-การแบงสันผลประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน 

-การตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมาย กําหนดนโยบาย การวางแผน และการดําเนิน

โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ ไมวาระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ 

จะชวยกอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชนที่ดิน 

4.ลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชน อาจผิดแผกแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศ นโยบายและโครงสรางการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจ สังคมของประชาชนมิได

เปนเพียงเทคนิควิธีการ แตเปนปจจัยสําคัญในการประกันใหเกิดกระบวนการพัฒนาที่มุงเอ้ือ

ประโยชนตอประชาชน 

  

 รูปแบบของการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมที่ดําเนินอยูทั่วไปสามารถสรุปไดเปน 5 รูปแบบ คือ  

1. การรับรูขาวสาร (Public Information)  การมีสวนรวมในรูปแบบน้ีประชาชนมีสวนได

สวนเสีย  และบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียดของ

โครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้งน้ีการไดรับแจงขาวสารดังกลาว

จะตองเปนการแจงกอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

 2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือเปนรูปแบบการมีสวนรวมที่มี

การจัดการหารือระหวางผูดําเนินงานโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวของและไดรับผลกระทบ 

เพื่อที่จะรับฟงความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมหรือประกอบการจัดทํารายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีการปรึกษาหารือยังเปนอีกชองทางหน่ึงในการกระจายขอมูล
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ขาวสารไปยังประชาชนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเขาใจโครงการและ

กิจกรรมมากขึ้น และเพื่อใหมีการใชขอเสนอแนะเพื่อประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

 3. การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Meeting) การประชุมรับฟงความคิดเห็นมี

วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนและฝายที่เกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรม และผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจการทําโครงการหรือกิจกรรมน้ันไดใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจ และคนหา

เหตุผลที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่น้ันหรือไม การประชุมรับฟงความคิดเห็นมีหลาย

รูปแบบ รูปแบบที่พบเห็นกันบอยๆ ไดแก  

  3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมลักษณะน้ี

จะตองจัดขึ้นในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการหรือกิจกรรมจะตองสง

ตัวแทนเขารวมเพื่ออธิบายใหที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

และตอบขอซักถาม การประชุมในระดับน้ีอาจจะจัดในระดับที่กวางขึ้นไดเพื่อรวมหลายๆชุมชนใน

คราวเดียวกัน ในกรณีที่มีหลายชุมชนไดรับผลกระทบ 

  3.2 การประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สําหรับ

โครงการที่มีขอโตแยงในเชิงวิชาการ จําเปนจะตองมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในวิชาการ 

โดยเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาชวยอธิบายซักถาม และใหความเห็นตอโครงการ 

การประชุมอาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไป ผลการประชุมจะตองนําเสนอตอสาธารณะและผูเขารวม

ประชุมตองไดรับทราบผลดังกลาวดวย 

  3.3 การประชาพิจารณ (Public Hearing) เปนการประชุมที่มีขั้นตอนการ

ดําเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เปนเวทีในการเสนอขอมูลอยางเปดเผย ไมมีการปดบัง ทั้งฝายเจาของ

โครงการและฝายผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุม

จะตองมีองคประกอบของผูเขารวมที่เปนที่ยอมรับ มีหลักเกณฑและประเด็นในการพิจารณาที่

ชัดเจนและแจงใหทุกฝายทราบทั่วกัน ซึ่งอาจมาจากการรวมกันกําหนดขึ้น ทั้งน้ีรูปแบบกระประชุม

ไมควรจะเปนทางการมากนัก และไมเกี่ยวของกับนัยของกฎหมาย ที่จะตองมีการชี้ขาดเหมือนการ

ตัดสินในทางกฎหมาย การจัดประชุมจึงอาจจัดในหลายวัน และไมจําเปนวาจะตองจัดเพียงคร้ังเดียว

หรือสถานที่เดียวตลอดไป 

 4. การรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เปนเปาหมายสูงสุดของการมีสวนรวมของ

ประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจตอประเด็นปญหาน้ันๆ ไมสามารถ

ดําเนินการใหเกิดขึ้นงายๆ อาจดําเนินการใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เลือกตัวแทนของตัวเอง

เขาไปน่ังในคณะกรรมการใดคณะกรรมการหน่ึงที่มีอํานาจตัดสินใจ รวมทั้งไดรับเลือกในฐานะที่

เปนตัวแทนขององคกรที่ทําหนาที่เปนผูแทนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทชี้นําการ
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ตัดสินใจไดเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับองคประกอบของคณะกรรมการพิเศษน้ันๆวา จะมีการวางนํ้าหนัก

ของประชาชนไวเพียงใด 

 นอกจากน้ี Singhal (2001)ไดพัฒนาหลักการ 6 Cs ซึ่งเปนแนวคิดการมีสวนรวม คือ  

1. Co-operation การรวมมือของคนในทองถิ่น หมายถึง การดําเนินกิจการใดๆ เพื่อการ

พัฒนาทองถิ่นของตนก็ตาม ตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในทองถิ่นน้ันเปนสําคัญ การพัฒนา

จึงจะสําเร็จ 

2. Compliance การยินยอมทํางานเพื่อคนในทองถิ่น หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ภารกิจหรือหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นตองยินยอมที่จะทํางานเพื่อทองถิ่นของตนอยางเต็มที่ 

3. Consultation การใหคําปรึกษา หมายถึง การสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน

ทองถิ่นเพื่อใหคําปรึกษาอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งการปรึกษาหารือถือเปนกระบวนการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยกระบวนการดังกลาวน้ีใหความสําคัญกับการสื่อสาร

สองทาง (Two-way Communication) และการสื่อสารในแนวราบ (Horizontal Communication)  

4. Cooperation การใหความรวมมือ หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอก

ทํางานรวมกันเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาอยางเหมาะสม 

5. Co-learning การเรียนรูรวมกัน หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน อันจะนําไปสูการทํางานเปนทีม 

6. Collection Action การลงมือกระทํารวมกัน หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนเปนผู

กําหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนและขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติดวยตนเอง 

 

การมีสวนรวมถือเปนสวนสําคัญในกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ชวยสราง

สํานึกความเปนเจาของรวมกัน ชวยลดความขัดแยง และเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสิทธิมีเสียงอยาง

เทาเทียมและไดประโยชนอยางเปนธรรม 

 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรูและการจัดการแหลงเรียนรู 

การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสามารถในการ

แสดงพฤติกรรม ทัศนคติ แนวคิด ความรู ความเขาใจ ทั้งที่มีรูปแบบและไมมีรูปแบบ ซึ่งเปนผล   

มาจากประสบการณ การฝกปฏิบัติเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ดีขึ้น สอดคลองกับ

อารี พันธมณี (อางใน ศุภรา จิตภักดีรัตน, 2547: 11) กลาววา การเรียนรู หมายถึง กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวรและเปนผลมาจากประสบการณ หรือ

การฝกฝน มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ หรือความบังเอิญ 
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เชนเดียวกับ ศุภรา จิตภักดีรัตน (2547: 11) ที่กลาววา การเรียนรู คือ การที่บุคคลไดรับความรู ความ

เขาใจ เจตคติ และทักษะซึ่งเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทุกสถานที่โดยกระบวนที่เกิดขึ้น สามารถเกิดได

ทั้งที่มีรูปแบบและไมมีรูปแบบ การเรียนที่มีประสิทธิภาพจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาที่ดีขึ้น  

นอกจากน้ีบันดูรา (Bandura, A. 1977) เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน

สิ่งแวดลอมในสังคม ซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน ในทํานองเดียวกัน 

เดอลอรส (Delors, J. et al. 1993) กลาววา การเรียนรูตลอดชีวิตอาศัยหลักสําคัญ 4 ประการ คือ 1) 

เรียนรูเพื่อรู หมายถึง การฝกฝนในวิธีเรียนรูเพื่อจะไดรับผลประโยชนจากการเรียนรูไปจนตลอด

ชีวิต 2) การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง คือ สามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติหรือประยุกตใชในชีวิต

และอนาคตได 3) การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกันและการเรียนรูเพื่ออยูรวมกับผูอ่ืนดวยความเขาใจ

อันดีตอกัน และ 4) การเรียนรูเพื่อชีวิต คือ การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนในทุกดาน 

ตลอดจนปรับปรุงบุคลิกภาพของตนใหดีขึ้น 

ประพนธ ผาสุกยืด (2548 : 20) กลาวถึง การจัดการการเรียนรูวาหมายถึง เร่ืองที่ตองอาศัย

การเรียนรูผานการกระทํา ทั้งน้ีเน่ืองจากความรูที่นํามาใชภายใตบริบทของการจัดการเรียนรูน้ัน

ไมไดกินความเพียงแคตัวความรูอยางที่เขาใจกันทั่วไป หากแตวาในคําวาความรูน้ันมีสวนที่เปน

ทักษะ มีบางสวนที่เปนปฏิบัติ มีทั้งสวนที่เปนทัศนคติ อารมณ ความรูสึกรวมอยู ในคําวาความรูน้ัน

ดวย การพยายามทําความเขาใจเร่ืองการจัดการเรียนรู โดยที่คําวาความรูมีความหมายกวางขวาง

เชนน้ี จึงเปนสิ่งที่ตองอาศัยกระบวนการเรียนรูผานการกระทํา สอดคลองกับ วรภัทร ภูเจริญ (2548: 

21) กลาววา การจัดการเรียนรู หมายถึง องคความรูที่เกิดขึ้นและเราทําการบริหารบรรดาความรู

ตางๆที่คนควา รวบรวมที่สรางใหม คนพบเอง ตลอดจนความรูที่ศึกษามาเพื่อเอาไปใชเก็บไว

ฝกอบรม การจัดการเรียนรูจึงเปนกระบวนการที่ทําใหงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดตามตองการโดยการ

ใชความรูเปนพื้นฐาน อาศัยความรูเปนปจจัยทําใหงานสําเร็จ 

ขณะที่การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเสริมสรางความรูของซาโฮริค (Zahoric. 1995: 11-

12) เชื่อวา ความรูและการเรียนรูของบุคคลไมใชสิ่งที่อยูภายนอกตัวบุคคล ความรูถูกสรางขึ้น 

ในขณะที่บุคคลพยายามใหความหมายกับประสบการณของตนเอง ความรูจึงเปนการลงขอสรุป

อยางสมเหตุสมผลจากขอมูลที่มีอยูขณะน้ัน สวนการเรียนน้ันเปนกระบวนการที่ไมหยุดน่ิงเมื่อ

บุคคลไดรับประสบการณใหมอยูตลอดเวลาทําใหความรูของบุคคลเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจาก

กระบวนการที่สําคัญ 2 อยาง คือ 1) กระบวนการดูดซับซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่บุคคลรับรูใหม           

มีโครงสรางสอดคลองกับความรูเดิมที่มีอยู 2) กระบวนการปรับใหเหมาะจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่บุคคล

รับรูใหมมีโครงสรางแตกตางจากความรูเดิมที่อยู ทําใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางความรูเดิมให
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เหมาะสมกับโครงสรางความรูที่รับเขามาใหม  สอดคลองกับ เซลเลย (Selly. 1999 : 3-6) ที่อธิบาย

วา การสรางความรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลจากการตีความสิ่งที่รับรูใหมจาก

ประสบการณเดิมของแตละบุคคล บุคคลอาจจะสรางความรูจากประสบการณตรงที่ไดจากการ     

ลงมือปฏิบัติดวยตนเองหรือจากการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ที่กําหนดหลักการเรียนรูตลอดชีวิตของ

คนไทย คือ 

 1. สรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและมีวัฒนธรรมการ

เรียนรู 

 2. การเรียนรูตลอดชีวิตเกิดขึ้นและมีความตอเน่ืองตลอดเวลาตลอดชวงอายุของ

ผูเรียน 

 3. คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรูตลอดชีวิต 

 4. ผูเรียนและการเรียนมีความสําคัญและความสัมพันธกับวิถีชีวิตที่มีความสุข 

 5.ผูเรียนมีโอกาสและมีทางเลือกในการเรียนรูดวยรูปแบบและวิธีการเรียนรูที่

หลากหลายมีคุณภาพและยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน 

 6. การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

 7. ทุกแหงในสังคมคือแหลงการเรียนรูของทุกคน 

 8. ทุกฝายในสังคมตองรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและอํานวยความสะดวก

ในการเรียนรูตลอดชีวิตแกปวงชน 

 9. การเรียนรูตลอดชีวิตเปนการบูรณาการการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาดวยกัน 

 10. คุณภาพของการเรียนรูขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ 

องคการ UNESCO  ที่กรุงมอนทรีอัล ค.ศ.1986 ไดพัฒนาแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งมี

สาระสําคัญดังน้ี 

 1. มนุษยแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพราะมนุษยเราเรียนรูจาก

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคมทุกขณะ เชน การทํามาหากิน การเลน  การพักผอน การเขารวม

พิธีกรรมและการสมาคม เปนตน  

 2. การเรียนรูที่แทจริงไมไดจํากัดแตเพียงในโรงเรียน แตครอบคลุมถึงการศึกษา

นอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิดไดตามโอกาสจึงไมมีวันสิ้นสุด 

 3. การเรียนรูตลอดชีวิตเปดโอกาสใหคนทั่วไปไดรับการศึกษา เพราะสามารถ

เลือกเรียนตามรูปแบบที่ตนตองการ ยืดหยุนไดตามโอกาส ทุกคนสามารถเรียนรูไดจากทุกแหงตาม
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โอกาสจะอํานวย ฉะน้ันมนุษยจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยการเรียนอยางไม   

มีจุดจบไปตลอดชีวิต 

สวนความหมายของแหลงเรียนรูมีความหมายที่กวางขวางและใชคําเรียกที่แตกตางกัน

ออกไป เชน แหลงความรู แหลงเรียนรู แหลงขอมูลทองถิ่น แหลงวิชาการในทองถิ่น แหลง

ทรัพยากรในชุมชน แหลงสื่อการสอนในชุมชน ตลอดจนแหลงวิทยาการในชุมชน การให

ความหมายที่แตกตางกันออกไปน้ันขึ้นอยูกับจุดเนนความสนใจที่จะศึกษา นักวิชาการและ

หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับแหลงเรียนรูไดใหความหมายไวดังน้ี 

ดําริ บุญชู (2548 : 27) แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูล ขาวสาร ความรูและ

ประสบการณทั้งหลายที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง จากการไดคิดเอง ปฏิบัติ

เอง และสรางความรูไดดวยตนเอง ตามอัธยาศัยและตอเน่ือง จนเกิดกระบวนการเรียนรู และสุดทาย

จะกลายเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

พีรพล ไชยะเดชะ (2546 : 9) กลาววา แหลงเรียนรู หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูแวดลอม 

ใกลหรือไกลตัว ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวน

พฤกษาศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและ

แหลงเรียนรูอ่ืน เชน ขอมูล สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร บุคคล สถานที่ ธรรมชาติ

แวดลอมที่เพิ่มพูนประสบการณใหแกผูเรียน ทําใหเกิดมีองคความรูใหมเกิดขึ้น สามารถคิด

สรางสรรคพัฒนา จากสภาพที่เปนอยูเดิมใหเกิดประโยชนตอผูศึกษาเรียนรู สามารถเลือกรับเอาทั้ง

สิ่งจงใจหรือไมจงใจเรียนรู 

ประสาท อิศรปรีดา (2520 : 3-7) กลาววา การเรียนรู หมายถึง กระบวนการของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวรหรือคอนขางถาวร อันเปนผลมาจากประสบการณหรือการฝกหัด 

อบรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีทั้งดานดีที่สังคมยอมรับ และดานลบที่สังคมไมยอมรับ ดวยเหตุน้ี

หากพิจารณาในแงของศีลธรรม วัฒนธรรม หรือคานิยม การเรียนรูจึงไมจําเปนตองทําใหเกิดผล    

ที่เจริญกาวหนาเทาน้ัน การเกิดของการเรียนรูตองมีองคประกอบพื้นฐานอยางนอย 4 ประการ คือ     

1. แรงจูงใจ (Motive) 2. สิ่งจูงใจ หรือเคร่ืองชวนใจ (Incentive) 3. อุปสรรค (A barrier or block)    

4. กิจกรรม (Activity)  

ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช (สายันต ไพรชาญจิตร 2544 : 13-14) เสนอวา “การ

เรียนรู” มีหลายระดับ ทางปรัชญาพุทธ มี 3 ระดับ คือ การรูจํา เพราะคนบอก คนสั่งคนสอน การ

รูจัก รูจักคิดหาเหตุผล หรือพยายามเชื่อมโยงเหตุการณตางๆ เปนการเรียนรูที่ใชความคิด ยิ่งคิดเปน 

คิดบอยๆ ไตรตรองทบทวนอยูเร่ือยๆ ความรูจะยกระดับขึ้นไป และการรูแจง ตองคนพบตัวเอง เปน

การสรางความรูและความเขาใจอยางแจมแจง โดยตัวผูเรียนเอง และสรุปวา การเรียนรูอยางเปน
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กระบวนการ หรือ Process Learning  หมายถึง กระบวนการที่เชื่อมโยงต้ังแตตนจนจบของการรูจํา 

การรูจัก การรูแจง 

“แหลงการเรียนรู” เปนคําที่ใชอยางแพรหลายในประเทศไทยหลังที่มีการออก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยในมาตรา 24 ระบุวา “รัฐตองสงเสริมการ

ดําเนินงานและจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ...”  

แหลงการเรียนรู หมายถึง สถานที่ หรือแหลงที่รวบรวมขอมูล ความรู สาระ ทรัพยากร

ตางๆ ทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม ทั้งที่มนุษยสรางขึ้นและสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ ในพื้นที่

น้ันๆซึ่งมีคุณคา และมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ืองไดอีกดวย 

 

บทบาทหนาที่ของแหลงเรียนรู คือ  

 1. จัดการศึกษาและเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 

 2. สรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เปนองคกรเปด สรางกระบวนการเรียนรู 

ใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง สามารถเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่เกี่ยวเน่ืองกับสภาพสังคม วิถีชีวิต 

สภาพเศรษฐกิจในแตละทองที่ 

 3. จัดหาความรวมมือ โดยรวมมือกับหนวยงานรัฐและเอกชน ชุมชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูเรียน เพื่อรวมกันจัดทําหลักสูตรที่ยืดหยุน ผูเรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสนใจ  

 4. เปนแหลงศึกษา  คนควา  วิจัย  และสามารถจัดกระบวนการเชื่อมโยงกับองคกร

อ่ืน ทั้งสถานศึกษาและชุมชนในแหลงการเรียนรูน้ันๆ ใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําสาระการ

เรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 5. เปนแหลงขอมูลที่ผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก และเปนแหลง

แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลระหวางแหลงเรียนรูประเภทตางๆทั่วประเทศ 

 6. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานเพื่อใหผูเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคสามารถรับรู

ขอมูลขาวสารและเขาถึงการเรียนรูไดอยางแทจริง 

สรุป แหลงการเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ          

ที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรู และเรียนรูดวยตัวเองตามอัธยาศัย     

อยางกวางขวางและตอเน่ือง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหง  

การเรียนรู 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

โดยสรุปคือแนวคิดตางๆเหลาน้ีจึงมีความสําคัญในการจัดการของหอจดหมายเหตุ       

พุทธทาส อินทปญโญ เพื่อใหเปนประโยชนตอหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯที่พยายามจะเผยแผธรรม

สูบุคคลทั่วไปไดอยางทั่วถึง และขณะเดียวกันการสรางกลุมธรรมภาคีหรือกลุมอาสาสมัคร           

ใหมีพลังขับเคลื่อนและสรางสรรคงานกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหอจดหมายเหตุ 

 หอจดหมายเหตุ คือ หนวยงานที่ทําหนาที่เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเปนเอกสาร

ชั้นตนในการคนควา อางอิงถึงการดําเนินงานของหนวยงานเจาของเอกสารและเปนเอกสาร

ประวัติศาสตรของประเทศ ดังน้ันจึงตองการการปกปอง คุมครอง สงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ

แตละประเภทดวนวิธีที่ถูกตอง เหมาะสม และตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เพื่อยึดอายุเอกสาร

จดหมายเหตุน้ันๆใหมีอายุยืนยาว เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีคุณคาถาวรตลอดไป (กรม

ศิลปากร, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 2547 : 6) นอกจากน้ีหอจดหมายเหตุยังเปนสถานที่เก็บ

รักษาเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุที่ดีจะมีระบบกอสรางและติดต้ังครุภัณฑและอุปกรณ

ตางๆที่ชวยใหเอกสารจดหมายเหตุคงสภาพดีสืบไป 

 หอจดหมายเหตุมีการจัดต้ังขึ้นโดยหนวยงานเจาของเอกสารเพื่อใชบริการภายในหนวยงาน

หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งมีเหตุผลในการจัดต้ังหอจดหมายเหตุไดดังตอไปน้ี 

1. ตองการปรังปรุงปะสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการเก็บรักษาเอกสารของ

หนวยงาน จากการที่เอกสารของหนวยงานอยูในสภาพที่กระจัดกระจาย ไมมีการ

คัดเลือกเอกสารวาเอกสารใดมีคุณคาสมควรจัดเก็บไว และเอกสารใดควรทําลายได ทํา

ใหเอกสารที่ไมจําเปนหรือไมมีคุณคาตอการเก็บรักษาไวมีจํานวนมาก ทําใหสิ้นเปลือง

งบประมาณในการจัดการและเน้ือที่ในการเก็บรักษา 

2. เพื่อการักษาไวซึ่งสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ เอกสารจดหมายเหตุเปนแหลงตน

กําเนิดทางวัฒนธรรมประเภทหน่ึงในบรรดาแหลงกําเนิดของวัฒนธรรมทั้งหลาย และ

เปนขอมูลชั้นตน ที่บอกเลาเหตุการณตามความเปนจริงใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา

คนควา เอกสารจดหมายเหตุในกรณีน้ีอาจรวมถึงหนังสือ ตนฉบับตัวเขียน และ

ทรัพยสินทางพิพิธภัณฑ 

3. เพื่อเปนหลักฐานใหหนวยงานไดศึกษาขอมูลปฏิบัติงานในอดีต และนํามาใช

บริหารงานในปจจุบัน (Schellenberg 1956 : 8-10)  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

หนาท่ีของหอจดหมายเหต ุ

หอจดหมายเหตุมีหนาที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1. เปนหนวยงานใหบริการแกหนวยงาน 

สถาบัน องคกรตางๆ ไดใชประโยชนจากเอกสารจดหมายเหตุเพื่อเปนหลักฐานประกอบการ

ปฏิบัติงาน  2. เปนแหลงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งต้ังขึ้นเพื่อสงวนรักษาและใหบริการเอกสารจดหมาย

เหตุสําหรับการคนควาวิจัย (Paul, in Bradsher, ed. 1988 : 51-52)  

เน่ืองดวยเอกสารจดหมายเหตุเปนเอกสารของหนวยงาน องคกร สถาบัน และเอกสารสวน

บุคคล ที่เกิดขึ้นตามภาระหนาที่ หากการจัดเก็บเอกสารของหนวยงานระหวางปฏิบัติงานใหดีแลว 

หอจดหมายเหตุก็จะไดเอกสารจดหมายเหตุที่มีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตอง นาเชื่อถือ ซึ่ง

นําไปสูประสิทธิภาพบริการของหอจดหมายเหตุตอไป ดังน้ันงานจดหมายเหตุจึงมีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับงานจัดการเอกสาร (สมสรวง พฤติกุล 2539 : 34) 

การจัดการเอกสาร คือ กระบวนการควบคุมเอกสารระหวางปฏิบัติงานอยางมีระบบ โดยมี

กิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การออกแบบระบบ การผลิต การใช ดูแลรักษา และกําจัดเอกสารดวยการ

ทําลายเอกสารที่ไมมีคุณคา และจัดเก็บเอกสารที่มีคุณคาตอเน่ือง (สมสรวง พฤติกุล 2545 : 7) 

การจัดการเอกสารที่ ดีควรมีการกําหนดนโยบายและมาตรฐาน มีการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานการจัดการเอกสารและประการใชทั่วกันทั้งองคกร มีบุคลากรที่ไดรับการมอบหมาย

หนาที่และความรับผิดชอบโดยเฉพาะซึ่งมีเวลาในการปฏิบัติงานเต็มที่ ผูรับผิดชอบตองมีคุณสมบัติ

อยางนอย คือ เปนผูมีความรูหลักวิชาการจัดการเอกสารและรูระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมสรวง พฤติกุล 2545 : 18)   

การจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ (Acquisition) 

การจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ เปนภารกิจแรกที่หอจดหมายเหตุตองดําเนินการ และเปน

ภารกิจที่สําคัญเน่ืองจากเปนการเพิ่มปริมาณของเอกสารใหหอจดหมายเหตุ (Schwirtich and Reed 

in Judith Ellis, ed. 1993 : 137) โดยเปนการกําหนดประเภทของเอกสารจดหมายเหตุที่จะไดจาก

หนวยงานที่ผลิตเอกสาร (Cook 1977 : 5) จากการที่หอจดหมายเหตุของแตละหนวยงานจะเก็บ

รักษาเอกสารขององคกรน้ัน หรือบุคคลสําคัญที่เกี่ยวกับองคกรน้ันๆเปนสําคัญ แหลงที่จะหา

เอกสารมีอยูจํากัดไมอาจซื้อไดตามทองตลาด และโดยธรรมชาติของเอกสารจดหมายเหตุที่มีเพียง

ชิ้นเดียว เน้ือหาที่ไมคอยตอเน่ืองสมบูรณ วัสดุที่ใชผลิตมีหลายรูปแบบ รวมทั้งมีกฎระเบียบกํากับ

เปนเคร่ืองมือสําคัญ นอกจากน้ีเอกสารที่หนวยงานใชในการปฏิบัติงานน้ันมีมากมายหลายประเภท 

หอจดหมายเหตุตองกําหนดนโยบายการจัดการเอกสารจดหมายเหตุใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร

และประกาศใหทราบโดยทั่วไป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการกําหนดขอบเขตและเน้ือหาเอกสาร

จดหมายเหตุที่จะจัดเก็บ ตลอดจนเพื่อเปนแนวทางในการประเมินคุณคาเอกสารของหอจดหมาย
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เหตุ และเพื่อใหผูประสงคจะมอบเอกสารไดทราบ (Schwirtich and Reed in Judith Ellis, ed. 1993 

:137-138) โดยทั่วไปนโยบายการจัดหาเอกสารจะประกอบดวยวัตถุประสงคของหอจดหมายเหตุ 

ผูรับมอบอํานาจในการจัดหาเอกสาร คําจํากัดความของคําตางๆ คําอธิบายรายละเอียดของเอกสาร 

ที่จัดหา เงื่อนไขของการรับมอบเอกสาร เหตุผลที่จัดเก็บ หรือทําลายเอกสาร และขอมูลอ่ืนๆ      

เชน บุคคลที่ควรติดตอ (สมสรวง พฤติกุล 2539 : 39) 

การจัดหาเอกสารจดหมายเหตุมีหลายวิธี ไดแก การรับมอบ การบริจาค การรับฝากเอกสาร 

การซื้อ และการทําสําเนาเอกสาร ดังรายละเอียดดังน้ี (สมสรวง พฤติกุล 2539 : 50-59) 

การรับมอบเอกสาร (Accessioning) เปนวิธีการการไดมาของเอกสารที่สําคัญที่สุด โดยใช

กฎหมายหรือระเบียบเปนเคร่ืองกําหนดใหหนวยงานตางๆมีหนาที่ตองสงมอบเอกสารที่หนวยงาน

ไมไดใชในการปฏิบัติงานหรือเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแลว แตยังมีคุณคาตามเกณฑที่

กําหนดเปนเอกสารจดหมายเหตุเพื่อเก็บรักษาไวในจดหมายเหตุตอไป (กรมศิลปากร 2542 : 114)

 การบริจาค (Donation) คือ บุคคล หรืองคกรตางๆไดมอบเอกสารจดหมายเหตุที่สอดคลอง

กับวัตถุประสงคที่ระบุไวในนโยบายการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุใหแกหอจดหมายเหตุ บุคคล

หรือองคกรที่หอจดหมายเหตุยินดีรับมอบเอกสาร มักเปนบุคคลสําคัญของประเทศ เชน นักวิชาการ

ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาการตางๆ โดยหอจดหมายเหตุพิจารณาแลววาเอกสารสวนบุคคลเหลาน้ัน   

มีความสัมพันธหรือสนับสนุนเอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุใหบริการอยู 

การรับฝากเอกสาร คือ เอกสารบุคคล หรือหนวยงานราชการ ยังไมยินยอมสงมอบให     

หอจดหมายเหตุ แตยินดีใหนําเอกสารจดหมายเหตุมาจัดเก็บและดูแลรักษาและอนุญาตใหใช

ประโยชนไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน ตองทําหนังสือขอนุญาตจากเจาของเอกสารกอนจึงจะ

สามารถใชเอกสารได (สมสรวง พฤติกุล 2539 : 58)   

การซื้อ (Purchase) เปนการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุที่จําเปนสําหรับหอจดหมายเหตุ   

บางประเภท เชน หอจดหมายเหตุขนาดใหญ หรือหอจดหมายเหตุของเอกชนที่มีงบประมาณ

เพียงพอ (สมสรวง พฤติกุล 2539 : 59)  

การทําสําเนาเอกสารเปนการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุที่มีความจําเปนสําหรับหอจดหมาย

เหตุบางแหง หากเอกสารดังกลาวมีความสัมพันธหรือสอดคลองกับเอกสารจดหมายเหตุที่           

หอจดหมายเหตุเก็บรักษา  หอจดหมายเหตุอาจจะขอทําสําเนาเอกสารมาจัดเก็บไว (สมสรวง      

พฤติกุล 2539 : 59)  

นอกจากน้ีหอจดหมายเหตุอาจจัดหาเอกสารจดหมายเหตุชั่วคราวโดยการยืมจาก             

หอจดหมายเหตุอ่ืน หรือจากบุคคล เพื่อจุดประสงคในการดําเนินงานบางประการและในชวงเวลา
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หน่ึง  เชน  การจัดนิทรรศการ  ทําสําเนาเอกสารใหบริการแกผูใชเอกสาร  และเมื่อครบกําหนดเวลา    

ที่ใหยืมจึงสงตนฉบับคืนเจาของเอกสาร (Coles 1988)   

 

การบริการและเผยแพรเอกสารจดหมายเหตุ (Reference Services)  

วัตถุประสงคในการจัดต้ังหอจดหมายเหตุ คือ การเก็บรักษาเอกสารสําคัญที่มีคุณคาให    

คงอยูตลอดไป และสามารถใชเอกสารจดหมายเหตุเหลาน้ันได หอจดหมายเหตุที่ต้ังขึ้นจะประสบ

ความสําเร็จไมได หากเอกสารจดหมายเหตุเหลาน้ันยังไมสามารถใหบริการได การใหบริการ

เอกสารจดหมายเหตุ คือ การใหบริการศึกษาเน้ือหาเอกสารในรูปแบบตางๆเพื่อประโยชนในดาน

การศึกษา การปฏิบัติงาน และการวิจัย (ขนิษฐา วงศพานิช 2540 : 6)   

อีกหน่ึงภาระที่สําคัญของหอจดหมายเหตุ คือ การเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อให

หนวยงานตางๆและบุคคลทั่วไปรูจักหอจดหมายเหตุและยินดีใหความรวมมือในดานตางๆตาม

ระเบียบ และเพื่อเปนการใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายการใชเอกสารจดหมายเหตุ ที่ ต้ัง            

หอจดหมายเหตุ เวลาทําการ ประเภทเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บ การบริการเคร่ืองมือชวยคนและ

วิธีการใช และระเบียบการใชเอกสารจดหมายเหตุ (สมสรวง พฤติกุล 2539 : 175) การ

ประชาสัมพันธมีหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ การจัดทําสิ่งพิมพเผยแพรประเภทวารสาร 

จุลสาร แผนพับ สื่อตางๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมประเภทการบรรยาย การจัดเสวนา การ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําชมกิจการหอจดหมายเหตุ การนําชมสถานที่สําคัญซึ่งปรากฏ   

ในเอกสารจดหมายเหตุ เปนตน (กรมศิลปากร 2542 : 214-218)  

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ (Preservation) 

เปนกระบวนการดูแลรักษาสภาพทางกายภาพของเอกสารจดหมายเหตุ โดยการตรวจสอบ 

ปองกันการเปลี่ยนสภาพ และซอมแซมเอกสาร มิใหเอกสารจดหมายเหตุชํารุด เสียหาย และใหอยู

ในสภาพที่ใชงานไดนานที่สุด (สมสรวง พฤติกุล 2539 : 220) การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ 

มีความสําคัญตอหอจดหมายเหตุทุกระดับและตลอดกระบวนการดําเนินงานจดหมายเหตุต้ังแตการ

จัดหาเอกสารจดหมายเหตุเขามา จนกระทั่งถึงการนําเอกสารจดหมายเหตุออกใหบริการแกบุคคล

ทั่วไป วิธีการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุประกอบดวยการปอกันและการซอมแซมเอกสาร 

การปองกันไมใหเอกสารจดหมายเหตุเสื่อมสภาพ คือการควบคุมสภาพแวดลอมในบริเวณ

หอจดหมายเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในหองเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ใหมีความเหมาะสม         

ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ มีการจํากัดแมลงและสิ่งมีชีวิตตางๆที่ติดมากับเอกสารและเปน

อันตรายตอเอกสาร โดยการอบฆาแมลงกอนนําเอสารเขาเก็บในหองเก็บเอกสาร มีการกําจัดฝุน
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ละออง การควบคุมแสง และการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการ

จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ 

สวนการซอมแซมเอกสาร คือ การรักษาสภาพเอกสารจดหมายเหตุที่ชํารุดลักษณะตางๆ  

ใหคืนสภาพสมบูรณมากที่สุด การซอมแซมเอกสารจดหมายเหตุจะมุงเนนการรักษาสภาพเดิมของ

เอกสารดวยวัสดุและวิธีการที่ไดรับการทดสอบอยางแนใจแลววาจะไมเปนอันตรายตอตัวเอกสาร 

ดังน้ันการซอมแซมเอกสารจึงเปนงานเทคนิคที่ตองอาศัยความรูและความชํานาญเปนพิเศษ ซึ่ง

จะตองศึกษาและทําความเขาใจกับสาเหตุการเสื่อมสภาพของเอกสาร และเลือกใชวิธีการซอมแซม

ใหเหมาะสมกับสภาพความเสียหายของเอกสาร 

นอกจากน้ีการใหความรูแกเจาหนาที่และผูใชบริการอานเอกสารใหใชเอกสารอยาง

ระมัดระวังและถูกวิธีก็เปนการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุอีกวิธีหน่ึง (กรมศิลปากร 2542 : 

201-204)  

 

องคประกอบในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ 

การจัดต้ังหอจดหมายเหตุประเภทใดก็ตาม จะตองมีการวางแผนและศึกษาองคประกอบ   

ที่สําคัญ เพื่อทําใหการดําเนินงานของหอจดหมายเหตุเปนไปดวยดี องคประกอบของการจัดต้ัง    

หอจดหมายเหตุมีดังน้ี 

ทรัพยากรจดหมายเหตุ 

เอกสารจดหมายเหตุเปนสิ่งสําคัญสําหรับการจัดต้ังหอจดหมายเหตุ โดยสวนใหญแลว   

หอจดหมายเหตุจัดต้ังขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุของหนวยงาน

น้ันเปนสําคัญ ดังน้ันหอจดหมายเหตุจะไมใหความสําคัญกับการรวบรวมเอกสารจากหนวยงานอ่ืน

มาจัดเก็บไว (Schellenberg 1956 : 19) เอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุจัดเก็บไวจะตอง

สอดคลองตรงตามที่ระบุไวในนโยบายการจัดต้ังหอจดหมายเหตุ และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นไปอยาง

ตอเน่ือง  เอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุจัดเก็บมีหลายประเภท เชน เอกสารประเภท       

ลายลักษณ  เอกสาร โสตทัศน จดหมายเหตุ  ประเภทภาพถาย  แผนที่  แผนผัง แบบแปลน 

โปสเตอร แถบบันทึกเสียง เปนตน  

นโยบายการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ 

นโยบายจัดต้ังหอจดหมายเหตุเปนสิ่งสําคัญที่หอจดหมายเหตุควรมีการกําหนดนโยบายให

ชัดเจน และมีการเปดเผยตอสาธารณชน นโยบายการจัดต้ังหอจดหมายเหตุประกอบไปดวยการ

กําหนดขอบเขตของเอกสารที่จัดเก็บอยางชัดเจน และครอบคลุมถึงการไดมาของเอกสารภายใต

เงื่อนไขที่หอจดหมายเหตุยอมรับได และการกําหนดเงื่อนไขทั่วไปสําหรับบุคคลทั่วไปเขาใช
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เอกสารเหลาน้ัน นอกจากน้ีควรระบุวัตถุประสงคในการจัดต้ังหอจดหมายเหตุ บทบาทและหนาที่

ความรับผิดชอบของบุคลากรหอจดหมายเหตุ นโยบายการจัดต้ังหอจดหมายเหตุถือเปนเกณฑ

มาตรฐานสําหรับการนํามาใชปฏิบัติงานการบริหารจัดการงานจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุดวย 

(Bradsher 1988 : 56-57; อางถึงใน สมสรวง พฤติกุล 2539 : 38-39) 

 

โครงสรางการบริหารหอจดหมายเหต ุ

โครงสรางการบริหารหอจดหมายเหตุเปนสิ่งสําคัญเพื่อกําหนดภาระหนาที่และสถานภาพ

ของหอจดหมายเหตุ หนวยงานที่ควบคุม กํากับดูแล และผูบังคับบัญชา หอจดหมายเหตุ เพื่อจะได

รายงานหรือดําเนินงานดานบริหารอยางมีประสิทธิภาพทั้งในเร่ืองงบประมาณและการพัฒนา

โดยรวม 

บุคลากร 

บุคลากรที่จะดําเนินงานจดหมายเหตุในแตละหอจดหมายเหตุ ควรเปนผูมีความรูใน

วิชาการจดหมายเหตุ ถึงมิไดจบสาขาวิชาจดหมายเหตุมาโดยตรง ก็ควรไดรับการฝกอบรมตาม

หลักสูตรการบริหารจดหมายเหตุ  ตําแหนงสําคัญที่ควรมีในหอจดหมายเหตุ ประกอบดวย 

1. นักจดหมายเหตุ เปนบุคลากรหลักของหอจดหมายเหตุ ทําหนาที่เปนนักวิชาการประจํา

หอจดหมายเหตุที่จะตองดําเนินงานจดหมายเหตุทุกระดับ บุคลากรที่จะตองดํารงตําแหนงน้ี

จําเปนตองมีความรูทางดานวิชาการจดหมายเหตุ และยังตองมีความรูในสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวของ

เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปหนาที่หลักของนักจดหมายเหตุที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุ ไดแก การปฏิบัติหนาที่ในทุกขั้นตอนการดําเนินงานจดหมายเหตุ 

ต้ังแตการจัดหา จัดเรียงเอกสาร จัดทําคําอธิบาย และการจัดทําเคร่ืองมือชวยคนเพื่อใหผูใชเอกสาร

สามารถเขาถึงขอมูลได (Schellenberg 1956 : 125-126 ; Bradsher 1988 : 5-6)  

2. บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในกระบวนการจดหมายเหตุ ไดแก นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงหรือการ

บรรยาย เชน ภาพยนตร รูปภาพ ชวยเขียนและเรียบเรียงคําบรรยายภาพ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร

หรือโทรทัศนเพื่อเผยแพร  ชางภาพ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการถายภาพทั้งภาพสีและภาพขาวดํา ลาง

ฟลมและลางอัดขยายภาพ ตัดตอหรืตกแตงฟลม ตกแตงภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติหนาที่

เกี่ยวกับการออกแบบ ระบบงานขอมูล การประมวลผล การสื่อสาร ระบบขายงาน และฐานขอมูล 

นอกจากน้ียังมีตําแหนงอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่บันทึกขอมูล เปนตน (กรม

ศิลปากร 2542 : 71-96)  
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นอกจากน้ีหอจดหมายเหตุอาจมีบุคลากรสนับสนุน เชน อาสาสมัคร นักศึกษาในชวงปด

ภาคฤดูรอน อาสาสมัครเปนผูมีความสนใจในงานจดหมายเหตุและยินดีที่จะทํางานใหหอจดหมาย

เหตุตามที่กําหนดไวในการรับสมัครอาสาสมัคร อาจจะเปนบุคคลในหนวยงานที่หอจดหมายเหตุ

สังกัดอยู หรือเปดรับจากบุคคลภายนอก แตสิ่งที่ควรตระหนักคือ ตองเลือกผูที่มีความสนใจในงาน

จดหมายเหตุ และมีความต้ังใจที่จะทํางานตามวัตถุประสงคและตามที่หอจดหมายเหตุกําหนดไว  

หอจดหมายเหตุอาจจะมีการพิจารณาวาจางนักศึกษาในชวงปดภาคฤดูรอนเพื่อชวยปฏิบัติงานใน 

หอจดหมายเหตุ โดยติดตอสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

จดหมายเหตุ เชน ภาควิชาประวัติศาสตร บรรณารักษาศาสตร โดยตรง หรือผานทางศูนยจัดหางาน 

อยางไรก็ตาม หอจดหมายเหตุตองพิจารณาระยะเวลาการทํางานและลักษณะงานที่จะใหนักศึกษา

ทํา ทั้งน้ีบุคลากรของหอจดหมายเหตุตองมีเวลาและกําลังความสามารถที่จะฝกและตรวจตรา

บุคลากรสนับสนุน ทั้งอาสาสมัครและนักศึกษาเหลาน้ัน (Coles 1988) 

งบประมาณ 

โดยหลักการแลวงบประมาณของหอจดหมายเหตุจะไดรับการจัดสรรจากสถาบันหรือ

องคกรที่หอจดหมายเหตุน้ันสังกัดอยู เปนลําดับแรก สวนทางดานอ่ืนอาจไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากบุคคลตางๆโดยการบริจาค หอจดหมายตุจํานวนมากมีการจัดกิจกรรมซึ่งเปนการหา

รายไดสวนหน่ึงของหอจดหมายเหตุ กิจกรรมเหลาน้ี ไดแก การจําหนายของที่ระลึก เชน บัตร    

อวยพร สมุดบันทึก กระเปา ถุง ยาม พวงกุญแจ แกวนํ้า โปสการด ภาพวาด ฯลฯ  (Coles 1988) 

งบประมาณที่จะตองจัดเตรียมเพื่อการดําเนินงานจดหมายเหตุ ไดแก  

1. งบประมาณประจําป ประกอบดวยเงินเดือนของบุคลากรตําแหนงตางๆ งบประมาณ

ทางดานการบริหาร เชน คาสาธารณูปโภคตางๆ คาดูลาคารสถานที่ คาวัสดุตางๆ 

2. งบประมาณพิเศษตามแผนงานหรือโครงการ 

 

สถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอม 

การเลือกสถานที่ต้ังและสภาพแวดลอมเปนสิ่งสําคัญที่ผูรับผิดชอบในการบริหารงาน     

หอจดหมายเหตุตองคํานึงถึง เพราะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุ      

ใหมีอายุยืนยาว และใบริการผูมาติดตอหอจดหมายเหตุดวยวัตถุประสงคตางๆใหไดรับความ

สะดวก (กรมศิลปากร, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  2547 : 16) โดยทั่วไปสถานที่ต้ังหอจดหมาย

เหตุควรมีลักษณะดังน้ี คือ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีความมั่นคงและปลอดภัย มีพื้นที่ทําการ

และอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ มีการจัดและใชพื้นที่อยางเหมาะสมและสอดคลองกับ

ลักษณะงาน (สมสรวง พฤติกุล 2539 : 231) นอกจากน้ีปจจัยที่ควรนํามาประกอบพิจารณาการเลือก
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สถานที่ต้ังหอจดหมายเหตุ เชน ไมควรต้ังอยูใกลบริเวณที่มีระดับมลพิษทางอากาศสูง เชน ในเขต

โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนสถานีขนสง สถานีรถไฟ ไมควรต้ังบริเวณตํ่าที่นํ้าเคยทวม และ

บริเวณที่รับแสงและลมโดยตรง (Schwirtlich, in Judith Ellis, ed. 1993 : 44; International Council 

on Archives 2001 : 73) 

 

 

อาคาร ครุภัณฑ 

อาคารหอจดหมายเหตุเปนอาคารที่มีคุณลักษณะเฉพาะ สําหรับเก็บรักษาเอกสารจดหมาย

เหตุ ในการออกแบบกอสรางอาคารหอจดหมายเหตุ นักจดหมายเหตุ ผูบริหาร และสถาปนิก ตอง

ทํางานรวมกันอยางใกลชิด เพื่อใหอาคารหอจดหมายเหตุเปนอาคารที่มีคุณลักษณะเหมาะสม

สําหรับเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุใหอยูในสภาพที่ดี รวมทั้งควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกและ

ครุภัณฑที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูใชบริการ โดยทุกสวนสอดคลองและใช

ประโยชนไดมากที่สุด (Schwirtlich, in Judith Ellis, ed. 1993 : 45-46)  

 

จะเห็นไดวาการจัดการหอจดหมายเหตุน้ัน ไมวาจะเปนหอจดหมายเหตุรูปแบบลักษณะใด

ก็ยอมมีองคประกอบที่ควรจะใหความสําคัญ เพื่อใหหอจดหมายเหตุมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนแหลงเรียนรูตอไป 

 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 กนกวรรณ ทองเถื่อน (2556) ไดศึกษาแนวทางการจัดต้ังศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี เห็นวา ศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นไดหากไดรับการ

สนับสนุนจากรัฐบาล เอกชน และหนวยงานสวนทองถิ่นอยางตอเน่ือง รวมถึงผูบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจ ดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด

เพชรบุรี สามารถบูรณาการองคความรูตางๆมาปรับใชในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอสาธารณชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนหรือ

ทองถิ่นใหมีสวนรวม ทั้งเร่ืองการบริหาร กิจกรรมตางๆ และสรางความเขาใจเกี่ยวกับแหลงเรียนรู

นอกหองเรียน ประโยชนของศูนยเรียนรู เพื่อใหเกิดความสนใจและเห็นคุณคาของทรัพยากรใน

ทองถิ่น รวมทั้งประชาสัมพันธทีมีประสิทธิภาพและเปนไปอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความต่ืนตัว
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และสนใจตลอดเวลา ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชน ภาครัฐ เอกชน หรือหนวยงานตางๆมีสวนสําคัญ

ในการขับเคลื่อนใหเกิดศูนยเรียนรูทางวัฒนธรรมที่เปนประโยชนตอคนในชุมชนและประเทศชาติ 

  

 ปรีชา เจริญยศ (2556) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับความรู 

ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูใชบริการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ พบวา การเปดรับ

เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ทั้งสื่อสารมวลชน ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ 

นิตยสาร  สื่อเฉพาะกิจ ไดแก ใบปลิว แผนพับ โปสเตอร ปายโฆษณา สื่ออินเทอรเน็ต ไดแก 

เว็บไซต ทวิตเตอร เฟซบุก  อีเมล สื่อบุคคล ไดแก เจาหนาที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

ธรรมภาคี  บุคคลที่นําขาวสารไปบอกตอผูรับสารคนอ่ืนๆ การทําสื่อประชาสัมพันธของหอ

จดหมายเหตุมีความจําเปนและวางแผนการใชสื่อสารใหเหมาะสมกับผูใชบริการแตละกลุมเพื่อการ

พัฒนาที่ดีขึ้นตอไป 

 

ปรีดา พลูสิน (2555) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนวัดโสมนัส พบวา ชุมชนเปนผูมีสวนรวมในการจัดการความรูผาน

รูปแบบกิจกรรมตางๆ และกิจกรรมสงเสริมความรูดานศิลปวัฒนธรรม ชุมชนมีการใชทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนรวมกัน และรวมกันกําหนดแนวทางดําเนินงาน การจัดกิจกรรม  วิธีการ

ถายทอดองคความรูสูชุมชน โดยแหลงเ รียนรูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรม คือ 1. วัดโสมนัสราชวรวิหาร 2.ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย 3. โรงเรียนวัด

โสมนัส และ 4. ศูนยเยาวชนวัดโสมนัส แตก็ยังพบปญหาในเร่ืองงบประมาณ การจัดการพื้นที่ และ

การประชาสัมพันธ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการความรูทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนวัดโสมนัสสามารถนํามาเปนขอมูล

ในการศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมอยาง         

มีประสิทธิภาพ 

 

 ธเนศ เกสรสิริธร (2555) ศึกษาเร่ืองการจัดการความรูแหลงเรียนรูกรณีพระราชนิเวศน

มฤคทายวัน และสถานศึกษาใกลเคียง ซึ่งพบวา พระราชนิเวศนมฤคทายวัน และโรงเรียนใกลเคียง

ทั้งสองตางเล็งเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการมีสวนรวมในการจัดการความรูรวมกัน และพรอม

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ซึ่งที่ผานมาก็ประสบปญหาดานตางๆ จึงทําใหการดําเนินงาน

รวมกันที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ผูวิจัยจึงมุงศึกษาหาวิธีการและกําหนดแนวทาง
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ในการดําเนินงานรวมกันอยางเหมาะสม และนําไปสูการมีสวนรวมของทุกฝายอยางจริงจัง และมี

ประสิทธิภาพ เกิดความตอเน่ืองเพื่อการพัฒนาตอไป  
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บทท่ี 3 

                วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดเลือกศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ สวนวชิรเบญจทัศ 

(สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

แนวคิดและรูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและระบบอาสาสมัครของหอจดหมายเหตุพุทธ

ทาสฯ ดวยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) ซึ่งประกอบดวย 

1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) ศึกษาคนควางานวิจัย หนังสือ เอกสารทาง

วิชาการ สื่อทางอินเทอรเน็ต รวมทั้งเอกสารขอมูลของทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ เพื่อทําความ

เขาใจแนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และผลการศึกษาเกี่ยวกับงานที่ศึกษาในคร้ังน้ี 

2. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม/แบบมีสวนรวม  

การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ไดแก การสํารวจพื้นที่ที่ศึกษา คือ หอจดหมายเหตุ 

พุทธทาส อินทปญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อดูรูปแบบการจัดแบงและ   การใชประโยชนของตัวอาคารและพื้นที่โดยรอบ 

ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมของผูมาใชบริการและเขารวมกิจกรรมของหอจดหมายเหตุฯ 

การสังเกตการณแบบมีสวนรวม ผูศึกษาไดเขารวมกิจกรรมกับทางหอจดหมายเหตุ      

พุทธทาสฯ ไดแก กิจกรรมทําวัตรเชา กิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด กิจกรรมเพลินธรรมนําชม  

3. การสัมภาษณ แบงออกเปน 

การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ แบบ accidental sampling ผูศึกษาไดเขาไปพูดคุยและ

สอบถามผูเขารวมกิจกรรมระหวางการรวมกิจกรรม จํานวน 5 คน  

การสัมภาษณอยางเปนทางการ ไดแก  การสัมภาษณแบบปลายเปด ประเด็นที่สัมภาษณ

เกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิด วิธีการจัดกิจกรรมจากเจาหนาที่ สัมภาษณธรรมภาคีเกี่ยวกับการมีสวน

รวมจัดกิจกรรมในหอจดหมายเหตุฯ และสัมภาษณผู เขารวมกิจกรรมถึงความพอใจ  รวมทั้ง

การศึกษาภาคสนามโดยการสังเกตการณและสัมภาษณเจาหนาที่ฝายกิจกรรมของหอจดหมายเหตุฯ 

ธรรมภาคีหรืออาสาสมัครที่มาชวยเหลืองานของหอจดหมายเหตุฯ และผูเขารวมกิจกรรมของหอ

จดหมายเหตุฯ 
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 4. ประชากรในการศึกษา  

ไดแก  ผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ซึ่ง

ประกอบดวยผูเขารวมกิจกรรมโดยทั่วไปและกลุมบุคคลที่ผูศึกษาไดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ

เชิงลึกจํานวน 9 คน คือ 

 เจาหนาที่ฝายกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ จํานวน 3 คน คือ 

  -คุณจิรภัทร บัวอ่ิน  

  -คุณปยะรัตน โกมลวานิชกิจ 

  -คุณสุวิจักขณ ใฝใจ 

 ธรรมภาคีหรืออาสาสมัคร (ซึ่งเปนอาสาสมัครกลุมแรกๆที่เขามารวมกับหอ

จดหมายเหตุพุทธทาสฯ) จํานวน 2 คน คือ 

  -คุณนวรัตน ไชยรัตน ธรรมภาคีกลุมเพลินธรรมนําชม  

  -คุณวรรณวิภา มาลัยนวล ธรรมภาคีอาสาสมัครกลุมเครือขายชีวิตสิกขา 

 ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คน ไดแก  

  -คุณปยาภรณ พรมมิน ผูเขารวมกิจกรรมทําวัตรเชาและหองนิพพาน     

   ชิมลอง 

  -คุณชลธิชา หนูเรืองงาม ผูเขารวมกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด 

  -คุณศรีนวล ตาเย็น ผูเขารวมกิจกรรมหองนิพพานชิมลอง 

  -คุณสัจจาภรณ สุทธิพงศเกียรติ ผูเขารวมกิจกรรมอานาปานสติ 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการศึกษาคร้ังน้ีนําขอมูลซึ่งไดวิเคราะหแลวมาเขียนเชิงพรรณนาโดยใชวิธี

การศึกษาเชิงคุณภาพ แลวจึงมาสังเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับแนวคิดตางๆในบทที่ 2 เพื่อให

การศึกษาคร้ังน้ีชัดเจนยิ่งขึ้น 

  

 ระยะเวลาและข้ันตอนในการศึกษา   

 การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556  ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2556 ผูศึกษาไดเขาไปสัมภาษณผูอํานวยการ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และผูจัดการ

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ในเร่ืองการจัดการระบบธรรมภาคี ทั้งที่เปนกลุมและเปนรายบุคคลที่ 

เขามารวมทํากิจกรรมตางๆ  ปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้น  รวมทั้งการสังเกตการณและ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 

สอบถามแบบไมเปนทางการกับเจาหนาที่ฝายกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯซึ่งดูแลดาน

กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นภายในหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯดวย 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาชิ้นน้ีเปนการศึกษาเร่ือง การจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  

ผานการมีสวนรวมในระบบอาสาสมัคร เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เพื่อเปนแหลงเรียนรู  และเพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ตามแนวคิดการมีสวนรวมในระบบ

อาสาสมัคร ดังน้ี 

 

ประวัติการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ   

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กอต้ังขึ้นโดยไดรับพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหสราง เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เน่ืองในมหามงคล

สมัยครองราชย ครบ 60 ป และเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนน

นิคมรถไฟสาย 2  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2553  

ในระยะเร่ิมแรกมีคณะกรรมการที่ทําใหเกิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 3 ชุด 

คือ  

คณะกรรมการชุดกอต้ังมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  ไดแก  

-ศาสตราจารยเกียรติคุณประเวศ วะสี ประธานกรรมการ 

-นายเสนาะ อูนากูล รองประธาน 

-ศาสตราจารยเกียรติคุณวิจารณ พานิช/ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย / นาย

ไพโรจน นิงสานนท / นางกรรณิการ ตันประเสริฐ กรรมการ 

-นายธีรพล นิยม กรรมการเหรัญญิก  

-นายบัญชา พงษพานิช กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการจัดต้ังหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไดแก  

 -ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ 

-นางกรรณิการ ตันประเสริฐ / นายบรรยง พงษพานิช / นายโพธิพันธุ พานิช / 

นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ / นางสัญใจ พูลทรัพย / นายวีระพงษ เกรียงสินยศ / นายสันติ 

โอภาสปกรณกิจ กรรมการ 

 -นายบัญชา พงษพานิช กรรมการและเลขานุการ 

 

 -นายกิตติศักด์ิ รุงเรืองวัฒนชัย / นายปราโมทย เกตุบุญเลี้ยง ผูชวยเลขานุการ 
                                                                          33 
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คณะกรรมการสนับสนุนทุนจัดต้ังหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ  ไดแก  

  -คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ 

  -นายประมนต สุธีวงศ / นายสันติ วิลาสศักดานนท / นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ / 

นางภัทรียา เบญจพลชัย / คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ / นางกอบกาญจน วัฒนวรากูร / นาย

บรรยง พงษพานิช กรรมการ 

-นางองคอร อาภากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

  -นายบญัชา พงษพานิช / นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผูชวยเลขานุการ 

 เมื่อหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ สรางเสร็จเรียบรอยก็ไดมีการปรับเปลี่ยน

คณะกรรมการเสีนใหมเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับรูปแบบการจัดการของหอจดหมายเหตุฯ ดังน้ี 

 คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส นทปญโญ  

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิ 

2. นายเสนาะ อูนากูล รองประธานกรรมการมูลนิธิ 

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณวิจารณ พานิช กรรมการ 

4. ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย กรรมการ 

5. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ 

6. นางกรรณิการ ตันประเสริฐ กรรมการ 

7. นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการ 

8. นายนิคม เจตนเจริญรักษ กรรมการ 

9. นางสาวอรศรี งามวิทยาพงศ กรรมการ 

10. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช กรรมการ 

11. นายธีรพล นิยม กรรมการ 

12. นายบรรยง พงษพานิช กรรมการและเหรัญญิก 

13. นายบัญชา พงษพานิช กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงานหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ 

2. นายโพธิพันธุ พานิช รองประธานกรรมการ 

3. นายบรรยง พงษพานิช กรรมการ 

4. นายรัฐพล ภักดีภูมิ กรรมการ 

5. นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน กรรมการ 

6. นายสันติ โอภาสปกรณกิจ กรรมการ 
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7. นายอเนก วาสนาสมปอง กรรมการ 

8. นายบัญชา พงษพานิช กรรมการ 

9. นายกิตติศักด์ิ รุงเรืองวัฒนชัย ผูชวยเลขานุการ 

10. นางสาวนภา ปยะศิรินนท ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการสนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปญโญ 

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ 

2. นายชายนอย เผื่อนโกสุม กรรมการ 

3. นายบรรยง พงษพานิช กรรมการ 

4. นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน  กรรมการ 

5. นายวีรไท สันติประภพ กรรมการ 

6. นางองคอร อาภากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

7. นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผูชวยเลขานุการ 

8. นายสันติ โอภาสปกรณกิจ ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการทั้งสามชุดที่จัดต้ังขึ้นใหมน้ีทําหนาที่สนับสนุน แสวงหาแหลง

เงินทุน ติดตอประสานงานและสรางเครือขายกับองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหหอจดหมายเหตุ

พุทธทาส อินทปญโญ ดําเนินงานตอไป 

 

ความสําคัญและผลงานทานพุทธทาส อินทปญโญ 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ถือเปนศูนยเรียนรูและสถานบริการดานศาสนธรรม

ที่ไดรับมอบหมายจากสวนโมกขพลารามและธรรมทานมูลนิธิใหนําตนฉบับเอกสารการศึกษา

คนควาตลอดจนสื่อการเผยแผของทานพุทธทาส จัดต้ังขึ้นเปนเสมือนสวนโมกขที่กรุงเทพฯ อันเปน

ศูนยเรียนรูและพักผอนออกกําลังกายของผูคนอยูแลว เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เน่ืองในมหามงคล

สมัยครองราชย ครบ 60 ป และเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ   

ที่จะใหเปน Spiritual Fitness & Education Center ของสังคม 

  ผลงานของทานพุทธทาสทั้งที่เปนหนังสือ บันทึก สื่อเสียง และเอกสารตางๆมีการ

รวบรวมและจัดเก็บเพื่อเผยแผที่มีอยูในหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ดังตอไปน้ี 

 หนังสือชุดธรรมโฆษณ นับเปนหนังสือหลักที่ประมวลคําบรรยายธรรมทั้งหมดเปน

หมวดหมูใหถูกตองตามที่ไดเขียนหรือบรรยายไวใหสะดวกตอการสืบคน จัดแบงเปน 5 หมวด 

ไดแก 
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 หมวดที่  1 จากพระไตรปฎกโดยตรง คือ หมวดจากพระโอษฐ รวมพระพุทธภาษิตเอามาทํา

เปนรูปเร่ืองตามตองการ 

 หมวดที่ 2 หมวดปกรณพิเศษ จากการบรรยายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะสําหรับอธิบาย

ปริยัติและปฏิบัติจนจบเร่ือง 

 หมวดที่ 3 หมวดชุมนุมธรรมเทศนา รวบรวมเอาเทศนาทุกชนิด ทุกแหง ทุกสมัย มารวม

พิมพเปนเลม 

 หมวดที่ 4 หมวดชุมนุมธรรมบรรยาย รวมคําบรรยายทุกประเภท ทุกแหง ทุกสมัย มารวม

พิมพเปนเลม 

 หมวดที่ 5 หมวดเร่ืองปกิณกะ รวมงานเบ็ดเตล็ดตางๆ ทุกประเภท  

 นอกจากหนังสือชุดธรรมโฆษณที่กลาวมาแลว ยังมีผลงานของทานพุทธทาสในรูปลิขิต

แบบตางๆดวยลายมือของทานเอง เชน บัตรยอเร่ือง (ซึ่งเปนคําที่ทานเรียกใชการทําบัตรเตรียมไว

สําหรับการแสดงธรรมบรรยาย)  งานตนฉบับ บทกลอน และบันทึกตางๆ ที่มีอยูอยางมากมาย 

ไดแก 

 พุทธทาสลิขิตคํากลอน, พุทธทาสลิขิตขอธรรม บันทึกนึกได เอง ๒๔๙๕-๑๙๕๒, 

พินัยกรรมของพุทธทาส ระบบธรรมเทาที่นึกได, บทพระธรรมประจําภาพ : คํานําและสีลธรรม, 

บทพระธรรมประจําภาพ : ปรมัตถธรรม, บทพระธรรมประจําภาพ : ภาพสี อ่ืนๆซ้ําๆ เกินชุด และ

บทวิเคราะห, โลกวิปริต : หัวขอลออายุ ๒๕๑๙, การเมืองคืออะไร?, จดหมายอาจารยพุทธทาส – 

ญาติธรรม, ไกวัลยธรรม หัวขอบรรยาย เสารวิสาขบูชา ๒๕๑๖, บันทึกไปอินเดียของพุทธทาส  

เปนตน 

 สื่อเสียงถือเปนอีกผลงานสําคัญอยางยิ่ง  เปนการบันทึกเสียงธรรมบรรยายอบรมตางๆ     

ทั้งแกขาราชการ นักศึกษา ปญญาชน ประชาชน พระภิกษุสงฆคณะตางๆ หรือแมแตการเทศน   

ทางวิทยุโทรทัศน ไดแก ธรรมปทานุกรม, เยาวชนกับศีลธรรม, ธรรมะสําหรับคนเกลียดวัด,    

ธรรมสัจจปกิณณกะ, สิ่งสําคัญที่พากันมองขาม, มนุษยธรรมปริทรรศน, ปรมัตถศิลปแหงการ  

ครองชีวิต, ชีวิตโวหาร, ปกิณณกธรรมบรรยาย, ธรรมชีวี, ธรรมะคําเดียว, ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน, 

ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต, ภาษาคน ภาษาธรรม, สิ่งที่ตองทําใหดีกวาปเกา, ชีวิตทุกแงมุม (การเลิก

อายุ), ธรรมะที่ตองรูเปนคูชีวิต, สิ่งที่ทานยังไมรูจัก เปนตน 
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        สถาปตยกรรมและการจัดแสดง  

                                                                                                        
  

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ต้ังอยูที่ สวนเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟ

สาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ    เปนอาคาร 3 ชั้นโดยมีความหมายวาเปนตัวแทนของ

พระธรรมในหมวด 3 ไดแก พระรัตนตรัย – พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  พระสัทธรรม 3 –    

พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัทธรรม พระปฏิเวธสัทธรรม ไตรลักษณ 3 – อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ไตรสิกขา – ศีล สมาธิ ปญญา ไตรปฎก – วินัยปฎก สุตตันตปฎก อภิธรรมปฎก ฯลฯ  

ตัวอาคารสรางแบบสถาปตยกรรมเขตรอน โปรงโลง เบาสบาย ปองกันแดด ปองกันฝน  

แตรับลม  ใชวัสดุเรียบงาย ต้ังอยูในสระนํ้า ใชสัจจะ ใหคนเขาถึงความสันโดษไดงาย และออกแบบ 

ใหพื้นที่ภายในเชื่อกับภายนอก เอานํ้า เอาตนไม มาเปนสวนหน่ึงของพื้นที่ในอาคาร เพื่อใหเกิด  

สัปปายะสําหรับปฏิบัติธรรม เสมือนหอไตร ขุมแหงพุทธธรรมที่ใจกลางมหานคร 

 

การเดินทางมายังหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

 หากเดินทางมาจากรถใตดิน MRT สถานีพหลโยธิน ประตู 3 ใหเดินลัดสวนสาธารณะขาง

หางเซ็นทรัลลาดพราว ขามสะพานลอยไปฝงสวนจตุจักร แลวเดินเลียบถนนมุงหนาไปยังอาคาร

สํานักงานใหญ ปตท. ผานอาคารขององคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ เลี้ยวซายจะเปน

ทางเขาสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สังเกตซายมือจะเห็นอาคารหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ  ใชเวลาเดินประมาณ 10-15 นาที หรือลงสะพานลอยแลวน่ังมอเตอรไซครับจางก็ได 

 ถาเดินทางโดยรถใตดิน MRT สถานีจตุจักร ประตู 1 และ 3  รวมถึงรถไฟฟา BTS สถานี

หมอชิต สามารถมาได 2 เสนทาง คือ น่ังมอเตอรไซครับจาง ใชเวลา 5-10 นาที หรือเดินตัดเขาสวน

จตุจักร มุงหนาไปยังหาแยกลาดพราว เมื่อถึงอาคารหอเกียรติภูมิรถไฟ ใหขามถนนกําแพงเพชร 3  

จะเจอสะพานสีเขียวเขาสวนรถไฟ ใหเดินเลียบสนามกีฬา เดินตรงมายังสระนํ้าใหญ จะเห็น        

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ต้ังอยูบริเวณสระนํ้า ใชเวลาเดินทาง 30-45 นาท ี 
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                        ภาพแสดงเสนทางการเดินทางสูหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

                  
                       (ที่มา : www.dhamma4u.com) 

 

 

โครงสรางของอาคารของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ มี 3 ชั้น แตละชั้นมีจุดประสงคทั้งเปนที่จัดแสดง

นิทรรศการ จัดกิจกรรม เปนที่พักผอนสงบจิตใจ ดังรายละเอียดที่จัดแสดงไวดวยภาพประกอบ

ตอไป 

ชั้น 1 ประกอบดวยหองหนังสือและสื่อธรรม เปนหองรวบรวมหนังสือพุทธศาสนา 

หนังสือของทานพุทธทาสภิกขุ หรือหนังสือของพระอาจารยทานอ่ืนๆ ไวจําหนายสําหรับผูสนใจ  

                 

                 ภาพหองหนังสือและสื่อธรรม            
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ชั้น 2 นิทรรศการ “นิพพานชิมลอง” จะไดรูวา นิพพานอยูใกลแคปลายจมูก ใหผูเขาชม

สัมผัสประสบการณทางธรรมชาติอันกอใหเกิดความปราโมทย ความปติ และฉันทะในการทําให

ความสงบเย็น หรือนิพพานชั่วคราวที่เกิดขึ้นบอยและนานขึ้น เพื่อความสุขที่ประณีตและเผื่อแผสุข

ที่แทน้ีสูผูอ่ืน สังคม จนถึงมวลมนุษยชาติ    

 งานแจกดวงตาธรรมในนิทรรศการนิพพานชิมลอง ภายในหองน้ีประกอบดวย 5 สวน สวน

แรก บริเวณทางเขา ไดแก หองเสียงสงบใจ ใหผูชมพินิจภาพแจกดวงตาธรรมที่จําลองมาจากอาคาร

มหรสพทางวิญญาณ  สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎรธานี                                             

 

                                          ภาพแจกดวงตาธรรมหนาหองนิพพานชิมลอง 
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เปนภาพนามธรรมที่ผูชมจะตองใชวิจารณญาณ จินตนาการ เพื่อเขาใจภาพศิลปะที่แสดงไว

ดวยบทกลอนของทานพุทธทาสที่แสดงไวขางลางน้ีวา  

              “อนิจจา แจกลูกตา เขาไมรับ 

  แลวว่ิงกลับ ไปหัวขาด อนาถนัก 

   ที่ยอมรับ ไมกี่ตน ตนไดตา 

  นึกระอา จะใครเลิก เบิกตาตน 

   แตมีผู รองขอ ใหรอกอน 

  คอยผันผอน กันไป ใหหลายหน 

   คงจะมี ผูอยาก เพิ่มมากตน 

  ความมืดมนท ในโลกา จะหายไป 

   จึงยับยั้ง ชั่งใจ ไดอดกลั้น 

  ชักชวนกัน ฟนฝา อยาเหลวไหล 

   ในการแจก ลูกตา อยาทอใจ 

  ไมเทาไร โลกรูจัก รักลูกตาฯ” 

       

 สวนที่สอง คือ นิพพานที่ขาพเจารูจัก เปนหองวงกลมที่ใหผูชมไดน่ังสมาธิสงบจิตใจ 

พรอมทั้งเปนเวทีสื่อผสมทั้งภาพยนตร ประติมากรรมกอนหินพูดได ถอยคําชวนคิดสะกิดใจเพื่อ 

สื่อความหมายในขอธรรม เปนหองหน่ึงที่มีผูสูงอายุมาใชประโยชนน่ังสมาธิ หรือมาน่ังผอนคลาย

อิริยาบถ 

                                

                                  ภาพสวนที่สอง “นิพพานที่ขาพเจารูจัก” ในหองนิพพานชิมลอง 
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สวนที่สาม คือ ไตรตรองลองชิม ซึ่งอยูดานนอกสามารถรับลมและน่ังสงบใจสัมผัส

นิพพานชั่วขณะ มีเบาะรองน่ังสําหรับผูเจริญอานาปานสติ พรอมฟงเสียงดนตรีคลอเบาๆใหรูสึก

เยือกเย็น สงบ หลุดจากสิ่งกระตุนกิเลสทั้งปวง 

                              

                                   ภาพสวนที่สาม “ไตรตรองลองชิม” ภายในหองนิพพานชิมลอง 

                                    
  

สวนที่สี่ คือ สงบ เย็น และเปนประโยชน ที่ใหผูเขาชมไดคนหาวาพุทธทาสคือใคร สวน

โมกขอยูที่ไหน ซึ่งมีคําตอบอยูในปฏิทินชีวิต และยังมีสิ่งของเคร่ืองใชที่แสดงถึงและการใชชีวิตกิน

อยูอยางตํ่า มุงกระทําอยางสูง พรอมทั้งปณิธาน 3 ประการ ไดแก 1. ใหพุทธศาสนิกชนหรือศาสนิก

แหงศาสนาใดก็ตาม เขาถึงความหมายอันลึกซึ้งที่สุดแหงศาสนาของตน 2. ทําความเขาอันดีระหวาง

ศาสนา     3. ดึงเพื่อนมนุษยใหออกมาจากวัตถุนิยม  

 สวนที่หา คือ มุมสื่อสารเพื่อสืบสานปณิธานพุทธทาส มีนิทรรศการถึงการใชชีวิตของ  

ทานพุทธทาส  สิ่งของเคร่ืองใชตางๆของทานพุทธทาส ซึ่งมีจอแอลซีดีระบบทัชสกรีนใหผูเขาชม

หาขอมูล 

                                               ภาพสวนที่สี่และหาภายในหองนิพพานชิมลอง 
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เดินออกจากหองนิพพานชิมลอง ก็จะพบกับ “สวนปฏิจจสมุปบาทธรรม” ซึ่งประกอบดวย

สวนหิน 12 กอน ตนโมก 8 ตน และศาลา 1 หลัง สื่อถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม กับมรรค 8 ผล 1        

ผูเยี่ยมชมสามารถมาน่ังอานหนังสือ น่ังชมวิวที่จุดน้ีได เพราะมีศาลาสําหรับน่ังพักผอน 

                       ภาพสวนปฏิจจสมุปบาทธรรม 

                       
  

สวนชั้น 3 มีหองประชุม หองจดหมายเหตุ หองคนควา สําหรับหองจดหมายเหตุ มีสื่อ

ธรรมและเสียงไวบริการ ผูสนใจสามารถดาวนโหลดสื่อน้ันๆนํากลับไปศึกษาตอได เปนที่นาสังเกต

วา สวนที่ 3 นอกจากจะใชประโยชนดังที่กลาวมาขางตนแลว  

 

            รูปแบบทรัพยากรวัฒนธรรมในหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

 เปนที่นาสังเกตวา การนําเสนอแนวคิดธรรมะผานงานศิลปะภาพสลักนูนตํ่า เปนการจัดการ

ที่นําเอาวัฒนธรรมที่จับตองไดมาผสมผสานวัฒนธรรมที่จับตองไมไดใหเขาใจในเวลาอันสั้นจึงไม

เปนการงายนัก ยกตัวอยางเชน  

  ปริศนาธรรมที่เปนหินสลัก ประกอบดวยภาพชุดจับวัว (เกิดมาทําไม) อยูในบริเวณสวน

พุทธธรรม ภาพชุดจับวัว (เกิดมาทําไม)  ภาพจับวัวหรือฝกวัว เรียกวา ออฟเฟริสด้ิง เปนภาพอุปมา

ของชีวิต เปนการบรรยายชีวิตต้ังแตเร่ิมแรก จากการที่ไมรูประสีประสาอะไรเกี่ยวกับชีวิต เปน

ลําดับมาจนกระทั่งมองเห็นรองรอยของชีวิต เดินตามรอยแหงชีวิต สําเร็จประโยชนในการมีชีวิต

อยางโลกอยางเต็มที่ ไดเสวยผลของชีวิตอยางโลกๆถึงที่สุดแลวในที่สุดก็เบื่อระอา เลิกความสนใจ

ในเร่ืองโลกและเร่ืองตัวเอง เรียกวาถึงความวาง แลวก็เกิดเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นมาใหมในฝายโลกุตตระ 

หรือ อสังขตะ มีชีวิตเพียงเที่ยวแจกของสองตะเกียง  
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ภาพที่ 1 ภาพบุคคลที่ยืนอยูกลางลานระหวางภูเขา. ขอใหจองดูที่หนาตาของเขาเปนพิเศษ 

น่ันแหละคือดูจะเห็นวาหนาตาเปนหนาตาของบุคลที่ไมรูอะไร เต็มไปดวยความสงสัย ความ

หวาดกลัว ความวาเหว เปนภาพยืนเกๆกังๆใจลอยอยู. น้ีเรียกวา “ชีวิตต้ังตนขึ้นมาจากความไมรู

อะไร” จนกระทั่งคอยๆรู  

                                            ภาพที่ 1  

                                           
 

ภาพที่ 2 ภาพเห็นรอยวัวอยูที่พื้นดิน. ขอใหจองมองรอยวัวที่พื้นดินเปนพิเศษ แลวเราก็รู

ความหมายของภาพน้ีวา เด๋ียวน้ีมนุษยน้ีไดเร่ิมเห็นรองรอยอันหน่ึง แมจะยังไมชัดเจนวาเปน

รองรอยของอะไร แตก็เปนที่นาสนใจ เขาจึงแนใจวาจะเดินตามรอยน้ันไป จนกวาจะพบเจาของ

รอย.  

                                           ภาพที่ 2 

                                            
 

ภาพที่ 3 มนุษยคนน้ีไดเดินตามรอยที่พื้นดิน จนกระทั่งเห็นเจาของรอย คือวัวตัวหน่ึง        

น่ีเห็นกนวัว เลยต้ังใจวาจะจับเอาวัวน้ีแหละมาเปนของตนใหจนได เขาก็พยายาม. กนวัวคร่ึงหน่ึงน้ี 

หมายถึงเร่ิมเห็นรองรอยเห็นชีวิต ชีวิตที่จะดําเนินไปอยางโลกๆ จนกวาจะสูงถึงที่สุด แมเปน       

จุดต้ังตน ก็เปนจุดต้ังตนที่ถูกตองในการที่จะตัดสินใจวา จะถือเอาประโยชนแหงการเกิดมา     หรือ

ประโยชนของชีวิตน้ีใหจนได เขาก็มีความแนใจในการที่จะจับวัว หรือชีวิตน้ีมาใหไดตามความ

ประสงค.                                                                                                                                                                                             
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                                               ภาพที่ 3 

                                                
 

ภาพที่ 4 ภาพการตอสูระหวางมนุษยกับวัว. จงจองดูเปนพิเศษที่หนาตาของคน วาแสดง

แววแหงอะไร. ในที่สุดการตอสูก็เปนไปๆตามลําดับๆจนมนุษยประสบความสําเร็จ.                                                                                                                                         

                                              

       ภาพที่ 4 

                                                 
 

ภาพน้ีตองการจะแสดงวา ในการตอสูในชีวิตน้ันมันเปนความยุงยากเปนความลําบาก เปน

ความเหน็ดเหน่ือย เปนความเสี่ยงอันตราย หรือเผชิญหนากับอันตราย; จะตองมีความรูและกําลัง

วังชาที่เพียงพอกัน จึงจะสามารถเอาชนะได, คือเอาชีวิตมาจัดใหอยูในอํานาจของตน ใหเปนไปตาม

ความประสงคของตนได.  

 

ภาพที่ 5 มนุษยประสบความสําเร็จในการตอสูชีวิต. ในภาน้ีจงดูที่หนาคนใหชัดเจนเปน

พิเศษ, จะดูแมแตที่หนาของวัว ที่แสดงความยอมแพ ดูตีนวัวซึ่งเดินมาดวยความรูสึกยอมแพ 

แลวแตวาคนจะจูงไปในทางไหน. คนเร่ิมชนะวัว  พาวัวไปตามความประสงคแหงตน.  
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                  ภาพที่ 5 

                                        
 

ภาพที่ 6 ภาพที่เปาปขี่วัว, เปาอยูบนหลังวัว. ก็ดูที่หนาคนเปาป เห็นแววแหงความพอใจ 

ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน แลววัวก็เหมือนกัน มีอาการเดินอยางกระฉับกระเฉง ยอมรวมมีดวย

ถึงที่สุด ไมเปนวัวที่เปนอันตรายดุรายอีกตอไป.                                                                                            

                                             ภาพที่ 6 

                                           
 

ภาพน้ีเปนภาพที่แสดงถึงมนุษยประสบความสําเร็จอยางโลก อยางวิสัยโลก อยางชาวโลก

จนถึงที่สุด วาจะเอากันอยางไรก็ไดครบถวนเต็มตามน้ัน จะพูดอยางภาษาธรรมหนอย ก็วาถึงพรอม

ดวยทรัพยสมบัติมหาศาล เกียรติยศ เกียรติศักด์ิมหาศาล บริวารคนรักใครหอมลอมมหาศาล     

เบญจกามคุณ หรืออะไรทุกอยางตามที่ชาวโลกเขานิยมกัน ไดสําเร็จตรมความคาดหมาย. 

 

ภาพที่ 7 ภาพที่คนคนเดียวกันน่ันแหละ มองชะเงอไปในทางสูง บนฟา อากาศ. หมายความ

วา เวลาลวงมานานพอสมควรจนชินชากับเร่ืองความสุขอยางโลกๆ จึงมองดูขึ้นไปบนทองฟา 

จนกระทั่งลืม : ลืมวัว คือลืมความสุขอยางโลกๆ ลืมตัวเองที่เปนเจาของวัวไมมีความรูสึกเปน

เจาของวัว หรือผูกพันอยูกับสิ่งเหลาน้ี;  คือความยึดมั่นถือมั่นอยูในโลกน้ันไดจางหายไป มองไป

ในทางสูงวาจะมอีะไร ในที่สุดสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดถือก็หลุดลวงไป กลายสภาพเปนความวาง. 
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                                                ภาพที่ 7 

                                          
 

ภาพที่ 8 ภาพของความวาง คือวงกลม. วงกลมใชแทนสภาพขงความวาง ในความหมาย

ที่วา ไอกลม น้ีมันไมมีที่สิ้นสุด. ความวางก็มีความหายเปนความไมสิ้นสุด เหมือนกับภาพวงกลม. 

เด๋ียวน้ีวางจากคน วางจากวัว วางจากความสุขอันเกิดจากคนบริโภคผลอยางโลกียสุขทั้งหลาย      

ทั้งปวง. เปนการจบขั้นตอนๆหน่ึง. คือขั้นตอนที่เปนโลกียธรรม.  

                                               

        ภาพที่ 8 

                                                  
 

ภาพที่ 9 ภาพของยอดไมออนๆกําลังผลิออกมา ผลิออกมาใหม. น่ีหมายความวาเปนเร่ือง

ใหม เปนเร่ืองภูมิอันใหม ฝายโลกุตตรภูมิ ไมมีวัวตัวเดิม ไมมีคนคนเดิมอีกตอไป ผลิเปลี่ยนเปนคน

ใหออกมา สําหรับจะเบิกบานไปในทิศทางอ่ืน. กําหนดวามันเปนเพียงยอดไมที่กําลังผลิออกมา  

เปนตนใหม; และมองดูใหเขาใจ  ตรงที่มันเปนยอดออนที่กําลังผลิ. 
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                  ภาพที่ 9 

                                                    
 

ภาพที่ 10 เปนเร่ืองของคนที่ไมมีตัวตนซึ่งเปนที่ยึดถือผูกพันอะไร แลวก็มีชีวิตชนิดที่

กระทําไปเพื่อประโยชน แกผูอ่ืน เทียวแจกสิ่งที่ควรแจก. ที่ถืออยูในมือขางหน่ึงน้ันเปน “ตะเกียง” 

หมายถึงแสงสวาง เขาแจกแสงสวางคือวิชาความรู. หอใหญที่สะพายหลังอยูน้ันเปนหอของ           

ก็แจกของดวย สามารถจะแนะวิธีทั้งฝายที่เปนรูปธรรมและนามธรรมใหไดรับทั้งสงสวาง ใหไดรับ      

ทั้งสิ่งของ และสามารถใหสิ่งที่มีความสําคัญแกจิตใจคือแสงสวาง. 

                                                 ภาพที่ 10 

                                                  
 

คนที่ยืนอยูตรงหนาน้ันเปนคนเดินทาง มาพบกันเขากับผูแจก ผูแจกของสองตะเกียง. 

หมายความวา ชีวิตเปนการเดินทาง ขอใหทุกคนเดินทาง คือเดินไปตามทางของชีวิต แลวก็จะได   

มาพบกันเขากับผูแจกของสองตะเกียง ซึ่งความมุงหมายสวนใหญก็เล็งถึงพระอริยเจา หรือ

พระพุทธเจา ผูทําหนาที่เปนแสงสวางแกโลก. ก็หมายความวา มนุษยน้ันไดถึงพุทธภาวะ ไดรับ    

คําชี้แจงที่จะมีพุทธภาวะ ก็เปนผูที่ถึงพุทธภาวะ มีความสุขสูงสุดชนิดที่มนุษยจะพึงได 

  

ปริศนาธรรมอ่ืนๆ ไดแก พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ศิลปะแบบศรีวิชัย เปนสัญลักษณและ

หลักฐานแสดงความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยเมื่อ 1,000 ป 
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                ภาพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 

                                                
 

 สวนมะพราวนาฬิเกร เปนเพลงกลอมเด็กสมัยโบราณที่วา “เออนองเอย มะพราวนาฬิเกร 

ตนเดียวโนเน กลางทะเลขี้ผึ้ง ฝนตกไมตอง ฟารองไมถึง กลางทะเลขี้ผึ้ง ถึงไดแตผูพนบุญ เอย” 

 สวนมะพราวนาฬิเกร คือบทเรียนดวยการนํามาจากบทเพลงกลอมเด็กสมัยกอนที่แสดงวา

สมัยโนนผูคนเขาถึงธรรมกันเพียงไรจึงไดนําเร่ืองของนิพพานมาทําเปนบทเพลงกลอมเด็ก                 

                                                  

        ภาพสวนนาฬิเกร 

                                                    
  

โถงโอวาทปาฏิโมกข ประดิษฐานพระพุทธรูปจําลองจากยอดเขาพุทธทอง อุโบสถ

กลางแจงจากสวนโมกขพลาราม พรอมพระคาถาโอวาทปาฏิโมกข การละชั่ว หมั่นทําดี และชําระ

จิตใหขาวรอบ  อันเปนหลักการและอุดมการณแหงพระพุทธศาสนาที่พระองคทรงแสดงในวันเพ็ญ

เดือน 9 หลังตรัสรูแกสาวก 1,250 รูปที่มาพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย 
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                  ภาพโถงโอวาทปาฏิโมกข 

                                     
  

ภาพหนวดเตา เขากระตาย นอกบ  ปริศนาที่วาดวยขายใยแมงมุมและลักษณะแหงการลวง

เปนทุกข อันหมายเอาที่อินทรียทั้งหลาย และเหตุแหงทุกข คือเขาพนมจักรฝายสมุทยวาร การต้ัง

กระบวนการดับทุกขดวยการเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เจริญพระปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

สัทธรรม จนไดปญญา คือ สุญญตาธรรม แหงหนวดเตา เขากระตาย นอกบ ไปปราบมาร คือกิเลส

ทั้งหลาย ดวยการเจริญไตรสิกขา จนกวาบรรลุธรรมสูงสุด คือถึงนิพพาน ดวยเขาพนมจักร 

คือปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร 

                                            ภาพหนวดเตา เขากระตาย นอกบ 

                                            
  

ภาพเรืออัตตภาพนาวากับพระเจาสรางโลก แสดงการเจริญมรรคมีองค 8 เสมือนเรือ      

ขามฟากสังสารวัฏฏที่ตองนําดวยสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสติเปนหางเสือ นกสมุทรภาคีเปนปญญา    

และอุปมาการพัฒนาชีวิตตามวัยและอายุขัย อยางคน วัว มา ลิง หรือหลักอาศรม 4 คือ พรหมจรรย 

คฤหัสถ วนปรัสถ และสันยาสี 
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                                                   ภาพเรืออัตตภาพนาวากับพระเจาสรางโลก 

                                        
  

ปริยัติสัทธรรม ณ สวนปฏิจจสมุปบาท สวนหินอยางเซน จัดวางหิน 12 กอน ทามกลาง

โมก 8 ตน และศาลา 1 หลัง หมายถึงธรรมชาติและกฎแหงธรรมชาติของจิต คือ อิทัปปจจยตา 

ปฏิจจสมุปบาท 12  ประการ หนทางดับทุกขคือมรรค มีองค 8 และผล 1 คือนิพพาน 

 

                                                  ภาพปริยัติสัทธรรม ณ สวนปฏิจจสมุปบาท 

                                                    
  

กาลจักร หรือภวจักร (Wheel of Life) พุทธศิลปทิเบต ที่วาดวยจิตเดิมแทอันประภัสสร มี

อกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ จรมากอเปนอาสวะและกิเลส แลวกอกรรมเกิดผลวิบาก มีสภาวะ

อยางสัตวนรก อสุรา เปรต เดรัจฉาน มนุษย เทวดา จนกวาจะเขาใจในปจจัยอันอาศัยกันพรอมของ

อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ เกิด

ปญญา เขาใจในเบญจขันธที่ลวนเปนไปตามเหตุและปจจัย ตามสามัญญลักษณะคือไตรลักษณ หาก

ไมรูไมเขาใจ ชีวิตคงหมุนวนอยูในวงลอแหงทุกขและอวิชชา เสมือนอยูในปากแหงพญามารราย 

ไมรูจบ 
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                              กาลจักร หรือภวจักร 

                                            
  

ภาพกายนคร  จากสมุดขอยของไทย ที่วาดวยการถูกครอบงําของอวิชชา คือยักษมารที่มา

ลวงใหคนหลงใชสุมจับไดงูนึกวาปลา หลงเลี้ยงไกไวชนเพื่อตัวกูของกู บูชาไฟหวังไดคุณวิเศษ     

มีแตความหวาดวิตกกลัวเหมือนคนตกนํ้า ถูกสุนัขกัดขบแลวยังพบราชสีหจะขย้ําเสมือนคนอยูใน

โลกก็ไมเห็นโลก ปลาอยูในนํ้าก็ไมเห็นนํ้าตามที่เปนจริง เปนอยูอยางพญาชางสารที่ด่ืมกินแตนํ้า

สามสระที่เต็มไปดวยตัณหาทั้ง 3 อันเปนปจจัยตอกัน ไปถึงนกคุมที่สําคัญมั่นหมายผิด ไปยืนอยูบน

ตนเปลาที่แทจริงแลวไรแกน คืออนัตตา และหนู 4 ตัวกําลังกัดรากและโคน แสดงการเกิด แก เจ็บ 

ตาย คืออนิจจัง มีแตการเจริญปญญามาดับอวิชชา ดังภาพเทวดาที่กําลังขี่เพื่อเชือดคอมารใหสะบั้น

น่ันเอง  

                                       ภาพกายนคร   

                                             
  

ภาพนิทานโบราณ ยายกับตาปลูกถ่ัวปลูกงาใหหลานเฝา  แสดงใหเห็นถึงการเปนเหตุและ

ปจจัยของการไมยอมทําหนาที่ 12 อาการ จนปญหาสั่งสมไมถูกแก มีแตการลุกขึ้นมาอาสาทําหนาที่

เปนทอดๆ เร่ิมดวยแมลงหว่ีที่อาสาไปตอมตาชาง ชางอาสาไปพังตลิ่ง ตลิ่งอาสาไปถมนํ้า นํ้าอาสา

ไปดับไฟ ไฟอาสาไปเผาไมคอน ไมคอนอาสาไปยอนหัวหมา หมาอาสาไปกัดแมว แมวอาสาไป 
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กัดหนู หนูอาสาไปกัดสายธนูนายพราน นายพรานอาสาไปไลนกกา ยายมายายไมดา ตามาตาไมตี 

ปญหาไมมีเมื่อทุกคนลุกขึ้นทําหนาที่อยางเปนเหตุและปจจัยกัน พุทธทาสภิกขุใหความหมายวา     

น่ีคือภาพปฏิจจสมุปบาทแบบไทยที่ลึกซึ้งถึงธรรมขั้นสูงยิ่ง  เปนตน 

                                             ภาพนิทานโบราณ ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝา   

                                               
  

นอกจากภาพและประติมากรรมที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีผลงานของทานพุทธทาสที่ทาง

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯไดจัดแบงหมวดหมูใหงายตอการคนควา ดังน้ี 

 หมวดธรรมโฆษณ หนังสือธรรมหลักของพุทธทาสภิกขุ ไดแก ลออายุกันดีกวา, หนังสือ

ชุดธรรมะรักษาโลก, เปลี่ยนคนเปนมนุษย, พระเจาของชาวพุทธ, รูทันเลหกิเลส, ธรรมะในฐานะ

วัฒนธรรมและการประยุกตใหเต็มตามความหมาย, ธรรมศาสตรา 1 และ 2 

 หมวดหนังสือพิมพพุทธสาสนา  หนังสือพิมพรายตรีมาสเลมแรกของประเทศไทยที่ยัง

ดําเนินการตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน นับต้ังแต พ.ศ.2475  

 หมวดอนุรักษตนฉบับ ผลงานลายมือเขียน ผลการศึกษาคนควา รูปภาพ ธรรมบรรยายของ

พุทธทาสภิกขุ ไดแก พุทธทาสลิขิตคํากลอน, พุทธทาสลิขิตขอธรรม, พินัยกรรมของพุทธทาส, 

ความคิดนึกชั่วขณะ ที่ตองรีบบันทึกไวกอนแตจะลืมเสีย, ชวยเขาหนอย...อยาเพิ่งคิดตาย...หัวใจ

นิพพาน, บทพระธรรมประจําภาพ : คํานํา และสีลธรรม, บทพระธรรมประจําภาพ : ปรมัตถธรรม, 

บทพระธรรมประจําภาพ : ภาพสีอ่ืนๆ ซ้ําๆ เกินชุดและบทวิเคราะห, บันทึกไปอินเดียของ        

พุทธทาส, ตอไปน้ีเราจะทําจริง แนวแนจริงทุกๆอยาง แมที่สุดแตการเขียนบันทึกประจําวัน, 100 ป 

รอยจดหมาย พุทธทาส-สัญญา, สมุดภาพปริศนาธรรม “หนวดเตา เขากระตาย นอกบ” , หลักธรรม

ของพระพุทธองค, สาสนสมเด็จฯ กับพุทธทาส และพระดุลยพากยสุวมัณฑ 

 หมวดธรรมะนําสมัย หนังสือที่พัฒนารูปแบบและภาษาใหเหมาะกับยุคสมัย ไดแก เที่ยว

สวนโมกขใหถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข, สวนโมกขอยูที่ไหน, ธรรมะเลมนอย, สมาธิ



53 

 

ภาวนาแบบอานาปานสติอยางยนยอและงายๆ, คูมือปฏิบัติอานาปานสติทั้ง 4 หมวด 16 ขั้นโดยยอ 

และกรรมฐานคืออะไร, การตูนเณรแกวกับนอยไชยา 

 หมวดธรรมประยุกต หนังสือวาดวยการนําหลักธรรมมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ไดแก โลกวิปริต, การเมืองคืออะไร?, โชคดีมีโอกาสไดตามรอยยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม, 

พระราชา กําลังเพื่อความชนะอยางสูงสุดทุกชนิด, การศึกษาสมบูรณแบบ : คือวงกลมที่คุมครอง

โลกถึงที่สุด, สื่อมวลชนบนวิถีวัฒนธรรม : ตามทัศนะของพุทธทาส 

 หมวดธรรมะของครูบาอาจารยทานอ่ืนๆ ที่ไดเทศนาธรรมหรือบรรยาย ไดแก พุทธ

ทาสปสังสนา : ถาไมยึดอะไรในสิ่งรู ก็จะอยูสงบ พบเยือกเย็น, รอยใจฟนไทยใหคืนธรรม 

 หมวดภาษาตางประเทศ ไดแก ANAPANASATI Your simple 101, GUIDE to Dhamma 

Tourism in Thailand, Getting to know each other : you and Anapanasati, Guideline to practicing 

Anapanasati  

 สิ่งตางๆเหลาน้ีของทานพุทธทาสภิกขุคือทรัพยากรวัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรมที่    

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯใหความสําคัญและพยายามจะเผยแผออกมาในวงกวาง 
 

วิธีการจัดเก็บ ระบบคลังขอมูลและเทคโนโลยี 
 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ก็คลายกับสถานที่เก็บรักษาขอมูลในลักษณะ

หองสมุด เชนเดียวกัน กลาวคือ มีวิธีการจัดเก็บ มีระบบคลังขอมูลและเทคโนโลยี  ใชเปนสื่อ

ประกอบการเขาใจ 
 คลังเอกสารแหงน้ีคือคลังพระธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ซึ่งมี

หนังสืออางอิงที่รวบรวมและเก็บรักษา ประกอบไปดวย 

 1. หนังสืออางอิง ไดแก พระไตรปฎกฉบับตางๆ หลายภาษา ทั้งมาเลย ไทย จีน ตลอดจน

ศาสนาอ่ืนๆ  พระคัมภีรอัลกุรอาน ลัทธิเตา เซน มหายาน เถรวาท  

 2. ผลงานพิมพเผยแพรที่เปนงานของทานพุทธทาสที่พิมพเองและบุคคลอ่ืนจัดพิมพให   

ในวาระตางๆ 

 3. สิ่งพิมพอ่ืนๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ศาสนาและลัทธิอ่ืน ความรูทั่วไปทางปรัชญา 

วิชาการ ประวัติศาสตร โบราณคดีปกิณกะ  

 4. ผลงานของผูอ่ืนที่กลาวถึงพุทธทาสภิกขุ ทั้งในดานยกยองเชิดชูและกลาวหาวาราย 

 คลังเอกสารของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ แหงน้ีแบงหองจัดเก็บเปนสัดสวน

ไดดังน้ี  

1. หองปฏิบัติการจดหมายเหตุ ไดแก  
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  -งานรับมอบ ถือเปนสวนแรกรับเอกสารและนานาวัสดุจดหมายเหตุที่พุทธทาส

ครอบครอง เอกสารที่เกี่ยวพุทธทาสภิกขุและสวนโมกขพลารามที่ครอบครองโดยบุคคลอ่ืน รวมทั้ง

เอกสารของบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับพุทธทาสและสวนโมกขพลาราม 

  -งานจัดทําเคร่ืองมือชวยคน จัดทําบัญชีทะเบียนรับมอบเอกสาร บัญชีรายการ

เอกสาร คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ จัดทําระบบฐานขอมูล 

  -งานอนุรักษ ตรวจสอบสภาพ อบ ทําความสะอาด ลดกรดในเน้ือกระดาษ ซอมปะ 

และเสริมความแข็งแรงใหเอกสารใชวัสดุจัดเก็บไรกรด ไดแก แฟม ซอง และกลอง สแกนตนฉบับ

จดหมายเหตุเปนไฟลดิจิทัลเพื่อจัดทําฐานขอมูลสําหรับการสืบคน 

 2. หองเก็บเอกสารลายลักษณ และแผนที่ แผนผัง จะมีตูเก็บชนิดพิเศษโดยเฉพาะเพื่อเก็บ

เอกสารขนาดใหญจําพวกแผนที่ 

 3. หองเก็บเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ จะเก็บผลงานของพุทธทาสภิกขุที่บันทึกไว      

ทั้งประเภทภาพ ฟลม แถบบันทึกเสียงแบบมวนและแบบตลับ รวมทั้งสื่อคอมพิวเตอรที่จัดทําขึ้น

เพื่อการอนุรักษตนฉบับและเพื่อเผยแพร 

 4. หองเก็บหนังสืออางอิงและวัตถุจดหมายเหตุ ไดแก เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองเลนเทป ไมเทา 

กลองถายรูป บาตร และภาพชุดจิตรกรรมและประติมากรรม 100 ภาพ  รอยกวี  100 ป พุทธทาส 

เมื่อ พ.ศ.2549  รวมทั้งหนังสืออางอิงทางศาสนา ผลงานพิมพเผยแพรขงพุทธทาสภิกขุ 

 5. หองคนควา ใหบุคคลทั่วไปสามารถศึกษาคนควาสําเนาตนฉบับรูปแบบดิจิทัลผานทาง

เครือขายอินเทอรเน็ต http//archives.bia.or.th มีทั้งหนังสืออางอิงประเภทพระไตรปฎกบาลี-ไทย 

พจนานุกรมพุทธศาสตร ผลงานสําคัญของทานพุทธทาส เชน หนังสือชุดธรรมโฆษณ และงาน

เขียนตางๆเกี่ยวกับพุทธทาสภิกขุและสวนโมกข พระพุทธศาสนาและลัทธิอ่ืน รวมถึงผลงาน       

ชุดอนุรักษและเรียนรูกระบวนการทํางานของพุทธทาสภิกขุ   

 ที่แลวมาหองคนควาน้ีมีผูเขาไปใชทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ มีประมาณทั้งสิ้น 30 

คนตอสัปดาห มาใชบริการสืบคนหาขอมูลเพื่อไปใชประโยชนดานการวิจัย และเพื่อการศึกษา

หลักธรรมคําสอนของทานพุทธทาส (ที่มา : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ) 

 ดร.โดนัลด เค. สแวเรอร ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศึกษา แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด 

กลาวถึงทานพุทธทาสในเร่ืองของคลังเอกสารและนานาวัสดุการศึกษาคนควาเรียนรู ปฏิบัติ 

เผยแพรซึ่งมีเปนจํานวนมากวา “ผลงานดานหนังสือของทานพุทธทาสในบัดน้ีก็มีเพิ่มมากขึ้น       

จนกลายเปนผลงานทางความคิดชุดสําคัญที่ยิ่งใหญที่สุดเทาที่เคยมี การตีพิมพมาแลวในบรรดา   

นักคิดทางพุทธศาสนาฝายเถรวาท ประวัติศาสตรจะตองยกยองเชิดชูทานไวในฐานะนักคิดฝาย   
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เถรวาทที่มีอิทธิพลมากที่สุด นับแตพระพุทธโฆษาจารยแหงลังกาทวีปเปนตนมา  และจักประเมิน

บทบาทและความสําคัญของทานดุจดังทานนาคารชุน นักคิดฝายพุทธ ผูยิ่งใหญของอินเดียทีเดียว  

 “คุณูปการอยางมากมายของทานที่เปนอยูน้ีจะยิ่งเดนชัดขึ้นทุกที และจะยืนยาวตลอด       

ในกาลภายหนาดวย...นักปฏิบัติกรรมฐานวิจารณทานวา เขียนงานไวมากมายกายกองเกินความ

จําเปน นักปรัชญาอภิธรรมในแบบแผนเดิมก็วิจารณความคิดของทานวาไมดําเนินตามแนวคัมภีร

เกา นักกิจกรรมทางการเมืองก็วิจารณสังคมอุดมคติของทานวา เปนเร่ืองเพอฝน และยังมีถอยวาจา

อ่ืนๆอีกมาก” (ที่มา : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ) 

 

 การบริหารงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ มีระบบระเบียบ

ที่บางสวนคลายกันกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหนวยงานอ่ืนๆ แตในรายละเอียด       

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯก็มีเอกภาพที่เห็นวาแตกตางไปจาก

หนวยงานอ่ืนดวยเชนกัน 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ มีการบริหารจัดการที่ไมไดหวังผลกําไรทางเชิง

พาณิชย แตเปนลักษณะของกิจการเพื่อสังคม ซึ่งคือหัวใจสําคัญตอความยั่งยืนของหอจดหมายเหตุ

พุทธทาส อินทปญโญ  

  คณะกรรมการที่จะกลาวตอไปน้ีเปนคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการแสวงหา

แหลงทุน และคณะกรรมการติดตอประสานงานและเครือขายกับองคกรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี       

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯไดจัดแบงกรรมการตามภาระหนาที่เปนชุดกรรมการ ดังตอไปน้ี 

 1. ฝายอํานวยการ ประกอบดวย 

 -คณะกรรมการสนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  ไดแก  

  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ 

  นายชายนอย เผื่อนโกสุม กรรมการ 

  นายบรรยง พงษพานิช กรรมการ 

  นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน กรรมการ 

  นายวีรไท สันติประภพ กรรมการ 

  นางองคอร อาภากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

  นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผูชวยเลขานุการ 

  นายสันติ โอภาสปกรณกิจ ผูชวยเลขานุการ 

 -คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไดแก 
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  ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิ 

  นายเสนาะ อูนากูล รองประธานกรรมการมูลนิธิ 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย กรรมการ 

  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ 

  นางกรรณิการ ตันประเสิรฐ กรรมการ 

  นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการ 

  นายนิคม เจตนเจริญรักษ กรรมการ 

  นางสาวอรศรี งามวิทยาพงศ กรรมการ 

  นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช กรรมการ 

  นายธีรพล นิยม กรรมการ 

  นายบรรยง พงษพานิช กรรมการและเหรัญญิก 

  นายบัญชา พงษพานิช กรรมการและเลขานุการ 

 -คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไดแก 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ 

  นายโพธิพันธุ พานิช รองประธานกรรมการ 

  นายบรรยง พงษพานิช กรรมการ 

  นายรัฐพล ภักดีภูมิ กรรมการ 

  นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน กรรมการ 

  นายสันติ โอภาสปกรณกิจ กรรมการ 

  นายอเนก วาสนาสมปอง กรรมการ 

  นายบัญชา พงษพานิช กรรมการและเลขานุการ 

  นายกิตติศักด์ิ รุงเรืองวัฒนชัย ผูชวยเลขานุการ  

  นางสาวนภา ปยะศิรินนท ผูชวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการแตละชุดที่เขามาชวยงานของหอจดหมายเหตุฯน้ัน  ไมวาจะเปนนักวิชาการ 

นักธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป ลวนมีสวนเกี่ยวของกับทานพุทธทาสภิกขุทั้งน้ัน บางทานเคยบวชเรียน

ที่สวนโมกขพลาราม บางทานเคยไปชวยงานธรรมที่สวนโมกขพลาราม หรือบางทานศรัทธา 

 ในสวนของฝายปฏิบัติการน้ันมีบุคคลอยูหลายฝายที่เปนผูดําเนินการในการจัดการของ   

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญใหขับเคลื่อนได ทั้งน้ีมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

            2. ฝายปฏิบัติการ ประกอบดวย 

  -ผูอํานวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  คุณบัญชา พงษพานิช 
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  -ผูจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  นายกิตติศักด์ิ รุงเรืองวัฒนชัย 

  -สวนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไดแก งานไอที งานจดหมายเหตุ งานสื่อสาร

และเผยแพร 

  -สวนงานอํานวยการ ไดแก งานบุคคล งานธุรการสํานักงาน งานธุรการทั่วไป  

งาน SAMCO  งานธรรมภาคี 

  -สวนงานจดหมายเหตุ ไดแก นักจดหมายเหตุ เทคนิคจดหมายเหตุ เอกสารสนเทศ 

  -สวนงานกิจกรรมและประชาสัมพันธ ไดแก ประสานงานกิจกรรม นักกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ 

  -สวนงานหนังสือและสื่อธรรม ไดแก จัดซื้อ บริการสวนหนา ประสานขอมูล 

 นอกจากน้ียังมีคณะอาสาสมัครฝายตางๆที่มารวมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

คือ 

  -ภาคีทางธรรม ไดแก สวนโมกขพลาราม และธรรมทานมูลนิธิ ไชยา สุราษฎร-

ธานี/วัดญาณเวศกวัน นครปฐม/คณะสงฆสายวัดหนองปาพง อุบลราชธานี/คณะศิษยหลวงพอ

ปญญานันทภิกขุ/คณะศิษยหลวงพอเทียน จิตตฺโต/เครือขายพุทธิกา และพระไพศาล วิสาโล/สถาบัน

วิมุตตยาลัย  และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ฯลฯ 

  -ภาคีรวมมือหลัก ไดแก กระทรวงวัฒนธรรรม/การทองเที่ยวแหงประเทศไทย/

กรุงเทพมหานคร/สํานักนายกรัฐมนตรี/บมจ. อสมท/กรมประชาสัมพันธ ฯลฯ 

  -ภาคีรวมมืออ่ืนๆ ประกอบดวย  

  กลุมงานอํานวยการ บริหาร การเงินและบัญชี ไดแก บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด 

(มหาชน)/บริษัทสยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเมนท จํากัด/บริษัทเบสท ไดเร็คชั่น ซิสเต็ม จํากัด/

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด/บริษัทโทเทล แอคเคานทต้ิง แมนเนจเมนท จํากัด/บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ฯลฯ 

  กลุมงานระบบฐานขอมูล ไดแก ศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ ฯลฯ 

  กลุมงานจดหมายเหตุ ไดแก สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร/

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ฯลฯ 

  กลุมงานการผลิตหนังสือและสื่อธรรม ไดแก บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด/ บริษัทเพลยเวิรค จํากัด/มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย/เครืออมรินทร/เครือ

มติชน ฯลฯ 
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  กลุมงานกิจกรรม ไดแก กลุมอยูเย็นเปนประโยชน/กลุมโยคะ-สถาบัน โยคะ

วิชาการ โยคะบานสวน/กลุมชีวิตสิกขา/หมูบานพลัม ประเทศไทย/มูลนิธิโกมลคีมทอง/วิทยาลัย    

ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล/กลุมอาสานําสวดมนตประจําวัน ฯลฯ 

  

การจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ที่กลาวขางตนอาจนําเสนอใหเห็นความ

เกี่ยวของชัดเจนในภาพรวมดังแสดงไวในแผนภูมิตอไปน้ี  

 

 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

 

 
(ที่มา : www.bia.or.th) 
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ในสวนของงานดานกิจกรรมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ที่ทั้งบุคคลภายนอก

และผูมาเยือนสามารถเขามามีสวนรวมไดตามกิจกรรม ที่เกิดขึ้นในวาระตางๆ ดังที่ผูวิจัยไดใหไว

ดังตอไปน้ี 

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไดสรางสรรคงานกิจกรรมเพื่อใหเกิดความ

หลากหลายและใหสอดคลองกับทุกเพศทุกวัยโดยดําเนินการผานกรอบคิดในลักษณะสื่อ มหรสพ

ศิลปะเพื่อสุขภาวะทางปญญา  

 ในป พ.ศ.2556 ที่ผานมา หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไดพัฒนากรอบแมบท  

ดวย 4 กรอบขอบเขตของงาน ประกอบดวยการเสาะแสวงหาทรัพยากรจดหมายเหตุ ประมวล

รวบรวมและจัดระบบขอมูล 

1. การอนุรักษ ถายโอนสูระบบดิจิทัล และสงวนรักษา 

2. การสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากล 

3. การสงเสริมบริการการสืบคน วิจัย และใชตนฉบับทั้งในสถานที่และเครือขายการ

สื่อสารสมัยใหม 

4. การสรางและพัฒนากิจกรรมตอเน่ืองที่ดี มีจดหมายเหตุเปนฐาน 

 

โดยกรอบแมบททั้ง 4 จะดําเนินการผาน 5 กรอบกิจกรรมสรางสรรค คือ 

1. กิจกรรมดานหลักคิด ทฤษฎีทางธรรมในพระพุทธศาสนา มีทั้งที่เปดใหใชทุกวันตาม

อัธยาศัยที่หลากหลายและมีสีสันในลักษณะหลักสูตรการเรียนรูอยางตอเน่ืองและเปน

ระบบ เชน  งานธรรมโฆษณศึกษา  อานาปานสติจากพระโอษฐ รวมทั้งคูมือมนุษย  

ซึ่งกําลังเปนที่นิยมอยางยิ่ง 

2. กิจกรรมดานการปฏิบัติ บําเพ็ญเพียรภาวนา ทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯสรางงาน

อานาปานสติใหลงตัวและกําลังขยายออกไปนอกสถานที่และขยายสูสวนโมกขที่ไชยา 

รวมทั้งการสวดมนตที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯกําลังขยับขยายทั้งในเชิงรูปแบบ 

และสาระ และงานการภาวนาคนเมืองในแนว Modern Meditation ตางๆ เชน โยคะ 

เพลงดนตรี และหัตถศิลปตางๆ 

3. กิจกรรมธรรมนันทนาการ มีทั้งดานศาสนประเพณี เชน ธรรมะในสวนกับเทศกาล

เจริญสติ รับปใหมชีวิตใหม งานวัดลอยฟาและเพ็ญภาวนา หรือ Full Moon 

Meditation Night  ดานธรรมนันทนาการ เชนงานดนตรีมีธรรมที่มีการขยายใหใหญ

ขึ้น ไดแก เพลงสบายใจ/เพลงดีมีขอคิด/ดนตรีเพื่อการภาวนา กับงานมหกรรม    

ดนตรี  มีธรรมตางๆ รวมทั้งรายการเดซิเบลแหงความสุข ทางชองทรู ปลูกปญญา  



60 

 

และพื้นที่ชีวิต ทางไทยพีบีเอส  และดานธรรมอบรมบมเพาะ กําลังพัฒนาทั้งการอบรม 

การเขาคาย และการทองเที่ยว 

4. กิจกรรมพิเศษตางๆ ซึ่งมี 4 โครงการใหญ คือ ปฏิบัติบูชาญาณสังวร อาจารยบูชา      

20 ป, พุทธทาสภิกขุละสังขาร, กิจกรรมธรรมวาที : เพื่อพระภิกษุผูอุทิศตนเพื่อ      

พระศาสนา และกิจกรรมภาคภาษาอังกฤษ 

5. กิจกรรมสนับสนุน ไมวาจะเปนงานระบบจดหมายเหตุและฐานขอมูล งานการสื่อสาร

สาธารณะ งานธรรมภาคี งานติดตามประเมินผล จัดการความรู วิจัยและพัฒนา งาน

อํานวยการและการบริหารจัดการ 

 ทั้งกรอบขอบเขตงานและกรอบกิจกรรมน้ันผานการขับเคลื่อนโดยกลุมกิจกรรม

กัลยาณมิตร ธรรมภาคีเครือขายตางๆ สถาบัน องคกร หนวยงาน สื่อสารมวลชน หรือแมกระทั่ง

ประชาชนผูแสวงหาความสุขที่แทและกลุมคนรุนใหม เพื่อการรับรู สัมผัส เสริมสรางสุขภาวะทาง

จิตและปญญาอยางตอเน่ือง 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ พยายามทําใหเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรมชัดเจน 

โดยคิดคนและพัฒนาสื่อ ศิลปะ มหรสพทางสติ-ปญญาออกมาหลากหลายรูปแบบ สงเสริม

ใหบริการขอมูลแกสังคม ปจเจกบุคคล ครอบครัว องคกร สถาบัน โดยเฉพาะสื่อสารมวลชน      

เพื่อเผยแผขยายผลในวงกวาง ซึ่งจะเกิดขึ้นตองไดรับความรวมมือหลายฝายและใชเวลาจนเกิด 

ความยั่งยืนของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯตอไป 

  
รูปแบบและกระบวนการงานอาสาสมัคร 

 ในขณะที่การมีสวนรวมของอาสาสมัครในการจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ มีรายละเอียดที่อภิปรายไดดังตอไปน้ี  
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไมไดเปนผูผลิตหรือจัดใหมีการผลิตงานดนตรี 

มหรสพ นิทรรศการ หรือสื่อศิลปะตางๆเพื่อใชในกิจการของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯโดยตรง 

แตทําหนาที่เหมือนภัณฑารักษของสังคม ที่คอยเชื้อเชิญ คัดเลือก และกลั่นกรองศิลปนหรือผูจัด

กิจกรรมศิลปะอันเน่ืองกับธรรมะ ใหมาใชพื้นที่จัดแสดงงานธรรมศิลปะอยางตอเน่ือง เพื่อจรรโลง

สังคมและเปนประโยชนตอตัวศิลปน ผูจัดกิจกรรม และผูเขาใชบริการ จนเกิดเปน “ศูนยเรียนรูและ

สถานบริการดานศาสนธรรมอันร่ืนรมย” ที่ชัดเจนแหงแรกของสังคมไทยไดจริงตามเจตนารมณ  

ในการกอต้ังหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 
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ลักษณะเดนของหอจดหมายเหตุฯ คือ  

 1.ความเฉพาะของเน้ือหาสื่อ อันเกิดจาก “เสนหของพุทธทาสธรรม” หรือธรรมะของทาน

พุทธทาสที่จับใจผูคนมายาวนาน 

 2.ความเฉพาะของหอจดหมายเหตุฯผูสรางสื่อมี “ตนทุนทางความรู ตนทุนสังคม และ

ตนทุนวัฒนธรรม” 

 3.เจตนา ความพยายาม และความสามารถของผูดําเนินการหอจดหมายเหตุฯในการปรับ

ประยุกตทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูเพื่อประโยชนในการเผยแผธรรมอยางกวางขวางที่สุด เขาถึงคน

จํานวนมาก และผานชองทางหลากหลายที่สุด 

 กลไกที่ชวยขับเคลื่อนใหหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯดําเนินไปไดก็คือ ธรรมภาคี เปนผูมี

สวนในธรรม หรือผูมีสวนในงานธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เลือกใชคํา “ธรรม

ภาคี” เพื่อสื่อถึงจุดมุงหมายในการสงเสริมธรรม การปฏิบัติธรรม โดยมหาวชิรเมธี เปนผูเชิญคํา 

“ธรรมภาคี” จากพระไตรปฎกมาใชซึ่งมีความหมาย ดังน้ี  

 “สําหรับคําวา ‘ธรรม‘ น้ัน ทานพุทธทาสเสนอหลักคิดวา ธรรม หมายถึง ‘ธรรมชาติ‘  อันมี

ความหมาย 4 ประการ คือ 1.หมายถึงตัวธรรมชาติที่เปนไปตามธรรมอยางแทจริงแนนอน ไม

ผิดเพี้ยนแปรเปลี่ยนเปนอยางอ่ืน 2.โดยเปนไปตากกฎธรรมชาติ ที่เปนตัวกําหนดแหงธรรมชาติ

ทั้งหลาย 3.ซึ่งมีแตการกระทําหนาที่ตามกฎธรรมชาติเทาน้ัน จึงจะไดรับผลจากการทําหนาที่ตามกฎ

ของธรรมชาติที่เสร็จสมบูรณ 4.เพื่อบรรลุซึ่งเปาหมายโดยธรรม ไมวาจะเปนหนาที่ใดๆ ต้ังแตการ

กิน อยู หลับ นอน ประกอบสัมมาอาชีพ เลื่อนระดับชีวิตใหสูงขึ้น เพื่อการรับผลแหงความสุขยิ่งขึ้น

ตามลําดับ โดยมีธรรมอยูกับเน้ือกับตัว หากไมเปนโดยธรรมขั้นตอนใด ก็ยากที่จะบรรลุถึงซึ่ง

ผลสําเร็จแหงความสุขสงบและสันติได” 

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ บริหารงานในรูปแบบมูลนิธิ ซึ่งเปนองคกรการกุศล 

ไมแสวงหากําไรเชิงพาณิชย อยูไดดวยเงินบริจาคและการรวมสบทบของผูเห็นประโยชนใน

กิจกรรมของหอจดหมายเหตุฯ จึงเลือกใชระบบบุญบริหาร หรือ “บุญนิยม” ที่เปดกวางใหผูมีจิต

อาสาสมัครเขารวมในธรรม เพื่อลดคาใชจายที่ เปนตัวเงิน และลดภาระการบริหารจัดการ 

ขณะเดียวกันก็หวังวา ระบบบุญบริหารจะทําใหเกิดกําไรทางจิตวิญญาณ เกิดความสุขและความปติ

ชุมชื่นใจ จากการไดลงมือทําความดีและชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน อันเปนสิ่งสําคัญที่จะเปนฐานของ

ชีวิตในวิถีแหงทาน ศีล ภาวนา ซึ่งจะพัฒนาไปสูความสงบเย็น ชวยใหแตละบุคคลและเชื่อมตอไป

ยังสังคม เกิดความสุขที่ละเอียดประณีตขึ้นเร่ือยๆ 

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ มีหลักคิดในการเลือกงานที่จะลงมือทํา 3 ระดับ คือ  

  1. งานที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯทําเอง 
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  2. งานที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯรวมทํากับธรรมภาคี 

  3. งานที่ธรรมภาคีทําเองเปนสวนใหญ 

 การจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ จะมีธรรมภาคีเปนตัวขับเคลื่อน ซึ่ง

แนวคิดเร่ืองธรรมภาคีเร่ิมตนมาจากคุณหมอบัญชา พงษพานิช เลาถึงแรงบันดาลใจวา “ตนป 2548 

มีการจัดต้ังองคการ Save Andaman Network  (SAN) หรือเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง

อันดามัน หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ เมื่อป 2547  ทั้งน้ีก็เพื่อใหมีสวนรวมในการฟนฟูชีวิตชุมชน

ชาวประมงพื้นบานที่ประสบภัยสึนามิ  โดยการรวมมือจากหลายๆฝาย ทั้งองคกรธุรกิจ บุคคลทั่วไป  

และองคกรระหวางประเทศ  

 “การทํางานในคร้ังน้ีจึงเกิดอาสาสมัครเปนจํานวนมาก ทําใหเห็นลักษณะของอาสาสมัคร

ได 3 แบบ คือ หน่ึง อาสาสมัครแบบไรเงื่อนไขโดยสิ้นเชิง อยากใหชวยทําอะไรทําได  สอง 

อาสาสมัครแบบมีเงื่อนไข ทํางานตามที่ตนเองถนัด มีความผูกพันกับความสําคัญของงาน และสาม 

อาสาสมัครที่ตองการสถานภาพหรือการยอมรับ เชน ไดรับใบรับรองหรือไดชื่อเพื่อเปนผลงานใน

แฟมประวัติ” 

 เมื่อคุณหมอบัญชา พงษพานิช มาเปนผูอํานวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

จึงไดนําการทํางานของอาสาสมัครแบบ “บุญบริหาร” มาใช เพราะอยากใหที่หอจดหมายเหตุฯ   

แหงน้ีเปนที่ปราศจากเร่ืองเงินเร่ืองทอง แตเปนในเรองของการทําบุญมากกวา   

อีกบทเรียนหน่ึงที่นํามาเปนแบบอยางของหอจดหมายเหตุฯในเร่ืองของ “บุญบริหาร” ก็คือ 

หลักคิดของมูลนิธิฉือจ้ี ประเทศไตหวัน ที่เนนใหมาสรางประโยชนตอเพื่อนมนุษยดวยความเมตตา

กรุณา เนนการชื่นชมแทนการตําหนิ และชักชวนใหทําความดี ชวยเหลือคนยากคนจน นอกจากน้ี 

ยังชักชวนใหปฏิบัติและลงมือทําโดยใชหลักพรหมวิหาร 4  คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

ดังที่ทานพุทธทาสไดกลาวไววา “คุณธรรมโพธิสัตวที่มีอวโลกิเตศวรเปนตัวแทน ซึ่งชาว

พุทธไทยควรจะนอมรับมา คือ หน่ึง สุทธิ คือจิตใจที่บริสุทธิ์ สอง ปญญา คือความเขาใจในเร่ือง

ชีวิต สาม เมตตาไมมีประมาณ สี่ ขันติ คือความอดทน ถาเรามีตรงน้ี การทํางานแบบฉือจ้ีก็จะทํา

ความเขาใจไดงาย” (ที่มา : “เมื่อพระอวโลกิเตศวรมากรุงเทพฯ” ในเนชั่นสุดสัปดาห, 20 สิงหาคม 

2553) 

ดวยหลักคิดเชนน้ีทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯจึงแสวงหาผูรวมทํางาน โดยแบงธรรม

ภาคีออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี   

 1. ธรรมภาคียุทธศาสตร หรือภาคีหุนสวน คือ บุคคลหรือองคกรที่มีความสนใจรวมทํา

ภารกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯในระดับตางๆ 

ประกอบดวย 
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  ธรรมภาคียุทธศาสตรระดับนโยบาย หมายถึง คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมาย

เหตุพุทธทาส อินทปญโญ ซึ่งมีศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน และ

กลุมคนที่ขับเคลื่อนงานธรรมและงานของหอจดหมายเหตุฯ เชน ตัวแทนจากสวนโมกข ไชยา 

ธรรมทานมูลนิธิ และผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ 

  ธรรมภาคีระดับปฏิบัติการ แบงเปน 3 ลักษณะงาน คือ 

   1.  สวนดํา เ นินก ารกอ ต้ังหอจดหมาย เหตุพุทธ ทาส อินทปญโญ 

ประกอบดวยคณะกรรมการแตละสวน เชน คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุฯ และภาคีที่เปน

กลุมองคกร 

   2. สวนจัดหาทุนดําเนินการ หมายถึง ผูมีสวนเร่ืองการจัดหางบประมาณ

เพื่อการกอสรางและดําเนินการ เชน คณะกรรมการสนับสนุนหอจดหมายเหตุฯ 

   3. สวนดําเนินงาน  ไดแก ดานจดหมายเหตุ ดานผลิตและเผยแผสื่อธรรม 

ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานกิจกรรม และดานอํานวยการ 

 2. ธรรมภาคีประจําและกึ่งประจํา ธรรมภาคีประจํา คือผูที่มาชวยงานประจําสม่ําเสมอ 

ไดแก เจาหนาที่ของหอจดหมายเหตุฯ สวนธรรมภาคีกึ่งประจํา คือผูที่ชวยงานตามที่ตกลงกันไว 

 3. ธรรมภาคีทั่วไป คือผูที่มาชวยงานหอจดหมายเหตุฯเปนคร้ังคราวตามความสมัครใจ  

โดยไมมีขอตกลงหรือเงื่อนไขผูกพันใด 

 นอกจากน้ีหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไดออกแบบลักษณะรูปแบบธรรมภาคี

เพื่อเอ้ือใหผูสนใจทํางานบุญไดตามอัธยาศัย สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเวลาของ    

แตละคน เรียกวา “ระบบ    4 + 3”  

 “4” คือ สี่ประเด็นสําคัญที่ธรรมภาคีตองพิจารณาในการทํางานอาสาสมัครกับหอจดหมาย

เหตุฯวา    (1) จะผูกพันตอเน่ืองในงานมากนอยแคไหน (2) จะทํางานที่ไหน (3) จะบริหารจัดการ

กับหอจดหมายเหตุอยางไร และ (4) จะดูแลและสนับสนุนงบประมาณในการทํางานรวมกับหอ

จดหมายเหตุฯอยางไร 

 “3”  คือความเขมขนสามระดับในการทํางานอาสาสมัคร ไดแก  

(1) ผูกพันประจํา  แบบเกาะติด/กึ่งผูกพัน เปนงานๆหรือบางชวงเวลา/ไมผูกพัน ทําเปน

คร้ังคราว 

(2) ปฏิบัติงานที่หอจดหมายเหตุฯ/ที่หนางานที่กําหนด/ที่บาน หรือสถาบัน หนวยงาน      

ของตนเอง 

(3) บริหารจัดการโดยหอจดหมายเหตุฯ/รวมกันจัดการ/ธรรมภาคีจัดการเอง 

(4) ธรรมภาคีดูแลตัวเอง/รวมกันดูแลตามสมควร/หอจดหมายเหตุสนับสนุนดูแลเปนหลัก 
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ตารางแสดงรูปแบบลักษณะการทํางานของธรรมภาคีของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ

 
(ที่มา : www.bia.or.th) 

 

 ยกตัวอยางเชนธรรมภาคีกลุมบริษัทแปลนและสถาบันอาศรมศิลปที่ออกแบบและควบคุม

การกอสรางหอจดหมายเหตุฯโดยไมคิดคาแรง ถือเปนธรรมภาคีแบบ ๑-3-ค-A คือรับผิดชอบงาน

อยางตอเน่ือง นํางานไปทําที่สํานักงานของตนเอง บริหารงานเอง และดูแลเร่ืองคาใชจางเอง หรือ

กลุมเพลินธรรมนําชม ถือเปนธรรมภาคีแบบ ๑-1-ค-A คือรับผิดชอบงานตอเน่ือง มาทํางานที่      

หอจดหมายเหตุฯ บริหารจัดการเอง รวมทั้งดูแลเร่ืองคาใชจายเองหรือสมทบรวมกับหอจดหมาย

เหตุฯดวย เปนตน  

 ปจจัยที่ทําใหระบบธรรมภาคีประสบความสําเร็จไดน้ันอาจ 4 ปจจัย ดังน้ี 

  1. คนพรอมพอ ซึ่งธรรมภาคีสวนใหญมีความพรอมพอในดานตางๆ ไดแก 

   -พรอมดานเศรษฐกิจ  ธรรมภาคีที่มาชวยงานเปนประจําสม่ําเสมอ        

เปนกลุมคนที่มีหนาที่การงานมั่นคง ซึ่งมีทั้งพนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ องคกรระหวางประเทศ 

หรือผูบริหารองคกร 

   -พรอมความรู พรอมความสามารถ กลุมธรรมภาคีมีความแตกตาง

หลากหลายทั้งอาชีพและระดับการศึกษา 

   -ใฝรู ใฝพัฒนาชีวิตจิตใจ  

   -มีความต้ังมั่นและอุทิศตน  

  2. ตัวระบบมีความเปดกวางและยืดหยุนสูง คือเปดโอกาสใหอาสาสมัครเลือก

ทํางานตามความสมัครใจและตามขอจํากัดเร่ืองเวลาของแตละคน 
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  3. มีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง หอจดหมายเหตุฯพยายามจัดกิจกรรมใหมีความ

หลากหลาย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เพื่อใหผูที่มีความสนใจตางกันไดเขารวมกิจกรรมอยาง       

มีความสุขและเพลิดเพลินพรอมกับธรรมะดวย 

  4. คนทํางานมีความศรัทธา เชื่อมั่น และมีสัมพันธไมตรีที่ดีตอกัน ไมวาจะเปน 

   -ความศรัทธาตอธรรมะ 

   -ความศรัทธาตอทานพุทธทาส 

   -ความศรัทธาตอหมอบัญชา (ผูอํานวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ) 

   -ความเชื่อมั่นกันและกันของกลุมธรรมภาคี 

 ภารกิจที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ คือการศึกษาวิจัย

และพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาตนฉบับหนังสือและสื่อธรรมใหมๆเพื่อเผยแผอยางกวางขวาง 

รวมทั้งมีการจัดแปลเปนภาษาตางประเทศ เพื่อใหเกิดการเขาถึงธรรมในหลายรูปแบบ  

 นอกจากน้ีหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ สรางสรรคความหลากหลายของกิจกรรม

ในลักษณะสื่อ มหรสพ ศิลปะเพื่อสุขภาวะทางปญญา เพื่อใหเปนศูนยเรียนรูและสถานบริการดาน

ศาสนาธรรมอันร่ืนรมย เกิดบรรลุธรรมในลักษณะ Spiritual Fitness & Edutainment Center ที่

เสริมสรางสติปญญาและจิตใจใหเจริญจนกลาแข็งในความถูกตองดีงามจนเปนผูสงบ เย็น และ    

เปนประโยชน เปนผูอยูใน ใจเหนือ และเกื้อโลกยิ่งๆขึ้นไป  
การทําความดีที่ทําใหเกิดความสงบ เย็นทั้งตอตนเองและผูอ่ืนแลวน้ัน ยังเปนประโยชน

อยางสูงที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เปดกวางการทําดีน้ี ซึ่งพระไพศาล วิสาโล ได

ปจฉิมกถาในงานตนคนคน อะวอรดส 2552 วา “เราโหยหาความดี ไมใชเพียงแความีความสุขที่ได

เห็นคนดีไดทําสิ่งที่เปนความประทับใจเทาน้ัน แตยังอยากทําความดีดวย มนุษยทุกคนอยากจะทํา

ความดี และอาตมาเชื่อวา เมื่อเราไดทําความดีแลว เราจะมีความสุข ความดีที่เราทําน้ันเปรียบเสมือน

กับนํ้าที่หลอเลี้ยงตนไมภายในใจใหเกิดดอกที่งดงาม ความดีหรือมโนธรรมสํานึกในใจเราน้ัน ไมมี

อะไรที่จะหลอเลี้ยงไดดีเทากับการทําความดี และเมื่อไดทําความดีแลวจะมีความสุข ความดี 

โดยเฉพาะการเสียสละเพื่อผูอ่ืน แมดูเผินๆแลวคือการทําตัวเองใหลําบาก แตที่จริงแลวเมื่อเรา       

ทําความดี เราใหความสุขแกเพื่อนมนุษย ความสุขน้ันไมไปไหนเลย จะยอนกลับมาที่ใจเรา ทําให

เรามีความสุขอยางลึกซึ้ง และทําใหชีวิตเรารูสึกมีคุณคา ไดรับการเติมเต็ม” 
 พระไพศาลยังกลาวถึงการทําความดีไววา “การมีโอกาสไดทําความดี สรางสรรคประโยชน 

ลวนมีผลในการหนุนเสริมพลังแหงความดีในใจเราใหงอกงาม จนอยากทําความดีเพิ่มขึ้น ไมใช

เพียงเพราะคําปรารถนาชื่นชมเทาน้ัน หากยังเพราะมีความสุขที่ไดทําความดี เปนความสุขที่เกิดจาก

ความภาคภูมิใจและรูสึกวาตนมีคุณคา รวมทั้งมีความสุขที่เห็นผูอ่ืนไดรับความสุขจากการกระทํา
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ของตน การเสริมสรางพลังแหงความดีในใจของผูคนดวยการมีนํ้าใจไมตรี ปฏิบัติตอกันดวยความ

ปรารถนาดี มองเห็นดานดีของเขา รวมทั้งเปดพื้นที่ใหเขามีโอกาสทําดีไดมากขึ้น พลังฝายบวกยอม

กระตุนพลังฝายบวกของอีกฝายใหแสดงตัวออกมา หากเราปรารถนาที่จะสัมผัสหรือไดรับความ    

ดีงามจากอีกฝายหน่ึง ไมมีทางอ่ืน นอกจากเราตองเปนฝายเร่ิมตนทําดีกับเขากอน” (พระไพศาล     

วิสาโล, มติชนรายวัน 16 ต.ค. 2553)  

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ มีกิจกรรมหลากหลายที่จะพยายามสอดแทรก

ธรรมะไปสูสาธารณะใหมากขึ้น และสิ่งขับเคลื่อนหรือระบบจัดการของหอจดหมายเหตุก็คือ ธรรม

ภาคี หรืออาสาสมัคร ซึ่งตลอดเร่ิมกอต้ังหอจดหมายเหตุพุทธทาสมีผูสนใจเขารวมเปนอาสาสมัคร

เปนจํานวนมาก 

 พระไพศาล วิสาโล ใหความคิดเห็นเร่ืองอาสาสมัครวา “อาสาสมัครที่สวนโมกขทําใหการ

เผยแผธรรมเปนไปอยางกวางขวางมากขึ้น แตในสวนตัวอาสาสมัครเองก็ไดประโยชน เชน การที่

จะตองเผยแผธรรมก็ตองคนควา และการศึกษาคนควาก็ทําใหเขาใจธรรมมากขึ้น แมกระทั่งการนํา

เปนมัคคุเทศกบรรยายใหคนเขาใจภาพปริศนาธรรมตางๆ การที่พูดไปๆตัวเองก็จะไดประโยชนมาก

ขึ้นดวย เพราะฉะน้ันก็เปนมิติดานธรรมที่สามารถเกิดขึ้นกับเจาตัวดวย” 

 เร่ืองของการมีสวนรวมถือเปนจุดเดนของการบริหารจัดการของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ คือใหทุกคนไดเขามารวมคิด รวมทํา และรวมแกปญหา ยกตัวอยางเชน กลุมเพลิน

ธรรมนําชม มีการพัฒนาและขยายงานในหลายๆสวน เชน เพิ่มจุดนําชมจากเดิม น่ังสมาธิกอนจบ

การนําชม 10-15 นาที มีกลุมเฉพาะ เชน คนตาบอด คนพิการซ้ําซอน หรือการขยายงานโดยการ

สรางอีกกลุม มีชื่อวา เพลินธรรมนําเที่ยว คือการชวนกันไปสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ 100 แหง 

และมีการเผยแพรทางเว็บไซต หรือการไปสถานปฏิบัติธรรมตางๆแลวมีการบันทึกเปนสารคดี   

เพื่อนําออกเผยแพรสูสถานีโทรทัศน เปนตน  

 หรือกลุมอยูเย็นเปนประโยชนที่มีความเข็มแข็งในการจัดการตัวเอง และมีการพัฒนา

รูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจขึ้น เชน การพัฒนาหลักสูตรอานาปานสติ 16 ขั้น เปนการเจริญสติ

ภาวนาสมถวิปสสนาที่พระพุทธองคทรงสอน ทั้งในระดับเบื้องตน ขั้นกลาง ขั้นกาวหนา  ซึ่งมี

รูปแบบ 3 ชั่วโมง จํานวน 1 วันตอสัปดาห รูปแบบ 2-3 วัน, 5 วัน, 7 วัน แบบพักคางคืน ณ สถาน

ปฏิบัติธรรม   

และการอบรมธรรมโฆษณ  เปนการศึกษาพระไตรปฎก โดยเฉพาะสวนที่เปนพระสูตร     

ที่เปนพุทธพจน เปนหลักสูตรตอเน่ือง เดือนละ 2 คร้ัง  

การอบรมทั้งสอง ทางกลุมอยูเย็นเปนประโยชนอธิบายใหผูเขาอบรมเขาใจงายขึ้นดวยการ

ยกตัวอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  
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 กลุมออนไลน เปนธรรมภาคีที่ทํางานผานระบบอินเตอรเน็ตดวยการถอดเสียงธรรม

บรรยาย ไมเคยเห็นหนา แตก็มีความผูกพัน 

 กลุมสุขภาพใจ นอกจากจัดเสวนา รอยคน รอยธรรมแลว ยังขยายงานไปสูเคเบิลทีวี โดยนํา

คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงการเสวนาไปเผยแผทางสุขภาพใจชาแนล รวมทั้งยูทูบและเฟซบุกอีกดวย 

 การมีสวนรวมของธรรมภาคีที่เปนไปอยางงอกงามก็คงดวยปจจัยตางๆ คือ 1. เน้ือในตน 

คือเปนผูสนใจธรรมอยแลว ชอบศึกษาหาความรูหรือฟงธรรม  2. การปฏิบัติฝกตนเองหรือการ

ปฏิบัติธรรมรวมกัน  3. การอยูในสังฆะหรือชุมชนแหงธรรม ชุมชนที่มีกัลยาณมิตรคอยใหกําลังใจ

เมื่อเกิดปญหา ขอผิดพลาดระหวางการทํางานหรือทุกขใจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอธรรม   

4. การไดรวมงานบุญใหญ เชน งานวัดลอยฟา พุทธชยันตี 2600 ปแหงการตรัสรู   5. การมี

ผูรับผิดชอบสวนงานธรรมโดยตรง 

 “พุทธศาสนาน้ันไมใชเปนเร่ืองของการปฏิบัติเพื่อความสุขเฉพาะตน หรือเพื่อความเจริญ

งอกงามสวนตน แตเพื่อประโยชนสุขของเพื่อนมนุษยดวย สิ่งที่จะวัดความกาวหนาในการปฏิบัติ

ธรรมก็คือมีความเห็นแกตัวนอยลง และมีเมตตาแกผู อ่ืนมากขึ้น รวมทั้งพรอมเสียสละเพื่อ

ประโยชนสวนรวมแทนที่จะนึกถึงแตความมั่งมีศรีสุขหรือความสุขเฉพาะตนเทาน้ัน 

 “ดังทานอาจารยพุทธทาสไดทํามากวาคร่ึงศตวรรษ โดยไมเพียงอุทิศตัวเพื่อประโยชนของ

พระศาสนา หากยังพากเพียรเนนย้ําวา หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ความไมเห็นแกตัว นอกจาก

ทํางานเผยแผหรือฟนฟูพุทธศาสนาแลว การใสใจรับผิดชอบตอสวนรวมเพื่อประโยชนสุขของ

เพื่อนมนุษยทั้งในดานรูปธรรมและนามธรรม 

 “ประการหลังน้ีไมเพียงเปนการบําเพ็ญประโยชนทานเทาน้ัน หากยังเปนการบําเพ็ญ

ประโยชนตนดวย เพราะเปนการปฏิบัติธรรมเพื่อลดละตัวตน ขณะเดียวกันก็ชวยสรางสรรค

สิ่งแวดลอมใหเกื้อกูลตอความเจริญงอกงามทางธรรมของผูคน เพราะปฏิเสธไมไดวาปจจัยภาย

นอกน้ันมีผลตอปจจัยภายในดวย สิ่งแวดลอมที่ดีงามยอมชวยสงเสริมใหเกิดคุณภาพจิตที่ดี งายตอ

การเปดรับหรือปลูกฝงกุศลธรรม 

 การปลอยใหสิ่งแวดลอมทั้งทางสังคมและกายภาพเสื่อมโทรม โดยมุงแตสรางประโยชน

ตนน้ัน ในที่สุดยอมสงผลกลับมาบั่นทอนประโยชนตนน่ันเอง แมการปฏิบัติธรรม หรือการดําเนิน

ชีวิตใหถูกธรรมก็กลายเปนเรองยาก หากผูคนรอบตัวแกงแยงเบียดเบียนหรือสิ่งแวดลอมเสื่อม

โทรม” (พระไพศาล วิสาโล, สืบสานปณิธานของทานพุทธทาสภิกขุ, อยูใน ใจเหนือ เกื้อโลก 80 ป 

สวนโมกข ควรคิดอานทําอะไร? อยาใหพุทธทาสรองไห, หนา 30) 

 และดังคําพรที่พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) เมตตามอบใหสวนโมกขกรุงเทพ       

ในการเร่ิมบริการเพื่อนมนุษยวา “อยูใน ใจเหนือ เกื้อโลก”  
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 ทั้งน้ีทางหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ก็ยังแสวงหาธรรมภาคีเพิ่มเติมเพื่อสามารถ

มารวมสรางสรรคและชวยงานธรรมใหรับกับผูมาใชบริการที่เพิ่มมากขึ้นตอไป ดวยการเชิญชวน   

ผูที่มาใชบริการของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ใหเขามารวมเปนธรรมภาคีตามแตความ

สนใจที่ตนเองถนัด 
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บทท่ี 5 

                สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาในหัวขอการจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ผานการมีสวน

รวมในระบบอาสาสมัคร ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี 

 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ 

 2. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

ตามแนวคิดการมีสวนรวมในระบบอาสาสมัคร 

 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  

 1. แนวคิดและรูปแบบจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ พบวา  ดวยความที่พระพุทธทาสเปนบุคคลสําคัญของโลก งานของทานพุทธทาสเปน

งานที่มีคุณคา และทานพุทธทาสไดทํางานทุกชิ้นก็เพื่อวันขางหนาที่ไมไดเพื่ออานสําหรับตนเพียง

อยางเดียว แตเพื่อการเผยแผหลักธรรมคําสั่งสอนเหลาน้ีเปนประโยชนตอมนุษยชาติอยางแทจริง  

ทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุที่มีอยู ไมวาจะเปนอาคารสถานที่ ภาพหินสลัก หรือขอคิด

ขอธรรม งานเอกสารตางๆ สิ่งตางๆเหลาน้ี หอจดหมายเหตุนําไปสรางคุณคาเพื่อใหคําวา พุทธทาส

จักไมมีวันตาย ยังอยูกับทุกๆคน  

  

 2. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  ตามแนวคิด

การมีสวนรวมในระบบอาสาสมัคร พบวา การจัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ           

มีลักษณะเดนอยู 3 ลักษณะ คือ  

  ลักษณะที่หน่ึง คือ ความเรียบงาย เชน เร่ืองของอาคารสถานที่ที่ใหความรูสึกผอน

คลาย สบายๆ ไมดูเครงครัดเหมือนวัด ที่ตองนุงขาวหมขาว หรือตองสวมกิริยามารยาทมากเกินไป 

ทําใหคนหนุมสาว วัยรุน หรือครอบครัวสามารถเขามาใชพื้นที่ได  ลักษณะที่สอง คือ การไมยึดติด

ในครูบาอาจารยสายใดสายหน่ึง เปดกวางใหผูสนใจไดปฏิบัติในแนวปฏิบัติที่แตกตาง ไมวาจะเปน

การอบรมอานาปานสติ การเจริญสติเคลื่อนไหวแนวหลวงพอเทียน จิตฺตสุโก หรือแบบหมูบาน

พลัมที่มีสติอยูกับลมหายใจและปจจุบันขณะ รวมทั้งไมยึดติดกับการภาวนาแบบเดิม แตสรางสรรค

รูปแบบใหมที่หลากหลาย โดยประยุกตจากกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมอ่ืนๆมาเปน

กระบวนการหน่ึงในการเจริญสติภาวนา ลักษณะที่สาม คือ การเผยแผที่ถึงแกนของศาสนา กิจกรรม 
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ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ไมเพียงแตหลากหลายหรือเปดกวาง ทุกกิจกรรม      

แฝงไปดวยแกนธรรมของพุทธศาสนา ทําใหผูปฏิบัติมองเห็นเหตุแหงทุกขและนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน  

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร ผูมีสวนขับเคลื่อน

ใหการดําเนินการและกิจกรรมตางๆเกิดขึ้นไดก็คือ ธรรมภาคี ซึ่งชวยใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

มีการดําเนินงานที่เปนกิจจะลักษณะ มีกัลยาณมิตร มีองคกรหรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา

ตางๆเขามาชวยเหลือสนับสนุน จนเกิดเปนหอจดหมายเหตุขึ้นมา รวมทั้งธรรมภาคีประจํา หรือ

เจาหนาที่ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ซึ่งแบงหนาที่รับผิดชอบแตกตางกันไป ไดแก 

งานอาคาร งาน กิจกรรม งานจดหมายเหตุ งานสื่อสารประชาสัมพันธ เปนตน  

 เมื่อหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เร่ิมกอต้ังในปแรกน้ันจึงคิดที่จะสรางการรับรู

ของผูคนใหเขามาและรูจักหอจดหมายเหตุฯแหงน้ี  โดยการสรางสรรคกิจกรรม เพื่อใหเกิดการเขา

รวมแลวมีการบอกตอ ทั้งน้ีก็เพื่อใหผูคนไดกลับเขามารวมกิจกรรมกับทางหอจดหมายเหตุฯอีกคร้ัง 

ดังน้ันเมื่อมีกิจกรรมก็ยอมมีคนมาชวยทํางาน  คนเหลาน้ีก็คือธรรมภาคี ซึ่งหอจดหมายเหตุฯก็คือ

พื้นที่กลางที่ทุกคนสามารถมารวมและเรียนรูไปดวยกันได การนําแนวคิดธรรมภาคีมาใชในการ

บริหารจัดการหอจดหมายเหตุฯแหงน้ี เปนการนําวัฒนธรรมพื้นฐานทางศาสนาของสังคมไทยใน

ดานการทําบุญโดยการบริจาคเงิน สิ่งของ หรือแรงงานใหกับวัด ดังจะเห็นไดจากคนในชนบทที่มี

งานบุญเมื่อไหร ก็มักจะมารวมแรงรวมใจชวยกัน คนน้ีทํากับขาวเปนก็มาลงแรง คนน้ีตกแตงพื้นที่

ไดก็มาลงมือทํา ทุกคนไดมีงานทํา  ในสังคมไทยวัดมักทําหนาที่เปนศูนยกลางของชุมชน เปน

สถานที่ที่ชุมชนไดมาพบปะพูดคุยและเปนกัลยาณมิตรตอกัน หอจดหมายเหตุฯจึงนําแนวคิดน้ีมาใช

ภายใตแนวคิดธรรมภาคี 

 ภาพจําลองเชนน้ีที่หอจดหมายเหตุฯนํามาเปนแบบเพื่อสรางคนใหมาชวยงานธรรม เร่ิมตน

จากกิจกรรมเพลินธรรมนําชม ซึ่งเร่ิมแรกต้ังตนคุณหมอบัญชา พงษพานิช จะเปนผูบรรยาย จนเกิด

ความสนใจจากผูที่มารวมกิจกรรม เกิดความประทับใจ จึงกอต้ังเปนกลุมกอนเพื่อทํากิจกรรมเพลิน

ธรรมนําชมในที่สุด คือใครที่เขามาโดยต้ังใจหรือไมไดต้ังใจ เมื่อมาที่น่ีแลว อยางนอยจะได

อะไรบางไมมากก็นอย ซึ่งสิ่งน้ีเปนหัวใจของอาสาสมัคร คือ มาพบเจอแลวอยากขอเขามาชวยงาน 

ขอมามีสวนรวม  

 หรือกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด ก็จะมีอาสาสมัครเขามาชวยกันคนละมือคนละไม บางคน

จัดเตรียมจานชาม บางคนจัดเตรียมอาหารสําหรับพระสงฆ ทุกคนมาชวยกัน พูดคุยกัน จนเกิดเปน

กัลยาณมิตรตอกัน ชวยกันไปทํางานธรรมชนิดอ่ืนๆตอ ปจจุบันคนที่เขามารวมชวยกิจกรรม        
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ตักบาตรเดือนเกิดก็เปลี่ยนไป เปนเด็กวัยรุนมากขึ้น แลวก็ต้ังกลุมของเขาชื่อกลุมเด็กวัดเขามา

ชวยงานที่หอจดหมายเหตุฯ 

 กลุมธรรมภาคีที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากการเร่ิมตนเปดหอจดหมายเหตุฯแรกๆ เร่ิมตนคือ

กลุมเพลินธรรมนําชม ซึ่งมีภาพปริศนาธรรมอยูแลว เมื่อมีงาน ก็ตองมีคนเขามาทํางานน้ัน หรือกลุม

อยูเย็นเปนประโยชน ซึ่งมีความรูและเชี่ยวชาญในเร่ืองของการปฏิบัติอานาปานสติ หรืการปฏิบัติ

อยางธรรมโฆษณ ซึ่งกลุมน้ีก็จะมีความสนใจในธรรมเปนทุนเดิมอยูแลว  

 หรือกิจกรรมสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น เปดโอกาสใหคนทุกเพศทุกวัยไดมาเขารวม แตงตัว

ไดตามสบายโดยไมตองนุงขาวหมขาว ทําใหผูเขารวมรูสึกสบายไมถูกเครงครัด ซึ่งก็เปนแนวทาง

หน่ึงของหอจดหมายเหตุฯที่พยายามจะทําใหที่น่ีเปนกลางสําหรับทุกๆคน 

 การขับเคลื่อนโดยกลุมธรรมภาคีตางๆโดยมีหอจดหมายเหตุฯสนับสนุนอยูเบื้องหลังน้ัน 

ทําใหเกิดการขยายเครือขายและกระจายเน้ืองานไดอยางกวางขวาง เชน กลุมเพลินธรรมนําชม       

ที่เห็นวา ภาพปริศนาธรรมตางๆที่มีอยูในหอจดหมายเหตุน้ันมีระดับความเขาใจของคนแตกตางกัน 

ดังน้ันทางกลุมเพลินธรรมนําชมจึงสรางกิจกรรมสําหรับเด็กๆเพื่ออธิบายภาพปริศนาธรรมที่เด็ก

เขาใจงายและนําไปใชประโยชนตอไป คือสรางกิจกรรมเพลินธรรมนําปญญาสําหรับเยาวชน 

 สวนในเร่ืองคาตอบแทนของธรรมภาคีน้ัน ทางหอจดหมายเหตุมิไดจายเปนปจจัย แตเรา

ตอบแทนโดยการใหธรรมะ เชนชวนไปปฏิบัติธรรม เรียนรูขอธรรมของพระสงฆ และเรียนรู

ประวัติศาสตรของวัดที่เราเดินทางผาน นอกจากจะไดความรูแลว กัลยาณมิตรและธรรมภาคีก็ยังได

แลกเปลี่ยนความรู พูดคุยเพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีกันดวย 

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ เปรียบเสมือนเปนเจาภาพที่ทุกคนสามารถมาใช

บริการได สุดแลวแตวาจะถูกจริตตรงไหนอยางไรของแตละคน เชน กิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด 

การปฏิบัติธรรมอยางหมูบานพลัม หรือการทําอานาปานสติ เปนตน 

 โดยหลักการที่สําคัญของหอจดหมายเหตุฯก็คือ ธรรมภาคีตองมีใจอาสา ตอมาก็มีศรัทธา  

ศรัทธาในพระพุทธเจา ศรัทธาในพระศาสนา และศรัทธาในตัวทานพุทธทาส แมแตวัยรุนที่เขามา

ใชบริการยังมิไดเขาใจถึงคําสอนตางๆของพระพุทธเจา แตเมื่อมาเห็นบรรยากาศ เห็นอาคารสถานที่ 

เกิดความรูสึกเบิกบาน ซึ่งก็เปนจุดมุงหมายของหอจดหมายเหตุฯที่ไมตองการใหเปนเชนวัดหรือ

สถานปฏิบัติธรรม  

 หอจดหมายเหตุฯถือเปนองคกรซึ่งมีเน้ืองานที่รอคนมาทํา เมื่อนําคนก็คือธรรมภาคีหรือ

กลุมอาสาสมัครเขามาใสในงานก็เกิดเปนกลุมเครือขาย ก็เกิดเปนอีกหลายเน้ืองานที่ใหคนเขามา  

ทําอีก   หรืออีกดานหน่ึงเมื่องานเกิดแลวรวมตัวกันเปนกลุมเล็กๆ เมื่อมีคนมาเยี่ยมชม จากเปน

ผูเขารวมกิจกรรม ตอไปก็เปนผูจัดกิจกรรมน้ันๆเอง เมื่อเปนไดเชนน้ีก็เกิดเปน self-organization  
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คือดําเนินจัดการดวยตนเอง หอจดหมายเหตุฯเปนเพียงผูสนับสนุนเทาน้ัน น่ีคือสิ่งที่หอจดหมาย

เหตุฯตองการใหเกิดขึ้น  
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