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 การศกึษานี �มีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพื�อสํารวจ และศกึษาข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และ

โบราณคดีภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก  สําหรับ

ใช้จดัทําฐานข้อมลูองค์ความรู้ ประกอบการพฒันา แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต ในท้องถิ�นที�บ้านเขา

ทเุรียน และ 2) นําเสนอแนวทางพร้อมแผนปฏิบตัทีิ�เหมาะสมสําหรับการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอด

ชีวิตซึ�งมีองค์ความรู้ที�ได้จากการสํารวจและศกึษาข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และโบราณคดีภายใน

พื �นที�รวมทั �งบริเวณใกล้เคียง เป็นสาระในการเรียนรู้  

 การศกึษาพบวา่ฐานข้อมลูสาระเรียนรู้ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ชดุ คือ ชดุข้อมลูทาง

ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถิ�น  และชดุข้อมลูทางด้านโบราณคดี และ เห็นวา่ แนวทางที�

เหมาะสมในการจดัการแหลง่เรียนรู้ในรูปแบบศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียน ควร

ประกอบด้วยพื �นที� 2 สว่น คือ 1) อาคารศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียน  และ 2) พื �นที�จดั

แสดงที�ตวัแหลง่ประวตัศิาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครั �งที�  2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ พร้อม

กนันี � ได้เสนอ แผนปฏิบตัเิป็นแนวทางในการดําเนินงาน ที�มุง่เน้นให้สามารถปฏิบตัิ ได้และเกิดผล

สําเร็จได้จริง  

 แผนปฏิบตัแิบง่เป็น 6 ระยะ และมีองค์กรรับผิดชอบการดําเนินงานตามแนวทางการ

จดัการแหลง่เรียนรู้ โดยองค์กรดงักลา่วควรเกิดจากความร่วมมือของทกุภาคสว่นที�มีสว่นเกี�ยวข้อง

กบัทรัพยากรในท้องถิ�น ซึ�งการดําเนินงานมีฐานอยูบ่นความพงึพอใจและความต้องการของกลุม่

ประชากรในพื �นที� เพื�อให้เกิดประโยชน์ตอ่ท้องถิ�นอยา่งแท้จริง  
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 The main objective of this research is to survey and study historical and 
archaeological information in the areas of Ban Khao Durian and develop databases of 
knowledge gained are created from this information and will be used for managing a lifelong 
learning centre. The research intends to present a model and guideline for management as 
well. The main question of study is which model or guideline is suitable for this area. 
 Knowledge databases are divided into 2 groups. The first group is historical 
knowledge and local wisdom, and the second group is archaeological knowledge. The  
databases were used for preparing a suitable plan for the development of Ban Khao Durian’s 
lifelong learning centre. 
 It is proposed that the centre should comprise 2 exhibition sections. The first 
section is an exhibition hall while the second section is a site museum for studying the World 
War II history and archaeology as well as local natural resources.  
 This study also proposes a management plan which includes 6 operational 
phases. The appropriate organization that should be responsible for the management plan 
was also suggested. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ท่ีมาและความสาํคัญของปัญหา 

 จากการศึกษาเก่ียวกบัจงัหวดันครนายกทัง้ทางด้านประวตัิศาสตร์ และโบราณคดีที่

ผ่านมา กล่าวได้ว่านครนายกมีประวตัิศาสตร์ท่ียาวนานตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์เม่ือ 3,000-

5,000 ปีมาแล้ว เช่น การพบขวานหินมีบ่า และไม่มีบ่า ลูกปัดดินเผา ลูกปัดหิน และลูกปัดแก้ว 

เป็นต้น นอกจากนีย้งัพบหลกัฐานท่ีแสดงถึงการอยู่อาศยัตัง้แต่ราวพทุธศตวรรษท่ี 13-18 บริเวณ

เมืองโบราณดงละคร และในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 มีชุมชนกระจายอยู่บริเวณอื่นอีก ได้แก่ 

ชมุชนบริเวณริมแมนํ่า้นครนายกบริเวณบ้านพรหมณี ชมุชนบริเวณท่าแดง ริมคลองท่าแดง ตําบล

เขาพระ อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก เป็นต้น และเนื่องจากนครนายกเป็นเขตที่ราบติดต่อกัน

ระหวา่งลุม่แมนํ่า้เจ้าพระยาและแม่นํา้บางปะกงท่ีสามารถเดินทางติดตอ่กบัหวัเมืองอ่ืนๆทางภาค

ตะวันออกและภาคอีสานได้ ส่งผลให้ในสมัยอยุธยานครนายกมีความสําคญัในฐานะเส้นทาง

ยทุธศาสตร์ (โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า, กองประวตัศิาสตร์ 2539 : 28-46)  

 บทบาทความสําคัญของนครนายกยังคงมีสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ

ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเหตกุารณ์

ประวตัศิาสตร์ครัง้นัน้ เมื่อญ่ีปุ่ นเดินทางเข้ามาเมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ทัง้ทางบกและทาง

ทะเล จังหวัดนครนายกได้เข้าไปมีบทบาทสําคญัในช่วงแรกเพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพฯ และมี

บทบาทสําคญัอีกครัง้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2486 เม่ือพล.ท อาเคโตะ นากามูระ ได้เดินทางมา

สํารวจภูมิประเทศจังหวัดนครนายกเพื ่อเป็นแนวป้องกันแหล่งสุดท้าย เนื ่องจากมีสภาพที่

เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะสามารถถึงได้ง่าย โดยการรวมสิง่อุปกรณ์ การส่งกําลัง

บํารุงไว้ท่ีน่ีโดยผา่นเส้นทางนํา้ ซึ่งสามารถไปออกยงัปราจีนบรีุ หลงัจากเดือนเมษายน พ.ศ. 2488 

ญ่ีปุ่ นขยายกองทพัทหารในประเทศไทย และกําหนดให้นครนายกเป็น “ที่ตัง้สําคญัของการยทุธใน

อนาคตภายในประเทศไทย” การตัง้ฐานทพัของกองกําลงัทหารญ่ีปุ่ นในจงัหวดันครนายกกระจาย

อยู่ตามพืน้ที่ต่างๆโดยมีอาณาบริเวณครอบคลุม ตัง้แต่เขาทุเรียน เขาพระ เขาฝาละมี  ในเขต

ตําบลเขาพระ และตําบลพรหมณี อําเภอเมือง เขาคอก เขาพระฉาย เขาดินเหนียว และเขาชะโงก

ในเขตพืน้ท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าซึง่เป็นตัง้ทพับก ได้รับขนานนามว่า “ค่ายเขาชะโงก” 

มีพล.ท. มซููจิโร คมิรูะ เป็นผู้บญัชาการ (โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า, กองประวตัศิาสตร์  
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2544 : 117-118) ดังนัน้อาจกล่าวได้ว่าบริเวณเขาชะโงกนีเ้ป็นฐานตัง้ของกองกําลังญี่ปุ่ นที่

คอ่นข้างใหญ่ในประเทศไทยก็ว่าได้ ประกอบด้วยหน่วยทหารทัง้สิน้ 7 หน่วย ดงันี ้1. กองพลท่ี 37 

2. กองพลท่ี 4  3. กองพลท่ี 22  4. กองพลท่ี 56 5. กองพลท่ี 15 6. หน่วยควบคมุเฉลยศึก            

7. หนว่ยทหารอ่ืนๆ (โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า, กองประวตัศิาสตร์ 2539 :189-190) 

 ผู้ ศึกษาไ ด้ เ ข้า ร่วมทํางานในการขุด ค้นทางโบราณคดีที ่บ ริ เวณเขาทุ เ รียน             

ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก เม่ือพ.ศ.2552 ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสําคญั

ทางประวตัศิาสตร์สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในระหวา่งปฏิบตังิานได้ศกึษาและสํารวจพืน้ท่ีเบือ้งต้น 

พบวา่มีทรัพยากรหลากหลายและความสําคญัเป็นอยา่งมาก ดงันี ้

 ทรัพยากรทางด้านวฒันธรรม บริเวณพืน้ท่ีเขาทเุรียน ตําบลเขาพระแห่งนี ้แบง่เป็น 2 

ประเภท ประเภทแรก คือ ทรัพยากรทางวฒันธรรมประเภทประวติัศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นโดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านภายในท้องถิ่น พบว่าพืน้ที่บริเวณดงักล่าว 

บรรพบุรุษชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ถูกกวาดต้อนมาจากประเทศลาว ในช่วงรัชสมยัของ

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3 (สขุ ปานเขาแดง 2552) ซึ่งสมัพนัธ์กบัข้อความท่ี

กลา่วไว้ในจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เก่ียวกบับญัชีเร่ืองจํานวนครัวซึ่งมาแตเ่มืองหลวงพระบาง จ.ศ. 

1192 ( พ.ศ. 2373) เอกสารดงักลา่วแสดงให้เห็นว่ามีครอบครัวชาวลาวพร้อมทัง้พระสงฆ์สามเณร 

อพยพมาจากหลวงพระบางมาอยูท่ี่จงัหวดันครนายกด้วย (รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมูิพลอดลุยเดช 2530 : 74) ในชมุชนท้องถ่ินแห่งนีย้งัมีประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเก่ียวกบั

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในท้องถิ่นและยงัปฏิบตัิสืบเนื่องมาจนกระทัง่ทุกวนันี ้เช่น 

ประเพณีสู่ขวญัข้าว ซึ่งทําทกุปี ในเดือน 3 ขึน้ 3 ค่ํา ทุกครอบครัวพร้อมใจกนัประกอบพิธีกรรมสู่

ขวญัข้าว เพื่อให้เกิดศิริมงคล และแสดงความกตญั�กูตเวทิตาตอ่พระแม่โพสพ เป็นความเชื่อถือ

มาแตโ่บราณกาลว่าพระแม่โพสพเป็นผู้ มีพระคณุตอ่ชาวนา การทําพิธี สู่ขวญัข้าวแตเ่ดิมประกอบ

พิธี ณ ที่นาของตน แต่ในปัจจุบันเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นความสําคัญ และให้ชุมชนเกิดความ

สามคัคีในหมู่คณะ ได้ร่วมพบปะพูดคยุแลกเปลี่ยนซึง่กันและกัน จึงมาร่วมกันจดัที่วดัในตําบล 

นอกจากนีย้ังมีประเพณีวันสาร์ทลาว (ศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 2553) 

และยงัมีประเพณีการเรียกขวญัให้กบัผู้ ท่ีเพิ่งหายจากอาการเจ็บป่วยให้ขวญักลบัมาอยู่กบัตวั เป็น

ต้น สําหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยงัสืบทอดในพืน้ที่บ้านเขาทุเรียน เช่น การเข้าไปทําสวนในป่าใน

บริเวณเชิงเขา เช่น การปลูกไผ่ตง กล้วย รวมทัง้พืชตา่งๆ เพื่อนําผลิตผลของพืชเหล่านัน้มาใช้ใน

ชีวิตประจําวนั และนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ลกัษณะดงักล่าวเป็นภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาติแบบพึง่พิงสัมพันธ์อย่างแท้จริง คือ ไม่ได้ใช้
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ประโยชน์อย่างเดียว แตคื่นชีวิตให้ธรรมชาติด้วยนบัเป็นภูมิปัญญาท่ีควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

เป็นอยา่งย่ิง 

 ประเภทสอง คือ ทรัพยากรทางโบราณคดี ซึ่งเช่ือมโยงกบัประวตัิศาสตร์ของชาติ และ

ท้องถิ่น รวมทัง้ภูมิปัญญาที่เกิดพร้อมกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน จากที่กล่าว

ข้างต้นในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 จังหวัดนครนายกเป็นพืน้ที่ยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งของกองทัพ

ญ่ีปุ่ นในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นฐานท่ีมั่น และสถานท่ีเก็บยุทธปัจจัย (เออิจิ มูราซิม่า และ

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ผู้แปล 2546 : 160) โดยมีอาณาบริเวณครอบคลมุ ตัง้แตเ่ขาทเุรียน เขาพระ 

เขาฝาละมี  ในเขตตําบลเขาพระ และตําบลพรหมณี อําเภอเมือง ถึงเขาชะโงก และเขาดินเหนียว

ในเขตพืน้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ผ่านมามีการดําเนินงานขุดค้นทางโบราณคดี

บริเวณเขาดินเหนียวภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวนัที่ 9-11และ14-22 ตลุาคม 

พ.ศ. 2551 พบบงัเกอร์ หรือหลมุเพลาะของกองทพัญ่ีปุ่ นในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บนสนัเขาดิน

เหนียว ซึง่อยู่ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเขาชะโงก 

นอกจากนีเ้มื่อปีพ.ศ. 2532 กองประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเคยสํารวจพบ

หลมุบคุคล และหลุมเพลาะ รวมถึงแนวก่อหินลกัษณะเดียวกบัพืน้ท่ีขดุค้น กระจายอยูท่ัว่ไปตาม

สนัเขาดนิเหนียวด้วย 

 สําหรับพืน้ท่ีบริเวณเขาทุเรียน มีการขดุค้นทางโบราณคดี เมื่อวนัท่ี 5 – 28 ตลุาคม 

พ.ศ. 2552 โดยดําเนินการขุดค้นพร้อมทัง้ปรับภูมิทศัน์พืน้ที่บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือของเขาทเุรียน เนือ้ท่ีประมาณ 5 ไร่ และแบง่พืน้ท่ีทํางานออกเป็น 4 แห่ง การดําเนินงานทาง

โบราณคดีได้พบสิ่งก่อสร้างทางทหารสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เช่น หลุมเพลาะยาวหลุมบุคคล, 

หลมุสําหรับวางปืนใหญ่ หรือปืนตอ่สู้อากาศยาน และบอ่นํา้ เป็นต้น และยงัพบสิ่งของร่วมสมยัใน

เวลานัน้ อาทิเช่น กระสนุ สําหรับปืนยาวรุ่น  Arisaka ขนาด 6.5 × 50 มม. เกือกม้า ฯลฯ เป็นต้น 

นอกจากนีก้ารสํารวจบริเวณพืน้ที่เขาทุเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระร่วมกับสถานี

พฒันาและส่งเสริมการอนุรักษ์สตัว์ป่านครนายก พบสิ่งก่อสร้างที่มีลกัษณะคล้ายกับหลมุเพลาะ

ยาว, หลมุบคุคล และหลมุสําหรับวางปืนใหญ่ หรือปืนตอ่สู้อากาศยาน กระจายอยู่ทัว่ไปของพืน้ท่ี

เขาดินเหนียว อีกทัง้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน พบว่าพืน้ที่บริเวณเขาทุเรียนและพืน้ที่

ใกล้เคียงมีสิง่ก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตามท่ีได้กล่าวข้างต้นกระจายอยู่ทัว่ทัง้พืน้ท่ี และ

ชาวบ้านยงัเล่าประสบการณ์จากความทรงจําเก่ียวกบัเหตกุารณ์ และสถานท่ีตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกับ

ชว่งเวลาดงักลา่ว อาทิเชน่ ประสบการณ์ในการขายของให้ทหารญ่ีปุ่ น พืน้ท่ีท่ีใช้เป็นลานแสดงและ

ทํากิจกรรมยามว่างเพื่อผ่อนคลายของทหารญี่ปุ่ น เช่น การเล่น  ซูโม่, งิว้ ลักษณะการสร้าง
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สิ่งก่อสร้าง และการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือตา่งๆ รวมถึงนํา้ใจของชาวบ้านและทหารญ่ีปุ่ นท่ีมีตอ่กนั 

เป็นต้น 

 ทรัพยากรทางธรรมชาตกิารศกึษาพบว่าป่าไม้บริเวณเขาทเุรียนมีพืน้ท่ีประมาณ 600-

700 ไร่ อยู่ในพืน้ที่สูงจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 50-300 เมตร แม้ว่าชาวบ้านจะเข้าไปใช้

ประโยชน์พืน้ที่ป่าบริเวณเชิงเขาเพื่อประกอบอาชีพและสร้างท่ีอยู่อาศยั พืน้ท่ีนีย้ังมีความอุดม

สมบรูณ์เน่ืองจากมีการอนรัุกษ์โดยการปลกูพืชสวนเพื่อทดแทนพรรณพืชตามธรรมชาติ ป่าบริเวณ

เขาทเุรียนเป็นป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ผสมกบัป่าไผ่ ทุ่งหญ้าป่าไผ่ และป่าท่ีทําพืช

สวนตามท่ีกล่าวข้างต้น พรรณไม้ท่ีพบทัว่ไป ประกอบด้วยไม้ยืนต้น อาทิเช่น มะไฟ มะม่วง ไผ่ป่า 

ลิน้จี ่ป่า ประดู่ กล้วยป่า ทุเรียน หมากลิง ลาน เฟร์ิน เห็ดชนิดต่างๆ เป็นต้น  ลักษณะทาง

ธรณีวิทยาเป็นกลุ่มหิน ในหินภูเขาไฟชดุเขาใหญ่ บริเวณเขาทุเรียนพบหินเถ้าภูเขาไฟเป็นจํานวน

มาก (กรมศิลปากร 2544 : 93) นอกจากนีบ้ริเวณพืน้ท่ีโดยรอบบ้านเขาทุเรียนยงัคงเป็นลกัษณะ

ของชนบทที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมทัง้แบบพืชไร่และพืชสวนจึงเป็นส่วนประกอบให้

ธรรมชาตขิองพืน้ท่ีแหง่นีย้งัคงสมบรูณ์และงดงามเหมาะแก่การศกึษาเป็นอยา่งย่ิง  

 การศึกษาวตัถุประสงค์ของสถานีพฒันาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก 

ระบุว่าพืน้ที่ป่าไม้ที่อยู่ในการดูแลขององค์กรนีส้นับสนุนให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งศกึษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขา

ต่างๆ เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่ประชาชนถึงความสําคญัของทรัพยากรป่าไม้ แหล่งแร่ และ

สตัว์ป่าเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ ซึง่เป็นปัจจัยสนบัสนุนประการหนึง่ดงันัน้ผู้ศกึ ษา

เห็นว่าควรมีการจดัการพืน้ที่ป่าบริเวณที่มีการดําเนินงานทางโบราณคดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และสามารถเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ได้ด้วย เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นรวมถึงผู้ ที่เข้ามาศึกษาเห็นคุณค่าของทรัพยากร

เหลา่นัน้  

  ปัจจุบนัคุณค่าและความสําคญัของทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ตามท่ีกล่าวข้างต้นยงัไม่มีการจดัการให้คณุคา่ตา่งๆเหล่านัน้เป็นท่ีประจกัษ์ และเป็นประโยชน์ตอ่

การศกึษาเพ่ือเพิ่มความรู้ในด้านตา่งๆให้ประชาชนทัง้ในท้องถ่ิน และกลุ่มผู้ ต้องการศกึษาแตอ่ย่าง

ใด ทัง้นีค้วามสําคญัของทรัพยากรดงักล่าวมีคณุคา่เป็นอย่างมากไม่ควรปล่อยให้ล่วงเลยไปตาม

กาลเวลา นอกจากการอนุรักษ์และพฒันาแล้วสิ่งสําคญัอีกประการ คือ ควรมีการส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้ จากศกัยภาพของทัง้ทางด้านทรัพยากร และองค์กรที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ ผู้ศึกษาเห็นว่า

ควรมีการจดัการพืน้ที่และทรัพยากรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้
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องค์กรท่ีเก่ียวข้อง และผู้ เรียน ซึ่งหมายถึงทกุกลุ่ม ทกุเพศ ทกุวยั ท่ีต้องการเรียนรู้ ได้เข้ามาเรียนรู้

ยังแหล่งเรียนรู้แห่งนี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่คนในท้องถิ่นสามารถได้เรียนรู้และเข้าใจคุณค่าของ

ทรัพยากรตา่งๆท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินเพ่ือสร้างวิธีคิดทางวฒันธรรมท่ีถกูต้อง ตามท่ีกล่าวในข้างต้น การ

จดัการแหลง่เรียนรู้ดงักลา่วอาจเป็นแนวทางหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการกระตุ้นพลงัในการฟืน้ฟูทรัพยากร

ทางวฒันธรรมบางอยา่งท่ีศนูย์หาย หรือลดคณุคา่ลงให้กลบัคืนมาให้เยาวชนรุ่นหลงัได้เรียนรู้และ

สืบทอดอีกทางหนึง่ ท้ายที่สุดสามารถช่วยให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพืน้ที่ดงักล่าว 

และข้อมลูเก่ียวกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในประเทศไทยมีความกระจา่งมากย่ิงขึน้ 

   ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาเร่ือง “แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในบา้นเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก  จงัหวดันครนายก”  นอกจากเพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว ยังเป็นแนวทางหนึง่ในการอนุรักษ์คุณค่าและ

ความสําคญัของทรัพยากรภายในบ้านเขาทเุรียนอีกด้วย สําหรับกรอบในการศกึษาและดําเนินงาน

ในการจดัการแหลง่เรียนรู้ คือ แนวทางการสร้างแหลง่เรียนรู้นีใ้ห้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้

แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวทางปฎิบัติ โดยมีสาระในการเรียนรู้จากชุดองค์ความรู้ที่

รวบรวมและจดัการจากทรัพยากรตามท่ีได้กลา่วข้างต้น คือ  

 ทรัพยากรทางด้านวฒันธรรม บริเวณพืน้ท่ีเขาทเุรียน แบง่เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก 

คือ ทรัพยากรทางวฒันธรรมประเภทประวติัศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และประเภทสองคือ 

ทรัพยากรทางโบราณคดี 

 การศึกษารวบรวม และจัดการชุดความรู้ต่างๆนัน้ผู้ ศึกษาใช้แนวทางการมีส่วนร่วม

ของคนในท้องถิ่นเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหากมีการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลกัดนัให้เกิดการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีดงักล่าว แนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนีอ้าจเอือ้

ให้เกิดการท่องเที่ยวแนวใหม่คือ การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ หรือการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ซึง่จะ

ก่อให้เกิดสงัคมแหง่การเรียนรู้อยา่งแท้จริง 

 

คาํถามในการวิจัย 

 แนวทางและกระบวนการใดท่ีเหมาะในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้าน

เขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก โดยการใช้องค์ความรู้ท่ีได้จาก

การสํารวจและศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ภายในพืน้ที่รวมทัง้บริเวณ

ใกล้เคียง เป็นสาระในการเรียนรู้  
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วัตถุประสงค์ 

 1. สํารวจและศกึษาข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ และโบราณคดีภายในบ้านเขาทุเรียน 

ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก เพื่อจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ในการ

จดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต  

 2. ศกึษาและนําเสนอแนวทางพร้อมทัง้แผนปฏิบตัิตามแนวทางในการจดัการแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน จงัหวดันครนายก 

 

ประโยชน์จากการศึกษา  

 1. ฐานข้อมลูองค์ความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมด้านตา่งๆภายในบ้านเขาทเุรียน 

ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก เพื่อเป็นฐานข้อมลูในการศกึษาและจดัทํา

แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. กรอบแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และแผนปฏิบตัิตามแนวทาง 

ภายในบ้านเขาทเุรียน จงัหวดันครนายก เพื่อให้สถานศกึษาแหง่นีเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ศกึษาค้นคว้าทัง้

ทางประวตัศิาสตร์ โบราณคดีของจงัหวดันครนายก 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านพืน้ที่ทําการศึกษา และประเด็นที่

ศกึษา ดงันี ้

 1. พืน้ท่ีศกึษา 

 สํารวจและศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี ภายในพืน้ท่ี หมู่ 5 

บ้านเขาทเุรียน และหมู ่8 บ้านกดุตะเคียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก  

2. ประเดน็ท่ีศกึษา  

 ศึกษาแนวทางที่เหมาะในการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน 

ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก โดยการใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากการสํารวจ

และศกึษาข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ แหลง่โบราณคดี ภายในพืน้ท่ีรวมทัง้บริเวณใกล้เคียง เป็นสาระ

ในการเรียนรู้  

 ทัง้นีผู้้ ศึกษาได้กําหนดข้อตกลงเบือ้งต้นในการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดีในพืน้ที ่ ดังนี  ้การศึกษาเริ่มตัง้แต่ประวัติช่วงระยะแรกของการตัง้หมู่บ้านถึงปี

พุทธศกัราช 2529 คือ ปีที่มีการตัง้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพืน้ที่จงัหวดันครนายก 
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เน่ืองจากตัง้แตปี่นัน้เป็นต้นมา วฒันธรรมและธรรมชาติถกูกําหนดและเปล่ียนแปลงจากส่วนกลาง

ไมใ่ชจ่ากปัจจยัภายในท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินเป็นตวักําหนด 

 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับศึกษา 

 แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในบ้านเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก แบ่งออกเป็น  2 

กลุม่ ดงันี ้

 กลุม่แนวคดิท่ีใช้สําหรับขัน้ตอนวิธีการศกึษา  

1. แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

2. แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษาประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน 

3. แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษา การศกึษาตลอดชีวิต และการจดัการศกึษาตาม 

อธัยาศยั 

 

 กลุม่แนวคดิท่ีใช้สําหรับกระบวนการในการจดัการแนวทางของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

 4. แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการความรู้  

 5. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และ

กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

 6. แนวคดิเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

 7. แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการแหลง่เรียนรู้ 

 

วิธีการศึกษา 

 แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู  

     1.1 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

ศึกษาแผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ ที่เก่ียวกับจงัหวดันครนายก และพืน้ที่บริเวณเขาทุเรียน 

รวมทัง้บริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียง โดยเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี

สองภายในพืน้ที่นครนายกนัน้อาจต้องมีการสํารวจ และศึกษาข้อมูลในบริเวณกว้างเพื่อเป็น

แนวทางในการจดัฐานข้อมูลดงักล่าวให้ครบถ้วน และศึกษารูปแบบแหล่งเรียนรู้ โดยศึกษาจาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การดงูานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการจัดการแหล่ง

เรียนรู้ภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 
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     1.2 รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสํารวจ บันทึกภาพ แหล่งโบราณคดี 

โบราณวตัถ ุและทรัพยากรวฒันธรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอ

เมืองนครนายก จงัหวดันครนายก รวมถึงสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการวิจยั  

     1.3 สอบถามผู้ รู้เก่ียวกบัเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินรวมถึงภูมิปัญญาตา่งๆ ทัง้

ในลกัษณะการพดูคยุแบบไมเ่ป็นทางการ รวมทัง้สอบถามผู้ ท่ีเก่ียวข้องเร่ืองความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นของตนเอง และความต้องการรวมถึงความ

คิดเห็นในการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก เกี่ยวกับความต้องการ รูปแบบ และแนวทางในการจัดการแหล่ง

เรียนรู้ 

2. การศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู 

 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจดัทําสาระเรียนรู้ และ

จดัทําแนวทางที่เหมาะสมรวมทัง้แผนปฏิบตัิตามแนวทางในการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 
 3. เสนอแนวทางในการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน            

ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก  
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บทท่ี 2 

ปริทรรศน์วรรณกรรมท่ีจาํเป็นสาํหรับการศกึษา 

 

1. แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 การศึกษาเก่ียวกับแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใน     

บ้านเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีหลักการ แนวคิดท่ี

เก่ียวข้องท่ีสามารถนํามาเป็นแนวทางการศกึษา แบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกแนวคิดท่ี 1.1 - 1.3 

เป็นกลุ่มแนวคิดท่ีใช้สําหรับส่วนขัน้ตอนวิธีการศกึษา และกลุ่มท่ีสองแนวคิด 1.4 – 1.7 เป็นกลุ่ม

แนวคิดที่ใช้ในส่วนของกระบวนการในการจัดการแนวทางของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี ้

 1.1 แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

1.2 แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษาประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน 

1.3 แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษา การศกึษาตลอดชีวิต และการจดัการศกึษาตาม 

อธัยาศยั 

1.4 แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

1.5 แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ และ 

กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

1.6 แนวคดิเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

1.7 แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการแหลง่เรียนรู้ 

มีรายละเอียดดงันี ้

 1.1 แนวคดิเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 การกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมควรทําความเข้าใจ

เก่ียวกบัความหมายของวฒันธรรม ดงันี ้

 วฒันธรรมเป็นสิง่ที่เก่ียวข้องกบัมนษุย์ ซึ่งหมายถึงทุกสิง่ทุกอย่างที่มนษุย์เป็นผู้สรรค์

สร้างขึน้เพ่ือการอยูร่อดของตนเอง และเพ่ือพฒันาสงัคมของตน และยงัเป็นเคร่ืองมือที่มนษุย์ใช้ใน

การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน 3 ประการ คือ1) ด้านร่างกาย 2) ด้านสงัคม 3) 

ด้านจิตใจ และวฒันธรรมยงัเป็นเร่ืองเดียวกนักบัคําว่าสงัคม (Social) ชมุชน (Community) และ

ชาติพนัธุ์ (Ethnicity) ซึ่งสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่งๆท่ีอยู่โดยรอบ มีเรียนรู้ในการใช้และสืบทอดวฒันธรรม

นัน้ๆจากรุ่นสู่ รุ่น  ท่ี สําคัญคือ  วัฒนธรรมเป็นสิ ่ง ที ่มีการปรับเปลี ่ยน และเปลี ่ยนแปลง 
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การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นไปเพื่อความอยู่รอดทัง้ตวัวฒันธรรม และผู้สร้างวฒันธรรม โดยใน

กระบวนการวฒันธรรมมีกลไกสําคญัสองประการที่เป็นตวัขบัเคลื่อนให้วฒันธรรมทําหน้าที่สร้าง

สุขสภาวะ หรือสันติสุขได้อย่างยัง่ยืนยาวนานประกอบด้วย ภูมิปัญญา (Wisdom) และ

ศลิปวฒันธรรม (Expressive culture) (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2547 : 2-3 ; 2550 : 1-2, 8) 

 สําหรับคําจํากัดความเกี่ยวกับ “ทรัพยากรวัฒนธรรม”  และแนวคิดเกี่ยวกับ “การ

จดัการทรัพยากรวฒันธรรม” มีผู้ ท่ีศกึษาและให้ความหมายไว้หลากหลายเชน่กนั ได้แก่  

 พิสิฐ เจริญวงศ์ (2542 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) กล่าวว่า ทรัพยากรวฒันธรรม (Cultural 

Resources) เป็นสิ่งของสําคญัจะจดัการให้ถูกต้องก็ต้องศึกษาว่าอะไรเป็นอะไร จะใช้แนวทาง

อย่างไร กล่าวคือ สมบัติวัฒนธรรมที่เป็น “มรดก” นัน้เปล่ียน “บทบาทและหน้าที่” ไปเกือบ

หมดแล้วต้อง “อนรัุกษ์” และ “สงวน” ให้คงเดิมมากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ แล้วนํามาใช้ประโยชน์โดย

ไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าท่ีควร ส่วนท่ีเป็น “ของใหม่” ก็ต้อง “พฒันา” ไม่หยดุอยูก่บัท่ี ฉะนัน้ “การ

อนรัุกษ์และพฒันา” จงึเป็นของคูก่นั   

 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2550 : 6-7) เสนอว่า ทรัพยากรวฒันธรรม ว่าหมายถึงผลผลิต

ของวัฒนธรรม หรือลักษณะต่างๆ ของระบบวัฒนธรรมทัง้ในอดีตหรือปัจจุบนั ที่มีค่า หรือเป็น

ตวัแทน หรือสามารถส่ือถึงวฒันธรรมตา่งๆได้ แบง่ประเภทได้ 2 ประเภท ดงันี ้

 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม หรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 

(Tangible) เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ และซากสิ่งของที่สามารถ

มองเห็น เป็นต้น 

 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม หรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

(Intangible) เชน่ ประเพณีมขุปาฐะ ศลิปะการแสดง คตคิวามเช่ือ เป็นต้น  

 สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2550 : 13-14) กล่าวถึง ทรัพยากรวฒันธรรม ว่าหมายถึง 

สว่นประกอบของระบบวฒันธรรมทัง้หมดในสงัคมมนษุย์ทัง้ท่ีเป็นวฒันธรรมทางวตัถ ุสิ่งก่อสร้างท่ี

จบัต้องมองเห็นได้ (tangible forms) และที่เป็นความหมาย (meaning) ความรู้/ภูมิปัญญา 

(knowledge/wisdom) ความเ ช่ือ (beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพื ่อการปฏิบัต ิ

(rules/regulations) จินตนาภาพ (imaginations) ความรู้สึกนึกคิด (feeling) ศิลปะและการ

แสดงออก (expressive behaviors) ที่ไม่สามารถจบัต้องหรือสมัผสัทางกายภาพได้ (intangible 

forms) ซ่ึงเป็นส่ิงที่สามารถจดัการให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของมนษุย์ในแต่ละชุมชน แต่

ละสงัคม แต่ละยุคสมยัได้ และทรัพยากรวฒันธรรมในสงัคมปัจจุบนัประกอบด้วยสิง่ทีเป็นมรดก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11 
 

ตกทอดมาจากอดีต (heritage) และสิ่งท่ียงัท่ีการสร้างสรรค์ดดัแปลงขึน้มาใหม่ (creations/vital 

cultural resources) เพ่ือใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านตา่งๆของชมุชนและสงัคม  

 ในชุมชนทัว่ๆไปมีทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหลักๆทัง้ชนิดที่เป็นมรดก และ

ทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างสรรค์และพัฒนาขึน้ใหม่สามารถพบเห็นและศึกษาได้ใน

ปัจจบุนั 3 กลุม่ ประกอบด้วย 

1. ทรัพยากรทางโบราณคดี (archaeological resources) 

2. ภมูิปัญญาท้องถ่ิน (homegrown/indigenous wisdom) 

3. ศลิปวฒันธรรมหรือทรัพยากรวฒันธรรมท่ีแสดงออก (expressive culture)    

 ทัง้นีท้รัพยากรวัฒนธรรมตามความหมายต่างๆที่ได้เสนอในข้างต้นต่างมีคุณค่าทัง้

จากตวัของทรัพยากรและคณุคา่ตอ่บริบทโดยรอบ ดงัเห็นได้จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช ครัง้เมื่อเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจ้า

สามพระยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พทุธศกัราช 2504 มีสาระสําคญัตอน

หนึง่วา่ 

 โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและโบราณสถานทัง้หลายนัน้ ล้วนเป็นของมีคณุคา่และจําเป็น

แก่การศกึษาค้นคว้า ทางประวตัศิาสตร์ ศลิปะ และโบราณคดี เป็นเคร่ืงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

ของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตกาล ควรจะสงวนรักษาให้คงทนถาวร เป็นสมบตัิส่วนรวมของชาติไว้

ตลอดกาล โดยเฉพาะโบราณวตัถแุละศลิปวตัถ ุควรจะได้มีพิพิธภณัฑสถานเก็บรักษาและตัง้แสดง 

ให้นกัศึกษาและประชาชนได้ชมและศึกษาหาความรู้ให้มาก และทัว่ถึงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี ้

(สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2550 : 19-20) 

 จากความข้างต้นแสดงให้เห็นเก่ียวกบัการคณุค่าและความสําคญัของทรัพยากรทาง   

วฒัธรรมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการที่ศึกษา และให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณค่าของ

ทรัพยากรวฒันธรรมไว้ ดงันี ้

 ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสภุัทรดิศ ดิศกลุ (2547 : 125-127) กล่าวว่าทรัพยากรทาง

โบราณคดีประเภทโบราณสถานและโบราณวตัถ ุและศิลปวฒันธรรม มีประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ

และสงัคม 3 ประการ คือ 1. ชว่ยสอบสวนเร่ืองราวทางด้านประวตัิศาสตร์ให้แน่นอนยิ่งขึน้  2. ช่วย

ให้ประชาชนในชาติเกิดความรักชาติ 3. ศิลปวฒันธรรมหรือวฒันธรรมที่แสดงออกด้านสุนทรีย์

ประเภทจารีต ประเพณี การมหรสพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมเชิงนามธรรม เป็น มรดก

ทางวฒันธรรมแบบอ่อน (software) ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลสมยั ศิลปวฒันธรรมมี

ความสําคญัตอ่การดํารงอยู่ของความเป็นชาติ(กลุม่/ชมุชน) ในฐานะเป็นเคร่ืองแสดงเอกลกัษณ์ที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



12 
 

เป็นแบบแผนเฉพาะของตนเอง ไม่เหมือนกบัชาติอ่ืน บางเร่ืองอาจได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรม

ของชาติอื ่น ก็สามารถนํามาดัดแปลงปรับปรุงให้เข้ากับลักษณะโดยเฉพาะของตนเองได้

 ศาสตราจารย์เกียรติคณุวิเลียม ดี ไลป์ (Lipe 1984 : 2-10) กล่าวว่า ทรัพยากร

วฒันธรรมมีคณุคา่ 4 แบบ คือ 1. คณุคา่ที่แสดงนยัแห่งอดีต (associative or symbolic value) 2. 

คณุคา่ทางวิชาการ (informational value) 3. คณุคา่ทางสนุทรีย์หรือความงาม (aesthetic value) 

4. คณุคา่ทางเศรษฐศาสตร์ (economic value)  

 จากข้างต้นอาจกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรทางวฒันธรรม หมายถึง การ

ดําเนินการจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรวฒันธรรมทัง้ประเภทท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม เพื่อ

เป็นการปกป้อง อนุรักษ์ทัง้ตวัทรัพยากร และคณุค่าของทรัพยากรวฒันธรรมนัน้ๆ ควบคู่กับการ

ดําเนินงานในแนวทางพฒันา เพื่อให้ทรัพยากรนัน้ๆเกิดประโยชน์กบัชมุชน และประเทศชาติทาง

ใดทางหนึง่ และเป็นการสงวนรักษาเพื่อไม่ให้ทรัพยากรเหล่านัน้สูญหายไป หรือถูกนําไปใช้ใน

แนวทางอนัจะก่อเกิดผลในทางลบตอ่ตวัทรัพยากร และเจ้าของชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรนัน้  

 

 1.2 แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น 

 ศรีศกัร วลัลิโภดม (2551 : 41) ให้ความหมาย ประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน ไว้ว่าหมายถึง

ประวตัิศาสตร์สงัคมท่ีแสดงให้เห็นความเป็นมาของผู้คนในท้องถ่ินเดียวกันท่ีอาจมีความแตกตา่ง

ทางชาติพนัธ์ แตเ่มื่อเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนัตัง้แต ่2-3 ชัว่คนสืบลงไป ก็จะเกิดสํานึก

ร่วมขึน้เป็นคนในท้องถิ่นเดียวกัน มีจารีตขนบประเพณี พิธีกรรม ความเชือ่ และกติกาในทาง

เศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน โดยมีพืน้ฐานทางความเชื ่อและศีลธรรมเดียวกัน การศึกษา

ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นแนวทางในการศกึษา จดุมุ่งหมายของ

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ ่น คือ ความเข้าใจในความหลากหลายของวิถีวัฒนธรรม 

ประสบการณ์และระบบท่ีแตกตา่งกนัของชมุชนตา่งๆ ความหลากหลายของชมุชน ดงันัน้ขอบเขต

ของ “ท้องถ่ิน” ในการศกึษาประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินไมต่ายตวัแนน่อนขึน้อยูก่บัวา่ผู้ศกึษาประสงค์จะ

ทําความเข้าใจกบัประเดน็อะไร  

 ยงยุทธ ชูแว่น (2551 : 261) กล่าวถึง การศึกษาประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน ว่าเป็น

การศึกษาพฒันาการของสงัคมหรือชุมชนที่อยู่นอกแวดวงศนูย์กลางอํานาจทางการเมืองของรัฐ 

สงัคมหรือชมุชนดงักลา่วควรจะศกึษาในลกัษณะ ดงันี ้ 
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 1. กําหนดขอบเขตการศึกษาออกเป็น “หน่วย” เฉพาะที่เหมาะสมซึง่ขึน้อยู่กับ

จดุมุง่หมายของผู้ศกึษาวา่ต้องการศกึษาในระดบัใด เชน่ เมือง หมูบ้่าน หรือชมุชนระดบัตา่งๆ เป็น

ต้น “หนว่ย” ทางกายภาพท่ีจะใช้ศกึษานบัเป็นลกัษณะท่ีสําคญัย่ิงของประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน  

 2. ศกึษาประสบการณ์หรือกิจกรรมทกุด้านใน “ท้องถ่ิน” ท่ีเป็นหน่วยการศกึษาไม่ว่า

จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ ความคิดความรู้สึกต่างๆ 

หรือเลือกศกึษาเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดในหน่วยดงักล่าวแตค่วรโยงให้เห็นว่าประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ี

ตนศกึษานัน้มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวโยงกบับริบทด้านอ่ืนๆท่ีใกล้เคียงอยา่งไร 

 3. ศกึษาถึงความเป็นตวัของตวัเองท่ีแสดงผ่านมิติตา่งๆดงักล่าว เพื่อให้เป็นพืน้ของ

การเคล่ือนไหวของประชาชนในแตล่ะ “ท้องถ่ิน” อนัหลากหลายโดยเน้นกิจกรรรมท่ีพวกเขาร่วมกนั

กําหนดขึน้มาเองเป็นสําคญั  
 

 1.3 แนวคิดเก่ียวกับการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

 แนวคดิท่ีเก่ียวกบัการศกึษา การศกึษาตลอดชีวิต และการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั 

เป็นแนวคดิท่ีมีผู้ศกึษาไว้คอ่นข้างมาก เน่ืองจากการศกึษาเป็นสิ่งสําคญั และเป็นรากฐานของการ

พฒันาในระดบัตา่งๆ ดงันี ้

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542

 กําหนดความหมายเก่ียวกบัการศกึษา การศกึษาตลอดชีวิต การศกึษาตามอธัยาศยั 

รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษา

ให้กบัประชาชน รวมถึงกรอบแนวทางในการจดัการศกึษา และการเรียนรู้รูปแบบตา่งๆ ดงันี ้

 (กระทรวงศกึษาธิการ 2546 : 1-12) 

 มาตรา 4 

 “การศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบคุคลและ

สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์

จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สงัคม 

การเรียนรู้และปัจจยัเกือ้หนนุให้บคุคลเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

 “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนา

คณุภาพชีวิตได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

 ทัง้นีใ้นสว่นของการจดัการศกึษามาตราท่ี 7 15 และมาตราท่ี 25 กําหนดแนวทางท่ีก่อ

เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้อยา่งชดัเจน ดงันี ้
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 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุง่ปลกูฝังจิตสํานึกท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ 

หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริม

ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็น

สากล ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

รู้จกัพึง่ตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

 มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั (ในที่นีข้อกล่าวเพียงการศึกษาตามอัธยาศยั เนื่องจากเป็น

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องและสามารถนํามาปรับใช้กบัการศกึษาแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียนฯ) 

 (3) การศกึษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์  สังคม 

สภาพแวดล้อม ส่ือ หรือแหลง่ความรู้อ่ืนๆ 

 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทกุรูปแบบ 

ได้แก่ ห้องสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศลิป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อทุยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ แหล่งข้อมลู และแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่าง

พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 UNESCO (1968 : 20) ให้ความหมาย “การศึกษาตลอดชีวิต” ว่าเป็นการจัด

การศึกษาที่สนองความต้องการทางการศึกษาของแต่ละบุคคลและของกลุ่ม ครอบคลุมตัง้แต่

การศึกษาสําหรับเด็กจนถึงการศึกษาสําหรับผู้ ใหญ่อย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง การศึกษา

สําหรับเด็กต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ การศึกษาจะไม่สิน้สุดลงการสอบและการได้รับ

ประกาศนียบตัรจากสถาบนัทางการศกึษาแตค่วรจะเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองไปตลอดชีวิต ในทาง

กลบักันความสามารถของผู้ ใหญ่ในการเรียนรู้ ในการรับการฝึกอบรม  ในการพฒันาสติ ปัญญา 

จิตใจ วฒันธรรมก็ขึน้อยู่โดยตรงกับคุณภาพและขอบเขตของการศึกษาที่ได้รับเมื่อเป็นเด็กหรือ

วยัรุ่น 

แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษาตลอดชีวิต 
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 กระทรวงศกึษาธิการ (2546 : 2) ให้คํานิยาม “การศึกษาตลอดชีวิต” ว่าเป็นการศกึษา

ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อธัยาศยั เพ่ือให้สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  

 ทองปลิว ชมชื่น (2546 : 14-15) เสนอว่า การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาใน

ภาพรวมทัง้หมดซึง่ครอบคลุมถึงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อธัยาศยั เป็นการศกึษาท่ีจดัให้แก่บคุคลทกุช่วงอายตุัง้แตเ่กิดจนตาย เป็นการศกึษาท่ีสมัพนัธ์กับ

วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล สมัพันธ์กับปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตทัง้ด้านสงัคม 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ศาสนา และการเมือง ทัง้นีเ้พื่อมุ่งพัฒนาบุคคลอย่างเต็มศกัยภาพให้มี

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างพอเพียงต่อการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการ

ปรับตวัเข้ากบัสภาพสงัคม สิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อยา่งเหมาะสมได้ทกุชว่งชีวิต  

 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2541 : 124-127)  กล่าวว่า ปัจจบุนัโลก

แห่งการศึกษามีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนัน้การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็น

สิ่งจําเป็น และสามารถช่วยให้ผู้ศกึษาสามารถรักษาสมดลุระหว่างการเรียนรู้และการทํางาน เป็น

กระบวนการท่ีดําเนินตอ่เน่ืองไปเพ่ือเพิ่มพนูและปรับความรู้ ทกัษะ ดลุยพินิจ และสมรรถนะในการ

ปฏิบตัิงาน และทกัษะในชีวิต และการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ในโรงเรียน

และนอกโรงเรียนเข้าด้วยกนั 

 นอกจากนี ้สมุาลี สงัข์ศรี (2544 : 23-25) เสนอวา่ การศกึษาตลอดชีวิตเป็นการศกึษา

ในภาพรวมทัง้หมด ซึง่สามารถวิเคราะห์ได้ใน 2 มติ ิคือ  

 มิตท่ีิ 1 คือ เป็นการพิจารณาในแนวตัง้ มองชว่งชีวิตของบคุคลตัง้แตเ่กิดจนตายท่ีต้อง

มีการพฒันา มีความเปลี่ยนแปลงในทกุช่วงชีวิต และต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสงัคม 

สถานการณ์แวดล้อมเพราะฉะนัน้การศกึษาจึงมีความจําเป็นในทกุช่วงชีวิตตัง้แตวิ่นาทีแรกท่ีเกิด

จนวินาทีสดุท้ายของชีวิต  

 มิติท่ี 2 เป็นการพิจารณาตามแนวนอนหรือแนวราบ คือ การศึกษาตลอดชีวิตเป็น

การศกึษาท่ีผสมผสานการเรียนรู้ทกรูปแบบ ทกุวิธีการ ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 

การศกึษาตามอธัยาศยัจากทกุแหล่งการเรียนรู้ และเป็นการศึกษาทุกรูปแบบทุกวิธีการทุกแหล่ง

การเรียนรู้ต้องสมัพนัธ์กบัชีวิตจริงเพ่ือบคุคลจะได้รับประโยชน์จากการศกึษาอยา่งแท้จริง 

 เมื่อกล่าวถึง “การศึกษาตลอดชีวิต” แล้วผู้ศึกษาเห็นว่าควรกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับ 

“การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ด้วยเน่ืองจากสองสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีดําเนินคู่กันเสมอ ซึ่งมีผู้ศึกษาและให้คํา
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นิยาม ได้แก่ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2541 : 27-28) พระธรรมปิฎก (2543 : 

46-50) 

 สรุปได้วา่การศกึษาตลอดชีวิตต้องประกอบด้วย การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อปฏิบตัิ

ได้จริง การเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั และการเรียนรู้เพื่อชีวิต และยงักล่าวว่าความหลากหลายของ

แหล่งการเรียนรู้ จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการตอบสนอง เกิดการคิดค้นหาคําตอบสิ่งที่

ต้องการเรียนรู้ ซึง่หมายถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ เรียนจะพฒันาได้อย่างสอดคล้องกบับริบทของ

ตน อีกทัง้ยงัสร้างวิสยัทศัน์อนักว้างไกลด้วยการเรียนรู้ตามสภาพจริงนี ้นอกจากเป็นการเรียนรู้ที่

ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วยงัเป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้อย่างมีความสุข หนัเข้าหา

หลักความจริงของธรรมชาติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะเกิดประสิทธิผลแท้จริง จะต้องอยู่ใน

บรรยากาศท่ีเรียกว่า “เรียนด้วยความสขุ และสนกุด้วยการเรียน” โดยการสร้างปัจจยัเกือ้หนนุต่อ

การเรียนรู้และการทําอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศแห่งความรักและขยายความรัก

เพ่ือผู้ อ่ืน อยากชว่ยเหลือผู้ อ่ืน และต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่นําไปสู่การพึ่งพา แตจ่ะต้องให้

เกิดความสัมพันธ์แบบพึง่พาอาศัยกัน ผู้ สอนหรือปัจจัยภายนอกจะต้องทําหน้าที ่ช่วยให้

สถานการณ์เช่ือมโยงไปสูก่ารพฒันาความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ในตวัผู้ เรียน และเป็นตวักลางท่ีเป็นส่ือ

เงียบช่วยให้ผู้ เ รียนได้สัมผัสกับความจริงแห่งธรรมชาติของโลก และชีวิตที่จะต้องพัฒนา

ความสามารถท่ีจะเก่ียวข้องจดัการและรับผิดชอบด้วยตนเอง การสร้างสถานการณ์การเรียนอย่าง

สนุก จะต้องไม่ดําเนินไปในลักษณะที่ก่อให้ผู้ เรียนยึดติดกับการเป็นผู้บริโภคความสนุก หรือรอ

คอยการเสพความสนุก แต่ต้องเป็นไปเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาความสามารถที่จะเรียน

อย่างสนุกขึน้เองได้ในสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริง ใช้ความสุขและสนุกนัน้ไปสู่การ

พฒันาความใฝ่รู้และใฝ่ทําการสร้างสรรค์  

  

 

 การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นรูปแบบการศึกษาท่ีมีมาก่อนการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ โดย

การเรียนรู้จากสงัคมและธรรมชาติ เพื่อการอยู่รอดของชีวิต ประชาชนส่วนใหญ่จึงได้รับการศกึษา

ในรูปแบบของการศกึษาตามอธัยาศยัมากกวา่รูปแบบอ่ืนๆ และรูปแบบการศกึษาตามอธัยาศยัมีผู้

ศกึษาและให้คําจํากดัความไว้คอ่นข้างหลากหลาย ดงันี ้

แนวคดิเก่ียวกบัการศกึษาตามอธัยาศยั 

 การศึกษาตามอัธยาศัย ตามความที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

มาตราท่ี 15 (3) กล่าวว่า เป็นการศกึษาท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ 
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ความพร้อม และโอกาส โดยศกึษาจากบคุคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดล้อม ส่ือ หรือแหล่ง

ความรู้อ่ืนๆ  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 195) ให้ความหมายของ 

“การศกึษาตามอธัยาศยั” วา่ เป็นการศกึษาท่ีเกิดจากกระบวนการการเรียนในวิถีชีวิตของบคุคลทัง้

ท่ีมีอยูเ่องและท่ีมนษุย์จงใจสร้างขึน้เป็นการพฒันาตนเองของมนษุย์เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและ

พฒันาคุณภาพชีวิตของตน ลักษณะสําคญัของการศึกษาตามอัธยาศยั คือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มี

เวลาเรียนท่ีแนน่อน ไมจํ่ากดัอาย ุไมมี่การลงทะเบียน ไมมี่การสอบ ไม่มีการรับประกาศนียบตัร ไม่

มีสถานท่ีท่ีแนน่อน สามารถเรียนได้ตลอดเวลา และเกิดขึน้ทกุชว่งตลอดชีวิต  

 ทองปลิว ชมชื่น (2546 : 12-13) แบง่ประเภทของการศกึษาตามอธัยาศยั ออกเป็น 4 

ประเภท ได้แก่ 

 1. การศึกษาตามอธัยาศยัในวิถีชีวิต มีลกัษณะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ แม้

จะมีการจดัทําก็ไมใ่ชก่ารศกึษาโดยตรง 

 2. การศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต เป็นการจัดทําโดยองค์กร 

สถาบนั เพื่อจดุประสงค์ทางการศึกษาทัง้ทางตรงและทางอ้อม ในที่นีร้วมหมายถึง แหล่งเรียนรู้

ตา่งๆ เชน่ แหลง่เรียนรู้ในชมุชน แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น 

 3. การศึกษาตามอธัยาศยัตามธรรมชาติและสงัคม  

 4. การศึกษาตามอธัยาศยัโดยอาศยังานวฒันธรรม  

 จากการศึกษาแนวคิดทีเกี ่ยวกับการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการจัด

การศึกษาตามอัธยาศยั ผู้ ศึกษาเห็นว่าทัง้ 3 แนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องในเร่ืองประเด็น

เดียวกนั คือ เร่ืองการศกึษา และเป็นมีกรอบแนวคดิท่ีพฒันามาจากจดุมุ่งหมายท่ีคล้ายคลึงกนั คือ 

การเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิต และพฒันาชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ และทัง้ 3 กรอบแนวคิดนี ้

เป็นรากฐานของการสร้างแหลง่เรียนรู้อีกด้วย 
 

 1.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการจดัการความรู้ควรทําความเข้าใจไปในแคล่ะคําที่

เก่ียวข้องกบัการจดัการความรู้ วา่มีคําจํากดัความวา่อยา่งไร 

 ความรู้  คือ สิ่งท่ีทําให้คนเข้าใจ แล้วนําความเข้าใจนัน้มาปฏิบตัิหรือประยุกต์ให้เกิด

ประโยชน์ และความรู้อยู่ในตัวคน อยู่ที ่สมอง รวมทัง้อยู่ในเอกสารหรือสื่อความรู้ทัง้หลาย 

นอกจากนีค้วามรู้ยงัอยู่ในการกระทําหรือการปฏิบตัิที่มีพลวตัร การปฏิบตัิก็เป็นความรู้ หรือเป็น

กระบวนการทําให้เกิดความรู้ใหม ่
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 บญุดี บญุญากิจ และคณะ (2547 : 13-17) ความรู้อาจแบง่ได้เป็น 4 ระดบั คือ ข้อมลู 

สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา และแบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี ้

 1. Tacit Knowledge เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัของแตล่ะบคุคล ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ 

การเรียนรู้และพรสวรรค์ความรู้ชนิดนีพ้ฒันาและแบง่ปันได้ ขณะเดียวกนัก็เป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิด

ความได้เปรียบในการแขง่ขนั 

 2. Explicit Knowledge ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถรวบรวมและถ่ายทอด

ออกมาเป็นในรูปแบบตา่งๆได้ เชน่ หนงัสือ คูมื่อ เอกสาร รายงานตา่งๆ ซึ่งทําให้คนสามารถเข้าถึง

ได้  

 นิพจน์ เทียนวิหาร และคณะ (2547 : 83-89) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การ

ดําเนินการกบัสิ่งตา่งๆเพ่ือให้บรรลคุวามสําเร็จ หรือได้ผลตามท่ีต้องการ 

 และ การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการดําเนินงานในการระบุความรู้ที่ต้องการ

จดัการ คดัเลือก รวบรวม ขดัเกลา วิเคราะห์ จดัเก็บ จดัระบบการใช้ หรือการเผยแพร่ รวมทัง้การ

แลกเปลี่ยน การผสมผสาน การสร้างความรู้ใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจดัการความรู้ สิ่งท่ีสําคญั

ก่อนการจดัการความรู้ คือ การถามความต้องการของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผลลพัธ์ของกระบวนการจดัการ

ความรู้มีหลายระดบั คือ 

 1. ระดบัการจดัการความรู้ รวมถึงการจดัการข้อมลู สารสนเทศ การสร้างองค์ความรู้ 

การพฒันาการเรียนรู้ และการพฒันาความสามารถในการจดัการความรู้ 

 2. ระดบัการบริหารองค์กร เครือขา่ย และชมุชนให้มีความเข้มแข็ง 

 3. ระดบัการประสานพลงังานท่ีหลากหลาย 

 4. ระดบัการขบัเคล่ือนขบวนการทางสงัคม  

 การจดัการความรู้ความเป็นรูปแบบของการจดัการแบบไม่รู้จบ คือ การจดัการความรู้

ประเภท Explicit Knowledge หรือการจดัการความรู้ชดัแจ้ง ประกอบด้วยขัน้ตอนของการจดัการ 

4 ขัน้ ได้แก่ การเข้าถึงและตีความความรู้ และนํามาปรับใช้ เรียนรู้เพื่อยกระดบั สุดท้ายคือการ

รวบรวมและจดัเก็บข้อมูลความรู้นัน้ สําหรับการจดัการความรู้ประเภท Tacit Knowledge หรือ

การจดัการความรู้แบบฝังลึกมีกระบวนการ 4 ขัน้ตอนเช่นกัน คือ การมีใจแบ่งปันความรู้นัน้ต่อ

ผู้ อ่ืน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั นําความรู้นัน้มาถอดบทเรียนแล้วสร้างความรู้ร่วมกนั ท้ายสดุคือ

ขัน้ตอนของการปรับใช้ความรู้ การจดัการแบบไม่รู้จบต้องนํากระบวนการในการจดัการความรู้ทัง้ 

8 ขัน้ตอนมาเชื่อมโยงกนัเป็นลกูโซ่เพื่อให้ความรู้ทัง้ 2 ประเภทแปรเปลี่ยนสถานภาพระหว่างกัน

ตลอดเวลา  
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 ประพนธ์ ผาสขุยืด (2549 : 28-35, 37-55) เสนอว่า รูปแบบของการจดัการความรู้

เพ่ือให้เกิดความครอบคลมุทัง้ความรู้ชดัแจ้ง และความรู้แบบฝังลกึ แบง่เป็น 3 สว่น คือ  

 1. Knowledge Vision หรือ KV คือ วิสยัทศัน์ของการจดัการความรู้ เป็นการตอบ

คําถามว่าประเด็นท่ีสนใจท่ีจะนํามาจดัการความรู้ เป็นประเด็นเร่ืองอะไร เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง

กบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ขององค์กรอยา่งไร เพ่ือให้การจดัการตรงทิศทาง 

 2. Knowledge Sharing หรือ KS เก่ียวข้องกบัเร่ืองการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือเป็น

หวัใจของการจดัการความรู้ กระบวนการนีค้วรเร่ิมต้นด้วยการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย 

และการวางใจ 

 3. Knowledge Asset หรือ KA หมายถึงคลงัความรู้ในการจดัเก็บอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย คลังความรู้นีจ้ะต้องสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ ความต้องการของผู้ ใช้ 

ประผลประโยชน์จากการใช้งานคลงัความรู้ดงักลา่ว  
 

 1.5 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  และกระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม

เป็นรูปแบบแนวคดิท่ีมีการกลา่วถึงคอ่นข้างมากเช่นเดียวกบัแนวคิดอ่ืนๆข้างต้น โดยเฉพาะในช่วง

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาที่มีตัง้แต่มีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พทุธศกัราช 2542  

 

 ประสาท อิศรปรีดา (2520 : 3-7) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวรหรือค่อนข้างถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัด

อบรม การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีทัง้ด้านดีท่ีสงัคมยอมรับ และด้านลบที่สงัคมไม่ยอมรับ ด้วยเหตุ

นีห้ากพิจารณาในแง่ของศีลธรรม วฒันธรรม หรือคา่นิยม การเรียนรู้จึงไม่จําเป็นต้องทําให้เกิดผล

ท่ีเจริญก้าวหน้าเทา่นัน้ การเกิดของการเรียนรู้ต้องมีองค์ประกอบพืน้ฐานอย่างน้อย 4 ประการ คือ 

1. แรงจงูใจ (Motive) 2. สิง่จงูใจ หรือเคร่ืองชวนใจ (Incentive) 3. อปุสรรค (A barrier or block) 

4. กิจกรรม (Activity) 

แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้ 

 ศาสตราจารย์ ดร.ชยัอนนัต์ สมทุวณิช (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2544 : 13-14) เสนอว่า

“การเรียนรู้” มีหลายระดบั ทางปรัชญาพทุธ มี 3 ระดบั คือ การรู้จํา เพราะคนบอก คนสัง่คนสอน       

การรู้จกั รู้จกัคิดหาเหตผุล หรือพยายามเชื่อมโยงเหตกุารณ์ตา่งๆเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ความคิด ยิ่ง

คิดเป็น คิดบ่อยๆ ไตร่ตรองทบทวนอยู่เร่ือยๆ ความรู้จะยกระดบัขึน้ไป และการรู้แจ้ง ต้องค้นพบ
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ตวัเอง เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจอยา่งแจม่แจ้ง โดยตวัผู้ เรียนเอง และสรุปวา่ การเรียนรู้

อย่างเป็นกระบวนการ หรือ Process Learning หมายถึง กระบวนการที่เชื่อมโยงตัง้แต่ต้นจนจบ

ของ การรู้จํา การรู้จกั การรู้แจ้ง 
 

 

 สพุตัรา ชาติบญัชาชยั (ม.ป.ป.: 26-27) กล่าวว่า “กระบวนการเรียนรู้” หมายถึง การ

เรียนและปฏิบตัิให้รู้ เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการงอกเงยและเปลี่ยนแปลงได้ทัง้ด้าน

บวกและลบ นั่นคือ คนที่รู้แล้วอาจลดทอนจางลง หรือรู้เพิ่มขึน้เร่ือยๆจนถึงกับสามารถลบล้าง

ความรู้เดิม หรือเปลี ่ยนเป็นความรู้ชุดใหม่ ผลลัพธ์ของการเรียนรู้เ รื่องใด ก็คือ ความรู้ 

(Knowledge) ในเร่ืองนัน้ การเรียนรู้ท่ีมีผลลพัธ์ท่ีดี ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง  

แนวคดิเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้

แบบมีสว่นร่วม 

 ศาสตราจารย์เกียรติคณุสุมน อมรวิวฒัน์ และศาสตราจารย์ ดร.ชยัอนนัต์ สมทุวณิช    

(สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2544 : 13) มองวา่ กระบวนการเรียนรู้ เป็นการศกึษาท่ีให้ความสําคญัท่ีสดุ

กับผู้ เรียน หรือให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางนัน้เป็นกระบวนการพัฒนา “คน” และ “กลุ่มคน” เพ่ือให้

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสันติ โดยจะต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทําให้

ผู้ เรียนมีความสขุจากการปฏิบตัเิพิ่มขึน้มากกว่าการเรียนรู้ และการศกึษาท่ีเฉพาะในห้องเรียนเช่น

ท่ียดึถือปฏบตักินัมาเป็นเวลานาน 

 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 (กระทรวงศกึษาธิการ 2546 : 

12) ระบุเก่ียวกับ “การจดักระบวนการเรียนรู้” ใน มาตรา 24 ให้สถาบนัศึกษาและหน่วยงานที่

เกียวข้องดําเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของ 

ผู้ เรียน โดยคํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

(2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ 

ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

(3) จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัใิห้ทําได้ คดิ 

เป็น ทําเป็น รักการอา่นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง 

(4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆอยา่งเป็นสดัสว่น 

สมดลุย์กนั รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงาม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุสาขา 

(5) สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน  
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และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจยั

เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นีผู้้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรียน

การสอน และแหลง่วิทยาการประเภทตา่งๆ 

(6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับดิา 

มารดา ผู้ปกครอง และบคุคลในชมุชนทกุฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 

 

สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 6, 206-207) ได้

สงัเคราะห์กลุม่รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจําแนกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ แบบการพฒันากระบวนการคิดและการ

จดัการ 

กลุม่ท่ี 2 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ แบบใช้ประสบการณ์จริง 

กลุม่ท่ี 3 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ แบบบรูณาการ 

กลุม่ท่ี 4 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ จากแหลง่วิทยาการ 

นอกจากนีย้งักล่าวถึงหลกัการในการจดักระบวนการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ โดย

เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ดงันี ้

1. ยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมาก 

ท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  

2. ยดึกลุม่เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีสําคญั โดยให้ผู้ เรียนมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กนัในกลุม่ จะ 

ชว่ยให้ผู้ เรียนเรียนรู้เก่ียวกบัพฤตกิรรมของตนเองและผู้ อ่ืน และการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้อยู่ร่วมกบั

ผู้ อ่ืนในสงัคมได้ดี 

3. ยดึการค้นพบตนเอง การเรียนรู้ท่ีผู้สอนพยายามจดัการสอนให้ผู้ เรียนได้ค้นหา 

คําตอบด้วยตนเอง ผู้ เรียนมกัจดจําได้ดี และมีความหมายโดยตรงต่อผู้ เรียน เกิดความคงทนต่อ

การเรียนรู้ 

4. เน้นกระบวนการควบคูไ่ปกบัผลงาน  

5. เน้นการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนั  

 การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ผู้ศกึษามองว่าควรเป็นลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม ในที่นี ้สถาบนัส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ 

(2544 : 26-31) กล่าวถึง ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ การเรียนรู้ท่ีสร้างจิต

สํานักทางอุดมการณ์ สํานึกของคณุค่า ศกัดิ์ศรีของมนุษย์และพลังของการรวมกลุ่มพลังชุมชน 
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การเรียนรู้แบบองค์รวมเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัท่ีประสานระหวา่งการเรียนรู้เชิงประจกัษ์ร่วมกบัทฤษฎี 

เป็นการเรียนรู้ตรงจากการเห็นของจริงหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง ให้ผู้ เข้าร่วมการ

เรียนรู้เป็นหวัใจสําคญัของการเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มท่ีเน้นความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน เน้นกระบวนการมากกว่าเนือ้หา กระบวนการเรียนรู้ที่ดีควรเป็นกระบวนการที่มีความ

ตอ่เนื่อง เน้นการสร้างบรรยากาศเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ จดัวางความสมัพนัธ์ท่ีเสมอภาคเท่า

เทียมกนั 

 อาจกล่าวอีกนัยหนึง่คือกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อาจเทียบเคียงได้กับ

แนวคิดของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ (สํานกังานเลขาธิการ

สภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 2547 : 208-209) โดยมีจดุประสงค์เพ่ือ ต้องการพฒันาการ

จดักระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ผู้ เรียนมีความสําคญัที่สดุ และเรียนรู้ด้วยการฝึกทกัษะการใช้

กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสงัเกต การรวบรวมข้อมลู และการปฏิบตัิจริง ทําได้ คดิเป็น ทํา

เป็น ต้องการให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมีความสขุ สนกุกบัการเรียนรู้ ได้คิดออกแบบอย่างอิสระ มีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ทัง้ระบบปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนให้มาเป็นผู้ รับ

ฟัง ผู้ เสนอแนะผู้ ร่วมเรียนรู้ เป็นท่ีปรึกษา ผู้สร้างโอกาส ต้องการให้เรียนรู้ในสิ่งท่ีมีความหมายต่อ

ชีวิต โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นสื่อ ประสบการณ์ชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาเป็นฐานการ

เรียน และประยุกต์ใช้กับการป้องกันและแก้ปัญหา ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกจดักิจกรรมได้เรียนรู้

ตามความต้องการ ความสนใจใฝ่เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ถือวา่การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทกุท่ีทกุเวลาทกุสถานท่ี พร้อมทัง้ปลกูฝังสอดแทรก

คณุธรรม จริยธรรมคา่นิยมท่ีดีงาม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ในทกุสาระการเรียนรู้  
 

 1.6 แนวคิดเก่ียวกับพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

 “พิพิธภัณฑ์ คือ การเล่าเร่ืองราวชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งให้คนกลุ่มอื่นได้รับรู้ และ

กระบวนการเล่าเร่ืองนีทํ้าให้สมาชิกชุมชนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมกนัทบทวนเร่ืองราวความรู้จากอดีต 

และนํามาเป็นกําลงัสําหรับปัจจุบนั และอนาคตต่อไปพิพิธภัณฑ์ทําให้ได้ความรู้กว้างไกลด้วย

หนทางที่ย่นย่อ” พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี กล่าวถึง

ความสําคญัของพิพิธภณัฑ์ในการเปิดการประชมุสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ณ กรุงโซล 

ประเทศเกาหลี เม่ือ เดือนตลุาคม พทุธศกัราช 2547 (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2550 : 277) 

 ความหมายและคุณลกัษณะของ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ในทศันคติของอาจารย์ศรีศกัร      

วลัลิโภดม (2551 : 48-50) คือ สถานท่ีแสดงของท่ีทําให้คนในท้องถ่ินรู้จกัถ่ินตนเองว่าอยู่ท่ีไหน มี

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างใด มีหลกัฐานความเก่าแก่ในการตัง้ถ่ินฐานและ
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การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมาอย่างใด และในการปรับตวัดงักล่าวต้องพฒันา

เทคโนโลยีอย่างใดขึน้มาควบคมุเร่ือยลงมาถึงพัฒนาการทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ใน

ท้องถิ่นที่จะทําให้แลเห็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในปัจจุบนัและอนาคตได้ การจัดทํา

พิพิธภณัฑ์ท่ีทําให้คนได้เห็นจากสิ่งท่ีเป็นจริงใกล้ตวัดงักล่าว คือ ระบบการศกึษาท่ีทําให้คนได้เห็น

และได้คิด อาจกล่าวได้ว่าเป็นการศึกษานอกระบบที่อาจสร้างดุลยภาพกับการศึกษาในระบบที่

เน้นการเรียนรู้สิ่งไกลตวั การเช่ือ และทอ่งจําแบบคดิไมเ่ป็นท่ีเป็นอยูใ่นขณะนี ้

 พิพิธภัณฑ์ชุมชน (community museum) และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน (local 

museum) (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 2550 : 282-284) หมายถึง แหล่ง สถานท่ีรวบรวมและหรือจดั

แสดงหลกัฐานทางโบราณคดี วตัถุโบราณ สิ่งของเคร่ืองใช้ วตัถุทางวฒันธรรม รวมทัง้ความรู้ภูมิ

ปัญญา เร่ืองราวประวตัคิวามเป็นมาของวฒันธรรมชมุชนท่ีมีอยู่หรือเคยมีอยู่ในชมุชน หรือท้องถ่ิน

นัน้ๆ ซึ ่งอาจจะเป็นสถานที่ บ้านเรือน สิ ่งก่อสร้างสมัยโบราณที่โดยอายุ รูปแบบทางศิลปะ 

สถาปัตยกรรม หรือประวตัิความเป็นมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเร่ืองราวของชมุชนนัน้ๆที่รวม

เรียกว่า โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี หรืออาคารสถานที่ก่อสร้างขึน้ใหม่เพื่อใช้ในการจดัแสดง

ข้อมลู หลกัฐานทางโบราณคดีและทรัพยากรวฒันธรรมตา่งๆของชมุชน หรืออาจจะเป็นสถานท่ีอ่ืน

ใดท่ีแสดงถึงนยัสําคญัทางวฒันธรรมชมุชนท้องถ่ินให้คนในชมุชนหรือคนนอกชมุชนรับรู้เข้าใจได้

อย่างถ่องแท้ และอาจกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นมีคณุสมบตัิในฐานะที่เป็นทัง้เคร่ืองมือ

และวิธีการในกระบวนการพฒันาชุมชน คือ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างศกัยภาพและฟืน้ฟูพลงัของ

ชมุชนท้องถ่ินให้สามารถจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในชมุชนของตนเองได้  

 จากการศึกษาข้างต้นเกี่ยวกับแนวคิด “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” และ “พิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ิน”   ผู้ศกึษาเห็นวา่แนวคดิทัง้สองเป็นหลกัแนวคดิท่ีเอือ้ตอ่กนั และสามารถนํามาประยกุต์ใช้

ในการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม รวมถึงเป็นแนวทางในการสร้างแหลง่เรียนรู้ได้ 
 

 1.7 แนวคดิเก่ียวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ 

 “แหล่งเรียนรู้” เป็นคําที่เริ่มใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยหลังที ่มีการออก

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 โดยใน มาตรา 24 ระบวุ่า “รัฐต้องส่งเสริม

การดําเนินงานและการจัดตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ...” ส่งผลให้หลายหน่วยงาน

พยายามให้นิยามความหมายของคําว่าแหล่งเ รียนรู้อย่างหลากหลาย พจนานุกรมฉบับ

ราชบัญฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546, ส่วนไทยนิทัศน์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม (2551 : 7-8), สํานกังานเลขาธิการสภา

การศกึษา (2548 : 20-21) และรองศาสตราจารย์ สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2544 : 16-17) ซึ่งทุก
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นิยามนัน้ล้วนเห็นว่าเป็นสถานท่ีท่ีสามารถให้ความรู้หรือสามารถตอบสนองความต้องการความรู้

แก่สาธารณชนทัว่ไปได้และแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทและหลายลักษณะ เช่น ห้องสมุด 

พิพิธภัณฑ์ สวนพฤษศาสตร์ เป็นต้น ทัง้นีกิ้จกรรมหรือกระบวนการเรียนการสอนจะมีรูปแบบ

แตกตา่งไปจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผู้สอน หรือศนูย์กลางการเรียนรู้ ระยะเวลาใน

การศึกษายึดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้ เรียน การประเมินและการ

วดัผลการเรียนมีลกัษณะเฉพาะสร้างขึน้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องซึ่งไม่จําเป็นต้อง

เป็นรูปแบบเดียวกนักบัการประเมินผลในห้องเรียน และมีการกําหนดบทบาทและหน้าท่ีของแหล่ง

เรียนรู้ไว้ ดงันี ้

 1. จดัการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ เรียนในทกุระดบัทกุกลุม่เป้าหมาย 

 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นองค์กรเปิด สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้

เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สามารถเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพสงัคม วิถีชีวิต สภาพ

เศรษฐกิจในแตล่ะท้องถิน 

 3. จัดหาความร่วมมือ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ผู้ เรียน เพื่อร่วมกันจัดทําหลกัสูตรที่ยืดหยุ่น ผู้ เรียนเลือกเรียนตาม

ความถนดัความสนใจ 

 4. เป็นแหล่งศกึษา ค้นคว้า วิจยั และสามารถจดักระบวนการการเชื่อมโยงกบัองค์กร

อื่นทัง้สถานศึกษาและชุมชนในแหล่งการเรียนรู้นัน้ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําสาระการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 

 5. เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ เ รียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเป็นแหล่ง

แลกเปล่ียนและเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่งๆทัว่ประเทศ 

 6. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงานเพื่อให้ผู้ เรียนจากทัว่ทกุภูมิภาคสามารถรับรู้ข้อมูล

ขา่วสารและเข้าถึงการเรียนรู้ได้อยา่งแท้จริง 

 จากการศกึษาข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่า แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง สถานท่ี หรือ แหล่งท่ี

รวบรวมข้อมูล ความรู้ สาระ ทรัพยากรตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม ทัง้ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 

และสิง่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในพืน้ที่นัน้ๆซึง่มีคณุค่า และมีความสําคญัตอ่กระบวนการเรียนการ

สอน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย รวมถึงเป็นสถานที่สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่าง

ตอ่เน่ืองได้อีกด้วย  
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2. งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง แบง่ได้เป็น  3 สว่น ดงันี ้   

 2.1 ประวัตศิาสตร์ของพืน้ท่ีจังหวัดนครนายก  

 จงัหวดันครนายกตัง้อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 13 องศา 57 

ลิปดา ถึง 14 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา 55 ลิปดา ถึง 101 องศา 30 ลิปดา

ตะวันออก มีพืน้ที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,326,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ

จงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้ (กรมศลิปากร 2544 : 1-2)   

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีจงัหวดันครนายก แสดงอาณาเขตติดตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง 

ท่ีมา : องค์การบริหารสว่นตําบลศรีจฬุา, แผนท่ีจงัหวดันครนายก

 

 [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 26 

พฤศจกิายน 2552.  เข้าถึงได้จาก http://www.tambon-srichula.com/data/tour_page.htm 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอแก่งคอย อําเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี อําเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสีมา และอําเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 ทิศใต้ ติดตอ่กับอําเภอบ้านสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี และอําเภอบางนํา้เปรีย้ว จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเมืองปราจีนบุรี และอําเภอประจันตคาม จังหวัด

ปราจีนบรีุ 
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 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอธัญบุรี อําเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี และอําเภอ

วิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ  

 แบง่เขตการปกครองออกเป็น 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองนครนายก มี 11 ตําบล อําเภอ

ปากพลี มี 7 ตําบล อําเภอบ้านนา มี 7 ตําบล อําเภอองครักษ์ มี 9 ตําบล  

 นครนายกเป็นจังหวัดหนึง่ที ่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 

การศกึษาท่ีผา่นมาพบหลกัฐานแสดงการอยู่อาศยัตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์เม่ือ 3,000-5,000 

ปีมาแล้ว บริเวณริมคลองบ้านนา ตัง้แตเ่ขตบ้านเขาเพิ่ม ตําบลเขาเพิ่ม อําเภอบ้านนา กล่าวได้ว่า

เป็นลกัษณะสงัคมแบบเกษตรกรรมที่มีการใช้เคร่ืองมือทําจากหินขดั 2 แบบ คือ ขวานหินมีบ่า 

และไม่มีบา่ ซึ่งพบโดยบงัเอิญจากการขดุทรายประมาณ 200 ชิน้ รวมทัง้ขวานสําริด 2  ชิน้  และ

จากการสํารวจพบแหล่งหินท่ีสามารถนํามาทําเคร่ืองมือบริเวณเขาชะโงก เขายางแดง เขาวงัน้อย 

เขาทุเรียน เขาสวนหงษ์ และบริเวณนํา้ตกสาริกา และนํา้ตกนางรอง นอกจากนีย้ังพบส่วนโครง

กระดกูมนษุย์แตถู่กทําลายในระหว่างการดดูทราย และยงัพบลกูปัดดินเผา ลูกปัดหิน และลกูปัด

แก้ว หินดุ แท่นหินเขียว ชิน้ส่วนภาชนะดินเผา แวดินเผา รวมถึงโบราณวตัถุสมยัประวตัิศาสตร์

อื่นๆ เช่น ระฆังหิน พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา เป็นต้น       

(กรมศิลปากร, กองโบราณคดี 2535 : 66-67) หลกัฐานดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงการอาศยัอย่าง

ตอ่เน่ืองของชมุชนบริเวณนี ้ 

 นอกจากนีย้งัมีการอยูอ่าศยัในชว่งเวลาตอ่มา คือ พบหลกัฐานท่ีแสดงถึงการอยู่อาศยั

ตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี 13-18 บริเวณเมืองโบราณดงละคร ตัง้อยูท่างฝ่ังซ้ายของแม่นํา้นครนายก 

เป็นเมืองรูปวงรี เป็นเนินสงูระหว่าง 10-35 เมตร มีคนํูา้คนัดินขนาด 550 x 650 เมตร มีประต ู4 

ทิศ พืน้ที่รอบๆสูงจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 3 เมตร เป็นพืน้ที่เนินใหญ่สามารถรองรับการ

ขยายตวัของชุมชนได้ คูเมืองมีขนาด กว้าง 40-50 เมตร ลึก 10-15 เมตร หลักฐานท่ีพบเช่น 

โบราณสถานหมายเลข 1 ก่อด้วยอิฐผสมแกลบข้าว โบราณสถานหมายเลข 2 ก่อด้วยศิลาแลง มี

การฝังแผน่ศลิาฤกษ์ตรงกลางและใส่วตัถสํุาคญั เช่น ลกูปัดแก้วและหิน ลกูกระพรวนสําริด แหวน

สําริด ตุ้ มหูสําริด เหล็ก และพิมพ์ดินเผา นอกจากนีย้ังพบ พระพุทธรูปสําริด ศิลปะอินเดีย

ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 13 – 14 เคร่ืองถ้วยจีนและเปอร์เซีย เป็นต้น จากหลกัฐานทางโบราณคดี

อาจกล่าวสรุปได้ว่าเมืองโบราณดงละครมีพฒันาและมีอายุร่วมสมยักับเมืองโบราณอื่นๆในลุ่ม

แม่นํา้บางปะกง ได้แก่ เมืองศรีมโหสถ อําเภอโคกปีบ จงัหวดัปราจีนบรีุ เมืองพระรถ อําเภอพนสั

นิคม จังหวดัชลบุรี การติดต่อสมัพันธ์กับเมืองเหล่านัน้มีมาตัง้แต่สมัยทวารวดีหรือก่อนนัน้ และ
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จากการพบพระพทุธรูปสําริดศลิปะบายน และเคร่ืองถ้วย แสดงถึงพฒันาการเมืองโบราณดงละคร

ท่ีตอ่เน่ืองลงมาถึงพทุธศตวรรษท่ี 17-18 (กรมศลิปากร, กองโบราณคดี 2535 : 66-69) 

   ทัง้นีร้ะหว่างพุทธศตวรรษท่ี 18 พบว่ามีชุมชนกระจายอยู่บริเวณอื่นอีก ได้แก่ ชุมชน

บริเวณริมแม่นํา้นครนายก บริเวณบ้านพรหมณี ชุมชนบริเวณท่าแดง ริมคลองท่าแดง ตําบลเขา

พระ อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก เป็นต้น  

 บริเวณฝ่ังขวาของแม่นํา้นครนายกพบเมืองโบราณนครนายกห่างจากเมืองโบราณ         

ดงละครมาทางเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร ปรากฏร่องรอยกําแพงเมือง 3 ด้าน คือ ด้าน

ตะวนัออก ด้านเหนือ และด้านตะวนัตก เนือ้ท่ีภายในบริเวณเมืองประมาณ 200 ไร่ มีแนวกําแพง

เมืองตัง้แตแ่มนํ่า้นครนายกท่ีวดัโพธินายกไปจรดแม่นํา้นครนายกทางเหนือ ท่ีวดัศรีเมือง กําแพงมี 

2 ชัน้ ชัน้นอกเป็นกําแพงดิน ชัน้ในเป็นกําแพงอิฐ และคเูมืองขุดเชื่อมต่อยาวในแนวตะวนัออก-

ตะวันตกขนานกับแม่นํา้นครนายก ส่วนทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกใช้คูนํา้ท่ีขุดขึน้เป็น

อาณาเขต (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองประวตัิศาสตร์ 2539 : 37) เมืองนครนายก

สร้างขึน้เม่ือใดยงัไม่มีหลกัฐานปรากฏแน่ชดั ซึ่งอาจมีก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 

ดงัข้อสนันิษฐานของสมเดจ็ฯกรมพระยาดําราชานภุาพ แตอ่าจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน และเป็นเมือง

ขึน้กบักมัพชูาสมยัพระนครหลวงไมไ่ด้ขึน้กบัสโุขทยัจงึทําให้ไมป่รากฏช่ือเมืองในหลกัศิลาจารึกพ่อ

ขุนรามคําแหง อย่างไรก็ตามในสมัยอยุธยาตอนต้นนครนายกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทาง

ตะวนัออก เมื่อ พ.ศ. 2091 ในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิทําสงครามกบัพม่าจึงโปรดเกล้าฯให้

รือ้กําแพงเมืองหน้าด่านทัง้สามเมือง คือ เมืองสุพรรณบุรี ลพบุรี และนครนายกเพื่อป้องกันมิให้

พมา่ใช้ประโยชน์ ในการเข้าตีกรุงศรีอยธุยา (กรมศลิปากร, กองโบราณคดี 2535 : 70)  

 เน่ืองจากนครนายกเป็นเขตท่ีราบตดิตอ่กนัระหว่างลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาและแม่นํา้บาง

ปะกงท่ีสามารถเดนิทางตดิตอ่กบัหวัเมืองอ่ืนๆทางภาคตะวนัออกและภาคอีสานได้ ส่งผลให้ในช่วง

สมยัอยธุยานครนายกจงึมีความสําคญัในฐานะเส้นทางยทุธศาสตร์ ดงัปรากฏตามพงศาวดารกรุง

ศรีอยธุยาในสมยัสมเด็จพระมหาธรรมราชา นกับรมราชา กษัตริย์เขมรได้ยกทพับกุกรุงศรีอยธุยา

มาทางเมืองนครนายกและใน พ.ศ. 2309 ก่อนเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชทรงรวบรวมกําลงัพลราว 1,000 คนเศษ ยกทพัออกจากวดัพิชยัตีฝ่าวงล้อมออกไปทางทิศ

ตะวนัออก หลบหนีออกจากรุงศรีอยุธยาผ่านนครนายก (โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า, กอง

ประวตัศิาสตร์ 2539 : 28-46)  

 นอกจากความสําคญัเร่ืองเส้นทางยุทธศาสตร์แล้วนครนายกยงัเป็นแหล่งกําลงัพล

และเสบียงสนับสนุนในการศึกสงครามเนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่นํา้ของภาคกลางและ
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ระยะทางไม่ไกลจากอยธุยา และเมืองนครนายกยงัเป็นแหล่งช้างและเป็นสถานที่คล้องช้างหลวง

ขนาดใหญ่ตัง้แต่สมยัอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากในอดีตช้างในนครนายกมีจํานวนมากโดย

เฉพาะท่ีอําเภอบ้านนา ซึง่มีเพนียดคล้องช้าง (ชาวบ้านเรียกโรงช้าง) ด้านหลงัวดัไม้รวกในปัจจบุนั 

มีลกัษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ (กรมศิลปากร 2544 : 118-120) ดงับนัทึกในพงศาวดารกล่าวว่า 

พ.ศ. 2264 พระเจ้าอยูห่วัท้ายสระเสดจ็ไปไลช้่างเถ่ือนท่ีนครนายกในคืนเดือนหงายจนเกิดอบุตัิเหต ุ

และในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 มี “กรมโขลง” ท่ีบ้านนา 

ทําหน้าท่ีรักษาช้างเถ่ือนเม่ือจะมีการจบัช้าง(โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า, กองประวตัิศาสตร์ 

2539 : 47)  

 สมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดกรณี            

เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์เป็นกบฏ ใน พ.ศ. 2369 จึงได้ส่งพระยาราชสุภาวดีต่อมาได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นเจ้าพระยาบดนิทรเดชา ยกทพัไปปราบได้ใน พ.ศ. 2371 จึงได้กวาดต้อนผู้คนเมืองเวียง

จนัทร์เข้ามาอยู่ที่ลพบุรี นครชยัศรี สุพรรณบรีุ ปราจีนบุรี และนครนายกโดยเฉพาะในเขตอําเภอ

เมือง และอําเภอปากพลี ก่อนหน้าในสมยักรุงธนบรีุ ราว พ.ศ. 2322 พระเจ้ากรุงธนบรีุโปรดเกล้าฯ

ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึยกทพัไปตีล้านช้างแล้วกวาดต้อนกลุ่มคนลาวมายงันครนายกเช่นกนั 

ดงัปรากฏหลกัฐานสิ่งก่อสร้าง คือ วดัใหญ่ทกัขิณาราม ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอเมือง ลกัษณะของ

สถาปัตยกรรมอยู่ในช่วงสมยัอยธุยาตอนปลายซึ่งนิยมมากในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการ

ผสมผสานของศลิปะไทยและศลิปะเวียงจนัทร์ รวมถึงศลิปะพืน้บ้านด้วย 

 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการ

ปกครองจากหวัเมืองเป็น “มณฑล” พ.ศ. 2435 มี 2 มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก และมณฑล

ปราจีนบรีุ ซึง่มีเมืองนครนายกอยูด้่วย (กรมศลิปากร, กองโบราณคดี 2535 : 72) 

 สําหรับประวตัิศาสตร์พืน้ที่บริเวณบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง จงัหวดั

นครนายก ยงัไม่พบหลกัฐานที่บนัทึกเป็นลายลักษณ์อกัษรว่าชุมชนแห่งนีมี้การตัง้ถิ่นฐานตัง้แต่

เมื่อใด เพียงกล่าวถึงกลุ่มคนลาวที่ถูกบังคับให้อพยพจากประเทศลาว เข้ามาในพืน้ที่จังหวัด

นครนายก 2 ระยะตามที่กล่าวข้างต้น โดยพบหลกัฐานบญัชีเร่ืองจํานวนครัวซึ่งมาแตห่ลวงพระ

บาง จ.ศ. 1192 (พ.ศ. 2373) แสดงว่ามีกลุ่มคนลาวที่เข้ามาในพืน้ที่นีแ้ล้ว (รัฐบาลใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 2530 : 74) ซึง่สมัพนัธ์จากคําบอกเล่าของ

ชาวบ้านในท้องถ่ินเก่ียวกบัท่ีมา และภาษาของตนเองดงักล่าวข้างต้น ทัง้นีเ้มื่อศกึษาเปรียบเทียบ

จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ที่ปรากฏในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ภาพเขียนสีที่เผิงผาเขาคอก   

วดัเขาคอก ตําบลบ้านพร้าว อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายกท่ีเป็นเส้นทางไปโรงเรียนนาย
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ร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมศิลปากรสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2435 ระบุว่าลักษณะภาพเขียนสีอยู่สมัย

อยุธยา และยังมีภาพเขียนสีเขาชะโงก (วัดพระฉาย) ตัง้ที ่บ้านเขาชะโงก ตําบลพรหมณี       

อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก จากการศึกษาลกัษณะภาพเขียนสีเดิมคงใกล้เคียงกับ

ภาพเขียนสีท่ีเขาคอก ซึง่อยูต่รงข้ามกบัภาพเขียนสีของเขาชะโงก ดงันัน้คงมีอายรุ่วมสมยักนั (กรม

ศิลปากร 2544: 135-137) รวมถึงศาลเจ้าพ่อขนุดา่นตัง้อยู่เชิงเขาชะโงกในเขตพืน้ท่ีโรงเรียนนาย

ร้อยพระจลุจอมเกล้า วีรบรุุษประจําถ่ินท่ีป้องกนัเมืองนครนายกจากทพัเขมรในศกึสมยัอยุธยาได้

(โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองประวัติศาสตร์ 2539 :53) นอกจากนีใ้นบริเวณพืน้ที่

ใกล้เคียงโดยรอบหมู่บ้านเขาทเุรียนยงัมีการพบหลกัฐานแสดงให้เห็นว่ามีการอยู่อาศยัอย่างน้อย

ตัง้แตส่มยัอยธุยาเป็นต้นมา เชน่ บ้านกดุตะเคียนหมู ่8 และบ้านเกาะกระชาย หมู ่2 ซึ่งเป็นบริเวณ

พืน้ท่ีใกล้เคียงกบับ้านเขาทเุรียนมีรายงานว่าเคยมีการพบเศษภาชนะดินเผากําหนดอายอุยู่ในช่วง

อยธุยา หรือบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบตําบลเขาพระมีการพบหลกัฐานแสดงถึงการเข้ามาตัง้ถ่ินฐานหรือ

ใช้พืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวในช่วงเวลาร่วมสมยักนั อาทิเช่น บ้านพราหมณี หมู่ 9 และบ้านวงัดอกไม้ 

หมู่ 7 ตําบลสาริกา พบเศษภาชนะดินเผา และพระพุทธรูปสมยัอยุธยา เป็นต้น (กรมศิลปากร, 

กองโบราณคดี 2535 : 84-86) 

 ทัง้นีจ้ากที่ได้กล่าวข้างต้นเก่ียวกับหลกัฐานการตัง้ถิ่นฐานในพืน้ที่นครนายกพบว่ามี

มาตัง้แต่ในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์เร่ือยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ ดงัพบเคร่ืองมือหินขดัจํานวนมาก

บริเวณบ้านเขาเพิม่ ตําบลเขาเพิม่ อําเภอบ้านนา ซึง่ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของตําบล

เขาพระ ซึ่งเป็นหลกัฐานว่าบริเวณดงักล่าวมีการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนมาก่อนตัง้แต ่3,000-5,000 ปี

มาแล้ว ดงันัน้จงึอาจเป็นไปได้วา่พืน้ท่ีบริเวณตําบลเขาพระ รวมถึงบริเวณบ้านเขาทเุรียนอาจมีการ

อยูอ่าศยัหรือใช้พืน้ท่ีมาตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์ ทัง้นีข้้อเสนอดงักล่าวยงัไม่มีหลกัฐานยืนยนั 

อย่างไรก็ตามการพบหลกัฐานบริเวณบ้านเขาเพิม่ดงักล่าว แสดงให้เห็นพืน้ที่บริเวณนครนายกมี

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน จากการศึกษาจากเอกสารอาจกล่าวได้ว่าชุมชนที่อยู่

อาศัยบริเวณพืน้ที่บ้านเขาทุเรียนแห่งนีอ้าจมีมาตัง้แต่สมัยอยุธยา หรือก่อนนัน้ อย่างไรก็ตาม

หลกัฐานท่ีคอ่นข้างเดน่ชดั คือ กลุ่มคนท่ีอยู่อาศยั ณ บริเวณพืน้ท่ีแห่งนีส้่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนลาว

เวียง ท่ียงัคงอนรัุกษ์เร่ืองภาษา และวฒันธรรมได้คอ่นข้างดี ผู้ศกึษาเห็นว่าสิ่งท่ีต้องศกึษาเพิ่มเติม

ให้ชดัเจนย่ิงขึน้ คือ เร่ืองเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินบ้านเขาทเุรียนซึง่ยงัไมมี่การศกึษาไว้  
 

 2.2 ประวัตศิาสตร์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในพืน้ท่ีจังหวัดนครนายก 

 จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีแห่งนีพ้บว่าจงัหวดันครนายกมีความสําคญั

และเก่ียวข้องกับประวตัิศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ตัง้แต่ในระยะแรกที่กองทพัญ่ีปุ่ นเดิน
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ทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยเข้ามาทางทะเลขึน้ฝ่ังที่จงัหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และบางปู จังหวัด

สมุทรปราการ สําหรับทางบกโดยกองทพัท่ี 15 เคลื่อนทพัผ่านทางอินโดจีน เข้ามาทางจงัหวดั    

พะตะบอง จังหวัดพิบูลสงคราม (เสียมราฐ) จังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงจังหวัดนครนายกซึง่เป็น

เส้นทางผ่านที่สําคญัเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ รัฐบาลไทยภายใต้การนําของจอมพล ป. พิบูล

สงคราม ได้ยินยอมให้กองทพัญ่ีปนุผ่านประเทศไทยได้ เพื่อไปทําสงครามท่ีมลายา สิงคโปร์ และ

พม่า ตามคําแถลงกาณ์เมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2485 (โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า, กอง

วิชาประวตัศิาสตร์ 2533 : 10)  

 “...ขอให้ประชาชนชาวไทยจงระงบัความตื่นเต้นและพยายามประกอบกิจการงาน

ต่อไปตามเดิม...ขอให้ประชาชนชาวไทยจงรักษาความสงบ ละฟังคําตักเตือนของรัฐบาลทุก

ประการ”  

 ในช่วงปลายพ.ศ. 2484 ถึงต้นปี พ.ศ. 2486 กองทพัญ่ีปุ่ นในประเทศไทยยงัมีเพียง

หน่วยเล็กๆ ไม่มีผู้บญัชาการทหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทย การติดตอ่ประสานงานกบัรัฐบาลไทยอยู่

ในความรับผิดชอบของฑูตทหารญ่ีปุ่ น กระทัง่เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 มีการจดั ตัง้

กองทพัประจําประเทศไทยขึน้เป็นครัง้แรก โดยมีพล.ท อาเคโตะ นากามรูะ เป็นผู้บญัชาการ ตอ่มา

เน่ืองจากสถานการณ์ในประเทศไทยเร่ิมตงึเครียดมากขึน้ เน่ืองจากมีการรุกมากขึน้ของหน่วยงาน

ใต้ดินหรือขบวนการเสรีไทย จึงเพิ่มกําลังทหารประจําประเทศไทยมากขึน้ ในวนัที่ 8 ธันวาคม   

พ.ศ. 2487 กองทพัประจําประเทศไทยได้เปล่ียนเป็นกองทพัสู้ รบและมีช่ือเรียกใหม่ว่ากองทพัท่ี 39 

และเมื่อสถานการณ์ของสงครามเร่ิมทรุดลงกองทัพที่ 39 จึงยุบตวัลงจดัเป็นกองทัพภาคท่ี 18 

เรียกว่ากองทพั “งิ” แปลว่า ฝ่ายธรรม เม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2488  โดยมีกองกําลงัของ

หน่วยท่ีตัง้ตามจดุตา่งๆของประเทศไทย ได้แก่ 1. กรุงเทพฯ 2. ดอนเมือง 3. ลพบรีุ  4. บ้านโป่ง-

กาญจนบุรี 5. เชียงใหม่ ลําปาง แพร่ 6.แม่สอด ตาก พิษณุโลก 7. โคราช อุดรธานี และ

อบุลราชธานี 8. ประจวบคีรีขนัธ์ ทวาย มะริด 9. สระบรีุ 10. เขาชะโงก จงัหวดันครนายก (โรงเรียน

นายร้อยพระจลุจอมเกล้า, กองวิชาประวตัศิาสตร์ 2539 : 181-183)  

 นครนายกมีบทบาทสําคญัอีกครัง้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2486 เม่ือพล.ท อาเคโตะ        

นากามูระได้เดินทางมาสํารวจภูมิประเทศจังหวัดนครนายกเพื่อเป็นแนวป้องกันแหล่งสุดท้าย 

เน่ืองจากเมืองนครนายกมีสภาพท่ีเหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะสามารถถึงได้ง่าย โดย

การรวมสิ่งอุปกรณ์ การส่งกําลงับํารุงไว้ที่นี่โดยผ่านเส้นทางนํา้ ซึ่งสามารถไปออกยงัปราจีนบุรี 

หลงัจากเดือนเมษยน พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่ นขยายกองทพัทหารในประเทศไทย ให้เป็นกองทพัที่ 39 อีก
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ทัง้กําหนดให้นครนายกเป็น “ที่ตัง้สําคญัของการยุทธในอนาคตภายในประเทศไทย” สาเหตุที่

เลือกตัง้ฐานทพัในพืน้ท่ีนครนายกมี 2 ประการ คือ  

 1. เน่ืองจากฝ่ายญ่ีปุ่ นได้รับทราบวา่กองกําลงัทหารราบองักฤษและอินเดียกําลงัจะมุง่

เข้าโจมตีทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยกองกําลงัทหารดงักล่าวแยกออกเป็น 2 ทางทางหนึ่ง

จะเข้าสูป่ระเทศไทยทางจงัหวดัเชียงใหม ่อีกทางคาดวา่จะเข้ามาทางทิศตะวนัตกของประเทศไทย 

 2. ภมูิประเทศและชยัภมูิเหมาะแก่การตัง้รับกองกําลงัยานเกราะของฝ่ายข้าศกึ ซึ่งใน

ขณะนัน้ญ่ีปุ่ นไมมี่กองกําลงัยานเกราะ (โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า, กองวิชาประวตัิศาสตร์

2533 : 11-14) 

 ดงัปรากฏข้อความตอนหนึ่งของผู้บญัชาการกองทพัญ่ีปุ่ นประจําประเทศไทย พล.ท.   

อาเคโตะ นากามูระ ได้สัง่ให้หน่วยกองทพัที่ 39 ในบงัคบับญัชา ว่า ต้องรีบเร่งสร้างฐานที่มัน่ที่

นครนายก ซ่ึงไดร้ับอนญุาตจากรัฐบาลไทยให้ใช้พืน้ที่กว้างใหญ่ โดยเฉพาะการขุดหลมุเก็บของใต้

ดิน และพยายามเก็บสะสมน้ํามนัเชื้อเพลิงไว้ในหลมุใต้ดินที่นครนายกให้มากที่สดุเท่าที่จะทําได ้

(เออิจิ มรูาซิมา่ และนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ผู้แปล 2546 : 160) การตัง้ฐานทพัของกองกําลงัทหาร

ญ่ีปุ่ นในจงัหวดันครนายกกระจายอยู่ตามพืน้ที่ตา่งๆ ตัง้แต่เขาทเุรียน เขาพระ เขาฝาละมี ในเขต

ตําบลเขาพระ และตําบลพรหมณี อําเภอเมือง เขาคอก เขาพระฉาย เขาดินเหนียว และเขาชะโงก

ในเขตพืน้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นตัง้ทพับก และได้รับขนานนามว่า “ค่ายเขา

ชะโงก” มีพล.ท.มูซูจิโร คิมูระ เป็นผู้ บัญชาการ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กอง

ประวัติศาสตร์ 2544 : 117-118) สําหรับพืน้ที่บริเวณเขาทุเรียนมีนายทหารยศพันโท เป็นผู้

บญัชาการ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองวิชาประวตัิศาสตร์ 2533 : 17) บริเวณเขา

ชะโงกเป็นฐานตัง้ของกองกําลงัญ่ีปุ่ น ประกอบด้วยหน่วยทหารทัง้สิน้ 7 หน่วย (โรงเรียนนายร้อย

พระจลุจอมเกล้า, กองประวตัศิาสตร์ 2539 :189-190) ดงันี ้  

 1. กองพลท่ี 37  

 2. กองพลท่ี 4  

 3. กองพลท่ี 22  

 4. กองพลท่ี 56 

 5. กองพลท่ี 15  

 6. หนว่ยควบคมุเฉลยศกึ  

 7. หนว่ยทหารอ่ืนๆ เชน่ ทหารเกาหลี เขมร ญวน ไต้หวนั เป็นต้น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32 
 

 ท่ีผ่านมามีการดําเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อสํารวจและขดุค้นพืน้ท่ีบริเวณเขา

ดินเหนียวภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวนัท่ี 9-11และ14-22 ตลุาคม พ.ศ. 2551 

พบวา่พืน้ท่ีขดุค้นเป็นบงัเกอร์ หรือ หลมุเพลาะของกองทพัญ่ีปุ่ นในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตัง้บน

สันเขาดินเหนียว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาชะโงกซึ ่งอยู่ภายในโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า พบหลักฐานทัง้หมด 130 ชิน้ เป็นวัตถุจําพวกเคร่ืองใช้ และอื่นๆ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ตามวัสดุ คือ โลหะ, แก้ว, หิน และพลาสติก (รายงานการขุดค้นแหล่ง

โบราณคดีเขาดินเหนียว 2551 (อดัสําเนา)) และยงัมีการดําเนินงานขดุค้นทางโบราณคดีบริเวณ

เชิงเขาด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเขาทุเรียน เม่ือวนัท่ี 5 – 28 ตลุาคม พ.ศ. 2552 พืน้ท่ี

ดําเนินงานมีขนาดโดยประมาณ 5 ไร่ และแบง่พืน้ที่ทํางานออกเป็นหมายเลข 1-4 พบสิ่งของท่ีมี

ลกัษณะคล้ายกบัท่ีพบจากการขดุค้นบริเวณเขาดนิเหนียว รายละเอียดเก่ียวกบัการดําเนินการทาง

โบราณคดีและข้อมลูท่ีพบจะกลา่วในบทศกึษาตอ่ไป 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนผงัพืน้ท่ีขดุค้น (หลมุเพลาะ) เขาดนิเหนียว บริเวณเขาชะโงก  
             ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ท่ีมา : “รายงานการขดุค้นทางโบราณคดีเขาดินเหนียว โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
จงัหวดันครนายก,” (ม.ป.ท., 2551). (อดัสําเนา)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ผนงัชัน้ดนิด้านทิศเหนือ (ด้านนอกหลมุเพลาะ) ท่ีเขาดนิเหนียว 

ท่ีมา : “รายงานการขดุค้นทางโบราณคดีเขาดนิเหนียว โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
จงัหวดันครนายก,” (ม.ป.ท., 2551). (อดัสําเนา) 

 

 
 
ภาพท่ี 4 ผนงัชัน้ดนิด้านทิศเหนือภายในหลมุเพาะ ท่ีเขาดนิเหนียว 

ท่ีมา : “รายงานการขดุค้นทางโบราณคดีเขาดนิเหนียว โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  
จงัหวดันครนายก,” (ม.ป.ท., 2551). (อดัสําเนา) 
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ภาพท่ี 5 ตะปเูหล็กรูปตวัย ูพบจากการขดุค้นท่ีเขาดินเหนียว 

ท่ีมา : “รายงานการขดุค้นทางโบราณคดีเขาดนิเหนียว โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  
จงัหวดันครนายก,” (ม.ป.ท., 2551). (อดัสําเนา) 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ตะปเูหล็ก (ตะปซู้ายสดุ และตะปตูวัใหญ่ 2 ตวั เป็นตะปหูวักลม นอกนัน้เป็นตะปหูวั 

             แบน) พบจากการขดุค้นท่ีเขาดนิเหนียว 

ท่ีมา : “รายงานการขดุค้นทางโบราณคดีเขาดนิเหนียว โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  
จงัหวดันครนายก,” (ม.ป.ท., 2551). (อดัสําเนา) 
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ภาพท่ี 7 ชิน้สว่นกระป๋องทําจากโลหะ (เหล็ก)?  พบจากการขดุค้นท่ีเขาดินเหนียว 

ท่ีมา : “รายงานการขดุค้นทางโบราณคดีเขาดนิเหนียว โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  
จงัหวดันครนายก,” (ม.ป.ท., 2551). (อดัสําเนา) 
 

 การสํารวจบริเวณพืน้ท่ีเขาทเุรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระร่วมกบัสถานี

พฒันาและส่งเสริมการอนุรักษ์สตัว์ป่านครนายก พบสิ่งก่อสร้างที่มีลกัษณะคล้ายกับหลมุเพลาะ

ยาว, หลมุบคุคล และหลมุสําหรับวางปืนใหญ่ หรือปืนตอ่สู้อากาศยาน กระจายอยู่ทัว่ไปของพืน้ท่ี

เขาทเุรียนดงัท่ีได้กลา่วในข้างต้น ทัง้นีจ้ากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีบริเวณเขาทเุรียนแห่ง

นีมี้ความสําคัญไม่น้อยไปกว่าพืน้ที่ใกล้เคียงที่มีประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกัน จากการสัมภาษณ์

ชาวบ้านเก่ียวกบัความทรงจําเก่ียวกบัเหตกุารณ์ และสถานท่ีตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัชว่งเวลาดงักลา่ว 

พบว่าพืน้ท่ีบริเวณเขาทเุรียนและพืน้ท่ีใกล้เคียงมีสิ่งก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กระจายอยู่

ทัว่ทัง้พืน้ท่ี นอกจากการเข้ามาตัง้กองทพัของญ่ีปุ่ นท่ีจงัหวดันครนายก จะทิง้ร่องรอยตา่งๆไว้แล้ว 

ญ่ีปุ่ นยงัทิง้วฒันธรรมบางอยา่งไว้จนกระทัง่ปัจจบุนัสิ่งท่ีหลงเหลือเหล่านัน้ได้กลายเป็นภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน หรืออาจกล่าวได้ว่าประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับประเทศชาติ ส่วนหนึ่งได้ถกูผนวกเข้ากับ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพืน้ที่แห่งนีเ้ช่นเดียวกัน เช่น การทําขนมโมจิซึง่ทหารญี่ปุ่ นได้สอนให้

ชาวบ้านคนไทย(จงัหวดันครนายก)ทํา และนํามาขายทหารญ่ีปุ่ นในช่วงสงคราม โดยการนําแป้ง

มาปัน้เป็นลูก และนําถัว่เขียวมากวนกับนํา้ตาลจนไหม้ทําเป็นไส้ เมื่อพับแล้วโรยแป้งมันให้ทั่ว 
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ก่อนรับประทาน จะเป่าแป้งมันที่โรยไว้ออก (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองวิชา

ประวตัิศาสตร์ 2533 : 24) เป็นต้น นอกจากความสําคญัทรัพยากรทางด้านประวตัิศาสตร์และ

โบราณคดีของพืน้ที่เขาทุเรียนแห่งนี ้สิ ่งที่มีความสําคัญและสวยงามไม่ยิ ่งหย่อนไปกว่าคือ

ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาตใินบริเวณดงักลา่วดงัได้กลา่วในตอนต้นแล้ว 

 ดงัท่ีได้กลา่วข้างต้นเก่ียวกบัทรัพยากรทางประวตัศิาสตร์ โบราณคดี โบราณวตัถ ุและ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ  กล่าวได้ว่า พื น้ ที ่แห่ง นี มี้สาระความ รู้ ที ่มีความสําคัญ อีกทั ง้

ทรัพยากรธรรมชาติที่คงความสวยงาม และอดมุสมบูรณ์ หากแต่ทรัพยากรทางด้านต่างๆที่เป็น

รากฐานของสาระความรู้ที่กล่าวข้างต้นยังไม่มีการรวบรวม และสังเคราะห์ เพื่อจัดทําเป็น

ฐานข้อมลูในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามทรัพยากรเหล่านี้แสดงถึงความพร้อมของพื้นที่ในการสร้าง

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 

 2.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 การประกาศบงัคบัใช้พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ส่งเสริม

ให้เกิดการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ การจดัตัง้แหล่งเรียนรู้จึงได้รับความสนใจมากขึน้ ส่งผลให้เอกสาร

และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัแหลง่เรียนรู้มีคอ่นข้างหลากหลายตามไปด้วย ทัง้นีผู้้ศกึษาได้

ทําการศกึษางานวิจยัท่ีเห็นว่าสามารถนํามาเป็นตวัอย่างเพื่อสร้างและพฒันาให้เกิดแนวทางการ

จดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดั

นครนายก ดงันี ้

 งานการศกึษาของ สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ เร่ือง “พระนครศรีอยธุยา มหานครแห่งการ

เรียนรู้” (2544) เป็นการศึกษาวิจยัที่เก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษา

ศกัยภาพของแหล่งเรียนรู้ในพืน้ที่ศึกษา และนําเสนอรูปแบบ วิธีการพัฒนา วิธีส่งเสริมและวิธี

จดัการแหล่งเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความสนใจของผู้ เรียน ทัง้ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน 

และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยทําการศึกษาแหล่ง เ รียนรู้ประเภทต่างๆที ่อยู่ ในเกาะ

พระนครศรีอยธุยาและบริเวณใกล้เคียง และกําหนดรูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพสงู

ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของรัฐ เอกชน เครือขา่ย/ชมุชน ประเภทละหนึง่แห่ง ผลการศกึษา จากการ

สํารวจ และศึกษาแหล่งเรียนรู้มีจํานวน 133 แห่ง และกําหนดรูปแบบการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่

คดัเลือกนํามาเป็นตวัอยา่ง คือ 

 1. รูปแบบการพฒันาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจนัทรเกษมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 2 ลกัษณะ คือ 
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 1.1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจยัตนเอง (self-research) โดยให้ 

พิพิธภัณฑ์ฯ จัดทํากิจกรรมการศึกษาวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพืน้ที่ตัง้

พระราชวังจนัทรเกษม และดําเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม และสร้างกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ผู้ เรียนทกุประเภทได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยในงานขดุค้นศกึษาทางโบราณคดีโดยการจดั คา่ย

โบราณคดีวงัจนัทร์ มีการวิจยัแบบสหวิทยาการ  

1.2 การพฒันาส่ือการเรียนรู้ท่ีหอพสิยัศลัลกัษณ์ (หอสอ่งกล้อง) 

 2. แนวทางและรูปแบบพฒันาแหล่งเรียนรู้บ้านสงัคีตประดิษฐ์ดนตรีไทย โดยการ

จดัการให้เป็นสถานศกึษาดนตรีไทยครบวงจร 

 3. แนวทางและรูปแบบการพฒันาพิพิธภณัฑ์เรือไทย โดยการจดัการแหลง่เรียนรู้ใน 

รูปของเครือขา่ย และชมุชนการเรียนรู้ในเร่ืองเรืออยธุยา 

4. แนวทางการจดัการเรียนรู้สําหรับวิชาประวตัศิาสตร์ 

 

 รายงานการวิจยัของ สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา เร่ือง “การจดัการเรียนรู้ของ

แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภณัฑ์” (2548) เนือ้หาในงานวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสภาพ

และปัญหาการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทพิพิธภณัฑ์ และนําเสนอแนวทางการจดัพิพิธภณัฑ์

ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการศกึษา คณะวิจยัได้ศึกษาสภาพของการดําเนินงานและ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ รวมทัง้ปัญหาในการดําเนินงานของพิพิธภณัฑ์ วิธีการจดั

พิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีข้อเสนอแนะหลายประการ เชน่  

 1. การรณรงค์ให้ประชาชนรู้จกัพิพิธภัณฑ์ ให้รู้ว่ามีบริการอะไร เป็นแหล่งการเรียนรู้

อยา่งไร โดยวิธีการประชาสมัพนัธ์เชงิรุก  

 2. สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนใกล้เคียง  

 3. จดัหนว่ยเคล่ือนท่ีไปจดักิจกรรมนอกสถานท่ีและเป็นการประชาสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์  

 4. ร่วมมือกบัสถานศกึษาจดัทําหลกัสตูรท้องถ่ิน  

 5. ปรับปรุงการบริการและการอํานวยความสะดวกตา่งๆ  

 6. จดัขายสินค้าและของท่ีระลึก และการจดัพิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
  

 งานศึกษาเร่ือง “ศนูย์ศกึษาการพฒันา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตท่ีิมีชีวิต” (2550) ศนูย์

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดตัง้ขึน้เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา ทดลอง 

ทดสอบ และแสวงหาแนวทางวิธีการพฒันาด้านตา่งๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
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ตา่งๆ สาธิตตวัอยา่งแหง่ความสําเร็จในด้านการพฒันาเกษตรกรรมและการอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบ

ให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจนําไปใช้เป็นแนวทาง เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของตนเอง 

ภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ยงัมีกิจกรรมด้านการพฒันาท่ีเก่ียวข้อง

กบัการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจยั ทัง้ในด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ด้านธรณีวิทยา อุทกวิทยา รวมถึงด้านการบริหารจดัการและวิทยาศาสตร์ทาง

สงัคมอีกด้วย กล่าวได้ว่า ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ คือ “ขุมทรัพย์ทาง

ปัญญา” ท่ีรวบรวมสรรพวิชาการในด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้องและเป็นรากฐานสําคญัของการดํารงชีพ 

และการสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชนและชมุชนทัง้ในเร่ืองของเทคนิควิชาการสมยัใหม่ ควบคู่

กนัไปกบัการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูและนําภูมิปัญญาดัง้เดิมของชุมชนในภูมิภาคนัน้ นํามาประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ และผลการศกึษาที่สําเร็จจะแสดงไว้ในลกัษณะ “พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” คือ

มิได้เป็นเพียงสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของเท่านัน้ แตเ่ป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความเคลื่อนไหว 

มีกิจกรรมตอ่เนื่อง โดยกระทําในสภาพท่ีเป็นจริงภายใต้ปัญหาข้อจํากดัและสภาพทางภูมิศาสตร์ 

ตลอดจนลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรม (Socio-Cultural) ของผู้คนในชมุชนนัน้ๆ และเกษตรกรและ

ผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้าไปศกึษาหาความรู้และนําความรู้และวิธีการในการประกอบอาชีพจากสภาพ

พืน้ที่จริงกลับไปประยุกต์ใช้กับพืน้ที่ของตนเอง และยงัทําหน้าที่เป็นศูยน์กลางการพัฒนาพืน้ที่

รอบๆบริเวณโครงการให้มีความเจริญขึน้ พร้อมทัง้ฝึกให้แตล่ะท้องถ่ินรู้จกัพึง่ตนเองได้ 

 ปัจจบุนัศนูย์ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ มีทัง้หมด 6 ศนูย์ กระจาย

อยูต่ามภาคตา่งๆทัง้ 4 ภาค ดงันี ้ 

 1. ศนูย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ตัง้อยู่ที่อําเภอเมือง

นราธิวาส จงัหวดันราธิวาส  

 2. ศนูย์ศึกษาการพฒันาภูพานอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ตัง้อยู่ที่อําเภอเมือง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

 3. ศนูย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตัง้อยู่ท่ีอําเภอท่า

ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 

 4. ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตัง้อยู่ท่ีอําเภอดอย

สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่

 5. ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตัง้อยูท่ี่อําเภอชะอํา 

จงัหวดัเพชรบรีุ 
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 6. ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตัง้อยู่ท่ีอําเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตในแต่ละแห่งมีลักษณะของการ

ดําเนินงานเพ่ือให้เป็นต้นแบบของความสําเร็จท่ีสามารถเข้ามาศกึษาและนําไปปฏิบตัิได้ สามารถ

ชว่ยเหลือเกษตรกรและผู้ ท่ีสนใจ ตามแนวทางพระราชดําริ ดงันี ้

 1. เป็นสถานท่ีศกึษาค้นคว้า ทดลอง วิจยั เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพฒันาด้าน

ต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทําหน้าที่เสมือน “ต้นแบบ” ของ

ความสําเร็จท่ีจะเป็นแนวทางและตวัอยา่งของความสําเร็จให้แก่พืน้ท่ีอ่ืนๆตอ่ไป  

 2. แลกเปล่ียนส่ือสารระหวา่งนกัวิชาการ นกัปฏิบตั ิและประชาชน การศกึษา ค้นคว้า 

ทดลอง วิจยัต่างๆ ที่ได้รับผลสําเร็จแล้ว ศนูย์การศึกษาพฒันาฯจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทาง

วิชาการและการปฏิบัติเพื ่อนําความรู้สู่ราษฎร รวมทัง้เป็นแหล่งศึกษาทดลองของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบตังิาน และเป็นแหลง่แลกเปล่ียน ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่าง 3 

กลุม่ คือ นกัวิชาการ เจ้าหน้าท่ีพฒันาสง่เสริม และราษฎร 

 3. การพฒันาแบบผสมผสาน ศนูย์ศกึษาฯแตล่ะแหง่เป็นแบบจําลองและตวัอย่างของ

การพฒันาในพืน้ที่ลกัษณะหนึง่ๆซึง่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โดยพยายามใช้ความรู้ให้มาก

สาขาท่ีสดุ เป็นการผสมผสานกนัทัง้ด้านความรู้ การดําเนินงาน และการบริหารอยา่งเป็นระบบ 

 4. การประสานงานระหว่างส่วนราชการ เป็นการประสานงาน ประสานแผน และการ

จดัการระหวา่งกรม กอง และสว่นราชการ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 5. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คือ เป็นศูนย์รวมของ

การศึกษา ทดลอง และสาธิตที่ได้รับผลสําเร็จทัง้ด้านการเกษตร แหล่งนํา้ ปศุสัตว์ ประมง 

ตลอดจนการพฒันาด้านสงัคม ศิลปาชีพ ในลกัษณะของ “พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อให้

ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาดงูานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อันนําไปสู่ประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่าง

สมบรูณ์สงูสดุ  

 ศนูย์ศึกษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชดําริทัง้ 6 แห่ง ต่างมีลักษณะปัญหา

เฉพาะและแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แต่ละศนูย์จะมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นตวัแทนของแต่ละ

ภูมิภาคเมื่อผลการวิจยัได้รับผลสําเร็จแล้ว จําทําการขยายผลไปยงัหมู่บ้านท่ีตัง้อยู่รอบๆ ศนูย์ฯ ท่ี

เรียกว่า “หมู่บ้านรอบศูนย์” โดยให้เกษตรกรเข้ามารับการอบรม และจดัส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้

คําแนะนําแก่เกษตรกรในหมู่บ้านหรือเกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาดงูานภายในศนูย์ศึกษาการ
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พฒันาฯเองก็ได้ เมื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านรอบศนูย์จนได้รับผลขัน้หนึ่งจึงขยายผลไปยงัเกษตรกรใน

พืน้ท่ีแหง่อ่ืนตอ่ไป  

 นอกจากนีศ้นูย์ศกึษาการพฒันาฯยงัได้ขยายผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ

แล้วไปสู่พืน้ท่ีแห่งอ่ืนในลกัษณะของ “ศูนย์สาขา” เพื่อทําการศกึษาเฉพาะเร่ืองในพืน้ท่ีนัน้ โดยมี

วตัถปุระสงค์เดียวกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาพิพิธภณัฑ์ธรรมชาตทีิ่มีชีวิต  

 จากการศกึษาแนวคิดและงานวิจยัดงัได้กล่าวในข้างต้นทําให้ผู้ศกึษาได้เห็นแนวทาง

ในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึง่มีพืน้ที่ และแหล่งทรัพยากรที่แตกต่างกัน หากแต่

แนวทางในการจดัการแหลง่เรียนรู้ทัง้หมดมีวตัถปุระสงค์ในแนวทางเดียวกนั คือ จดัตัง้แหล่งเรียนรู้

รูปแบบตา่งๆ นัน้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของผู้ ดําเนินงาน ทัง้นีเ้พ่ือให้สาธารณะชนได้เข้าไปศกึษา

ความรู้ สามารถตอบสนองความต้องการศกึษาหาความรู้ของผู้ ท่ีสนใจได้ ทัง้นีแ้หล่งเรียนรู้ตา่งๆท่ี

จดัตัง้ขึน้ในพืน้ที่หนึง่สิ ่งที่ต้องคํานึงนอกจากสาระความรู้ที่จะได้รับแล้ว คือ แนวทางของแหล่ง

เรียนรู้ควรสอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตของพืน้ที่นัน้เพื่อให้เกิดการความเหมาะสมในด้านต่างๆ 

สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพืน้ที่ ก่อให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต ซึง่ส่งผลให้เกิด

การพัฒนาอย่างยัง่ยืนในพืน้ที่นัน้อย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการแนวคิดและแนวทางของงานวิจัย

ตา่งๆนัน้สามารถนํามาปรับใช้ได้กบัการศกึษาเก่ียวกบั “แนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในบ้านเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก” โดยเฉพาะงาน

ศึกษาเร่ือง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต” (2550) เมื่อศึกษาแนวคิด 

วตัถุประสงค์ กระบวนการ และผลงานความสําเร็จ ผู้ศึกษาเห็นว่าสามารถนํามาเป็นต้นแบบที่

เหมาะสมในการปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในพืน้ท่ีศกึษาได้  
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ือง “แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน 

ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก” เป็นการศกึษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจยั

เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) แบบผสมผสานทัง้การวิจยัเชิงสํารวจ การวิจยัเชิงคณุภาพ 

และการวิจยัและพฒันา (Research & Development) (องอาจ นยัพฒัน์ 2551 : 153-159, 230-

264.) โดยมีวตัถุประสงค์ในการสํารวจและศกึษาข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ และโบราณคดีภายใน

บ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก เพื่อจดัทําฐานข้อมูลองค์

ความรู้ในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ศกึษาและนําเสนอแนวทางพร้อมทัง้แผนปฏิบตัิตาม

แนวทางในการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน จงัหวดันครนายก ทัง้นีผู้้ศกึษา

มีคําถามที่ใช้ในการศึกษา คือ แนวทางและกระบวนการใดที่เหมาะในการจัดการแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก โดยการ

ใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากการสํารวจและศกึษาข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ แหล่งโบราณคดีภายในพืน้ท่ี

รวมทัง้บริเวณใกล้เคียง เป็นสาระในการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อให้เป็นสถานที่ใน

การศึกษา และสร้างความรู้  รวมทัง้วิธีคิดทางวฒันธรรมและธรรมชาติที่ถูกต้อง นอกจากนีอ้าจ

เป็นแนวทางหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการกระตุ้นพลงัในการฟืน้ฟูทรัพยากรทางวฒันธรรมบางอย่างที่ศนูย์

หายหรือลดคุณค่าลงให้กลับคืนมาให้เยาชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดอีกทางหนึง่ ท้ายที่สุด

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพืน้ที่ดังกล่าว และข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกครัง้ที่ 2 ใน

ประเทศไทยมีความกระจา่งมากย่ิงขึน้ 

 การศกึษาข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีภายในพืน้ที่บ้านเขาทุเรียน ตําบลเขา

พระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก ออกเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก เป็นแนวทาง

ศกึษาจากการประวตัิศาสตร์ท่ีเป็นวาทกรรมจากหนงัสือ (History) โดยศกึษาจากเอกสารตา่งๆท่ี

เกี่ยวข้องกับพืน้ที่ดงักล่าว แนวทางที่สอง คือ การศึกษาประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า (Oral 

History) โดยการศึกษาจากการสมัภาษณ์จากผู้ รู้ภายในชุมชน ผู้ ที่เคยเป็นผู้ นําชุมชน ผู้ ท่ีมีส่วน

ร่วมเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ อาทิเช่น ผู้ ที่อยู่ร่วมสมยักับเหตกุารณ์สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 

เป็นต้น และชาวบ้านทัว่ไป  
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 ทัง้นีไ้ด้แบ่งขอบเขตของเนือ้หาทรัพยากรภายในบ้านเขาทุเรียนในการศึกษา เพื่อ

จํากดัขอบเขตในการศกึษา รวมทัง้เพิม่ความชดัเจนในการศกึษารวบรวมข้อมลู ดงันี ้  

 ทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ ประเภทแรก คือ 

ทรัพยากรทางวฒันธรรมประเภทประวตัิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แบง่ขอบเขตของการศกึษา 

ดงันี ้  

 

 ขอบเขตของระยะเวลาการศึกษา ตัง้แต่ช่วงเวลาที่เร่ิมก่อตัง้หมู่บ้านถึงพุทธศกัราช 

2529 ซึง่เป็นปีท่ีก่อตัง้โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ดงัเหตผุลท่ีได้กลา่วในข้างต้น 

ประวตัศิาสตร์  

 กลุ่มประชากร ศกึษาถึงกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีอยู่ในพืน้ท่ี เก่ียวกบัท่ีมา ช่วงเวลาท่ีเข้ามาตัง้

ถ่ินฐานในพืน้ท่ี และเหตผุลในการโยกย้ายถ่ินฐาน  

 ลักษณะของสังคมเกี่ยวกับ การดํารงชีพ การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม

ตา่งๆตัง้แตอ่ดีต และประเพณีท่ียงัคงมีการสืบทอดมาถึงปัจจบุนั 

 

 ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่ศึกษาจะเน้นในส่วนที ่เ กี ่ยวข้องกับการดํารงชีพ 

โดยเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาต ิและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  

 ประเภทสอง คือ ทรัพยากรทางโบราณคดี  

 ขอบเขตของกรณีในการศกึษาเน้นทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีเก่ียวกบัสงครามโลกครัง้

ท่ี 2 ท่ีอยูภ่ายในพืน้ท่ี หมู ่5 บ้านเขาทเุรียน และพืน้ท่ีบางสว่นของหมู่ 8 บ้านกดุตะเคียน ตําบลเขา

พระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก และศกึษาเพิ่มเติมทางด้านสิ่งก่อสร้าง และพืน้ท่ีท่ีมี

บริบทท่ีเก่ียวข้องกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยเน้นในส่วนท่ีอยู่ใกล้เคียงกบัพืน้ท่ีท่ีทําการขดุค้นทาง

โบราณคดีบริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเขาทเุรียน เพื่อเป็นการเพิม่เติมข้อมลูให้

ชดัเจนย่ิงขึน้  

 พร้อมทัง้ศกึษาทรัพยากรทางธรรมชาติในภาพรวมของพืน้ท่ี คือ เขาทเุรียน และพืน้ท่ี

สําคญับริเวณใกล้เคียงเพื่อแสดงความเชื่อมโยงของทรัพยากรเพิม่เติม เพื่อเพิม่องค์ความรู้ให้

สมบรูณ์ขึน้ แบง่เป็น ทรัพยากรพฤกษศาสตร์ และทรัพยากรธรณีวิทยา ทัง้นีใ้นการศกึษาทัง้สอง

สว่นเพ่ือนําข้อมลูมาใช้เป็นสาระในการเรียนรู้ของแหลง่เรียนรู้ตอ่ไป 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้ศกึษาใช้ระบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อจดัทําฐานข้อมลูองค์

ความรู้ในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และรูปแบบแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน ตําบลเขาทุเรียน อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยได้

ดําเนนิการศกึษาค้นคว้า ดงันี ้

1. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ดงันี ้

 1.1 ศกึษาข้อมลูเอกสารทางด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และข้อมลูทางธรรมชาต ิ

ศกึษาแผนท่ี  

 1.2 ศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ ที่เกี่ยวกับจังหวัดนครนายก และพืน้ที่บริเวณเขา

ทเุรียน รวมทัง้บริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียง  

 1.3 ศกึษาแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการแหล่งเรียนรู้ และรูปแบบแหล่งเรียนรู้ โดย

ศกึษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการดงูานจากแหล่งเรียนรู้ตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการ

แหลง่เรียนรู้ภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดย 

 2.1 สํารวจพืน้ที่โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างพืน้ที่ที่ทําการสํารวจในส่วนที่เป็นแหล่ง

โบราณคดี เนื ่องจากพืน้ที ่ตัง้ของแหล่งมีขนาดใหญ่ โดยใช้ข้อมูลเอกสารการสํารวจแหล่ง

โบราณคดีท่ีมีผู้ศกึษาไว้แล้วเป็นแนวทางในการเลือกพืน้ท่ีสํารวจ และใช้ภาพถ่ายทางอากาศ แผน

ท่ีทางทหารเป็นเคร่ืองมือชว่ยในการสํารวจและศกึษาเพิ่มเตมิเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีชดัเจนขึน้  

 2.2 บนัทึกข้อมูลในแบบบนัทึกข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ  บันทึกภ าพ แหล่ ง โบราณคดี  โบราณวัตถุ  และท รัพยากรวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาตภิายใน บ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 

รวมถึงสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนนิการวิจยั  
 

3.ศึกษากลุ่มประชากร  

 ประชากรในการวิจยัทางการจดัการทรัพยากรวฒัธรรม แบง่ออกได้ 2 สว่น คือ 

 1. ประชากรท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ประวตัิศาสตร์ และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงทรัพยากรทางโบราณคดี โดยข้อมูลของประชากรชุดนีไ้ด้จากการศึกษา

เอกสาร การศกึษาทางโบราณคดี การสํารวจ และสมัภาษณ์ประชากรท่ีเป็นคน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



44 
 

 

 2. ประชากรท่ีเป็นคนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการทรัพยากร ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้ รู้, 

ประชากรภายใน หรือ ผู้ ให้บริการ, ประชากรภายนอก หรือ ผู้ รับบริการ การศกึษาแบง่ออกเป็น 2 

สว่น คือ  

 ส่วนแรก

 

 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ รู้ หรือ ผู้ ที่อยู่ร่วมสมัยกับช่วงเหตุการณ์

สําคญัทางประวตัิศาสตร์ในชมุชน ในเร่ืองของประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นด้านตา่งๆ รวมทัง้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน โดยใช้การสนทนาพดูคยุอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

ส่วนที่สอง

 และศกึษาความเข้าใจ พร้อมทัง้ความต้องการในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

พืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน หรือไม ่อยา่งไร 

 ศึกษากลุ่มประชากรในเร่ืองความรู้ ความเข้าใจ และการเห็นคุณค่า

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อประเมินการ

ถ่ายทอดและการรับรู้ของประชากรตวัอย่างในพืน้ที่ศึกษา และนํามาวิเคราะห์ในส่วนขององค์

ความรู้ท่ีควรนํามาเป็นสาระเพ่ือการเรียนรู้เป็นตอ่ไป 

 โดยแบง่กลุม่ประชากรเป็น 2 กลุม่ยอ่ย คือ 

 3.1 กลุม่ประชากรภายใน หรือ ผู้ให้บริการ แบง่กลุม่ยอ่ยได้ 2 กลุม่ ได้แก่ 

       3.1.1 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ในท่ีนีคื้อ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ 

จงัหวดันครนายก 

       3.1.2 บคุลากรท่ีเก่ียวข้องภายในพืน้ท่ีท่ีจะดําเนินการจดัการเป็นแหลง่เรียนรู้ 

                3.1.2.1 เจ้าอาวาสวดัทเุรียน 

                3.1.2.2 ประชาชนเจ้าของภมูิปัญญา 

                3.1.2.3 กลุ่มเยาวชนในพืน้ที่ (กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ เด็กนกัเรียน

โรงเรียนวดัสมบรูณ์สามคัคี (ปากชอ่งประชานกุลู) ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก ท่ี

มีภมูิลําเนาอยูใ่นบริเวณบ้านเขาทเุรียน หมู ่5 และบ้านกดุตะเคียน หมู ่8 เน่ืองจากมีพืน้ท่ีใกล้กนั) 

 

 3.2 กลุม่ประชากรภายนอก หรือ ผู้ รับบริการ คือ  

       3.2.1 กลุ่มตวัอย่างศกึษา คือ นกัเรียนโรงเรียนวดัสมบรูณ์สามคัคี ตําบลเขาพระ 

อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก (ทัง้ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในบริเวณบ้านเขาทเุรียน หมู่ 5 และ

บ้านกดุตะเคียน หมู ่8 และพืน้ท่ีอ่ืน)  
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 สําหรับการศึกษากลุ่มตวัอย่างประชาชนในท้องถิ่น ซึง่จัดเป็นกลุ่มประชากรทัง้ 2 

กลุม่ คือ ทัง้ประชากรภายใน หรือ ผู้ ให้บริการ และประชากรภายนอก หรือผู้ รับบริการ ดงันัน้จึงไม่

จดัรวมอยูเ่ฉพาะกลม่ใดกลุม่หนึง่ 
 

 

1. จดัแบง่กลุม่ประชากรท่ีเก่ียวข้องวา่มีก่ีกลุม่ในการศกึษาครัง้นีแ้บง่ได้ 2 กลุม่  

วิธีการคดัเลือกกลุม่ประชากรท่ีเป็นคน 

ตามท่ีกลา่วข้างต้น คือ 

 กลุ่มแรก

 

 กลุ่มผู้ รู้  หรือ ผู้ ท่ีอยู่ร่วมสมยักับช่วงเหตกุารณ์สําคญัทางประวตัิศาสตร์ใน

ชมุชน 

กลุม่ท่ีสอง

2. หารายช่ือของประชากรท่ีจะศกึษา โดยมีวิธีสืบค้นดงันี ้

 แบง่เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มประชากรภายใน หรือ ผู้ ให้บริการ และ กลุม่

ประชากรภายนอก หรือ ผู้ รับบริการ 

 กลุ่มแรก

 

 กลุ่มผู้ รู้  หรือ ผู้ ท่ีอยู่ร่วมสมยักับช่วงเหตกุารณ์สําคญัทางประวตัิศาสตร์ใน

ชมุชน โดย การติดตอ่ประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ องค์การบริหารส่วนตําบล

เขาพระ จังหวัดนครนายก ซึง่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพืน้ที่ตําบลเขาพระ เพื่อหาฐานข้อมูลกลุ่ม

ประชากรผู้สงูอายขุองตําบลเขาพระท่ีได้มีการสํารวจไว้ จากนัน้จึงคดัเลือกจากรายชื่อโดยกําหนด

เกณฑ์ คือ อายุ 65 ปีขึน้ไป เนื่องจากผู้ ที่มีอายุท่ีอยู่ในเกณฑ์ดงักล่าวอาจเป็นผู้ ที่เห็นเหตกุารณ์

ด้วยตนเอง หากอายต่ํุากวา่นัน้การรับรู้เหตกุารณ์ตา่งๆอาจได้รับจากวาทกรรม  

กลุ่มท่ีสอง

 กลุม่ประชากรภายใน หรือ ผู้ให้บริการ  

 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มประชากรภายใน หรือ ผู้ ให้บริการ และ

กลุม่ประชากรภายนอก หรือ ผู้ รับบริการ มีวิธีการคดัเลือกแตล่ะกลุม่ ดงันี ้

 

ผู้ศกึษาตัง้เกณฑ์ในการคดัเลือกกลุม่ประชากรเพ่ือศกึษา คือ  

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในที่นีคื้อ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จงัหวัด

นครนายก 

 1. ฝ่ายผู้บริหารท่ีรับผิดชอบโครงการสํารวจเส้นทางทหารญ่ีปุ่ นสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 

2 เพื่อการท่องเท่ียวเชิงบรูณาการ เพื่อสอบถามเก่ียวกบัโครงการตา่งๆท่ีจะมีการดําเนินงานตอ่ไป 

เพ่ือพฒันาพร้อมทัง้แนวทางการจดัการโบราณสถานบนเขาทุเรียนท่ีมีการดําเนินการแล้ว รวมถึง

นโยบายสง่เสริมตา่งๆ และความต้องการ ความคดิเหน็เก่ียวกบัการจดัพืน้ท่ีให้เป็นแหลง่เรียนรู้วา่มี

ความคดิเห็นอยา่งไร  
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1. ประชาชนเจ้าของภมูิปัญญา มีวิธีการสืบค้นข้อมลูโดย การสอบถามกบัสภา 

บคุลากรที่เก่ียวข้องภายในพืน้ที่ที่จะดําเนินการจดัการเป็นแหล่งเรียนรู้ ในกลุ่มนีผู้้

ศกึษาขอกลา่ววิธีการคดัเลือก เฉพาะ  

วฒันธรรมตําบลเขาพระ และผู้ รู้ในตําบลเขาพระ คือ อดีตกํานนั คณุสมพงษ์ พวยอ้วน เก่ียวกับ

ภมูิปัญญาท้องถ่ินของตําบลเขาพระ และภมูิปัญญายงัคงสืบทอดมาถึงปัจจบุนัว่ามีอะไรบ้าง และ

ผู้ ท่ีสืบทอดคือใคร  

2. กลุม่เยาวชนในพืน้ท่ี เน่ืองจากเยาวชนในพืน้ท่ีโดยสว่นมากเดนิทางไปศกึษานอก 

พืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน ซึง่ผู้ศกึษาต้องการเยาวชนท่ีศกึษาอยูใ่นพืน้ท่ีและมีภมูิลําเนาอยู่ในพืน้ท่ีศกึษา 

เพื่อให้ได้ข้อมลูจากเยาวชนท่ียงัคงมีความผกูพนั และอาจได้รับรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวตา่งๆของชมุชน 

ดงันัน้เกณฑ์การคดัเลือก คือ เลือกโรงเรียนในพืน้ท่ี โดยมีเกณฑ์คดัเลือกเด็กนกัเรียนว่าต้องอยู่ใน

ชัน้มธัยมศึกษาเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นช่วงวยัที่มีความคิดอ่านสามารถเข้าใจและตอบคําถาม

รวมถึงให้ความร่วมมือในการศกึษาดีกวา่เยาวชนท่ีมีอายยุงัน้อย  

 ทัง้นีใ้นการสํารวจพบว่าโรงเรียนในพืน้ท่ี หมู่ 5 บ้านเขาทเุรียน เปิดการเรียนการสอน

ถึงชัน้ประถมศกึษาเพียงเท่านัน้ ดงันัน้จึงสอบถามเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาพระ คือ นักวิชาการศึกษารักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา พบว่ามีเพียง

โรงเรียนเดียวท่ีเปิดการเรียนการสอนถึงชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น คือ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามคัคี 

(ปากช่องประชานกุูล) ซึ่งตัง้อยู่ท่ีหมู่ 10 บ้านปากช่อง ตําบลเขาพระ ดงันัน้จึงเลือกเด็กนกัเรียน

โรงเรียนนีเ้ป็นกลุม่ประชากรตวัอยา่งในการศกึษา โดยกําหนดเลือกเด็กนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

1-3 และมีภมูิลําเนาอยูใ่นบริเวณบ้านเขาทเุรียน หมู่ 5 และบ้านกดุตะเคียน หมู่ 8 เน่ืองจากมีพืน้ท่ี

ใกล้กนั  

 กลุม่ประชากรภายนอก หรือ ผู้ รับบริการ 

1. นกัเรียนโรงเรียนวดัสมบรูณ์สามคัคี ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดั 

นครนายก มีเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่มประชากร แบบเดียวกับการเลือกศึกษาเยาวชนในพืน้ที ่

หากแตเ่ลือกศกึษากลุ่มประชากรตวัอย่างทัง้ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในบริเวณบ้านเขาทเุรียน หมู่ 5 และ

บ้านกดุตะเคียน หมู ่8 และพืน้ท่ีอ่ืน 

 สําหรับประชาชนในท้องถิ่น เกณฑ์การคดัเลือก คือ อยู่อาศยัในพืน้ที่หมู่บ้านเขา

ทเุ รียนหรือพืน้ที่ใกล้เคียงซึง่เป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับพืน้ที่ รวมทัง้ทรัพยากรทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

โดยเลือกกลุ่มที่เป็นผู้ ใหญ่ หรือ ผู้ปกครองเยาวชน ทัง้นีเ้พื่อสอบถามถึงความเข้าใจและความ
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ต้องการเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ ซึ่งอาจได้รับรู้แนวคิดว่ากลุ่มประชากรตวัอย่างเหล่านัน้ว่าแหล่ง

เรียนรู้นีจ้ะมีประโยชน์อยา่งไรตอ่ตนเองและเยาวชน รวมถึงบคุคลภายนอกพืน้ท่ีอยา่งไร 

 3. จําแนกกลุ่มประชากรในแต่ละกลุ่มที ่จัดแบ่งว่าแต่ละคนทราบเรื่องใดบ้าง   

 โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ รู้ โดยการสอบถามจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขา

พระซึง่เดิมเคยรวบรวมรายชื่อผู้ ร่วมเหตุการณ์สําคญัทางประวัติศาสตร์ของพืน้ทีตําบลเขาพระ

โดยเฉพาะเร่ืองสงครามโลกครัง้ที่ 2 ไว้บ้างแล้ว สภาวฒันธรรมตําบลเขาพระ และผู้ รู้ในตําบลเขา

พระ คือ อดีตกํานัน คุณสมพงษ์ พวยอ้วน จากนัน้จึงจําแนกว่าผู้ ใดมีความรู้เร่ืองเกี่ยวกับ

ประวตัศิาสตร์ และภมูิปัญญาท้องถ่ิน หรือ เป็นผู้ ท่ีร่วมสมยักบัเหตกุารณ์สมยัสงครามโลกครังท่ี 2  

 พร้อมทัง้ใช้ฐานข้อมลูของโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าเก่ียวกบัเร่ืองสงครามโลก

ครัง้ท่ี  2 (ประวตัิการสมัภาษณ์ประชาชนเก่ียวกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (ม.ป.ป.) (อดัสําเนา)) เป็น

แนวทางว่ามีบุคคลใดบ้าง และบุคคลเหล่านัน้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และพบว่าบุคคลเหล่านัน้

เสียชีวิตเกือบหมด ผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยูพ่บวา่ความทรงจําเก่ียวกบัชว่งเวลาดงักล่าวไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ 

รวมถึงข้อมลูท่ีต้องการทราบ คือ เร่ืองเก่ียวกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน ซึ่งจาก

ข้อมลูการสมัภาษณ์ประวตัสิงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้ารวบรวมไว้เป็น

เนือ้หาเก่ียวข้องกบัพืน้ที่เขาชะโงก และพืน้ที่อื่นๆเป็นส่วนมาก ซึ่งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับเขาทเุรียน 

หรือ ชมุชนบ้านเขาทเุรียนนัน้คอ่นข้างน้อย ผู้ศึกษาเห็นควรดําเนินการศกึษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการ

เพิม่ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในพืน้ที่บ้านเขาทเุรียนให้ครบถ้วนมาก

ย่ิงขึน้ 
 

 วิธีการท่ีใช้ในการศกึษา

  ใช้การสนทนาพดูคยุอย่างไม่เป็นทางการ โดยการสมัภาษณ์ตามรายการท่ีกําหนดใน

แนวคําถามเพ่ือให้ได้ข้อมลูตามท่ีต้องการ ซึง่ข้อมลูจากการศกึษาจะเก็บรวบรวมอยู่ในรูปแบบของ

การจดบนัทกึและบนัทกึเป็นเสียงในเทปบนัทกึเสียง โดยคําถามมีประเดน็ครอบคลมุเนือ้หา ดงันี ้

 คือ  

 แนวคําถามสําหรับกลุม่ประชากรภายใน หรือ ผู้ ให้บริการ

 

 :   เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร

สว่นตําบลเขาพระ จงัหวดันครนายกท่ีเก่ียวข้อง เจ้าอาวาสวดัเขาทเุรียน และประชาชนเจ้าของภูมิ

ปัญญา  

 1. ทราบหรือไมว่า่บรรพบรุุษของตนเองเป็นคนดัง้เดมิในพืน้ท่ี หรือเข้ามาตัง้ถ่ินฐานใน

ชว่งเวลาใด หากมีการรับรู้เร่ืองราวตา่งๆทราบได้อยา่งไร 

แนวคําถามเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน  
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 2. มีลักษณะภูมิปัญญาอะไรที่ยังคงมีการถ่ายทอด และเป็นภูมิปัญญาเร่ืองใด มี

ความสําคญั หรือเก่ียวโยงหรือไมก่บัท้องถ่ิน 

 

 1. มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หรือไม่ อย่างไร และได้รับการถ่ายทอด

จากใคร 

แนวคําถามเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 

 2. ท่ีบ้านมีใครท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยตรง หรือไม่ อย่างไร 

เคยเห็นสิ่งของท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 หรือไม ่

 3. คิดเห็นอย่างไรหากความรู้ต่างๆเหล่านีสู้ญหายไปกับเวลา และควรจะมีวิธีการ

อยา่งไรในการสืบทอดหรืออนรัุกษ์สิ่งตา่งๆเหลา่นัน้ 

 

 1.  เข้าใจหรือไมว่า่ “แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายถึงอะไร และมีลกัษณะอย่างไร จดั

ขึน้เพ่ืออะไร 

แนวคําถามเก่ียวกบัการสร้างแหลง่เรียนรู้ 

 2. หากมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ที่ ที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ 

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และโบราณคดี ซึ่งสามารถร่วมทํากิจกรรมท่ี

ทางแหลง่เรียนรู้ได้จดัขึน้ คดิวา่นา่สนใจหรือไม ่ควรมีหรือไม ่ 

 3. รูปแบบของแหลง่เรียนรู้ควรเป็นลกัษณะใด และอยากให้มีอะไรบ้างในแหล่งเรียนรู้

ดงักลา่ว หรือมีกิจกรรมใดในแหลง่เรียนรู้นัน้ 

 

  

  

แนวคําถามสําหรับกลุม่เยาวชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีศกึษา  

  1. ทราบหรือไมว่า่บรรพบรุุษของตนเองเป็นคนดัง้เดมิในพืน้ท่ี หรือเข้ามาตัง้ถ่ินฐานใน

ชว่งเวลาใด หากมีการรับรู้เร่ืองราวตา่งทราบได้อยา่งไร 

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ และการเห็นคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ดงันี ้

  2. ท่ีบ้านประกอบอาชีพใด และเป็นอาชีพท่ีมีการถ่ายทอดจากบรรพบรุุษหรือไม ่ 

  3. มีลักษณะภูมิปัญญาอะไรที่ยังคงมีการถ่ายทอด และเป็นภูมิปัญญาเร่ืองใด มี

ความสําคญั หรือเก่ียวโยงหรือไมก่บัท้องถ่ิน 

  4. ในบ้านหรือบริเวณใกล้เคียงมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง โดยเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ

ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรมของท้องถ่ิน และธรรมชาตใินพืน้ท่ี 
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 1. มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสงครามโลกครัง้ที่ 2 หรือไม่ อย่างไร และได้รับการถ่ายทอด

จากใคร 

แนวคําถามเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 

 2. ท่ีบ้านมีใครท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยตรง หรือไม ่อยา่งไร 

 3. เคยเห็นสิ่งของท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 หรือไม่ และคิดเห็นอย่างไร

หากความรู้ตา่งๆเหล่านีส้ญูหายไปกบัเวลา และควรจะมีวิธีการอย่างไรในการสืบทอดหรืออนรัุกษ์

สิ่งตา่งๆเหลา่นัน้ 

 

 1. เข้าใจหรือไม่ว่า “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายถึงอะไร และมีลกัษณะอย่างไร จดั

ขึน้เพ่ืออะไร 

แนวคําถามเก่ียวกบัการสร้างแหลง่เรียนรู้ 

 2. หากมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ที่ ที่นกัเรียนสามารถเข้าไปศกึษาหา

ความรู้ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเรื่องราวทาง

โบราณคดี และสามารถร่วมทํากิจกรรมที่ทางแหล่งเรียนรู้ได้จัดขึน้ คิดว่าน่าสนใจหรือไม่ ควรมี

หรือไม ่ 

 3. รูปแบบของแหลง่เรียนรู้ควรเป็นลกัษณะใด และอยากให้มีอะไรบ้างในแหล่งเรียนรู้

ดงักลา่ว หรือมีกิจกรรมใดในแหลง่เรียนรู้นัน้ 

 

  แนวคําถามสําหรับกลุ่มประชากรภายนอก หรือ ผู้ รับบริการ

  

 : กลุ่มเยาวชนท่ีอยู่นอก

พืน้ท่ีศกึษา 

  1. ทราบหรือไม่ว่าบ้านเขาทุเรียน ทําไมจึงชื่อบ้านเขาทุเรียน และมีอะไรที่น่าสนใจ

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ 

แนวคําถามเก่ียวกับการเข้าถึงและการเห็นคณุค่าความสําคญัและความรู้ที่เก่ียวกับ

แหลง่ทรัพยากรด้านตา่งๆภายในบ้านเขาทเุรียน 

  2. หากทราบคิดว่าเร่ืองราวตา่งๆเหล่านัน้มีความสําคญัอย่างไร และหากสิ่งเหล่านัน้

สูญหายไปกับเวลา หรือไม่ได้รับความสนใจ รู้สึกอย่างไร และคิดว่าควรมีการแก้ไขปัญหานัน้

อยา่งไร 

  3. หากการรับรู้หรือยากท่ีจะเข้าถึงในการรับทราบและเรียนรู้ทรัพยากรตา่งๆ ต้องการ

ท่ีจะเรียนรู้ หรือไม ่อยา่งไร 
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 1. เข้าใจหรือไม่ว่า “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายถึงอะไร และมีลกัษณะอย่างไร จดั

ขึน้เพ่ืออะไร 

แนวคําถามเก่ียวกบัการสร้างแหลง่เรียนรู้ 

 2. หากมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ที่ ที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ 

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเร่ืองราวทางโบราณคดีของพืน้ท่ีบ้านเขา

ทเุรียน ซึง่สามารถร่วมทํากิจกรรมท่ีทางแหลง่เรียนรู้ได้จดัขึน้ คดิวา่นา่สนใจหรือไม ่ควรมีหรือไม ่ 

 3. รูปแบบของแหลง่เรียนรู้ควรเป็นลกัษณะใด และอยากให้มีอะไรบ้างในแหล่งเรียนรู้

ดงักลา่ว หรือมีกิจกรรมใดในแหลง่เรียนรู้นัน้ 
 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. นําข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมตามทีไ่ด้กล่าวในข้างต้นมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบรูณ์ จากนัน้จงึทําการวิเคราะห์ และจดัทําเป็นฐานข้อมลูสาระเรียนรู้ในเชิงพรรณนา 

โดยแบง่ข้อมลูออกเป็น 2 ชดุ ดงันี ้

     1.1 ชดุข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

     1.2 ชดุข้อมลูทางด้านโบราณคดี 

 2. นําข้อมลูตา่งๆท่ีได้ทําการศึกษาวิเคราะห์มาประเมินความสําคญั โดยเฉพาะชุด

ความรู้ที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถเรียนรู้ได้ทัง้บุคคลที่สนใจในชุมชน และบุคคลภายนอก 

เพ่ือให้เกิดการจดัการอยา่งยัง่ยืน 

 3. จดัทําแนวทางท่ีเหมาะสมรวมทัง้แผนปฏิบตัติามแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 
 

นําเสนอผลการศึกษา 

 จากการรวบรวมข้อมลูตา่งๆตามกระบวนการท่ีกลา่วมาข้างต้น จงึทําการนําเสนอโดย

การอธิบายถึงรูปแบบแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน ตําบล

เขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 
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�%�


)���	
��*��,��� 

2. ����7�3�(����� 

 ��7*3�(����&/&$#N���$�38 ����#M�#M�$����7*3�(0� ����&/&$#N���$�����7�21 

����#M�#M�$������(��7�� ��P�0�#N���$�����7�140 ���8���'�� �/&$����(��7�� ��P�0��&�� ����

�����7�2,000 �(��(#�0� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



56 
 

 
 

� 	�-��
����%
)���)* +������
1. ����$����� �%�
� 

 �� �������)����������&�'�� ����#��������0� ��,0��50-300 #�0������7�#�- ��� �&('

,�
�"���� �#'4����7�������� �%"�"����'%�
$��0
�#�- �����8*4��,��'�$�&#	�#�- ��� �#0-��������

�
�$����Q�%�
��������6�'#*-��#!���������� ��)�,������'��#0-������$������( ���� ��0( ��#��� �$��

���&��� ����)��/��������
��'�#0
�*������#&���*(����#&�����
���,��%�
�� �������%&
,���	��$*����

#	-��� ��)����%"��� ��!�#�����
�$�� ������#)����#6����$+0���U������ �����(����$+#!� �����,��#*-&��

!�(&0���U 

2. ����$�����0�+�� �� 

 ������������,��)��'��#���	��!��'
�����0�+�� ��� ������6�'#*-�%&
 �#!���*��

)
��)���*��� ��#�
������������,0����0��$���#*-���(����������$�#��$�"���!�(&0���U�#0���%���� ��

������*��/	�����
�$�������,M�,M�*��'���8*4��#�- &,&�������� ��#�-����'� �����8*4����&�

������'��( �����0�W�,��#	�$&��,���0���U 

� 	�-���.��
����%
)(�)* +����"
��1�"���
���	�
3����
!��
� '�( #�7�� �&��#�(����������#�� ����&���#�- ��� ���� ������#�� $��
 ��������0(���0�+ 

/'��7)&����$��)���/��)�� ������2 ,��Q���!�0(�'�(#�7#	���#��$���)��)�����&!���������

�����7�25-45 ������(���&!���)����(�#*�����3��	���� �����'�(#�7��������������#�- ��� �&('

,�
��,�����"�%�
 

� !�(&���Q�+%�
 #&���%&
,�����%T����������#��$����������( ���� ����,&���/������	��$

*����)�,���	������,)�� ����0��� ��#��
�8*4����������#&������#&���*(����#&�����
���������

�� ���*�&�/���������&�������������#*�
�0
��,*��%"���
��*����%"�0��%"M������%"�)�$%"��� ��

%"�������%"�#�� �$��*��$/�����#0���
 �����
�$�� ��#����0( ��#�� �$��#	-��� ��#�� �$��#T( �+�0���U 
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3������12 ,�&��� ��������&��#�(�����������#������&���#�- ��� ����������#��$��
 ��������0(���0�+�   

               /'��7)&����$��)���/��)�� ������2 ,��Q���!�0( 

������:  ��
 �����Q+���(����+, *����*����,����������#��(4, “��$������������&(����*��&

�)���$��N'�'����231,” ���������&(���������#��0�,���*��7+, 2522. (��&���#��) 

 

 '�(#�7#	���#��$��#�- ��� �����U#�- �3#	��(Slope Complex : SC) #�- �'�(#�7#����#	�

���'M�'M
��������'&
�$&(�0� ��U�,��&(�����������%���''�(#�7���#�- �*(�&�&�*���/	&*(�*(��

*(�����'���� ��*(����$M�����,��)���%M�+��*(�,���(0�*(�����*(���%T��� �*(�,��&�%M�+�����7�	��

&(�#�- �&(����$�,��&(�#*��$��*���&(�����#*��$������$*��������&���'���� 

 �������� �'�( #�7/&$��'#	���#��$�M���#�- ��� �������&#!(�#	��������7�#�- �&(�!�&

/)��!)��')������&
���(�#*���,��&(�!�&&��%��'�(#�7&
���(�80
	��,��#	������7�	��&(�

!�&/)��!�(Korat series : Kt) #�- �&(����#�(&���0��������� ����&����'6�#�- �#�������'�(#�7

���0��������� ��	� ������,��	� �������)�����#*�����&�'�� ����#������7�10-25 #�0� &(�!� ��'�

��������7�15-20 #M-�0(#�0����#�� ��&(�#�- �&(����������$ �3���� �����#�- ���)���������&

#�-��
�$�/&$��)�����&!�������7�3 #���+#M-�0+�&(�!�&�� �#�- �&(������)��������68*
�� ��M��

"���%&
������� 

�� ���������� 
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���*��'����7�	��&(�!�&&��%���(Don Rai series :Dr) #�- �&(����#�(&��������'6�

	��0����������� ��#�- �#������8�'�( #�7���0��������� ����&�'����������)�����#*���

��&�'�� ����#������7�10-25 #�0��&(�!� ��'���������7�15-20 #M-�0(#�0����#�� ��&(�#�- �&(�����

#*��$������$��3���� �����#�- ���)���������&�#�- �&(������)��������68*
�� ��M��"��%&
���

���� (*����*������
�����Q+���(����+�,����������#��(4 2522 : 36-40)  

 

�

3������13 ,"����&(����*��&�)���$��'�(#�7#	���#��$��0��'�#	��������#3�#�����)���$�� 

               ���*��&�)���$� *��$#�	�23 #�- �3#	��(Slope Complex : SC) *��$#�	16 &(�!�&    

               /)��!�(Korat series : Kt) *��$#�	�17 &(�!�&&��%�� (Don Rai series :Dr)  

������: ��
 �����Q+���(����+, *����*����,����������#��(4, “��$������������&(����*��&

�)���$��N'�'����231,” ���������&(���������#��0�,���*��7+, 2522. (��&���#��) 

'�(#�7#	0���$��,*��!�0(#	�8*4��,��8�#	0���#3�#�����)���$������� ��'�(#�7

#	���#��$�&
�$������'&
�$*(���)���������������'#�- ����*(���)��"��(Extrusive Igneous 

Rock) 8�!�&*(�3#	�%T#	�8*4��(Khao Yai Volcanics) #�- �#*0�8*
'�(#�7#	���#��$��'*(�

�(�(���TT+ �*����*(�#6
�3#	�%T�M���������7�#�� ��*(���������'&
�$!( ������	��*(�0���U�#!���*(�%�

/�%�0+�*(�,���(/�#)��)���0M+�,��,�
 �3#	�%T�$�8�#�� ���� ��#�- ����������#!(�+0,��,���
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)���0M+��'#T�&+����+ �,�������'���)�4������#��*(�,�
�$���',��)���0M+/��(/�#)���,��

�����'$��$�#!���,��#*�-��(����(������2535 : 22-27)  

 ,*����� ���� ��� �)�4�)�� �,���� ���)���$���� 0
 ��� � #�(&���#�� �� #	�����(�

0�������#N�$�#*���	�����*��&�)���$�8�#	0���$��,*��!�0(#	�8*4��%*���������(�80


"���0��'�	�����#3�#�����)���$��,�����#3�������,�
 �%*���%�����(�0����0�"���

0������	�����#3�#�����)���$��,��0������	�����#3�'
�����,��%*�����%�����(�80


"������#3���)����+�%�'���'��',���� ��������'��� �#�- �,���� ��'�������,���� ���� ���)���$���130 

�(/�#�0��,������� ��	��,���� ���)���$�#�- �#�����������Q���!�0(,'��#	0���#3���*����

���#3�#�����)���$��,�����#3������� (�������	�����Q(j�,��)7��2533 : 46-50) 

 

 
 

3������14 ,"����,�&���''����� ������*��&�)���$� 

������: ��
 �����Q+���(����+, *����*����,����������#��(4, “��$������������&(����*��&

�)���$��N'�'����231,” ���������&(���������#��0�,���*��7+, 2522. (��&���#��) 
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3������15 ,"����,�&�����7����Q�7��(�$�����*��&�)���$� (#	���#��$�) PTRv (��,&�)  

               '�(#�7�����*(�%�/�%�0+�*(�,��&�%M0+�*(���TT+ �*(����&3#	�%T 

������: ,"����Q�7��(�$����*��&�)���$�

�

 [���%��+], #	
�6��#���� 20 �D��(��$� 2552. #	
�6��%&


��� http://www.dmr.go.th/download/pdf/Central_East/Nakornnayok.pdf 

�
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� �5������ !��
"!�#��
���
�����,��
 �� �����'�( #�7'
��#	���#��$��0��'�#	��������#3�#��������*��&�)���$��$��%���'

*���.��$��$�����!��!�,*���� ������0� ��6(��.��0� ��,0�#����8& �$���%��-0�����*���.�����,�&�8*


#*-�!���#���8�����$�����$	�������)�'�(#�7�� ��������*��&�)���$��%&
,���	���*(���'���%����

'�� ,��	�������(&�2 !( ��M����'/&$'��#�(4������	�&���$�����7�200 !( ���'�(#�7�(�)���

'
�����0� ��,0�#	0'
��#	�#�(���0��'�#	�#�(������#3�'
�����,�&�6������$�����$0� ��,0����$����

�����0(���0�+ #�����3,000-5,000 �� ��,�
��,��0����������Q�0��������13-18 �'*���.�����

,�&�6������$�����$'�(#�7#����/'��7&���)� 0� ���$����P���M
�$	��,���� ���)���$��#�- �#����

�������#�- �#�(�����*�����10-35 #�0����)�� ��)��&(�	��&�550 x 650 #�0�������0�4 �(���� �����

��'U������7�#�- �#�(�8*4������6�����'���	$�$0��	��!��!�%&
�)#������	��&���
���40-50 

#�0������10-15 #�0��*���.������'#!���/'��7�6��*��$#�	�1 ���&
�$�(."��,��'	
���

/'��7�6��*��$#�	�2 ���&
�$�(��,��������P��,"���(��D��+0������,��8����06����)�4�#!���

����&,�
�,��*(���������������(&�,*������(&�0�
�*����(&�#*�-��,���(��+&(�#"���������� �$��

�'�������Q������(&��(����(�#&�$�����7���Q�0��������13 – 14 #)�����6
�$���,��#���+#M�$�

#�- �0
�����*���.�����/'��7)&�������������%&
���#����/'��7&���)�����R��,������$�

�������$��'#����/'��7����U8�����,���� ��'�������%&
,���#��������/*�6����#3�/)��� '����*��&

������'��� �#��������6����#3������()�����*��&!�'��� ����0(&0��������Q+��'#����#*����� ������

0� ��,0����$�����&�*��������� ���,���������'������Q������(&�(���'�$��,��#)�����6
 �$�

,�&�6����R�����#����/'��7&���)����0��#���������6�����Q�0��������17-18 (����(������

���/'��7)&��2535 : 66-69) �������� ���*�������Q�0��������18 �'�����!��!�'�(#�7��������

%&
,���!��!�'�(#�7�(�,���� ���)���$� '�(#�7'
����*�7��!��!�'�(#�7���,&���(�)������,&��

0��'�#	��������#3�#��������*��&�)���$��#�- �0
�  

 ���'�( #�7P� ��	��	��,���� ���)���$��'#����/'��7�)���$�*������#����

/'��7&���)������#*��������7�10 �(/�#�0������|������$���,��#�����3 &
���)���&
��

0��������&
��#*����,��&
��0����0� (/��#��$���$�
 �$���������#��
�, ��������0(���0�+�

2539 : 37) #�����)���$���
 ��	� ��#����8&$��%����*���.������|,��!�&�M����������������6����

��������$�Q$�#�- ���!Q����&��	
�����(�.��	����#&-�}������$�&����!���3���,0����#��$�!���

#�- ��$��������,��#�- �#����	� ����'����!����$����)�*���%��%&
	� ����'��/	��$������8*
%������|

!���#����8�*����(����������	�����)��,*���$���%��-0��8����$�$�Q$�0��0
��)���$���.���
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#�- �#����*�
�&������0��������#������.�. 2091 8����$��#&-�����*��������&(�����)�����'

����,��/��&#��
�}8*
 �� �����,��#����*�
 �&����� �����#�����)���#���������7'��� ���'��� �,��

�)���$�#�� ���
 ������(8*
����8!
 ���/$!�+�8����#	
 �0���������$�Q$��(����(���������

/'��7)&��2535 : 70) ,��#�����)���$�$��#�- �,*���!
��,��#�- ��6�����)�
��!
��*���	��&

8*4�0� ��,0����$�$�Q$�6����0�/��(���+�#��������8��&�0!
��8��)���$������������/&$#N������

���#3�'
�����M� ����#���$&)�
��!
 ���(!��'
��#��$�/��!
��) &
��*�����&%�
 ���8������'�����

����7�#�- �#�(�&(�	��&8*4��(����(������2544 : 118-120)  

 ,�
�� �����'�( #�7'
��#	���#��$���%���'*���.��,�&�6������$�����$�$���!�&#���

�$���%��-0��'�(#�7�� �����8��
 #)�$��)���'
����&0�#)�$��*���8 ,��'
��#������!�$�*���2 0��'�

#	���������$������#)$������'#��3�!��&(�#"���$	&	�&�,��#��3�!��&(�#"��(*�
�) 

0�����&�'����*�&��$�8����$�$�Q$��(����(������2535 : 46) '
�����*�7��*���9 ,��'
�����

&��%�
�*���7 0��'����(����'#��3�!��&(�#"��,��������Q�����$�$�Q$� (����(���������

/'��7)&��2535 : 84) �������� ����������3��7+�&�0������������+���$�
�� (2552) �'���

'�(#�7'
����&0�#)�$��!��'
���'#��3�!��&(�#"�������*�����,��3�!����������,&�#�- �

���������'*��������6
�$��.�� 1 8' ,��6
�$ 2 8' (3�������'8�0����/'��7��06����

����������*��$#�	!( ������35, 36 ,���37 0�����&�') �����'��3�!������(&&�������#�-'�����%�


��')�7�����+���$�
�������'*���.��'�(#�78��
 #)�$�&�������,�&�8*
 #*-���������0� ��6(��.��

8��� �����&��������������6��'
��#	���#��$�M� ��#�- ��� ���� �%��*���%�������� ,�������������

#���$'#��$'���*���.����������0(���0�+�������|8�'�(#�78��
 #)�$� %&
,���3��#	�$������#"(�

"�#	�)�����&#	�)���0��'�'
����
 ������#3�#�����)���$�����*��&�)���$�M��� ����(�����

������#���� �.�. 2435 ��'��������7�3��#	�$����$����$�$�Q$��,��$����3��#	�$���#	�!�/���

(��&���N�$) 0� �����'
��#	�!�/���0��'���*�7�����#3�#�����)���$�����*��&�)���$�����

������������7�3��#	�$���#&(�)�8��
 #)�$���'3��#	�$����� �#	�)���M� ���$�0��	
 ����'

3��#	�$���	��#	�!�/�� &���� ��)�����$��������$����(����(����� 2544: 135-137) �������� �

$�������#�
����	��&���0� ���$�#!(�#	�!�/��8�#	0�� �����/��#��$���$�
 �$���������#��
�����'����

������6( ���� ��
 �����#�����)���$�������#	��8�������$�$�Q$�(/��#�� $���$�
 �$���

������#��
�, ��������0(���0�+  2539 :53) ����� ��8����$�$�Q$��� ���� �'�( #�7,6'���*��&

�)���$�8������'�� ��)������)�48�.���*��#����*�
�&������)�4 #���������)���$�#�- �#	0���

��'0(&0�������*��������,���� ��#�
����$�,��,���� ��'��������������6#&(����0(&0����'*��#����
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����U���3�)0�������,��3�)0�������#N�$�#*���%&
 ���"�8*
8�!������$�$�Q$��)���$������

)������)�48�.���#�
����$��Q���0�+���)�4 (/��#��$���$�
 �$���������#��
�, ���

�����0(���0�+ 2539 :28-46) �����������	
��0
���������%&
���!��!�����$�����$'�(#�7�� �����

'
��#	���#��$�,*���� ��������0� ��,0����$�$�Q$� 

 �� ���� �#��������%���'#�������������6��)���#�- ���	���� �����'
��#	���#��$�����#�-'

	
���#���$���'�����0(���0�+�
��6(��,*���� ����8!
�(Q�������3��7+��������!������%&
�����8�	
��0
��

%&
	
���&���� �  

 �����	��!����“'
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 2. )�7)�����)������,���(��� #��������#)�����������8�3�(3�)0���U	��

���#��%�$������7��(#�����"�8*
 #�(&)�7)�����)�������,���(����M���#�(&�����)+�����'

0���U�%&
,�� 

2.1 (	�(�����(��"��"�)�0 )���� ��� �%��
���
�'.(
��
���  
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�)�)��)��'
'' 2.2'(	�(���� ��� �%����
�)���#$�����	 0���$���#!������#�������&�'
��&)�
����'*�
����8!
��$���"(���#�- �����7�#N���	��,0������&� 

2.3 (���� ��� �%����
�������  ,'�����#�- ��2 ����7��)������ 
,�&�����������7+�)���)����������%�*���)���*$�'��
 �������6����|'�#)�������� 

���%&
�,�����,�&����#!(��(��� (#�
�#N���#)��������������#�- �����(��*�0����) 
  2.4 (	�(���� ��� �%�����)��1�/�)�)��1���2���3 � #�- �)�7)����� 
���)�4�(��*����	��#)����������� #��������#�- �)�7)��������
��8*
 #*-������0(���0�+)���#�- ���

	��!��!������7���R�Q������������'��!������&����!��(0����7����3�(���0�+	��

�
��6(� ��,�����
��6��)0(�($�,'',"��� ��'
�����$�&6���|('�0(��'��&��������"�8*
 #)��������

�����#������7+#N���	��,0���6(��,0�0������%��(�('�$+��� ������7 2532 : 126-130) 

 

 1.2.2�	
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���	;&�
�
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3����� 36 )�70�����6��������7 

               "
���$��)���'��&3�(��44����"�(0%�
���&&��*4
�3�$8�'
��#	���#��$� 
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 ������%�
���&&��*4
�#�- ����*�06����������
��6��3�(��44�	��!��'
��8�

������&(�.+#����8!
��$8�)���#�����!��'
�����*��&�)���$��($����&�����*���&��,	���6��

#�- �%�
���&&��*4
�#������������8*4�0� ��'
��#����0(&3#	���0
���	� ����� (����(����� 2544 

: 226-227) *��'
 ��#	���#�� $�#!����� *��,0��� ���'����"
 ��'��&#��$�)�#&�$��)���)�70�

����6��������7 ��$��78 ��  (2553) #�- �)�%�$#!� ����$����#	
����$�8�'
��#	���#��$�0� ��,0�

��$��28 �� �#�(�����%�
���&&��*4
������7�40 �� ��,�
��#�(�����������%�����(Q����������

!��'
�����#�����)���$�,�
������6��#��#�(�����������%�
8!
 #���,��0�������#�(�������"�(0#����

#�- ���$%&
#��(����#*���������������,0�%��%&
������#������������$�#��$�)�#&�$��,��%����

��*�����'��&� 

 

 ���&������7+8�������%�
���&&��*4
�������'&
�$ 

 1. &�����*����&��,	��!��'
��#��$�����“&��*4
�” 

 2. #!����
�����*��'#!���6��%�
���& 

 3. #!���%���������*��'��&0�� 

 4. 0�� 

 5. ���*��',	�� 

 6. &
��%�
%"� 

 7. #	-�6��%�
���&��������
����� 

 8. ,�)#���+����*��'��&
��%�
���& 

 9. 	� �!��"���� �����/M���� 

 

    
 

3����� 37 &��,	�, &�����*����&��*4
� ,	�6���(M
�$) ,	���'�(	��) 
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3����� 38 &
��%�
%"� 

 

 
 

3����� 39 #!���%����� 

 

 	� ��0��8�������%�
���&&��*4
� 

 1. ���&����, &��,	��*����&��*4
�%�0��,&&�,�
�$�&����� 

 2. )�&����7�,	��$����� ���#��$�������"3�� ,���$���$���#��$�������"��� ����� ��

���0�&,	��� ����� 

 3. ���&
��%�
%"���0��0��#�- �,������,�
���,�)#���+���&
�� 

 4. ����� �����6��&��,	��8!
#!����
�"�*�
�&
��8*
,��� 

 5. 8!
 #!���%�����6��*�
�&��,	�6��%���'%�
,	�*���,	���'�����7	
�����7-8 

����#����8*
'����� 

 6. ����� ����!�����"���� �����/M������#0
�%�
���&#����8*
#���0(&,��,��� 

 7. 0(&*������&
��#����8!
���*��',	�� 
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3����� 40 %�
���&&��*4
� 

 

2�����������
���
�=��
-0�� 
� 25���������
���
�=��
-0��"� ,"�0�
�=�	0� +�����2�%
,(���
���
�����,��
1
		
��
�����
��
�=��
-0���
 �����������	
 ��0
�#�� �$���'�����0(���0�+��)���/��)�� ���� ��2 8��� ���� ����*��&

�)���$��,�&�6��)������)�4	���� �����8�!�����$�#���&�������0� ��,0���$�,���)���#�- �#�
����

#)�����������4����� ����#	
������������'���%�$������#��}�,��!�����$�#���������)�4���!����)���

���#	
�0� ��.�����	������������*��4����� �#&���#���$���.�. 2488 ,�����*�&8*
�)���$�

#�- �'“�� ���,��&�(�������
�	�!#��(�*��#�
���0-��”'&��	
�)���0��*����	��"
'�4!����

������4����� ����������#��%�$���.�. ��#)/0����������%&
����8*
*���$����������39 8�'��)�'

'�4!����� 

 “����
���
� ��
���4��� �"���� �(
���'+5��-��
���	���%��
�4��)-��#��#$��� ,�� �
�����#���'.���2�����
�	��)	"��6����#��� '�)������"��6����"&,�"��$� ,���) �-��#�)	"
#��� �� �(
���#��"���� ��	������� �%��&�-��” (#��(�(����M(����,���)�(���+ �#��%0���0�+, "
 ,���

2546 : 160)  

 ����������*��4����� �0� ��.����������$�$�0���� �����0���U�0� ��,0�#	���#��$��#	���� 

#	�P����� 8�#	00��'�#	�����,��0��'���*�7�����#3�#���� #	�)���#	����N�$�#	�&(�

#*��$��,��#	�!�/��8�#	0�� �����/��#��$���$�
 �$���������#��
�M���#�- �0� �����'��,��%&
��'

	����������“(������$�.��” (/��#��$���$�
 �$���������#��
�, ��������0(���0�+ , 2544 : 
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117-118) M������&��#�(�������/'��7)&�#�����������9-11,��14-22 0���)���.�. 2551 '�(#�7

#	�&(�#*��$�3�$8�/��#��$���$�
�$���������#��
� 

 ���	�&)
����/'��7)&�'�(#�7�� �����#	���#��$� ����#�
������������(�������
 ��0���U���

*��#*����$�8��� ����� �����)�� ������	�&)
� 	�&,0�� #���������#���$���'*�
�������8!
��� �(Q����

�����
 �� ,'',"���������$0�� �������� �#�� ��8!
 #�- �����#��$��
 8�,*���#��$��
 0��

��06������)+	��/)��������������#�
�����*��4����� ����$��)���/��)�� ���� ��2 #�� �����

����#�� �$�#!(�'�7�����M� ��#�- �/)�������$�,���	���/$'�$���#��(�,*���#��$��
 �,�����

����#���$�#!(�'�7�����	����)+���'�(*������0��'�#	���� ���*��&�)���$� 

 ���	
���������,�����&��#�(�������/'��7)&�'�(#�7&
���(�#*���)��������

�(�0����0�#N�$�#*���	��#	���#��$� (��$������&��#�(�������/'��7)&���� �����#	���#��$��

0��'�#	��������#3�#��������*��&�)���$� 2552) �'*���.���� �#�- ��( �������
 �����$

��)���/��)�� ����� 2 �� ��*�& 22 ,*�� ���%&
��������&,'���(�������
 �����#�- � 4 ����� ,��

&��#�(����0�����'���/'��7)&� &��#�(����	�&,0����
 ���� �����'3�(����+�� �����'�(#�7#!(�#	�

&
���(�0����0�#N�$�#*���	��#	���#��$� M�����#�� ����������7 5 %�� 8���*���������� 5 – 28 0���)� 

�.�. 2552 0�������	���(�������
 ��*��$#�	 1 - 4 &���� � 
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3����� 41 3��6��$&��#��$�,�&�0��,*�����������$0��	���(�������
 ��8�,0����� ����������� 

               (��#	�$� *��$6�� �� �����������*��$#�	 1, ��,&� *��$6�� �� �����������*��$#�	 2, ��  

               T
 � *��$6�� �� �����������*��$#�	 3 ,����#*���� *��$6�� �� �����������*��$#�	 4) 

����� : Google, Google Earth Ver. 5.1.3509.4636 (Beta)

 

 [Online], accessed 26 November 

2009. Available from Google Earth program  

��������	
�
��
���� 1 

 �'�(�������
 ���� ��*�& 4 ,*�� )�� *���#����$�� (3.5x 8 x 1.7 #�0�), *���'�))�                    

(4 x4.75 x 1.75 #�0�), '��%& �'�� ��*�& 22 	� �� (,0���	� ����	��& 0.8 x 1.6 x 0.2 #�0�) '���� ��

�'*������%�����(�0�������#N�$�#*��� 150 #�0� (#�
�"�����$+���������7 4.1#�0� ��� 

4.4 #�0�) 
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3����� 42 3��6��$&��#��$�,�&�0��,*�����������$0��	���(�������
 ��8��� ����������� 

               *��$#�	 1 

����� : Google, Google Earth Ver. 5.1.3509.4636 (Beta)

 

 [Online],  accessed 26 November 

2009. Available from Google Earth program 
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3����� 43 �3���� �������������� 1 *���#��-��( �����	�&)
� 

 

;����)�
�,
��>?@ABC@DA�EFGDHBI�
 *���#����$��0� ���$����0��,*���'���&	��'�(#�7�� �����������*��$#�	 1 *����(��&

��0(�&��� 14° 15’ 57.3516” #*��� ,������(�&��� 101° 13’ 32.57” 0������� 

 ����7�*���#����$��#�- �*������#*���$�"��"
� ��	�'*��� 3 &
�� )�� &
���(�#*��� 

0������� ,��0����0� 0��*���*��%�����(�#*��� 	��&$����� 8 #�0� ��
����� 3.5#�0� 

$��#N���8�*��� 6.5 #�0� ��
��#N���8�*��� 2.2 #�0� 	�'&
���(�#*�����
�� 1.3 #�0� 	�'

&
���(�0���������
�� 1.5 #�0� )������	��*���#���������7 165 – 170 #M�0(#�0� 
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3����� 44 *���#����$�� *������	�&)
�#��-��( �� 

               (3��M
�$'� 6��$%�����(�0����0�#N�$�#*���, 3��	��'� 6��$%�����(�#*���, 3��     

               M
�$���� 6��$%�����(�0����0�#N�$�#*��� ,��3��	������ 6��$%�����(�0�������) 

 

 
 

3����� 45 3�������
��	��*���#����$�� (6��$%�����(�80
) 

 

 3�$���*���&
���(�#*����'�����*(�#��$� ,�������*(�	��&�����7 30 – 40 

#M�0(#�0������$0���$�#N���0������ ����(�.��������#�- ������*(������8�#��$�%�
 8*
��'��'

'��%&���	� �������&����6��*���#����*��$#�	 1 *������#�- �'�(#�7���8!
0� ���� ��� 
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3����� 46 ,��6�*(�*�
�	�'&
���(�#*��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3����� 47 �����*(�#��$�'�(#�7��������&
���(�#*���	��*���#����$�� 

 

 ���8!
���	��*���#����$������(�.��������#�- �*������*��'#P
 ������#�
���� M���

0� ���$�&
��*�
�	��*��� 3�$8�*���)�&����*�������6$��#��$�,6�%&
 3 – 4 ��$ 
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;�����00��
 *���'�))�����'0� ���$�����(�0����0�	��'��%& ,��0����0�#N�$�80
	��*���#����

$�� 0��*���*��%�����(�#*��� *����(��&��0(�&��� 14° 15’ 57.6432” #*��� ,������(�&��� 

101°13’ 32.405”0������� 

 ����7�	��*���#�- �*������#*���$� 	��&��
�� 4 #�0� $�� 4.75 #�0� ��� 1.75 

#�0� 

 

 

 

 

 

 

 
 

3����� 48 *���'�))� *������	�&)
�#��-��( �� 

 

 ��'��%&#!������*����*���'�))� ��''��%&*��� ����7�#�- �������'&(�8*
 #�- �,��

	� ��'��%&0��)���!�����0����0�%�0������� �� ��*�& 3 	� �� ,�
����8!
*(��
��8*4�������0( 

�����7 50 #M�0(#�0�	� ��%����#�- ����' ,����������"���&
�$���'�*(��� �����&
��	��'��%& 

'��%&��	��&$�� 4.27 #�0����&
��M
�$	��'��%& ,�� 2.8 #�0����&
��	��	��'��%& ,����
�� 

2.2 #�0� 
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3����� 49 ���'�"���&
�$*(�'�(#�73�$���*���'�))� ,��'��%&���#!���� 

 

� �<��
� '��%&����'#�- �'��%&���*��'#&(�	� ����������$#�(�#	�%�6��*���#����$�� �� ��*�& 

22 	� �� ,0���	� ����	��&%��#������ 

 

    
 

3����� 50 '��%&*(� 

               (��M
�$#�- �!������6��6��*���'�))� ,����	��#�- �!������*���'�))�%�$��*���

#����$��) 
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�.�� +
�
� '���� ������'0� ���$����0�������#N�$�#*���	��'�(#�7����'*���#����$��, *���

'�))�,��'��%& *������%� 150 #�0� ������7�#�- �'����������,��*(������'���'�� ���&
�$

*(�	��& 30 – 50 #M�0(#�0�	� ��%� ��	��&#�
�"�����$+����#N���'�������7 130 #M�0(#�0�

,���� ��*�&��� 4.1 #�0� 

 )������	��'���� ����&����
�*��� 6�����'��%&
�����7 444 #�0� ����
�*����'���

�����6�*(�#����#�- ��� ��*��� ������'�������#��$�*(�,"����������'�������7 130 – 140 

#M�0(#�0� #����#�- ��� �����*��'$��0���� �� �������� �$���'����(�0�������#N�$�80
	��*����'���

���#��$�*(�)�
�$���#&(� ('�(#�7����8�3�������') ,0�%�������6*�
����8!
���!�&#�� ,��

������*����'��$���	��*(����)�&���#�(&���������#!���#����0���� ������
�'�� 

 ���������3��7+!��'
���������$8�'�(#�7�� ��%&
	
������'���� ��	�&/&$�*��4����� ����

#	
������������'�(#�7�� �8�!�����)���/��)�� ����� 2 ,��8!
0��#�������6����  �.�. 2548 /&$

!��'
��8�'�(#�7�� �� ���8*
��	$������'�����������'�(#�7��'���'�� #!�� 	�&,!�� ��'� 

�.�. 2539 – 2541, !( �����������7+����$��, #*��$4 1 '�� ��'� �.�. 2543 #�- �0
� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3����� 51 �3��	��'���� �� *������	�&)
�#��-��( �� 
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3����� 52 ���#��$�*(�3�$8�'���� �� ,����,��#��$�*(���'���'�� 

 

   
 

3����� 53 3�$8�'���� �� ,������$������#�(&���������#!���������'�� (	��) 

�
)* +�����
�
�;�
,����2�
 3�$8��� �����������*��$#�	 2 �'*���.�����#�- ��(�������
 ���� ��*�& 8 ,*�� ,'��#�- �

*���'�))� 6 ,*�� ,��*�����&�6 2 ,*�� ����$��#��$&&��0��%��� � 
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3����� 54 3��6��$&��#��$�,�&�0��,*�����������$0��	���(�������
 ��8��� �����������    

               *��$#�	 2 

����� : Google, Google Earth Ver. 5.1.3509.4636 (Beta)

 

 [Online], accessed 26 November 

2009. Available from Google Earth program 

 
 

3����� 55 ��6��$�����
��	���� �����������*��$#�	 2 
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;�����00��(Defensive Fighting Position aka Foxhole) 

 �����������*���'�))�����'8��� �����������*��$#�	 2 �'�����)���,0�0���

#N���	��&	��*���#����� �� )�� *������ *���*��������� ,0��(Q���������
 ��%����)���,0�0���

������� 

� ;�����00�;�
,����1�
� *���'�))�*��$#�	 1 0� ���$����0��,*�������&	��'�(#�7�� �����������*��$#�	 2 8�

�(��&��0(�&��� 14° 15.947 #*��� ,������(�&��� 101° 13.493 0������� 

 ������7�#�- �*������ 	��&��
�� 290 #M�0(#�0� $�� 340 #M�0(#�0� #�- ����

���#�00��&
��*�
�	��*���'�))���������#��$�*(��������&
������ M������8!
���*��'�������Q #!�� 

�� ���  

 ���	��&�����'��	��*���'�))�*��$#�	 1 ����(�.������*�������6���������

%&
�����7 1 – 2 ��$ 
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 ��3�$8��� �����������*��$#�	 3 

����� :  Google, Google Earth Ver. 5.1.3509.4636 (Beta)

 

 [Online], accessed 26 November 

2009. Available from Google Earth program 

;�����00��
� *���'�))�0� ���$�8�0��,*����������&	��'�(#�7�� �����������*��$#�	 3 8��
��'����

�(��&��0(�&��� 14° 15.926’ #*��� ,������(�&��� 101° 13.497’ 0������� 

 ����7�#�- �*������ 	��&��
�� 180 #M�0(#�0� $�� 2 #�0� �3�������'��	��

*���%��#*���������$���#��$�*(� ,0�$������	�'#	0���!�&#��,�&�6��*��������8�	�&#����#�- �*���

'�))� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



124 
 

 
 

    
 

3����� 68 *���'�))� 
 

�
��
� ���0� ���$�8�0��,*����(��&��0(�&��� 14° 15.923’ #*��� ,������(�&��� 101° 13.494’ 

0������� 

 ����7�#�- ����&(� ���#�- �������'#�(�&(������&!��8*
 #�- ������' )�
�$,��� ,����

���8!
*(�	��& 20 – 30 #M�0(#�0� ���#�- �	�'&
��*�
�0��&,�������7 3 – 4 !� �� #�������&(�

���&0�� 

 	��&	����� )�� ��
�� 5.1 #�0� $�������7 9.7 #�0� ,���� 50 #M�0(#�0� 

 *�
 ��� �8!
 ���	���������(�.��������#�- ��� ���� *����� �0� ��,)��+ 	���*���� �

���������8�'�(#�7 *���8���,���� � 

 

 
 

3����� 69 ,��#��$�*(����	�'&
��*�
�	����� 

�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



125 
 

 
 

;���"
;� �! +��* �!.�"���
	
�,
��
� 0� ���$�8�0��,*����(��&��0(�&��� 14° 15.923’ #*��� ,������(�&��� 101° 13.489’ 

0������� 

 ����7�#�- �!������#*���$� �����8!
*(�	��&�����7 20 – 30 #M�0(#�0� '�"����� ��

���&
�� ,����� �� M���,�&�8*
#*-�������8!
���*��'���	�����*��� *���8!
 #�- �#������ ,�������

#��$�*(�#�- �	�'�� �����&
��	��*���&
�$ 

 	��&	��*��� )�� ��
�� 2.7 #�0� ,��$�� 3.6 #�0� )�����%�������6��&%&
 

 *�
����8!
���	��*��� ��������68!
���*��'��06������)+����%&
  #!�� ���#�-'	�� *������

���#�- �0
� ���#*���%����*������*��'0� ���� �0���
�����$�� 

 

   
 

3����� 70 *������*��'0� ���� �0�������$�� 

�
$�����,�;���
� ,��#��$��'*������*������*��'0� ���� �0���
�����$��%�����(�0����0������7 

10 #�0� �$���*����6�� ,������� ��Q���!�0( 

 �(�������
 ���� �#�- �,�����8!
*(� 1 �
��#��$�#�- �,��8��(�#*��� – 80
  $�� 9.30 #�0� 

��
�� 50 #M�0(#�0� *���*(� 1 �
�� 

 ������������'�(#�7,��#��$�*(� ,����'	
��%���'*���.����������6��'�%&
6��

*�
����8!
��� *�����06������)+	��,��*(��� � 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



126 
 

 
 

 
 

3����� 71 ,��#��$�*(� 

 

)* +�����
�
�;�
,����4�
� �� �����������*��$#�	 4 �'�(�������
 ���� ��*�& 6 ,*�� �����'&
�$*���'�))� 1 

*���, *������*��'0� ���� �0���
�����$�� 3 *���, *������*��'0� ���� �8*4� *����� �0���
�����$�� 

1 *��� ,����� 1 ,*�� 

 

 
 

3����� 72 3��6��$&��#��$�,�&�0��,*������0� ��	���(�������
 ��3�$8��� �����������*��$#�	 4 

����� :  Google, Google Earth Ver. 5.1.3509.4636 (Beta) [Online], accessed 26 November 

2009. Available from Google Earth program 
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�*��� ��6�����*��� ����� �������#��$�*(���'���'�� #����#�- ��� �����*��'���8!


��� #!�� ���0���� �� *�����'�� �� #�- �0
� 

 '��%&

 ����7�	��'��%&�� �� 2 ,''��)���)�
�$)���8�����	���(Q������
 ��, *�
����8!
��� 

,����,'' ,0�0������8�#�����	��	��& ���	� ��	��'��%&���#!��������	��&���8*4����� 

��'8��� �����������*��$#�	 1 #�- �'��%&&(� ���8!
*(�#��$�#�- �	�'�� �����&
�� 

#����8*
#*�����'���8!
��� �� 2 ,'' )�� '��%&���	� �� – �� ��*���������4��&
������ ,��*���

#����$�� ������ 22 	� �� ,��'��%&#!����0����*����'��%&���	� �� – �� ,��*���'�))� ������ 3 

	� �� 

 

"�����* +��!���	��,�	 ���3�	
�	.�"��
��
 ������&��#�(�������/'��7)&�)7�������%&
����#�� �$���'�( �������
 ��,0���

���#3��'����(Q���������
 ��	���(�������
 ��#���'�� ��*�& #!�� *���#����$��, *���'�))�, *���

���*��'0� ���� �8*4� *���*������*��'0� ���� �0���
�����$�� ��)���)�
�$)������ �����)�� #�- �
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����7�	��������'�� ���������� �������&!��#!(�#	�8*
 #*�������'���#3�	���(�������
 �� #!�� 

���'8*
#�- ������'���*��'�����
 ����� *���	�&*������*��'���*���#����$�� *���*���'�))� *���

	�&8*
 #�- �!������#*���$����*��'*�����&�6 #�- �0
� �� ���� �����������
 ��)��&(�#�(��#0(�8*
 #�- �/)��

���� #!�� *���#����$�� ,��*������*��'�� �8*4� ,��8!
*(�Q���!�0(8��� �������#��$�#�- �"����� ��

&
����� ,��&
��8� ,���� ��8!
���&
�$���#��$�*(�&�������#����#�- ����#��(�)�������)�8����

8!
��� #���������3��3�(���#�����#�- ������&#!(�#	� ,���� �����#�- �&(�#*��$� �����'��'�3��

�����,''�
 ��!� �� /&$#N���8�*�
�P���������!��
��	��&(��� "������&
�$*(�!��$8*
)��3��

8��3��,�&�
��#!���� � )������	��*���#���� *���*���'�))� )�&����$������&�'	��*�
��� 

*���%��#�(������	���*�������������� #����8*
�����6���������3�$*���%&
  ,����&��0��

���0������7+3�$��� 

 �(Q���������
 ��,''�� ���)���)�
�$)�����'����'8�*���#����$�� ����'8�'�(#�7#	�

&(�#*��$� 3�$8�/��#��$���$�
 �$���������#��
� (/��#��$���$�
 �$���������#��
�, 2551) 

,0����,0�0���0��	��&	��*(����8!
  �����)�� �(�������
 ��3�$8�#	�&(�#*��$�#�
����8!
*(�

	��&8*4�8���������
 �� )�� 50 – 100 #M�0(#�0�	� ��%�8�,0����
�� �����(�������
 ��3�$8�#	�

��#��$�8!
*(��
��#�-�������� )�� 30 – 50 #M�0(#�0�)���,0�0����� ����#�(&�������$���*(�8�

�� ����� 

 

$��$��	
�	��1
,! ����"���	.�"��
��
 ����3���� ������'����(�������
 ����������	�&)
�,�����',0��3�(����+�� ��*�& 0� ���$�

'�(#�7�����&#!(�#	�8���&�')��������8��
 #)�$���� ���&
�$)�����&!�������� ,0��� ���� ��-�����

���8!
 ���8�����7�	����&0������7+���$�&#	�,�� �(�������
 ���� ��*�&0� ���$��(�#	�8��
��'

#�
������ ��Q���!�0( $�#�
�,��#��$�*(�����$����P���	������� ��Q���!�0( ������3��7+!��'
�����

8*
���'�������� ��&������������� ��#N���*�
 �P�#����� �� ���#����0� ��8��
��'����� �����%�����

#���$�	
����'���8!
�� ���������� �� ���#�- �#����� �����0� �����8��
���������� 

 ��#*0�8����#������
 ���(�������
 ��3�$8��� �����&
���(�0����0�#N�$�#*���	��#	�

��#��$� ����(���7������$������*����#�
������4�� ,�������&#!(�#	� M���#�- ����0� ���(�������
 ��

���#*�����'���0� ����' ,�����#�0���7+ 

 #����������#���$'#��$'��'�(�������
 ��8��� �����	����$��'�0( 8�'�(#�7#	���� M����'

������$	���(�������
 �����#���$�#�������'.������*��4����� ����$��)���/��)�� ����� 2 M���8�'�(#�7�� �
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�'*�����&�6, *���#����$��, '���� ��, ��� ,���(�������
 ��,''����U /&$�(�������
 ��#*����� �0� ��

8��
��'6��&(��� �8!
 ��4��/&$�*��4����� �#!��#&�$���� 6���� �"���'�( #�7#	���#��$�#�- ����

#!����0����*����#�����)���$� ,��#	�!�/�� 8�#	0�� �����	��/��#��$���$�
 �$���������#��
� 

M���#�- ����0� ��	��*���$'��)�''�4!�*���	��������4����� �������������8�#	0���*��&�)���$� 

 

	
����0�
�;#$��"���������	��,�����	 �=��
-� !'��
 /'��7��06� 33 !( ������'������&��#�(����3�$8�'�(#�7�� �����������*��$#�	 1 

,�� 4 ��&,'�����%&
#�- � 3 ����� )�� #)��������#)�����8!
 , ����Q ,��%�������6��'�*�
����8!
���

!�&#�� 

 /'��7��06�����'"�(0������&� 3 ����� )�� /�*� (���,&� ,��#*�-�), ,�
� ,��&(�

#"� /&$��06����������/�*�#�- ����������'��������&������������ 

� 	��.�=�;�������'&
�$ 0��#*�-� (0��0��0�� ,��0����0��$), ��$%T���,&�, 

#�
�#*�-�, �-�0 ,��,*�� 

� 	��.�$	��������'&
�$ �
�	�&,�
���T
 � 

� 	��.������
������'&
�$ #�����6��&(�#"� 

 /'��7��06�����'�� ��*�&�'8�!� ����'6�*���������8!
���	���*��4����� � ������

���3��7+!��'
��8��� ������'���*����������*��4����� ��������� �����%&
�������!��'
��#	
�%�	�&*�

�(��	��8!
���	���*��4����� ����#)$���������8��� ����� �����'��'����( ���
 �� ,��������$	��

/)����
 �����8*
 #�(&����'���	�����8!
���&� ��#&(� /'��7��06�����'����$�8���&�'!� ����'6� 

&��������� � ,0���	
����#�0����'�$�8���&�'8��
 #)�$���'��&�'�� �����8!
���&� ��#&(� ,���'�$�3�$8�

*����������3�$������&��#�(����  

 8�'�(#�7'���� ���'���/'��7��06�������������'	$������'��8�!� ����'6���''�� 

,�&�8*
 #*-���������8!
����$���0��#�����������$��)���/��)�� ����� 2 ��6����� �.�. 2538 ��06�

������� #!�� 0��, ��$%T, �W�0 ,��,*�� ,��#�
�#*�-� )�&���#�- �����*����	��#)�����8!
���

���$��)���/��)�� ����� 2  

 0������' 2 ,'' ,'',��#�- �,''0�� )�&���8!
 #�- �0�����*��'0��$�&��� *���%�


�3��	��0������'��������$�8��3������� )�
�$��'0�����6�&����������06����0��$�&%�
  ,''

������#�- �,''0��$ )�&���8!
���*��'0��$�&#0-��+ #�- �0
� 
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 #��#*�-� ,��!( �����������7+����'3�$8�*���'�))� 	���� �����������*��$#�	 1 

)�&���#�- �����*����	���6�(�� #����������06�'��!( �� #!�� /'��7��06�*��$#�	 16 ���������7�

)�
�$��'#����6 *���#��,"��#*�-�������������������7�)�
�$��'#)$#�- �,"��#*�-�	��&8*4� 

,��	
������3��7+	��!��'
���'���8��
��'*���'�))� #)$������'�6 ,��%&
�������)�#	
�%�

0�&!( �������6%�	�$#�- �#��/�*� ���#�- �%�%&
���#��#*�-�����'8�*���'�))����#�- �����*����

	���6�-#�- �%&
 ,0�#�- �%�%&
���!( ������#*�-�����'3�$8�*�������������06�,''�����-#�- �%&
  

 /'��7��06����������!( �������)��������8� )�� �������� � ,��#�����
� !( ��,��#�- �

��06����,�&�6��*���.������
��	������Q����*��4����� �#)$8!
  )�� �������� �	���� �$������ 

Arisaka *����� ���#'�	��������4����� �8�!�����)���/�� ���������3��7+��$�����	 ���

#	�,&� �'�������� �,''#&�$����8��3�������'�7+ )�� 0�'������ 0�'�� 5 ��& ���*��'��
 ��

8!
��� 

 

                             
 

3����� 85 ������ ���*��'�� �$������ Arisaka 	��& 6.5 . 50 ��. 
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 !( ���������)���#�����
� ,�&�6�����8!
����
� ��&)�
����'	
�����������6��/��#�� �$�

�
�	���*��4����� �8����*��&�)���$� (��������0(���0�+  /��#��$���$�
 �$���������#��
� 

2539 : %����'�#�	*�
�)  

 #����������#���$'#��$'��'���&��#�(�������/'��7)&�8�*���#����$�� '�#	�&(�

#*��$� 3�$8�/��#��$���$�
�$���������#��
� ���*��&�)���$� *�������� �����������#	���#��$�

%�����(�0����0�#N�$�#*��������7 6.75 �(/�#�0� �'���/'��7��06�����'������������

)�
�$)������ /&$#N���0��0�� ,��0����0��$ 

 

 

 
 
 

3�����  86 0����0��$	���*��4����� ����$��)���/��)�� ����� 2 

������: Shumbu and Minoru, Encyclopedia of the War-Related Sites to Investigate II

 

 

(Japan : n.p., 2002),170. 
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3����� 87 0������'����(�������
 �����$��)���/��)�� ����� 2 8�#	�&(�#*��$� 

               3�$8�/��#��$���$�
�$���������#��
� (�����'�) ,������'8�'�(#�7#	���#��$�  

               (���������) 
  

 ������������#�(��#0(�'�(#�7�� �����8��
 #)�$���'�� �����	�&)
����/'��7)&��'�����

�(�������
 �����$��)���/��)�� ������2 #�- ���������� ,'���� �����������������#�- ��4 ,*���'�(#�7

#!(�#	�����'8��
 #)�$���'�� �����	�&)
����/'��7)&��&
���(�0�������#N�$�#*����3 ,*���,���(�

0����0�#N�$�#*����1 ,*�� ��$�*���	���� ��������������#�(��#0(��&���� �� 

 ��&������#�(��#0(�����1 *��������&������#�(�#0(�����2 #�- ���$���� 118.83 #�0� 

 ��&������#�(��#0(���� 2 *��������&������#�(�#0(���� 3 #�- ���$���� 110.83 #�0� 

 ��&������#�(��#0(���� 3 *�������� �����	�&)
�*��$#�	 1 #�- ���$���� 461.81 #�0� 

 ��&������#�(��#0(���� 4 *�������� �����	�&)
�*��$#�	 4 #�- ���$���� 90 #�0� 

 �(�������
 ������'����������������7�8��
 #)�$���'*���'�))��*���#����$���*���

���*��'0� ���� �0���
�����$�� ,��*������*��'����� �8*4� �$���%��-0��%�������6��'�������%&


,�����#�� �������� ���� �0� ���( �������
 ��#*����� ��������7�#�- ��� �)���	
 ����'��0
 �%�
��)���

)���	
������#*0�������'#��������#���$'#��$'��'��,''�(�������
 �����%&
	�&)
�,�
�� 
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 �������� �$���������� ���� �'�( #�7�� ���$'�0 ��������'6��"
 �� ��$��� �����$��'

#*0����7+���$��)���/��)�� ������2 %&
	
������'�(#�7�� ������� �#�- ����0� ��	������������*��4����� �

	��&8*4��($��%!$����2553) 0� ���$�*������#	���#��$�%�����(�0����0�#N�$�#*��������7�

468.98 #�0��,���� �����	��8��
 #)�$����*���%������7�404.97 #�0��M������������3��7+

!��'
��8�'�(#�7&�������%&
	
�������� �����'�( #�7�� �#�- ����0� ��	��)��$�*��4����� ��,��#�- �������

	����$�*��&
�$�3�$8�)��$���(�������
 �������$�#!���/��#�� �$���0�+��6�����P� ��*��������7�

	�&#�- �����,�
�8*
�*��#	
�%�P� �8��� ������� ��0��)������	����$�*���,��,������"���#�- �0
��

�������� �'�(#�7&�������$�����(�������
 ������7�)�
�$�����'��%&���	� �� 

 

 
 

3����� 88 3��6��$&��#��$�,�&�0��,*�����������$0��	���(�������
 �����������#�(��#0(��    

               '�(#�7�S1-S16 

               (��#	�$� *��$6�� �� �����������*��$#�	 1, ��,&� *��$6�� �� �����������*��$#�	 2, ��   

               T
 � *��$6�� �� �����������*��$#�	 3 ,����#*���� *��$6�� �� �����������*��$#�	 4) 

����� :  Google, Google Earth Ver. 5.1.3509.4636 (Beta)

 

 [Online], accessed 26 November 

2009. Available from Google Earth program 
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3����� 89 3��6��$&��#��$�,�&�0��,*�����������$0��	���(�������
 �����������#�(��#0(� 

               /���$�'������$�8��
#)�$�#	���#��$� �����&�6'
����$���$�,��'�(#�7���0� ��	��)��$   

               �*�� 

����� : Google, Google Earth Ver. 5.1.3509.4636 (Beta)

 

 [Online], accessed 26 November 

2009. Available from Google Earth program 

   
 

3����� 90 �� �����������'�(#�7�� �����	����$'�0�(M
�$) ,���� �����������'�(#�78��
#)�$��(	��) 
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3����� 91 ���'�(#�7�� �����������8��
�����$'�0 

 

    
 

3����� 92 &
��	
��	�����'�(#�7�� �����������8��
�����$'�0�(M
�$) ,��'��%&�(	��) 
 

 
 

3������93 6�����4����� ���
 ��'�(#�7���#	
��� �����	����$'�0 
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� 2.2� �������
���
����� !��
"!�#"� ,"�0�
�=�	0� +���� �2� %
,(���
���

�����,���
 �����������#�������������0(���0�+ #�� �$���'�� ���� ����*��&�)���$��,�����

������#�-'	
���*���.��!�����)���/��)�� ����� 2  ���$��*��#*���'�(#�7'
��#	���#��$� �'���

���*��&�)���$���)������)�4,��#���$�	
����'�����0(���0�+8�!����� �8�.������#�- �#�
����

#&(���� ,�����0� ��.�����	��������4����� �8���$�,����������#&(����#	
���8����#��%�$0� ��,0�

#���������� 8 Q����)� �.�. 2484 �)���$�#�- �#�
����"���������)�4#����#&(����#	
�����#��} ,��

8�#&���#���$� �.�. 2486 ��$���������%&
#&(������������3�(���#�����*��&�)���$�

#������&���#�- �,���
 �����,*�����&�
�$ #��������#�����)���$����3�����#*�����8����

$��Q���0�+/&$#N��������66��%&
���$ /&$%&
����(�������7+ ,�����������'�����%�
������/&$"���

#�
������ ��M��������6%����$��������'���  *������#&���#���$� �.�. 2488 4����� �	$�$������

�*��8����#��%�$ 8*
 #�- ����������  39 ����� �����*�&8*
�)���$�#�- � “�� ���,��&�(�������
�	�!
#��(�*��#�
���0-��” �����'��'3�(���#��,��!�$3�(#*���,�����0� ����'���������

$��#����	��P� �$	
���� (/��#��$���$�
 �$���������#��
�, ��������0(���0�+�2533 : 11-14) 

&������|	
�)���0��*����	��"
'�4!����������4����� ����������#��%�$ ��.�.��#)/0� ��

����� %&
����8*
*���$��������� 39 8�'��)�''�4!� ��� “����
���
���
���4��� �"���� �(
���'+5� �
-��
���	���%��
�4��)-��#��#$��� ,�� ������#���' .���2�����
�	��)	"��6����#��� ' �)�
�����"��6����"&,�"��$� ,���) �-��#�)	"#��� �� �(
���#��"���� ��	������� �%��&�-��” (#��(�( �

��M(���,���)�(���+ #��%0���0�+, "
,�� 2546 : 160) ���0� ��.�����	������������*��4����� �8�
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 �$���������#��
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��'	��������� “(������$�.��” ����/�)(���� #�- �"
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�, ��������0(���0�+ 2544 :117-118) &���� ����������%&
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.��0� ��	�����������4����� ����)���	
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 1. ���������37

 2. 

 �����.�. #)�#��$��M�/0��#�- �"
'�4!�����#&(����#	
����#��%�$

#�����������20 �D�3�)���.�. 2488 /&$����6%T#�
��������#�4-������'�����������225 ,���

226 ���6%T���������'���,��#&(����#	
����0� ��������*��&�)���$�&
�$�6$�0+�,��#&(�#�
�'�������

�������227 #	
���*�����)���$�0(#�����������10 �(�*�)���.�. 2488 ,��0�#�- �#!�$8�#���0����

$�&��������	������������37 #&(�������4����� ����12,600 )��#*���#��$��5,262 )� #�����

#��$!��(08����#��%�$&
�$/�)��#�#��$�699 )��,���4#��$������/��0�8����#������5,594 

)��,��#��$&����1,045 )�� 

�������� 4

 3. 

 #&(������6�����#��%�$#����0
�#&������3����Q+��.�. 2488 ���

���������0� ���$�����)���$��)�������*����'����61 (�&�1 ����
 �$) ,���1 �������� �8*4�	�����

�*���� �8*4��������4  

���������22
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 0� ���$�'�(#�70�������#N�$�80
	��#	�P������$�&�������������7�
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���������56
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 #)�����#	
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�$��������

�����7�11,000 )��'�(#�7'
��*���#����'
��#������!�$ 

���������15

 6. 

 #)�����$
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���$�����0� �����*��&�)���$��'�(#�7�(�0�������	��

#	�!�/���*���������0�#�- �#!�$  

*���$)�')��#N�$���

  7. 

 0� ���$�'�(#�7*�
���&#	�)�����*�
�����')��#!�$�*��

4����� �*�����)���$�0( 

*���$�*������U

 �������*��4����� �,�
�$�����*��#��*��������������4����� ������7�146 )��/&$

�����&���0���U�)���*���$������������������37 ����� �3#	���� 37 ����*��!�������37 ���

	��������37 ,��$�����*��#	���4���%0
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�$ 

������'&
�$*���$�*��#����*���$�*��������,��*���$�*��
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���0��*���$�0(��)���#���������������'��������7�6,000 ��$�
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3������ 94 0��,*������*��&0���U���������4����� �#	
���8����#��%�$ 

������:  Fujita Yutaka, Sign at Nakhon Nayok

 

 (Japan : Spring Ltd., 2001), 48. 

 
 

3����� 95 0��,*���	��*���$���������0���U����������$�'�(#�7�� �����#	���#��$� (�������
�) 

               #	���� #	�P����� #	�)�� #	����N�$ #	�&(�#*��$� ,��#	�!�/�� 

������: Fujita Yutaka, Sign at Nakhon Nayok  (Japan : Spring Ltd., 2001), n. pag.  
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0 &���)* +���������-��
�����,�(�"� ,"�0�
�=�	0� +�����8� 
 ���*��'�� �����#	���#��$�8�!�����)���/��)�� ����� 2 ������4����� �%&
#������ �����'�(#�7

&�������#�- �*����8��� �����$��Q���0�+ 8�.������#�- �.��������� ,���6�����#�-'�(��	��0���U (#��(�( 

���M(��� ,���)�(���+ #��%0���0�+, "
,�� 2546 : 160) /&$����7�'�(#�7)��')��� 0� ��,0�#	�

��#��$� #	���� #	�P����� 8�#	00��'�#	���� ,��0��'���*�7� ���#3�#���� 6��#	�!�/�� ,��

#	�&(�#*��$�8�#	0�� ���� �/��#��$���$�
 �$���������#��
 ����*��'�� ���� �'�( #�7#	���#��$���

��$�*��$����/�#�- �"
'�4!���� (/��#��$���$�
�$���������#��
�, ��������0(���0�+�2533 : 

17) �)������	#��
�()� ���&�)��"��� �����	�
������
"���

���� �'78'����&�)�������5�����
����)�� �'9'(��'��� ����
��"��

��)��:��;<��-�'�)�����	�
��"��� ,�� ���6 �� ��5���������
3��
.%"���������0'�)���6%	��	�!0���
/�� ���"���"%5�-����,�4��)��
����� ������ �� � (/��#��$���$

�
�$���������#��
�, ��������0(���0�+ 2539 : 194) ���	
���������3��7+�&�0�*��4����� �8�

�������� 37 #���$���'���#&(����#	
����0� ��%&
)������ #����#	
���� 0� �� ��
 ����� ��� 0� ��,��#	0�����

�
 ����������#��-�*���%���-0�� 6
����0� ���� �����&3�$ #����*���$����#	
�����*�����0
����'8*
 #	�

�$� *���$����$�����0
��%�*�������8*��#�- �)�7����7�������8�)���#��$���	������*��4����� � 

#!�� �������� 37 #	
�����&���  1 7 #	���#��$� 0������#)�����%���&��� 2 ,����&��� 3 #����*���$8*��

#	
��� (��$T�(0� $0��� ���3��7+, �
 ��6��8�/��#��$���$�
 �$���������#��
�, ���

�����0(���0�+ 2539 : 196) ���)���	
��0
���������%&
������#	
���$�����*��&�)���$� 	��

�������� 37 #���������� 20 �(6���$� �.�.2488 #	
���$��#	���#��$�#�- ���&,��,�
����$
�$%���&����

0��%� ,�&�6��)������)�4	���� �����'�(#�7#	���#��$�8����*���� 
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3����� 96 ,"�"�����������37 

������: Fujita Yutaka, Sign at Nakhon Nayok

 

 (Japan : Spring Ltd., 2001), 34-35. 

 
 

3������97 ,�&�'�(#�7�� �!
�4����� ��(�������
�) M����$�8��
��''�(#�7#	���#��$��(�������� ��#�(�) 

������: “#��������������	��/��#��$���$�
�$���������#��
�,” (�.�.�., �.�.�.). (��&���#��) 
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)������ 8���$�,���*��4����� �������*����#	
���#�������������

��
 ����)���6�����0���U �������� ��*��4����� �'�������#	
�����%����#	���#��$� *���#	�P�����

#�$M��������#�- ���&������*�&8�
����,�
� (��$#��� �����, ���3��7+, �
��6��8� /��#��$���$

�
�$���������#��
�, ��������0(���0�+�2533 : 17-18)  

 ����7��3������%�	��)��$�*�� �������
 ��,����7�#	0	��)��$ #!�� ���)��

'��#���	����$ ��3�7+ ���Q�3���� ����*��4����� ���
 �����08*4�'�(#�7)�������
�� /&$$�&

,��)���#�- �#	0	���*��4����� � ���
 ����������7+����8*4����$�'�(#�7#!(�#	� ���#	
����

�� �����	��!��'
����%&
��'���0���0��#�- ��$������ #!�� ���'�(#�7#	���� �������0�0������7+ 

#�- �0
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 #0
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/)����
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�$*4
�,P������ ����&*����� ���,�������������$�0��0
�%�
  (��	����

#	�,&��2552) !��'
������$�'�(#�7�� ������'�0�������0������*��4����� ����8*
M�����%�%&
#N���

'�(#�7���)��')���	��0��$�#����� �� �������� �3�$8�)��$�����#�� �$�*� #�- & %�� ,�����)��$ 

,�������������&��8!
&
�$ (��$#��� ����� ,������*�#���$�,���3��7+, �
��6��8� /��#��$�

��$�
 �$���������#��
�, ��������0(���0�+�2 2533 : 18) ���*��')��$���#	�!�/�� ��
 ����� ���

����%�'�(#�70��#	�&
�$%��%"�,��P�� �������� �$�������	�&!���#	�)�
�$��/��)+ #�- �!�� �#�( &
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��'�)�
�$#�- ����#�-'	��/&$#��%�
�� ��	
��'����*��� 8!
&(�6�*��$)�� �� 	�&�� ��#��������� 

10 �� 0��&,��#	������7 10 ����*��� �$��(�6��,0���*���������#�- �!���#���U��� (��$

#*��� ��� �#����,���3��7+ �
��6��8� /��#��$���$�
 �$���������#��
�, ��������0(���0�+�2533 : 

18) 3�$8�#	�!�/��$����/���$�'�� (����*�#���$�,���3��7+, �
��6��8� /��#��$���$�
 �$���

������#��
�, ��������0(���0�+ �2533 : 19) #!��#&�$���'�� ���� �8��
 #)�$�'�(#�7#	���#��$��

�������� �'�(#�7*�
�/��#��$���$�
�$���������#��
� ,��'�(#�7%"��
�� ��$�(� � ���+'�4Q��� 

(�
��6��8� /��#��$���$�
�$���������#��
�, ��������0(���0�+�2533 : 20) ��������#�- ����0� ��	��

)��$#!�$������Q�(0� M����*��4����� �8*
 #!�$������Q�(0������������
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�  
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'�(#�78��
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���*��'#��������#����#!������M/���#�- �����7�������#*���$���&(�
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�����3 #�0��,��$�������#�����( ���*�����$����#����#�- ����"���)��$8�

#���$���������#������0��#$-��*�����*��4����� �*���#!�$#��$!��(0�����%�P������� ���#����,��

#	�$�!���8��%�
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�$~��M�
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3����� 98 �3��)��$���	�����������37 

������: Fujita Yutaka, Sign at Nakhon Nayok

  

 (Japan : Spring Ltd., 2001), 51. 
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3����� 99 ����7�	��)��$#!�$��� 

������: Fujita Yutaka, Sign at Nakhon Nayok

 

 (Japan : Spring Ltd., 2001), 72. 

 

 
 

3������100 /��#����3�$8�)��$#!�$ 

������: Fujita Yutaka, Sign at Nakhon Nayok
 

 (Japan : Spring Ltd., 2001), 72. 
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3����� 101 #������,�&��( �� 

������: Fujita Yutaka, Sign at Nakhon Nayok

 

 (Japan : Spring Ltd., 2001), 73. 

 
 

3����� 102 /�����"�(08'��&/�� 

������: Fujita Yutaka, Sign at Nakhon Nayok

 

 (Japan : Spring Ltd., 2001), 73. 
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3������103 �|('�0(���	�������*���4����� ��(���&,��
�) (3��M
�$) 

                 ,��3��#���$���'��R�Q���%�$��(6�!��(0	��!��%�$���4����� �'�����%�
 �(3��	��) 

������: Fujita Yutaka, Sign at Nakhon Nayok

 

 (Japan : Spring Ltd., 2001), 26, 69. 
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#	�$��������'�� ��0����%*�
���#�- �%�
 �#������',�
�/�$,�
 ����8*
�����������'���������#�� �,�
 �

������/�$%�
����(/��#��$���$�
�$���������#��
�, ��������0(���0�+�2533 : 24) 

 �$���%��-0�����#	
���	��4����� �#����0� ��)��$*���8��� �����'�( #�7#	���#��$��,��
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บทท่ี 5 

แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติภายในบ้านเขาทุเรียน  
 

 การศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสาร การสํารวจพืน้ท่ี รวมทัง้การเก็บข้อมลูจากกลุ่ม

ประชากรผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อนําข้อมลูท่ีได้มารวบรวม วิเคราะห์ และจดัทําเป็นฐานข้อมูลสาระ

เรียนรู้สําหรับการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน โดยแบง่ชดุข้อมลูทรัพยากร

ทางวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท ตามท่ีกลา่วข้างต้น คือ 

1 ชดุข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

2 ชดุข้อมลูทางด้านโบราณคดี 

 ทัง้นีก้ารศึกษาประชากรท่ีเก่ียวข้องมีประเด็นศกึษา 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เร่ือง

ความรู้ความเข้าใจ และการเห็นคณุคา่เก่ียวกับประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และ

ประเด็นท่ีสอง คือ ศกึษาความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองของแหล่งเรียนรู้ และความต้องการในการสร้าง

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ที่บ้านเขาทุเรียน พบว่า ประชากรส่วนหนึ่งยงัคงยงัไม่มีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นรวมทัง้ชุดความรู้ต่างๆในข้างต้นเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้รับ

การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษและไม่มีการเน้นการเรียนการสอนในประเด็นดงักล่าว แต่อย่างไรก็

ตามกลุ่มประชากรที่ศึกษาทุกกลุ่มต่างเห็นคุณค่าและความสําคัญของประวัติศาสตร์ และ        

ภมูิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง และมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนทัง้ 2 กลุม่ คือ 

กลุม่ประชากรภายใน หรือ ผู้ ให้บริการ และกลุ่มประชากรภายนอก หรือ ผู้ รับบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี

มีการรับทราบในเร่ืองตา่งๆเหลา่นีน้้อย  

 จากการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองของแหล่งเรียนรู้ และความต้องการในการ

สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน พบว่า กลุ่มประชากรมีความเข้าใจเร่ืองแหล่ง

เรียนรู้ในระดบัเพียงพอและเห็นวา่ควรมีการอนรัุกษ์ และสร้างพืน้ท่ีเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชมุชน

ท่ีผู้ ใดต้องการศกึษาความรู้เก่ียวกบัพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน สามารถเข้าไปศกึษาได้ และเพื่อเป็นการ

ป้องกนัการสูญหายของข้อมลู และที่สําคญั คือ เห็นความสําคญัว่าแหล่งเรียนรู้จะเป็นประโยชน์

ตอ่คนรุ่นหลงั จึงอาจกล่าวได้ว่าการเข้าใจและตระหนกัถึงเร่ืองของการจดัการให้เกิดแหล่งเรียนรู้

ภายในพืน้ที่บ้านเขาทุเรียนของประชากรในพืน้ที่นบัเป็นความพร้อมและปัจจยัสนบัสนุนประการ

หนึง่ในการสนบัสนนุให้เกิดการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตขึน้ในพืน้ท่ีดงักลา่ว เน่ืองจากเม่ือเกิด 
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การเห็นคณุคา่ ยอ่มต้องมีแรงผลกัให้เกิดกระบวนการเพื่อการพฒันา หรืออนรัุกษ์ และนําไปสู่การ

เรียนรู้ภายในแหล่งเรียนรู้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาประการหนึง่ คือ แม้จะมีความ

ต้องการให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ที่ แต่ไม่ทราบว่าต้องมีการจัดการอย่างไรจึงจะนํา

ทรัพยากรที่อยู่ในพืน้ที่ออกมาใช้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถเรียนรู้ได้ และรูปแบบแหล่งเรียนรู้ที่

เหมาะสมกบัพืน้ท่ีและความสามารถในการเข้าใจควรเป็นอยา่งไร 
 

1. องค์กรท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีศึกษา 

 องค์กรท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีศกึษาโดยตรงมี 2 หน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนตําบล

เขาพระ ตําบลเขาพระ จงัหวดันครนายก รับผิดชอบดแูลด้านพืน้ท่ีและประชาชนในพืน้ท่ีตําบลเขา

พระ และสถานีพฒันาและสง่เสริมการอนรัุกษ์สตัว์ป่านครนายก จงัหวดันครนายก รับผิดชอบดแูล

ผืนป่าในจงัหวดันครนายก ซึ่งรวมถึงเขาทเุรียนด้วยเช่นกนั ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์เร่ืองปัจจยัความ

พร้อมและการสนบัสนุนด้านนโยบายดงักล่าวข้างต้นพบว่าทัง้สองหน่วยงานมีความพร้อมที่จะ

สนับสนุนและผลักดนัให้เกิดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตขึน้ในพืน้ที่ นอกจากทัง้สององค์กรแล้วยังมี

องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี ผู้ศกึษาแบง่องค์กรตา่งๆออกเป็น 2 ส่วนตามลกัษณะงานท่ีอยู่ใน

การดแูล คือ  

 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณพืน้ที่ศึกษา คือ บ้านเขาทุเรียน เป็นพืน้ที่ที่มี

อาณาเขตตดิตอ่กบัหมูบ้่านบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีพืน้ท่ีท่ีคาบเก่ียวกนัทางด้านพืน้ท่ีศกึษาเน่ืองจาก

บริเวณดงักล่าวและบริเวณโดยรอบเป็นพืน้ท่ีท่ีมีหลกัฐานท่ีแสดงร่องรอยของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

ปรากฏทัง้บริเวณดังนัน้อาจกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณพืน้ที่โดยรอบมีส่วน

เกี่ยวข้องในการศึกษาและการดําเนินการจัดการแหล่งเรียนรู้ดงักล่าวทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

องค์กรดงักลา่ว มีดงันี ้ 

สว่นแรก องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการปกครอง 

  1.1 ผู้ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้ท่ีเป็นผู้ ใหญ่บ้าน หรือ กํานนั ของหมูบ้่าน

ทัง้ 12 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านวงัตมู, บ้านเกาะกระชาย, บ้านเขาสลกัหิน, บ้านเขาพระ, บ้านเขา

ทเุรียน, บ้านวงัไทร, บ้านบหุยอง, บ้านกดุตะเคียน, บ้านเนินมะคา่, บ้านปากช่อง, บ้านเขาลําดวน, 

บ้านวงัรี ซึ่งอาจเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องโดยการส่งตวัแทนมาเพื่อเป็นกําลงัทัง้ทางด้านการวางแผน

และการดแูล รวมทัง้กระจายขา่วตา่งๆให้กบัชาวบ้านในปกครองได้รับทราบ 

  1.2 องค์การบริหารส่วนตําบล นอกจากองค์การบริหารส่วนตําบลเขา

พระ เนื่องจากพืน้ที่บริเวณตําบลเขาพระมีพืน้ที่ติดต่อกับตําบลอื่นๆทัง้ทางทิศตะวันออก ทิศ

ตะวนัตก และทิศใต้ ซึง่มีองค์กรท่ีรับผิดชอบดแูลพืน้ท่ีและประชาชนในตําบลเหลา่นัน้ คือ  
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 ทศิตะวนัออก องค์การบริหารสว่นตําบลสาริกา  

 ทิศตะวนัตก องค์การบริหารสว่นตําบลพรหมณี 

 ทิศใต้ องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านใหญ่ 

 โดยเฉพาะตําบลสาริกาซึ่งมีพืน้ท่ีติกตอ่กบับ้านเขาทเุรียนบริเวณหมู่ 12 บ้านโนนบก 

ดงันัน้ในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตขึน้ในพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อาจเป็นการดี

หากมีการร่วมมือจากองค์กรต่างๆท่ีกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจจดัให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นต้นแบบ แล้วจึงกระจาย

ไปยงัท่ีตา่งๆ  

 2. องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครนายก เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการสนบัสนนุองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น รวมทัง้ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีระบไุว้ในพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัมาตราท่ี 45 (สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2540 : 17) ดงันัน้จากอํานาจหน้าที่

ดงักล่าวจึงเป็นเหตสุนบัสนนุให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีส่วนเข้ามาเก่ียวข้องในการให้ความ

ร่วมมือในการดําเนินงานสร้างแหล่งเรียนรู้ในพืน้ที่บ้านเขาทุเรียน เนื่องจากเป็นเกี่ยวข้องทัง้

ทางด้านส่งเสริมการศึกษา และรักษาดูแลศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วฒันธรรมของท้องถ่ิน  
 3. จังหวัด และ อําเภอ เป็นส่วนที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงเน่ืองจากอยู่ในพืน้ท่ีท่ี

หน่วยงานดังกล่าวต้องดูแล และให้การสนับสนุนในการร่วมมือด้านต่างๆในการพัฒนาและ

ส่งเสริมกิจการต่างๆของท้องถิ่น ทัง้นีจ้ากการศึกษาพบว่ามีการดําเนินงานแล้วบางส่วนของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิง

บรูณาการ ตามนโยบายพฒันาและจดัการโบราณสถานสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฯ มีการได้รับ

ความร่วมมือจากทางส่วนจงัหวดั โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัพร้อมคณะ ได้สํารวจตรวจสอบพืน้ท่ีเขา

ทเุรียนบริเวณท่ีมีการดําเนินงานทางด้านโบราณคดี และให้คําแนะนําตามที่ได้กล่าวข้างต้น และ

ในระหว่างการดําเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีได้มีการประชุมเพ่ือหารืออย่างไม่เป็นทางการซึ่งมี

นายอําเภอมาเป็นประธานในการประชมุครัง้นัน้ด้วย ซึ่งแสดงถึงการเห็นความสําคญัและพร้อมท่ี

จะเข้ามามีส่วนในการรับผิดชอบหรือสนบัสนุนให้เกิดการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตขึน้พืน้ที่

บ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ แหง่นี ้  
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 1. โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ซึ่ งเป็นองค์กรหรือหน่วยงานด้านการศึกษาที่

สําคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากในพืน้ที ่นครนายก และพืน้ที ่ใกล้เคียง นอกจากประสบ

ความสําเร็จทางด้านการศกึษาแล้ว ยงัมีการดําเนินงานด้านต่างๆท่ีประสบความสําเร็จเป็นอย่าง

มากและสามารถยึดถือเป็นต้นแบบได้อีกด้วย หน่วยงานการศกึษาแห่งนีย้งัดําเนินกิจการโดยการ

คํานึงถึงท้องถิ่น คือ มีการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อท้องถิ่นด้วย เช่น ส่งเสริมการศึกษาโดยทรงรับ

โรงเรียนประถมศกึษา ในพืน้ท่ีจงัหวดันครนายกไว้ในพระราชปูถมัภ์จํานวน 15 โรงเรียน และจดัตัง้

โรงเรียนอนุบาลคณุากร และโรงเรียนปิยชาติพฒันาเพื่อให้บุตรหลานข้าราชการในโรงเรียนนาย

ร้อยพระจลุจอมเกล้า และเด็กท่ีอาศยัอยู่บริเวณโดยรอบได้ศกึษาในพืน้ท่ีใกล้บ้าน นอกจากนีย้งัมี

โครงการที่ทรงพระราชดําริขึน้เพื่อพัฒนาพืน้ที่โดยรอบ เช่น โครงการพัฒนาพืชผลและอาชีพ

ท้องถ่ิน โดยพระราชทานให้ราษฎรในท้องถ่ินได้พฒันาอาชีพของตนให้ก้าวหน้า เช่น ในการปลกูไผ ่

ให้มีการนําหนอ่ไม้ไปทําหนอ่ไม้อดักระป๋อง หรือ หากมีการทําเคร่ืองจกัารสานอยู่เดิมก็ทรงแนะนํา

ให้มีความละเอียด และ ปราณีตยิ่งขึน้ เพื่อให้ขายได้ราคามากขึน้  เป็นต้น โรงเรียนนายร้อยพระ

จลุจอมเกล้ายงัมีสถานท่ีดําเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทางด้านการศกึษาให้กว้างไกลออกไป

อีก ซึง่เป็นการกระจายขา่วสารความรู้และความเคลื่อนไหวทางการเมืองและทางวิชาการด้านอ่ืนๆ 

ทําให้ประชาชนโดยรอบพืน้ที่ได้รับทราบอย่างทัว่ถึงอีกทัง้เป็นการสร้างความเข้าใจอนัดีเก่ียวกับ

โรงเรียนนายร้อยพระจลุเกล้าให้กบัประชาชนทัว่ไปด้วย (โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า, กอง

วิชาประวตัศิาสตร์ 2539 : 220-259)  

สว่นท่ีสอง องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 

 สถานศึกษาแห่งนีน้อกจากจะมีความสําคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา ยังเป็น

องค์กรที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด

นครนายก โครงการต่างๆที่พฒันาจดัตัง้ขึน้ต่างประสบความสําเร็จ ดงันัน้ผู้ ศึกษาจึงเห็นว่าหาก

ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าในการสนบัสนุนการจดัการแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตภายในพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียนแหง่นีเ้กือ้หนนุให้ประสบความสําเร็จได้เป็นอยา่งดี 

 2. สถานศกึษาในท้องถ่ินตําบลเขาพระ มีจํานวน 4 โรงเรียน คือ  

  2.1 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน ท่ีตัง้ หมู่ท่ี 8 ถนนเขาพระ-วังรี บ้านกุด

ตะเคียน ตําบลเขาพระ  

  2.2 โรงเรียนวดัเกาะกระชาย ท่ีตัง้ หมู่ท่ี 3 ถนนตอไม้แดง-บ้านขาม บ้าน

เกาะกระชายตําบลเขาพระ 

  2.3 โรงเรียนวดัวงัทิพย์พนัธาราม ท่ีตัง้ หมูท่ี่ 12 บ้านวงัรี ตําบลเขาพระ  
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  2.4 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) ท่ีตัง้ หมู่ที ่

10 บ้านปากชอ่ง ตําบลเขาพระ  

 สถานศึกษาทัง้หมดเป็นสถานศึกษาในพืน้ที่ที ่เกี่ยวข้องกับพืน้ที่ศึกษา และเป็น

หนว่ยงานท่ีได้รับประโยชน์โดยตรงหากมีการจดัการแหลง่เรียนรู้ฯ ขึน้ในพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน ตําบล

เขาพระ ดงันัน้ในการดําเนินงานตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ที่แห่งนีจ้ึงควร

ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในพืน้ท่ีด้วย  

 องค์กรต่างๆเหล่านีเ้ป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคลื่อนให้เกิดการจดัการแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตขึน้พืน้ที่บ้านเขาทุเรียน โดยการเข้ามามีส่วนในการรับผิดชอบดแูลกระบวนการตา่งๆที่

จะเกิดขึน้ตามแนวทางในการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน 

 ทัง้นีผู้้ศกึษาเห็นว่าการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมพร้อมทัง้ทรัพยากรธรรมชาติ

บางสว่นในพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียนจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีผู้ รับผิดชอบเพื่อให้กระบวนการและขัน้ตอน

ต่างๆในแผนปฏิบตัิตามแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน (ซึ่งจะ

กล่าวตอ่ไป) สําเร็จได้ด้วยดี โดยเป็นองค์กรท่ีมีรูปแบบองค์กรท่ีเข้มแข็ง มัน่คงเข้ามาจดัการ ทัง้นี ้

เน่ืองจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลในพืน้ท่ีศกึษา คือ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระแม้ว่าจะ

เป็นองค์ที่มีความเข้มแข็ง หากแต่ยงัมีจุดด้อยในเร่ืองความมัน่คงของผู้บริหาร เน่ืองจาก นายก

องค์การบริหารสว่นตําบลในปัจจบุนัซึง่เป็นผู้ให้การสนบัสนนุในเร่ืองของการสร้างแหล่งเรียนรู้จาก

ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในชมุชน มีวาระในการดําเนินงานอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และ

ดํารงตําแหนง่ตดิตอ่กนัเกิน 2 วาระไมไ่ด้  

 ดงันัน้ผู้ ศึกษาจึงเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดําเนินงานจัดการแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียนราบร่ืนไปด้วยดี และป้องกนัการเกิดความขดัแย้งในพืน้ท่ี เพราะ

พืน้ที่ดําเนินงานมีความคาบเก่ียวกันหลายองค์กรที่รับผิดชอบในพืน้ที่ใกล้เคียงอาจส่งผลให้เกิด

ความขดัแย้ง จึงควรหาองค์กรท่ีสามารถช่วยให้งานประสบผลสําเร็จ ช่วยประสานงาน ถ่ายทอด

ข้อมลู สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือและเกิดความรู้ความเข้าใจของการทํางาน และต้องเป็นองค์กรท่ี

มีความเข้มแข็ง และมีความมัน่คง จึงเห็นสมควรว่าองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดแูลกระบวนการ

และขัน้ตอนต่างๆในแผนปฏิบตัิตามแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขา

ทุเรียนนัน้ควรเป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าว

ข้างต้น รวมถึงประชาชนในพืน้ที่ด้วย ทัง้นีใ้นส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบอาจขึน้อยู่กับความ

เห็นชอบของประธานองค์กร หรือ หน่วยงานท่ีตัง้ขึน้ ซึ่งองค์กรนีอ้าจอยู่ภายใต้การดแูลรับผิดชอบ
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ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ (แนวทางของโครงสร้างองค์กรกล่าวไว้ในแผนปฏิบตัิตาม

แนวทางการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน) 

 

2 แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติภายในบ้านเขาทุเรียน 

 “การศึกษาตลอดชีวิต”  หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง

การศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อให้สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แสดงให้เห็นว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ได้จํากัดเฉพาะ

ภายในสถานศกึษา พร้อมทัง้ต้องมีการเปิดกว้างเร่ืองของการศกึษาในแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เนื่องจาก

ในความเป็นจริงมนุษย์เป็นผู้ ที่สามารถเรียนรู้ได้ตัง้แต่เกิดจนสิน้ชีวิต และแหล่งเรียนรู้สามารถ

ตอบสนองความต้องการในการศกึษาของมนษุย์ทกุเพศ ทกุวยั และทกุสถานะ  

 ผู้ศกึษาได้นิยามคําอธิบายเก่ียวกบั “แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ว่าหมายถึง สถานท่ี 

หรือ แหล่งที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ สาระ ทรัพยากรต่างๆ ทัง้ที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ทัง้ที่

มนษุย์สร้างขึน้ และสิ่งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ในพืน้ท่ีนัน้ๆซึ่งมีคณุคา่ เป็นแหล่งท่ีผู้ ท่ีต้องการศกึษา

เรียนรู้ ทกุเพศ ทกุวยั ทกุสถานะ สามารถเรียนรู้ตามอธัยาศยัไมมี่กรอบหรือกฎเกณฑ์ในการบงัคบั 

เป็นการศกึษาเพื่อให้รู้ สามารถนําความรู้นัน้ไปปฎิบตัิได้จริง อยู่ร่วมในสงัคมได้อย่างเป็นสขุ และ

เพื่อเป็นการพัฒนาหรือเห็นคุณค่าของชีวิต รวมทัง้ยังเป็นสถานที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

อยา่งตอ่เน่ืองได้ด้วย ทัง้นี้ผู้ศึกษาเห็นว่าส่ิงทีส่ําคญั คือ ทรัพยากรหรือชุดความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้

ควรมีความสมัพนัธ์และเหมาะสมกับพื้นที่ ประชากร แหล่งเรียนรู้จึงจะสามารถเป็นสถานที่ที่

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูที้ต่อ้งการศึกษาไดอ้ย่างแทจ้ริง 

 จากการศึกษาเก็บรวบรวมชุดข้อมูลด้านต่างๆเพื่อนํามาเป็นฐานข้อมูลสาระเรียนรู้ 

และวิเคราะห์ข้อมูลที่ทําการศึกษาทัง้ในส่วนของกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ปัจจัย

สนบัสนนุและความพร้อมตา่งๆ เพื่อนํามาสงัเคราะห์รวบรวมในการกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมใน

การจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชนบ้านเขาทุเรียน และจากการดําเนินงานข้างต้นผู้

ศกึษาเห็นสมควรวา่แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน 

แบง่ออกเป็น 2 ประเดน็ คือ 

 ประเด็นแรก คือ แนวทางท่ีเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ภายในแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิตบ้านเขาทุเรียน ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวทางปฎิบตัิแล้ว 

แนวคิดพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต (Living Museum) ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดยุเดช เป็นแนวทางท่ีผู้ศกึษาเห็นว่าสามารถนํามาเป็นต้นแบบท่ีเหมาะสม
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ในการปฏิบตัิเพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในพืน้ท่ีศกึษาได้ โดยมีแนวทางที่นํามาปรับใช้

ในรูปแบบการเรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ท่ีแหง่นี ้ดงันี ้ 

 1. คํานึงว่าทรัพยากรหรือชุดความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้ควรสมัพนัธ์และเหมาะสมกับ

พืน้ท่ี ประชากร และสามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้าใจท่ีมา

และความเป็นตวัตนของท้องถ่ินอาศยัของตน ในขณะเดียวกนัอาจใช้ประสบการณ์จากเหตกุารณ์

ท่ีเกิดขึน้ในอดีตเป็นเคร่ืองเตือนใจ หรือใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิต หรือปัญญาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี  

 2. ส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินรักพืน้ท่ี และธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินมีชีวิตท่ี

เป็นสุข สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และรักหวงแหนท้องถิ่น รวมทัง้ธรรมชาติที่ตนได้พึง่พิงมาก

ย่ิงขึน้  

 ทัง้นีใ้นรายละเอียดผู้ศึกษาขอกล่าวในส่วนที่เก่ียวรายละเอียดในการจดัการรูปแบบ

ของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียนตอ่ไป 

 ประเดน็ท่ีสอง คือ แนวทางท่ีเหมาะสมเร่ืองรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใน

พืน้ที่บ้านเขาทุเรียน ซึง่จดัรูปแบบเป็นลกัษณะของศนูย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียน ซึ่ง

ภายในศนูย์การเรียนรู้นีจ้ะประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

1. สว่นของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียนท่ีเป็นลกัษณะอาคาร 

 2. ส่วนของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนท่ีเป็นแหล่งศกึษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ทัง้นีรู้ปแบบของแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตข้างต้น มีปัจจยัมาจาก 

2 ประเดน็ คือ  

 1. ประเด็นเก่ียวกับชุดข้อมูล หรือ ทรัพยากรวฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติใน

พืน้ท่ี ทัง้นีช้ดุข้อมลูแตล่ะประเภทต่างมีลกัษณะเฉพาะของตนเองท่ีมีส่วนในการกําหนดแนวทาง

รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันี ้ชดุข้อมลูมีทัง้ทีเ่ป็นข้อมลูทีส่ามารถนําเสนอในลกัษณะ

ของแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นลกัษณะอยู่ภายในอาคาร เน่ืองจากมีข้อมลูทัง้ท่ีเป็นอกัษร สิ่งของเคร่ืองใช้

ตา่งๆและโบราณวตัถทีุ่ชาวบ้านยินดีบริจาคเพื่อนํามาจดัแสดงให้เป็นความรู้ต่อไป ข้อมลูเหล่านี ้

ต้องการพืน้ที่ในการจัดแสดงอย่างเหมาะสมเพื่อนําเสนอต่อผู้ ที ่ต้องการเรียนรู้ ดังนัน้ข้อมูล

ลกัษณะดงักลา่วจงึควรจดัอยูใ่นศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนท่ีเป็นลกัษณะอาคาร 

 ชุดข้อมูลที่ต้องนําเสนอในลักษณะศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่เป็นแหล่งศึกษา

ประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี  2 และทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นข้อมลู

เก่ียวกับรูปแบบสิง่ก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งมีการดําเนินงานทางโบราณคดีในการ
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ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิน้แล้ว อยู่ในพืน้ที่ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเขา

ทเุรียนซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีคอ่นข้างอดุมสมบรูณ์ เหมาะตอ่การจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี

สามารถเรียนรู้ทรัพยากรทัง้สองสว่นควบคูก่นัเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ศกึษา 

 2. ความต้องการของกลุ่มประชากรที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ คือ 

ต้องการในลกัษณะท่ีเป็นศนูย์เรียนรู้ของชมุชน ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือ ภายใน

มีเนือ้หาความรู้ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนบ้านเขาทเุรียน ทัง้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้คนและพืน้ท่ี ท่ี

มีความปลอดภยัของข้อมลู สามารถเข้าถึงได้สะดวก เข้าใจได้ง่ายโดยผ่านทกัษะตา่งๆ และมีการ

เรียนรู้ที่เป็นรูปแบบกิจกรรมให้ร่วมทําเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดสิ่งเหล่านัน้ต่อคนรุ่นหลงั และ

เป็นการก่อให้เกิดความรู้สกึของการมีสว่นร่วมในชมุชน และในสว่นของพืน้ท่ีท่ีมีการสํารวจ และขดุ

ค้นทางโบราณคดี จากการสอบถามเก่ียวกบัความต้องการและนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาแหล่ง

โบราณคดี ทําให้ทราบว่าผู้ ท่ีมีส่วนรับผิดชอบโครงการดงักล่าว คือ องค์การบริหารส่วนตําบลเขา

พระ มีความต้องการสร้างและพัฒนาพืน้ที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ประวตัิศาสตร์แตย่งัไม่มีรูปแบบที่ชดัเจน จึงเป็นแนวทางที่ดีที่ก่อให้เกิดการผลกัดนัพืน้ที่ดงักล่าว

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ จากการศึกษาอาจกล่าวได้ว่ามีการสนับสนุนทัง้ภาครัฐและ

ประชาชนในพืน้ท่ีท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียนทัง้สองประเภท

ดงักลา่วข้างต้นให้สําเร็จได้ 

 อยา่งไรก็ตามในการจดัการแหลง่เรียนรู้ภายในบ้านเขาทเุรียนสิ่งท่ีต้องตระหนกัถึง คือ 

ศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียน ต้องสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้องค์กรท่ีเก่ียวข้อง และ

ผู้ เรียน ซึง่หมายถึงทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั ที่ต้องการเรียนรู้ ได้เข้ามาเรียนรู้ยงัแหล่งเรียนรู้แห่งนี ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่คนในท้องถิ่นสามารถได้เรียนรู้และเข้าใจคณุค่าของทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ใน

ท้องถ่ินเพื่อสร้างวิธีคิดทางวฒันธรรมท่ีถกูต้อง และเป็นการกระตุ้นพลงัในการฟืน้ฟูทรัพยากรทาง

วฒันธรรมบางอย่างท่ีศนูย์หาย หรือลดคณุคา่ลงให้กลบัคืนมาให้เยาวชนรุ่นหลงัได้เรียนรู้และสืบ

ทอดอีกทางหนึง่  

 2.1 ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียนท่ีเป็นลักษณะอาคาร  

 จากการสอบถามองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระทราบว่าพืน้ท่ีท่ีจดัสรรให้เป็นศนูย์

การเรียนรู้ของชุมชนอยู่ภายในวดัเขาทุเรียน โดยได้รับการเห็นชอบจากเจ้าอาวาสวดัเขาทุเรียน 

พร้อมทัง้เห็นวา่พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นจดุศนูย์รวมของชมุชนบ้านเขาทเุรียน และคอ่นข้างเป็นท่ีรู้จกัของ

บุคคลภายนอกเนื่องจากปัจจุบนัวดัเขาทุเรียนมีการสร้างอุทยานสวนพุทธะ และอนุสรณ์สถาน

ทหารญี่ปุ่ น จึงเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ท่ี
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ถ่ายทอดจากความทรงจําของผู้คนร่วมสมยัภายในบ้านเขาทุเรียน และบริเวณใกล้เคียงสําหรับ

ชาวบ้านในพืน้ท่ีและบคุคลท่ีเข้ามาเย่ียมเยือนอีกด้วย ดงันัน้จึงเห็นว่าพืน้ท่ีภายในวดัเขาทเุรียนมี

องค์ประกอบท่ีดี และไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยในการสร้างอาคารเน่ืองจากใช้พืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของ

ห้องประชมุซึ่งอยู่ทางด้านของอาคารเอนกประสงค์ สะดวกตอ่การเข้าชม เพื่อศกึษาเรียนรู้ภายใน

แหล่งเรียนรู้ และมีประตปิูดเปิด พร้อมทัง้อยู่ในพืน้ท่ีวดัจึงคอ่นข้างปลอดภยัในเร่ืองของการขโมย

สิ่งของเน่ืองจากทางวดัมีเจ้าหน้าท่ีดแูล และพระสงฆ์ท่ีคอยชว่ยดแูลได้ด้วยเชน่เดียวกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 106 อาคารเอนกประสงค์ภายในวดัเขาทเุรียน 

 

 
 

ภาพท่ี 107 บริเวณท่ีจะจดัให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียน 
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 2.1.1 แนวทางในการจัดแสดงข้อมูลภายในศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขา

ทุเรียนท่ีเป็นลักษณะอาคาร 

 ข้อมูลที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้ต่อผู้ เรียน ซึ ่งหมายถึง ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ที่

ต้องการเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆของชมุชนบ้านเขาทเุรียน เป็นข้อมลูจากชดุความรู้ท่ีจดัทําขึน้เพื่อ

ใช้เป็นฐานข้อมลูดงักล่าวในเนือ้หาของบทข้างต้น โดยแบง่ส่วนของพืน้ท่ีและเนือ้หาในการจดัเป็น  

3 สว่น คือ  

 พืน้ท่ีจดัสว่นท่ี 1

 1.1ภาพรวมของพืน้ที่บ้านเขาทเุรียน ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่ ขอบเขต

ของพืน้ท่ี ข้อมลูประชากร 

 สว่นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน แบง่ข้อมลูออกเป็น  

1.2 ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินบ้านเขาทเุรียน ประกอบด้วยเนือ้หา ดงันี ้

  1.2.1 การตัง้ถ่ินฐานของประชากร  

 1.2.2 ลกัษณะของท้องถิ่น ตวัอย่างเช่น ลกัษณะเรือนท้องถิ่น การประกอบอาชีพ

ดัง้เดมิของชมุชน เป็นต้น 

 1.3 วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน ประกอบด้วยเนือ้หา ดงันี ้

 1.3.1 รูปแบบวฒันธรรมและประเพณีที่ยงัคงสืบทอดปฏิบตัิอยู่ซึง่เก่ียวข้องกับการ

ดํารงชีวิต การเกษตรกรรม ได้แก่ การแตง่กาย อาหารพืน้บ้าน การละเล่นพืน้บ้าน ภาษา ประเพณี

ตา่งๆเก่ียวกบัการทํานา เป็นต้น 

 1.3.2 รูปแบบวฒันธรรมประเพณีท่ีเลือนหายไปจากท้องถ่ิน ได้แก่ พิธีสู่ขวญัควาย พิธี

สูข่วญัเกวียน พิธีไหว้แมบ่นัได และพิธีไหว้แมคี่ไฟ 

 1.4 ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เป็นลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัการดํารงชีวิต และสะท้อนให้เห็นถึง

ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของการดํารงชีวิตของคน กบั ธรรมชาติอย่างพอเพียง ได้แก่ ภูมิปัญญาการ

ทําสวนในป่า การทําเคร่ืองจกัสาน และไม้กวาดดอกหญ้า 

 พืน้ท่ีจัดส่วนท่ี 2

 2.1 สงครามโลกครัง้ท่ี 2 กบั ประเทศไทย โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัมลูเหต ุและระยะเวลา

ในการเข้ามาของกองทพัญ่ีปุ่ นในประเทศไทย และความสําคญัของพืน้ที่ต่างๆในประเทศไทยใน

ชว่งเวลาดงักลา่วโดยสงัเขป 

 ส่วนเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีสมัย

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 แบง่ข้อมลูออกเป็น 

 2.2 สงครามโลกครัง้ที่ 2 กบั นครนายก โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัสาเหตแุละความสําคญั

ของนครนายกในช่วงสงครามโลก และกล่าวถึงพืน้ที่บริเวณเขาทุเรียนกับความสําคญัในช่วง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2  
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 2.3 การดําเนินงานศกึษาทางด้านโบราณคดีในพืน้ท่ีเขาทเุรียน โดยมีเนือ้หาตัง้แตก่าร

สํารวจเลือกพืน้ที่ศึกษา ขัน้ตอนการทํางานทางโบราณคดี หลกัฐานสิง่ก่อสร้างและโบราณวตัถุท่ี

ได้จากการขดุค้น พร้อมทัง้ข้อมลูการวิเคราะห์เก่ียวกบัสิง่ก่อสร้างและโบราณวตัถท่ีุพบ 

 2.4 สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จากความทรงจํา นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับประวตัิศาสตร์

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในพืน้ที่บ้านเขาทุเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารการสมัภาษณ์ 

(เอกสารอดัสําเนาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) และการสมัภาษณ์ชาวบ้านที่ร่วมสมยั

กับเหตุการณ์ดังกล่าวของผู้ ศึกษา ได้แก่ ลักษณะความเป็นอยู่ของค่ายทหารญี่ปุ่ นสมัย

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และผลกระทบของเหตกุารณ์สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้น 

 พืน้ท่ีจัดส่วนท่ี 3

3.1 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี 

 ส่วนเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่เขาทุเรียน

โดยสงัเขป ได้แก่  

3.2 ทรัพยากรธรรมชาตปิระเภทพรรณไม้ 

3.3 ทรัพยากรธรรมชาตทิางธรณีวิทยา  

 องค์ประกอบของการจดัศนูย์การเรียนรู้ท่ีเป็นลกัษณะเป็นอาคาร สิ่งท่ีต้องคํานึงเป็น

อนัดบัแรก คือ เร่ืองของการสื่อสารระหว่างข้อมลูกับผู้ รับสาร หรือ ผู้ศึกษา เนื่องจากในศนูย์การ

เรียนรู้แห่งนีมี้ความต้องการในการจดัตัง้เพื่อให้ความรู้ตอ่ผู้ เรียน ซึ่งหมายถึง ทุกกลุ่ม ทกุเพศ ทุก

วยั ท่ีต้องการเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆของชมุชนบ้านเขาทเุรียน ดงันัน้ผู้ ท่ีเข้ามาศกึษาข้อมลูตา่งๆ

ในศนูย์การเรียนรู้นัน้มีความหลากหลาย จึงต้องคํานึงว่าควรจะมีวิธีในการสื่อสารอย่างไรให้ทุก

กลุ่มสามารถเข้าใจและรับสารความรู้นัน้ๆได้มากท่ีสุด พร้อมทัง้เร่ืองของการจดัให้สามารถเข้าใจ

ได้ง่ายเป็นความต้องการของกลุ่มประชากรศึกษาที่ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลด้วยเช่นกัน ด้วยเหตนีุผู้้

ศกึษาจงึเหน็ควรวา่ลกัษณะของการส่ือสารชดุข้อมลูตา่งๆกบัผู้ศกึษาควรมีลกัษณะ ดงันี ้ 

 1. การจดัวางข้อมลู ต้องสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยแบง่ออกเป็นส่วนตา่งๆดงัได้กลา่ว

ข้างต้น เพื่อให้ข้อมลูมีการแบง่อย่างชดัเจน ไม่เกิดการปะปน ซึ่งง่ายตอ่การลําดบัความคิดของผู้ ท่ี

เข้ามาศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มท่ีสนใจเป็นลําดบัต้นๆ สามารถเข้าใจได้ว่า

พืน้ท่ีท่ีตนอยู่อาศยันัน้มีความเป็นมาอย่างไร ลกัษณะกลุ่มประชากรหรือบรรพบรุุษของตนนัน้เข้า

มาในพืน้ที่ช่วงเวลาใดเพราะเหตุใด รวมทัง้ประเพณีวิถีการดํารงชีวิตเป็นอย่างไร ภายในชุมชน

พืน้ที่นีมี้เหตุการณ์สําคัญอย่างไร พร้อมทัง้ลักษณะของธรรมชาติในพืน้ที่ที ่เป็นสิง่ที ่อยู่คู่กับ    

บรรพบรุุษอยา่งยาวนาน และยงัก่อให้เกิดประโยชน์สืบมาถึงปัจจบุนั  
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 2. การจดัทําส่ือของชดุข้อมลูตา่งๆ

 2.1 ภาพจําลองรูปแบบวิถีการดํารงชีวิต เช่น ขัน้ตอนการทํานา ประเพณีต่างๆใน

ชีวิตประจําวนั โดยภาพเหลา่นีจ้ะจดัควบคูไ่ปกบัคําอธิบายข้อมลูเหลา่นัน้ เป็นต้น 

 เป็นสิ่งท่ีจําเป็นและเป็นการเพิ่มทกัษะความเข้าใจ

ในเนือ้หาของข้อมลูตา่งๆให้มากขึน้ และจากการศกึษากลุม่ประชากรทัง้สองกลุ่มพบว่าต้องการให้

เข้าใจได้งา่ยด้วยทกัษะตา่งๆ ดงันัน้จงึควรมีการจดัทําส่ือของชดุข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ ได้แก่  

 2.2 สิง่ของประกอบคําบรรยาย ซึ่งมีทัง้สิง่ของที่เก่ียวกับประวตัิวฒันธรรมของชมุชน 

เช่น อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เคร่ืองจักสานต่างๆซึง่ใช้ในการดํารงชีวิต หรือประกอบคํา

บรรยายวิธีการทําเคร่ืองจักสาน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่หาชมได้ยาก เป็นต้น และ

สิ่งของ หรือ โบราณวตัถท่ีุได้จากการขดุค้นทางโบราณคดีบนเขาทเุรียน ซึ่งเป็นโบราณวตัถใุนสมยั

สงครามโลกครัง้ที่ 2 รวมทัง้สิง่ของในช่วงสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ท่ีเก็บรักษาไว้กบัชาวบ้าน ซึ่ง

อาจได้จากการรับบริจาค เพ่ือนํามาเป็นส่ือเรียนรู้ในศนูย์การเรียนแหง่นี ้          

 2.3 สื่อที่เป็นเสียงประกอบชุดข้อมูล เช่น เสียงสู่ขวัญข้าว หรือ เพลงรําวง เพื่อ

ประกอบชุดข้อมูลทางด้านประเพณี และเสียงบนัทึกหรือเป็นลักษณะวีดีทัศน์บนัทึกข้อมูลการ

สมัภาษณ์ของผู้ เฒา่ผู้แก่ท่ีร่วมสมยัในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เพื่อประกอบชดุข้อมลู และเป็นการ

เ ก็ บ ห ลั ก ฐ า น จ า ก คํ า บ อ ก เ ล่ า ที ่สํ า คัญ ไ ม่ ใ ห้ สู ญ ห า ย ไ ป กับ ก า ล เ ว ล า อี ก ท า ง ห นึ ่ง                         

 3. การอธิบายชดุข้อมลู

 สิ่งท่ีต้องคํานึงประการตอ่มา คือ เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชากรในชมุชน เนื่องจาก

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในลกัษณะศนูย์การเรียนรู้ทัง้ 2 ประเภทภายในบ้านเขาทุเรียน เป็นสิ่งท่ี

ตัง้ขึน้เพ่ือคนในชุมชนบ้านเขาทเุรียน และพวกเขาเหล่านัน้ต้องเป็นผู้ดแูลศนูย์การเรียนรู้เหล่านัน้

ด้วยตนเอง ดงันัน้การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งสําคญัที่จะเป็นพลงัในการดแูล และ

ผลกัดนัให้ศนูย์การเรียนรู้นีส้ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนอย่าง

แท้จริง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนัน้ควรเร่ิมตัง้แต่การคิดริเร่ิมในการก่อตัง้ แนวทางการ

ดําเนินงานของผู้ศกึษาซึ่งมีการศกึษาเร่ืองเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้จากกลุ่มประชากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

เป็นการสอบถามความเห็นและความต้องการของประชากรท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ดงันัน้

การทํางานขัน้ต่อไปจึงควรเป็นลกัษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐที่เก่ียวข้อง คือ องค์การ

 ลกัษณะของการอธิบายชดุข้อมลูควรเป็นแบบเข้าใจได้ง่าย 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการใช้ภาษา คือ ไม่ควรใช้คําที่มีลักษณะวิชาการมากจนเกินไป เนื่องจาก

กลุ่มท่ีเข้ามาศกึษามีความสามารถในการรับรู้ท่ีต่างกัน และเนือ้หาควรเป็นแบบกลางๆท่ีสามารถ

เข้าใจได้ง่าย และสิง่สําคญัคือต้องคํานึงถึงความสมบรูณ์และความถกูต้องของเนือ้หาในแตล่ะชดุ

ข้อมลูท่ีนําเสนอ 
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บริหารส่วนตําบลเขาพระ พร้อมทัง้หน่วยงานอ่ืนในพืน้ท่ี และประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงทุก

กลุ่มท่ีเก่ียวข้อง ไม่ควรให้เป็นการดําเนินงานจากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดแต่เพียงผู้ เดียว เพ่ือเป็นการ

กระจายข้อมูลอย่างทัว่ถึง และในการดําเนินงานควรมีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ

ของทุกฝ่าย นอกจากนีค้วรเน้นการมีส่วนร่วมในส่วนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทัง้

กลุม่ท่ีเป็นเยาวชนและกลุม่ผู้ รู้เพ่ือเป็นการสืบสานความรู้ตา่งๆในชมุชนให้ยงัคงอยูต่อ่ไป  
 

 2.1.2 ชุดความรู้ท่ีจะได้จากศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียนท่ีเป็น

ลักษณะอาคาร แบง่ได้ ดงันี ้

 1.ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน เก่ียวกับเร่ืองประวตัิศาสตร์ ประเพณีวฒันธรรมที่มีในพืน้ที่

บ้านเขาทเุรียน และทัง้ท่ีมีอยู่ และสญูหายไปแล้ว รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งสมัพนัธ์กบัชีวิตของ

ผู้คนในชมุชน ชดุความรู้ตา่งๆเหล่านีจ้ะเป็นส่วนทําให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับเรียนรู้รากเหง้าของ

ตนเอง ทําให้พวกเค้าเหลา่นัน้โดยเฉพาะประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเยาวชนสามารถเข้าใจเก่ียวกบัความ

เป็นมาของบรรพบุรุษของตนเองได้อย่างถ่องแท้ และได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง

พอเพียง 

 อีกทางหนึง่เป็นการบันทึกข้อมูลที่กําลังจะสูญหายเนื่องจากไม่มีการเก็บรวบรวม

อยา่งเป็นระบบ  

 2. ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ทัง้ในส่วนของมูลเหตุ

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีเก่ียวข้องกับประเทศ และสาเหตทีุ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครนายก 

รวมถึงพืน้ท่ีเขาทเุรียน ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีสําคญัเร่ืองหนึ่งนอกจากจะเก่ียวข้องกับท้องถ่ิน ประเทศไทย 

ยงัเก่ียวข้องกบัภมูภิาคเอเชียด้วย ทัง้นีข้้อมลูตา่งๆเหลา่นีโ้ดยเฉพาะข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตความ

เป็นอยูข่องกองกําลงัญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาอยูใ่นพืน้ท่ีกําลงัสญูหายไปกบัช่วงอายขุองผู้ ท่ีอยู่ร่วมเหตกุารณ์

ในครัง้นัน้ ดงันัน้ในศนูย์เรียนรู้ฯแห่งนีจ้ึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคญั และความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้

เร่ืองดงักล่าวนอกจากเร่ืองประวตัิศาสตร์สงครามโลกครัง้ที่ 2  สิ่งท่ีจะได้เรียนรู้ควบคู่กันไป คือ 

เร่ืองของเทคโนโลยี หรือ อาวธุ  ท่ีใช้ในช่วงเวลานัน้ นอกจากนีย้งัได้เรียนรู้เก่ียวกบัการทํางานทาง

โบราณคดีในกรณีเขาทเุรียน ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 รวมถึงสิง่ก่อสร้าง

สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และวตัถสุิ่งของท่ีขดุพบจากการดําเนินงานด้วย 

 ที่สําคญั คือ เร่ืองความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวซึ่งก่อให้เกิดสงคราม และ

ท้ายที่สุดแล้วสงครามไม่ว่ายุคสมยัใดย่อมก่อให้เกิดความย่อยยบัไม่ว่าฝ่ายใด แม้ว่าจะมีคําว่าผู้

แพ้ หรือ ผู้ชนะ ท้ายท่ีสดุทัง้สองฝ่ังตา่งเจบ็ปวดและได้รับความเสียหายทัง้คู ่
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 3. ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่เขาทุเรียน ทางด้านพฤษศาสตร์ และธรณีวิทยา 

โดยสังเขป ซึ่งจะได้เรียนรู้ว่าพืน้ท่ีเขาทุเรียนและพืน้ที ่โดยรอบมีทรัพยากรทางธรรมชาติที ่

ทรงคณุค่าเพียงใด เมื่อเห็นคณุค่าแล้วต้องรักษาเช่นเดียวกับที่บรรพบรุุษของคนในพืน้ที่บ้านเขา

ทเุรียน คือ ใช้ประโยชน์ แตข่ณะเดียวกนัก็คืนชีวิตให้กบัธรรมชาตด้ิวยเชน่กนั  

 

 2.2 ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียนท่ีเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ 

โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 จากการศกึษากลุ่มประชากรท่ีอยู่ในพืน้ท่ี และเจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนตําบล

เขาพระในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตในชมุชนบ้านเขาทเุรียน ตา่งเห็น

พ้องวา่บริเวณท่ีสํารวจและศกึษาข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ แหล่งโบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 

2 ภายในพืน้ที่ หมู่ 5 บ้านเขาทุเรียน และหมู่ 8 บ้านกุดตะเคียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง

นครนายก จงัหวดันครนายก ควรจดัเป็นแหล่งศกึษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นครัง้แรกที่มีการขุดค้นทางโบราณคดี และศกึษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและโบราณวัตถุสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 อย่างจริงจัง รวมทัง้กลุ่ม

ประชากรส่วนมากโดยเฉพาะในช่วงอายทีุ่เป็นเยาวชนไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของประวตัิศาสตร์

ช่วงสงครามโลกท่ีเก่ียวกับท้องถ่ินของตน รวมถึงสามารถศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่

ดงักล่าวซึ่งเป็นสิ่งท่ีบรรพบรุษของตนเองใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมอย่างสมดลุย์ พร้อมทัง้เป็นการดี

ในการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบัสิ่งก่อสร้างตา่งๆ ก่อให้เกิดความรู้และความภาคภูมิใจตอ่คน

ในชุมชนว่าพืน้ที่ที่ตนอยู่อาศยันัน้มีประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศ และภูมิภาค

เอเชีย และหลกัฐานเหล่านีเ้ป็นการเติมเต็มข้อมูลเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ใน

ประเทศไทยให้ครบถ้วนย่ิงขึน้  

 พืน้ท่ีท่ีจะจดัให้เป็นแหล่งศึกษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 

และทรัพยากรธรรมชาต ิคือ บริเวณจดุท่ีมีการขดุค้นทางโบราณคดีแล้วในบริเวณด้านทิศตะวนัตก

เฉียงเหนือของพืน้ที่เขาทุเรียน มีเนือ้ที่ครอบคลุมโดยประมาณ 5 ไร่ ทัง้นีก่้อนการจดัการพืน้ที่

ดังกล่าวเพื ่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียนที่เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ 

โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ ต้องดําเนินการจดัการปรับพืน้ท่ีและ

เสริมโครงสร้างเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิง่ก่อสร้างสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ได้ดําเนินการทาง

โบราณคดี ดงันี ้

 1. เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณที่เป็นสิง่ก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตัง้อยู่บริเวณเชิง

เขาซึ่งมีคา่ความลาดชนัท่ี 25- 45 องศา ดงันัน้จึงง่ายตอ่การถกูกัดเซาะโดยนํา้ฝน ด้วยเหตนีุจ้ึง
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ต้องมีการสร้างร่องนํา้เพื่อเป็นการชักนํา้ออกจากบริเวณโดยการทํารางนํา้คลุมทัง้พืน้ที่ ซึง่แบ่ง

ออกเป็น 4 พืน้ท่ีตามพืน้ท่ีทํางานท่ีกล่าวข้างต้น และหากบริเวณใดท่ีทําครอบคลมุทัว่ถึงยาก อาจ

ต้องมีการทําทัง้ส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และแนวโดยรอบสิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ และ

พงัทลายของหน้าดินแล้วมาทบัถมที่บริเวณหลุมเพลาะ หลุมบุคคล และหลุมสําหรับตัง้ปืนต่อสู้

อากาศยาน  

 2. สร้างหลงัคาคลุมพืน้ที่สิง่ก่อสร้างต่างๆ ทัง้นีอ้าจทําแยกกนัเป็นเฉพาะของแต่ละ

พืน้ที่ เนื่องจากสิ่งก่อสร้างตัง้อยู่ในพืน้ที่ป่าซึง่ง่ายต่อการถูกปกคลุมด้วยใบไม้ การสร้างหลงัคา

คลมุจงึเป็นสว่นท่ีชว่ยกนัใบไม้ร่วงหล่นใส่หลมุและนํา้ฝนด้วยในตวั อย่างไรก็ตามการสร้างหลงัคา

ต้องคํานึงถึงเร่ืองทัศนียภาพ คือ ต้องไม่ขัดต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึง่อาจ

เลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพืน้ที่ คือ ไม้ไผ่ แล้วนํามาดัดแปลงให้เป็นหลังคาคลุม ซึง่นอกจาก

ประหยดังบประมาณแล้วยงักลมกลืนกบัธรรมชาตอีิกด้วย  

 3. ด้วยเหตุท่ีพืน้ที่บริเวณที่จัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่เป็นแหล่งศึกษา

ประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นลกัษณะป่าไม้

ธรรมชาตซิึง่คอ่นข้างชืน้ ดงันัน้จงึหลีกเล่ียงเร่ืองต้นไม้ขึน้ปกคลมุคอ่นข้างรวดเร็วได้อยาก ดงันัน้ใน

การดแูลปรับพืน้ท่ีหรือปรับภูมิทศัน์อาจต้องมีการคํานึงถึงเร่ืองดงักล่าว โดยการวางแผน คือ ให้มี

เจ้าหน้าท่ีดแูลเร่ืองพืน้ท่ี คือ นอกจากดแูลเร่ืองตดัแตง่ต้นไม้แล้วอาจต้องสํารวจเร่ืองอ่ืนๆเพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้ เข้าศึกษาเยี่ยมชม เช่น ความสะดวกเร่ืองทางเดินต้นไม้ขึน้ปกคลุมหรือไม่ หรือ

ทางเดนิชํารุดเสียหายหรือไม ่ 
 

 2.2.1 แนวทางในการจัดแสดงข้อมูลบริเวณศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนท่ีเป็น

แหล่งศกึษาประวัตศิาสตร์ โบราณคดสีมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ข้อมลูท่ีใช้ศกึษาแบง่เนือ้หาออกเป็น 2 สว่น คือ  

 1. ชุดข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ท่ีมีการ

ดําเนนิการศกึษาไปแล้ว 

 2. ชดุข้อมลูทางธรรมชาติในพืน้ท่ีแหล่งโบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณ

เขาทุเรียน โดยเน้นในส่วนของทรัพยากรประเภทพรรณไม้ต่างๆ เนื่องจากเป็นทรัพยากรมีอยู่ใน

พืน้ท่ีมีความหลากหลายทัง้รูปแบบชนดิ และคณุประโยชน์ เป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่การเรียนรู้ 

 ลักษณะขององค์ประกอบของการจัดศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ 

โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นลกัษณะของการจดัเส้นทางใน

การศึกษาควบคู่กันไปทัง้ 2 ประเด็น คือ สิ ่งก่อสร้าง และ ธรรมชาติ ระยะทางในการศึกษา
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ประมาณ 500 เมตร จุดศึกษามีจํานวน 19 จุด จุดศึกษาทัง้หมดเป็นจุดที่ครอบคลุมพืน้ที่

สิ่งก่อสร้างสมยัสงครามโลก และพรรณไม้ โดยทางเดินศึกษาเป็นลกัษณะเส้นทางที่เป็นทางมา

บรรจบกัน (Loop) คือ มีทางเข้าจุดแรก และมีทางออกจดุสุดท้ายซึ่งไม่ใช้จุดเดียวกันแต่อาจใกล้

กัน ผู้ ใช้เส้นทางจะเดินในทิศทางเดียว (one-way) และไม่เดินกลับในทางเดิม ลกัษณะการตดั

เส้นทางเป็นรูปคล้ายวงกลม หรือ เกือกม้า เพื่อให้การศึกษาข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่องตาม

ลกัษณะพืน้ท่ีสิ่งก่อสร้างและไมซํ่า้เร่ืองข้อมลูรวมทัง้ทิวทศัน์ นอกจากนีเ้พื่อไม่ให้เกิดการแออดัของ

คณะใช้บริการ หรือ ผู้ ที่เข้ามาศกึษายงัศนูย์การเรียนรู้ดงักล่าว (รัตนา ลกัขณาวรกลุ 2540 : 9) 

หลกัในการกําหนดพืน้ท่ีจดุศกึษา คือ  

 1. ใช้พืน้ที่ที่มีสิ่งก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งมีการดําเนินงานศึกษาทาง

โบราณคดีเสร็จสิน้แล้วเป็นหลักในการสํารวจพืน้ที่เพื ่อกําหนดจุดศึกษาแต่ละจุด (ได้รับการ

ช่วยเหลือและให้คําแนะนําในการสํารวจและกําหนดจุดศึกษา โดยเจ้าหน้าทีส่ถานีพัฒนาและ

สง่เสริมการอนรัุกษ์สตัว์ป่านครนายกผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัทําเส้นทางศกึษาธรรมชาต)ิ 

 2. พืน้ท่ีจุดศึกษาและบริเวณทางเดินระหว่างจุดศึกษาต้องคํานึงถึงความปลอดภัย

ของผู้ใช้เป็นสําคญั 

 3. จดุศกึษาท่ีกําหนดขึน้ผู้ ใช้บริการสามารถได้รับประโยชน์หรือได้ความรู้จากเนือ้หา

ทัง้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ชดุข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และ

ส่วนท่ีสอง ชุดข้อมูลทางธรรมชาติในพืน้ท่ีแหล่งโบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณเขา

ทเุรียน และจดุท่ีมีการเพิ่มเติมเก่ียวกบัพรรณไม้ตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตําบล

เขาพระ และสถานีพฒันาและส่งเสริมการอนรัุกษ์สตัว์ป่านครนายก ให้มีการจดัพืน้ที่บริเวณส่วน

หนึง่เป็นจดุศกึษาพนัธุ์ไผ ่มีการรวบรวมไผช่นิดตา่งๆ เพ่ือเป็นการให้ความรู้ตอ่ผู้ ท่ีสนใจ 

 4. คํานึงถึงความน่าสนใจของจดุศกึษาทางธรรมชาติเก่ียวกบัพืชพรรณท่ีมีอยู่บริเวณ

ท่ีกําหนดเป็นจดุศกึษา และสิ่งท่ีสามารถส่ือความหมายได้ เช่น ลกัษณะรูปทรง หรือคณุประโยชน์ 

เป็นต้น เพ่ือเป็นการดงึดดูความนา่สนใจ และแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของทรัพยากรท่ีมีในพืน้ท่ี 

รายละเอียดของจดุศกึษา ดงันี ้ 

 จดุศกึษาท่ี 1 (sta.1) หรือจดุทางเข้า บริเวณทางขึน้ของพืน้ท่ีทํางานหมายเลข 1 ใกล้

กบัต้นมะไฟ บริเวณนีค้วรมีการจัดทําป้ายแผนที่แสดงภาพรวมของศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษา

ประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และทรัพยากรธรรมชาติ ภายในแผนที่ระบุ

สิง่ก่อสร้างพร้อมด้วยจดุศึกษาทัง้ทางด้านโบราณคดี และพรรณไม้ เส้นทางในการเดินทางศกึษา 

และจดุพกั  
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 จดุศกึษาท่ี 2

 

 (sta. 2) จดุศกึษาท่ี 2 บริเวณหลมุเพลาะยาว (Fighting Trench) บนสดุ

ของบริเวณพืน้ท่ีทํางานหมายเลข 1 จากนัน้เป็นเส้นทางเดินประมาณ 150 เมตร ผ่านพืน้ท่ีการ

ทํางานหมายเลข 2 พืน้ที่จุดศึกษาที่ 2 มีแผ่นป้ายอธิบาย ชื่อ ลักษณะ และการใช้งานของ

สิง่ก่อสร้างประกอบด้วย หลมุเพลาะยาว หลมุบคุคล บนัได และบอ่นํา้ พร้อมด้วยป้ายอธิบาย ช่ือ 

ลกัษณะ และประโยชน์ของพรรณไม้ ซึ่งป้ายอธิบายพรรณพืชนัน้จะมีเป็นระยะตามเส้นทางศกึษา

สิง่ก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หลกัในการเลือกพรรณพืชจะเน้นท่ีลกัษณะพืชท่ีมีตามท้องถ่ิน 

เป็นพืชยืนต้น และมีประโยชน์ในการศกึษาสามารถนําไปใช้ได้ 

จดุศกึษาท่ี 3

  

 (sta. 3) จดุศกึษาท่ี 3 เป็นจดุท่ีมีแผ่นป้ายอธิบายเก่ียวกบัสิ่งก่อสร้าง

บริเวณพืน้ท่ีทํางานหมายเลข 2 ทัง้หมด 8 แห่ง ประกอบด้วยหลมุบคุคล 6 แห่ง และหลมุจอดรถ 2 

แหง่  

จดุศกึษาท่ี 4 และ 5

  

 (sta. 4 และ sta. 5) จดุศกึษาท่ี 4 และ 5 เป็นจดุศกึษาพืชพรรณ

ธรรมชาติตามเส้นทางเดินเพื่อไปยงัจดุศกึษาหมายเลข 6 ซึ่งบริเวณดงักล่าวมีต้นไผ่ปล้องห่าง ไผ่

ตง ไผ่ซางนวล ไผ่คายไผ่ป่า ไผ่สีสุก ไผ่เลีย้ง ต้นมะเดื่อ มะเดื่อหิน มะเดื่อปล้อง และกล้วยป่า

คอ่นข้างมาก 

จดุศึกษาท่ี 6

 

 (sta. 6) จดุศกึษาท่ี 6 เป็นจุดศึกษาบริเวณสิง่ก่อสร้างหมายเลข 3 

ทัง้หมด 4 แห่ง ประกอบด้วยหลมุบคุคล 1 หลมุ, หลมุสําหรับตัง้ปืนตอ่สู้อากาศยาน 1 หลมุ, ลาน 

1 แห่ง และแนวเรียงหิน 1แนว บริเวณดงักล่าวมีการทําป้ายอธิบายสิ่งก่อสร้าง และป้ายอธิบาย

พืน้ท่ีโดยรอบเขาทเุรียน พร้อมทัง้เป็นจดุพกั เน่ืองจากหากมองจากบริเวณจดุดงักล่าวสามารถเห็น

เขาพระ และเขาแทน่ และพืน้ท่ีใกล้เคียง บริเวณดงักลา่วจงึเป็นจดุท่ีพกัเป็นจดุแรก  

จดุศกึษาท่ี 7

  

 (sta. 7) จดุศกึษาท่ี 7 เป็นจดุศกึษาสิ่งก่อสร้างบริเวณพืน้ท่ีหมายเลข 4 

บริเวณดงักล่าวมีการทําป้ายอธิบายสิง่ก่อสร้างทัง้หมด 6 แห่ง ประกอบด้วยหลมุบคุคล 1 หลมุ, 

หลมุสําหรับตัง้ปืนตอ่สู้อากาศยาน 3 หลมุ, หลมุสําหรับตัง้ปืนใหญ่ หรือปืนตอ่สู้อากาศยาน 1 

หลมุ และลาน 1 แหง่  

จดุศกึษาท่ี 8 9 และ10

  

 (sta. 8, sta. 9 และ sta. 10) จดุศกึษาท่ี 8, 9 และ10 เป็นจดุ

ศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ พืน้ที ่บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีพรรณไม้ธรรมชาติค่อนข้าง

หลากหลาย และส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ยืนต้น เช่น มะไฟ มะม่วง งิว้ป่า ปอแดง โมกมนั มะเดื่อ 

มะเด่ือหิน มะเด่ือปล้อง หวายโปร่ง เร่ว เสีย้ว และเฟิร์นตา่งๆ 

จุดศึกษาท่ี 11 (sta. 11) จุดศึกษาที่ 11 เป็นจุดที่เป็นสะพานเพ่ือข้ามร่องนํา้

ธรรมชาติ ลกัษณะสะพานดงักล่าวอาจเป็นสะพานไม้เพื่อไม่ให้ขดัต่อลกัษณะธรรมชาติ ร่องนํา้
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ธรรมชาติดังกล่าวเป็นร่องนํา้ตามฤดูกาล ทัง้นีส้ถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า

นครนายกได้ให้คําปรึกษาว่าควรมีการทําฝายชะลอนํา้เพื่อเป็นการชะลอการไหลของนํา้ และเป็น

แหลง่การเรียนรู้เก่ียวกบัการทําฝายชะลอนํา้ได้ทางหนึ่ง ทัง้นีว้สัดท่ีุใช้ทําอาจใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นพืชท่ีมี

เป็นจํานวนมาก  

 จดุศกึษาท่ี 12 13 และ 14

  

 (sta. 12, sta. 13 และ sta. 14) จดุศกึษาท่ี 12, 13 และ14 

เป็นจดุศกึษาพืชพรรณธรรมชาติ เนื่องจากพืน้ที่บริเวณดงักล่าวเป็นบริเวณที่มีพืชพรรณค่อนข้าง

สมบรูณ์ อาทิเช่น มะไฟ มะม่วง ทเุรียน ลองกอง งิว้ป่า ปอแดง โมกมนั ข่อยหนาน คอแลน สะตอ

ป่า เปล้าใหญ่ อะราง มะเดื่อ มะเดื่อหิน มะเดื่อปล้อง หวายโปร่ง เต่าร้าง กล้วยป่า เร่ว ติง้เกีย้ง 

เขม็ป่า เสีย้ว และเฟิร์นตา่งๆ 

จดุศกึษาท่ี 15 16 และ 17

 

 (sta. 15, sta. 16 และ sta. 17) จดุศกึษาท่ี 15, 16 และ

17 จากการสอบถามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ีและการดําเนินงานบริเวณดงักล่าว คือ องค์การ

บริหารสว่นตําบลเขาพระ และสถานีพฒันาและสง่เสริมการอนรัุกษ์สตัว์ป่านครนายก ต้องการให้มี

การจดัพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวเป็นจดุศกึษาพนัธุ์ไผ ่มีการรวบรวมไผ่ชนิดตา่งๆ เช่น ไผ่ปล้องห่าง ไผ่

ตง ไผซ่างนวล ไผค่ายไผป่่า ไผสี่สกุ ไผเ่ลีย้ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้สนใจศกึษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัชนิดของ

ไผ่แต่ละประเภท รวมทัง้ประโยชน์ของไผ่แต่ละชนิด เนื่องจากเดิมไผ่เป็นพนัธุ์พืชที่มีเป็นจํานวน

มากในพืน้ท่ีเขาทเุรียน และเป็นพืชท่ีชาวบ้านบริเวณเขาทเุรียนใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัตัง้แต่

อดีตถึงปัจจบุนั  

จดุศกึษาท่ี 18 และ 19 (sta. 18 และ sta. 19) จดุศกึษาท่ี 18 และ19 เป็นจดุท่ีเป็น

สะพานเพื่อข้ามร่องนํา้ธรรมชาติจากพืน้ที่ศึกษาพนัธุ์ไม้ด้านนอกร่องนํา้ธรรมชาติไปยงัพืน้ที่ใกล้

กับหลุมจอดรถท่ี 2 บริเวณพืน้ที่ดําเนินงานทางโบราณคดีหมายเลข 4 ลักษณะสะพานข้าม

เน่ืองจากพืน้ท่ีไม่ชนัมากนกัจึงควรเป็นสะพานทางราบซึ่งอาจทําจากวสัดท่ีุเป็นไม้เพื่อไม่ให้ขดัต่อ

ทศันวิสยั และจดุศึกษาที่ 19 เป็นบริเวณทางออกของศนูย์การเรียนรู้แหล่งศึกษาประวตัิศาสตร์ 

โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ภาพท่ี 108 แผนท่ีสงัเขปเพ่ือเป็นแนวทางในออกแบบเส้นทางศกึษาแหลง่ศกึษาประวตัศิาสตร์  

                 โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 

 
 

ภาพท่ี 109 ตําแหนง่เส้นทางศกึษาธรรมชาติ 

ท่ีมา : Google, Google Earth Ver. 5.1.3509.4636 (Beta)

 

 [Online], accessed 11 January  

2010. Available from Google Earth program 
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ภาพท่ี 110 ตําแหนง่เส้นทางศกึษาธรรมชาต ิ(P1-P19) และจดุศกึษาทางด้านประวตัศิาสตร์  

                 โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (สีเขียว คือ พืน้ท่ีทํางานหมายเลข 1) (สีแดง คือ  

                 พืน้ท่ีทํางานหมายเลข 2) (สีฟ้า คือ พืน้ท่ีทํางานหมายเลข 3) (สีเหลือง คือ พืน้ท่ีทํางาน 

                 หมายเลข 4) 

ท่ีมา : Google, Google Earth Ver. 5.1.3509.4636 (Beta)

 

 [Online], accessed 11 January  

2010. Available from Google Earth program 

 2.2.2 ชุดความรู้ท่ีจะได้จากศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ 

โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ ภายในจดุศกึษาทัง้ 19 จดุ 

สามารถจดัชดุความรู้ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ ดงันี ้

 1. สิ่งก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เป็นของจริงบนพืน้ที่จริง ซึง่จะได้ศึกษา

เก่ียวกบัแบบแผนการก่อสร้าง การเลือกพืน้ที่ และเทคโนโลยีการก่อสร้างรูปแบบตา่งๆที่เป็นการ

ปรับให้เข้ากับภูมิประเทศ รวมถึงวสัดท่ีุมีอยู่ในพืน้ท่ี และหน้าท่ีการใช้งานซึ่งเป็นสิ่งท่ีหาศึกษาได้

ยากในประเทศไทย สิ่งเหล่านีจ้ะทําให้ผู้ ศึกษาสามารถจินตนาการถึงการใช้ชีวิตของกองกําลัง

ญ่ีปุ่ นในพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน ซึ่งรวมถึงพืน้ท่ีอ่ืนๆด้วยเน่ืองจากพืน้ท่ีในการตัง้ฐานทพัมีขนาดกว้าง

ใหญ่มากตามที่กล่าวข้างต้น ดงันัน้พืน้ที่บริเวณนีจ้ึงเป็นเหมือนตวัแทนภาพจําลองทัง้แบบแผน

สิ่งก่อสร้าง ลกัษณะตา่งๆ และการดํารงชีวิตของทหารญ่ีปุ่ นให้กบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ 

 2. ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ที่เขาทเุรียนบริเวณแหล่งโบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้

ท่ี 2 ซึง่สามารถเรียนรู้ได้ถึงลกัษณะชองพืน้ที่ที่ส่งผลตอ่การเลือกสร้างสิง่ก่อสร้างและเร่ืองพนัธุ์ไม้
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ตา่งๆในพืน้ท่ี ซึ่งเป็นพนัธุ์ไม้ท่ีมีประโยชน์ และมีลกัษณะเดน่ไม่ว่าจะป็นรูปทรง หรือคณุประโยชน์ 

ซึง่ชาวบ้านในท้องถ่ินท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสรรพคณุของพืชยงัคงใช้ประโยชน์ทัง้รับประทานและ

เป็นยารักษาโรค  

 นอกจากนีย้งัสามารถศกึษาเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองไผ่ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะมีในพืน้ท่ีแล้ว 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ ร่วมกับสถานีพฒันาและส่งเสริมการอนุรักษ์สตัว์ป่านครนายก 

ต้องการให้มีการจดัจุดศึกษาพนัธุ์ไผ่ ซึ่งจะมีการรวบรวมไผ่ชนิดตา่งๆ เช่น ไผ่ปล้องห่าง ไผ่ตง ไผ่

ซางนวล ไผค่ายไผป่่า ไผสี่สกุ ไผเ่ลีย้ง เป็นต้น เพือ่ให้ผู้สนใจศกึษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัชนิดของไผ่แต่

ละประเภท รวมทัง้ประโยชน์ของไผ่แตล่ะชนิด ซึ่งเป็นพืชท่ีชาวบ้านบริเวณเขาทุเรียนใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจําวนัตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั  

 ทัง้นีเ้มื่อศึกษาถึงจุดศึกษาสุดท้ายสิ ่งที่ผู้ ศึกษาจะได้เรียนรู้และรับทราบ คือ เร่ือง

ความสําคญัของพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียนและพืน้ท่ีโดยรอบในช่วงสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ภูมิปัญญา

ของกองกําลงัญ่ีปุ่ นเพื่อเตรียมความพร้อม แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่มีการรบเกิดขึน้ในพืน้ท่ีจงัหวดั

นครนายก แต่สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงการวางแผน เตรียมการ และความสามคัคี แม้ว่าจะไม่

ทราบผลลพัธ์ก็ตาม ซึ่งประเทศญ่ีปุ่ นปฏิบตัิมาจนถึงปัจจบุนัจึงส่งผลให้แม้จะแพ้สงครามแตญ่ี่ปุ่ น

กลบัฟืน้ตวัได้คอ่นข้างรวดเร็วและเป็นผู้ นําประเทศหนึ่งของโลก จึงถือว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีดีท่ีเห็น

จากสงครามซึง่ควรเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องดังกล่าวหากคนไทยเรียนรู้เรื่องการวางแผน

เตรียมการและรู้รักสามคัคีประเทศคงจะเจริญไปในทางดีดีงามมากกว่าทกุวนันี ้และสิง่ที่สําคญัอีก

ประการ คือ การอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติและชุมชนในท้องถิ่นบ้านเขาทุเรียน ซึง่ปัจจุบัน

เยาวชนในพืน้ท่ีรับทราบเร่ืองราวดงักลา่วน้อยมาก จงึเป็นการดีท่ีจะได้เรียนรู้ธรรมชาติในพืน้ท่ีของ

ตนเอง อาจสง่ผลให้เกิดแนวคดิในการอนรุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตมิากขึน้  
 ชดุความรู้ท่ีได้จากศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียนทัง้ 2 สว่น คือ  

1. สว่นของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียนท่ีเป็นลกัษณะอาคาร 

 2. ส่วนของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนท่ีเป็นแหล่งศกึษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อทัง้บุคคลภายในพืน้ที่และภายนอกพืน้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุก

กลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั นอกจากนีย้ังนําเร่ืองราวต่างๆที่ได้เข้ามาเรียนรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวัน 

หรือ ชมุชนของตนได้ด้วย  
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 2.2.3 แนวทางของลักษณะเส้นทางภายในศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษา

ประวัตศิาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ศนูย์การเรียนรู้ในชุมชนบ้านเขาทุเรียนที่เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี

สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และทรัพยากรธรรมชาติ จดัอยู่ในบริเวณพืน้ที่ที่มีการสํารวจและการ

ดําเนินงานทางโบราณคดีบริเวณด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเขาทุเรียน ลกัษณะของการจัด

เส้นทางในการศกึษาเป็นแบบการศกึษาควบคูก่นัไปทัง้ 2 ประเด็น คือ สิ่งก่อสร้าง และธรรมชาต ิ

ระยะทางในการศึกษาประมาณ 500 เมตร หลักในการกําหนดแนวทางของลักษณะเส้นทาง

ภายในศนูย์การเรียนรู้ฯ ดงันี ้(รัตนา ลกัขณาวรกลุ 2540 : 7-8) 

 1. ระเบียบ ข้อกําหนด กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 2. สภาพการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ี 

 3. เป้าหมายของเส้นทางเดิน คือ การเดินไปเพื่อศกึษาข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ 

โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และ พรรณไม้ในพืน้ท่ีบริเวณดงักลา่ว 

 4. กลุม่ผู้ ท่ีใช้เส้นทาง คือ ทกุกลุม่ หมายถึง เส้นทางดงักลา่วทกุเพศ ทกุวยั ทกุสถานะ

สามารถใช้ได้ 

 5. ความปลอดภยัของเส้นทาง และผู้ใช้บริการ 

 6. สอดคล้องกบัธรรมชาต ิและสภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  

 7. ประหยัด ทัง้แรงงานและวัสดุ โดยการเน้นวัสดุจากท้องถิ่นที่สามารถนํามาใช้

ประโยชน์ได้   

 8. ความคงทน.และงา่ยตอ่การบํารุงรักษา 

 รูปแบบบริเวณทางเข้าศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี

สมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 บริเวณทางเข้าบริเวณจดุศกึษาท่ี 1 (sta.1) ซึ่ งเป็นทางขึน้ของพืน้ท่ีทํางานหมายเลข 1 

ใกล้กับต้นมะไฟ บริเวณดงักล่าวควรจดัทําป้ายแสดงภาพรวมของศนูย์การเรียนรู้แหล่งศึกษา

ประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ ภายในมีแผนที่ระบุ

สิง่ก่อสร้างพร้อมด้วยจดุศึกษาทัง้ทางด้านโบราณคดี และพรรณไม้ เส้นทางในการเดินทางศกึษา 

จุดพัก และเวลาที่ใช้ในการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลเบือ้งต้นแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับระบบ และ

เส้นทางเดินเท้าภายในศนูย์การเรียนรู้ในชุมชนท่ีเป็นแหล่งศึกษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมัย

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่จะกลา่วรายละเอียดในสว่นของป้ายตอ่ไป 
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 รูปแบบเส้นทางเดินศึกษาภายในศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ 

โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 เส้นทางเพื่อสื่อความหมาย (Interpretive trail) เป็นเคร่ืองมือทางด้านการศกึษาแบบ

หนึ่งท่ีสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป สามารถจดัสร้างได้ในเขตป่าสงวนประเภทต่างๆ เช่น 

อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า เขตห้ามล่าสตัว์ ฯลฯ เป็นต้น ซึง่ประเภทของ

เส้นทางขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์ที่จะนําเสนอ และรองรับผู้ ใช้บริการ ทัง้นีบ้ริเวณเขาทเุ รียนผืนที่ป่า

บริเวณดงักลา่วเป็นป่าไม้ถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรี และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวนัท่ี 28 ธันวาคม 

พ.ศ. 2536 ในเร่ืองพืน้ที่และการรักษาป่าไม้ถาวรบริเวณป่าที่จดัสรรบ้านพรหมณี-บ้านเขาพระ 

พร้อมทัง้อยู่ในการดูแลของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก โดยมี

วัตถุประสงค์ ในการจัดตัง้องค์กรดังกล่าว คือ 1. เพื ่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสง่แวดล้อมท่ีมีผลกระทบตอ่มนษุย์ 2. เพื่อเป็นแหลง่ศกึษาค้นคว้าวิจยัทาง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ 3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่ประชาชนในเร่ืองที่

เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติที่สําคญัคือ ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งแร่ และสตัว์ป่า ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิด

ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบถึงการนําไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด 4. 

เพื่อเป็นหน่วยประสานงานประชาสมัพนัธ์งานด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ดงันัน้จาก

ความหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบพืน้ที่ตามที่กล่าวข้างต้นเป็นปัจจัย

สนบัสนนุให้สามารถสร้างเส้นทางเพื่อสื่อความหมายในพืน้ท่ีดงักล่าวได้ ในท่ีนีข้อกล่าวเก่ียวกับ

เส้นทางเดินเท้าซึ่งเป็นเส้นทางท่ีใช้เดินเพื่อศกึษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และธรรมชาติในพืน้ท่ี 

(รัตนา ลกัขณาวรกลุ 2540 : 2) 

 ทางเดิน (Walk) หมายถึง เส้นทางเดินเท้าระยะสัน้ท่ีมีแนวทางชดัเจนเหมาะสําหรับ

บคุคลทัว่ไป สภาพทางเดินออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ทกุเพศทกุวยั เส้นทางต้องถกู

จดัขึน้อยา่งมีมาตราฐาน พร้อมท่ีจะรองรับผู้ ใช้เส้นทางได้ทกุฤดกูาล ความกว้างของเส้นทางเฉลี่ย

ประมาณ  1-2 เมตร ในจุดท่ีน่าสนใจท่ีต้องการสื่อความหมายจดัให้มีราวจบับริเวณซึ่งอาจเป็น

อนัตราย ตดัสางวชัพืชก่ิงไม้ บริเวณท่ีเป็นทางเดินและเหนือทางเดินสงูขึน้ไปอย่างน้อย 2.5 เมตร 

เพ่ือให้เดนิทางสะดวก ผวิทางเป็นพืน้แข็งหรือทางยกระดบั ทกุทางแยกของเส้นทางต้องมีป้ายชีนํ้า 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเดนิต้องไมเ่กิน 4 ชั่วโมง (รัตนา ลกัขณาวรกลุ 2540 : 5-6) 

 ลกัษณะของพืน้ท่ีภายในเขาทเุรียนบริเวณท่ีจดัเป็นจุดศกึษาแบง่ออกเป็น 3 รูปแบบ 

คือ 

 1. ทางลาดชนั หรือทางขึน้เขาและลงเขา คา่ความชนัประมาณ 25 - 45 องศา 

 2. ทางคอ่นข้างเรียบในแนวระนาบ 
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 3. ทางท่ีมีเส้นทางนํา้ตามธรรมชาตแิบง่  

 แนวทางของเส้นทางภายในศนูย์การเรียนรู้แหล่งศกึษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิทัง้ 3 รูปแบบมีดงันี ้ 

 1. ทางลาดชนั หรือทางขึน้เขาและลงเขา คา่ความชนัประมาณ 25 - 45 องศา 

 รูปแบบทางเดินควรเป็นลักษณะขัน้บนัไดเพื่อสะดวกในการขึน้และลงของผู้ศึกษา 

โดยใช้วสัดทีุ่ป้องกันการลื่น เนื่องจากพืน้ที่ศกึษาเป็นพืน้ที่ป่าจึงอาจมีความชืน้ค่อนข้างมาก เช่น 

อาจใช้โครงสร้างเป็นบนัไดปนู แตมี่การใช้หิน หรือ กรวด โรยอดับริเวณพืน้เหยียบเพื่อลดการขดั

ต่อภูมิทศัน์ให้น้อยที่สุด เนื่องจากหากทําเป็นบนัไดดิน บริเวณพืน้ที่ดงักล่าวมีการชะล้างของดิน

คอ่นข้างสงู และมีความชืน้คอ่นข้างมาก อาจเป็นรูปแบบท่ีไม่เหมาะสมและอาจเกิดอนัตรายตอ่ผู้

ใช้ได้ ความกว้างของขัน้บนัไดประมาณ 0.40 - 0.50 เมตร ยาวประมาณ 1.20 เมตร สงูประมาณ         

0.15 - 0.20 เมตร  

 ทางเดินทุกรูปแบบควรนําไม้ไผ่ทําเป็นราวเพื่อช่วยในการยึดทรงตวั และเป็นแนวกัน้

แสดงอาณาเขตระหว่างทางเดินศึกษากับสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันการเสื่อมของสิ่งก่อสร้างหรือ

โบราณสถานอนัเกิดจากการเข้ามาศกึษาทางหนึง่  

 2. ทางคอ่นข้างเรียบในแนวระนาบ  

 ลกัษณะทางเรียบในแนวระนาบนัน้มกัเป็นลกัษณะเส้นทางที่สลบัไปกับทางลาดชนั 

หรือทางขึน้เขาและลงเขา บริเวณดงักล่าวควรมีการจดัเตรียมพืน้ท่ีให้เป็นลกัษณะตดัเป็นพืน้ราบ

ให้สามารถเดนิได้สะดวก ความกว้างประมาณ 1.20 - 1.50 เมตร บริเวณพืน้ทางอาจมีการเสริมใน

เร่ืองความปลอดภัยโดยอาจใช้ลักษณะเดียวกับโครงสร้างของทางบนัได เนื่องจากต้องคํานึงถึง

ความปลอดภยัของผู้ ท่ีเข้ามาศกึษา ซึง่มีความหลากหลาย คือ ทกุกลุ่ม ทกุเพศ ทกุวยั สามารถเข้า

มาศกึษา ณ ศนูย์การเรียนรู้แหล่งศึกษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยมีข้อจํากดัให้น้อยท่ีสดุ 

 3. ทางท่ีมีเส้นทางนํา้ตามธรรมชาตแิบง่  

 ลกัษณะเส้นทางดงักล่าวมี 2 จุด คือ จดุแรกบริเวณจดุศึกษาที่ 11(sta. 11) ซึ่งมี

ลักษณะเป็นจุดตัดท่ีมีร่องนํา้ธรรมชาติแบ่งระหว่างจุดศึกษาที่ 11 และจุดศึกษาที่ 12 จึง

จําเป็นต้องมีสะพานเพือ่ข้ามร่องนํา้ ลกัษณะสะพานดงักล่าวอาจเป็นสะพานไม้เพื่อไม่ให้ขดัต่อ

ลกัษณะธรรมชาติ และมีราวจบัทัง้สองด้านเพื่อความปลอดภยั ความกว้างของสะพานประมาณ 

1.50 เมตร 
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 จุดที่สอง คือ บริเวณจุดศึกษาท่ี 18 และ 19 เป็นปลายของร่องนํา้ธรรมชาติจึงมี

ลกัษณะคล้ายทางนํา้ไหล ความลึกประมาณ 0.20 - 0.50 เมตร ดงันัน้สะพานเพื่อข้าม จึงควรเป็น

สะพานทางราบซึง่อาจทําจากวัสดุที่เป็นไม้เพื่อไม่ให้ขัดต่อภูมิทัศน์ ความกว้างของสะพาน

ประมาณ 1.50 เมตร อาจไมจํ่าเป็นต้องสร้างราวจบัเน่ืองจากพืน้ท่ีไมช่นั 

 ควรมีระเบียงใกล้กบับริเวณสะพานข้ามจากจดุศกึษาท่ี 11 มายงัจดุศกึษาท่ี 12 โดย

ระเบียงจะอยูใ่กล้กบัจดุศกึษาท่ี 12 วสัดอุาจทําจากไม้และมีโครงสร้างปนูเสริมความแข็งแรง โดย

มีความกว้างประมาณ 1.50 เมตร และความยาวของจุดที่ยื่นประมาณ 1.50 เมตร ขอบกัน้สูง

ประมาณ 1.20 เมตร เน่ืองจากพืน้ท่ีด้านลา่งคอ่นข้างชนั จดุระเบียงดงักล่าวเป็นจดุท่ีใช้ศกึษาพนัธุ์

ไม้ ท่ีอยูบ่ริเวณร่องนํา้ธรรมชาติ เช่น เฟิร์นตา่งๆ เห็ดชนิดตา่งๆ มะม่วงป่า มะหาด เร่ว และทเุรียน 

เป็นต้น และหากมีการทําฝายชะลอนํา้อาจเป็นการดีเนื่องจากร่องนํา้ดงักล่าวเป็นร่องนํา้ตาม

ฤดกูาลการทําฝายอาจเป็นกาลช่วยชะลอการไหลของนํา้ และเป็นแหล่งศกึษาเก่ียวกบัการทําฝาย

ได้ทางหนึง่ 

 

 
 

ภาพท่ี 111 ภาพจําลองบริเวณจดุทาง (sta. 1) เข้าของศนูย์การเรียนรู้แหลง่ศกึษาประวตัศิาสตร์  

                 โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, นิสิตแขนงวิชาอทุยานและนนัทนาการ คณะวนศาสตร์,

รายงานการสํารวจและออกแบบเส้นทางเดนิเท้าศกึษาธรรมชาต ิอทุยานแหง่ชาติขนุแจ จงัหวดั

เชียงราย

 

 (ม.ป.ท., 2541) : ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพท่ี 112 ภาพจําลองลกัษณะเส้นทางเดนิ 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, นิสิตแขนงวิชาอทุยานและนนัทนาการ คณะวนศาสตร์,

รายงานการสํารวจและออกแบบเส้นทางเดนิเท้าศกึษาธรรมชาต ิอทุยานแหง่ชาติขนุแจ จงัหวดั

เชียงราย

 

 (ม.ป.ท., 2541) : ไมป่รากฏเลขหน้า. ; สถานีพฒันาและสง่เสริมการอนรัุกษ์สตัว์ป่า

นครนายก จงัหวดันครนายก 
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ภาพท่ี 113 ภาพจําลองสะพานบริเวณทางข้ามจดุศกึษาท่ี 11 และ จดุศกึษาท่ี 12  

                 (ควรมีราวจบัตามท่ีกลา่วข้างต้น) 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, นิสิตแขนงวิชาอทุยานและนนัทนาการ คณะวนศาสตร์,

รายงานการสํารวจและออกแบบเส้นทางเดนิเท้าศกึษาธรรมชาต ิอทุยานแหง่ชาติขนุแจ จงัหวดั

เชียงราย

 

 (ม.ป.ท., 2541) : ไมป่รากฏเลขหน้า.; ศนูย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบน จงัหวดั

จนัทบรีุ 

 
 

ภาพท่ี 114 ภาพจําลองระเบียงใกล้กบัจดุศกึษาท่ี 12  

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, นิสิตแขนงวิชาอทุยานและนนัทนาการ คณะวนศาสตร์,

รายงานการสํารวจและออกแบบเส้นทางเดนิเท้าศกึษาธรรมชาต ิอทุยานแหง่ชาติขนุแจ จงัหวดั

เชียงราย (ม.ป.ท., 2541) : ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพท่ี 115 ภาพจําลองระเบียงใกล้กบับริเวณสะพานข้ามจากจดุศกึษาท่ี 11 มายงัจดุศกึษาท่ี 12  

                 วสัดอุาจทําจากไม้และมีโครงสร้างปนูเสริมความแขง็แรง โดยมีความกว้างประมาณ   

                 1.50 เมตร และความยาวของจดุท่ีย่ืนประมาณ 1.50 เมตร ขอบกัน้สงูประมาณ 1.20  

                 เมตร เน่ืองจากพืน้ท่ีด้านล่างคอ่นข้างชนั 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, นิสิตแขนงวิชาอทุยานและนนัทนาการ คณะวนศาสตร์,

รายงานการสํารวจและออกแบบเส้นทางเดนิเท้าศกึษาธรรมชาต ิอทุยานแหง่ชาติขนุแจ จงัหวดั

เชียงราย (ม.ป.ท., 2541) : ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 
 

ภาพท่ี 116 ภาพจําลองแผน่ป้ายอธิบายพรรณไม้และลกัษณะการสร้างฝายชะลอนํา้บริเวณ 

                 ระเบียง 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, นิสิตแขนงวิชาอทุยานและนนัทนาการ คณะวนศาสตร์,

รายงานการสํารวจและออกแบบเส้นทางเดนิเท้าศกึษาธรรมชาต ิอทุยานแหง่ชาติขนุแจ จงัหวดั

เชียงราย (ม.ป.ท., 2541) : ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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 2.2.4 แนวทางของลักษณะแผ่นป้ายข้อมูลภายในศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษา

ประวัตศิาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 สิ่งท่ีสําคญัของศนูย์การเรียนรู้ของชุมชนท่ีเป็นแหล่งศึกษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี

สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี  2 และทรัพยากรธรรมชาติ คือ รายละเอียดของชดุข้อมลูตา่งๆ ซึ่งแบง่เป็น 

2 ชดุ คือ    ชดุข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ และโบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บนพืน้ท่ีเขา

ทุเรียน และชุดข้อมูลทางด้านพืชพรรณธรรมชาติภายในพืน้ที่เขาทุเรียนที่มีการดําเนินงานทาง

โบราณคดี และสื่อที ่ใช้นําเสนอรายละเอียดข้อมูลข้างต้น คือ แผ่นป้าย แบ่งรูปแบบตาม

วตัถปุระสงค์การใช้งาน ดงันี ้ 

 1. ป้ายชื่อแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 2. ป้ายแผนผงัแสดงภาพรวมของศนูย์การเรียนรู้ฯ 

 3. ป้ายอธิบายข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และโบราณคดี (สิ่งก่อสร้าง) 

 4. ป้ายอธิบายข้อมลูทางธรรมชาต ิ

 5. ป้ายบอกทศิทาง 

 สื่ออีกประเภทหนึ่ง คือ การสื่อสารด้วยการบรรยายในส่วนของการอธิบายข้อมูลหรือ

การให้ความรู้ภายในศนูย์การเรียนรู้แหลง่ศกึษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

และทรัพยากรธรรมชาติ ควรมีผู้ นําชมซึ่งเป็นคนในพืน้ท่ี อาจเป็นเยาวชน หรือ อาสาสมคัรจากใน

ชุมชน ซึง่อาจมียุวมคัคเุทศก์น้อยเป็นผู้ รับผิดชอบร่วมด้วยในการอธิบายข้อมูลต่อผู้ เข้าชมหรือผู้

เข้ามาศึกษา ทัง้นีผู้้ อธิบายข้อมูลต้องได้รับการอบรมเร่ืองราวต่างๆมาอย่างดีเพื่อป้องกันการให้

ข้อมลูท่ีผดิพลาด  

 ทัง้นีศ้นูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียนท่ีเป็นลกัษณะอาคาร อาจมีผู้ ท่ีให้ข้อมลู

แก่ผู้ ท่ีสนใจเข้ามาศกึษาอยู่ด้วย ซึ่งอาจให้ผู้ รู้ของชมุชนเข้ามาเป็นผู้บรรยายอธิบายเร่ืองราวตา่งๆ 

เนื ่องจากเป็นผู้ ที ่เ ข้าใจเกี ่ยวกับประวัติของท้องถิ ่นและอาจอยู่ในเหตุการณ์นัน้ๆ ร่วมกับ              

ยวุมคัคเุทศก์ท่ีมีการอบรมข้อมลูต่างๆมาแล้ว โดยไม่จําเป็นต้องทําทกุวนัอาจเลือกวนัท่ีมีผู้ เข้ามา

ศกึษาหรือเย่ียมชมคอ่นข้างมาก เชน่ วนัหยดุเสาร์ อาทิตย์ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



233 
 

 
 

 หลกัในการออกแบบป้ายแตล่ะประเภท ได้แก่ 

 1. คํานึงถึงรูปแบบที่เหมาะสม ดูดี เข้ากับสภาพแวดล้อม เน้นการใช้วัสดุท้องถิ่น

เพื่อให้เข้ากบัลกัษณะภมูิทศัน์ เช่น ใช้ไม้ไผ่ หรือ หินเป็นส่วนหลกั ทัง้นีก้ารเลือกวสัดตุ้องคํานึงถึง

ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ การผุกร่อน การรบกวนจากแมลง ไม่ดึงดดูตอ่การขโมย การ

ดแูลรักษา สดุท้ายคือความสวยงามกลมกลืนกบัธรรมชาต ิ

 2. พิจารณาเกี่ยวกับขนาด รูปร่างตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน วิธีการรักษา 

งบประมาณ ความทนทาน การใช้สอย การซอ่มแซม และเหตขุองการทําลาย 

 3. ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบมาตราฐาน สะดวกตอ่การอา่น 

 4. คํานงึถึงความยากงา่ยในการก่อสร้าง 

 5. การใช้สีให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ในที่นีเ้ป็นเขตป่า ควรใช้สีพืน้ คือ สีนํา้ตาล 

หรือ สีเขียว 

 6. ความถกูต้องของข้อมลู 
 

 ป้ายช่ือแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 ลกัษณะป้ายสงูประมาณ 1.50 เมตร กว้างประมาณ 1.70 - 2 เมตร ยาวประมาณ           

2 - 2.50 เมตร และความกว้างของฐานด้านข้างประมาณ 0.70 - 1 เมตร ตําแหน่งท่ีตัง้ควรอยู่

ทางด้านหน้าของทางเข้าศนูย์การเรียนรู้ฯ วสัดทีุ่ใช้ในการทําเป็นโครงควรเป็นหินในพืน้ที่สอด้วย

ปูนซีเมนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยรอบ เนื่องจากวัสดุหลักที่ใช้ในการสร้าง 

สิง่ก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หรือตวัโบราณสถาน คือ หิน ซึ่งมีเป็นจํานวนมากในพืน้ท่ี และ

จากการดําเนินงานทางโบราณคดี คณะทํางานได้พบเห็นหินประเภทเดียวกับที่ใช้ในการสร้าง

สิ่งก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ขนาดประมาณ 15 x 20 x 5-10 เซนติเมตร เป็นจํานวนมากท่ี

ไหลมาตกตามพืน้ที่ของสิ่งก่อสร้าง และได้ทําการเก็บกองไว้เป็นจดุๆเป็นจํานวนหนึง่ ผู้ศึกษาจึง

เห็นวา่หินเหล่านัน้สามารถนํามาเป็นวสัดใุนการทําเป็นโครงร่างของป้ายแบบตา่งๆ เน่ืองจากป้าย

ท่ีใช้ไมไ่ด้มีจํานวนมาก และเป็นการใช้วสัดใุนพืน้ท่ีไมข่ดัตอ่ลกัษณะทศันีภาพของสิ่งแวดล้อม และ

คา่ใช้จา่ยไมส่งู  

 ป้ายที่ระบุช่ือควรทําจากวสัดทีุ่ป้องกันการเสื่อมจากสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ลม ฝน 

และแสงแดดได้คอ่นข้างดี วสัดดุงักล่าวอาจเป็นพลาสติกที่นํามาเคลือบทบัรายละเอียดข้อความ 

หรือ เป็นแผน่โลหะ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมทางด้านงบประมาณตามท่ีได้กลา่วข้างต้น  
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 ป้ายแผนผังแสดงภาพรวมของศูนย์การเรียนรู้ฯ 

  ลักษณะป้ายสูงประมาณ 2.50 เมตร มีหลังคาเพื ่อป้องกันการเสื ่อมจาก

สภาพแวดล้อม หลงัคาอาจทําจากไม้ไผ่ซึง่เป็นวัสดุท่ีมีอยู่ในพืน้ที่ บริเวณที่เป็นแผ่นป้ายมีขนาด

ความกว้างประมาณ 0.70 - 1เมตร และความยาวประมาณ 1.20 - 1.50 เมตร แผ่นป้ายควรทําจาก

วสัดท่ีุสามารถปกป้องข้อความจากสภาพอากาศ ได้แก่ นํา้ฝน และแสงแดด ได้อย่างดี เป็นต้น วสัดุ

ดงักล่าวอาจเป็นพลาสติกที่นํามาเคลือบทบัรายละเอียดข้อความ หรือ เป็นแผ่นโลหะ ในส่วนของ

โครงสร้างเสาอาจทําจากวสัดไุม้ไผ ่หรือ เหล็ก อยา่งไรก็ตามควรเลือดวสัดท่ีุมีตามธรรมชาติ แตส่ิ่งท่ี

ต้องคํานึง คือ ความคงทน สาเหตท่ีุผู้ศกึษาแนะแนวทางในการทําอปุกรณ์ตา่งๆด้วยไม้ไผ่เน่ืองจาก

เป็นไม้ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในพืน้ที่ แม้ว่าไม้ไผ่อาจมีขีดจํากัดด้านอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม

หากมีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วในชมุชนอาจเป็นการลดงบประมาณ แตอ่าจต้องมีการเสริมความ

มัน่คง เชน่ แชนํ่า้เกลือเพ่ือป้องกนัการกดัแทะของตวัมอดหรือปลวก เป็นต้น เพ่ือเป็นการยืดอายขุอง

เนือ้ไม้ ทัง้นีรู้ปแบบลกัษณะการใช้วสัดขุึน้อยู่กบัความเหมาะสมของงบประมาณในการจดัการศนูย์

การเรียนรู้ดงักลา่วของหนว่ยงานท่ีรับผดิชอบภายในชมุชน  

 

  ป้ายอธิบายข้อมูลทางประวัตศิาสตร์ และโบราณคดี (สิ่งก่อสร้าง) 

  ป้ายอธิบายข้อมูลเป็นป้ายที่มีความสําคญัค่อนข้างมาก ซึง่จะมีเป็นจุดตามพืน้ที่

สิง่ก่อสร้างทัง้ 4 ลกัษณะของแผ่นป้ายจะเอียงประมาณ 45 องศาและมีความสงูพอสมควรเพื่อให้

สะดวกตอ่การอ่านข้อมลู  ดงันัน้ลกัษณะโครงของป้ายบริเวณด้านหลงัจึงสูงกว่าด้านหน้าประมาณ 

30 - 40 เซนติเมตร มีความสงูดงันี ้ด้านหน้าสงูประมาณ 1 เมตร ด้านหลงัสงูประมาณ 1.30 -1.40 

เมตร ความกว้างด้านหน้าประมาณ 1 – 1.20 เมตรตามจํานวนของข้อมลู ด้านข้างกว้างประมาณ 

0.70 เมตร วัสดุท่ีใช้โครงร่างของป้ายทําเป็นหินสอด้วยปูนซีเมนต์ ในส่วนของป้ายแสดงข้อมูล

เกี่ยวกับชื ่อของสิง่ก่อสร้าง ลักษณะการก่อสร้าง และการใช้งาน พร้อมทัง้อาจมีรูปประกอบ

เปรียบเทียบสิ ่งก่อสร้างภายในประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่ นเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึน้ 

ลักษณะแผ่นป้ายมีขนาดประมาณกว้างของขอบด้านบนประมาณ 0.50 เมตร และด้านล่าง

ประมาณ 0.60 เมตร ยาวประมาณ 0.60 เมตร และวสัดคุวรสามารถปกป้องข้อความจากสภาพ

อากาศ อาจเป็นพลาสติกท่ีนํามาเคลือบทบัรายละเอียดข้อความ หรือ เป็นแผ่นโลหะ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

ความเหมาะสมตามท่ีกลา่วในข้างต้น  

  ตําแหน่งที่ตัง้ของป้ายอธิบายข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ และโบราณคดี (สิ่งก่อสร้าง) 

บริเวณจดุศกึษาจํานวน 4 จดุ คือ  
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  1. จดุศกึษาท่ี 2 (sta. 2) ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย หลมุเพลาะยาว หลมุบคุคล 

บนัได และบอ่นํา้  

  2. จดุศกึษาท่ี 3 (sta. 3) เป็นจดุท่ีมีแผ่นป้ายอธิบายเก่ียวกบัสิ่งก่อสร้างบริเวณพืน้ท่ี

ทํางานหมายเลข 2 ทัง้หมด 8 แหง่ ประกอบด้วยหลมุบคุคล 6 แหง่ และหลมุจอดรถ 2 แหง่ 

  3. จดุศกึษาท่ี 6 (sta. 6) บริเวณสิง่ก่อสร้างหมายเลข 3 จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

หลมุบคุคล 1 หลมุ, หลมุสําหรับตัง้ปืนตอ่สู้อากาศยาน 1 หลมุ, ลาน 1 แหง่ และแนวเรียงหิน 1แนว  

  4. จดุศกึษาท่ี 7 (sta. 7) เป็นจดุศกึษาสิ่งก่อสร้างบริเวณพืน้ท่ีหมายเลข 4 จํานวน 6 

แหง่ ประกอบด้วยหลมุบคุคล 1 หลมุ, หลมุสําหรับตัง้ปืนตอ่สู้อากาศยาน 3 หลมุ, หลมุสําหรับตัง้ปืน

ใหญ่ หรือปืนตอ่สู้อากาศยาน 1 หลมุ และลาน 1 แหง่  

 ทัง้นีบ้ริเวณจดุศกึษาท่ี 6 ควรมีป้ายอธิบายพืน้ท่ีโดยรอบเขาทเุรียน พร้อมทัง้เป็นจุด

พกั เนื่องจากบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นแท่นในพืน้ที่การทํางานหมายเลข 3 เป็นจุดท่ีสามารถมอง

ออกนอกตวัเขาทุเรียน และเห็นเขาพระ เขาแท่น และพืน้ที่ใกล้เคียงได้ พร้อมทัง้อาจใช้บริเวณ

ดงักลา่วเป็นจดุท่ีพกัจดุแรกได้เชน่เดียวกนั   

 

 ป้ายอธิบายข้อมูลทางธรรมชาต ิ  

 ลกัษณะของป้ายอธิบายข้อมูลทางธรรมชาติควรตัง้อยู่บนเสา ซึง่อาจเป็นเสาไม้ ไม่

ควรตอกติดกับต้นไม้ หรือ ก้อนหิน สามารถเห็นชดัเจน ไม่ตํ่าและไม่สงูจนเกินไป ขนาดของป้าย

กว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร พืน้เป็นสีนํา้ตาล อกัษรสี

เหลือง เพื่อให้สามารถเห็นได้อย่างชดัเจน ป้ายเอียงเพือ่รองรับระดบัสายตาประมาณ 45 องศา 

เสาท่ีใช้รองรับอาจใช้ไม้ไผ ่สงูประมาณ 0.70 - 1 เมตร  

 รายละเอียดคําอธิบายในป้ายเก่ียวกับพรรณไม้แต่ละประเภท คือ ชื่อต้นไม้ ลกัษณะ

ของสว่นประกอบตา่งๆ คณุประโยชน์ของพืชชนิดนัน้ 

 ตําแหนง่ของป้ายข้อมลูทางธรรมชาติ อยู่บริเวณจดุศกึษาเกือบทกุจดุขึน้อยูก่บัพรรณ

ไม้ในบริเวณนัน้ ทัง้นีจ้ดุศกึษาท่ีมีพืชพรรณไม้คอ่นข้างมาก คือ  

 จดุศกึษาท่ี 4 และ 5 บริเวณดงักล่าวมีต้นไผ่ปล้องห่าง ไผ่ตง ไผ่ซางนวล ไผ่คายไผ่ป่า 

ไผสี่สกุ ไผเ่ลีย้ง ต้นมะเด่ือ มะเด่ือหิน มะเด่ือปล้อง และกล้วยป่าคอ่นข้างมาก  

 จดุศกึษาท่ี 8, 9 และ10 บริเวณดงักล่าวเป็นบริเวณท่ีมีพรรณไม้ธรรมชาติค่อนข้าง

หลากหลาย และส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ยืนต้น เช่น มะไฟ มะม่วง งิว้ป่า ปอแดง โมกมนั มะเดื่อ 

มะเด่ือหิน มะเด่ือปล้อง หวายโปร่ง เร่ว เสีย้ว และเฟิร์นตา่งๆ  
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 จุดศึกษาท่ี 12, 13 และ14 มีพืชพรรณค่อนข้างสมบูรณ์ อาทิเช่น มะไฟ มะม่วง 

ทุเรียน ลองกอง งิว้ป่า ปอแดง โมกมัน ข่อยหนาน คอแลน สะตอป่า เปล้าใหญ่ อะราง มะเดื่อ 

มะเด่ือหิน มะเด่ือปล้อง หวายโปร่ง เตา่ร้าง กล้วยป่า เร่ว ติง้เกีย้ง เขม็ป่า เสีย้ว และเฟิร์นตา่งๆ  

 จดุศกึษาท่ี 15, 16 และ17 มีการจดัพืน้ท่ีบริเวณดงักลา่วเป็นจดุศกึษาพนัธุ์ไผ ่

  

 ป้ายบอกทศิทาง 

 ลกัษณะป้ายบอกทิศทางท่ีควรคํานึง คือ ความชดัเจนในการมองเห็นในระดบัสายตา 

ความมัน่คงของป้ายเพื่อป้องกันการชํารุด ซึง่อาจส่งผลต่อความสบัสนในการเดินทางศึกษาของ

ผู้ใช้บริการ รูปแบบของป้ายบอกทิศทางในศนูย์การเรียนรู้ฯควรเป็นรูปแบบเสาป้ายบอกทิศทาง สงู

ประมาณ 2.30 - 2.50 เมตร รูปแบบแผ่นป้ายเป็นลกัษณะคล้ายกบัลกูศรชีไ้ปยงัเส้นทางนัน้ แผ่น

ป้ายดงัมีขนาดกว้างประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร แผ่นป้าย 

และเสาควรเป็นสีท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีป่า คือ สีนํา้ตาล หรือ สีเขียว วสัดท่ีุใช้อาจเป็นไม้ทัง้แผ่นป้าย 

และ เสา บริเวณฐานเสามีการก่อหินสอปนูสงูประมาณ 0.50 เมตร เพื่อเป็นการเสริมความมัน่คง 

และป้องกนัการทําลายโดยสภาพแวดล้อม  
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 ป้ายบอกทศิทางมี 2 รูปแบบ คือ แบบทางเดียว และแบบหลายทิศทาง 

 

 

 
 

ภาพท่ี 117 ตวัอยา่งลกัษณะแผน่ป้ายช่ือศนูย์การเรียนรู้แหลง่ศกึษาประวตัศิาสตร์  

                 โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

ช่ือศนูย์การเรียนรู้ฯ 

ด้านบน 

ด้านข้าง ด้านหน้า 
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ภาพท่ี 118 ตวัอยา่งแผน่ป้ายช่ือศนูย์การเรียนรู้แหลง่ศกึษาประวตัิศาสตร์  

                 โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

   
 

ภาพท่ี 119 ภาพจําลองป้ายอธิบายแผนผงัโดยรวมของพืน้ท่ี และสิ่งก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ 

                 ท่ี 2 ภายในศนูย์การเรียนรู้แหลง่ศกึษาประวตัศิาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี  

                 2 และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์  

โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 

และทรัพยากรธรรมชาต ิ 
 

ภายในบ้านเขาทุเรียน ตาํบลเขาพระ  
อาํเภอเมืองนครนายก 

จังหวดันครนายก 
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ภาพท่ี 120 ตวัอยา่งป้ายอธิบายข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และโบราณคดี (สิง่ก่อสร้าง) 
 
 

     
 

ภาพท่ี 121 ตวัอยา่งป้ายอธิบายข้อมลูทางธรรมชาต ิแบบท่ี 1 
 

ช่ือสิ่งก่อสร้าง

ลกัษณะ  

และการใช้งาน

ของสิ่งก่อสร้าง 

ด้านหน้า ด้านข้าง 
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ภาพท่ี 122 ตวัอยา่งป้ายอธิบายข้อมลูทางธรรมชาต ิแบบที ่2 
 
 

 
     

ภาพท่ี 123 ป้ายบอกทศิทางแบบทางเดียว (ภาพซ้าย) และหลายทิศทาง (ภาพขวา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



241 
 

 
 

 ภายในศนูย์การเรียนรู้ฯจําเป็นต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ถงัขยะ ห้องนํา้ ทัง้นี ้

รูปแบบของสิ่งอํานวยความสะดวกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อม เป็นต้นว่า ถัง

ขยะอาจใช้วสัดตุามธรรมชาต ิได้แก่ ไม้ไผ ่เป็นกรอบโครงสร้างด้านนอก ภายในอาจมีถงัท่ีสามารถ

ยกขยะไปถ่ายเทได้ พร้อมทัง้มีฝาปิดเพื่อป้องกันนํา้และสตัว์มารือ้ค้น หรือ อาจใช้เคร่ืองจกัสาน 

(เขง่) เป็นถงัขยะ รูปแบบทัง้สองสามารถทําได้ในท้องถ่ิน และคา่ใช้จา่ยไมส่งู  

 ห้องนํา้ ควรคํานงึถึงความปลอดภยั ความสะอาด และความเหมาะสมกบัพืน้ท่ี วสัดท่ีุ

ใช้อาจเป็นโครงสร้างปนูซีเมนต์แตค่วรทําให้สอดคล้องกบัพ้นท่ีท่ีเป็นป่า อาจมีการพรางด้วยต้นไม้ 

เชน่ ต้นไผ ่ซึง่เป็นพืชท่ีปลกูอยูเ่ดมิในพืน้ท่ี  

 

     
 

ภาพท่ี 124 ตวัอยา่งถงัขยะทําด้วยไม้ไผมี่ฝาปิดเพ่ือป้องกนัการเปรอะเปือ้นจากนํา้ฝน หรือจาก 

                 สตัว์ (ภาพซ้าย) ภาพจําลองถงัขยะท่ีผลติจากเคร่ืองจกัสาน (เขง่) ทัง้สองรูปแบบ 

                 สามารถใช้วสัดท่ีุมีอยูใ่นพืน้ในการผลิตได้ 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, นิสิตแขนงวิชาอทุยานและนนัทนาการ คณะวนศาสตร์,

รายงานการสํารวจและออกแบบเส้นทางเดนิเท้าศกึษาธรรมชาต ิอทุยานแหง่ชาติขนุแจ จงัหวดั

เชียงราย

 

 (ม.ป.ท., 2541) : ไมป่รากฏเลขหน้า.; อทุยานประวตัศิาสตร์ภพูระบาท จงัหวดัอดุรธานี 
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 สิ่งท่ีต้องคํานงึเป็นอยา่งมากในการจดัการศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนทัง้ 2 สว่น คือ  

 1. เร่ืองความปลอดภยัทัง้ส่วนข้อมลู และ ความปลอดภยัของผู้ ที่เข้ามาศกึษาเรียนรู้

ภายในศนูย์ฯดงักลา่ว  

 2. เร่ืองความถูกต้องของข้อมลูภายในศนูย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียนทัง้ 2 

แหง่ เน่ืองจากเร่ืองดงักลา่วจะสง่ผลตอ่ตวัชมุชน และการรับรู้ข้อมลูของผู้ศกึษา หรือ ผู้สนใจด้วย 

 ดงันัน้ในการดําเนินการต้องคํานงึถึงเร่ืองดงักลา่วเป็นอยา่งมาก 

 

 จากการศึกษากลุ่มประชากรที่เก่ียวข้องทัง้ผู้ รู้ที่เป็นกลุ่มผู้ สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน 

เห็นพ้องกนัวา่ควรมีการจดักิจกรรมสง่เสริม และสืบทอดวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินในพืน้ท่ีบ้าน

เขาทเุรียนไมใ่ห้สญูหาย โดยแนวทางในการจดักิจกรรม ได้แก่  

กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  

 1. การจดัโครงการสืบสานประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมท้องถ่ินประมาณ เดือนละ 1 ครัง้ 

เช่น จัดวันเรียนรู้ในวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือนเป็นวนัเรียนรู้ สืบสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน เป็นต้น โดยเร่ิมจากกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนภายในท้องถิ่นหรือโรงเรียนใกล้เคียง เช่น 

โรงเรียนวดัสมบูรณ์สามัคคี โรงเรียนวัดกุดตะเคียน เป็นต้น ให้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาในประเด็นที่

ตัง้ขึน้ในแตล่ะเดือน อาทิเชน่ เคร่ืองจกัสานกบัการละเล่น เป็นการสอนเก่ียวกบัวิธีการทําเคร่ืองจกั

สานท่ีสามารถนมาเป็นเคร่ืองเล่นได้ พร้อมทัง้สอดแทรกเก่ียวกบัประเภทและประโยชน์ของเคร่ือง

จกัสานท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั เย็นฉ่ําในนาข้าว เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการทํานา เป็นต้น  

 2. สนบัสนนุให้เยาวชนหรือคนในท้องถ่ินได้ส่วนร่วมในศนูย์การเรียนรู้ ทําให้รู้สึกว่า

ทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีอยู่ในพืน้ที่ เช่น เป็นผู้อธิบายข้อมูล หรือ เป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้

ต่างๆให้กับผู้สนใจ รวมทัง้เป็นส่วนหนึ่งในการดแูลสิ่งของหรือความเรียบร้อยภายในศูนย์การ

เรียนรู้ดงักลา่ว เป็นต้น 

 

3. แผนปฏบัิตติามแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติภายในบ้านเขาทุเรียน 

 แผนปฏิบตัติามแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน เป็น

ลกัษณะของแผนปฏิบตัิตามแนวทางท่ีได้นําเสนอข้างต้นเพื่อให้เกิดศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้าน

เขาทเุรียน ซึง่เป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

 1. สว่นของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียนท่ีเป็นลกัษณะอาคาร 

 2. ส่วนของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนท่ีเป็นแหล่งศกึษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ
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 โดยมุ่งเน้นรูปแบบที่สามารถนําไปต่อยอดได้ การสนับสนุนและการร่วมมือในการ

ระดมความคิด รวมทัง้ปัจจยัตา่งๆของชาวบ้านภายในท้องถ่ิน เน่ืองจากลกัษณะของแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตในรูปแบบศนูย์การเรียนรู้ของชมุชน ทัง้ 2 ประเภท สร้างเพื่อชาวบ้านในชมุชนท้องถ่ิน 

ดงันัน้ ผู้ มีสว่นในการจดัการดําเนินงาน, ผู้ ท่ีใช้ประโยชน์ และ ผู้ดแูล จึงควรเป็นคนในท้องถ่ิน ทัง้นี ้

ผู้ศึกษาจึงเห็นสมควรว่าควรมีองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆใน

แผนปฏิบตัติามแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน และเป็นองค์กรท่ี

เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงประชาชนใน

พืน้ท่ีด้วย แนวทางโครงสร้างองค์กร ดงันี ้

 

องค์กรรับผิดชอบการดําเนินงานตามแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใน

บ้านเขาทุเรียน ตาํบลเขาพระ อาํเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

วตัถปุระสงค์ขององค์กร

  เพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง และกระจายข้อมูลการดําเนินงานให้กับชุมชนได้รับ

ทราบ รวมถึงเป็นการสร้างหนว่ยงานท่ีดแูล และรับผิดชอบการดําเนินงานจดัการแหล่งเรียนรู้แห่งนี ้

เพ่ือผลสําเร็จท่ียัง่ยืน  

 :  

หน้าท่ีรับผิดชอบ

 1. ดแูลรับผิดชอบเร่ืองกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆตามระยะการดําเนินงานดงัระบุ

ในแผนปฏิบตัติามแนวทางการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน  

 :  

 2. ดแูลเร่ืองการบํารุงรักษาแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน  

โครงสร้างองค์กร

 เกิดจากการรวมตวัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณโดยรอบซึง่เป็นพืน้ที่

ใกล้เคียง และเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีดําเนินงาน ดงันี ้

 :  

 ผู้ดแูลรับผิดชอบองค์กร คือ องค์การบริหารสว่นตําบลเขาพระ 

 ประธานองค์กร คือ ผู้วา่ราชการจงัหวดันครนายก 

 รองประธานองค์กร คือ นายอําเภอ 

 สมาชกิองค์กร ประกอบด้วย 

 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพืน้ที่ร่วมกัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล

สาริกา องค์การบริหารส่วนตําบลพรหมณี และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่ โดยการส่ง

ตวัแทนมาหน่วยงานละไม่เกิน 3 คน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และส่วน
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การศึกษาเพื่อเข้ามารับฟังพร้อมทัง้เสนอแนะ และนําข้อมูลต่างๆในการดําเนินงานเพ่ือไป

ประชาสมัพนัธ์ในท้องถ่ินของตน ทัง้ในสว่นของการดําเนินงาน และการศกึษา  

 2. ตวัแทนจากหมูบ้่านซึง่หมายถึงกํานนั หรือ ผู้ ใหญ่บ้าน ท่ีอยู่ในตําบลเขาพระทัง้ 12 

หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านวงัตมู, บ้านเกาะกระชาย, บ้านเขาสลกัหิน, บ้านเขาพระ, บ้านเขาทเุรียน, บ้าน

วงัไทร, บ้านบหุยอง, บ้านกดุตะเคียน, บ้านเนินมะคา่, บ้านปากช่อง, บ้านเขาลําดวน, บ้านวงัรี ซึ่ง

อาจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการวางแผนและการดูแล รวมทัง้กระจายข่าวต่างๆให้กับ

ชาวบ้านในปกครองได้รับทราบเนื่องจากพืน้ที่ดําเนินงานอยู่ในตําบลเขาพระเช่นเดียวกัน การ

ร่วมมือส่งผลดีตอ่การรับรู้ของชาวบ้านเก่ียวกบัความเป็นไปท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ินของตนเอง ซึ่งอาจ

ส่งผลในการกระตุ้นให้เกิดพลงัรวมตวัจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ขึน้ในพืน้ที่ของตนเองบ้างก็เป็นได้ ซึ่งจะ

สง่ผลให้เกิดสงัคมแหง่การเรียนรู้ในวงกว้าง 

 3. ตวัแทนจากประชาชน ทัง้ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีและประชาชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านอ่ืนๆในตําบล

เขาพระ เพื่อเป็นตวัแทนการดําเนินงานภาคประชาชน ในการแสดงความคิดเห็น และร่วมดูแล

รับผิดชอบ รวมถึงกระจายขา่วสารตา่งๆให้กบัประชาชนในท้องถ่ินของตนได้รับทราบ 
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แผนภมูิท่ี1 โครงสร้างองค์กรรับผิดชอบการดําเนินงานตามแนวทางการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอด 
                ชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 
 

 

 

องค์กรรับผิดชอบการดาํเนินงานตามแนวทางการจัดการแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน ตาํบลเขาพระ  

อาํเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 

ผู้ดูแล : องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาพระ 
 

ประธาน : ผู้ว่าราชการจงัหวนัครนายก รองประธาน : นายอาํเภอ 

สมาชิกองค์กร 

ตัวแทนองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นหลายพืน้ที่ ร่วมกัน : 

1. นายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขาพระ  

2. ส่วนการศึกษา 

3. เ จ้ าห น้ าที่ ใ นอ ง ค์ กา ร

บริหารส่วนตาํบล 
 
 

ตั ว แ ท น จ า ก

หมู่บ้านในตําบล

เขาพระ :  

1. กาํนัน 

2. ผู้ใหญ่บ้าน  

ตัวแทนจากประชาชน :   
1. ในพืน้ที่  
2. ประชาชนในหมู่บ้าน

อื่นๆ 

 

หน้าที่  : ดูแลรับผิดชอบเร่ืองกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆตาม

ระยะการดําเนินงานดังระบุในแผนปฏิบัติตามแนวทางการจัดการ

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน และดูแลเร่ืองการ

บาํรุงรักษาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน  
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง และกระจายข้อมูลการดาํเนินงานให้กับชุมชน

ได้รับทราบ รวมถงึเป็นการสร้างหน่วยงานที่ดูแล  

และรับผิดชอบการดาํเนินงานจัดการแหล่งเรียนรู้แห่งนี ้
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 3.1 แผนปฏบัิตติามแนวทางท่ีได้กล่าวในข้างต้น แบง่เป็น 6 ระยะ คือ  

 ระยะท่ี 1

 เพื่อเป็นการเพิม่บริบทของแหล่งเรียนรู้ และเติมเต็มข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไปให้

สมบรูณ์มากขึน้ พืน้ท่ีท่ีควรศกึษาเพิม่เตมิ คือ บริเวณพืน้ท่ีบ้านของนายบตัอยู่ห่างจากแหล่งขดุค้น

ทางโบราณคดีเดมิประมาณ 470 เมตร อาจทําให้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัการตัง้คา่ยทหารเพิ่มมากขึน้ 

เป็นการเพิ่มบริบทท่ีสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีเขาทเุรียนให้มากย่ิงขึน้ รวมถึงพืน้ท่ีอ่ืนๆด้วย 

 ดําเนินการสํารวจ และศกึษาพืน้ที่อ่ืนบริเวณใกล้เคียงเพิม่เติม ระยะเวลาใน

การดําเนินงานประมาณ 2 เดือน  

 ระยะท่ี 2

 1. จดัเตรียมพืน้ท่ีท่ีจะจดัเป็นศนูย์การเรียนรู้ดงักล่าว ตามท่ีกล่าวข้างต้น คือ บริเวณ

ชัน้ลา่งหน้าห้องประชมุของอาคารอเนกประสงค์ของวดัเขาทเุรียน ซึ่งมีปัจจยัสนบัสนนุตามท่ีกล่าว

แล้ว 

 จดัเตรียมพืน้ท่ีศนูย์การเรียนรู้ในชมุชนท่ีมีลกัษณะเป็นอาคาร ระยะเวลาใน

การดําเนินงานประมาณ 3 เดือน รายละเอียดดงันี ้

 2. จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเสนอข้อมลู เช่น ตู้กระจก ป้ายแสดง

ข้อมลู ส่ือตา่งๆ เชน่ รูปภาพ ส่ือวีดีทศัน์ท่ีเป็นภาพเคร่ืองไหว เทปบนัทกึเสียง เทปเพลง เป็นต้น 

 3. จัดเตรียมโบราณวัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งประกอบเพื่อให้ความรู้ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับ

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิง่ของสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยการขอ

บริจาค หรือขอซือ้จากชาวบ้าน 

 ระยะที่ 3

 1. นําชดุข้อมลูท่ีได้ศกึษารวบรวมไว้แล้ว คือ ชดุข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ ภมูิปัญญา

ท้องถ่ิน และชดุข้อมลูทางด้านโบราณคดี พร้อมทัง้ชดุข้อมลูทางธรรมชาตโิดยสงัเขป 

 จดัเตรียมข้อมูลนําเสนอภายในศนูย์การเรียนรู้ในชุมชนที่มีลกัษณะเป็น

อาคาร ระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 2 เดือน รายละเอียดดงันี ้

 โดยจดันําเสนอตามลกัษณะของการสื่อสารชุดข้อมลูต่างๆกบัผู้ศกึษาที่ได้กล่าวแล้ว 

ทัง้นีก้ารจัดวางข้อมูล และความเหมาะสมของข้อมูลที่จะนําเสนอนัน้อาจมีการปรับเปลี่ยนตาม

ความเหมาะสมและการเห็นสมควรของผู้ รับผิดชอบ สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงอย่างมาก คือ ความถกูต้อง

ของข้อมลู ประโยชน์ และความรู้ท่ีผู้ศกึษาจะได้รับ 

 ระยะที่ 4

 

 ปรับปรุงพืน้ที่บริเวณที่จดัเป็นแหล่งศึกษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมัย

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ ระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 3 เดือน 

รายละเอียดดงันี ้
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 1. ปรับปรุงพืน้ท่ีให้มีความปลอดภยัในการเข้าศกึษาเรียนรู้ตามเส้นทางตา่งๆ 

 2. สร้างหลงัคาคลมุพืน้ท่ีเพ่ือป้องกนัการถกูทําลายของสิ่งก่อสร้างจากธรรมชาติ หรือ

สร้างแนวทางนํา้เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณดงักลา่วเป็นลกัษณะท่ีลาดเชิงเขาโอกาสการกดัเซาะจากนํา้

ตามธรรมชาตจิงึมีสงู 

 ระยะท่ี 5

 1. สร้างเส้นทางศกึษา 

 ดําเนินการจดัเตรียมเก่ียวกบัองค์ประกอบด้านตา่งๆภายในศนูย์การเรียนรู้ท่ี

เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 4 เดือน รายละเอียดดงันี ้

 2. สร้างแผน่ป้ายตา่งๆ 

 3. สร้างสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ 

 การจดัเตรียมองค์ประกอบให้ดําเนินตามแนวทางท่ีได้กล่าวในข้างต้น ทัง้นีอ้าจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามการปรับปรุงและจัดเตรียมพืน้ท่ี

บริเวณดงักลา่วต้องคํานงึเก่ียวกบัเร่ืองของภมูิทศัน์และความเหมาะสมในด้านตา่งๆเป็นสําคญั 

 ระยะที่ 6

 กิจกรรมเป็นส่วนสําคญัที่ก่อให้เกิดการสืบสานการคงอยู่ของความรู้ และศูนย์การ

เรียนรู้ เป็นการทําให้สิ่งเหล่านัน้มีชีวิตและกระตุ้นความสนใจอยู่เสมอ รูปแบบและลกัษณะของ

กิจกรรม ได้แก่ 

 จัดการและสนันสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ระยะเวลาในการ

ดําเนนิตามความเหมาะสม 

 1. การจดัโครงการสืบสานประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมท้องถ่ินประมาณ เดือนละ 1 ครัง้ 

เช่น จัดวันเรียนรู้ในวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือนเป็นวนัเรียนรู้ สืบสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน เป็นต้น 

 2. สนบัสนุนให้เยาวชนหรือคนในท้องถ่ินได้ส่วนร่วมในศนูย์การเรียนรู้ ทําให้รู้สึกว่า

ทกุคนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี   

 แผนปฏิบตัิตามแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียนมี

ระยะเวลาในการดําเนินการทัง้สิน้ประมาณ 14 เดือน หรือ 1 ปี 2 เดือน จึงแล้วเสร็จ ทัง้นี ้

ระยะเวลาการปฏิบตัิตามแผนดงักล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแตไ่ม่ควรล้าช้า

เกิน 18 เดือน  

 อย่างไรก็ตามแนวทางพร้อมทางแผนปฏิบตัิตามแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายกข้างต้น 
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เป็นเพียงแนวทางหนึง่เพ่ือการอนรัุกษ์คณุคา่และความสําคญัของทรัพยากรทัง้ทางวฒันธรรม และ

ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ พร้อมทัง้เป็นแนวทางในการจัดการให้คุณค่าต่างๆเหล่านัน้เป็นที่

ประจกัษ์ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านต่างๆให้ประชาชนทัง้ในท้องถิ่น 

และกลุ่มผู้ ต้องการศกึษา ทัง้นีอ้าจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางในการปฏิบตัิด้านต่างๆ

ความความเหมาะสมของปัจจยัตา่งๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภมูิท่ี 2 แผนปฏิบตัติามแนวทางการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน 

 

ทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มในการดาํเนินงาน และดแูลรกัษา 

ผูร้บัผิดชอบ : องค์กรรับผิดชอบการดาํเนินงานตามแนวทางการจัดการแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน ตาํบลเขาพระ 

อาํเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน : ประมาณ 14 เดือน หรอื 1 ปี 2 เดือน จึงแล้วเสรจ็ 

ร ะ ย ะ ที ่ 1 

ดําเนินการ

สํารวจ และ

ศึกษาพื้นที่

อื่ นบริเวณ

ใ ก ล้ เ คี ย ง

เพิม่เตมิ 

ระยะท่ี 2 

จัดเตรียม

พื้นที่ศูนย์

การเรยีนรู้

ในชมุชนที่

มีล ักษณะ

เ ป็ น

อาคาร 

ระยะท่ี 3 

จั ด เ ต รี ย ม

ข้ อ มู ล

นํ า เ ส น อ

ภายในศูนย์

การเรยีนรูใ้น

ชุ ม ช น ที่ มี

ลกัษณะเป็น

อาคาร 

ร ะ ย ะ ที ่ 4 

ปรับปรุงพื้นที่

บรเิวณทีจ่ดัเป็น

แ ห ล่ ง ศึ ก ษ า

ประวัติศาสตร ์

โบราณคดสีมยั

ส ง ค ร า ม โ ล ก

ครัง้ที่ 2 และ

ทรพัยากรธรรม 

ชาต ิ

ระยะท่ี 5 

ดาํเนนิการจดัเตรยีม

เกีย่วกบัองคป์ระกอบ

ดา้นต่างๆภายในศนูย์

การเรยีนรูท้ ีเ่ป็นแหลง่

ศกึษาประวตัศิาสตร ์

โบราณคดสีมยั

สงครามโลกครัง้ที ่2 

และ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ระยะที่ 6 

จั ด ก า ร

และ 

สนันสนุน

กิจ ก ร ร ม

ส่ ง เ ส ริ ม

การเรยีนรู้

ต่างๆ 

แผนปฏิบติัตามแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิตภายในบา้นเขาทุเรียน 
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บทท่ี 6 

บทสรุป 

 

 การศึกษาเร่ือง “แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน 

ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก”  มีประเด็นคําถามในการศึกษา คือ 

แนวทางและกระบวนการใดที่เหมาะในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน 

ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก โดยการใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากการสํารวจ

และศกึษาข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ แหลง่โบราณคดี ภายในพืน้ท่ีรวมทัง้บริเวณใกล้เคียง เป็นสาระ

ในการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจและศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ภายในบ้านเขาทเุรียน เพ่ือจดัทําฐานข้อมลูองค์ความรู้ในการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทัง้

ศึกษาและนําเสนอแนวทางพร้อมแผนปฏิบตัิตามแนวทางในการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในบ้านเขาทุเรียน จงัหวดันครนายก โดยมีองค์กรรับผิดชอบการดําเนินงานตามแนวทางการ

จดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดั

นครนายก ซึง่เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าว

ข้างต้น รวมถึงประชาชนในพืน้ท่ีด้วย 

 พร้อมทัง้มีจดุมุง่หมายเพ่ือให้เป็นสถานท่ีในการศกึษา และสร้างความรู้  รวมทัง้วิธีคดิ

ทางวฒันธรรมและธรรมชาติท่ีถกูต้อง นอกจากนีอ้าจเป็นแนวทางหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการกระตุ้นพลงั

ในการฟืน้ฟทูรัพยากรทางวฒันธรรมบางอย่างท่ีศนูย์หาย หรือลดคณุคา่ลงให้กลบัคืนมาให้เยาชน

รุ่นหลงัได้เรียนรู้และสืบทอดอีกทางหนึ่ง อีกทัง้จะช่วยให้ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของพืน้ท่ี

ดงักลา่ว และข้อมลูเก่ียวกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในประเทศไทยมีความกระจา่งมากย่ิงขึน้ 

  โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบผสมผสานทัง้การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิง

คุณภาพ และการวิจัยและพัฒนา มีวิธีการศึกษา คือ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้านต่างๆท่ี

เก่ียวข้องจากเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสํารวจพืน้ที่ที่สุ่มตวัอย่าง และศึกษา

กลุม่ประชากรท่ีเก่ียวข้องซึง่แบง่ประเดน็การศกึษาออกเป็น 2 ประเดน็ คือ  

 ประเด็นแรกเร่ืองความรู้ความเข้าใจ และการเห็นคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี และภมู ิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อประเมินการถ่ายทอดและการรับรู้เก่ียวกบัเร่ือง

ดงักลา่วของกลุม่ประชากรตวัอย่างในพืน้ท่ีศกึษา และเพื่อนํามาวิเคราะห์ในส่วนขององค์ความรู้ท่ี

ควรนํามาเป็นสาระเพ่ือการเรียนรู้ 
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 ทัง้นีผู้้ ศึกษาแบ่งแนวทางของการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณคดีภายใน

พืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก ออกเป็น 2 แนวทาง 

คือ แนวทางแรก เป็นแนวทางศึกษาจากการประวตัิศาสตร์ที่เป็นวาทกรรมจากหนงัสือโดยศกึษา

จากเอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีดงักล่าว แนวทางท่ีสอง คือ การศกึษาประวตัิศาสตร์จากการ

บอกเลา่โดยการศกึษาจากการสมัภาษณ์จากผู้ รู้ภายในชมุชน  

 ประเดน็ท่ีสอง คือ ศกึษาความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองของแหล่งเรียนรู้ และความต้องการ

ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน โดยแบง่กลุ่มประชากรศกึษาออกเป็น 2 

กลุม่ คือ 

 1.กลุม่ประชากรภายใน หรือ ผู้ให้บริการ แบง่กลุม่ยอ่ยได้ 2 กลุม่ ได้แก่ 

  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในท่ีนีคื้อ องค์การบริหารส่วนตําบลเขา

พระจงัหวดันครนายก  

  1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในพืน้ที่ที่จะดําเนินการจัดการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ 

  1.2.1 เจ้าอาวาส  

  1.2.2 ประชาชนเจ้าของภมูิปัญญา 

  1.2.3 กลุ่มเยาวชนในพืน้ที่ (กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ เด็กนกัเรียน

โรงเรียนวดัสมบรูณ์สามคัคี (ปากชอ่งประชานกุลู) ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก ท่ี

มีภมูิลําเนาอยูใ่นบริเวณบ้านเขาทเุรียน หมู ่5 และบ้านกดุตะเคียน หมู ่8 เน่ืองจากมีพืน้ท่ีใกล้กนั) 

 2. กลุม่ประชากรภายนอก หรือ ผู้ รับบริการ แบง่กลุม่ยอ่ยได้ 2 กลุม่ ได้แก่ 

  2.1 นกัเรียนโรงเรียนวดัสมบรูณ์สามคัคี (ปากช่องประชานกุลู) ตําบลเขา

พระ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ (ทัง้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน

บริเวณบ้านเขาทเุรียน หมู ่5 และบ้านกดุตะเคียน หมู ่8 และพืน้ท่ีอ่ืน)  

  สําหรับการศกึษากลุม่ตวัอยา่งประชาชนในท้องถ่ิน ซึง่จดัเป็นกลุม่ประชากรทัง้ 2 

กลุม่ คือ ทัง้ประชากรภายใน หรือ ผู้ ให้บริการ และประชากรภายนอก หรือผู้ รับบริการ ดงันัน้จงึไม่

จดัรวมอยูเ่ฉพาะกลม่ใดกลุม่หนึง่
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  โดยใช้การสนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการตามแนวทางของแบบสอบถามที่

กําหนดไว้เพ่ือรวบรวมข้อมลู 

 การศกึษาตามวิธีการดงักล่าวทําให้สามารถรวบรวมข้อมลูท่ีนํามาเป็นฐานข้อมลูท่ีใช้

ในการเรียนรู้ได้ พร้อมทัง้การศกึษาประชากรท่ีเก่ียวข้องในประเดน็ดงักล่าวทําให้ได้ข้อเท็จเก่ียวกบั

เร่ืองการถ่ายทอด การรับรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาของกลุ่มคนในท้องถ่ิน รวมทัง้ความ

เข้าใจและความต้องการเก่ียวกบัแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ท่ีดงักลา่ว ซึ่งข้อมลูท่ีได้ในการศกึษา

ทัง้หมดสามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อจดัทําแนวทางที่เหมาะสมรวมทัง้แผนปฏิบตัิตามแนวทางใน

การจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก ตาม

วตัถปุระสงค์ในการศกึษา  

สรุปผลการศึกษา ดงันี ้

 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทัง้จากการสํารวจพืน้ที่ รวมทัง้การเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มประชากรผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทางประวตัิศาสตร์ และโบราณคดี เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มารวบรวม 

วิเคราะห์ และจดัทําเป็นฐานข้อมลูสาระเรียนรู้ โดยแบง่ข้อมลูออกเป็น 2 ชดุ ดงันี ้

1 ชดุข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

2 ชดุข้อมลูทางด้านโบราณคดี 

 ชดุข้อมลูด้านตา่งๆสรุปดงันี ้
 

1. ชุดข้อมูลทางประวัตศิาสตร์ในพืน้ท่ีบ้านเขาทุเรียน 

 พืน้ที ่เขาทุเรียนเป็นแนวเขาที่เรียงตัวตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือมายังทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเขาฝาละมี เขาแท่น เขาพระ และเขาทุเรียน ผืนที่ป่าบริเวณ

ดงักล่าวเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2508 และมีการ

เปล่ียนแปลงเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ในเร่ืองพืน้ท่ีและการรักษาป่าไม้ถาวรบริเวณป่าท่ี

จดัสรรบ้านพรหมณี-บ้านเขาพระ มีเนือ้ท่ีทัง้หมดประมาณ 7.639 ไร่ หรือ 4,773 ไร่  

 บริเวณเขาทุเรียนเป็นภูเขา ประกอบด้วยหินภูเขาไฟชุดเขาใหญ่ แนวพาดเฉียงทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ มีพืน้ที่โดยประมาณ 600-700 ไร่ ความสูงจาก

ระดบันํา้ทะเลประมาณ 50-300 เมตร เป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ ที่มีป่าไผ่ผสมกบัไม้ยืน

ต้นเป็นส่วนใหญ่ และบนยอดเขาเป็นป่าเต็งรังส่วนน้อย บริเวณท่ีดําเนินงานสํารวจเพื่อจดัทําเป็น

พืน้ท่ีศกึษาเรียนรู้ทางประวตัศิาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และธรรมชาติ บริเวณเขา

ทุเรียนมีค่าความลาดชนัปานกลางประมาณ 25-45 องศา ทิศลาดชนั คือ  ทิศเหนือ สภาพของ

พืน้ที่บริเวณที่มีการสํารวจเป็นป่าดิบแล้ง และสวนผลไม้ มีพนัธุ์ไม้ที่สําคญั คือ มะไฟ มะม่วง 
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ทเุรียน ลองกอง งิว้ป่า ปอแดง โมกมนั ขอ่ยหนาน คอแลน ขนนุ แคป่า สะตอป่า เปล้าใหญ่ อะราง 

มะเดื่อ มะเดือ่หิน มะเดื่อปล้อง มะม่วงป่ามะหาด โมกมนั ลําดวน มะปราง ส่าเหล้าต้น แหน ไผ่

ปล้องหา่ง ไผต่ง ไผซางนวล ไผค่ายไผป่่า ไผสี่สกุ ไผเ่ลีย้ง หวายโปร่ง เตา่ร้าง กล้วยป่า เร่ว ติง้เกีย้ง 

เข็มป่า เสีย้ว เฟิร์นตา่งๆ 

 บริเวณเขาทเุรียน เป็นพืน้ท่ีๆเป็นภูเขา (Slope Complex : SC) เป็นบริเวณเทือกเขา

สลบัซบัซ้อน ประกอบด้วยดินตืน้ๆ และดินลึกปะปนกนัไปกบับริเวณท่ีเป็นหินดาด หรือโขดหินหิน 

หินท่ีพบมีทัง้หินทรายซึ่งมีแร่ควอทไซท์ปนหินแกรนิต หินนีส หินปอไฟร่ี หินแอนดีไซท์ บริเวณ

โดยรอบเขาทเุรียนซึ่งเป็นพืน้ท่ีลาดเชิงเขา มีลกัษณะเป็นดินชดุโคราชครอบคลมุทางด้านทิศเหนือ

และดินชดุดอนไร่บริเวณด้านทิศใต้ของแนวเขา ลกัษณะของดินชดุโคราช (Korat series : Kt) พบ

หินอคันีท่ีพบเป็นพวกหินอคันีผ ุ(Extrusive Igneous Rock) ในชดุหินภเูขาไฟเขาใหญ่ (Khao Yai) 

 จากการศึกษาพืน้ที ่บริเวณบ้านเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง จังหวัด

นครนายก มีกลุม่ชนท่ีเข้ามาอยูอ่าศยั 3 กลุม่ คือ  

 1.  กลุม่คนไทย ท่ีเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณหมู่บ้านเขาทเุรียนก่อนกลุ่มคนลาว ซึ่งอาจ

มีมาตัง้แตส่มยัอยธุยา 

 2. กลุ่มคนลาวเวียง ที่อพยพเข้ามาในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยูห่วั ประมาณ 180-150 ปีมาแล้ว  

 3. กลุม่คนไทย ท่ีอพยพเคล่ือนย้ายมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เข้ามาตัง้ถ่ินฐาน

ประมาณ 100 ปี 

 ท่ีมาของช่ือ “บ้านเขาทุเรียน”  มีที่มาจากตํานานการบอกเก่ียวกับต้นทเุรียนบนเขา

ชาวบ้านจงึขนานนามเขาแห่งนีว้่า “เขาทเุรียน” เมื่อทางราชการจดัตัง้ชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านแห่งนีจ้ึง

มีชื่อวา่ “บ้านเขาทเุรียน” มาถึงปัจจบุนั 

 ข้อมลูด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัท้องถ่ิน ท่ีได้จากศกึษารวบรวมมีดงันี ้

 1 ลกัษณะเรือนท้องถ่ิน

 2 

 รูปแบบดัง้เดิม ลกัษณะเป็นเรือนไม้ยกพืน้สงูคล้ายบ้านไทย

ภาคกลางสมยัดัง้เดมิ 

การประกอบอาชีพ

 3 

 อาชีพท่ีกลุม่คนบริเวณดงักล่าวยึดถือมาตัง้แตแ่รกเร่ิม หรือ เป็น

อาชีพดัง้เดมิของคนในพืน้ท่ีนี ้คือ การทํานา พร้อมทัง้กล่าวเก่ียวกบัวิธีการทํานารูปแบบดัง่เดิม คือ 

ทํานาดํา ปีละครัง้ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทํานา 

วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน สว่นใหญ่เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะการทํานา และการดํารงชีวิตประจําวันแบบพืน้บ้าน โดยเน้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



253 
 

 

วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพ คือ การทํานา เช่น ประเพณีสู่ขวัญข้าว พิธีทําบุญกลางบ้าน เป็นต้น และ

วฒันธรรมประเพณีที่เลือนหายไปจากท้องถิ่น อาทิเช่น พิธีสู่ขวญัควาย พิธีสขูวญัเกวียน พิธีไหว้

แม่บนัได และพิธีไหว้แม่คีไฟ รวมถึงการแต่งกาย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การแต่งกายเพื่อ

ประกอบพิธีกรรม และการแตง่กายในชีวิตประจําวนั อาหารพืน้บ้าน การละเล่น และภาษาที่ใช้ใน

ท้องถ่ิน 

 1.2 ชุดข้อมูลทางด้านภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 รูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในบ้านเขาทุเรียนเน้นเก่ียวกับวิถีชีวิตท่ีเก่ียวข้อง

กบัธรรมชาติ คือ การทําสวนในป่า และเกษตรกรรม ลกัษณะคล้ายคลึงกบัภูมิปัญญาท้องถ่ินของ

ภาคกลาง ในการศกึษาครัง้นีศ้กึษาเก่ียวกบัภมูิปัญญาที่ยงัคงมีผู้ สืบทอด แตเ่หลือเพียงรุ่นเดียวซึ่ง

มีอายคุอ่นข้างมาก คือ เคร่ืองจกัสานท่ีเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวข้องกบัการดํารงชีวิต และการ

ทําไม้กวาดดอกหญ้า โดยกลา่วถึงกระบวนการในการผลิตเพ่ือเป็นการรักษาข้อมลู และคณุคา่ของ

ภมูิปัญญานัน้ 

 

2. ชุดข้อมูลทางด้านโบราณคดี 

 แบ่งข้อมลูออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ข้อมูลทางด้านโบราณคดีสมยัสงครามโลก

ครั้งที ่2 ภายในบา้นเขาทเุรียน จากการดําเนินงานทางโบราณคดี บริเวณด้านทิศเหนือคอ่นมาทาง

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเขาทเุรียนระหวา่งวนัท่ี 5 – 28 ตลุาคม พ.ศ. 2552 มีเนือ้ท่ีโดยประมาณ 

5 ไร่ ใน แบง่กลุ่มของสิง่ก่อสร้างหมายเลข 1 - 4 ดงันี ้พบสิ่งก่อสร้างท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสงคราม 

จํานวน  22 แห่ง แยกประเภทตามลกัษณะ ดงันี ้หลมุบคุคล, หลมุเพลาะยาว, หลมุจอดรถ, หลมุ

สําหรับตัง้ปืนใหญ่ตอ่สู้อากาศยาน, บนัได, บอ่นํา้ และลาน  

 ทัง้นีวิ้ธีการก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างเกือบทัง้หมดมีความคล้ายคลึงกนั กล่าวคือ เป็น

ลกัษณะของการปรับพืน้ที่จากพืน้ที่ลาดชนัเชิงเขาให้เหมาะสมกับประเภทของสิ่งก่อสร้าง อาจมี

การสร้างคนัดินเพิม่เติมให้เป็นโครงร่าง และใช้หินธรรมชาติในพืน้ที่มาเรียงเป็นผนงัทัง้ด้านนอก 

ด้านใน และพืน้ใช้งาน ความลึกของหลมุเพลาะ หรือหลมุบคุคล คาดว่าอยู่ท่ีระดบัของหน้าอก 

หรือไม่เกินศรีษะของทหารท่ีประจําการ เพื่อให้สามารถมองออกจากภายหลมุได้ และสะดวกต่อ

การตรวจการณ์ภายนอก จากสภาพพืน้ท่ีพบว่าสิ่งก่อสร้างทัง้หมดตัง้อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาใน

ระดบัความสูงที่ใกล้เคียงกนั ใกล้กับเส้นทางนํา้ธรรมชาติ และถนนดินที่ใช้สญัจรโดยทหารญ่ีปุ่ น

เช่นเดียวกนั ถนนท่ีผ่านบริเวณเขาทเุรียนเป็นทางเชื่อมตอ่ระหว่างเมืองนครนายก และเขาชะโงก 
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ในเขตพืน้ที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึง่เป็นที่ตัง้ของหน่วยบงัคบับญัชาหลกัของ

กองทพัญ่ีปุ่ นท่ีประจําการในเขตจงัหวดันครนายก  

 โบราณวตัถุท่ีพบจํานวน 33 ชิน้พบจากการดําเนินงานภายในบริเวณพืน้ที่ทํางาน

หมายเลข 1 และ 4 จดัแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ คือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้, อาวธุ และไม่สามารถระบุ

หน้าท่ีใช้งานชดัเจน 

 โบราณวตัถทีุ่พบผลิตจากวสัด ุ3 กลุม่ คือ กลุม่โลหะ ประกอบด้วย ตะปเูหล็ก (ตะปู

ตวัตรง และตะปรููปตวัย)ู, สายไฟทองแดง, เส้นเหล็ก, น็อต และแหวน เป็นกลุ่มท่ีพบมากท่ีสดุจาก

การทํางาน กลุม่แก้ว ประกอบด้วย ก้นขวดแก้วสีฟ้า และกลุ่มดินเผา ประกอบด้วย เศษกระถาง

ดนิเผา 

 นอกจากนีผู้้ ศึกษาได้สํารวจเพิ ่มเติมบริเวณพืน้ที ่ใกล้เคียงกับพืน้ที ่ขุดค้นทาง

โบราณคดีพบว่ามีสิ่งก่อสร้างสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เป็นจํานวนมาก มีลกัษณะใกล้เคียงกับ

หลมุบคุคล หลมุเพลาะยาว หลมุสําหรับตัง้ปืนตอ่สู้อากาศยาน และหลมุสําหรับวางปืนใหญ่ แบง่

พืน้ท่ีการสํารวจออกเป็น 4 แห่ง บริเวณเชิงเขาระนาบใกล้เคียงกบัพืน้ท่ีขดุค้นทางโบราณคดี ด้าน

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 1 แห่ง ระยะห่างของพืน้ที่ที่สํารวจ

เพิ่มเตมิ ดงันี ้ 

 จดุสํารวจเพิ่มเตมิท่ี 1 หา่งจากจดุสํารวจเพมิเตมิท่ี 2 เป็นระยะทาง 118.83 เมตร 

 จดุสํารวจเพิ่มเตมิท่ี 2 หา่งจากจดุสํารวจเพมิเตมิท่ี 3 เป็นระยะทาง 110.83 เมตร 

 จดุสํารวจเพิ่มเตมิท่ี 3 หา่งจากพืน้ท่ีขดุค้นหมายเลข 1 เป็นระยะทาง 461.81 เมตร 

 จดุสํารวจเพิ่มเตมิท่ี 4 หา่งจากพืน้ท่ีขดุค้นหมายเลข 4 เป็นระยะทาง 90 เมตร 

 และได้สํารวจพืน้ท่ีบริเวณท่ีนายบตั ซึ่งอยู่ห่างจากเขาทเุรียนไปทางทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือประมาณ 468.98 เมตร และพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีของจ่าบตัห่างไปประมาณ 404.97 เมตร ซึ่งจาก

การสมัภาษณ์ชาวบ้านในบริเวณดงักล่าวได้ข้อมูลว่าพืน้ที่บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของค่ายทหารญ่ีปุ่ น 

และเป็นท่ีพกัของนายทหาร 

 ส่วนท่ีสอง ข้อมูลทางด้านประวติัศาสตร์สมยัสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบ้านเขา

ทเุรียน เก่ียวกบัความสําคญัของพืน้ท่ีบริเวณเขาทเุรียนในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กองทพัญ่ีปุ่ น

ได้เลือกพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวเป็นหนึ่งในพืน้ท่ียทุธศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นฐานท่ีมัน่ และสถานที่เก็บ

สิ่งของตา่งๆ สาเหตใุนการเคล่ือนกําลงัมาท่ีเขาทเุรียนของกรมทหารราบท่ี 61 กองกําลงัหน่วยหนึ่ง

ของกองพลท่ี 4 คือ เพื่อเตรียมการรบหลงัฤดฝูนผ่านไป และเขาทเุรียนมีพืน้ท่ีเป็นป่าทึบยากต่อ

การถูกโจมตีทางอากาศ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจึงได้ตัง้ฐานและสร้างท่ีพักท่ีน่ี 
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นอกจากนีย้ังกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้นว่า ลักษณะความเป็นอยู่ของค่ายทหาร

ญ่ีปุ่ นสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2, ความเป็นอยู่ของทหารญ่ีปุ่ น และเชลย พร้อมทัง้ผลกระทบของ

เหตุการณ์สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่มีต่อชุมชนในพืน้ที่บริเวณดังกล่าว ซึง่มีรูปแบบของ

ความสมัพนัธ์ของชาวบ้านและทหารญ่ีปุ่ นเป็นไปในลกัษณะท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อกัน อย่างไรก็ตาม

การเข้ามาของญ่ีปุ่ นเพ่ือตัง้คา่ยหทารในพืน้ท่ีบริเวณเขาทเุรียน และพืน้ท่ีใกล้เคียง ส่งผลกระทบตอ่

พืน้ท่ีป่า และทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีเหล่านัน้ลดน้อยลง เน่ืองจากมีการถางพืน้ท่ีป่าเพื่อจดัให้

เป็นพืน้ท่ีทางยทุธศาสตร์ นอกจากนีพื้น้ท่ีบริเวณเขาทเุรียนยงัเป็นพืน้ท่ีสําคญัท่ีมีพิธีรับมอบอาวุธ

ระหวา่งกองทหารญ่ีปุ่ นกบันายทหารฝ่ายสมัพนัธมิตร ซึง่เป็นเขตกองทพัท่ี 2 ของญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

 สําหรับผลการศกึษากลุ่มประชากรท่ีเก่ียวข้องทัง้กลุ่มภายนอก และกลุ่มภายใน ซึ่งมี

ประเด็นในการศึกษา 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เร่ืองความรู้ความเข้าใจ และการเห็นคุณค่า

เกี่ยวกับประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และประเด็นที่สอง คือ ศึกษาความเข้าใจ

เก่ียวกบัเร่ืองของแหลง่เรียนรู้ และความต้องการในการสร้างแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตในพืน้ท่ีบ้านเขา

ทเุ รียน สามารถสรุปได้ดงันี ้ประเด็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดและการรับรู้เร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับ

ประวตัิศาสตร์ของครอบครัว หรือ พืน้ที่ หรือกลุ่มคนในพืน้ที่ให้กัน ภายในครอบครัว หรือชุมชน

ไมไ่ด้มีการถ่ายทอด หรือบางครอบครัวอาจมีการถ่ายทอดบ้างแตย่งัน้อยอยู่ ความรู้ตา่งๆจะเก็บ

รักษาโดยผู้สูงอายุภายในชุมชนในลกัษณะของบนัทึกความทรงจํา และที่ผ่านมายงัไม่มีการเก็บ

ข้อมลูเหลา่นัน้ในลกัษณะท่ีเป็นระบบ หรือบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งผลให้รูปแบบของข้อมลู

บางอย่างสญูหายหรือถกูทําลายจากกาลเวลาและจากประชากรในท้องถ่ินเอง ดงันัน้ชดุข้อมลูทัง้ 

2 ชุด จึงมีความสําคญัอย่างเท่าเทียมกนั เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีทําให้ท้องถ่ินเข้มแข็ง และ

สามารถเรียนรู้ได้ทัง้บุคคลที่สนใจในชุมชน และบุคคลภายนอก หากขาดส่วนใดส่วนหนึง่อาจ

สง่ผลทําให้ชมุชนไมส่มบรูณ์ ดงันัน้ผู้ศกึษาเห็นว่าชดุข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้อง 

และข้อมลูทางด้านโบราณคดี สามารถเรียนรู้ได้ทัง้คนในชมุชนและคนภายนอก 

 ในส่วนของความเข้าใจ และความต้องการของกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ

รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ สรุปได้ว่ามีความเข้าใจค่อนข้างมาก และต้องการในลกัษณะที่เป็นศนูย์

เรียนรู้ของชุมชน ที่มีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ ภายในมีเนือ้หาความรู้ต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านเขาทุเรียน ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ คนและพืน้ที่ มีความปลอดภัย 

สามารถเข้าถึงได้สะดวก เข้าใจได้ง่ายโดยผ่านทกัษะตา่งๆ และมีการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปแบบกิจกรรม

ให้ร่วมทําเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดสิ่งเหล่านัน้ต่อคนรุ่นหลงั และจากการศึกษาเก่ียวกับ

ความต้องการและนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งโบราณคดี ของผู้ ที่มีส่วนรับผิดชอบโครงการ
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ดังกล่าว คือ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ พบว่ามีความต้องการสร้างและพัฒนาพืน้ที่

ดงักลา่วให้เป็นแหลง่เรียนรู้และแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์แตย่งัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจนและไม่

ทราบวา่รูปแบบแหลง่เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีและความสามารถในการเข้าใจควรเป็นอยา่งไร 

 จากการศกึษารวบรวมและสงัเคราะห์ชดุข้อมลูเพื่อนํามาเป็นฐานข้อมลูในการเรียนรู้ 

พร้อมทัง้การศกึษาจากกลุม่ประชากรท่ีเก่ียวข้องในการจดัการเพ่ือให้เกิดแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตใน

ประเด็นข้างต้น และปัจจัยสนับสนุนด้านต่างๆ เป็นต้นว่า นโยบายและโครงการของหน่วยงาน

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานด้าน

ต่างๆภายในพืน้ที่เขาพระ รวมทัง้บ้านเขาทุเรียนด้วย ซึง่มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาและจัดการ

โบราณสถานสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และนําข้อมลูท่ีได้ศกึษาแล้วข้างต้นนํามาวิเคราะห์เพื่อหา

แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน และจากการ

ดําเนินงานข้างต้นผู้ศกึษาเห็นสมควรว่าแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในบ้านเขาทุเรียนควรเป็นลักษณะรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียน ซึง่

ภายในศนูย์การเรียนรู้นีจ้ะประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

1. สว่นของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียนท่ีเป็นลกัษณะอาคาร 

 2. ส่วนของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนท่ีเป็นแหล่งศกึษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 แนวทางที่เหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ภายในแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตบ้านเขา

ทุเรียน ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวทางปฎิบัติแล้ว แนวคิด

พิพิธภณัฑ์ธรรมชาตท่ีิมีชีวิต (Living Museum) คํานึงถึงสิ่งท่ีสําคญั คือ ทรัพยากรหรือชดุความรู้ท่ี

ใช้ในการเรียนรู้ต้องมีความสัมพนัธ์และเหมาะสมกับพืน้ที่ ประชากร แหล่งเรียนรู้จึงจะสามารถ

เป็นสถานท่ีท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีต้องการศกึษาได้อยา่งแท้จริง 

 ซึง่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียนในแต่ละแบบข้างต้นมีแนวทางในการ

จดัการเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของศนูย์การเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนอย่างแท้จริง กล่าวโดยสรุป คือ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียนที่เป็นลกัษณะ

อาคาร มีพืน้ท่ีท่ีจดัสรรให้เป็นศนูย์การเรียนรู้บริเวณชัน้ล่างของอาคารอเนกประสงค์ภายในวดัเขา

ทเุรียน และมีแนวทางในการจดัแสดงข้อมลูภายในศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้านเขาทเุรียน เพ่ือให้

ความรู้ตอ่ผู้ เรียน ซึง่หมายถึง ทกุกลุ่ม ทกุเพศ ทกุวยั ท่ีต้องการเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆของชมุชน

บ้านเขาทเุรียน โดยแบง่สว่นของพืน้ท่ีและเนือ้หาในการจดัเป็น  3 สว่น คือ  
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 พืน้ท่ีจดัสว่นท่ี 1 สว่นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน แบง่ข้อมลูออกเป็น 

1.1 ภาพรวมของพืน้ท่ีบ้านเขาทเุรียน  

1.2 ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินบ้านเขาทเุรียน 

1.3 วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

1.4 ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  

 พืน้ท่ีจัดส่วนท่ี 2 ส่วนเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีสมัย

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 แบง่ข้อมลูออกเป็น 

2.1 สงครามโลกครัง้ท่ี 2 กบั ประเทศไทย 

2.2 สงครามโลกครัง้ท่ี 2 กับ นครนายก และกล่าวถึงพืน้ที่บริเวณเขา

ทเุรียนกบัความสําคญัในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2  

2.3 การดําเนินงานศกึษาทางด้านโบราณคดีในพืน้ท่ีเขาทเุรียน  

2.4 สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จากความทรงจํา  

 พืน้ท่ีจดัสว่นท่ี 3 สว่นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรธรรมชาต ิ

3.1 ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี 

3.2 ทรัพยากรธรรมชาตปิระเภทพรรณไม้ 

3.3 ทรัพยากรธรรมชาตทิางธรณีวิทยา 

 โดยมีองค์ประกอบของการจดัศนูย์การเรียนรู้ท่ีเป็นลกัษณะเป็นอาคารแบง่เป็น  

 1. การจดัวางข้อมลู

 2. 

 ต้องสามารถเข้าใจได้งา่ย  

การจดัทําส่ือของชดุข้อมลูตา่งๆ

  2.1 ภาพจําลองรูปแบบวิถีการดํารงชีวิต  

 เป็นการเพิ่มทกัษะความเข้าใจในเนือ้หาของข้อมลู

ตา่งๆให้มากขึน้ และจากการศึกษากลุ่มประชากรทัง้สองกลุ่มพบว่าต้องการให้เข้าใจได้ง่ายด้วย

ทกัษะตา่งๆ ดงันัน้จงึควรมีการจดัทําส่ือของชดุข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ ได้แก่  

  2.2 สิ ่งของประกอบคําบรรยาย ซึง่มีทัง้สิ ่งของที่เกี่ยวกับประวัติ

วฒันธรรมของชมุชน หาชมได้ยาก และสิ่งของ หรือ โบราณวตัถท่ีุได้จากการขดุค้นทางโบราณคดี 

  2.3 สื่อที่เป็นเสียงประกอบชุดข้อมูล เช่น เสียงสู่ขวญัข้าว หรือ เพลงรํา 

และเสียงบันทึกหรือเป็นลักษณะวีดีทัศน์บันทึกคําสัมภาษณ์ของผู้ เฒ่าผู้ แก่ที่ร่วมสมัยในช่วง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เพ่ือประกอบชดุข้อมลู และเป็นการเก็บหลกัฐานจากคําบอกเล่าท่ีสําคญัไม่ให้

สญูหายไปกบักาลเวลาอีกทางหนึง่   
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 3. การอธิบายชุดข้อมูล

 และต้องคํานงึประการตอ่มา คือ การมีสว่นร่วมของประชากรในชมุชน เน่ืองจากแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิตในลกัษณะศนูย์การเรียนรู้ทัง้ 2 ประเภทภายในบ้านเขาทเุรียน เป็นการดําเนินการ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนในชมุชนบ้านเขาทเุรียน และพวกเขาเหล่านัน้ต้องเป็นผู้ดแูลศนูย์

การเรียนรู้เหลา่นัน้ด้วยตนเอง ดงันัน้การมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ินจึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะเป็นพลงั

ในการดูแล และผลักดันให้ศูนย์การเรียนรู้นีส้ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ชมุชนอยา่งแท้จริง  

 ควรเป็นแบบเข้าใจได้ง่าย และสิง่สําคญัคือต้องคํานึงถึง

ความสมบรูณ์และความถกูต้องของเนือ้หาในแตล่ะชดุข้อมลูท่ีนําเสนอ 

 ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านเขาทุเรียนที่เป็นแหล่งศึกษาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และทรัพยากรธรรมชาติ พืน้ท่ีท่ีจะจดัให้เป็นแหล่งศกึษาประวตัิศาสตร์ 

โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และทรัพยากรธรรมชาติ คือ บริเวณจดุที่มีการขุดค้นทาง

โบราณคดีแล้วในบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพืน้ที่เขาทุเรียน มีเนือ้ที่ครอบคลุม

โดยประมาณ 5 ไร่ โดยมีแนวทางในการจดัแสดงข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาบริเวณศนูย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนที ่เ ป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครั ง้ ที ่ 2 และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิแบง่เนือ้หาออกเป็น 2 สว่น คือ  

 1. ชุดข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ท่ีมีการ

ดําเนนิการศกึษาไปแล้ว 

 2. ชดุข้อมลูทางธรรมชาติในพืน้ท่ีแหล่งโบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณ

เขาทเุรียน โดยเน้นในส่วนของทรัพยากรประเภทพรรณไม้ตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีมีความหลากหลาย

ทัง้รูปแบบชนดิและคณุประโยชน์ เป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่การเรียนรู้ 

 ลักษณะขององค์ประกอบของการจัดศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ 

โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการจดัเส้นทางในการศึกษา

ควบคู่กันไปทัง้ 2 ประเด็น คือ สิ่งก่อสร้าง และธรรมชาติ ระยะทางในการศึกษาประมาณ 500 

เมตร จดุศกึษามีจํานวน 19 จดุ จดุศกึษาทัง้หมดครอบคลมุพืน้ท่ีสิ่งก่อสร้างสมยัสงครามโลก และ

พรรณไม้ โดยทางเดินศกึษาเป็นลกัษณะเส้นทางท่ีเป็นทางมาบรรจบกนั (Loop) รูปแบบแนวทาง

ของเส้นทางเดินศึกษาภายในศูนย์การเรียนรู้แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีสมัย

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิมี 3 รูปแบบ คือ 

 1. ทางลาดชนั หรือทางขึน้เขาและลงเขา คา่ความชนัประมาณ 25 - 45 องศา 

 2. ทางคอ่นข้างเรียบในแนวระนาบ 
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 3. ทางท่ีมีเส้นทางนํา้ตามธรรมชาตแิบง่  

 พร้อมทัง้นําเสนอแนวทางของลักษณะแผ่นป้ายข้อมูลภายในศูนย์การเรียนรู้แหล่ง

ศกึษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งแบง่รูปแบบ

ตามวตัถปุระสงค์การใช้งาน ดงันี ้ 

 ป้ายชื่อแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 ป้ายแผนผงัแสดงภาพรวมของศนูย์การเรียนรู้ฯ 

 ป้ายอธิบายข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ และโบราณคดี(สิ่งก่อสร้าง) 

 ป้ายอธิบายข้อมลูทางธรรมชาต ิ

 ป้ายบอกทศิทาง 

 และแนวทางของรูปแบบสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น เช่น ถงัขยะ ห้องนํา้ พร้อม

ทัง้เสนอแนะเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในท้องถ่ิน เช่น 

การจดัโครงการสืบสานประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมท้องถ่ินประมาณ เดือนละ 1 ครัง้ และโครงการ

สนบัสนนุให้เยาวชนหรือคนในท้องถ่ินได้สว่นร่วมในศนูย์การเรียนรู้ ทําให้รู้สึกว่าทกุคนเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในพืน้ที่ เช่น เป็นผู้อธิบายข้อมูล หรือ เป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กบัผู้สนใจ 

รวมทัง้เป็นสว่นหนึง่ในการดแูลสิ่งของหรือความเรียบร้อยภายในศนูย์การเรียนรู้ดงักลา่ว เป็นต้น 

 ทัง้นีแ้นวทางของการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตดังกล่าวมีหลักที่ต้องคํานึง 4 

ประการ คือ  

 1. ผู้ศึกษา หรือ ผู้ ใช้บริการ ด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความรู้ความเข้าใจที่จะได้รับ 

และความปลอดภยั 

 2. ความถกูต้องของข้อมลู 

 3. ความเหมาะสม กลมกลืนกบัพืน้ท่ี 

 4. ความพอเพียงทางด้านรูปแบบ และงบประมาณ  

 แผนปฏิบัติตามแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน 

ลกัษณะของแผนปฏิบตัิตามแนวทางท่ีได้นําเสนอข้างต้นเพื่อให้เกิดศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนบ้าน

เขาทเุรียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นรูปแบบท่ีสามารถนําไปตอ่ยอดได้ เน่ืองจาก

ลกัษณะของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบศนูย์การเรียนรู้ของชมุชน ทัง้ 2 ประเภท สร้างเพื่อ

ชาวบ้านในชมุชนท้องถ่ิน ดงันัน้ ผู้ มีส่วนในการจดัการดําเนินงาน, ผู้ ท่ีใช้ประโยชน์ และ ผู้ดแูล จึง

ควรเป็นคนในท้องถ่ิน และสมควรวา่ควรมีองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลกระบวนการและขัน้ตอน
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ต่างๆในแผนปฏิบตัิตามแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน โดยมี

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ และ

เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึง

ประชาชนในพืน้ท่ีด้วย แนวทางโครงสร้างองค์กร ดงันี ้

 

องค์กรรับผิดชอบการดําเนินงานตามแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใน

บ้านเขาทุเรียน ตาํบลเขาพระ อาํเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

วตัถปุระสงค์ขององค์กร

  เพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง และกระจายข้อมูลการดําเนินงานให้กับชุมชนได้รับ

ทราบ รวมถึงเป็นการสร้างหนว่ยงานท่ีดแูล และรับผิดชอบการดําเนินงานจดัการแหล่งเรียนรู้แห่งนี ้

เพ่ือผลสําเร็จท่ียัง่ยืน  

 :  

หน้าท่ีรับผิดชอบ

 1. ดแูลรับผิดชอบเร่ืองกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆตามระยะการดําเนินงานดงัระบุ

ในแผนปฏิบตัติามแนวทางการจดัการแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน  

 :  

 2. ดแูลเร่ืองการบํารุงรักษาแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน  

โครงสร้างองค์กร

 เกิดจากการรวมตวัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณโดยรอบซึง่เป็นพืน้ที่

ใกล้เคียง และเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีดําเนินงาน ดงันี ้

 :  

 ผู้ดแูลรับผดิชอบองค์กร คือ องค์การบริหารสว่นตําบลเขาพระ 

 ประธานองค์กร คือ ผู้วา่ราชการจงัหวดันครนายก 

 รองประธานองค์กร คือ นายอําเภอ 

 สมาชกิองค์กร ประกอบด้วย 

 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพืน้ที่ร่วมกัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล

สาริกา องค์การบริหารส่วนตําบลพรหมณี และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ่โดยการส่ง

ตวัแทนมาหน่วยงานละไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และส่วน

การศึกษาเพื ่อเข้ามารับฟังพร้อมทัง้ เสนอแนะ และนําข้อมูลต่างๆในการดําเนินงานไป

ประชาสมัพนัธ์ในท้องถ่ินของตน ทัง้ในสว่นของการดําเนินงาน และการศกึษา  

 2. ตวัแทนจากหมูบ้่านซึง่หมายถึงกํานนั หรือ ผู้ ใหญ่บ้าน ท่ีอยู่ในตําบลเขาพระทัง้ 12 

หมู่บ้าน ซึ่งอาจเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องทางด้านการวางแผนและการดแูล รวมทัง้กระจายข่าวตา่งๆ

ให้กบัชาวบ้านในปกครองได้รับทราบเน่ืองจากพืน้ท่ีดําเนินงานอยู่ในตําบลเขาพระ อาจส่งผลต่อ
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การร่วมมือส่งผลดีต่อการรับรู้ของชาวบ้านเก่ียวกบัความเป็นไปท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ินของตนเอง ซึ่ง

อาจสง่ผลในการกระตุ้นให้เกิดพลงัรวมตวัจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ขึน้ในพืน้ท่ีของตนเองบ้างก็เป็นได้ ซึ่ง

จะสง่ผลให้เกิดสงัคมแหง่การเรียนรู้ในวงกว้าง 

 3. ตวัแทนจากประชาชน ทัง้ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีและประชาชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านอ่ืนๆในตําบล

เขาพระ เพื่อเป็นตวัแทนการดําเนินงานภาคประชาชน ในการแสดงความคิดเห็น และร่วมดูแล

รับผดิชอบ รวมถึงกระจายขา่วสารตา่งๆ 

 แผนปฏิบัติตามแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน 

แบง่เป็น 6 ระยะ คือ 

 ระยะท่ี 1 ดําเนินการสํารวจ และศกึษาพืน้ที่อ่ืนบริเวณใกล้เคียงเพิม่เติม ระยะเวลาใน

การดําเนินงานประมาณ 2 เดือน  

 พืน้ท่ีท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม คือ บริเวณพืน้ที่บ้านของนายบตัอยู่ห่างจากแหล่งขุดค้น

ทางโบราณคดีเดมิประมาณ 470 เมตร อาจทําให้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัการตัง้คา่ยทหารเพิ่มมากขึน้ 

เป็นการเพิ่มบริบทท่ีสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีเขาทเุรียนให้สมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

 ระยะท่ี 2 จดัเตรียมพืน้ท่ีศนูย์การเรียนรู้ในชมุชนท่ีมีลกัษณะเป็นอาคาร ระยะเวลาใน

การดําเนินงานประมาณ 3 เดือน ดงันี ้

1. จดัเตรียมพืน้ท่ีท่ีจะจดัเป็นศนูย์การเรียนรู้ 

2. จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องการการนําเสนอข้อมลู  

 3. จัดเตรียมโบราณวัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งประกอบเพื่อให้ความรู้ ทัง้ที่เกี่ยวข้องกับ

ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสิ่งของสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  

 ระยะที่ 3 จดัเตรียมข้อมูลนําเสนอภายในศนูย์การเรียนรู้ในชุมชนที่มีลกัษณะเป็น

อาคาร ระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 2 เดือน ดงันี ้

 1. นําชดุข้อมลูท่ีได้ศกึษารวบรวม คือ ชดุข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

และชดุข้อมลูทางด้านโบราณคดี 

2. จดันําเสนอตามลกัษณะของการส่ือสารชดุข้อมลูตา่งๆกบัผู้ศกึษา 

 ระยะที่ 4 ปรับปรุงพืน้ที่บริเวณที่จดัเป็นแหล่งศึกษาประวตัิศาสตร์ โบราณคดีสมัย

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 3 เดือน ดงันี ้

1. ปรับปรุงพืน้ท่ีให้มีความปลอดภยัในการเข้าศกึษาเรียนรู้ตามเส้นทางตา่งๆ 

2. สร้างอาคารหรือแนวป้องกนัการถกูทําลายของสิง่ก่อสร้างจากธรรมชาต ิ
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  ระยะท่ี 5 ดําเนินการจดัเตรียมเก่ียวกบัองค์ประกอบด้านตา่งๆภายในศนูย์การเรียนรู้ท่ี

เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 4 เดือน ดงันี ้

1. สร้างเส้นทางศกึษา 

2. สร้างแผน่ป้ายตา่งๆ 

3. สร้างสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ 

 โดยการจดัเตรียมองค์ประกอบให้ดําเนินตามแนวทางท่ีได้กลา่วในข้างต้น 

 ระยะที่ 6 จัดการและสนันสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ระยะเวลาในการ

ดําเนนิตามความเหมาะสม 

 กิจกรรมเป็นส่วนสําคญัที่ก่อให้เกิดการสืบสานการคงอยู่ของความรู้ และศูนย์การ

เรียนรู้ เป็นการทําให้สิ่งเหล่านัน้มีชีวิตและกระตุ้นความสนใจอยู่เสมอ รูปแบบและลกัษณะของ

กิจกรรม ได้แก่ 

 1. การจดัโครงการสืบสานประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมท้องถ่ินประมาณ เดือนละ 1 ครัง้ 

เช่น จัดวันเรียนรู้ในวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือนเป็นวนัเรียนรู้ สืบสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน เป็นต้น 

 2. สนบัสนุนให้เยาวชนหรือคนในท้องถ่ินได้ส่วนร่วมในศนูย์การเรียนรู้ ทําให้รู้สึกว่า

ทกุคนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี  

  ระยะเวลาในการปฏิบตัติามแผนปฏิบตัิตามแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียนทัง้สิน้ประมาณ 14 เดือน หรือ 1 ปี 2 เดือน จึงแล้วเสร็จ ทัง้นีร้ะยะเวลา

การปฏิบตัิตามแผนดงักล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรล้าช้าเกิน 18 

เดือน  

 จากการศึกษาตามที่ได้กล่าวข้างต้นเก่ียวกับแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิต พร้อมทัง้แผนปฏิบตัิตามแนวทางเพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน ผู้

ศกึษาได้ศกึษาและรวบรวมข้อมูลด้านตา่งๆจากหลกัฐานเอกสาร การศึกษาทางโบราณคดี และ

การศกึษาจากผู้ รู้ภายในชมุชน นํามาสงัเคราะห์โดยมีฐานอยู่บนความพึงพอใจและความต้องการ

ของกลุม่ประชากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนภายในท้องถ่ินอยา่งแท้จริง  
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อภปิรายผลการศึกษา 

 การศึกษาที่ผ่านมาเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ และโบราณคดีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 

ภายในบริเวณจงัหวดันครนายก และพืน้ที่บริเวณบ้านเขาทุเรียน รวมถึงพืน้ที่อื่นๆโดยรอบ ทําให้

ทราบถึงความสําคญัของพืน้ท่ีนีใ้นฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลก และเป็นฐานท่ีมัน่สดุท้าย

ของกองทพัญ่ีปุ่ นในประเทศไทยก็วา่ได้ และพืน้ท่ีท่ีกองกําลงัญ่ีปุ่ นเข้ามาตัง้ฐานทพัซึ่งมีอาณาเขต

ครอบคลมุเป็นบริเวณคอ่นข้างกว้างโดยมีอาณาบริเวณครอบคลมุ ตัง้แตเ่ขาทเุรียน เขาพระ เขาฝา

ละมี ในเขตตําบลเขาพระ และตําบลพรหมณี อําเภอเมือง ถึงเขาดินเหนียว และเขาชะโงกในเขต

พืน้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึง่พืน้ที่การตัง้ฐานทัพ หรือ ค่ายทหาร ดงักล่าวหมาย

รวมถึงบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีราบด้วย ซึ่งมีขนาดประมาณ 37,812 ไร่ และเม่ือเทียบกับพืน้ท่ีท่ีมีการ

ดําเนินงานศกึษาและขดุค้นทางโบราณคดีบริเวณทิศเหนือคอ่นมาทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ

เขาทเุรียน มีพืน้ท่ีศกึษาประมาณ 5 ไร่ คดิเป็น 0.71 % ของพืน้ท่ี 

 เขาทุเรียนมีพืน้ท่ีประมาณ 500-700 ไร่ และเม่ือเทียบกับสดัส่วนของพืน้ท่ีทัง้หมดท่ี

เก่ียวข้องกบัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เท่ากบั 0.01 % เท่านัน้ แสดงให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ของพืน้ท่ี

ท่ีเก่ียวข้องกับช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบพบว่าเขาทุเรียนเป็นเพียงจุดหนึ่งท่ีแม้จะมี

ความสําคญั หากแต่บริบทของพืน้ที่โดยรอบยงัมีอีกมากมาย ดงันัน้หากมีการขยายพืน้ที่ศึกษา

บริเวณเขาทุเ รียนและพืน้ที ่ใกล้เคียงให้กลายเป็นส่วนหนึง่ของข้อมูลประวัติศาสตร์สมัย

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จงึเป็นสิ่งท่ีสมควรทําเป็นอยา่งย่ิง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรขยายพืน้ที่ศึกษาบริเวณเขาทุเรียนให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ ด้วยการสํารวจและขุดค้น

ทางโบราณคดี หรือปรับแต่งพืน้ที่ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของลักษณะพืน้ที่ โดยอาจใช้

รายงานการขดุค้นเขาทเุรียนท่ีดําเนินการไปแล้วเป็นต้นแบบในเร่ืองของโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ

ก่อสร้าง รวมถึงสิ ่งของที่อาจจะพบจากการสํารวจและขุดค้น โดยดําเนินการควบคู่ร่วมกับ

แผนปฏิบตัิตามแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทเุรียน เพื่อเป็นการเพิ่ม

ความสมบูรณ์ของข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ซึ ่งก่อให้เกิดความน่าสนใจในพืน้ที่ รวมทัง้เป็นปัจจัย

สนบัสนนุให้บคุคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมและศกึษาข้อมูลประวตัิศาสตร์ดงักล่าวมากขึน้ ส่งผล

ให้ชมุชนแห่งนีก้ลายเป็นศนูย์ศกึษาประวตัิศาสตร์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิ่งท่ีสําคญัอีกประการ คือ 

การขยายพืน้ท่ีศกึษาบริเวณเขาทเุรียนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเนือ้หาท่ีสมบรูณ์เป็นการเพิ่มเติม

ข้อมลูทางด้านประวตัศิาสตร์สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในประเทศไทยให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ 
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. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพมิพ์, 2520. 

พระครูสิทธิคีรีรักษ์. ประวตัิวดัเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก

พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต). 

. ม.ป.ท., 

 ม.ป.ป. 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

พร้อมพนัธ์ สนิทวงศ์, หม่อมหลวง และมนสั นวลเจริญ. “รายงานการสํารวจดินจงัหวดันครนายก 

 ฉบบัท่ี 231.” กองสํารวจดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2522. (อดัสําเนา) 

. กรุงเทพฯ :        

 มลูนิธิพทุธธรรม, 2543. 

พิสิฐ เจริญวงศ์. รวมบทความเกี่ยวกับ "การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม" ลงพิมพ์ในคอลัมน์ 

ยงยุทธ ชูแว่น. ครึ่งศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู่อนาคตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย. 

 กรุงเทพฯ :  สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.), 2551. 

 "ศลิปวฒันธรรม" ของหนงัสือ "อาทิตย์" รายสปัดาห์. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2550. 

รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช. จดหมายเหตรัุชกาลที่ 3 เล่ม 5. 

 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคลสหประชาพาณิชย์, 2530 

“รายงานเบือ้งต้นการขดุค้นแหลง่โบราณคดีเขาดนิเหนียว.” ม.ป.ท., 2551. (อดัสําเนา) 
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“รายงานเบือ้งต้นการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก 

 จงัหวดันครนายก” ม.ป.ท., 2552. (อดัสําเนา) 

รัตนา ลกัขณาวรกุล. “การจดัทําเส้นทางศกึษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ.” เอกสารสมทบการ

 ประชมุสมัมนาหวัหน้าอทุยานแห่งชาติและวนอทุยาน ครัง้ท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 12 – 15 

 กนัยายน 2540 ณ จงัหวดัเชียงใหม,่ ม.ป.ท., 2540. (อดัสําเนา) 

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า. กองประวตัิศาสตร์. ประวตัิศาสตร์เมืองนครนายก. กรุงเทพฯ :   

 เมืองโบราณ, 2544. 

  . “การสมัมนาทางวิชาการ เล่ม 2 เร่ือง ภาษากบัประวตัิศาสตร์ และความเคลื่อนไหว

 ในวิชาประวัติศาสตร์ไทย.” จัดโดย โรงเรียนรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ 

 โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 16-18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2533. (อดัสําเนา) 

วริษา กมลนาวิน. ฝึกทกัษะภาษาลาวเวียงจนัทน์ : สําหรับนกัศกึษาและผู้สนใจทัว่ไป. กรุงเทพฯ : 

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 

วิบลูย์ ลีส้วุรรณ. เคร่ืองจกัสานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โอ. เอส.พริน้ติง้ เฮาส์, 2532.  

ศรีศกัร วลัลิโภดม. พิพิธภณัฑ์และประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั. กรุงเทพฯ : 

 มลูนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพนัธ์, 2551. 

สถาบนัส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ. การจัดกระบวนการ

 เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  Particitory Learning Process องค์ความรู้และประสบการณ์

 งานพฒันา NGO ภาคเหนือ ชดุท่ี 2. เชียงใหม่ : หจก. เชียงใหม่ บี. เอส.การพิมพ์, 

 2544. 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์. รายงานการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สําหรับ

 การศึกษาตลอดชีวิต : กรณีศึกษานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและพืน้ที่

 ใกล้เคียง. ม.ป.ท., 2544. 

 .การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : โครงการ

 หนงัสือโบราณคดีชมุชน, 2550. 

สุพัตรา ชาติบญัชาชัย. กระบวนการการเรียนรู้ แนวคิด ความหมาย และบทเรียนในสังคมไทย. 

 กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.), ม.ป.ป. 

สภุัทรดิศ ดิศกลุ. กรุงเทพฯ : หนงัสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์หม่อมเจ้า      

 สภุทัรดศิ ดศิกลุ วนัท่ี 29 มถินุายน 2547. 
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สมุาลี สงัข์ศรี. รายงานการวิจยัการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสงัคมไทยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : 

 สถาบนัเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาแหง่ชาต ิสกศ., 2544. 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. การเรียนรู้ขมุทรัพย์ในตน. กรุงเทพฯ : สํานกัพฒันา

 ระบบการศึกษาและวางแผนมหภาค สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

 2540.  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี . 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบ “ฉบบัสมบรูณ์” พ.ศ. 2550-2554. 

 กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพ์สตูรไพศาล, 2549.  

สํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ(สํานกังาน 

 กปร.). ศนูย์ศกึษาการพฒันาพิพิธภณัฑ์ธรรมชาตท่ีิมีชีวิต. ม.ป.ท., 2550. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษา สารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่พัฒนาและ

 สง่เสริมการจดัการเรียนรู้ของคนไทย. กรุงเทพฯ : สกศ. ศธ., 2548. 

 . รายงานการวิจยัการจดัการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ์. 

 กรุงเทพฯ : สกศ. ศธ., 2548. 

สํานักผู้ ตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

 ศกึษาธิการ เอกสารลําดบัท่ี 7/2549. รายงานการศกึษาวิจยัเร่ือง “การจดัการศกึษา

 ตามอัธยาศัยขององค์กรและสถาบันในเขตตรวจราชการที่ 4.” ม.ป.ท., 2549.         

 (อดัสําเนา) 

ส่วนไทยนิทศัน์ สถาบนัวฒันธรรมศึกษา สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวง

 วฒันธรรม.  เกณฑ์มาตราฐานและแนวทางการดําเนินงานแหล่ง เ รียนรู้ทาง

 วฒันธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, 

 2551. 

อนชุาต ิบรูณะพิมพ์ และมยรีุ จิตต์แก้ว. การจกัสานผลติภณัฑ์ไม้ไผ่. กรุงเทพฯ : หจก. อกัษรสยาม

 การพมิพ์ กรุงเทพฯ, 2547. 

อานตัิ บํารุงวงศ์. รายงานการขดุแตง่โบราณสถานหมายเลข 1-2 นอกสนัคเูมืองดงละครด้านทิศ

 เหนือตําบลดงละคร อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก. กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ กอง

 โบราณคดี, 2533. 
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องอาจ นยัพฒัน์. การออกแบบการวิจยั : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ และผสมผสานวิธีการ 

 (Research Design : Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods 

 Approaches). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551. 

เออิจิ มรูาชิม่า และนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ผู้แปล. ผู้บญัชาการชาวพทุธ ความทรงจําของนายพล

 นากามรูะเก่ียวกับเมืองไทยสมยัสงครามมหาเอเชียบรูพา. พิมพ์ครัง้ท่ี 2, กรุงเทพฯ : 

 สํานกัพมิพ์มตชิน จํากดั, 2546. 

เอ่ียม ทองดี. วัฒนธรรมข้าวและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทํานาปลูกข้าวในภาคตะวันออก

 เฉียงเหนือ กรณีศกึษา บ้านหนั หมู ่4 ตําบลหนองกงุธนสาร อําเภอภเูวียง บ้านอมั- 

 พวนั หมู่ 14 ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น. กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยั

 ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล, 2532. 
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 จงัหวดันครนายก. สมัภาษณ์, 4 กมุภาพนัธ์ 2553. 

บญุฮงค์ กตัตา. กํานนัตําบลเขาพระ จงัหวดันครนายก. สมัภาษณ์, 5 กมุภาพนัธ์ 2553. 

ปรารถนา นวพรรณ. ผู้ สืบทอดภมูปัิญญาการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบล

 เขาพระ จงัหวดันครนายก. สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2553. 

พวง อะโนดาษ. ชาวบ้านบ้านเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ จังหวัดนครนายก. สัมภาษณ์, 23 

 พฤศจกิายน 2552. 

แสวง แสงอรุณ. ผู้ สืบทอดภมูปัิญญาการผลิตเคร่ืองจกัสานภายในบ้านเขาทเุรียน ตําบลเขาพระ 

 จงัหวดันครนายก. สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2553. 
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ไสว ศรีทา. ประธานสภาวฒันธรรมตําบลเขาพระ จงัหวดันครนายก. สมัภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 

 2553. 

สุข ปานเขาแดง. ชาวบ้านบ้านเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ จังหวัดนครนายก. สัมภาษณ์, 23 

 พฤศจกิายน 2552. 

สมพงษ์ พวยอ้วน. อดีตกํานนัตําบลเขาพระ จงัหวดันครนายก. สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2553. 

หล้า อะโนดาษ. ชาวบ้านบ้านเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ จังหวัดนครนายก. สัมภาษณ์, 23 

 พฤศจกิายน 2552. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
โบราณวัตถุท่ีราษฏรบ้านเขาทุเรียนเก็บรักษาไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ก โบราณวัตถุท่ีราษฎรบ้านเขาทุเรียนเก็บรักษาไว้ 
 

หมาย 

เลข 

ชิน้ 

    

ช่ือ 

 

ขนาด(เซ็นตเิมตร) 

 

เกบ็รักษาโดย 

               

รูปถ่าย 

1 ดาบ 

(ยาว) 

ด้ามยาว  100 ซ.ม. 

ด้ามกว้าง 4 ซ.ม. 

ปลอกยาว 76 ซ.ม.  

ตวัดาบกว้าง 3 ซ.ม. 

นาย สมพงษ์  

พวยอ้วน บ้านเลขท่ี 

58/1 ม. 5 

 ต.เขาพระ 

อ.เมือง 

จ.นครนายก 
 

2 ดาบ (สัน้) ด้ามยาว 80 ซ.ม. ด้าม

กว้าง 4 ซ.ม. ปลอก

ยาว 56 ซ.ม. เนือ้ดาบ 

3 ซ.ม. 

นาย สมพงษ์  

พวยอ้วน  

 

 

3 ชุ ด ท ห า ร

ญ่ีปุ่ น 

ลําตัวยาว 142 ซ.ม. 

ไหล่กว้าง 42 ซ.ม . 

กระดุมไม้กะลา มีฮูท 

เ นื อ้ ผ้ า เ ป็ น กํ า ม ะ ยี

(สกัหลาด) สีเขียวขีม้้า

อ่อน 

นาง พวง  

อ ะ โ น ด า ษ 

บ้านเลขท่ี 75 หมู่ 8 

ต.เขาพระ   

อ.เมือง  

จ.นครนายก 

 

 

 

4 ถุ ง ผ้ า

สําหรับใส่

ซองปืน 

ยาว 132 ซ.ม. ส่วน

ปากกว้าง 16 ซ.ม. 

ปลายกว้าง 6.5 ซ.ม. 

นาง พวง  

อะโนดาษ 

 

6 กระเป๋าผ้า  ยาว 40 ซ.ม.  

กว้าง 33 ซ.ม.  

ทําจากผ้ากะสอบ  

สายกระเป๋ายาว  

80 ซ.ม. 

นาง พวง  

อะโนดาษ 

 

 
 

 

 

 

 

หมาย 

เลข

ชิน้ 

 

ช่ือ 

 

ขนาด(เซ็นตเิมตร) 

 

เกบ็รักษาโดย 

 

รูปถ่าย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7 ถงัเหลก็ สูง 90 ซ.ม. เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 56 ซ.ม. 

เหลก็หนา 1 ซ.ม. 

นางยี ไชยสวน 

บ้านเลขท่ี 81/1  

หมู่ 8  

ต.เขาพระ  

อ.เมือง  

จ.นครนายก 

               

 

 

8-11 กระสนุปืน แป้นยาว 6 ซ.ม.  

กว้าง 1.5 ซ.ม.  

ตัว ก ร ะ สุน ย า ว ร ว ม 

7.56  ซ.ม.  

ปลอกกระสนุยาว  

5.03 ซ.ม.   

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 บ้านเลขท่ี 16  

หมู ่8  

ต. เขาพระ  

อ. เมือง  

จ. นครนายก 

               

 

12 รางปืน  ยาว 11ซ.ม.  

กว้าง 2.8 ซ.ม. 

นาย ชาย รักหน้าท่ี                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หมาย 

เลข

ชิน้ 

 

ช่ือ 

 

ขนาด(เซ็นตเิมตร) 

 

เกบ็รักษาโดย 

 

รูปถ่าย 

13 โหล

สาเก 

สงู 8 ซ.ม.  

เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 

4.5 ซ.ม.  

เส้นผ่านศนูย์กลางโหล  

12 ซ.ม.  

เส้นผ่านศูนย์กลางก้น

โหล 9.5 ซ.ม.  

นาย ชาย รักหน้าท่ี                

 

 

14-18  เ กื อ ก

ม้า   

   

มี 3 ขนาด 1. ขนาด

ใหญ่  ก ว้างทัง้หมด 

12.3 ซ.ม.  

ยาวทัง้หมด 12.5 ซ.ม.  

2. ขนาดกลาง  

กว้างทัง้หมด 8ซ.ม.  

ยาวทัง้หมด 10 ซ.ม.  

3. ขนาดเลก็  

กว้างทัง้หมด  7.3 ซ.ม.  

ยาวทัง้หมด  

8 ซ.ม. 

นาย ชาย รักหน้าท่ี                

 

19 กระบอก

นํา้  

   

มีตวัอกัษรเขียนด้านข้าง 

สงูทัง้หมด 8.5 ซ.ม. 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 

3.5 ซ.ม.  

ลําตวักว้าง 14 ซ.ม. 

 ก้นกว้าง 6 ซ.ม.  

ยาว 10.5 ซ.ม. 

 

นาย ชาย รักหน้าท่ี                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หมาย 

เลข

ชิน้ 

 

ช่ือ 

 

ขนาด(เซ็นตเิมตร) 

 

เกบ็รักษาโดย 

 

รูปถ่าย 

20  กระบอกนํา้ 

 

สงูทัง้หมด 8 ซ.ม. 

เ ส้น ผ่านศูน ย์กลาง

ปาก 3.5 ซ.ม.  

ลําตวักว้าง 15 ซ.ม.  

ก้นกว้าง 6.5 ซ.ม.  

ยาว 11 ซ.ม. 

 

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 

               

 

21  กระเป๋าผ้าบรรจุ

กระบอกนํา้ 

 

ยาวทัง้หมด 23 ซ.ม. 

กว้างทัง้หมด 18 ซ.ม. 

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 

 

               

 

22   ฆ้อนเลก็  

 

ยาวทัง้หมด 75 ซ.ม. นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หมาย 

เลข

ชิน้ 

 

ช่ือ 

 

ขนาด(เซ็นตเิมตร) 

 

เกบ็รักษาโดย 

 

รูปถ่าย 

23    จอบ 

   

ใบยาว 24.5 ซ.ม. 

ใบกว้าง 10 ซ.ม. 

 

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 

 

               

 

24    จอบมีซ่ี 

   

ใบจอบยาว 20 ซ.ม.  

 

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 

 

               

 

25    เล่ือย 

   

ยาวทัง้หมด 108 ซ.ม. 

ด้ามยาว  65 ซ.ม. 

ใบเล่ือยยาว 62 ซ.ม. 

 

 

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 

 

 

               

26  หม้อ

ทองเหลือง 

   

สงูทัง้หมด 20 ซ.ม. 

เ ส้น ผ่านศูน ย์กลาง

ปาก 26.5 ซ.ม.  

 

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 

 

               

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



หมาย 

เลข

ชิน้ 

 

ช่ือ 

 

ขนาด(เซ็นตเิมตร) 

 

เกบ็รักษาโดย 

 

รูปถ่าย 

27    โซ ่

 

ยาว 24 ซ.ม. 

 

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 

               

 

28-30 บงัเหียนม้า 

 

ยาวทัง้หมด 16  

ซ.ม.  

 

 

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

 

               

31 ผ้าเช็ดหน้า 

(สมยั 

จอมพล ป.

พบิลู

สงคราม) 

 

 

 

นาย ชาย รักหน้าท่ี 

               

 

32 หมวกเหลก็ ยาว 28 ซ.ม.  

กว้าง 24 ซ.ม.  

สงู 17 ซ.ม. 

 

กํานนับญุฮงค์  

กตัตา 

 

               

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



หมาย 

เลข

ชิน้ 

 

ช่ือ 

 

ขนาด(เซ็นตเิมตร) 

 

เกบ็รักษาโดย 

 

รูปถ่าย 

33    กะทะ 

   

สงู 3 ซ.ม.  

เส้นผ่านศนูย์กลางบน 

29 ซ.ม.  

เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 

26 ซ.ม. 

 

กํานนับญุฮงค์ กตัตา 

 

 

               

 

34 กระบอกนํา้ 

   

สงูทัง้หมด 8.5 ซ.ม. 

เ ส้น ผ่านศูน ย์กลาง

ปาก 3 ซ.ม.  

ลําตวักว้าง 14ซ.ม. 

 ก้นกว้าง 6 ซ.ม.  

ยาว 10 ซ.ม. 

 

 

กํานนับญุฮงค์ กตัตา 

 

 

            

 

35  ภาชนะที่มี

ทองแดงเป็น

สว่นประ 

ก อ บ ห ลั ก

รูปทรงถ้วยมี

ฐาน  

 นาย สมพงษ์ พวยอ้วน 

บ้านเลขท่ี 58/1 ม.5    

ต.เขาพระ    

อ.เมือง 

จ.นครนายก 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



หมาย 

เลข

ชิน้ 

 

ช่ือ 

 

ขนาด(เซ็นตเิมตร) 

 

เกบ็รักษาโดย 

 

รูปถ่าย 

36    ถ้วย 

   

 นาย สมพงษ์  

พวยอ้วน  

บ้านเลขท่ี 58/1 ม.5    

ต.เขาพระ    อ.เมือง 

จ.นครนายก 

 

 

               

 

37    ถ้วย 

   

 นาย สมพงษ์  

พวยอ้วน  

บ้านเลขท่ี 58/1 ม.5    

ต.เขาพระ    อ.เมือง 

จ.นครนายก 

 

 

               

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



281 

 

ภาคผนวก ข โบราณวัตถุท่ีได้จากการดาํเนินงานทางโบราณคดบีริเวณเขาทุเรียน 

 

หมายเลข

ชิน้ 

หมายเลข

ถุง 

หลุมขุด

ค้น 

ชื่อ รูปถ่าย 

1 Site1-001 Site 1 

หลมุ

เพลาะ

ยาว 

ชิน้สว่น

กระถาง

ดนิเผา 

 

2 Site1-002 Site 1 

หลมุ

เพลาะ

ยาว 

ตะปู

เหลก็หวั

กลม 

 

3 Site1-002 Site 1 

หลมุ

เพลาะ

ยาว 

ตะปู

เหลก็หวั

กลม 

4 Site1-003 Site 1 

หลมุ

เพลาะ

ยาว 

เศษถ่าน  

5 Site1-004 Site 1 

หลมุ

เพลาะ

ยาว 

ตะปู

เหลก็หวั

กลม 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



282 

 
หมายเลข

ชิน้ 

หมายเลข

ถุง 

หลุมขุด

ค้น 

ชื่อ รูปถ่าย 

6 Site1-005 Site 1 

หลมุ

เพลาะ

ยาว 

ตะปู

เหลก็ 

 
7 Site1-006 Site 1 

หลมุ

เพลาะ

ยาว 

ตะปู

เหลก็รูป

ตวัย ู

 
8 Site1-007 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

สายไฟ 

 
9 Site1-008 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

ตะปู

เหลก็หวั

กลม 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



283 

 
หมายเลข

ชิน้ 

หมายเลข

ถุง 

หลุมขุด

ค้น 

ชื่อ รูปถ่าย 

10 Site1-009 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

ตะปู

เหลก็รูป

ตวัย ู

 
11 Site1-010 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

ฝาเหลก็?  

 

 

 
 

 

12 Site1-011 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

ชิน้สว่น

อปุกรณ์? 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



284 

 
หมายเลข

ชิน้ 

หมายเลข

ถุง 

หลุมขุด

ค้น 

ชื่อ รูปถ่าย 

13 Site1-012 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

น็อตและ

แหวน 

 

14 Site1-012 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

แหวนหก

เหลี่ยม 

15 Site1-012 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

น็อตและ

แหวน 

 
16 Site1-003 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

ชิน้สว่น

เหลก็ยาว 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



285 

 
หมายเลข

ชิน้ 

หมายเลข

ถุง 

หลุมขุด

ค้น 

ชื่อ รูปถ่าย 

17 Site1-004 Site 1 

หลมุ

บคุคล 

ชิน้สว่น

เหลก็

ขนาดเลก็ 

 

 
 

 

 

18 Site1-015 Site 1 

บอ่นํา้ 

ตะปู

เหลก็รูป

ตวัย ู

 

 

 

 
 

 

 

 

19 Site1-016 Site 1 

บอ่นํา้ 

ตะปู

เหลก็รูป

ตวัย ู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



286 

 
หมายเลข

ชิน้ 

หมายเลข

ถุง 

หลุมขุด

ค้น 

ชื่อ รูปถ่าย 

20 Site1-017 Site 1 

บอ่นํา้ 

ตะปู

เหลก็หวั

กลม 

 

21 Site1-017 Site 1 

บอ่นํา้ 

ตะปู

เหลก็หวั

กลม 

22 Site1-017 Site 1 

บอ่นํา้ 

ตะปู

เหลก็หวั

กลม 

23 Site1-018 Site 1 

บอ่นํา้ 

เส้นเหลก็  

 

24 Site1-018 Site 1 

บอ่นํา้ 

เส้นเหลก็ 

25 Site1-018 Site 1 

บอ่นํา้ 

เส้นเหลก็ 

26 Site1-018 Site 1 

บอ่นํา้ 

เส้นเหลก็ 

27 Site1-019 Site 1 

บอ่นํา้ 

ภาชนะ

แก้ว สฟ้ีา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



287 

 
หมายเลข

ชิน้ 

หมายเลข

ถุง 

หลุมขุด

ค้น 

ชื่อ รูปถ่าย 

28 Site1-020 Site 1 

บอ่นํา้ 

ชิน้สว่น

อปุกรณ์ 

 

29 Site1-020 Site 1 

บอ่นํา้ 

ชิน้สว่น

อปุกรณ์ 

 

30 Site1-020 Site 1 

บอ่นํา้ 

ชิน้สว่น

อปุกรณ์ 

 

31 Site4-001 Site 4 

หลมุปืน

ใหญ่ 

กระสนุ 

 

 
 

32 Site4-002 Site 4 

หลมุ

ปตอ.

หมายเลข 

2 

เกือกม้า  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



288 

 
หมายเลข

ชิน้ 

หมายเลข

ถุง 

หลุมขุด

ค้น 

ชื่อ รูปถ่าย 

33 Site4-003 Site 4 

หลมุปืน

ใหญ่ 

ตะปู

เหลก็หวั

กลม 

 
    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



289 
 

ประวัตผู้ิวิจัย 
 

ช่ือ-สกลุ  นาวสาวปรมปณต แก้วนนท์ 

ท่ีอยู ่ 127/215 หมู ่1 ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 
 

ประวตักิารศกึษา 

          พ.ศ. 2550 สําเร็จการศกึษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกโบราณคดี วิชาโท

  มคัคเุทศก์ (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จากมหาวิทยาลยัศลิปากร 

          พ.ศ. 2550 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

  วฒันธรรม บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	bibliography
	appendix

