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ค ำน ำ 
 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพ่ือใช้เป็นต าราประกอบการศึกษารายวิชาแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน ประกอบด้วยเนื้อหา 9 บท ประกอบด้วย ปฐมบทแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชน ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน สภาพ ปัญหา และ
แนวโน้มแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน การจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสู่สากล  

ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากสื่อสารสนเทศต่างๆ ตลอดจน
ประสบการณ์ตรงในการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด ทั้งการศึกษาอบรม ติดตามความ
เคลื่อนไหวศาสตร์และศิลป์ในด้านการจัดการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ 
เวลา 27 ปี รวมทั้งหน้าที่ในฐานะผู้สอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์แล้ว ยังได้น าเอาประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการบริการวิชาการ การเป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาวิจัยในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในชุมชน        
มาหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา โดยได้แทรกภาพ ตาราง และบทประพันธ์ที่ได้จัดท าข้ึนเองในส่วนที่
ไม่ได้มีการอ้างอิง เพ่ือให้ต ารานี้มีความน่าสนใจและสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
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บทท่ี 1 
 

ปฐมบทแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู ้
 

 โลกมีเรื่องราวความรู้มากมายที่มนุษย์ต้องศึกษาเรียนรู้ นับตั้งแต่เกิดจนตาย มนุษย์ต้อง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ไม่อาจเรียนรู้ได้หมดและไม่มีวันสิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุค
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้เกิดแหล่งการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสได้
เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้มากข้ึน แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่มากมายเหล่านั้นเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้สนใจ เปิดโอกาสให้สามารถเสาะหาและเลือกท่ีจะเข้าถึงได้ในทุกท่ีทุกเวลา ช่วยท าให้ทุกคนได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ สามารถน าความรู้ทักษะต่างๆ ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ มาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ การเรียนรู้จึงเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์ 
อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์คือสัญลักษณ์ของผู้ใฝ่รู้ ทักษะการเรียนรู้จึงถือเป็นสิ่งพิเศษ และเป็นเครื่องมือ
อันทรงพลังในการสร้างโลกให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ควบคู่กันไป   
 

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 
 

การปฏิรูปการศึกษาตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
ในมาตรา 4 ได้ระบุถึงความส าคัญของการศึกษาไว้ว่า “เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548) แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชนทุกคน ดังนั้น ในการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ จึงต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. ความหมายของการเรียนรู้ 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 15) กล่าวว่า การเรียนรู้  (Learning) 
หมายถึง การด าเนินกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนหรือคนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้ อันน าสู่การ
เปลี่ยน แปลงพฤติกรรมและความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน การใช้สื่อ
และเทคโนโลยี    

ส่วนในแง่ของผู้เรียน วรรัตน์  อภินันท์กูล (2551: 172) ได้ให้ความหมาย การเรียนรู้ ไว้
ว่า การแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความรู้ หรือความเข้าใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่ความรู้ 



2 

 

ความคิด และทักษะต่างๆ เกิดข้ึนในระหว่างการเรียนรู้ จากการฟัง โต้ตอบ อ่าน คิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ฝึกฝน ค้นคว้า วิจัย เป็นต้น 
                 วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี (2559) กล่าวถึงความหมาย การเรียนรู้ ไว้ว่า การได้รับความ 
รู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจ
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่างๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ 
และเครื่องจักรบางชนิด  

 การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา จากการพัฒนาส่วนบุคคล
การเรียนการสอน หรือการฝึกฝน การเรียนรู้อาจมีการยึดเป้าหมายและความจูงใจเป็นตัวช่วย ดังมี
แนวคิดท่ีเชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เป็นปรัชญาที่มีข้อสันนิษฐานว่า 
ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้ ความรู้ได้มาจากการสร้างเพ่ืออธิบาย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 
2544: 29) 

สรุปไดว้่า การเรียนรู้ หมายถึง การเสริมสร้างประสบการณ์ให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ แนวคิด พฤติกรรม โดยอาศัยกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ แรงจูงใจ และความสนใจใคร่
รู้ ผ่านทักษะการอ่าน การฟัง การสัมผัส การใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือเทคนิควิธี เพ่ือจุดประสงค์ให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
2. กระบวนการเรียนรู้ 

 
 โดยทั่วไปขั้นตอนในการเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย มีลักษณะร่วมกันดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: 25) 
2.1  ส ารวจ ผู้เรียนหรือผู้สอนจะต้องศึกษา ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือใน

ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าที่ใดเหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
2.2 เรียนรู้  เมื่อผู้เรียนหรือผู้สอนศึกษาแหล่งเรียนรู้แล้วก็ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดย

มีการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ  
2.3 ประเมินผล  ได้แก่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือให้ทราบว่า

ได้ด าเนินการบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ผู้ท าหน้าที่ประเมิน เป็นได้ท้ังผู้สอน 
ผู้เรียน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

2.4 น าไปใช้ เมื่อเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  

2.5 ประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน  เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีการเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นไปยังบุคคลอื่น หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ตนเองอย่างสุงสูด 
 กระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาในระบบในปัจจุบัน ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกไปกับการเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ หรือเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง และสามารถสร้างผลงานที่แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย
ในลักษณะของการศึกษานอกระบบ ซึ่งให้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ที่เรียกว่า Practice-Based 
Learning อาจกล่าวได้ว่า เป็นการลงมือเรียนและเรียนโดยลงมือ (พิทักษ์  ศิริวงศ์  และพลชัย เพชร
ปลอด, 2557: 58) ผู้สอนจึงลดบทบาทลงกลายเป็น นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยต้องผลักดัน
ให้ผู้เรียนเกิดการลงมือเรียนได้เองเป็นเบื้องต้น ซึ่งจะน ามาซึ่งองค์ความรู้ แล้วน าไปสู่การเรียนโดยลง
มือท าได้เอง นั่นเป็นเป้าหมายปลายทางท่ีจะส าคัญของการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 การท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ จึงต้องด าเนินการให้ ลงมือเรียน ด้วย
วิธีการดังนี้ 

1. รู้จักแหล่งค้นคว้า ทักษะการใช้แหล่งค้นคว้าหรือแหล่งการเรียนรู้เป็นวิธีการที่ต้องให้
ผู้เรียนรู้จักแหล่งค้นคว้าต่างๆที่มีอยู่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 

2. รู้จักวิธีแสวงหา การแสวงหาความรู้เป็นส่วนต่อเนื่องกับการรู้จักแหล่งการค้นคว้า 
เพราะหากรู้แหล่งค้นคว้า แต่ไม่ได้ฝึกฝนหรือขาดทักษะในการค้นหาความรู้ ก็ไม่สามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ได้ 

3. วิเคราะห์ได้ การแยกแยะสิ่งต่างๆ ให้ทราบว่ามีรายละเอียดหรือองค์ประกอบใดบ้าง 
รู้ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ย่อมท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

4. สังเคราะห์ได้ ได้แก่ ความสามารถในการรวบรวม ประมวลความรู้ที่เหมือนหรือ
แตกต่างน ามาจัดหมวดหมู่หรือจัดระบบ หรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือให้น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ส่วนการ เรียนโดยลงมือ ควรให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายดังนี้ 
1. ประยุกต์ใช้เป็น เมื่อรู้แล้วผู้เรียนควรสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
2. สามารถผสานความรู้ ความสามารถในการรวมความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เก่าในเรื่องที่

เหมือนกัน โดยสามารถแยกแยะ ผสมผสานระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่ให้กลายเป็นองค์ความรู้
ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

3. สามารถบูรณาการความรู้ เป็นการหลอมรวมเอาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้
มาเชื่อมโยง ขัดเกลา ปรับเปลี่ยนหรือต่อยอดในการใช้แก้ปัญหาที่มีอยู่หรือเกิดข้ึน 

4. ใช้งานได้จริง เมื่อบูรณาการได้แล้วต้องสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ หรือสร้าง
ผลงานได้จริง  

 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
    การจัดการเรียนรู้ จ าเป็นต้องอาศัยหลักการและกระบวนการต่างๆ ในการจัดการให้

สอดคล้องกับผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่
หลากหลาย สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543)  โดยในหลักการของการมีส่วนร่วมต้อง
ถือว่าผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การหา
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ข้อมูล การจัดการ การด าเนินการ จนถึงการประเมินผล โดยเน้นหลักประชาธิปไตย ค านึงถึง
ความส าคัญของปัจเจกบุคคล ยึดหลักความสุข ความมีชีวิตชีวาของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตัวเองมี
ความหมาย มีคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง สามารถ
น าความรู้ต่างๆ ที่สร้างขึ้นและน าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จได้ด้วยความมั่นใจ (ส าลี  รักสุทธี, 2544) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงต้องน าหลักการข้างต้นไปใช้กับผู้เรียนที่แตกต่างกัน โดย 
เฉพาะกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ต้องค านึงถึง ความสนใจ ความต้องการ หรือ
พัฒนาการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีจ่ าเป็นต้องก าหนดให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

 
4. บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 
 ในการเรียนรู้ประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สอน และผู้เรียน  ผู้สอนหรือผู้ให้

ความรู้มีความหลากหลาย ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะครูอาจารย์จากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา อาจเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้จากหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือ
อาจเป็นบุคคลในชุมชนในท้องถิ่น ชาวบ้านที่มีความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พระ ผู้เฒ่าผู้แก่ 
นักปราชญ์ ผู้น า หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่วนผู้เรียนก็มีความแตกต่างทั้งเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
ประสบการณ์ ความสนใจ การจัดการเรียนรู้หรือจัดแหล่งการเรียนรู้จึงต้องค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ในที่นี้จะขอ
กล่าวถึงเฉพาะกลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงแบ่งตามวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึง
ผู้สูงอายุได้ดังนี้ (ศูนย์ส่งเสริมการ ศึกษาตามอัธยาศัย, ม.ป.ป.อ้างถึงใน สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์, 2551: 
201) 

4.1  เด็กแรกเกิด  การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กกลุ่มนี้อาจไม่สามารถให้ได้โดยตรง แต่สิ่ง
ที่แหล่งการเรียนรู้จัดบริการให้คือ การให้ความรู้แก่พ่อแม่ ซึ่งท าหน้าที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพ 
ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว ควรจัดการเรียนรู้ให้แก่พ่อแม่ตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์ เด็กจึงจะเติบโตเป็น
คนที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ 

4.2  เด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แก่เด็กท่ียังไม่ได้รับการศึกษาในระบบ
โรงเรียน โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังไม่มีโรงเรียนอนุบาล หรือชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
การจัดการเรียนรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียนมีความส าคัญมากส าหรับการเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่โรงเรียน 
และส่งเสริมพัฒนาการเพ่ือรองรับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนทั้งปริมาณและการท าความเข้าใจ 

4.3  เยาวชนในวัยเรียน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน 
แต่ต้องออกกลางคัน หรือเยาวชนที่จบการศึกษาเพียงระดับต้น แล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น เช่น จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อ เป็นต้น 

4.4  ผู้ที่พ้นวัยเรียนแล้ว และเข้าสู่การท างาน ได้แก่ เยาวชนที่พ้นวัยศึกษาเล่าเรียนใน
ระบบแล้ว และเข้าสู่การท างานหรือเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในวัยท างาน การจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มคนเหล่านี้
เพ่ือให้มีโอกาสศึกษาความรู้เพ่ิมเติมและสามารถน าไปใช้ในการท างาน 
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4.5  ผู้ใหญ่วัยท างาน มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้พ้นวัยเรียน แต่คนกลุ่มนี้ท างานมาเป็น
เวลานานพอสมควรแล้ว บางคนบางกลุ่มอาจใกล้จะหยุดพักเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ 
ครอบครัว เกษียณอายุจากการท างาน เป็นต้น จึงต้องจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป 

4.6  ผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มท่ีพักจากภาระการท างานแล้ว หรือเกษียณอายุราชการ เป็น
วัยที่ไม่ต้องการแสวงหาความรู้เพื่อความก้าวหน้าในงานแล้ว แต่ต้องจัดการเรียนรู้ให้สามารถปรับตัว
เข้าสู่วัยชราได้อย่างมีความสุข ช่วยพัฒนาชีวิตในชว่งบั้นปลายในการพักผ่อนหย่อนใจ การท างาน
อดิเรก หรือสร้างคุณค่าให้กับชีวิตในช่วงวัยชรา  

 
 

             
 

ภาพที่ 1.1 การปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน จะช่วยสร้างพฤติกรรมในศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และน าไปสู่การใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ตัวอย่างในภาพ เด็กหญิงแจสมิน อายุ 2 
ขวบ รักการหนังสือ สนใจการอ่านหนังสือและการเล่านิทานมาก จากการที่ผู้ปกครองเล่านิทานให้ฟัง
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และเริ่มอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่แรกเกิด) 

 
5. บทบาทของบุคลากรแห่งการเรียนรู้ 

 

    บุคคลทั้งสองกลุ่มทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ในลักษณะที่สอดคล้องกัน ดังเปรียบเทียบให้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองกลุ่ม ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1  บทบาทของบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
ข้อ บทบาทของบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ผู้สอน ผู้เรียน 
1 รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในโรงเรียนหรือชุมชนของ

ผู้เรียน 
ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือชุมชน 
ศึกษาเอกสารพร้อมทั้งจดบันทึก 

2 ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้เรียน ในการศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 

แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่การท างาน น าความรู้
เสนอภายในกลุ่ม 

3 จัดหา ประสานงาน วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
เพ่ิมเติม ให้การแนะน า สร้างขวัญก าลังใจ 

ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ศึกษาค้นคว้า
เอกสารเพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

4 ประเมินการเรียนรู้จากกิจกรรมทั้งในส่วนย่อย
และในภาพรวม 

ประเมินผลความรู้ กระบวนการท างานด้วย
ตนเอง จากครู ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ 

5 ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือการด าเนินงาน  เลือกรูปแบบและวิธีการน าเสนอผลงาน 
6 แนะน าความถูกต้อง เสนอสิ่งที่ควรปรับปรุง

แก้ไข ชี้ให้เห็นทางเลือกท่ีแตกต่าง 
น าเสนอผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เผยแพร่ผลงานต่อผู้เรียน ครู ผู้ปกครองหรือ
ชุมชน  

7 ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ผลงาน สรุปและประเมินผล สรุปผล และประเมินผลการเผยแพร่ผลงาน 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 

1. ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 
 

    แหล่ง หมายถึง ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ ศูนย์รวม บ่อเกิด แห่ง ที่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
ส่วนค าว่า แหล่งการเรียนรู้ มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายไว้หลากหลาย ส่วนใหญ่ให้ความหมายใน
ลักษณะที่สัมพันธ์กันในมิติของแหล่งที่มาของความรู้ และจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของแหล่งการ
เรียนรู้ ดังตัวอย่างของนักวิชาการท่ีให้ความหมายที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    แหล่งการเรียนรู้  (Learning Resources)  หมายถึง แหล่งหรือที่รวมสาระความรู้ อาจ
เป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระ ความรู้ หรือบุคคลที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) และ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 13) ที่ให้ความหมายแหล่งเรียนรู้ ไว้ว่า แหล่งข้อมูล 
ข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความ
สนใจใคร่เรียนรู้และเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีหลักการด าเนินงานที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและแนวคิดที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  
                กาญจนา  อาจหาญ (2552: 12) กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง คน สถานที่ 
สิ่งของที่มีความส าคัญและมีความหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้การสอนหรือการถ่ายทอดเรื่องราวที่
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จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นเดียวกับ เสาวภา  ประพันธ์วงศ์ (2551: 16) ที่ให้
ความหมายแหล่งการเรียนรู้ ไว้ว่า สถานที่ที่มีองค์ประกอบแห่งความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีประโยชน์
ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และพัฒนาอาชีพของประชาชนทั่วไป สามารถน ามาถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ให้ผู้อื่นอย่างมีระบบ  
                จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งหรือท่ีรวม ซึ่งอาจเป็น 
คน สภาพ สถานที่ หรือศูนย์รวม ที่ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มี
กระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ที่มีก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับความต้องการ ความพร้อมและตามอัธยาศัยของผู้เรียน การประเมินและการวัดผลการ
เรียนมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

    เนื่องจากมุมมองที่แตกต่างกันของนักวิชาการ เกี่ยวกับนิยามหรือความหมายของแหล่ง
การเรียนรู้ ผู้เขียนได้น ามาสังเคราะห์กรอบแนวคิดเก่ียวกับการให้นิยามของแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้
สามารถน ามาใช้ในการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของแหล่งการเรียนรู้ ที่จะกล่าวถึงในบท
ต่อไป โดยพบว่า ความหมายของแหล่งการเรียนรู้  เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างมิตินิยาม 2 ด้านคือ 
1.1) ที่มาของความรู้ และ 1.2) จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรียนรู้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  

    1.1 ที่มาของความรู้ ได้แก่ แหล่งความรู้มาจากสถานที่ จากประสบการณ์ จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเองคน สิ่งของ สื่อ สิ่งแวดล้อม แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ 
ดังแสดงขอบเขตนิยามของแหล่งการเรียนรู้ในมิติที่มาของความรู้ ในตารางที่ 1.2 
 

ตารางที่ 1.2 ตารางวิเคราะห์ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 
 

 
 

ขอบเขตนิยาม 
ในมิติที่มาของความรู้ 

กร
มส

่งเส
รมิ

กา
รป

กค
รอ

งท
้อง

ถิ่น
, 2

55
9 

ปร
ิยา

ภร
ณ์ 

 ตั้ง
คุณ

าน
ันต

์, 2
55

7 

คร
รช

ิต  
พุท

ธโก
ษา

, 2
55

4 

ส า
นัก

งาน
เลข

าธ
กิา

รส
ภา

กา
รศ

กึษ
า, 

25
53

 

กา
ญจ

นา
 อา

จห
าญ

, 2
55

2 

ส า
นัก

งาน
เลข

าธ
กิา

รส
ภา

กา
รศ

กึษ
า, 

25
52

 

เสา
วภ

า  
ปร

ะพ
ันธ

์วง
ศ์, 

25
51

 

กร
มว

ิชา
กา

ร, 
25

45
 

อ้อ
มใ

จ  
วง

ศม์
ณฑ

า, 
25

48
 

W
itt

ich
 &

 S
ch

ul
le

r, 
 1

96
2 

คน       /   / 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน ์       /    
สิ่งของ สื่อทดลอง สื่อสาธิต / /  / /  /   / 
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ  / /  / / / /   
ประสบการณ/์กิจกรรม  / /  / / / /  / 
แหล่ง/สถานท่ี / / / / / / / / / / 
สภาพแวดล้อม/สิ่งรอบตัว /        /  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น       /  /  
เทคโนโลยีสารสนเทศ         /  
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1.2 จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
แหล่งเรียนรู้ให้ประโยชน์แก่ผู้เรียน เช่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย  เป็นแหล่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งส่งเสริมให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นแหล่ง
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ เป็นแหล่งในการถ่ายทอดความและการสอน เพ่ือพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิต  เป็นต้น   ดังผลการวิเคราะห์ขอบเขตนิยามแหล่งการเรียนรู้ในมิติจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของแหล่งการเรียนรู้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.3      
 
ตารางที่ 1.3 ตารางวิเคราะห์ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 
 
 

 
ขอบเขตนิยามในมิติ

จุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของแหล่งการ

เรียนรู้ 

กร
มส

่งเส
รมิ

กา
รป

กค
รอ

งท
้อง

ถิ่น
, 2

55
9 

ปร
ิยา

ภร
ณ์ 

 ตั้ง
คุณ

าน
ันต

์, 2
55

7 

คร
รช

ิต  
พุท

ธโก
ษา

, 2
55

4 

ส า
นัก

งาน
เลข

าธ
กิา

รส
ภา

กา
รศ

กึษ
า, 

25
53

 

กา
ญจ

นา
 อา

จห
าญ

,25
52

 

ส า
นัก

งาน
เลข

าธ
กิา

รส
ภา

กา
รศ

กึษ
า, 

25
52

 

เสา
วภ

า  
ปร

ะพ
ันธ

์วง
ศ์,2

55
1 

กร
มว

ิชา
กา

ร, 
25

45
 

อ้อ
มใ

จ  
วง

ศม์
ณฑ

า, 
25

48
 

W
itt

ich
 &

 S
ch

ul
le

r, 
 1

96
2 

การสอน     /      
การถ่ายทอด  /   /  /    
พัฒนาอาชีพ       /    
พัฒนาคุณภาพชีวิต       /    
ส่งเสริมให้ใฝรู่้ใฝ่เรียน   / /  /  /   
สนับสนุนการแสวงหา
ความรู ้

/ / /   /  /   

เรียนรูด้้วยตนเองตาม
อัธยาศัย 

 / / / / /  / /  

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง /     /  / /  
เรียนรูต้ลอดชีวิต     / /   /  
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้    /       
ฝึกปฏิบัต ิ  /         
ประสบการณ์ตรง /         / 

 
ความคล้ายคลึงของนิยามท่ีนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นตรงกัน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า แหล่ง

การเรียนรู้ มีความหมายเน้นไปที่แหล่งการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะเป็นสถานที่หรือแหล่งที่สามารถมอง 
เห็นด้วยตา มีที่ตั้งหรือสถานที่ที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้และประสบการณ์กับผู้เรียน เปิด
โอกาสให้เรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการถ่ายทอดจากสื่อที่มีและจัดแสดงให้เรียนรู้ได้
ภายในสถานที่เหล่านั้น หรือถูกถ่ายทอดออกมาเป็นสื่อ สิ่งของ หรือสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตา โสตประสาท
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สัมผัส ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่ปรากฎชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  แตกต่างจากแหล่งการเรียนรู้ที่
ซ่อนอยู่ในตัวบุคคลหรือภูมิปัญญา (Tacit Knowledge) ทีผู่้เรียนรู้ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกว่า 
ใครหรือบุคคลใดเป็นผู้มีความรู้ใดแฝงอยู่ และประการส าคัญคือ บุคคลเหล่านั้นไม่ได้อยู่นิ่งหรือพร้อม
ที่จะให้ผู้เรียนรู้เข้าถึงได้ตลอดเวลา หรือไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ในเวลาที่ต้องการ ดังค ากล่าว
ที่ว่า “ตามอัธยาศัยอัธยาศัยของผู้เรียน”  สอดคล้องกับผลการศึกษาของผู้เขียน ซ่ึงศึกษาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คอง-คะล า : วิถีลาวชาวหลวงพระบาง ที่พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้ในตัว
บุคคลเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ยาก ไม่เป็นที่รู้จักโดยวงกว้าง แต่เมื่อน ามาบันทึกหรือถ่ายทอด
ให้อยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่บุคคลทั่วไปสามารถ
เรียนรู้และเข้าถึงได้ง่าย เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้มากยิ่งข้ึน 
(นาวา  วงษ์พรม, 2558) ซ่ึงสื่อการเรียนรู้ที่ปรากฎชัดแจ้งเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรส าคัญของแหล่ง
การเรียนรู้ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามอัธยาศัยนั่นเอง 

จากผลการสังเคราะห์ความหมายแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าว จึงสรุปความหมายของแหล่งการ
เรียนรู้ ได้ว่า แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ที่ปรากฏชัดเจน เป็นที่ให้ความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้สนใจ เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้
ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากสื่อ สิ่งของ 
กิจกรรมและบริการ สิ่งแวดล้อมที่มีและจัดไว้ เพ่ือให้เรียนรู้ได้ตามความต้องการ  

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับแหล่งการเรียนรู้ 

 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ไว้ว่า ผู้สอนต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า
และให้การสนับสนุน โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกการท างานเป็น
กลุ่มร่วมกันคิดร่วมกันท างาน เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นแหล่งการเรียนรู้จึงเป็นทั้งสถานที่และ
สื่อทีจ่ะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และทักษะกระบวนการต่างๆ เช่น การสังเกต การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การสรุป และการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เรียน
ยังได้ประเมินผลการท างานด้วยตนเอง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและเผยแพร่ไปยังบุคคลอ่ืนได้ด้วย  

 
3. แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะให้คนได้รับ

การศึกษาตลอดชีวิต โดยเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2545ก: 1-10) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล จึงควรใช้รูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาแบบใด จ าเป็นต้องใช้วิธีการจัดการศึกษาที่ต้องยึดหลักว่า 
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ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวน 
การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  

แนวทางการจัดการศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการให้
เหมาะสมกับการศึกษาแต่ละระดับ โดยในภาพรวมของการจัดการศึกษาตามมาตรา 23 ได้ระบุไว้ว่า
ต้องจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (แนวการจัดการศึกษา, 2545)  

1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาต ิ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบกาณณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ 
ใช้ภูมิปัญญา 

4. ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
5. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ดังนั้นแหล่งการเรียนรู้ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรด าเนินการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ตามที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24 ดังนี้ (แนวการจัด
การศึกษา, 2545: 12)  
 1. จดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2.  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝกึการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  
ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
 6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    นอกจากนีป้ัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้ในทุกระดับการศึกษา ทั้งการ 
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ระบุไว้ใน
มาตรา 25 ว่า “รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  สวนสัตว ์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์  อุทยาน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ”  แสดงให้เห็นว่า “แหล่งการเรียนรู้” เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค 
 

4. เทคนิคการจัดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 
 

  การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาต่างๆ มีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นต้นส าหรับทุกคนในชุมชน เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญมีดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: 55-68) 

4.1   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-Direct Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยโดยการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
ตามความต้องการ ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะหรือผู้อ านวยความสะดวกเท่านั้น 

4.2   ทัศนศึกษานอกสถานที่ (Field Study) เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยลักษณะการเรียนรู้แบบประจักษ์แจ้งและเห็นจริง สัมผัสแตะต้องกับ
สภาวะจริงได้ ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้การเรียนรู้ฝังแน่นยาวนาน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม มี
ความชัดเจน 

4.3   การเรียนรู้จากห้องสมุด (Library Study) เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและ
การศึกษาค้นคว้า ซ่ึงจะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไป เนื่องจากเชื่อว่าห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้
ที่เสมือนคลังแห่งปัญญา การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาสรรพวิทยาการ
ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

4.4   การวิเคราะห์ภาคสนาม (Force Field Analysis) เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองภายหลังจากท่ีได้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีผ่านไปแล้ว โดยผู้สอนให้การแนะน า ให้
ความรู้ก่อนแล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง วิธีนี้จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจและยั่งยืน 

4.5   การพิเคราะห์แหล่งข้อมูล (Resources Identified) เป็นการฝึกหัดให้ผู้เรียนฝึกคิด 
ตัดสินใจเลือกแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้วิจารณญาณของผู้เรียนเพ่ือให้ได้แหล่งข้อมูลที่
สมบูรณ์ ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

4.6   การให้เรียนโดยอิสระ (Freedom Learning) เป็นการให้ผู้เรียนมีอิสระในการ
ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้และแสวงหาความรู้และค าตอบด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา
เท่านั้น 
 4.7 ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)  เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมและ
ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น รู้จักตัดสินใจ รับผิดชอบ แสดงความคิดเห็น และรู้จักร่วมมือ ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนจากศูนย์การเรียนใดก่อนหลังก็ได้ โดยแต่ละศูนย์การเรียนจะมีเนื้อหาเพ่ือการประเมินผล
เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้เข้าใจแก่ผู้เรียนทันที ครูผู้สอนจะเป็นผู้เสนอแนวทางและเป็นผู้ประสาน 
งานเท่านั้น 
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4.8 การเรียนรู้ตามความสนใจ (Interesting Learning) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นพบองค์ความรู้และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามวิชาที่ชอบและ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามศักยภาพของตน น าข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้จากกลุ่มตัวเองขึ้นมาได้ 

4.9  การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ  (Learning by Doing) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะและได้รับประสบการณ์ตรง ส่งผลให้
ผู้เรียนจดจ าและได้รับความรู้และประสบการณ์แบบฝังลึก  
 สิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน 
คือ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ต้องให้
ผู้เรียนสร้างความรู้รวมทั้งสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง สามารถใช้ทักษะกระบวนการในการคิดและ
การกระบวนการกลุ่มในการสร้างความรู้ โดยมีปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในการเรียน และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังตารางที่ 
1.4  (พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์, 2544: 1) 
 
ตารางที่ 1.4  ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ตัวบ่งชี้ ผู้สอน 
การจัดการเรียนการสอน สอนโดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
ทักษะกระบวนการ ใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มและสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
รูปแบบการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทั้งด้านปัญญา กาย อารมณ์ และสังคม

โดยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
บรรยากาศ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจ

เพ่ือให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข 
การวัดและประเมินผล มีการวัดผลประเมินผลโดยประเมินตามสภาพจริง ทั้งทักษะ กระบวน 

การ ขีดความสามารถ ศักยภาพผู้เรียน และผลผลิตการเรียนรู้  
การพัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ ให้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
บทบาทหน้าที่ของผู้สอน เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก  (Facilitator) จัดสื่อการเรียน 

ประสบการณ์ และท าหน้าที่เป็นผู้น าเสนอ ผู้สังเกต ผู้ถาม ผู้ให้การ
เสริมแรง ผู้สะท้อนความคิด ผู้จัดบรรยากาศ ผู้แนะแนวแนะน า ผู้
ประเมิน ผู้ก ากับ และผู้ให้ค าชื่นชม 

 
เมื่อพิจารณาเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีหลากหลายวิธี  แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อด้อยที่

ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการเรียนรู้ โดยอาศัยตัวบ่งชี้ต่างๆ มาประกอบให้สอดคล้องกัน 
โดยวิธีที่เชื่อว่า เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพราะท าให้ผู้เรียนได้พบ
ปัญหา และเข้าใจในสิ่งที่ท า ดังที่แสดงใน “ปิรามิดแห่งการเรียนรู้” ของ เบทเทล (National 
Training Laboratories, 2016) ดังภาพที่ 1.2 
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ภาพที่  1.2  ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning pyramid)  
ที่มา  (National Training Laboratories, 2016)   
 

5. ลักษณะของแหล่งการเรียนรู้ 
 

แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ใช้ทุกกลุ่มทั้งผู้เรียนในระบบ ผู้เรียนรู้นอกระบบ และผู้เรียนรู้ตาม
อัธยาศัย สามารถไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ มีลักษณะดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2545)  

5.1   เป็นสถานที่ตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ทั้ง
ของบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ หรือบุคคลอ่ืนๆ 

5.2   เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยตนเองทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 

5.3   เป็นแหล่งท ากิจกรรม ทัศนศึกษา ฝึกอบรม ฝึกประสบการณ์ ฝึกงานและฝึกอาชีพ 
5.4  เป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการค้นคว้าวิจัย เป็นห้องเรียนธรรมชาติทีเ่ปิดกว้างให้กับ

ผู้ใช้ที่สนใจ สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง 
5.5  มีปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งระหว่างบุคคล ระหว่าง

ชุมชนและระหว่างเครือข่าย 

5.6   มีสื่อประเภทต่างๆ หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนและพัฒนาอาชีพ 
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ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ 
 

แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งต่อการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังที่ กรมสามัญศึกษา (2544: 7-8) ได้ให้แนวคิดว่า แหล่งการเรียนรู้จะ
ช่วยตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เป็นแหล่งกิจกรรม ทัศนศึกษา 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่ประชาชน และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ประหยัดและสะดวก ในที่นี้จะกล่าวถึงความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ที่
มีต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.  ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษานอกระบบ  
 
                แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการศึกษานอกระบบ 3 กลุ่มใหญ ่ ดังนี้ (กรมการ
ปกครองท้องถิ่น,  2559: 12-14) 

1.1   การศึกษานอกระบบด้านพื้นฐาน ได้แก่  กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับผู้อ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้หรือผู้ลืมหนังสือ  และกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับการศึกษานอกระบบสาย
สามัญเทียบเท่าประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดการศึกษานอกระบบด้านพ้ืนฐานทั้งสองกิจกรรม 
ใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้ 

1.1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือผู้ลืมหนังสือ 
ใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ใช้เป็นสื่อในการเรียนเรียนรู้ สอนอ่านเขียน
เนื้อหา ใช้วิทยากรจากแหล่งการเรียนรู้ และใช้เป็นแหล่งทบทวนทักษะการอ่านการเขียน 

1.1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับการศึกษานอกระบบสายสามัญเทียบเท่า
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นสถานที่พบกลุ่ม จัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้ ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ และใช้วิทยากรจากแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 

1.2   การศึกษานอกระบบด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชน ดังนี้ 

1.2.1 ใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องที่จ าเป็นต่อชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1.2.2 ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต 
1.2.3 ใช้เป็นสื่อหรือวัสดุการอบรม และใช้เป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

1.3   การศึกษานอกระบบด้านทักษะอาชีพ ได้แก่ การฝึกอาชีพระยะสั้น ระยะยาว หรือ
ฝึกอาชีพตามกลุ่มสนใจ รวมทั้งการฝึกอาชีพในลักษณะอ่ืนๆ ใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1.3.1 ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ 
1.3.2 ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา 
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1.3.3 ขอใช้วิทยากรจากแหล่งการเรียนรู้ในการฝึกอบรมวิชาชีพ ใช้เป็นสื่อหรือ
วัสดุในการฝึก 
 

2.  ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติจากประสบการณ์ประจ าวัน
ในครอบครัว ชุมชน ห้องสมุด สื่อมวลชน จากการท างานและอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
ชุมชน ในสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ 
จากสื่อต่างๆ รวมทั้งจากกิจกรรม ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ล้วนแล้วแต่สร้างคุณค่าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนทุกคน เป็นการศึกษาที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ผสมผสานวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ทั้ง
โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ  แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญที่สุดต่อการศึกษาตามอัธยาศัย 
ด้วยเหตุผลดังนี้ (จินตนา  สุจจานันท์, 2554: 249; อุดม  เชยกีวงศ์, 2544: 9) 

2.1   เป็นสถานที่ท่ีรวมความความรู้ สรรพวิทยาการต่างๆ ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา สามารถเลือกเข้าไปใช้บริการได้ตามความสนใจหรือความต้องการของแต่ละคน 

2.2   เป็นสถานที่ท่ีพร้อมให้บริการแก่บุคคลทุกเพศ วัย สถานภาพ โดยไม่มีข้อแม้ 
เพราะแหล่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักอยู่ในชุมชน และเปิดให้บริการมากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์  

2.3   เป็นแหล่งสืบทอดวัฒนธรรม ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาจาก
กลุ่มคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  

2.4   เป็นสถานที่ท่ีสามารถตอบสนองการแสวงหาความรู้ของบุคคล ประชาชนทั่วไปได้
อย่างทันท่วงที ทันเหตุการณ์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2.5   เป็นสถานที่หล่อหลอมชีวิตของบุคคล โดยถ่ายทอดองค์ความรู้จากครอบครัว 
ชุมชน สังคม ซ่ึงมีเอกลักษณ์หรือมีความเฉพาะตัว หรือส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกิดคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ มากกว่าการศึกษาที่มุ่งเน้นการรับปริญญาบัตรหรือเกียรติบัตร 

2.6   เป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพบุคคลให้แก่ชุมชน ด้วยการจัดหาองค์ความรู้ที่สนองตอบ
ต่อความสนใจ ความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการโดยตรง เพ่ือความมุ่งหมายให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและอยู่อย่างมีความสุข 

แหล่งการเรียนรู้ยังเป็นสถานที่ใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ให้กับบุคคล
และประชาชนทั่วไป เพราะเป็นสถานที่ใกล้ตัวทีส่ามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับความสะดวก
และโอกาสอ านวยของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า รักการอ่าน 
และไม่ลืมหนังสือ ส่งผลต่อการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
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ความหมาย ประเภท และองค์ประกอบของชุมชน 
 
           เพ่ือให้มีความเข้าใจในกรอบของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอสรุปความ 
หมาย ประเภท และองค์ประกอบของชุมชน ดังนี้ 
 

1. ความหมายของชุมชน 
 

      ชุมชน (Community)  หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัย
อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)  
      ยศ  บริสุทธิ์ (2558: 5) กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง การอยู่ร่วมกันในหน่วยพ้ืนที่เดียวกัน
ของประชากรที่เป็นสมาชิก โดยมีความสัมพันธ์กันหรือมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน มีกรอบบรรทัด
ฐานหรือระเบียบกฎเกณฑ์ของการการอยู่ร่วมกัน   
      สรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง คนหรือกลุ่มคนที่อยู่ในพ้ืนที่หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มี
ความสัมพันธ์และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และผลประโยชน์ที่พึงได้ร่วมกัน 

      โดยทั่วไปค าว่า ชุมชน มักหมายถึง หมู่บ้าน ต าบล ซึ่งเป็นหน่วยการบริหาร
ระดับพ้ืนฐานของประเทศ เพราะในทางปฏิบัติ ต าบลเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆ 
ของชุมชน  เช่น การพัฒนาชุมชน การเกษตร การสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้เพราะปัจจุบันหมู่บ้านยัง
ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะด าเนินการได้ทุกเรื่อง แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแสดงถึงความจ าเป็น
และต้องการให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินการลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ดังตัวอย่าง การใช้เครื่องมือในการ
ส ารวจและระบุความต้องการขั้นพ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้าน ที่เรียกว่า ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่ง
ประกอบด้วยเป้าหมาย 8 ประการ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย บริการสังคมขั้นพ้ืนฐาน ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาจิตใจ การผลิตที่เพียงพอแก่การด ารงชีวิต การควบคุมการมีบุตร และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นต้น  
              

2. ประเภทของชุมชน 
   

       เพ่ือให้เข้ากับบริบทของการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป ใน
ที่นี้จะใช้ความหมายของชุมชนในมุมมองที่พิจารณาตามลักษณะความเจริญเชิงพ้ืนที่และเศรษฐกิจของ
ชุมชน ซ่ึงจ าแนกประเภทของชุมชนออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (ยศ  บริสุทธิ์,  2558: 10-16) 
  2.1 ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนที่ผู้คนอาศัยอยู่รวมกันในภูมิ
ประเทศที่อยู่นอกเขตเมือง โดยมีบ้านเรือนกระจัดกระจายทั่วไป หรือรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน ต าบล 
โดยคนในชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเป็นกันเอง มีความใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักกันแบบส่วนตัว 
มีความสัมพันธ์แบบญาติมิตรหรือแบบไม่เป็นทางการ ภายใต้กรอบของขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม จารีต ค่านิยม ความเชื่อที่ผู้คนยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน  
   2.2  ชุมชนเมือง (Urban  Community)  เป็นชุมชนที่ผู้คนรวมกันอยู่ในเขตเมือง มี
สัดส่วนประชากรหนาแน่น ประกอบด้วยศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่น ศูนย์กลางทาง
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ราชการและการปกครอง ศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจ ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่ง เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน ประชาชนมักมี
ความสัมพันธ์แบบทางการ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ด้านสังคมที่สร้างข้ึนเพราะหน้าที่การงาน 

    
3. องค์ประกอบในชุมชน 

 
                ในชุมชนหนึ่งๆ ย่อมประกอบไปด้วยบุคคล องค์การ หน่วยงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
มากมาย ซึ่งบุคคลและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้จะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้หรือมีบทบาทใน
การส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ให้มีศักยภาพในการรองรับการใช้บริการของผู้คนใน
ชุมชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ชุมชนโดยทั่วไปมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ (สมบัติ สุวรรณพิทักษ์,  
2551: 203-205,) 

3.1 ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การให้การเรียนรู้ต่างๆ กับบุตรหลาน และบุคคลในครอบครัว ให้สามารถเรียนรู้ ค่านิยม การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ดังเห็นได้
ชัดเจนจากงานวิจัยที่พบว่า ครอบครัวเป็นผู้สอนกลุ่มแรกที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนแนวปฏิบัติที่
ดีต่างๆ ให้กับบุคคลในครอบครัว (นาวา  วงษ์พรม, 2558: 88) 

3.2 สถาบันการศึกษา เป็นแหล่งให้บริการด้านความรู้ต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน และ
ผู้ใหญ่ที่สนใจต้องการแสวงหาความรู้ โดยการจัดแหล่งการเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ
ต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งยังมีต้องเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเป็นแกนน าให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นการบริการวิชาการแก่
สังคมท้องถิ่นตามบทบาทพันธกิจหน้าที่ของสถาบันการศึกษา 

3.3 สถานที่ท างาน เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมของการท างาน เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดจากบุคคลต่างๆ รอบข้าง เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งในหน้าที่ตามภารกิจ และหน้าที่ทางสังคม  

3.4 องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ สถาบันต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ โดยเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งในรูป
ของการให้ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สาระบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การสร้างเจตคติ ค่านิยมที่ดี
ของสังคม เป็นต้น 

3.5 สื่อมวลชน  เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความส าคัญกับทุกกลุ่มชน เนื่องจากสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมในวง
กว้าง สื่อมวลชนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้สนใจได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมี
อิทธิพลอย่างสูงต่อการสร้างเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งมีผลต่อพฤติกรรมผู้คนเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังปรากฎอย่างชัดเจนในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งพบว่าสื่อมีอิทธิพลอย่างสูง
ต่อผู้คนในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า สื่อสารสนเทศโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์สร้าง
ความสนใจให้กับเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่าการฟังจากการบอกเล่าจาก
พ่อแม่ผู้ปกครอง (นาวา  วงษ์พรม, 2558) 
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3.6 แหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ  เช่น ห้องสมุดประชาชน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ เป็นต้น แหล่งการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่เปิดโอกาสในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นสถานที่เรียนรู้และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาเพ่ือการศึกษาในระบบได้เป็น
อย่างดี 
 การเรียนรู้เกิดจากการแสวงหาความรู้ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล 
ผู้สนใจใฝ่รู้ เกิดจากความต้องการส่วนบุคคลคนและเป็นไปตามอัธยาศัย โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น เพ่ือความบันเทิง เพ่ือสร้างสุนทรียภาพให้กับชีวิต เพ่ือความจรรโลงใจ 
ขณะเดียวกันยังเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมหรือแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งสภาพแวด 
ล้อมท่ีเป็นบุคคล สถานที่ สิ่งของ สื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น  และสิ่งที่เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ การเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละคนมีอยู่ควบคู่กับการด ารงชีวิตของมนุษย์ตลอดมา การ
เรียนรู้ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่งผลให้มนุษย์มีความรู้ความ 
สามารถแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืน ทั้งยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยู่ต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงขึ้นอยู่
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลรับผิดชอบ ทีจ่ะช่วยกันสนับสนุนให้พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่
เรียน รักการเรียนรู้ จะยังคงอยู่ต่อเนื่องตลอดไปได้อย่างไร  การสานพลังแห่งความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้คนในชุมชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ไป
ตลอดชีวิต 

 

บริบทแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

 รัฐบาลมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือก้าวข้ามไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น ทิศทางและการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวที่
เรียกว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” นั้น จะประสบผลส าเร็จได้ก็ต้องประกอบด้วยการเสริมสร้างและพัฒนา
ทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการบริหารซึ่งประกอบด้วย คน ทรัพยากร งบประมาณ และการ
จัดการ การสร้างความเป็นธรรมในการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งและความยังยืนในการพัฒนา การสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ใกล้
ตัว เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยท าให้ทุกคนในสังคมและประเทศชาติได้พัฒนาตนเอง ด้วยการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนก็จะเป็นสถานที่ที่จะช่วยให้ทุก
คนมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จึงเสมือนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัย
เบื้องต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1. ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

    แหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources) หมายถึง แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีสร้างเสริม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรม เพ่ือจุดประสงค์ให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจใฝ่รู้ และเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 3) แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมรอบตัวเราที่เป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต  เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่ท าให้คนในสังคมเกิดการ
เรียนรู้และเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     

   ส่วนค าว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน มีความหมายค่อนข้างกว้าง อาจกล่าวได้ว่าสิ่งต่างๆ  
ที่อยู่แวดล้อมตัวคนในชุมชน ถ้าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้ได้สิ่งนั้นเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้  
นอกจากค าว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ยังมีนักวิชาการหลายท่านเรียกชื่อแตกต่างกันไป แต่
ความหมายที่ให้ยังคงใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น  แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น แหล่ง
ความรู้  แหล่งวิทยาการ   แหล่งการศึกษานอกโรงเรียน  แหล่งวิชาการในชุมชน  แหล่งทรัพยากร
ชุมชน  แหล่งสื่อสารการสอนชุมชน  ซึ่งแต่ละค ามีความหมายโดยรวมคือ สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งที่มีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น  หรือตัวของมนุษย์เอง  ซึ่งเป็นบ่อเกิดเป็นศูนย์
รวม เป็นสื่อกลาง  และเป็นประสบการณ์ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น สิ่งต่างๆ  รอบตัวเราที่เมื่อได้
ปฏิสัมพันธ์  (Interaction)   ด้วย  ไม่ว่าจะเป็นทางประสาทตา  ห ู จมูก  ลิ้น  กายหรือทางใจแล้วท า
ให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความเท่าทันความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ  รอบตัว  
ช่วยให้เป็นคนทันโลก  ทันเหตุการณ์  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเป็น
สุขตามสมควรแก่อัตภาพ 
  

2. ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

    แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งที่จะให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ทั้งผู้เรียนในระบบ
การศึกษาหรือในระบบโรงเรียน เช่น การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน
การสอน การทัศนศึกษา ฯลฯ  การศึกษานอกระบบ  เช่น  การท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน  การฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น  การ
สนทนากับผู้รู้ในสาขาอาชีพต่างๆ  การอ่านหนังสือดูโทรทัศน์  ดูนิทรรศการ  หรือเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ 
ศาสนสถาน โบราณสถาน ฯลฯ   
      แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีบทบาทเสมือนหนึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ
ที่คนในชุมชนสามารถเข้าไปใช้ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ตามอัธยาศัย ซึ่งความส าคัญของแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนสรุปได้ดังนี้  (กรมสามัญศึกษา, 2544: 7-8; ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันท์, 2557: 
173-175; กิ่งแก้ว  อารีรักษ์และคณะ, 2548: 118; ด าริ  บุญชู, 2548: 28) 
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1. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้อันหลากหลาย มีการน าเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ไปสอดรับการความแตกต่างในความสนใจและการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสต
ทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของจริง ของตัวอย่าง การสาธิต การให้จับต้องสัมผัส อ่าน ดู ฟัง เป็นต้น 

2. เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนด้วยตนเองตามความแตกต่างกันของแต่
ละบคุคล โดยไม่จ ากัดเพศวัย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ทั้งการเรียนรู้ของคน
ในชุมชนที่มีแหล่งการเรียนรู้ของตนเองอยู่แล้ว ทั้งผู้ที่ศึกษาในระบบ นอกระบบ และศึกษาตาม
อัธยาศัย 

3. เป็นแหล่งที่ช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาทุกระบบ เป็นห้องเรียนทาง
ธรรมชาติ แหล่งกิจกรรม ทัศนศึกษา แหล่งฝึกงานฝึกอาชีพ แหล่งค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม 

4. เป็นแหล่งเข้าไปปฏิสัมพันธ์เพ่ือหาความรู้จากแหล่งก าเนิดได้ ผู้สนใจสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ทั้งยังสะดวกและประหยัด 

5. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ให้เกิดประสบการณ์ตรง ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จากการคิดได้เอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง และสามารถร่วมกิจกรรมและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

6. เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตให้กับคนในชุมชน 

7. เป็นแหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการที่มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อต่างๆ 
ซึ่งมีความส าคัญ ดังนี้ 

 7.1 เป็นแหล่งให้ข่าวสาร เปิดโลกทัศน์ของผู้ศึกษาให้กว้างไกล ช่วยให้เกิดความ
สนใจ ช่วยกระดับความทะเยอทะยาน โดยการเสนอภาพหรือเสนอผลส าเร็จและความก้าวหน้าของ
งานและบุคคลต่างๆ  ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศของการพัฒนาได้ด้วย 

 7.2  เป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเพ่ือให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ๆ เกิด
มุมมอง  และแนวคิดใหม่ๆ  ขึ้น 

 7.3   เป็นสื่อการสอนสมัยใหม่ ทั้งสื่อสิงพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ทั้งความรู้ก่อ
ให้ เกิดทักษะและช่วยให้การเรียนรู้เร็วขึ้น 

8. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุก 
สนานและมีความสนใจในการเรียนรู้จากสิ่งที่หลากหลายแปลกใหม่ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

9. ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนัก
ถึงปัญหาของชุมชน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

10. เสริมสร้างทักษะการแสงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ สร้างทักษะการคิด  การแก้ 
ปัญหา การให้เหตุผล การประเมินอย่างมีวิจารณญาณ สร้างความตระหนักเชิงมโนทัศน์เก่ียวกับ
ธรรมชาติและความแตกต่างของข้อมูล พัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อคิดค้นหรือแก้ปัญหา และส่งผลให้มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการให้กับผู้เรียน 

       ในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การที่รัฐบาลจะจัดการศึกษาให้กระจายไปอย่างเสมอภาพทั่วทุกพ้ืนที่ทั้งประเทศย่อมเป็น
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สิ่งที่ท าได้ยาก การจัดการศึกษาภาคบังคับให้ประชาชนในประเทศได้อย่างทั่วถึง ก็นับว่าเป็นความ 
ส าเร็จขั้นหนึ่งแล้ว แต่การศึกษาการเรียนรู้ต่างๆ จะหยุดอยู่เพียงการศึกษาภาคบังคับเท่านั้นไม่ได้ 
ขณะที่โลกก าลังก้าวหน้าการศึกษาย่อมต้องมีความต่อเนื่องตลอดไปจนตลอดชีวิต  การท าให้คนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพราะการพัฒนาตนเองอยู่
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอย่อมส่งผลไปสู่การมีการงานอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน คนจะพัฒนาตนเอง
ได้ต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ จึงต้องมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อไว้ให้ศึกษาค้นคว้า โดยจัด
ให้มีแหล่งการเรียนรู้อยู่ทุกท่ี ความรู้ที่ได้จากแหล่งก าเนิด  การได้ลงมือปฏิบัติจริง และการได้ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และเป็นไปตามความต้องการ  ความสนใจ  ความชอบและความ
พร้อมของแต่ละบุคคล จะเห็นว่าความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนขึ้นอยู่กับความหลากหลาย
ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของเอกัตบุคคล หากชุมชนสามารถจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ให้เข้าใช้ 
ได้อย่างสะดวกและกระจายอยู่รอบตัว โดยทุกฝ่ายทุกหน่วยงานของชุมชนต้องมีความเกื้อกูลกัน เป็น
ทั้งผู้ให้และผู้รับ ย่อมจะส่งผลให้ชุมชนนั้นกลายเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ได้ในที่สุด  
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Learning Community) คือ หน่วยงานหรือชุมชนที่ตระหนักถึง
ความจ าเป็นของการเรียนรู้ว่าเป็นปัจจัยหลักส าหรับการสร้างความพร้อม สร้างพลังให้กับประชาชนใน
การเผชิญกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการพัฒนา
ตนเองและชุมชนของตนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน   
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 29)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เป็น
วงจรความร่วมมือกันตั้งค าถามและแก้ปัญหาเพ่ือคลี่คลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้น และท าการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีข้ึน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และถือเป็นวงจรที่ไม่รู้จบ ซึ่งหมายความว่า มีการ
พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) (วิจารณ์  พานิช, 2555: 
139)  นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ต้องพยายายามสร้างความเข้าใจในสถานการณ์
ของหน่วยงานหรือชุมชนของตน โดยมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. ลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

                  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยลักษณะส าคัญดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553: 30-31; Blankstein, 2004: 45) 

1.1  เป็นหน่วยงานหรือชุมชน ไม่จ ากัดขนาดหรือที่ตั้ง อาจเป็นชุมชนขนาดเล็ก ขนาด
ใหญ่ หรือตั้งอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนในชนบท มีการก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
เป้าหมายที่ชัดเจน 
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1.2 ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นของการเรียนรู้ โดยค านึงถึงคุณค่าของการ
เรียนรู้ว่าสามารถสร้างศักยภาพของคนในหน่วยงานหรือชุมชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือ
ความท้าทายใดๆ ที่เกิดข้ึนตามสภาพหรือสถานการณ์ของการปฏิรูปทางสังคมและเศรษฐกิจ 

1.3 มีความพยายามที่จะวิเคราะห์สภาพของสังคมหรือหน่วยงานหรือชุมชนของตนเอง
เทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ต้องพัฒนาความรู้และทักษะ
อะไรแก่ประชาชน มีการศึกษาและท าความเข้าใจ วางแผนทุกองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้
ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ 

1.4   ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน่วยงานหรือชุมชน ด้วยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ภายในหรือภายนอกหน่วยงานหรือชุมชน 

1.5   การด าเนินการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นการท างานเป็นทีมหรือเป็นความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership) และใช้การ
วางแผนในเชิงรุก (Proactive Partnership) จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

1.6   ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุด 
1.7   ใช้ความแข็งแกร่งท่ีมีอยู่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและเกื้อ 

กูลกัน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือชุมชนในภาพรวม และ
อาศัยข้อมูลช่วยในการตัดสินใจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.8  ประชาชนในหน่วยงานหรือชุมชนได้รับการพัฒนา ด้วยการจัดการเรียนรู้ จน
สามารถปรับตัว หรือสามารถหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาได้ ไม่ว่าปัญหาหรือสถานการณ์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เป็นการสร้างความเป็นผู้น าอย่างยั่งยืน 

1.9  มุ่งให้หน่วยงานหรือชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

2. แผนส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

                 จากทิศทางในการพัฒนาประเทศไทยของรัฐบาล ที่มีนโยบายที่จะส่งเสริมการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เป็นอย่างยั่งยืน  จึงจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และทักษะใหม่ที่จะสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่หลากหลายตามแนว 
โน้มการจ้างงานในอนาคต รัฐบาลจึงมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ผ่าน
แหล่งการเรียนรู้ ดังปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
รวมทั้งแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย (พ.ศ. 2560-2564) ดังนี้  
(คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้, 2559: 13-16) 

2.1   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีเป้าหมายในการ
พัฒนา ให้คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน และคนไทยได้รับ
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การศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนว 
ทางในการพัฒนา ดังนี้ 

2.1.1  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ 

2.1.2  ปรับประบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงสอดคล้องกับการพัฒนาสมองในแต่ละช่วงวัย และเน้นการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะและภาษาต่างประเทศ 

2.1.3  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.1.4  จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายออนไลน์ ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

2.1.5  ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
มีชีวิต เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1.6  สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาสังคมใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมสังคม เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ  

2.1.7  ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการศึกษาวิจัย ถ่ายทอด
องค์ความรู้ในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างและจัดการความรู้ในชุมชน 

2.2 แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย (พ.ศ. 2560-
2564)  วิสัยทัศน์เพื่อให้คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง จึงมีประเด็นยุทธศาสตร์
ในการด าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย โดย
ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่อ่านหนังสือกับลูกก่อนวัยเรียน สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
ให้กับเด็กวัยเรียน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านและสืบค้นข้อมูลให้กับคนวัยเรียนและวัยท างาน 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งใน
ชุมชนเมืองและภูมิภาค โดยก าหนดนโยบายบังคับหรือจูงใจให้กรุงเทพมหานคร องค์กรท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนจัดมุมหนังสือหรือห้องสมุดหนังสือดีส าหรับบริการแก่ประชาชน ส่งเสริมให้หน่วยราชการ
และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ สนับสนุนให้โรงเรียนและท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ห่างไกลมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับชุมชน 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพแหล่งการเรียนรู้และสื่อการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ 
โดยพัฒนาและยกระดับบทบาทของหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดทุกประเภท ให้เป็นองค์กรที่มีประ
สิทธิ ภาพในการส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนจัดตั้งห้องสมุดสาธารณะหรือมุมอ่าน
หนังสือในพ้ืนที่สาธารณะ โดยการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีหรือรางวัลเกียรติคุณจูงใจ ส่งเสริมให้
ส านักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือดี มีคุณภาพ และราคาถูกออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดย
ส่งเสริมให้คนมีชื่อเสียงในสังคมของวงการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านเป็นประจ า
และต่อเนื่อง ก าหนดให้ “การใช้เวลาอ่านหนังสือของคนไทย” เป็นตัวชี้วัดผลการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ทุกองค์กรในสังคม ทั้งภาครัฐ
และเอกชน หรือองค์กรสาธารณะอ่ืนเข้ามามีบทบาทในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย 

      จากนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และส่งเสริมสังคมหรือ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้มีจ านวนกระจายไปอยู่ในทุกภูมิภาค สามารถพัฒนาให้เป็นช่องทางหรือ
พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
 

3. หลักการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

                 การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นความจ าเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน เพราะจากการพัฒนาตนเองจะส่งผลให้มีการพัฒนาการงานอาชีพและชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทุกภาคส่วนในชุมชนสังคมจึงต้องร่วมมือกันสร้างหรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และสนับ 
สนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาให้ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีหลักการส าคัญดังนี้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 32) 

3.1 ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership)  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้จะ
ส าเร็จลงได้ก็ด้วยความร่วมมือของบุคคล องค์กร ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยมี
ลักษณะความร่วมมือแบบหุ้นส่วนคือ ร่วมกันลงทุน ร่วมกันด าเนินงาน และมีส่วนในผลของการจัด
กิจกรรม การร่วมมือแบบหุ้นส่วนจะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้มีคุณค่ามาก
ขึ้น เพราะทุกคนต่างเห็นประโยชน์ร่วมมือ  การร่วมมือแบบหุ้นส่วนจะเป็นกลไกก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เป็นการน าจุดเด่น ความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายมาใช้สร้างประโยชน์ให้มากที่สุด และ
เป็นการสร้างวิธีการท างานร่วมกันเพื่ออนาคต เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ยาวนานยั่งยืน 

3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ทุกสาขาอาชีพ ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานหรือชุมชน
ของตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ ร่วมก าหนดเป้าหมายทิศทางการพัฒนาชุมชน ร่วมวางแผน จัด
กิจกรรมบริการ และใช้ประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

3.3 ความสามารถในการด าเนินการ (Performance)  เพ่ือพิจารณาว่าผู้ด าเนินการ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการด าเนินการเพียงใด มีความก้าวหน้าเพียงใด โดย
การเปรียบเทียบความก้าวหน้าการด าเนินงานกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีชุมชนได้ก าหนดไว้ หรือ
อาจมีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือชุมชนที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อื่นๆ  
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4. กระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

                ขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ควรมีการด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนดังภาพที่ 1.3  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ภาพที่ 1.3  กระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
                   ที่มา  ปรับปรุงจาก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 32) 
 

กระบวนการในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ควรด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอด
รับกับภูมิสังคมอันจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตของคนในพ้ืนที่ให้ดีกว่าเดิม โดยใช้การศึกษาและการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มประสบการณ์และการจัดการความรู้แก่ชุมชน โดยมีกลุ่มคนที่เป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ ได้แก่ บุคคลที่เป็นหลักหรือได้รับการยอมรับจาก
คนส่วนใหญ่หรือชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ เป็นต้น สถาบันที่เป็นตัวหลัก องค์กรทาง
ศาสนา มูลนิธิ กลุ่มท่ีเป็นแกนกลางในการท างานหรือการพัฒนา กลุ่มคนที่สนใจ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ มีการก าหนดประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ และเป็น
ตัวแทนในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และประโยชน์ของ
ส่วนรวม เมื่อได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินการไปตามแผนงานแล้ว ต้องติดตามประเมินผลโดยมี
การก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน เพ่ือให้มีการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้การพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะมีการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตให้
เกิดข้ึนในชุมชน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้มากข้ึน โดยขจัดข้อจ ากัดใน

ก าหนดวัตถุประสงค์สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง เกื้อหนุนและเติมเต็ม 

บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ กิจกรรม โดยการบริหารอย่างมีส่วนร่วม 

ประเมินผลส าเร็จ และหาแนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 
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โอกาสในการเรียนรู้ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป เช่น เรื่องระยะทางความห่างไกล ความไม่มีเวลา ความ
ไม่มีทุนทรัพย์ ความยากในการเรียนรู้หรือท าความเข้าใจ เป็นต้น สิ่งที่จัดให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรียนรู้ ที่ก าหนดมาจากสภาพความต้องการของชุมชน ประชาชนย่อมน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง นอกจากนั้นการให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ในการสร้างหรือพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ ย่อมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ เกิดความรู้สึกในการเป็น
เจ้าของ และเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ สร้างพฤติการรมการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้    

 

แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

ในปัจจุบันทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ตามความต้องการได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  มีการสร้าง แลกเปลี่ยน  ถ่ายทอดและกระจายความรู้ทั้งในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน
ในระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เกิดเป็น “เครือข่ายการ
เรียนรู้”  ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ท าให้ทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นแนวทางใหม่ในการจัด
การศึกษาท่ีมีลักษณะส าคัญ  ดังนี้ 

1.  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ของทุกคน  ทุกเพศ  ทุกวัย 
2.  อาศัยองค์ความรู้เดิม  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนา 
3.  มีองค์กรชุมชนเป็นหน่วยจัดการศึกษา ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ

ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
การจัดการศึกษาในลักษณะ  “เครือข่ายการเรียนรู้”   เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาชุมชน  

เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน ท าให้ชุมชนมีโอกาสน าไปใช้ในชีวิตประจ า 
วัน และร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน  ดังนั้น ภาพการจัดการศึกษาจึงเปลี่ยนจากอดีต  จากการ
จ ากัดอยู่ในสถาบันการศึกษา ไปเป็นภาพการศึกษาใหม่ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการ ตามความสนใจ  ความพร้อม และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยไม่จ ากัดในเรื่องอายุ  
เพศ  เวลา  สถานที่  หลกัสูตร ระดับหรือวิธีสอน  ผูส้อนเป็นเพียงผู้รวบรวมทรัพยากรในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเน้นเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติ  แหล่งการเรียนรู้จึงมี
ความส าคัญและประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การศึกษาหรือ
การเรียนรู้จะหยุดอยู่เพียงการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนไม่ได้  ทุกคนจะต้องศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต  ดังนั้นแหล่งการเรียนรู้จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้บุคคล
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ตามความต้องการ  ความสนใจ  ความถนัดและความพร้อม
ของแต่ละคน  
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นฤมล   ตันธสุรเศรษฐ์ และคณะ  (2553) กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ว่า แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิต ที่
ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือหาความรู้ต่างๆ  ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา  ไม่จ ากัดเพศและวัย เป็น
แหล่งที่ช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์เนื้อหาความรู้จาก
แหล่งก าเนิดได้  เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงหรือมือปฏิบัติจริงได้  เพ่ือให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยากร
ใหม่ๆ  ที่มีการคิดค้นข้ึนและได้เรียนรู้จากของจริง  เช่น  การศึกษาประดิษฐ์กรรมใหม่  โดยดูจากวีดิ
ทัศน์  ภาพยนตร์  นิทรรศการ  หรือสิ่งพิมพ์  เป็นต้น 

กรมสามัญศึกษา (2544) ให้ความเห็นว่า  แหล่งการเรียนรู้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทักษะ
และความสามารถที่จะช่วยให้บุคคลแต่ละคน  สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างอิสระ เป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ  หรืออาจกล่าวได้ว่า  แหล่งการเรียนรู้  
ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ยอมรับความเป็นจริงแห่งตน  (Self–Actualization) 

สรุปได้ว่า การที่บุคคลได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามความต้องการ  ความสนใจ  ความถนัด
และความพร้อมของแต่ละคน หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งได้แก่แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ 
เป็นสถานที่เติมเต็มความต้องการที่แต่ละคนแสวงหา ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ นอกเหนือ 
จากการเรียนในระบบโรงเรียน โอกาสของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนี้จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในทุก
สถานที่ จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนนั่นเอง 
 

2. ประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ 
ส่งเสริมการด าเนินงานการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทั่วถึงและพอเพียง ต้องการให้สังคมไทย
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ของบุคคลในรูปของแหล่งการเรียนรู้ ที่บุคคลสามารถจะ
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายกว้างขวาง และมีมากพอเพียงที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ ไม่ว่าการ
เรียนรู้นั้นจะเกิดจากการศึกษาในรูปแบบใดๆ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องมีแหล่งที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าในโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าคือแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวในชุมชน เป็น
ที่ที่เราคุ้นเคยและสัมผัสอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย (ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์, 2552)  แหล่งการเรียนรู้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของประชาชนเพราะเป็นสถานที่ในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่ทุก
คน ประชาชนจะได้รับข่าวสารข้อมูลและเพ่ิมพูนความรู้ต่างๆ  เพ่ิมเติม เป็นสถานที่ในการส่งเสริมการ
อ่าน สร้างนิสัยรักการอ่านและป้องกันการลืมหนังสือของประชาชน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในการ
พบปะหารือ  จัดประชุมของหมู่บ้าน เป็นที่พักผ่อนจัดกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง กีฬาและนันทนาการ 
ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน 
  แสงจันทร์  อินทนนท์ (2532: 25) ได้กล่าวว่า การจัดแหล่งความรู้ในชุมชนเป็นการวาง
พ้ืนฐานเบื้องต้นที่จะช่วยพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นด้านต่างๆ  ดังนี้  
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1. ช่วยให้คนคิดเป็น  แหล่งความรู้ชุมชนช่วยส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคิด จากการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมว่ามีความสัมพันธ์กับตนเองอย่างไร ท าอย่างไรจึงจะอยู่อย่างกลมกลืนกันได้  เมื่อมีปัญหา
เกิดข้ึนก็สามารถมองเห็นปัญหา  วิเคราะห์ปัญหา  และหาทางแก้ไขปัญหานั้นได้  โดยเลือกทางตัดสิน
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของตนเองและสิ่งแวดล้อม  ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้จะ
เป็นเครื่องมือที่ท าให้ได้พิจารณาหาทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด 

2. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  มุ่งพัฒนาด้านความเป็นอยู่ให้  “อยู่ดี”  
สามารถด ารงชีวิตในชุมชนได้อย่าง  “มีความสุข”  มีความประพฤติถูกต้อง มีความมั่นคง  ปลอดภัย
ในชีวิต  การมีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจะเป็นการชี้แนะให้รู้ว่า  จะท าอย่างไรเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ดี  มี
ความสุข  และความรู้ที่ได้รับนั้นสามารถน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล   

3. ช่วยให้ประชาชนรู้จักการพึ่งตนเอง  การพัฒนาชุมชนที่แท้จริงมีความมุ่งหมายส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ให้ประชาชนได้ช่วยตนเองมากท่ีสุด  การจัด
แหล่งความรู้ในชุมชนจึงเป็นการช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนของตนเอง ในรูป
ของการช่วยกันจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้  เช่น  ด้านแรงงาน ด้านวัสดุและทรัพย์สินที่จะน ามาพัฒนา
ชุมชน  โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐ  การพ่ึงพาตนเองนี้ท าให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ  
ช่วยให้แหล่งการเรียนรู้ได้รับพัฒนามากข้ึน 
            4. ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้
และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับความไม่รู้ของประชาชน ไม่รู้ว่าท าอย่างไรที่จะช่วยเสริมรายได้ให้แก่ครอบ 
ครัว  ไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือปรับปรุงผลผลิตในไร่นา เป็นต้น หากความไม่รู้หมดไป ก็ย่อม
น าไปสู่การแก้ปัญหาและส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นตามล าดับ 

การมีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจึงกลายเป็นศูนย์รวมความรู้ของชุมชน นับเป็นวิธีหนึ่งที่จะ
ช่วยชี้น าให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน และยังส่งผลให้ประชาชนค้นหา
หนทางในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนได้ด้วย 

 

ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีหลายประเภท เมื่อแบ่งตามลักษณะของแหล่งการเรียนรู ้
สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547) 

1. แหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่แล้วตาม
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ า ล าธาร ชายทะเล ป่าโกงกาง ดิน แร่ธาตุ เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้ 

2. แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน สวนสาธารณะ ตลาด บ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถาน
ประกอบการ สื่อต่างๆ เป็นต้น 
   ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้กล่าวถึง  รูปแบบของแหล่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
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   “มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก 
รูปแบบ  ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์  สวนสาธารณะ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
   ครรชิต  พุทธโกษา (2554: 173 อ้างอิงจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ม.ป.ป.)  ได้
กล่าวถึง  แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นในลักษณะของการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการว่า เป็น
การศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิต เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน  ครอบครัว สื่อ  แหล่งความรู้
ต่างๆ ในชุมชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยแบ่งแหล่งที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย
ออกเป็น 6 ประเภท  ได้แก่ 

1. ห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัย ห้องสมุดวัด ห้องสมุดประชาชน  
ห้องสมุดของหน่วยงานเอกชน เป็นต้น 

2. เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชน ส านักเกษตรต าบล สถานี
อนามัยต าบล ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน แหล่งความรู้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  หรือตามวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน 

3. สื่อสารมวลชน  ได้แก่ หนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  วารสาร  
นิตยสาร  จุลสาร  โปสเตอร์  เป็นต้น 

4.  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ได้แก่  ภูมิปัญญาของผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรม เป็นต้น 
5.  สื่อพ้ืนบ้าน  ได้แก่  เพลง  ลิเก  หมอล า  หนังตะลุง  มโนราห์  ล าตัด เป็นต้น 

6. ครอบครัว  ได้แก่ การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การอบรมสั่งสอน  การให้
ความรู้  จากพ่อแม่ เป็นต้น 

   สุมน    อมรวิวัฒน์  (2544)   ได้จัดกลุ่มแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็น  4  ประเภท  ดังนี้ 
1. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่รัฐและประชาชนจัดขึ้น  เช่น  อุทยานการศึกษาในวัด  

อุทยานแห่งชาติทางทะเล  อุทยานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์วัฒนธรรม  ศูนย์ศิลปาชีพ  
ศูนย์เยาวชน  ศูนย์หัตถกรรมชุมชน  ห้องสมุดประชาชน   พิพิธภัณฑ์  เป็นต้น 

2. สถาบันของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในวิถีชีวิตและการท ามาหากินในชุมชน  เช่น  โบสถ ์ 
วิหาร  ศาลาการเปรียญในวัด  ตลาด  ร้านขายของช า  ลานนวดข้าว  โรงงานขนาดเล็กในหมู่บ้าน 
เป็นต้น 

3.  ประเพณี  พิธีกรรม  ได้แก่  ประเพณี  พิธีกรรมต่างๆ  ที่สืบทอดกันมาของแต่ละ
ชุมชน 

4.  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ป่า  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  แม่น้ า เป็นต้น 

   สุมาลี  สังข์ศรี  และคณะ (2548: 28-33)   แบ่งประเภทการเรียนรู้ในท้องถิ่นออกเป็น 7  
ประเภท  ดังนี้  

1. แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณชุมชน  เช่น แม่น้ า 
ป่าไม้  ภูเขา  เป็นต้น 

2.  แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามวิถีการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในชุมชน  เช่น  อาชีพของคนในชุมชนตลาด อาชีพเกษตรกร ชาวประมง เป็นต้น 
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3. แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นประเภทศาสนาประเพณี  ได้แก่  ศาสนสถาน  ประเพณี
ทางศาสนา ประเพณีเฉพาะถิ่น เป็นต้น 

4. แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีภูมิ
ปัญญาหลายด้าน  เช่น  ด้านการเกษตร  ด้านช่างฝีมือ  ด้านดนตรีไทย  เป็นต้น 

5.  แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นประเภทหน่วยงาน องค์กรของรัฐและเอกชน  เช่น  
หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในชุมชน เกษตรต าบล  ครูอาสา เป็นต้น เจ้าหน้าที่เหล่านี้
สามารถเป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ   ให้ประชาชนในชุมชนได้ 

6. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสื่อต่างๆ  ที่ประชาชนในชุมชนได้รับชมรับฟัง  เช่น  หนังสือ  
วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

7. แหล่งการเรียนรู้ที่รัฐและชุมชนสร้างขึ้นเพ่ือการศึกษาเพื่อการเรียนรู้โดยตรง  ได้แก่  
โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ห้องสมุด  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เป็นต้น 
      จากตัวอย่างในการจ าแนกประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ที่นักวิชาการต่างๆ 
จ าแนกไว้อย่างหลากหลาย ผู้เขียนจึงได้น ามาสรุปในตารางให้เห็นเป็นตัวอย่างของความเหมือนและ
ความแตกต่างตามมุมมองและทัศนะของแต่ละบุคคล เพ่ือแสดงให้เห็นว่า แหล่งการเรียนรู้คือสิ่งต่างๆ  
ที่แวดล้อมตัวเราอยู่ ทั้งสิ่งมีอยู่ตามธรรมชาติหรือธรรมชาติสร้างข้ึน  เช่น  ป่าไม้ ทุ่งหญ้า  ภูเขา  สัตว์
ป่า  แม่น้ า  ทะเล  เป็นต้น รวมทั้งตัวมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น สถานศึกษา  ศาสนสถาน  
ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการ เป็นต้น เนื่องจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเหล่านี้ล้วนสามารถ
น ามาจัดไว้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักวิชาการท่านใดท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ได้ทั้งสิ้น แต่เมื่อพิจารณา
อย่างละเอียดจะพบว่า แหล่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่ ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่ชัดเจน ปรากฏ
เป็นที่อยู่  บริเวณ  ศูนย์รวม หรือบ่อเกิดของความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน โดยมีการกล่าวถึงบุคคลเป็นส่วน
น้อย  ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.5 
 
 

ตารางที่ 1.5 ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
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รู้ สวน

พฤกษศาสตร์   
ธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม 

แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ธรรมชาติ - ธรรมชาติ ธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยว 

- แหล่ง
วิทยาการ 

ที่สาธารณะ/
สถาบันการ
เรียนรู ้

แหล่งการ
เรียนรู้ใน
ชุมชน 

เครือข่าย
การเรียนรู้ 

ศูนย์การ
เรียนรู ้

แหล่งการ
เรียนรู้ใน
ชุมชน 

ศูนย์การ
เรียนรู้/ค่าย
กิจกรรม 

พิพิธภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ 

แหล่งประวัต ิ

ศาสตร์/
โบราณคดี 

มนุษย์สร้าง
ขึ้น 

- มนุษย์สร้างขึ้น มนุษย์
สร้างขึ้น 

พิพิธภัณฑ์ 
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ตารางที่ 1.5 ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน (ต่อ) 
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ห้องสมุด
ประชาชน   

- หอสมุด/
ห้องสมุด 

- ห้องสมุด ห้องสมุด/ 
ที่อ่าน
หนังสือพิมพ ์

- ห้องสมุด
ประชาชน/
ที่อ่าน
หนังสือ 

หอศิลป์   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ภูมิปัญญา/วิถี
ชีวิต/ประเพณี 

- ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/วิถี
ชีวิต 

- ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

- สื่อสิ่งพิมพ์/ 
สื่ออิเล็กทรอ 
นิกส์ 

สื่อมวลชน/ 
สื่ออิเล็กทรอ 
นิกส์ 

- สื่อมวลชน
สื่อพื้นบ้าน 

สื่อ - เทคโนโลยี/
สื่ออิเล็ก 
ทรอนิกส์ 

- - - บุคคล ครอบครัว - บุคคล ครอบครัว/ 
พ่อแม่/กลุ่ม
อาชีพ 

- - ศาสนสถาน 
วัด/สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ 

- - ศาสนา 
ประเพณี 
ศาสนสถาน 

- ศาสนา/
วัฒนธรรม 

- สถาน
ประกอบการ 

สถานที่
ราชการ/
เอกชน 

แหล่งการ
เรียนรู้ใน
โรงเรียน 

- สถานศึกษา
หน่วยงาน 
องค์กร 

- - 

สวนสัตว ์ - -  - - - - 
สวนสาธารณะ - - - - - - - 
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ   

- - - - - - - 

อุทยาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

- - - - - - - 

แหล่งข้อมูลและ
แหล่งการเรียนรู้
อื่น 

- - - - - - - 

  
เพ่ือให้ขอบเขตการศึกษาเนื้อหาในการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ใน

ชุมชนให้ละเอียดและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เมื่อพิจารณาจากการจัดประเภทแหล่งการเรียนรู้ของ
นักวิชาการต่างๆ ในตาราง พบว่า การจัดแหล่งการเรียนรู้ตามนิยามของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ได้ระบุประเภท
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แหล่งการเรียนรู้ไว้เป็นชื่อเฉพาะที่ความชัดเจนที่สุด โดยก าหนดประเภทของแหล่งการเรียนรู้ไว้ 9 
ประเภท ดังนี้ 

1. หอ้งสมุดประชาชน 
2. พิพิธภัณฑ์  
3. หอศิลป์ 
4. สวนสาธารณะ 
5. สวนสัตว ์
6. สวนพฤกษศาสตร์ 
7. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
9. แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น 

           แหล่งการเรียนรู้เหลา่นี้ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักท่ีมีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนทุกคนในชุมชน ซ่ึงสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและเป็นทีรู่้จักและคุ้นเคยของประชาชน
โดยทั่วไป ผู้เขียนได้พิจารณาเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางเพ่ือน ามาศึกษาการพัฒนาดังรายละเอียดทีจ่ะ
ได้น าเสนอในบทต่อไป 
 
 

บทสรุป 
 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นสถานที่ท่ีให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ท่ี
สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัยอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจใคร่เรียนรู้ และเป็นบุคคล
ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการแหล่งการเรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
อย่างแท้จริง ต้องสามารถตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการหรือทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการหรือผู้เรียนเองก็ต้องเข้าใจหลักในการเรียนรู้ 
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนแนวนโยบายในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงรูปแบบและวิธีการในการให้บริการของแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ความร่วมมือ
ระหว่างผู้จัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ผู้ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเรียนรู้ และใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นพ้ืนที่ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป การจัดการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพประชาชนใน
ชุมชน จึงต้องค านึงถึงการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น 
แตกต่างตามสภาพและความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งมีการน าเสนอสาระความรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย มีสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลา และ
มุ่งเน้นให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของคนในชุมชน รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันของแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ 



33 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมวิชาการ.  (2545).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.  (2559).  มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน.  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.  
กรมสามัญศึกษา.  (2544).  การพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นเพื่อจัด

กระบวนการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545ก).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

------------.  (2545ข),  สถานทีส่ าคัญทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ:  กรมวิชาการ. 
กาญจนา  อาจหาญ.  (2552).  แหล่งการเรียนรู้ห้วยมุก.  วารสารวิชาการ, 12 (4), 12-17. 
กิ่งแก้ว  อารีรักษ์และคนอ่ืนๆ. (2548). การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบหลากหลาย.  กรุงเทพฯ: 

อัลฟ่ามิเล็นเนียม. 
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้.  (2559).  แผนยุทธศาสตร์การบูรณา

การด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2564).  กรุงเทพฯ: 
ส านักนายกรัฐมนตรี. 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้.  (2543).  ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด.  กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

ครรชิต  พุทธโกษา.  (2554).  คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

จินตนา  สุจจานันท์.  (2554).  การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ: โอเดียน 
            สโตร์. 
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์.  (2552).  แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต.  กรุงเทพฯ: ส านักบริหารงานการศึกษา

นอกโรงเรียน.  [ออนไลน์] แหล่งที่มา HTTP: http://www.http://www.vcharkarn. 
Com /blog/54843. 

ด าริ  บุญชู.  (2548).   การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา.  วารสารวิชาการ, 8 (1): 
27-31. 

นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ และคณะ.  (2553).  รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
แหล่งวิทยาการในชุมชน. นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เอกสารอัดส าเนา) 

นาวา  วงษ์พรม, ประภากร  แก้ววรรณา, พฤษมงคล  จุลพูล, วราภรณ์  ขยายผล, ยมนา ไซหาคัง 
และบุนเซี่ยน  เพ็ดล าพัน.  (2558).  องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คอง-คะล า : วิถีลาว
ชาวหลวงพระบาง.  อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

แนวการจัดการศึกษา. (2545).  ราชกิจจานุเบกษา 116 (ตอนที่ 74ก), 1-14. 
ประจักษ์ บุญอารีย์.  (2545).  การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา.  วารสารคุรุทัศน์, 16 

(เมษายน), 46-4. 

http://www.http/www


34 

 

ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันท์.  (2557).  การจัดการห้องเรียนและแหล่งการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 3.  
กรุงเทพฯ:  มีนเซอร์วิสซัพพฟลาย. 

พิทักษ์  ศิริวงศ์  และ พลชัย เพชรปลอด.  (2557).  Practice-Based Learning.  กรุงเทพฯ: 
สมาร์ททูเวิร์ค. 

พิมพันธ์  เดชะคุปต์.  (2544).  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ : แนวคิด วิธีและเทคนิค
การสอน.  กรุงเทพฯ:   เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์. 

ยศ  บริสุทธิ์.  (2558).  การศึกษาชุมชน : แนวคิดฐานการวิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.  
ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2542).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 

วรรัตน์  อภินันท์กูล.  (2551).  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน . ใน 
แนวคิดและทฤษฎีที่น่ารู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (หน้า 171-194). กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (2559). การเรียน. [ออนไลน์] แหล่งที่มา HTTP: https://th.wikipedia. 
org/wiki/การเรียน. 

วิจารณ์  พานิช.  (2555).  วิถีการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสด
ศรี สฤษดิ์วงศ์. 

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา. (2545). การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูตามอัธยาศัย. กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์.  (2551).  แนวคิดและทฤษฎีที่น่ารู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน . ใน 
แนวคิดและทฤษฎีที่น่ารู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (หน้า 195-214). กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  (2547).  การใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ชุมชน.  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.  

------------.  (2550).  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนดีใกล้บ้าน.  กรุงเทพฯ:  เสนาธรรม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. (2548).  รายงานการวิจัย การสังเคราะห์

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ตั้งแต่ พ.ศ 2542-2547 
(ฉบับสมบูรณ์).  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

------------. (2552).  รายงานการวิจัย : การพัฒนามาตรฐานแหล่งการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
ส าลี  รักสุทธี.  (2544).  เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอนโดยยึดผู้เรียน

เป็นส าคัญ.  กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.  
เสาวภา  ประพันธ์วงศ์.  (2551).  การจัดการแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ห้องสมุด.  อินฟอร์เมชั่น, 

15 (1), 14-19. 



35 

 

แสงจันทร์  อินทนนท์.  (2532).  แหล่งการเรียนรู้สู่การพัฒนา.  กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์
กรมการศึกษานอกโรงเรียน.   

สุมน อมรวิวัฒน์.  (2544).  กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

สุมาลี  สังข์ศรี และคณะ.  (2548).  รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต : พิพิธภัณฑ์.  กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

อ้อมใจ  วงศ์มณฑา.  (2548).  แหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา. รูสมิแล, 6 (3), 32-42. 
อาคม  จันตะนี.  (2559).  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน.  ปทุมธานี: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอสามโคก.   

อุดม  เชยกีวงศ์.  (2544).  แนวทางการบริหารและการจัดการ : การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย. 

Blankstein, A.  (2004).  Failure is not an option : Six principles that guide student 
achievement in high-performing school. Thousand Oakes, CA: Sage 
Publications. 

National Training Laboratories.  [2016].  The Learning Pyramid.  [Online] Available 
HTTP: http://topscience.asia/จุดเด่นของ-top-science/. 

Wittich, W. A. & Schuller, C. F.  (1962).  Audio Visual Materials : Their Nature and 
Use. 3nd ed.  Nottingham: Harper & Bros. 

 
 

 



 

บทท่ี  2 
 

ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 
 แหล่งการเรียนรู้มีความหมายครอบคลุมค่อนข้างกว้าง การจ าแนกประเภทของแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นหมวดหมู่จะช่วยให้ท าความเข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น และด้วยเหตุผลที่ว่า สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  การเรียน
การสอนในระบบโรงเรียนที่ครั้งหนึ่งเคยเข้าใจว่า จะเป็นภูมิคุ้มกันความโง่เขลาไปได้จนตลอดชีวิตนั้น 
บัดนี้เริ่มเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ความรูแ้ละวิทยาการใหม่ๆ 
เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ท าให้มนุษย์ต้องรู้จักขวนขวายหาความรู้ ถ้าต้องการที่จะก้าวไปพร้อมๆ  กับ
ความเปลี่ยนแปลงหรือต้องการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องรู้จักแสวงหาแหล่งวิทยาการอ่ืนๆ  
ในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองให้เป็นผู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์  การรู้จักแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนว่ามีมีก่ีประเภท อะไรบ้าง ก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อทุกคน หากรู้จักเลือกใช้บริการตามความ
ต้องการและความสนใจของตน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่น่าสนใจมีนักวิชาการได้น าเสนอไว้หลาย
แง่มุมดังนี้ 
 

ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้ระบุไว้ในมาตรา 25 ถึงความส าคัญ
ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์    สวนสาธารณะ  สวนสัตว์ สวน
พฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืน” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีความชัดเจนที่สุด ที่จะได้
น ามาศึกษาโดยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ห้องสมุดประชาชน 
 

1. ความหมายของห้องสมุดประชาชน 
 

        ห้องสมุดประชาชน (Public Library) คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นและให้การส่งเสริม
สนับสนุนทุนโดยชุมชน อาจเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือรัฐบาลกลาง หรือองค์กรชุมชนรูปแบบ
อ่ืนๆ เป็นสถานที่ให้สมาชิกในชุมชนเข้าถึงความรู้ ความคิด สารสนเทศและผลงานสร้างสรรค์ จาก
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา ความด้อยโอกาส เพ่ือสนองความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคล ในด้านการศึกษา 
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สารสนเทศ การพัฒนาตนเอง ความจรรโลงใจ และการพักผ่อนหย่อนใจ (International Federation 
of Library Association and Institution : IFLA, 2001: 1)    

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (2550: 82) ได้ให้ความหมาย ห้องสมุดประชาชน ว่า 
ห้องสมุดท่ีจัดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกระดับการศึกษา จัดตั้งขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการทางการศึกษา ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้มิได้
จ ากัดสิทธิของภาคเอกชน หรือองค์การต่างๆ ที่มีศรัทธาจัดขึ้นเพ่ือบริการสังคม  

ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา (2548ข; 2552: 19) ให้ความหมายว่า ห้องสมุดหมายถึง 
ห้องสมุดท่ีจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลและรัฐบาลเป็นผู้คอยควบคุมดูแล ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
สาธารณะหรือชุมชน เพ่ือบริการประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสารสนเทศที่
หลากหลาย เพ่ือสนองความต้องการในด้านการศึกษา สารสนเทศ การพัฒนาตนเอง ความจรรโลงใจ 
และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยใช้หลักความเท่าเทียมกัน ไม่จ ากัดเพศ วัย วุฒิ มีจุดประสงคเ์พ่ือให้
ประชาชนได้เรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และสังคมให้ดี
ยิ่งขึ้น 
     สุพรรณี วราทร (2528) กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชน หมายถึง ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย ด าเนินการโดยใช้งบประมาณของรัฐบาล  ท้องถิ่นเพ่ือให้บริการวัสดุการอ่านต่างๆ  และ
จัดบริการและกิจกรรมอ่ืนๆ  ตามขอบเขตที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ของห้องสมุด    ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนโดยยึดหลักการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและ
ชุมชนเป็นส าคัญ 
       อุชเชอร์วู้ด (Usherwood, 1997) ให้ความหมายของห้องสมุดประชาชนไว้ว่า คือ
ห้องสมุดท่ีจัดตั้งขึ้นด้วยเงินกองทุนสาธารณะ มุ่งให้ประชาชนได้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น โดยได้รับประโยชน์จากการใช้สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ 
                จากความหมายของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุปความหมายของห้องสมุดประชาชน 
ได้ว่า สถานที่เก็บรวบรวมสรรพวิทยาการต่างๆ เพ่ือจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ส าหรับประชาชนทั่วไป โดยจัดตั้งด้วยงบประมาณจากรัฐบาลหรือท้องถิ่นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการแก่ผู้ใช้ในชุมชน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการ
เรียนรู้ไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  
2. พันธกิจของห้องสมุดประชาชน 

 
 ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวบรวมและให้บริการทรัพยากร

สารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความเท่าเทียม
และความทั่วถึง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพทางปัญญาและเสรีภาพในการอ่าน เคารพ
สิทธิส่วนบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พันธกิจส าคัญของห้องสมุด
ประชาชนมีดังนี้  (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 19) 
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2.1  ส่งเสริมการรู้หนังสือและทักษะการเรียนรู้ การเข้าถึงและขยายโอกาสการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชน 

2.2 สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้รู้สารสนเทศ มีความใฝ่รู้ รักการอ่าน การเรียนรู้ 
รู้ทันโลก มีทักษะการแสวงหา การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศและแหล่งความรู้และอินเทอร์เน็ต 

2.3  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 

2.4  ส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
จะเห็นว่าห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ส าคัญยิ่งต่อการศึกษาของ

ประชาชนทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชน
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระจายการ
เข้าถึงสารสนเทศให้กับทุกคน ช่วยให้บุคคลได้รับสารสนเทศท่ีหลากหลาย ช่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดประชาชน 

 
  ห้องสมุดประชาชนมีเป้าหมายเพ่ือบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต การศึกษาค้นคว้า ความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ จรรโลงใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
ประชาชนไว้ดังนี้ 
                   กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) ก าหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
ประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งห้องสมุด
ประชาชน พ.ศ. 2535 ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นการให้การศึกษานอกโรงเรียนแก่ประชาชนทั่วไป 
2. เพ่ือส่งเสิรมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 
3. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน เพ่ือให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ เพ่ือให้

ประชาชนเป็นคนทันต่อเหตุการณ์ 
4. เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือส่งเสริมและแนะน าให้ประชาชนมี

ความรู้ ทัศนคต ิ และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

5. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน และส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
6. เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ 
                   สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association, 2003) ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของห้องสมุดประชาชน ไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาด้วยตนเองตลอดไป 
2. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทุกสาขาวิชา 
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3. เพ่ือให้ประชาชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน 
4. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 
5. เพ่ือพัฒนาความคิดและจิตใจแก่ประชาชน 
6. เพ่ือให้ประชาชนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์การเมืองและสังคม 
7. เพ่ือให้ประชาชนชื่นชมในศิลปะและวัฒนธรรม 
8. เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาในทางสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
9. เพ่ือให้ประขาชนสามารถเพ่ิมความรู้ได้มากยิ่งขึ้น 
ห้องสมุดประชาชนมีบทบาทในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์การ จัดกิจกรรมชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน และการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (แววตา จันทวงค์, อารีย์ ชื่นวัฒนา และ พวา พันธุ์เมฆา, 
2553: 26) ห้องสมุดประชาชนมีบทบาทส าคัญยิ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะ
เป็นบริการพ้ืนฐานที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน โดยเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
และความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ความ
จรรโลงใจและการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้บริการแก่ผู้ใช้โดย
เสมอภาค ไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชนชั้น เชื้อชาติ อายุ เพศ ภาษา ศาสนา ความรู้
และความสามารถ สถานะทางเศรษฐกิจและอาชีพ  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยเพ่ิมศักยภาพให้ห้อง 
สมุดประชาชนสามารถเชื่อมโยงแหล่งความรู้ที่มีอยู่ทั่วโลกโดยผ่านเครือข่ายต่างๆ  ท าให้ห้องสมุด
ประชาชนกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคยและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในเจตนารมณ์ของอิฟลาและยูเนสโก ที่กล่าวไว้ว่า “ห้องสมุดประชาชนเป็นเสมือนประตูท่ีเปิดสู่
ความรู้ เป็นสภาพแวดล้อมพ้ืนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การตัดสินใจอย่างอิสระและการพัฒนา
ทางวัฒนธรรมของบุคคลและสังคม” (IFLA/UNESCO, 2001: 3) 

 
4. รูปแบบและประเภทของห้องสมุดประชาชน 

 
         ห้องสมุดประชาชนมีรูปแบบต่างๆ สรุปได้ 6 แบบ ได้แก่ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552: 19-20) 

4.1  ห้องสมุดประชาชนกลางแห่งชาติ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการห้องสมุดประชา 
ชนสาขาต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ เทศบาล ต าบล และหมู่บ้าน  

4.2  ห้องสมุดกลางแห่งชาติ เป็นห้องสมุดที่ท าหน้าที่เป็นห้องสมุดแห่งชาติและเป็น
ห้องสมุดประชาชนในขณะเดียวกัน และอาจมีการจัดระบบห้องสมุดประชาชนสาขาในระดับต่างๆ ทั้ง
ในเขตเมืองและเขตชนบท  

4.3 ห้องสมุดแห่งชาติที่มีหน่วยให้ยืมอยู่ด้วย เป็นห้องสมุดแห่งชาติและจัดหน่วยงาน
บริการให้ยืมแก่ประชาชน  
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4.4 ระบบเครือข่ายห้องสมุดประชาชน มีห้องสมุดประชาชนเป็นแม่ข่ายและมีห้องสมุด
ระดับอ าเภอ ระดับต าบลเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกัน โดยมีห้องสมุดกลางเป็นแกนกลางในการ
ควบคุมข่ายงาน 

4.5  ห้องสมุดประชาชนที่ตั้งเป็นเอกเทศ โดยแต่ละแห่งไม่ขึ้นต่อกัน 
4.6  ห้องสมุดประชาชนที่มีเครือข่ายเฉพาะเขตรัฐ หรือเขตการศึกษา  
ในประเทศไทยส่วนใหญ่พบว่า รูปแบบของห้องสมุดประชาชนมีผู้กล่าวไว้แตกต่างกัน  

โดยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่ง
ห้องสมุดประชาชนตามขนาด เป็น 3 ขนาด ได้แก่ ห้องสมุดขนาดใหญ่ เช่น ห้องสมุดประชาชน
จังหวัด เป็นต้น ห้องสมุดขนาดกลาง เช่น ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ห้องสมุดรัชมังคลาภิเษก เป็นต้น  
และห้องสมุดขนาดเล็ก ได้แก่ หอ้งสมุดประจ าต าบล ห้องสมุดประจ าอ าเภอ เป็นต้น 

 
5. การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
 ด้วยเหตุผลที่ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความส าคัญของชุมชน เพราะเป็น

สถานที่ที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีกิจกรรม "ห้องสมุด 3 ดี" เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 3 ด้าน ได้แก่ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี  บรรยากาศและสถานที่ดี  บรรณารักษ์และ
กิจกรรมดี เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้ทุกคนรัก
การอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วัตถุประสงค์ห้องสมุด 3 ดี คือ ยกระดับคุณภาพ
ห้องสมุดทุกแห่ง โดยจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและ
เหมาะสมผู้ใช้บริการและคนในชุมชน พัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศในห้องสมุดที่เอ้ือต่อ
การอ่านและการเรียนรู้  พัฒนาและจัดให้มีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด   หากห้องสมุด
ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านสิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้อง 
การของผู้ใช้บริการ มีอาคารสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีบรรณารักษ์ที่มี
คุณภาพ สามารถบริหารจัดการห้องสมุดแนวใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน รวมทั้งมีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันพัฒนาห้องสมุดประชาชนก็จะท า
ให้ห้องสมุดประชาชนกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 

ห้องสมุดประชาชนในแต่ละชุมชนอาจมีแนวทางในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป
ตามกลุ่มเป้าหมายหลักของประชาชนในชุมชน อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการห้องสมุดแนวใหม่ใน
ฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน สรุปได้ดังนี้ (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, 2559; กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559)  

5.1   จัดให้มีข้อมูลข่าวสารเพ่ือชุมชนอย่างครบถ้วนครอบคลุมในทุกรูปแบบทั้สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

5.2   จัดบริการที่รวดเร็ว ทันใจ สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา มีบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ 
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5.3   จัดกิจกรรมและร่วมด าเนินการโดยประชาชนและชุมชน โดยมีการกิจกรรมหลาก 
หลาย ทั้งวิธีการ เนื้อหาสาระ และการสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย  มีการมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ของชุมชน
และการใช้แหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือประชาชนในชุมชนนั้นๆ  เป็นส าคัญ 

5.4  ให้ชุมชนเป็นกรรมการบริหารและด าเนินการของห้องสมุดและกิจกรรมสนับสนุน
ห้องสมุด  ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของห้องสมุด ทุกคนมีสิทธิใช้บริการห้องสมุด เช่น 
การจัดกิจกรรมสังคม การเสวนา เป็นต้น 

5.5  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ จัดให้ห้องสมุดมีสิ่งแวดล้อมที่ร่ม
รื่น  น่าพักผ่อน และสวยงาม ตามสภาพของชุมชน  ซึ่งจะส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความภูมิใจและพร้อม
ที่จะยกมาเป็นตัวอย่างอวดแขกต่างถิ่น 

5.6  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนอยู่เสมอ มีการส่งข้อมูลข่าวสาร
ถึงสมาชิกในชุมชนเป็นระยะ และรับค าแนะน าจากสมาชิกมาสร้างสรรค์ ปรับปรุงกิจกรรมภายในห้อง 
สมุดเป็นระยะๆ 

5.7 จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดให้มีความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อ 
เนื่อง 

5.8  จัดระบบการประเมินผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมและบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

5.9   มีจัดสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น โดยใช้เครือข่ายออนไลน์ในการเชื่อม 
โยงเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป 

5.10 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมห้องสมุด
ประชาชนในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการด าเนินให้สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 
       นอกจากห้องสมุดประชาชนจะให้บริการแก่ผู้ใช้ด้วยการให้โอกาสแก่ทุกคนในการค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองแล้ว ห้องสมุดยังท าหน้าที่เป็น ศูนย์การเรียน ซึ่งหมายถึงต้องมีการพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลายทุกด้าน ทั้งความหลากหลายในด้านสื่อ ด้านกระบวนการ  ด้านเนื้อหา
สาระ ที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น  เป็นเสมือนดังศูนย์การเรียนของชุมชนอย่าง
กว้างขวาง  เช่น มีศูนย์สาธิตของดีเด่นของชุมชน มีเวทีส าหรับจัดแสดงผลงาน  มีนิทรรศการหมุน 
เวียน  มีการอบรมในหัวข้อต่างๆ เช่น  ภาษา  หนังสือ  การเลี้ยงลูก  การเตรียมตัวเป็นแม่  เครื่องใช้
ภายในบ้าน เป็นต้น  จดัมุมนิเทศด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ  มีมุมพัฒนาการ ศึกษาของ
ตนเอง มุมทดสอบสุขภาพด้วยตนเอง  มุมทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน  มุมทดสอบผลผลิต
ประเภทต่างๆ มีมุมบริการสื่อส าหรับโรงเรียนที่ด้อยโอกาส  มีมุมสร้างสรรค์พัฒนาการของเด็กวัย
ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน เพ่ือให้ทราบข้อมูลเพ่ือจะ
น าไปสู่การจัดหาทรัพยากรให้ตอบสนองแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ดังข้อค้นพบในการศึกษาวิจัย
ของ วราภรณ์ พนมศิริ และคณะ, 2559 49-50) ที่ศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ห้องสมุด
ชุมชนวัดสุคนธาราม ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ใช้หลักการส ารวจความต้องการ 
วิเคราะห์ความต้องการ และด าเนินการจัดตั้งห้องสมุด มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์การจัดตั้งแก่
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ผู้เกี่ยวข้อง ผลการติดตามและสภาพปัญหาและการให้บริการ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาห้องสมุดให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       ห้องสมุดประชาชนยังถือเป็น ศูนย์ประชาคม ของชุมชน โดยจัดพ้ืนที่บริการและมี
กิจกรรมในห้องสมุดอยู่เสมอ  เช่น มีพ้ืนที่รอบๆ ห้องสมุด  เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ  มีพ้ืนที่ออก
ก าลังกาย มีสนามเด็กเล่น  มีห้องส าหรับจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชน ห้องส าหรับการประชุม  เสวนา  
สัมมนาของชุมชน มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรม  ประเพณี และการจัดงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
       ห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่งไม่สามารถด ารงอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ต้องเป็นสมาชิกใน
เครือข่ายขององค์กรในกลุ่มที่เหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเสริมก าลังกัน
ให้เกิดความเจริญงอกงาม โดยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมในลักษณะเครือ ข่าย 
ครอบคลุมด้านการบริหาร ด้านข้อมูลและสื่อ ด้านบุคลากร และด้านงานเทคนิค นอกจากนี้            
ห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันควรเป็นสถานที่ท่ีมีความร่มรื่นมีชีวิตชีวาซึ่งหมายถึง มีการจัดกิจกรรม
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความกลมกลืนกับท้องถิ่น มีการใช้วัสดุท้องถิ่นอย่าง
ภาคภูมิใจ ชุมชนสามารถใช้สื่อได้ตามความต้องการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน  เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  

พิพิธภัณฑ ์
 

พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของคนส่วนใหญ่ มีหลากหลาย
ประเภท ส่วนใหญ่มักมีการรวบรวมจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบหรือเป็นหมวดหมู่
ตามขอบเขต หน้าที่และวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

 
1. ความหมายของพิพิธภัณฑ์ 

 
 พิพิธภัณฑ์ (Museum) หมายถึง องค์กรที่มีหน้าที่รวบรวมสงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย 

เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงวัตถุอันเป็นหลักฐานที่เก่ียวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
ทั้งนี้เพ่ือจุดประสงค์ทางการศึกษา ค้นคว้า และความเพลิดเพลินใจ โดยเป็นสถาบันถาวรไม่แสวงหา
ผลก าไรที่เปิดเป็นสถานที่สาธารณะ และให้บริการและมีส่วนในการพัฒนาสังคม (International 
Council of Museum : ICOM, 1946 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  

มิวเซียม  (Museum) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า มูเซออน (Mouseion) ซ่ึง
หมายถึงสถานที่สถิตของหมู่เทพธิดามูซาซึ่งเป็นเทวีทั้ง 9 องค์ของเทพเจ้าเซอุสราชาแห่งเทพทั้งมวล 
ซึ่งถือว่าหมู่เทพธิดาเป็นตัวแทนของดนตรี บทเพลงและนาฎศิลป์ และเป็นผู้อุปถัมภ์เหล่านักปราชญ์
และกวีทั้งมวล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 24) ค าว่า มิวเซียม เป็นค าที่ใช้เป็นครั้ง
แรกท่ีเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล  หมายถึง  สถานที่แห่ง
หนึ่งส าหรับใช้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักปราชญ์  โดยมีมิวเซียมที่มีชื่อเสียงคือ 
The  Museum of Alexandria จัดตั้งขึ้นโดย  Ptolemy Philadelphus (Ptolemy Soter)  
ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบด้วย  สวนพฤกษศาสตร์  สวนสัตว์  ห้องส าหรับศึกษาวิชากายวิภาค
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ศาสตร์  ดาราศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีงานศิลปกรรมของปโตเลมีรวบรวมไว้ด้วย  ในยุคโรมันเรือง
อ านาจ มิวเซียมจึงกลายเป็นสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ด้านปรัชญาระหว่างนักปราชญ์ และคง
ความหมายนี้มาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 (พุทธศตวรรษที่ 20) ซึ่งเป็นยุคเรเนสซองส์ จึงเปลี่ยน
ความหมายเป็น “สถานที่ส าหรับเก็บสะสมและจัดแสดงวัตถุต่างๆ ที่เก่ียวกับธรรมชาติวิทยาและ
ประวัติศาสตร์” จน กระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการจัดตั้งสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ 
หรือ ICOM จึงมีนิยามของค าว่า มิวเซียม ขึ้น เพ่ือให้ประเทศสมาชิกเข้าใจตรงกัน นับแต่ปี พ.ศ. 
2489 เป็นต้นมาจนถึง ปี พ.ศ. 2544 ICOM ได้ปรับปรุงค านิยามของค าว่า มิวเซียมมาเป็นล าดับ ตาม
ขอบเขตหน้าที่และรูปแบบองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ความหมายของค าว่า ‘พิพิธภัณฑสถาน’ มี
ความหมายดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว และยังรวมไปถึงสถานที่อ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ สถานที่สงวนรักษาและ
ห้องแสดงถาวรในหอสมุดและจดหมายเหตุ โบราณสถานหรือแหล่งอนุสารณ์สถานทางโบราณคดีชาติ
พันธุ์วิทยาและธรรมชาติวิทยา อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ และสถานทีซ่ึ่งมีลักษณะหน้าที่เป็น
พิพิธภัณฑสถานโดยกิจกรรมและการสงวนรักษา สถาบันที่จัดแสดงสิ่งที่มีชีวิต เช่น สวนพฤกษชาติ
สวนสัตว์ สถานที่แสดงสัตว์น้ า สถานที่แสดงสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งสถานที่ตามธรรมชาติซึ่ง
เป็นพื้นที่สงวน  และศูนย์แสดงทางวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจ าลอง 
      ดังนั้นในปัจจุบัน มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ จึงมีกรอบแนวคิดท่ีกว้างออกไปอย่างมาก จาก  
“แหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับความเพลิดเพลินจากการศึกษาของสะสม” มาเป็น “แหล่งการเรียนรู้เรื่อง 
ราวอันเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ที่ท าให้ผู้ชมหรือผู้ใช้บริการได้รับความรู้และ
ความเพลิดเพลินใจ”   

  
2. ประวัติและความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย 

 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2550  ให้ความหมายของ  “พิพิธภัณฑ์” ว่า  
หมายถึง  สิ่งต่างๆ  ที่รวบรวมไว้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา  เช่น  โบราณวัตถุ  ศิลปวตัถุ  ส่วนค าว่า  
“พิพิธภัณฑสถาน”  หมายถึง สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ  ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 

 ค าว่า  “พิพิธภัณฑ์”  เป็นค าที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงบัญญัติขึ้น
หลังจากท่ีพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “พระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์” ขึ้นในพระบรม มหาราช
วัง ซ่ึงถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมศิลปะและโบราณวัตถุ  
เป็นที่เชิดหน้าชูตาส าหรับแขกบ้านแขกเมือง ด้วยพระองค์ทรงสนพระทัยในวิชาประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีเป็นอย่างยิ่ง  ในขณะที่ทรงผนวชทรงโปรดเกล้าฯ ให้เก็บรวบรวมสิ่งของโบราณ  โดยน ามา
เก็บรักษาไว้ที่ “พระท่ีนั่งราชฤดี” ที่ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง สิ่งของที่ทรงรวบรวมไว้ เช่น 
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  เครื่องประดับ  นอแรด งาช้าง  ประติมากรรม แจกัน  กระเบื้องถ้วย  เครื่อง
ทรงสมัยโบราณ ไม้จ าหลัก พระพุทธรูป เป็นต้น ในปี  พ.ศ. 2399  ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้สร้าง  “พระ
อภิเนาวนิเวศน์”  พร้อมพระราชทานนามว่า  “พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์”   ส าหรับรวบรวม
โบราณวัตถุท่ีพระองค์ได้รวบรวมไว้  เมื่อสร้างแล้วโปรดเกล้าฯ  ให้ย้ายสิ่งของซึ่งแสดงอยู่  ณ  พระท่ี
นั่งราชฤดีท้ังหมดมาไว้ที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ 
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 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีแนวนโยบายเปิดประเทศโดย 
ทรงน าความความเจริญที่พบเห็นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ จนท าให้กิจการพิพิธภัณฑ์เริ่ม
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ข้าราชการขุนนางมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและ
โบราณคดีมากข้ึน  ซึ่งเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ส าหรับประชาชน  และถือเป็นรากฐาน
อันมั่นคงของพิพิธภัณฑ์ไทยในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2413  ทรงสร้างอาคารหลังใหม่ชื่อว่า  “หอคองคอ
เดีย” หรือที่นิยมว่า “หอมิวเซียม” และเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2417  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 21 พรรษา กรมศิลปากรจึงถือเอาวันวันที่ 20 กันยายนของทุก
ปีเป็นวันสถาปนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทย  การจัดแสดงในหอคองคอเดีย  แบ่งออกเป็น  3 
กลุ่ม  คือ ห้องที่ 1  จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุของไทย ห้องท่ี 2  จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุส่วน
พระมหากษัตริย์  ห้องท่ี 3 จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุจากต่างประเทศ โดยมีภัณฑารักษ์คนแรก คือ  
สิบเอกทัด   ศิริสัมพันธ์  (พลโทพระยาสโมสรรพากร)   
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชวังบวรสถาน
มงคลหรือวังหน้า ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับพระนคร โดยให้หอพระสมุดฯ พระนคร มีหน้าที่
อ านวยการวรรณคดีสโมสร ตรวจรักษาของโบราณ จัดพิพิธภัณฑสถาน และการบ ารุงวิชาช่าง  และได้
จัดตั้งเป็น “พิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 โดยตรา
พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2469  
เพ่ือจัดระเบียบการด าเนินงานและรักษาสิ่งของในพิพิธภัณฑสถานให้เจริญก้าวหน้า พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 หมวดคือ  
 หมวดที่  1  ว่าด้วยการใช้พระราชบัญญัติ 
 หมวดที่  2  ว่าด้วยการปกครองพิพิธภัณฑสถาน 
 หมวดที่  3  ว่าด้วยสิ่งของในพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร 
 หมวดที่  4  ว่าด้วยการเปิดพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร 
       นอกจากนี้  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2469 ทรงออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ส่งออกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ เพ่ือปกป้องมิให้มีการน าโบราณวัตถุและศิลปะออก
นอกประเทศ พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับจึงถือเป็นกฎหมายพิพิธภัณฑสถานฉบับแรกของไทย   

 
3. บทบาทของพิพิธภัณฑ์ 

 
“การมีพิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวไทยเราเอง ยังเกิดความบันเทิงหรือตื่นใน

บ้านเมืองของตนเองว่า มีสินค้าต่างๆ ที่พอไม่อายเขา คนไทยเรายังมีอยู่มากที่ไม่รู้เลยว่า บ้านเมือง
ของตนมีความสมบูรณ์ปานใด…ประเทศสยามยังต้องการให้ชนนานาชาติรู้จักดียิ่งขึ้นกว่าที่รู้จักอยู่แล้ว 
ณ กาลบัดนี้ แต่ถ้าไม่มีสิ่งใดล่อให้ชนนึกถึงพูดถึงให้มากๆ เมื่อไรเขาจะรู้จัก... การมีพิพิธภัณฑ์ย่อม
เป็นเครื่องชักชวนให้ชนต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศสยาม แลน าผลประโยชน์มาสู่ได้ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต” พระราชหัตถเลขาและพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2468: 19) ที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน และส่งผลให้พิพิธภัณฑ์มีบทบาทส าคัญในฐานะ
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เป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน และเป็นสถานที่เชิดหน้าชูหน้าให้กับประเทศชาตินับตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมา  

พิพิธภัณฑสถานเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ ซ่ึงมีหน้าที่ในการอนุรักษ์หลักฐานทาง
มรดกวัฒนธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และท าหน้าที่เสริมความรู้ให้แก่คนทั่วไปด้วย เนื่อง 
จากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยพิพิธภัณฑสถานเป็นการเฉพาะ  พระราช 
บัญญัติพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร พ.ศ. 2463 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  (แก้ไข  พ.ศ.  2535)  ก าหนดให้
ประเทศไทยพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ในการเก็บศิลปวัตถุอันเป็นทรัพย์ของแผ่น 
ดินเท่านั้น  ท าให้การด าเนินการพิพิธภัณฑสถานในระยะแรกจึงค่อนข้างน้อย แต่ในปัจจุบันนับเป็น
โอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนนักศึกษา เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงท าให้มีพิพิธภัณฑ์หลากหลาย
รูปแบบเพ่ิมมากขึ้น   

 
4.  ประเภทของพิพิธภัณฑ์ 

 
 กรมศิลปากร ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สุมาลี  สังข์ศรี และคณะ, 2548: 

49-52) ได้แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ไว้ 10 ประเภท ดังนี้ 
4.1 พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ 
4.2 พิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดี 
4.3 พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง 
4.4 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.5 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
4.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4.7 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
4.8 อนุสรณ์สถาน 
4.9 เมืองโบราณ 

                 4.10  แหล่งประวัติศาสตร์ 
 การแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นแบบแผนตายตัว เนื่องจากพิพิธภัณฑ์

แห่งหนึ่งๆ สามารถด าเนินการเพ่ือน าเสนอเนื้อหาหรือขอบเขตองค์ความรู้ได้หลากหลายรูปแบบโดย
ไม่ได้เป็นข้อจ ากัด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และนโยบายของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม ใน
ต่างประเทศมีการจัดแบ่งประเภทพิพิธภัณฑ์ไว้กว้างๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ร่วมสมัย  พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิพิธภัณฑ์ทาง
มานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา  พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  พิพิธภัณฑ์ประจ าเมือง
หรือท้องถิ่น  พิพิธภัณฑ์เฉพาะด้าน  และพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

       จากข้อสังเกตของผู้เขียนพบว่า ในปัจจุบันได้เกิดพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ขึ้น เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจซ่ึงก าลังได้รับความนิยมในวงกว้าง และยังไม่มีการกล่าวถึงในการแบ่งประเภท
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ของพิพิธภัณฑ์ ได้แก ่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ซึ่งหมายถึง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตในมติ
ของประสบการณ์ที่แตกต่างและไม่หยุดนิ่ง แสดงให้เห็นการด าเนินชีวิต การน าเอาเครื่องไม้ใช้สอยมา
ใช้ของผู้คนที่เป็นชีวิตจริง โดยไม่ต้องสร้างจินตนาการ สามารถเรียนรู้ได้จากผู้คนที่เดินไปมาได้โดยไม่
ต้องใช้กลไกขับเคลื่อนใดๆ ด้วยการแสดงสภาพความเป็นอยู่เพ่ือแสดงให้เห็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น
หรือชุมชนนั้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ., 2559: 18) ทีก่ล่าวถึง
คุณค่าของแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตในลักษณะเหล่านี้  เช่น หมู่บ้านตีมีด ตลาดน้ าอัมพวา หมู่บ้านปะ
กากะญอ หมู่บ้านชาวเล เป็นต้น สามารถพัฒนาบูรณาการกับการท่องเที่ยว ให้กลายเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไป 
 

5.  แนวทางและเกณฑ์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน 
 

การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสามารถด าเนินการได้ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพ่ิมเติ่ม พ.ศ. 2535) มาตรา 
25 ทีร่ะบุไว้ว่าจะต้องมีการด าเนินการดังนี้  

1. มีพ้ืนที่  อาคารและทรัพยากรได้มาตรฐานที่ทางราชการก าหนด 
2. โครงการได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรีตามแต่กรณี 
3. ได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิการ 

     เมื่อได้รับข้อเสนอให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประจ าจังหวัด เมือง ต าบล ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ใด  ผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้ 

1.  ศึกษาความเป็นไปได้ โดยก าหนดแนวทางในการด าเนินการ และจัดท าเค้าโครง
โครงการในการจัดตั้งให้เรียบร้อย 

2.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากกระทรวงหรือกรม หากเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาด
ใหญ่จะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน เพ่ือให้ได้รับการรับรองว่าเป็นหน่วยราชการตาม
ระเบียบของทางราชการ โดยต้องมีบุคลากรที่จะรับผิดชอบในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ มีทรัพยา 
กรและงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 

3. เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ภัณฑารักษ์หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้อง
ด าเนินการเตรียมการรวบรวมวัตถุ การจ าแนกประเภท  การจัดท าบัญชี  การสงวนรักษา  การเตรียม
เอกสารว่าด้วยองค์ประกอบอาคาร การออกแบบ  การก่อสร้างอาคาร  การตรวจการจ้าง   การอบรม
เจ้าหน้าทีด้่านต่างๆ   การติดตั้งและด าเนินการจัดนิทรรศการ รวมทั้งการจัดบริการ 
                     4. เมื่อต้องการขยายห้องแสดงหรือการขยายงานในพิพิธภัณฑสถาน ต้องด าเนิน 
การดังนี้ จัดท าบัญชีวัตถุแสดงจ านวน ขนาด จ าแนกประเภท  เขียนเรื่องราวและค าบรรยาย  จัดท า
แนวนิทรรศการ ค าบรรยาย และวัตถทุี่จัดแสดงประกอบค าบรรยาย  จัดท าโครงการเสนอ  จัดท าผัง
รูปแบบส่วนขยายต่อเติมพ้ืนที่ เมื่อเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เสนอวงเงินตั้งงบประมาณเพ่ือขอ
ด าเนินการ 
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6. การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ 
 

    การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมสิ่งของที่มีคุณค่า และเพ่ือแสดงความ
เจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของชาติ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ต่างๆ อย่างรวดเร็วย่อมส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน 
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงเหล่า 
นั้น เพ่ือจูงใจให้ประชาชนสนใจ มาเยี่ยมชม ใช้ประโยชน์มากขึ้น และใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  การท าให้ประชาชนเกิดความสนใจและเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องนั้น ต้องมีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ทบทวนบทบาท กิจกรรม  นิทรรศการ การด าเนินการในอดีต ตลอดจนขีด
สามารถ ความพร้อมของชุมชน ซึ่งอาจวิเคราะห์จากระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน  และระดับ
ครอบครัว จากนั้นน าผลจากการวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป  และน ามาใช้ในการวางสถานภาพ 
(Positioning) เพ่ือให้รู้บทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญทีจ่ะท าให้มองเห็นภาพรวมของ
พิพิธภัณฑ์ในอนาคต การด าเนินการดังกล่าวจึงต้องให้คล้องกับสภาวการณ์ของประเทศและของโลก  
โดยมีประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

6.1 พิพิธภัณฑ์มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน  เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  
ทั้งท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป โดยก าหนดให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ 
บริการ เช่น จัดนิทรรศการ  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมกึ่งบันเทิง เป็นต้น 

6.2  พิพิธภัณฑ์มีบทบาทคล้ายหน่วยงานแนะน าด้านวิชาชีพ ให้ข้อมูลวิชาการ พร้อมกับ
เป็นสถาบันที่เชื่อมโยงวิชาการเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน 

6.3  พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ชุมชน รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเน้นการท่องเที่ยวอย่างมีสาระและช่วยประเทือง
ปัญญา 

6.4  พิพิธภัณฑ์ต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ด้วยกัน  เพื่อลด
ภาระต้นทุน โดยเน้นการจัดนิทรรศการ การแสดง และการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในวงกว้างอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง 

6.5 เทคโนโลยีการสื่อสาร จะท าให้ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนไปและมีวิธีการ
น าเสนอท่ีน่าสนใจ สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสมัยใหม่ที่
ใช้ง่ายและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.6   การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ ทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการถาวร และ
นิทรรศการชั่วคราว ควรมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการน าเสนอนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ  โดย
ค านึงถึงระยะเวลาในการจัดแสดง ทั้งนี้เพราะความรู้เรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

6.7  การสร้างเรื่องราว  (Story  line)  ให้ผู้เข้าชมมองเห็นและเข้าใจได้อย่างครบวงจร  
มีความจ าเป็นและต้องท าควบคู่ไปกับนิทรรศการ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่จูงใจ และสร้างความเข้าใจ
จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้   
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7. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

    แนวทางในการจัดพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้
นั้น ควรค านึงถึงประเด็นส าคัญต่างๆ  ได้แก่   จุดมุ่งหมายนโยบายพิพิธภัณฑ์   การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์  บุคลากร   กิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์จัดในฐานะแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  วิธีการจัดให้
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การให้บริการ การประสาน 
งานกับหน่วยงานและการสร้างเครือข่าย การประเมินผล ความต้องการสนับสนุนจากรัฐบาล  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

  7.1  จุดมุ่งหมายและนโยบายของพิพิธภัณฑ์ จุดมุ่งหมายและนโยบายของพิพิธภัณฑ์
ส่วนใหญ่ มีดังนี้ 
  7.1.1  เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ  ตามประเภทของ
พิพิธภัณฑ์  เช่น  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาไทย  ศิลปวัตถุ  โบราณวัตถุ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

  7.1.2  เป็นการธ ารงและสืบทอดคุณค่าเอกลักษณ์และมรดกของชาติ เป็นแหล่ง
แสดงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือของชาติในภาพรวม 
  7.1.3  เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัยเฉพาะทาง 
  7.1.4  เป็นแหล่งสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับชุมชน เป็นแหล่งสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
  7.1.5 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เป็นสถานที่ศึกษาตามอัธยาศัย และเป็น
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7.2 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  ต้องค านึงถึงหลักในการบริหารจัดการองค์กร การ
จัดโครงสร้างองค์กร การวางแผนงานโครงการ และการวางแผนด้านงบประมาณ ดังนี้ 
  7.2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
          แนวคิดหลักของการบริหารของพิพิธภัณฑ์คือ มุ่งให้ประโยชน์ต่อประชาชน
โดยไม่มุ่งก าไร เป้าหมายหรือทิศทางการบริหารคือการให้บริการ การบริหารพิพิธภัณฑ์ควรมีการจัด 
แบ่งงานเป็นกลุ่ม  โดยมีกลุ่มงานหลักประกอบด้วย 
                             7.2.1.1 กลุ่มงานบริหาร  รับผิดชอบในด้านการบริหารงานบุคคล งานธุรการ
และเอกสารสารบรรณ และงานการเงิน 

7.2.1.2  กลุ่มงานวิชาการ  รับผิดชอบในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวม
ข้อมูล  ผลิตสื่อ  เผยแพร่ความรู้  บรรยายให้ความรู้  การให้ข้อมูลเพ่ือจัดนิทรรศการ 

7.2.1.3  กลุ่มงานผลิต รับผิดชอบในด้านการออกแบบและด าเนินการจัด
แสดง  การสาธิต  การจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอก 

7.2.1.4  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  เผยแพร่และการตลาด  รับผิดชอบในด้าน
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น  
ภูมิภาค และระดับประเทศ 



50 

 

7.2.1.5 กลุ่มงานอาคารสถานที่  รับผิดชอบในด้านการดูแลบ ารุงรักษาวัตถุที่
จัดแสดง การจัดอาคารสถานที่ จัดภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม และจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย 

7.2.1.6 กลุ่มงานทะเบียน รับผิดชอบในด้านการคัดแยกประเภท จัดท า
ทะเบียนวัสดุ สื่อ และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 

7.2.2 การวางแผน  
        ควรมีการวางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแผนระยะยาว เป็นแผน

ที่มีพ้ืนฐานมาจากนโยบายในระดับชาติ  ส่วนใหญ่ก าหนดระยะเวลา 3 – 5 ปี ส่วนแผนระยะสั้นมัก
เป็นแผนรายปีหรือเรียกว่าแผนประจ าปี รวมทั้งแผนเร่งด่วนที่สนองความต้องการของกลุ่ม เป้าหมาย
ตามสถานการณ์หรือตามนโยบายเฉพาะกิจของหน่วยงานต้นสังกัด 

7.2.3  งบประมาณ 
                    การจัดพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรได้รับการจัดสรร 
งบประมาณจากรัฐบาลเป็นหลัก และควรมีการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน  องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศและประชาชน ตามล าดับ ทั้งนี้เพราะการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ต้องใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง หรือมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิหรือเป็นสมาคมทีช่่วยเหลือกันในด้าน
ต่างๆ  เช่น  สนับสนุนเงินทุน  สนับสนุนบุคลากร การแบ่งปันทรัพยากร สื่อ เป็นต้น นอกจากจะช่วย
ในเรื่องงบประมาณแล้ว ยังช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดความน่าในใจแก่พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งได้
ด้วย 

   7.3  บุคลากร  

      บุคลากรของพิพิธภัณฑ์ต้องมีความรู้ความสามารถตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มี
ความเชี่ยวชาญ มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมหรืองานที่พิพิธภัณฑ์  มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจพร้อมให้บริการ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเป็นนัก
สื่อสารและนักถ่ายทอดที่ดี  บุคลากรต้องมีจ านวนเพียงพอกับงานแต่ละด้าน และควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย 

   7.4  กิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ควรจัดในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
                      7.4.1 พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งควรมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ในขอบเขต
ภาระหน้าที่ของตนเอง  เช่น  การจัดแสดง  การจัดนิทรรศการถาวรและชั่วคราว  กิจกรรมวันส าคัญ  
เหตุการณ์ส าคัญ การจัดกิจกรรมภาคสนาม การบรรยายให้ความรู้  การจัดสัมมนา  การจัดค่าย  เป็น
ต้น 
             7.4.2  พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งควรพิจารณาหาจุดเด่นและส่งเสริมจุดเด่นนั้น โดยมี 
กิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นั้นๆ และมีกิจกรรมเสริมซึ่งเป็นกิจกรรมที่น ามา
ประกอบและสนับสนุนกิจกรรมหลัก  อาจจัดตลอดหรือจัดเป็นช่วงๆ  เช่น  เข้าค่ายสิ่งแวดล้อม  ทัศน
ศึกษาเชิงอนุรักษ์  โฮมสเตย์ เป็นต้น 
             7.4.3  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  หรือ
ตามวัตถุประสงค์ของชุมชนที่แสดงความต้องการมา 
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             7.4.4  จัดกิจกรรมนอกสถานที่  เช่น  จัดอบรมสัมมนาตามหน่วยงานต่างๆ  จัด
หน่วยเคลื่อนที่ออกไปจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ  โดยมีเป้าหมายส าคัญที่ชุมชน 

             7.4.5  จัดท าสื่อประเภทต่างๆ  เพ่ือเผยแพร่ความรู้  เช่น  เอกสาร  แผนพับ  
โปสเตอร์  วีดิทัศน์   รายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน  การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ เป็น
ต้น 

7.5  วิธีการจัดให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
      7.5.1  ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ต้องมีวิสัยทัศน์และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ต่างๆ อย่างเต็มที่  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
             7.5.2  ส ารวจและก าหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ของชุมชนเพ่ือ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมให้สนองความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม 
             7.5.3  พิพิธภัณฑ์ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกและศึกษาตลาด โดยการให้ข่าวสาร
ข้อมูลผ่านสื่อที่หลากหลาย  เช่น  ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
แผ่นพับ  หอกระจายข่าว  ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย  การประชุม กิจกรรมชุมชน  การออกหน่วย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในชุมชน  เป็นต้น 
             7.5.4  ให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์   
             7.5.5  จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในวิชาพิพิธภัณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในชุมชน เพื่อใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ทั้งการศึกษานอกระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
             7.5.6  ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
             7.5.7  พิพิธภัณฑ์ต้องมีการปรับและพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
             7.5.8  ต้องพัฒนาเพ่ือให้พิพิธภัณฑ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชนและประชาชนทุกคน 
      7.6  การมีส่วนร่วมของประชาชน   
                      ควรมีการสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ในด้านต่างๆ 
ได้แก่  เป็นอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์ในด้านต่างๆ  เชน่  เป็นมัคคุเทศก์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่อง
ของท้องถิ่น  งานทะเบียน  งานบ ารุงรักษา  ดูแลอาคารสถานที่  และต้อนรับแขก เป็นต้น  เป็น
กรรมการในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เสนอแนวคิด เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการเข้าชมให้มากข้ึน  ช่วยประชาสัมพันธ์  โดยบอกกล่าวปากต่อปากกับคนใกล้ชิด บุตรหลาน 
เยาวชน ช่วยบริจาคท้ังทุนทรัพย์และสิ่งของ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
จะท าให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ มีความรู้สึกรักหวงแหน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ของตนเองอย่างเต็มที่ 

   7.7  การให้บริการ 
     7.7.1 การเปิด – ปิดพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ควรเปิดบริการทุกวัน  โดยหมุนเวียน

บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่  หรืออาจหยุดให้บริการ  1 วัน  ต่อ 1 สัปดาห์  เพื่อการจัดเตรียม  
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ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ลักษณะ ขนาด หรือความพร้อมของพิพิธภัณฑ์แต่ละ
แห่ง 
            7.7.2  ค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเปิดให้เข้าชม
โดยไม่คิดค่าบริการ หรือควรเก็บค่าบริการไม่แพงจนเกินไป การคิดค่าบริการระหว่างชาวไทยกับชาว
ต่างประเทศมักมีราคาแตกต่างกัน  เพ่ือให้ผู้ชมเห็นคุณค่าของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

   7.8  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และการประสานงาน 
     7.8.1 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ควรมีเครือข่ายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับ

ภูมิภาค ระดับประเทศ รวมทั้งเครือข่ายระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนางานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น    

     7.8.2 การประสานงาน พิพิธภัณฑ์ควรมีประสานงานระหว่างพิพิธภัณฑ์ตลอดจน
องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในชุมชน ท้องถิ่น หรือภูมิภาค
เดียวกัน การประสานงานท าได้หลายวิธี  เช่น  การประชุมสัมมนา การร่วมเป็นกรรมการ  การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

7.9  การติดตามประเมินผล 
  เพ่ือให้ทราบผลของการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน

ของพิพิธภัณฑ์ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทั้งภายในและจากภายนอก  
เพ่ือให้เกิดแนวความคิดที่หลากหลายและร่วมกันแก้ปัญหา  หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา โดย
การวางมาตรฐานก ากับตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ประเด็นที่ควรมีการติดตามและประเมินผลได้แก่ 
โครงสร้างการบริหารจัดการ  การด าเนินการ  การจัดแสดงและกิจกรรม  การให้บริการ  โดยใช้
วิธีการสังเกต  การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายที่จะท าการประเมินควรประเมิน
จากบุคลากรที่ให้บริการ ผู้ใชบ้ริการ ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น การติดตามประเมินผลควรมีการ
ด าเนินการเป็นระยะตลอดโครงการ  ทั้งก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการ
ด าเนินงานในทุกกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือจะได้ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และ
ให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนและประชาชนทั่วไป 

7.10  ความต้องการสนับสนุนจากรัฐบาล 
    รัฐบาลควรสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  ดังนี้ 
    7.10.1 ควรมีนโยบายที่ชดัเจนและรูปธรรมที่จะจัดพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

ในชุมชน และต้องถือว่าแหล่งการเรียนรู้เป็นรากฐานของประเทศควรวางระบบ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมอย่างแท้จริง 

    7.10.2 ควรรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนว่า พิพิธภัณฑ์คืออะไร  เป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างไร ท าให้ประชาชนเห็นประโยชน์และคุณค่าของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของตนให้
มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้เยาวชนรู้จักคุณค่าและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ตลอด 
จนพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ประเภทอ่ืนๆ   
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   7.10.3 ควรจัดงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอตามภารกิจของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง 
และส่งเสริมให้ภาคเอกชนให้การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยวิธีลดหย่อนภาษี  การประกาศ
เชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตร เป็นต้น 

   7.10.4 เปิดโอกาสให้องค์การท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีส่วนช่วยเหลือดูแลพิพิธภัณฑ์ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด  เช่น  สภาวัฒนธรรมจังหวัดชว่ยเหลือดูแลและเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่
ในจังหวัดอ าเภอหรือต าบลเป็นเครือข่าย 

   7.10.5  ส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นเครือข่ายของ
สถานศึกษาในท้องถิ่น สถานศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์โดยให้เป็นที่ศึกษาเพ่ิมเติมของ
นักเรียนนักศึกษา  หรือจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

   7.10.6  ควรมีหน่วยงานระดับประเทศเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและวางระบบพิพิธภัณฑ์
ให้เป็นแบบแผน เป็นระบบเดียวกัน  มีหน่วยงานกลางช่วยดูแล  สนับสนุนและพัฒนาอย่างชัดเจน 

   ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่จะส่งเสริมให้มีผู้สนใจและเข้าใช้บริการ คณะกรรมการพิพิธ 
ภัณฑ์  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ผูส้นับสนุนและ
ผู้แทนของประชาชน ต้องก าหนดแนวทางและให้ค าแนะน าปรึกษาการด าเนินงานและจัดกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑ์ ต้องมีการส ารวจและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของ
แต่ละกลุ่ม  การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ควรมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของ
แต่ละกลุ่ม เช่น  มุมเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ  หรือจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลา เทศกาล 
หรือวันส าคัญตามปีปฏิทิน เป็นต้น  ควรสนับสนุนให้สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามีส่วนร่วม เช่น ชว่ย
ในด้านกิจกรรมทางวิชาการ ช่วยเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม สถานศึกษาควรปลูกฝังผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ มองเห็นประโยชน์และความจ าเป็นในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  ควรจัดตั้ง
เป็นชมรมหรือสมาคมพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้สมาชิกเข้าชมฟรีหรือเสียค่าเข้าชมเพียงครึ่งราคา เป็นการจูง
ใจให้มีการเข้าใช้บริการมากยิ่งขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญ 
และเกิดความสนใจกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ โดยกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ควรเป็นกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา 
 

หอศิลป์ 
 

การที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัสดุสื่อที่มีลักษณะเฉพาะหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา โบราณวัตถุ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ท าให้เกิดการบูรณาการ
เพ่ือแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมและสังคม เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึนตลอดเวลา จาก
พิพิธภัณฑ์เดิมที่เน้นการจัดแสดงเพ่ือความมุ่งหมายในการเก็บรักษาและให้ความรู้ กลายมาเป็นการ
บริหารจัดการพิพิภัณฑ์ที่ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าชม ได้รับประสบการณ์ ความจรรโลงใจ ความสุข 
ความงาม สุนทรียภาพทางอารมณ์ และเสริมสร้างจินตนาการ พิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งจึงเน้นในการ
น าเสนอสิ่งที่สวยงาม การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีเป็นสถานที่เพ่ือ
การเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเยี่ยมชม และกลายแหล่งการเรียนรู้ที่มีชื่อเฉพาะว่า 
หอศิลป์  หอศิลป์จึงกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการตอบรับในฐานะเป็นสถานที่ส าหรับสร้างแรง
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บันดาลใจ สร้างความจรรโลงใจ ให้แก่ผู้ชมนอกเหนือจากการให้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ดังราย 
ละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. ความหมายของหอศิลป์ 

 

 หอศิลป์ (Art Gallery) หมายถึง องค์กรที่มีพ้ืนที่ส าหรับการจัดการ สะสม รวบรวม 
ผลงานศิลปะ แสดงผลงานศิลปะ เผยแพร่ความรู้ด้วยสื่อและกลวิธีต่างๆ ตลอดจนการด าเนินการเพื่อ
การจ าหน่าย การประมูลผลงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งชุมชน
ภายในประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และนานาชาติ  เพ่ือจุดประสงค์ทางการศึกษา การอ้างอิง การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือพัฒนาสุนทรียะในบุคคล และเพ่ือความบันเทิง (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 4)   

อาจกล่าวได้ว่า หอศิลป์คือรูปแบบหนึ่งพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ (Art Museum) แต่เป็น
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่ไม่เพียงแต่รวบรวม จัดเก็บ และจัดแสดงผลงานทางศิลปะเพ่ือให้ดูชมหรือเพ่ือ
ความเพลิดเพลินเท่านั้น  แต่มุ่งเน้นเพื่อการศึกษา และการรู้แจ้งชัดเจนในงานด้านศิลปะ หมายความ
ว่า มุ่งเพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการชมงานศิลปะ จากการให้บริการทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ได้แก่ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนางานศิลปะ จัดนิทรรศการ แสดงงานศิลปะ
ที่มีคุณภาพ ให้บริการด้านการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งเป็นการให้บริการเพื่อจุด
ประกายความคิดการน าเสนอแนวคิดสิ่งใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความงอกงามใน
ศิลปะหลายแขนง ทั้งทางจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี งานฝีมือ เป็นต้น (Shepparton Art 
Museum, 2016: 4)  

หอศิลป์จึงหมายถึง บริเวณหรืออาคารที่ใช้ในการแสดงนิทรรศการศิลปะ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านศิลปะทุกแขนง ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
ประยุกต์ศิลป์ มัณฑนศิปล์ หัตถศิลป์ พาณิชย์ศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ สื่อผสม วรรณกรรม ศิลปะร่วม
สมัย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเรียนรู้วิทยาการด้านศิลปะ และเป็นทางเลือกเพ่ือ
จรรโลงยกระดับจิตใจควบคู่กัน 

 
2. เป้าหมายของหอศิลป์ 

 
                  หอศิลป์มีความส าคัญและเป้าหมายส าคัญ ดังนี้ 

 2.1 ให้บริการกิจกรรมศิลปะที่หลากหลายแก่สาธารณชนต่อเนื่องตลอดปี ด้วยการจัด
ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น นิทรรศการ การบรรยาย การปฏิบัติการและกิจกรรมศิลปะอ่ืนๆ  

 2.2 ให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาในชุมชน ท้องถิ่น 
 2.3 จัดการแสดงงานศิลปะประเภทนิทรรศการหมุนเวียน ด้วยสื่อที่หลากหลายเพ่ือจูง

ใจและเชิญชวนให้มีผู้เข้าใช้บริการ 
 2.4 จัดแสดง ปรับปรุงการจัดแสดง การจัดท าเอกสาร ดูแลรักษาศิลปะท่ีเป็นการจัด

แสดงประเภทนิทรรศการถาวร เพ่ือรักษาและคงไว้ซึ่งองค์ความรู้และความภาคภูมิใจ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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 2.5 ให้บริการค าแนะน าแก่สาธารณชน ทั้งด้านความรู้ คุณค่าศิลปะ และการอนุรักษ์  
 

3. ความส าคัญของหอศิลป์  
 

 การเรียนรู้จากหอศิลป์ นอกจากจะได้ความรู้ใหม่ที่มีความตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังได้รับ
ประสบการณ์จากการน าเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ซึ่งศิลปินได้ออกแบบและสร้างสรรค์ข้ึน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือผู้เข้าใช้บริการหอศิลป์ ดังนี้ (Gammon, 2003; Packer, 
2008) 

3.1 สร้างปัญญา การเรียนรู้จากหอศิลป์ ย่อมท าให้ได้รับความรู้ใหม่ ได้ความรู้เพ่ิมเติม
จากที่มีอยู่โดยผ่านงานศิลปะ โดยประสบการณ์ตรง ได้เห็นตัวอย่างและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง
ได้โดยง่าย 

3.2  สร้างความรู้สึกที่ดี ศิลปะมักให้อารมณ์และความรู้สึกที่ท าให้ผู้พบเห็นเกิด
ความรู้สึก มีทัศนคติ ความเชื่อ และเห็นคุณค่า ช่วยสร้างความจรรโลงใจยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 

3.3 สร้างทักษะทั้งร่างกายและจิตใจ การเรียนรู้จากหอศิลป์ย่อมช่วยท าให้เกิดความ
ซาบซึ้งใจ รู้จักการวิพากย์วิจารณ์ เกิดทักษะในการเรียนรู้ การท านาย อนุมาน การสังเกต การจัด
ประเภท การตัดสินใจ เป็นต้น ช่วยสร้างเสริมทักษะในการใช้มือ การอ่าน การเขียน เป็นต้น 

3.4 สร้างบุคลิกภาพ การเรียนรู้จากหอศิลป์จะช่วยพัฒนาความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก มีแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะของต้น อยากรู้อยากเห็นและเกิดแรงบันดาลใจ 

3.5  สร้างสังคม การเรียนรู้จากหอศิลป์ จะช่วยพัฒนาทักษะในการให้ความร่วมมือ รู้จัก
เคารพระเบียบมารยาทในการเข้าชม มีทักษะในการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หรือกล้าเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น 

การเรียนรู้ในหอศิลป์นอกจากจะได้ประสบการณ์ทางปัญญาแล้ว การได้พบเห็นสัมผัสสิ่ง
ที่เป็นของจริง ของหายาก หรือสิ่งที่มีคุณค่า มีความงาม ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ใน
วัตถุ  ทั้งยังมีผลต่อการได้ทบทวนความรู้สึกหรือความรู้เดิมของตนเองในการเปรียบเทียบกับความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยผ่านการคิดสะท้อง การระลึก การเชื่อมโยง หรือผ่านจินตนาการ หากผู้เข้าชมหอ
ศิลป์เข้าไปเยี่ยมชมกับคนอ่ืนๆ ยังท าให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทางสังคม เกิดปฏิสัมพันธ์ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิดเห็น จากการวิพากย์วิจารณ์ร่วมกันอีกด้วย 

 

4. ประเภทของหอศิลป์ 
 

 สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums : ICOM, 
2008) ได้จ าแนกพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะและหอศิลป์ไว้  5 ประเภท โดยใช้เนื้อหาที่จัดแสดงเป็นประเด็น
ส าคัญในแบ่งประเภท ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ
วิทยา  พิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา พิพิธภัณฑ์ทางประวัติ ศาสตร์และโบราณคดี 
พิพิธภัณฑ์ประจ าเมืองหรือท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์แบบพิเศษ  และพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา  



56 

 

    ดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นว่า หอศิลป์มีความหมายเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ 
ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา (2548ข: 18-33) จึงได้กล่าวถึงหอศิลป์ตามที่ได้ศึกษาการจัดรูปแบบ
การจัดพิพิธภัณฑสถานในประเทศญี่ปุ่น พบว่า มีการจัดไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 

4.1 พิพิธภัณฑ์ระดับชาติ (National Museums) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีหน่วยงานของ
รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูและท าหน้าที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงผลงาน สร้างฐานข้อมูลด้าน
ศิลปะ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และท าการศึกษาวิจัยงานที่เก่ียวข้องกับศิลปะ 

4.2  พิพิธภัณฑ์ของรัฐบาลท้องถิ่น (Museums of Prefecture of City) เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ท าหน้าที่ในการจัดนิทรรศการ 
สะสม จัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะ เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้บริการ 

4.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (Public Foundation Museums) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดตั้งโดย
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน โดยร่วมกันดูแลให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นภายใต้
นโยบายและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐ 

4.4 พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล (Private Museums) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งและด าเนินการ
โดยภาคเอกชน ซึ่งอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคล 
                 หากพิจารณารูปแบบของหอศิลป์ ตามลักษณะความเป็นเจ้าของ สามารถแบ่งเป็น ของ
หอศิลป์เป็น 2 ประเภทกว้างๆ  ได้ดังนี้  
                  1. หอศิลป์สาธารณะ (Public Galleries) ได้แก่ สถานที่ที่ใช้ในการจัดแสดงผลงานทาง
ศิลปะท่ัวไปเพ่ือน าเสนอผลงานของศิลปิน 

2. หอศิลป์เอกชน (Private Galleries) ได้แก่ สานที่จัดแสดงผลงานศิลปะเพ่ือการ
พาณิชย์ เป็นการน าเสนอเพ่ือขายผลงาน  

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทของหอศิลป์ตามลักษณะและรูปแบบในการจัด
แสดง เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (ฉัตรวิไล  พุ่มส้ม, 2557) 

1. หอศิลป์ในพิพิธภัณฑ์ (Galleries in Museum) เช่น  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์ เขตพระนคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

2. หอศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Art Galleries) เช่น พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ร่วม
สมัย หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน เป็นต้น 

3. หอศิลป์ออนไลน์ (Online Galleries) เช่น Rama IX Art Museum   ซึ่งสามารถ
เข้าใช้บริการได้ที่ http://www.rama9art.org/rama9art.html, หอศิลป์ออนไลน์มหาวิทยาลัยขอน 
แก่น เข้าใช้บริการได้ที่ https://fa.kku.ac.th/th/หอศิลป์-online/ เป็นต้น 

4. หอศิลป์ส าหรับเช่าจัดโชว์งาน (Vanity Galleries) เช่น Bangkok City City 
Gallery, หอศิลป์กรุงไทย, ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เป็นต้น  

 
5. องค์ประกอบของหอศิลป์ 

 

องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทหอศิลป์ มีดังนี้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548ข: 77-82)  

http://www.rama9art.org/rama9art.html,%20หอศิลป์ออนไลน์
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5.1 องค์ประกอบด้านสถานที่หรือกายภาย  ได้แก่ พ้ืนที่ ท าเล ที่ตั้ง สถานที่ให้บริการ 
ความร่มรื่น ความสะดวกในการเดินทางคมนาคม พ้ืนที่ใช้สอยและท ากิจกรรม  ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ 

  5.1.1  ส่วนบริหาร  ได้แก่ ห้องท างานผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรในองค์กร  
ห้องประชุม  

5.1.2 ส่วนลงทะเบียนและเก็บรักษาผลงาน ได้แก่ พ้ืนที่ในการลงทะเบียน  
ตรวจสภาพ ถ่ายภาพ ห้องเตรียมทรัพยากรและสื่อ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ห้องเก็บเอกสารผลงาน  
ห้องปฏิบัติงาน 

5.1.3 ห้องจัดเตรียมนิทรรศการได้แก่ ห้องออกแบบ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์  
ห้องเตรียมงาน ห้องท าแบบจ าลอง ช่างไม้ ก่อสร้าง ท าสี 

5.1.4 ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ ห้องโถงแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย  
ห้องจัดแสดง ลานกิจกรรม 

  5.1.5  ส่วนสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ห้องบริการและควบคุม ห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องเก็บสื่อวัสดุการเรียนรู้  

  5.1.6  ห้องสมุด จัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร เอกสาร งานวิจัย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

  5.1.7  ส่วนสาธารณะและบริการ ได้แก่ ห้องจ าหน่ายบัตร ห้องประชาสัมพันธ์ 
ห้องน้ า ห้องฝากของ โถงพักคอย ห้องควบคุม ส่วนรักษาความปลอดภัย ลานจอดรถ เป็นต้น 

  5.1.8  ส่วนร้านค้าและของที่ระลึก ได้แก่ ที่นั่งพัก ร้านจ าหน่ายสินค้าและของที่
ระลึก ร้านอาหาร ร้านหนังสือเครื่องเขียน เป็นต้น 

5.2 องค์ประกอบด้านกิจกรรมของหอศิลป์  เป็นส่วนหลักของการจัดกิจกรรมและ
บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ได้แก่ 

  5.2.1 นิทรรศการศิลปะ (Art Exhibition) ได้แก่ นิทรรศการถาวร นิทรรศการ
หมุนเวียน และนิทรรศการเฉพาะกิจ ลานประติมากรรม ลานศิลปะจัดวางและการแสดงสด และโถง
นิทรรศการ 

  5.2.2 ศูนย์อบรมและปฏิบัติการศิลปะ (Art Workshops Center) ได้แก่  
การอบรมศิลปะปฏิบัติ การประชุมสัมมนา ห้องสมุดศิลปะ ฐานข้อมูลศิลปะ ศูนย์อนุรักษ์ซ่อมแซม
ศิลปะ โรงละคร ห้องประชุมอเนกประสงค์  

  5.2.3  ศูนย์บริการศิลปะและการออกแบบ (Art and Design Center) ได้แก่  
ห้องภาพศิลปะ ศูนย์กลางสินค้าเครื่องเขียน ศูนย์การพิมพ์ ศูนย์กลางงานออกแบบ ศูนย์แสดงแฟชั่น 
ส านักพิมพ์ศิลปะ ผู้จัดจ าหน่ายงานศิลปะ   

  5.2.4  ศูนย์กลางธุรกิจศิลปะ (Art Business Center) ได้แก่ ร้านจ าหน่ายของ 
หอศิลป์ ร้านค้าของศิลปิน ร้านของที่ระลึก ตลาดประมูลศิลปะ ตัวแทนและผู้จัดจ าหน่ายศิลปกรรม 
บริษัทประกันทางศิลปะ ร้านหนังสือสื่อศิลปะ ศูนย์อบรมและฝึกฝนด้านศิลปะ ศูนย์อาหาร 
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6. การบริหารจัดการหอศิลปใ์นฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ประเภทหอศิลป์ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ 
การจัดการพิพิธภัณฑ์  และการจัดการงานศิลปะ 

การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management) หมายถึง การจัดการด้านกายภาพ
ของหอศิลป์ ได้แก่ สถานที่ตั้ง สถานที่จัดแสดง ห้องส าหรับบริการ ห้องน้ า ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น รวมทั้งการจัดการด้านบุคลากร ได้แก่ การฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน การสนับสนุนส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพในการท างาน การให้ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ เป็น
ต้น  

การจัดการศิลปะ (Collection Management) หมายถึง การจัดหางานศิลปะ การ
เลือกสรร การคัดสรร การดูแลรักษาสภาพ การรักษาความปลอดภัย การน าเสนอหรือการสื่อสารงาน
ศิลปะและสุนทรียะไปสู่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 

6.1  งานศิลปะท่ีน ามาจัดแสดง เช่น การจัดการสถานที่ ที่ตั้ง การจัดประเภท จ านวนใน
การน ามาจัดแสดง การควบคุมแสง อุณหภูมิ เป็นต้น 

6.2  การออกแบบ เช่น การจัดการรูปแบบของการน าเสนอ เช่น การจัดบูธ การจัดโชว์ 
การแสดง เป็นต้น 

6.3  เนื้อหาหรือความรู้ เป็นการจัดการเพื่อน าเสนอและสื่อสารความเป็นศิลปะทั้ง
ความรู้และสุนทรียะทางศิลปะ เช่น ป้ายความรู้ แผ่นพับ หนังสือคู่มือ เป็นต้น 

6.4 การตลาด  เป็นการจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชม และการจัดการ
เพ่ือให้มีผู้เข้าชมมากยิ่งขึ้น โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ 

6.5 สิ่งอ านวยความสะดวก  เป็นการจัดการเพ่ือสร้างความรู้สึกให้ผู้เข้าชมได้รับความ
สะดวกสบาย  เช่น มีที่นั่งพักผ่อน มีมุมอาหารเครื่องดื่ม มีห้องน้ า อากาศเย็นสบาย ร่มรื่น สวยงาม 
เป็นต้น 

สิ่งส าคัญในการด าเนินการจัดการหอศิลป์เพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดนโยบาย
ทางการศึกษาของหอศิลป์แห่งนั้นๆ โดยมีการก าหนดเป้าหมายว่าจะมุ่งเน้นในด้านใด มีการจัด
ลักษณะงานศิลปะเพ่ือน าเสนอจุดเด่นอย่างไร ศักยภาพของผู้ใช้บริการโดยพิจารณาพ้ืนฐานการศึกษา 
เพศและวัยที่แตกต่างกัน ขอบเขตของความรู้ที่จะน าเสนอ การเตรียมเจ้าหน้าที่และบุคลากรให้มี
จ านวนเพียงพอและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการเก่ียวกับจ านวนทรัพยากร
งานศิลปะให้เพียงพอ เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ใช้ใบริการ  

     เมื่อก าหนดนโยบายเพื่อการศึกษาแล้ว จึงท าการวางแผนและก าหนดแนวทางที่จ าเป็น
ในการด าเนินการ การก าหนดเป้าหมายของหอศิลป์ในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
นั้น ควรให้ความส าคัญกับผุ้เข้าชม งานศิลปะ สื่อ หรือทรัพยากรที่จัดแสดง การใช้เทคนิคส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่ายและเพ่ิมความซับซ้อนขึ้นตามล าดับ ความสะดวกในการข้ึงช่วยส่งเสริมให้เรียนรู้
ได้ง่าย การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการให้ค าปรึกษา การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการที่ส าคัญที่สุดคือ การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้
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ความสามารถ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แนวทางในการพัฒนาหอศิลป์ 
สรุปเป็นแผนภาพได้ดัง แผนภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพที่  2.1  แนวทางการพัฒนาหอศิลป์ 
          ที่มา  (Hooper-Greenhill,  1991) 
 

หอศิลป์อาจจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่ง การพัฒนาหอศิลป์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนจึงด าเนินการเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ สามารถน ามาตรฐานในการส่งเสริมภารกิจของพิพิธภัณฑ์
ขององค์การที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน เช่น สมาคมพิพิธภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (America 
Association of Museums : AAM) สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of 
Museums : ICOM)  ซึ่งเป็นมาตรฐานการส่งเสริมการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ของ AAM สามารถน ามา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหอศิลป์ ดังตารางที่ 2.1  

 
 
 

นโยบายเพื่อการศึกษาของหอศิลป์ การวางแผนการปฏิบัตงิาน 

เป้าหมายของหอศลิป์ 

ลกัษณะของงานศลิปะ 

ศกัยภาพของผู้ชม 

ขอบเขตของการศกึษา 

ทรัพยากร/ส่ือ 

ประสิทธิภาพของบคุลากร 

เป้าหมายของการศกึษา 

ทรัพยากร 

กลุม่เป้าหมาย 

ประเภทของงานศลิปะท่ีแสดง 

ชว่งเวลา/ ระยะเวลา 

การตลาด/การประชาสมัพนัธ์ 

การประเมิน 

การฝึกอบรมบคุลากร 
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ตารางท่ี 2.1  แนวทางและมาตรฐานในการพัฒนาหอศิลป์เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
การเข้าถึง 
Accessibility 

1. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมุ่งให้บริการชุมชน 
พัฒนาและสร้างเครือข่ายกับชุมชน สถาบันการศึกษา องค์การวัฒนธรรม 
องค์การสาธารณะ หน่วยงานและหอศิลป์อื่นๆ ตอบสนองความต้องการที่
สอดคล้องกับสังคมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงสุนทรียศาสตร์
ในการสร้างมุมมองและความเข้าใจมากข้ึน หาเนื้อหา อธิบายที่เก่ียวข้องกับ
สภาพการณ์และเน้นการอภิปราย 
2. น าเสนองานศิลปะในมุมมองที่หลากหลาย 
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แบ่งระดับ
เนื้อหาของการน าเสนอโดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล วัย จัดโปรแกรม
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างทั่วถึง จัดบริการให้บุคคลที่มีบกพร่อง
ทางร่างกาย กลุ่มที่ขาดโอกาส 

การมีความรู้ 
Accountability 

3. ความรู้ในงานศิลปะ 
น าเสนอเนื้อที่ชัดเจนในการจัดนิทรรศการ การแสดง หรือกิจกรรม  ประสาน
ความร่วมมือกับศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญ ส่งเสิรมให้มีการพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของหอศิลป์ 
4. ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้และงานวิจัยสู่การปฏิบัติ 
 การถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วยการอ้างอิงทฤษฏี เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อ
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การส่งเสริม 

Advocacy 

5. จัดหาสื่อความรู้ที่หลากหลาย  
ใช้สื่อที่หลากหลาย น าเสนอด้วยเทคนิค เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
เนื้อหา การเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย ฝึกฝนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้สื่อ การน าเสนอ และมีประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ เครื่องมือต่างๆ 
6. ก าหนดให้การให้การศึกษาเป็นภารกิจหลักของหอศิลป์ 
ก าหนดให้การให้ความรู้เป็นส่วนส าคัญของภารกิจ โดยมีเป้าหมายและ
งบประมาณท่ีชัดเจน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาในการจัดแสดงงาน
ศิลปะ 
7. ประเมินและน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
พัฒนาวิธีการให้ความรู้โดยปรับเนื้อหา วิธีการน าเสนอให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดท าเป็นคู่มือในการสื่อความหมายที่ชัดเจน มีการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือน ามาปรับใช้ และพัฒนาเนื้อหาและการเรียนรู้ น าผลการประเมินมา
ใช้ในการวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน มีการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยต่อ
สาธารณชน 
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ตารางที ่2.1  แนวทางและมาตรฐานในการพัฒนาหอศิลป์เป็นแหล่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
การส่งเสริม 

Advocacy (ต่อ) 
8. น าเสนอความเป็นมืออาชีพหรือความเชี่ยวชาญในกลุ่มหอศิลป์ 
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ค้นคว้าหา
แนวทางท่ีใช้ในการด าเนินการพัฒนาความรู้ วิธีการศึกษา สื่อในการประเมิน 
การจัดการ สนับสนุนการจัดแสดงผลงานที่ดีเด่น สร้างบรรยากาศในการกระตุ้น
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญของบุคลากร เผยแพรเ่นื้อหา ประเด็น ความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ทางศิลปะสู่สาธารณชน 
9. แสดงให้เห็นถึงความอยากเรียนรู้และเปิดกว้างในความคิดและวิธีการ 
แลกเปลี่ยนสุนทรียภาพและความเพลิดเพลินกับผู้เข้าชม น าเสนอธรรมชาติและ
สุนทรียะของศิลปะในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
10. น านโยบายของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในหอศิลป์ 
ร่วมท างานร่วมกับผู้น าชุมชน ที่มีอ านาจในระดับนโยบายของชุมชน  เมืองหรือ
ระดับชาติ  แสดงให้ผู้มีอ านาจในชุมชนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ในหอ
ศิลป์ ตระหนักและร่วมมือกันพัฒนาให้สามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

 
ที่มา  (American Association of Museums, 2000) 
 

เนื่องจากศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์ที่อาศัยจินตนาการประกอบกับทักษะความสามารถ
เฉพาะด้าน การมีสถานที่ส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ จึงเป็นเสมือนการกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับ
ศิลปินเกิดความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ ในศาสตร์ของศิลปะ อย่างไรก็ตาม มี
ค ากล่าวที่ว่า “ไม่มีการสร้างสรรค์ใดท่ีไร้ราก สิ่งใหม่ล้วนแปรสภาพจากสิ่งเดิม ของที่พ่ึงเกิดจึงเป็นการ
แปรผันจากของเดิมในอดีตกาล” (Fuentes,  2016)  ในทัศนะผู้เขียนเห็นว่า แนวทางในการพัฒนา
หอศิลป์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในยุคปัจจุบัน จึงเป็นการให้พื้นที่ทดลองทางวัฒนธรรม 
(Cultural Experiment)  ซึ่งได้แก่ การจัดพ้ืนที่ภายในหอศิลป์ให้กลายเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้มีการ
ทดลองโดยเชื่อมโยงสิ่งที่รู้จักหรือคุ้นเคยไปยังสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ต้องพบเจอ ท าหน้าที่เป็นเสมือนเป็น
ห้องทดลองหรือสถานีขนาดย่อม ที่เชิญชวนผู้คนจากหลายๆ สาขาอาชีพแต่มีความสนใจใกล้เคียงกัน
มาพบปะพูดคุย มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือจุด
ประกายความคิดน าไปสู่การขับเคลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Movement) ซ่ึงถือ
เป็นพลังแห่งวัฒนธรรมกลุ่มย่อยที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เช่น กลุ่มท่ีสนใจผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ คราม
สกล สกลเฮ็ด ที่จัดกิจกรรมในหอศิลป์โดยให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมท ากิจกรรมท าผ้ามัดย้อม และลง
มือปฏิบัติจริงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นท าให้เกิดกิจกรรมและบริการใหม่ๆ ให้กับหอศิลป์ ท าให้
หอศิลป์เกิดบทบาทและหน้าที่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น  
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สวนสาธารณะ 
 
 สวนสาธารณะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของสังคมใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมเมืองที่ต้องมีสถานที่หรือแหล่งธรรมชาติให้ได้พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากการ
บุกรุกป่าธรรมชาติเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ สวนสาธารณะจึงเป็นเสมือนป่าแห่งใหม่ที่ช่วยชดเชย
ธรรมชาติ ต้นไม้ และกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ขาดไม่ได้ส าหรับสังคมในปัจจุบัน   
  

1. ความหมายของสวนสาธารณะ 
 

ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมาย สวน ไว้ว่า บริเวณท่ีปลูกต้นไม้เป็นจ านวน
มาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้  สาธารณะหมายถึง เพ่ือประชาชนทั่วไป สวนสาธารณะจึงหมายถึง บริเวณ
หรือสถานที่ที่ปลูกต้นไม้ไว้จ านวนมาก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

จิรทิพย์ เทวกุล (2550ก: 124) ให้ความหมายสวนสาธารณะไว้ว่า พ้ืนที่โล่งว่าง ที่มี
ความสวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ สามารถมาพักผ่อนและผ่อนคลายท ากิจกรรม เช่น เดิน ออก
ก าลังกาย นั่งพักผ่อน ศึกษาหาความรู้ โดยผู้ที่ใช้พื้นท่ีต้องการพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียดที่
เกิดจากกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีการออกแบบและจัดเตรียมพ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสมกับ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้พื้นที่ และมีการจัดแต่งพ้ืนที่ให้มีความสวยงามชวน
มอง เพ่ือเกิดความรู้สึกและทัศนคติที่ดีในการใช้บริการ 

อติพร  พรหมทะสาร (2543) กล่าวว่า สวนสาธารณะหมายถึง พ้ืนที่จัดสร้างข้ึนโดยรัฐ
และท้องถิน่ เพ่ือให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าหรือความตึงเครียดที่เกิด
จากภารกิจประจ าวัน เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน การอ่านหนังสือ การออกก าลังกาย เล่นกีฬา เป้น
ต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดท าการ ภายในบริเวณสวนจะมี
การจัดและตกแต่งไว้อย่างสวยงามด้วยต้นไม้ดอกไม้หลายชนิด มีความร่มรื่น พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ไว้บริการ เช่น ห้องน้ า ไฟฟ้า  

ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา (2548ก: 45-46) สรุปความหมายของสวนสาธารณะไว้
ว่า สถานที่ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนทั่วไป และเป็น
ที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน การออกก าลังกาย โดยมีการจัดแต่งบริเวณไว้
อย่างสวยงาม พร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกไว้คอยบริการแก่ประชาชน 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สวนสาธารณะเป็นสถานที่โล่ง ร่มรื่นและมีความเป็นธรรมชาติ เป็น
บริเวณท่ีเป็นส่วนกลางที่จดัขึ้นเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม ใช้เป็นที่ส าหรับการพัก 
ผ่อนหย่อนใจและการท ากิจกรรมต่างๆ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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2. ความเป็นมาของสวนสาธารณะ 
 
   ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราช 

ด าริและพระราชประสงค์ให้มี “วณะสาธารณ์” เพ่ือพระราชทานความสุขส าราญแก่ประชาชน และ
เป็นเครื่องประดับพระมหานคร ทรงพระกรุณาพระราชทานพระคลังข้างที่เพ่ือจัดสร้างที่ต าบลศาลา
แดง  ซึ่งได้แก่ บริเวณสวนลุมพินีในปัจจุบัน และนับได้ว่าเป็นส่วนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย 
ซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2468 จนถึงปัจจุบันจะมีอายุครบ 100 ในปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากทรง
สนพระทัยในการที่จะปรับปรุงทุ่งนาขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่พระราชทานประมาณ 357  ไร่ 43 ตารางวา 
โดยตั้งชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า สวนลุมพินี เพ่ือให้เป็นสวนสาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจให้กับ
ประชาชน ใช้ในการพบปะสังสรรค์ และเป็นสนามเด็กเล่น และท ากิจกรรมร่วมกันของประชาชน 
หลังจากท่ีมีการจัดงานแสดงสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เสร็จ (จิรทิพย์  เทวกุล, 2550ข: 10)  เมื่อพระองค์
เสด็จสวรรคตยังได้มีการพัฒนาสวนลุมพินีด้วยความร่วมมือกันของบริษัทห้างร้านต่างๆ ท าให้เกิดสระ
น้ าคูคลอง อาคารศาลาที่พัก น้ าพุ และปลูกต้นไม้ ตลอดจนมีการสร้างสนามกีฬา จึงได้มีการสร้าง
อนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้บริเวณแยกศาลาแดงเพ่ือเป็นอนุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณ และมีการปรับ 
ปรุงต่อเนื่องตลอดมา จึงท าให้สวนลุมพินีกลายเป็นสวนสาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจของคน
เมือง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร นอกจากการเดินเล่นและพักผ่อนแล้วยังมีการเพ่ิมกิจกรรมต่างๆ 
ลงไปในสวนสาธารณะ ท าให้รูปแบบการใช้สวนสาธาณะกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายนับแต่นั้นมา จากสถิตริายงานประจ าปี 2556 ของกองสวนสาธารณะ 
กรุงเทพมหานครพบว่า มีผู้เข้าใช้เฉลี่ยประมาณวันละประมาณ 8,000-10,000 คน (ภาวิณี  อินชุมภู, 
2557: 122-134) 

 
3. ความส าคัญของสวนสาธารณะ 
 

สวนสาธารณะไม่เพียงแต่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น แต่ยังมีความส าคัญใน
ฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ดังนี้ (สร้อยสุข  พงษ์พูล, 2559: 1-20) 

3.1   เป็นสถานที่ให้คนใช้สร้างความสมบูรณ์ให้กับตนเอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจหรือ
ในลักษณะการพักผ่อนของมนุษย์ที่ต้องการความสงบ การผ่อนคลายความเครียด เช่น การชื่นชมภูมิ
ทัศน์ การใกล้ชิดธรรมชาติ ชมสัตว์ (Passive Recreation) หรือการพักผ่อนหย่อนใจที่ต้องการใช้แรง
ในการด าเนินกิจกรรม เช่น เดิน วิ่ง ออกก าลังกาย ขี่จักรยาน พายเรือ (Action Recreation)  

3.2   เป็นสถานที่ป้องกันการบุกรุกท าลายธรรมชาติ และเป็นสถานที่ส่งเสริมให้
ธรรมชาติมีความสมดุล 

3.3   เป็นสถานที่ท่ีกระตุ้นให้มีการศึกษา การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น เพราะช่วยส่งเสริมให้คนมี
พัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจโดยใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะ 

จากผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548ก: 
187) พบว่า นโยบายหลักในการจัดสวนสาธารณะส่วนใหญ่ คือ เพ่ือให้เป็นแหล่งนันทนาการของ
ประชาชน ใช้ส าหรับพักผ่อนเป็นหลัก นอกจากสวนสาธารณะจะช่วยให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
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ประโยชน์ในฐานะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกก าลังกาย และท ากิจกรรมต่างๆ แล้ว 
สวนสาธารณะยังจัดเป็นแหล่งวิทยาการ ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติวิทยา เป็นสถานที่
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ รักษาพืชพันธุ์ ลดมลพิษ  เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในท้องถิ่น เป็นสถานที่แสดงความเจริญของผู้คนในประเทศนั้น แสดงถึงความวินัยอันดีของประชาชน
ที่เข้ามาใช้บริการ (อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ, 2548: 47-48) การที่ท้องถิ่น เมือง หรือชุมชนมี
พ้ืนที่ว่างส าหรับปลูกต้นไม้ ต้นไม้ยังให้ความร่มรื่นความมีชีวิตชีวา เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานา
ชนิด และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติเกี่ยวกับ ต้นไม้ สัตว์ป่า อากาศ ดิน น้ า  เป็นต้น 

 
4. ประเภทของสวนสาธารณะ 
 

สวนสาธารณะมีหลายประเภท ซึ่งมีนักวิชาการได้แบ่งประเภทไว้อย่างหลากหลาย 
สามารถสังเคราะห์ประเภทของสวนสาธารณะได้ดังนี้ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548ก: 49-50; 
อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ, 2548: 49-53; ส านักงานสวนสาธารณะ, 2544; ชวนพิศ  ดุษฎี
ประเสริฐ, 2539) 

4.1  สวนสาธารณะแบบธรรมชาติ (Resource-Based Park/ Natural Park) เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ 1,000-1,000,000 ไร่ มีสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอย่างชัดเจน เปิด
โอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์เพื่อสัมพันธ์กับธรรมชาติโดยตรง เพ่ือนันทนาการหรือท่องเที่ยวทั้งใน
กลางวันและกลางคืน สวนสาธารณะประเภทนี้ ได้แก่ วนอุทยาน Forest Park) และอุทยานแห่งชาติ 
(National Park) 

4.2   สวนสาธารณะแบบสร้างข้ึนใหม่ (City Park / Municipal Park) เป็นสวน 
สาธารณะที่สร้างขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมด มีเนื้อที่แตกต่างกันไปตามลักษณะแต่ละพ้ืนที่ เปิดให้
ประชาชนใช้ประโยชน์เพื่อพักผ่อนได้ตลอดวัน แต่ไม่อนุญาตให้พักแรม  แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ 

4.2.1 สวนสาธารณะชุมชน (Community Park) เป็นบริเวณพ้ืนที่ธรรมชาติหรือที่
จัดตกแต่งปรับปรุงขึ้นเพ่ือใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่ 25-125 ไร่ มีที่เล่นกีฬา สิ่งอ านวยความ
สะดวก มีลานกิจกรรมและพ้ืนที่พักผ่อนชมธรรมชาติ  

4.2.2 สวนสาธารณะในเมือง (City Park) บริเวณพ้ืนที่กว้างในเมือง มีสภาพ
ธรรมชาติหรือจัดตกแต่งขึ้น เน้นบริการแก่ชุมชนทั้งเมือง มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ขนาดพ้ืนที่
ให้บริการประชาชน 2.5 ไร่ ต่อ 1,000 คน คลุมพ้ืนที่ให้บริการในรัศมี 3-8 กิโลเมตร มีที่ส าหรับ
นั่งเล่น สนามกลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ ลานออกก าลังกาย ทางเดิน ลู่วิ่ง ปั่นจักรยาน มีระบบ
คมนาคมที่ดีเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน เช่น ม้านั่ง ซุ้มขายอาหารเครื่องดื่ม แสง
สว่าง ห้องน้ า เป็นต้น 

4.2.3 สวนระดับย่าน (District Park) เป็นสวนสาธารณะส าหรับย่านหรือเขตใน
เมืองขนาดใหญ่ ขนาดพ้ืนที่ 1.5 ไร่ ต่อ 1,000 คน คลุมพ้ืนที่ให้บริการในรัศมี 3-6 กิโลเมตร เข้าถึงได้
ง่าย 
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4.2.4 สวนหย่อม (Pocket Park) เป็นสวนขนาดเล็กพ้ืนที่ 2- 2.5 ไร่ รัศมีให้บริการ
ประมาณ 1-2.5 กิโลเมตร มักอยู่กลางชุมชน สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก ใช้เป็นสนามเด็ก
เล่น สถานที่ออกก าลังกาย และพบปะสังสรรค์ของประชาชน มีระบบการจราจรที่สะดวกสบาย 

4.2.5 สวนหมู่บ้าน (Neighborhood Park) หรือสวนละแวกบ้าน ขนาดพ้ืนที่ 2-
25 ไร่ รัศมีการให้บริการ 1-3 กิโลเมตร อยู่กลางชุมชนในรัศมีการให้บริการประมาณ 300-500 มักอยู่
ในบริเวณท่ีปลอดภัย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ให้บริการแก่เด็กและผู้ปกครองที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

4.2.6 สวนเอกชน (Private Park) เป็นสวนสนุกที่เอกชนเป็นผู้สร้างข้ึน มีกิจกรรม
หลากหลาย เช่น สวนน้ า ซาฟารี เครื่องเล่น เป็นต้น ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ 

4.3 พ้ืนที่สีเขียวอ่ืน เป็นพื้นที่โล่งภายในเมือง ซึ่งอยู่ในชุมชน ไม่จ ากัดขนาดพ้ืนที่และ
ที่ตั้ง อาจอยู่บริเวณมุมถนน เกาะกลางถนน วงเวียน พ้ืนที่ใต้ทางด่วน สนามกอล์ฟ สนามกีฬา สนาม
ม้า เป็นต้น มีการตกแต่ง ปลูกต้นไม้เพ่ือความร่มรื่นสวยงาม มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ประชาชน
สามารถมาพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 

 

 
 

                  ภาพที่ 2.2  ตัวอย่างสวนสาธารณะแบบสร้างขึ้นใหม่ Municipal Park 
                                 (สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี) 

 

5.  เนื้อที่ของสวนสาธารณะ 

 
 สวนสาธารณะแต่ละประเภทจะมีพ้ืนที่แตกต่างไปตามสภาพความพร้อมและความ

เหมาะสมของแต่ละชุมชน การวางแผนสร้างสวนสาธารณะจึงมีความส าคัญมาก เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการก่อสร้าง เมื่อด าเนินการผิดพลาดไปก็เป็นเรื่องยากในการแก้ไข รวมทั้ง
ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน การจัดหาเนื้อที่ส าหรับการจัดสร้างสวนสาธารณะให้เหมาะสมและ
ได้มาตรฐาน จึงพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดจากการสร้างสวนสาธาณะด้วย  ซ่ึง
ได้สรุปเกณฑ์การพิจารณาเนื้อที่ในการจัดสร้างสวนสาธารณะ ตามเกณฑ์ของส านักงานสวนสาธารณะ 
ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ดัง ตารางที่ 2.2  
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ตารางที่ 2.2 ประเภทของสวนสาธารณะ 
 

ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
ประเภทสวน ขนาดพ้ืนที่  พ้ืนที่ให้บริการ ประเภทสวน ขนาดพ้ืนที่  พ้ืนที่ให้บริการ 
สวนหย่อม ไม่เกิน 2 ไร ่ รัศมีบริการ 1 

กม. เข้าถึงใน 5-

10 นาที 

สนามเด็กเล่น 20-300 
ตารางวา 

ชุมชนระดับ
หมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้าน 

สวนหมู่บ้าน 2-25 ไร่ รัศมีบริการ 1-3 
กม. 

สวนละแวกบ้าน 25-50 ไร ่ รัศมีให้บริการ 
300-500 เมตร 

สวนชุมชน 25-125 ไร่ รัศมีบริการ 3-8 
กม. 

สวนระดับชมุชน 25-50 ไร ่ รัศมีให้บริการ 1-

2.5 กม. เข้าถึงใน 
30 นาที 

สวนสาธารณะ
ระดับเขต 

125-500 ไร่ รัศมีบริการ 8 
กม. 

ส่วนระดับย่าน 30-75 ไร ่ รัศมีให้บริการ 3-6 
กม. เข้าถึงไม่เกิน 1 
ช่ัวโมง 

สวนสาธารณะ
ระดับเมือง 

500 ไร่ขึ้นไป วงรอบแก่คนทั้ง
เมือง 

สวนระดับเมือง 100 ไร่ขึ้นไป เข้าถึงไม่เกิน 1 
ช่ัวโมงโดยระบบ
ขนส่ง 

สวนถนน ความกว้างเกิน 
3 เมตร 

วงรอบแก่คนทั้ง
เมือง 

สวนระดับภาค 200 ไร่ขึ้นไป เข้าถึงไม่เกิน 1 
ช่ัวโมงโดยระบบ
ขนส่ง 

สวน
อเนกประสงค์ 

ไม่จ ากัขนาด
พื้นที ่

วงรอบแก่คนทั้ง
เมือง 

พื้นที่สีเขียวอ่ืน ไม่จ ากดั ขึ้นอยู่กับพื้นที ่

 

 

ที่มา (จิรทิพย์  เทวกุล,  2550ข: หน้า 20) 
 

6. แนวทางในการพัฒนาสวนสาธารณะ 
  

แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานในการพัฒนาสวนสาธารณะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 5 ด้าน 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง ขนาด สัดส่วนพื้นที่ให้บริการต่อประชากร สิ่งอ านวยความสะดวกและจุด 
เด่น พ้ืนที่ใกล้เคียง (Mirsh, 2008 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 48) ดังนั้นจึง
ควรด าเนินการพัฒนาสวนสาธารณะดังนี้ 

6.1  ศึกษาแหล่งนันทนาการในปัจจุบัน โดยจัดหาข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าในชุมชนมีสาวน
สาธารณะจ านวนกี่แห่ง มีพ้ืนที่เท่าใด มีอสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆ อย่างไร 

6.2 ส ารวจและคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือจัดสร้าง โดยค านึงถึงมาตรฐานสวนสาธารณะคือ มี
เนื้อท่ีไม่ต่ ากว่า 250 ไร่ โดยมีสัดส่วนของเนื้อที่ระหว่าง 12.5-25 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน   และ
วิเคราะห์หาต าแหน่งและที่ตั้ง เพ่ือให้มีเนื้อที่กว้างขวางเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ การเดินทางเข้าออก
สะดวก และส ารวจว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง เมื่อใด เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน การจัด
พ้ืนที่ที่เหมาะสม มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้  
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6.2.1 ศึกษาความต้องการของประชาชนในการใช้สวนสาธารณะ การศึกษา 
จ านวนประชาชน ความเพ่ิมขึ้นของประชากร ลักษณะการใช้เวลาว่างในการพักผ่อน  เพ่ือน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนาสวนสาธารณะให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของชุมชน 

6.2.2  จัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ ในด้านความสามารถ จัดหางบประมาณ 
ก าลังคน และการดูแลที่ต่อเนื่องในอนาคต 

6.2.3 จัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนงบประมาณ แผนบุคลากร 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้ทุก
ระยะตลอดการด าเนินการ 

         การส ารวจและคัดเลือกพ้ืนที่ในการจัดสร้างสวนสาธารณะ นอกจากจะค านึงถึง
ขนาดพ้ืนว่ามีขนาดเพียงพอที่จะจัดสร้างแล้ว ยังต้องพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดพื้นที่สีเขียว
ในสวนสวนสาธารณะเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมเพียงพอต่อปริมาณของผู้ใช้บริการ โดยมีเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาตามขนาดของชุมชน ดังตารางที่ 2.3   

 

ตารางที่ 2.3  สัดส่วนขั้นต่ าของพ้ืนที่สีเขียวตามขนาดของเทศบาล 

 

ขนาด ขนาดพื้นที่สีเขียว 
เทศบาลต าบล ควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 10 และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการอย่าง

น้อยร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล 
เทศบาลเมือง ควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 10 และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการอย่าง

น้อยร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล 
เทศบาลนคร 
กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา 

ควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 12 หรือ 7.5 ไร่ต่อประชากร 1,000 คน  
และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน หรือ 2.5 ไร่
ต่อประชากร 1,000 คน 

 

ที่มา (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2458 อ้างถึงใน ปุณยนุช  
รุธิรโก, 2559, หน้า 64) 
 

สิ่งส าคัญส าหรับในการพัฒนาสวนสาธารณะประการหนึ่งคือ แนวคิดการออกแบบ
สวนสาธารณะเพ่ือความยั่งยืน ซึ่งหมายถึง การออกแบบสวนสาธารณะที่มีลักษณะการจัดการดูแล
รักษาง่าย สวยงามคงทน ประหยัดในระยะยาว (ปุณยนุช  รุธิรโก, 2559: 72) การที่สวนสาธารณะจะ
สวยงามหรือไม่นั้น การออกแบบและการปลูกต้นไม้เป็นส่วนส าคัญท่ีมีผลต่อลักษณะของสวนในขั้นต้น
เท่านั้น แต่การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การเอาใจใส่อย่างถูกวิธี สวนจึงจะมีโอกาสสวยงามและ
น่าสนใจ มากกว่าสวนสาธารณะที่ออกแบบอย่างดีแต่ขาดการบ ารุงรักษา การตัดแต่งรูปทรงของต้นไม้ 
(prunning) การบ ารุงรักษาของสนามหญ้า (lawn improvement) การให้ปุ๋ย (fertilization) การใช้
ยาป้องกันและก าจัดศัตรูของต้นไม้ (pest control) การปรับปรุงสวน (gardening improvement) 
จึงเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติต่ออย่างสม่ าเสมอ (ส านักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร, 2557) จาก
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ข้อสังเกตท่ีเกิดข้ึนกับสวนสาธารณะโดยทั่วไป จะพบว่า สวนสาธารณะมักประสบปัญหาในการดูแล
รักษาให้คงสภาพความสวยงามไว้ในระยะยาว ปัญหาส าคัญมาจากการขาดงบประมาณ บุคลากรและ
ความร่วมมือในการดูแลรักษาร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้สวนสาธารณะ
แหล่งนั้นกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ไม่ยั่งยืน 

 
7.  ลักษณะของสวนสาธารณะที่ดี 
 

สวนสาธารณะที่เปิดด าเนินการแล้ว ต้องมีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให้มี
มาตรฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เช้าใช้บริการดังนี้ 

7.1  ด้านการให้ความสะดวก 
 7.1.1  มีป้ายบอกชื่อสวนสาธารณะบริเวณประตูทางเข้าออกอย่างชัดเจน 
 7.1.2  มีแผนที่หรือแผนผังแสดงขอบเขตและต าแหน่งของสวนสาธารณะ เพื่อให้ผู้

มาใช้บริการสามารถทราบได้ว่า ควรไปที่ใดก่อน จุดใดมีความน่าสนใจอย่างไร 

 7.1.3  ถนนภายในสวนสาธารณะควรมีขนาดความกว้าง  ส่วนโค้ง  และสัดส่วน
ตามมาตรฐานทั่วไป  เพ่ือให้ความปลอดภัยในการขับข่ี  มีที่จอดรถและมีต้นไม้ร่มรื่นสองข้างทาง  
เพ่ือความสวยงามและความสบายใจของผู้ใช้สถานที่ 

 7.1.4  มีถังขยะ  ห้องน้ าห้องสุขาเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ และจัดวางไว้ใน
สถานที่ที่เหมาะสม ไม่บดบังทัศนยภาพ และสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก 

7.1.5 มีศูนย์ให้ค าแนะน าและให้บริการ เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
บริการ 

7.2  ด้านความปลอดภัย 
 7.2.1  มียามรักษาการณ์ เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการและทรัพย์สินในสวน 

 7.2.2  มีแสงสว่างในเวลากลางคืนอย่างเพียงพอและครอบคลุมบริเวณ 

 7.2.3  มีระบบการเปิดปิดบริการให้เหมาะสมและดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึง 
 7.2.4  มีรั้วกั้นในบริเวณท่ีไม่ความเสี่ยง หรือบริเวณท่ีไม่อนุญาตให้เข้าไป 
 7.2.5 ตรวจตราความเรียบร้อยของพ้ืนที่ ต้นไม้ที่อาจหักโค่น พ้ืนถนน ระบบไฟฟ้า  

อย่างสม่ าเสมอ 
7.2.6 ตัดต้นไม้ที่มีก่ิงแห้งหรือแต่พุ่มไม้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้มืดทึบเกินไป 

                      7.2.7  ควรอาคารพยาบาลหรือมีหน่วยพยาบาลไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
7.3  การดูแลรักษา 

 7.3.1  ท าความสะอาดสม่ าเสมอ  เช่น  เก็บขยะ  กวาดถนน  กวาดสนาม  เป็นต้น 
 7.3.2  ตัดหญ้า  ตัดแต่งต้นไม้ การจัดวาง การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ 

 7.3.3 ให้ปุ๋ย  รดน้ าพรวนดิน  และฉีดยากันแมลงเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาให้สมบูรณ์
เจริญเติบโต  

 7.3.4 มีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้เดิมที่ตายไป ต้นที่เกิดความเสียหายหรือก าลังจะ
ตายต้องดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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 7.3.5  ซ่อมแซมองค์ประกอบต่างๆ ให้พร้อมใช้งานและสวยงามอยู่เสมอ  เช่น  
ทาสีเก้าอ้ี  ติดป้าย  หรือท ารั้วใหม่ เป็นต้น 

 7.3.6  เชิญชวนให้ประชาชนรู้จักรักษาความสะอาด ร่วมมือช่วยกันดูแลรักษา 
อนุรักษ์สภาพที่สวยงามที่สวนสาธารณะได้จัดไว้ ในกรณีท่ีมีการเด็ด ตัดต้นไม้ ดอกไม้ ต้องท าป้ายหรือ
จัดท าข้อปฏิบัติไว้ให้ชัดเจน 

 
8.  การบริหารจัดการสวนสาธารณะในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ของสวนสาธารณะที่มีต่อการส่งเสริมการศึกษา ท าได้ 4 
รูปแบบ ดังนี้ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548ก: 188-191) 

8.1  จัดสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง 

8.2 จัดสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งวิทยาการส าหรับนักเรียน นักศึกษา ในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม เป็นการเสริมการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.3   จัดสวนสาธารณะให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยา กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การออกก าลังกาย ศิลปะ การแสดง งาน
เทศกาล ประเพณีต่างๆ 

8.4  จัดสวนสาธารณะให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่อง  
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการเรียนรู้ของสวนสาธารณะประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินการพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน มีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ (ส านักเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2548ก: 197-203) 

1. จัดสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
สวนสาธารณะแต่ละแห่งมักจัดตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ การจัดสวนสาธารณะ

แต่ละแห่งจึงควรดึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ควรจัดให้มีลักษณะเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของชุมชน มีข้อมูลต่างๆ ของท้องถิ่นนั้น จัดท าระบบสารสนเทศท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ   สวนสาธารณะที่มีลักษณะเป็นแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชน ควรจัดสวนสาธารณะที่มีภูมิทัศน์ร่มรื่น มีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับโดยรอบ มีการ
จัดภูมิทัศน์อย่างเหมาะสมสวยงาม เช่น มีน้ าพุ น้ าตก จัดองค์ประกอบของประติมากรรมตกแต่ง เป็น
ต้น ทั้งนีเ้พ่ือส่งเสริมบรรยากาศท่ีน่าเข้าใช้ หากมีส่วนแสดงนิทรรศการ ข้อมูลเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
หรือมีบริการความรู้จากสื่อประเภทต่างๆ ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบ การเชิญผู้รู้ในชุมชนมา
ให้ความรู้ด้วยการบรรยาย อภิปราย สัมมนา ให้ผู้สนใจได้ลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ก็ยิ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับสวนสาธารณะมากยิ่งข้ึน และควรมีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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2. จัดสวนสาธารณะให้สอดคล้องและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน 
 ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตหากมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และสอดคล้องกับความสนใจในการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน สวนสาธารณะจึงต้องตอบ 
สนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของประชาชนในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยปรับให้มีลักษณะการเรียน 
รู้ที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เปิดโอกาสให้แต่ละคนสามารถก าหนดวิธีการ
เรียนรู้ เนื้อหา เวลา กิจกรรมและการประเมินผลได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีกิจกรรมที่
หลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย สถานภาพทางอาชีพ เศรษฐกิจและสังคม 

3.  จัดสวนสาธารณะให้มีรื่นรมย์และมีชีวิตชีวา 
การจัดสวนสาธารณะให้มีชีวิตชีวา หมายความว่าจัดกิจกรรมต่างๆ ให้น่าสนใจ ให้

สนุกสนาน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เป็นสาระบันเทิง (Edutainment) อย่าง
หลากหลาย การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาในการ
จัดกิจกรรมที่ใช้เวลาสั้นๆ และได้ปฏิบัติจริง การท ากิจกรรมจะท าให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงความส าเร็จ 
เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การเดิน การวิ่ง การข่ี 
จักรยาน การเล่นโยคะ การเต้นแอโรบิค การฟังดนตรีในสวน การท างานศิลปะ การชื่นชมกับพันธุ์ไม้
และพันธุ์นก เป็นต้น การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสวนสาธารณะมักส่งผล
ให้เกิดความมีชีวิตชีวาได้มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน สร้างความเป็นกันเองท า
ให้กล้าแสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ กิจกรรมบางอย่างของชุมชนอาจน ามาจัดใน
สวนสาธารณะได้อย่างเหมาะสม เช่น วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เป็นต้น การจัด
นิทรรศการเคลื่อนที่หรือนิทรรศการหมุนเวียน ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสัน ความมีชีวิตชีวาให้กับ
สวนสาธารณะได้เป็นอย่างดี   

4.  ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
การจัดสวนสาธารณะให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้จ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบใน

การก าหนดให้สวนสาธารณะมีมาตรฐาน ได้แก่ การจัดท าหลักสูตร การบริหารการจัดการด้านการ
เรียนรู้ คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา การจัดกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือการ
ถ่ายทอดความรู้  การวัดและประเมินผล การประสานงาน  การมีส่วนร่วมของชุมชน และงบประมาณ 
การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้จะท าให้สวนสาธารณะสามารถด าเนินการให้สอดคล้องความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.  การพัฒนาบุคลากร 
ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวนสาธารณะให้เป็น

แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนในการสนับสนุนการจัดแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยการฝึกอบรมเชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนัก
ในความส าคัญของสวนสาธารณะในฐานะของแหล่งการเรียนรู้เพื่อชุมชน 

6.  การวิจัยและพัฒนา 
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เป็นภารกิจที่มีความส าคัญ เพ่ือค้นหาและน าองค์

ความรู้ แนวทางใหม่ๆ มาใช้ในการจัดสวนสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
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ให้สอดคล้องกับความพร้อมและศักยภาพของสวนสาธารณะ และมุ่งให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างแท้จริง  

7.  การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างเครือข่าย 

ควรประสานกับสวนสาธารณะและเครือข่ายอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือขอความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ช่วยกันพัฒนาให้สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง 
โดยดึงเอาความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาใช้ เช่น  การจัดสวนสมุนไพรไทย สวนต้นไม้
ในวรรณคดี พันธุ์ไม้ที่น ามาผลิตสินค้าชุมชน เป็นต้น และสิ่งส าคัญท่ีสุดได้แก่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ทั้งหน่วยงานองค์การทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผู้น า ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โรงเรียน เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในชุมชน ให้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพ่ือพัฒนา
สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

สวนสาธารณะส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดวิทยากรในการให้ความรู้ไว้โดยตรง การบริหาร
จัดการจึงอยู่ในลักษณะของการจัดสร้างแล้ว ปล่อยให้ผู้ใช้บริการเข้าไปใช้ โดยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ดูแลหรือให้บริการ การจัดการให้สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง จึงต้องให้
ความส าคัญกับบุคลากรที่จะต้องให้มีเพียงพอกับจ านวนพื้นที่ของสวนสาธารณะ รวมไปถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกและการบริหารการใช้พ้ืนที่ การรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรวมทั้งความปลอด 
ภัยของสวนสาธารณะ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสภาพของสวนสาธารณะจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ท าอยู่อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยใช้วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) มาใช้เป็นหลักในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ดังภาพ 2.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
                     ภาพที่ 2.3  องค์ประกอบหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

                     ที่มา   (ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, 2552, หน้า 53) 
 

นโยบาย 

การวางแผน การทบทวน 

การด าเนินงาน 

ตามแผน 

การก ากบัติดตามและ   
การปรับเปล่ียน 
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สิ่งส าคัญท่ีจะจูงใจให้ประชาชนเข้าใช้บริการสวนสาธารณะอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับมีระบบ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี นั่นหมายความว่า ต้องจัดสวนสาธารณะให้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ การ
ติดตามตรวจสอบว่า กลุ่มเป้าหมายรู้สึกอย่างไรกับสวนสาธารณะจะช่วยท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมี
การด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที 
เพราะฉะนั้น การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสวนสาธารณะ จึงถือเป็น
กระบอกเสียงส าคัญ ที่จะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการให้กับชุมชนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีผู้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 
 

บทสรุป 

 
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่

รัฐบาลมีหน้าที่ต้องด าเนินการจัดตั้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  
หอศิลป์    สวนสาธารณะ  สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ซี่งในบทนี้ได้กล่าวถึง 4 ประเภทแรก คือ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และสวนสาธารณะ ซึ่งถึอเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวและ
เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากในชุมชนไทย การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าว มีส่วน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รักการอ่าน และส่งผล
ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นต่อเนื่องไปยังแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ไกลตัวออกไป ดังนั้น การจัดตั้ง 
ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนกลุ่มแรกที่กล่าวมาแล้ว จึงมีความส าคัญและนับเป็น
พ้ืนฐานที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกคน 
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บทท่ี  3 
 

ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 25 แบ่งประเภทของ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์    สวนสาธารณะ  สวน
สัตว์ สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ และ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น ซึ่งได้กล่าวถึงห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และ
สวนสาธารณะในบทที่ผ่านมา  ในบทนี้จะกล่าวถึงแหล่งการเรียนรู้มนุษย์สร้างขึ้นหรือมีการปรับปรุง
พัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจ
จากประชาชนในปัจจุบัน ทีต่่างโหยหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและการพักผ่อนหย่อนใจทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งอุณหภูมิ ความแห้งแล้ง 
จ านวนสัตว์ พืช ต้นไม้น้อยใหญ่ที่ลดจ านวนลง ท าให้แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติกลายเป็นเสมือน
ปอดแห่งใหม่ของชุมชน แหล่งการเรียนรู้กลุ่มนี้จึงมีบทบาทส าคัญต่อสังคมในยุคปัจจุบัน การส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติเหล่านี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาให้กับ
ประชาชนแล้ว ยังเป็นแหล่งส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
 
สวนพฤกษศาสตร์  
 

สวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทหนึ่งที่รัฐได้พยายามส่งเสริมพัฒนา 
เพ่ือให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส านึก
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาไว้ซึ่งสมบัติทางธรรมชาติให้สืบ
ต่อไปยังลูกหลานตลอดไป เนื่องจากในปัจจุบันต้นไม้ ป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชุมชน
เปลี่ยนสภาพจากในอดีตเป็นอย่างมาก ทั้งจากการบุกรุกแผ้วถาง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการลดน้อยและสูญพันธ์ไปของพืชพรรณ 
ต้นไม้ต่างๆ สวนพฤกษศาสตร์จึงเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพืชที่มีชีวิต เป็นแหล่งรวบรวมต้นไม้นานา
พันธุ์เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิชาการและเพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจ 

 
1. ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์ 
 

 สวนพฤกษศาสตร์  หมายถึง  แหล่งรวบรวมพรรณไม้นานาชนิด ทั้งพันธุ์ไม้สวยงาม 
พันธุ์ไม้หายาก ใกล้สูญพันธุ์ สมุนไพร พันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพันธุ์ไม้ต่างถ่ิน เพ่ืออนุรักษ์
และศึกษาวิจัยให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทีเก่ียวกับพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีการปลูกและรวบ 
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รวมพืชพันธุ์ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ และมีการปลูกเพ่ิมพืชแต่ละชนิดอยู่ตลอดเวลา (ส านักงานเลขา 
ธิการสภาการศึกษา, 2548ก: 5) 

วิกิพีเดีย (2559ข) ให้ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์ ไว้ว่า สวนพฤกษศาสตร์ เป็น
สถาบันทางวิชาการท่ีเป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชต่างๆ เอาไว้เพ่ือท าการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยทาง
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ว่าด้วยพืช โดยมากจะมีการปลูกรวบ 
รวมไว้เป็นหมวดหมู่ ตามแต่ละนโยบาย ลักษณะพ้ืนที่ และงบประมาณของสวนพฤกษศาสตร์นั้นๆ 
เช่น สวนกล้วยไม้ สวนสมุนไพร สวนพืชให้สี สวนพืชมีพิษ หรือตามการจัดจ าแนกพืชเป็นวงศ์ต่างๆ 
เช่น วงศ์ปาล์ม วงศ์ขิงข่า เป็นต้น  

ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
(2559) กล่าวไว้ว่า สวนพฤกษศาสตร์ หมายถึง สถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ไว้ทุกชนิดทั้งในและนอก
ประเทศ ที่มีคุณค่าทางเด้านเศรษฐกิจ ทางด้านความสวยงาม และท่ีหายากมาปลูกไว้โดยแยกเป็น
หมวดหมู่ เพ่ือการศึกษาวิจัยและการแผยแพร่ การขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่
ประเทศชาติสืบไป 

สวนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิด เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพืชที่
มีชีวิตเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เก็บรักษาพันธุ์พืช จัดนิทรรศการและให้การศึกษาแก่ผู้สนใจทั่วไป 
(Botanic Gardens Conservation International : BBGI, 2016) 
                กล่าวโดยสรุป สวนพฤกษศาสตร์ หมายถึง สถานที่ที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ เพ่ือ
การศึกษาวิจัย อนุรักษ์และขยายพันธุ์ โดยมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน ทั้งระบบการจัดเก็บ
รวบรวมพรรณพืช ห้องสมุด หอพรรณไม้ ห้องปฏิบัติการ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชส าหรับ
การศึกษาของนักวิจัย นักเรียนนักศึกษา หรือตอบสนองต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อน
หย่อนใจ  
 

2. ความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์ 
 

 เมื่อประมาณ 340 ปีก่อนคริสตศักราช อริสโตเติลได้สร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นที่กรุง
เอเธนส์เพ่ือการค้นคว้าวิจัยและวิเคราะห์จ าแนกพืช ซึ่งถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ด้านวิชาการในยุค
แรก จนเมื่อสิ้นยุคเรเนสซองส์สวนพฤกษศาสตร์เล็กๆ ได้มีการปลูกแพร่หลายในบริเวณวัดหรือโบสถ์
เป็นส่วนใหญ่ โดยเรียกว่า Hortus ซึ่งแปลว่า สวน  โดยมีการปลูกพืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ ผัก ผลไม้ 
เพ่ือให้นักบวชและคนป่วยไข้ได้ใช้ประโยชน์ นักพฤกษศาสตร์ในยุคแรกจึงท าหน้าที่ทั้งเป็นนักจ าแนก
พืชและเป็นหมอไปพร้อมกัน จนศตวรรษที่ 16 ประเทศอิตาลีมีสวนสมุนไพรในคณะแพทยศาสตร์เพื่อ
ศึกษาพืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค เป็นยุคเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาการพฤกษศาสตร์
ตั้งแต่นั้นมา โดยในปี พ.ศ. 2088 ได้มีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ Botanical Garden) และเปิดสู่
สาธารณชนเป็นครั้งแรกท่ีมหาวิทยาปาดัว (Padua University)  ส่วนสวนพฤกษศาสตร์ที่เน้นความ
สวยงาม เกิดเม่ือ 1500 ปีก่อนคริสต์ศักราช  โดยชาวอียิปต์ซึ่งนิยมปลูกกลุมพันธุ์เลื้อยจัดเป็นสวน
สี่เหลี่ยมอย่างสวยงาม ซึ่งท าให้มีการปลูกพืชไม้ประดับประดับสวนกลายเป็นชื่อเฉพาะของสวน
ประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น สวนกุหลาบ สวนดอกไอริส สวนกล้วยไม้ สวนพืชหัวชนิดต่างๆ สวนไม้



 

 

79 

ดอกไม้ประดับเหล่านี้จึงจัดเป็นกลุ่มหนึ่งของสวนพฤกษศาสตร์ และตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา 
สวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเขตร้อนได้พัฒนาจากการที่ประเทศมหาอ านาจในยุโรป โดยเฉพาะเมื่อ
ประเทศอังกฤษได้เข้ายึดครองภูมิภาคต่างๆ ท าให้มีการแพร่หลายในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นใน
ประเทศอาณานิคม เกิดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีการปลูกพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น เครื่องเทศ 
พืชประจ าถิ่น และพืชหายาก ท าให้มีความนิยมแพร่หลายทั่วไป  สวนพฤกษศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และ
มีอายุเก่าแก่ประมาณ 200 ปี ที่ยังด าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น สวนพฤกษศาสตร์กัลกัตตา 
ประเทศอินเดีย สวนพฤกษศาสตร์ศรีลังกา สวนพฤกษศาสตร์โบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย สวน
พฤกษศาสตร์สิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จัดสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2329 เป็นต้นมา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548ก: 31-34) 

ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเก็บสะสมพรรณพืช
จากต่างประเทศ โดยจัดสร้างเรือนเพาะช าขึ้นในพระราชวังสวนดุสิต  ทรงสนพระทัยในการปลูกต้นไม้
เพ่ือตกแต่งตามริมถนนที่ตัดใหม่ และมีพระราชด าริให้ปลูกบัวสายหลายสีในคูน้ า สวนพฤกษศาสตร์ใน
ประเทศไทยเริ่มชัดเจนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดสร้าง
สวนพฤกษศาสตร์ในสวนลุมพินี พร้อมกับการสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ โดยในปีพ.ศ. 2478 ได้มีการ
จัดตั้งสมาคมพืชกรรมแห่งประเทศสยาม และทรงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่เรียกว่า ทุ่งศาลา
แดง (จิรทิพย์ เทวกุล, 2550ข: 10) ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจให้กับ
ประชาชน หลังจากจัดงานแสดงสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เสร็จ โดยตั้งชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า สวนลุมพินี 
และใช้เป็นสถานที่ในการเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และอนุรักษ์ต้นไม้ประจ าถิ่น ต้นไม้หายาก เป็น
จุดเริ่มต้นของการด าเนินงานให้เกิดสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ท าให้สวนพฤกษศาสตร์กลาย 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายนับแต่นั้นมา 

 
3. ความส าคัญของสวนพฤกษศาสตร์ 
 

 สวนพฤกษศาสตร์เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับพืช
ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย การเรียนรู้และความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการชมธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทุก
คนต้องการ สวนพฤกษศาสตร์จึงมีบทบาทและความส าคัญต่อทุกคน ดังนี้  

3.1  ท าหน้าที่เป็นศูนย์วิชาการเป็น แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
วิจัยด้านพฤกษศาสตร์ของชุมชน สังคม และประเทศ 

3.2 เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ ต่างประเทศ น ามาปลูก และ
รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ โดยมีการจัดระบบที่สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า 

3.3  เป็นศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช ทั้งพันธุ์ไม้ประจ าถิ่น พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้
ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือรักษาและให้พืชต่างๆ คงอยู่เพ่ือการศึกษา
เรียนรู้ในอนาคต 

3.4  เป็นแหล่งสันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจและให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เยี่ยมชม เป็นมี
ทั้งความสวยงาม ร่มรื่น  
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3.5 เป็นหน่วยงานศึกษา วิจัยด้านพฤกษศาสตร์ ด าเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านพฤกษศาสตร์ 

3.6 เป็นศูนย์ข้อมูลด้านพืชของประเทศ รวมทั้งการผลิตเอกสาร สื่อสารสนเทศด้าน
พฤกษศาสตร์เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชนและสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กันของหน่วยงานด้านพฤกษศาสตร์ 

3.7  เป็นสถานที่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

4. หน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ 
 
     สวนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่เก็บรวมรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ ทั้งท่ีมีอยู่ในประเทศและ

ต่างประเทศ เก็บรวบรวมพืชพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่หลากหลาย ทั้งพรรณพืชที่มีชีวิตและอัดแห้ง โดย
รวบรวมและจัดระบบตามหลักวิชาการ น ามาเก็บรักษาจัดเป็นหมวดหมู่ ตามวงศ์ สกุล และชนิดพันธุ์ 
พืชที่มีชีวิตจะมีการจัดภูมิทัศน์ด้วยพรรณไม้ หลากสี แสดงให้สามารถเดินเข้าชมได้ โดยมีการจัดแสดง
สิ่งของตกแต่งหรือสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามและถูกต้องตามระบบนิเวศ และภูมิศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด  
โดยมีการติดชื่อทางวิทยาศาสตร์ก ากับไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม ส่วนพืชอัดแห้ง จะเก็บ
ในตู้ป้องกันแมลงและความชื้น จัดเป็นหมวดหมู่และจัดแสดงให้ชมในอาคารเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวงศ์ 
สกุล ชนิดพันธุ์ อาจมีภาพถ่ายหรือการจัดแสดงประกอบเพ่ือความสวยงามและน่าสนใจ  หน้าที่ของ
สวนพฤกษศาสตร์ที่ส าคัญ มีดังนี้  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 66-67) 

4.1 การจัดสวนให้มีความเหมาะสม โดยส ารวจพื้นที่ กั้นแนวเขต วางแผน ออกแบบ
และก่อสร้างอาคาร สะพาน เส้นทางภายในสวน จัดแบ่งพ้ืนที่ สัดส่วนในการปลูกพืชพรรณไม้ต่างๆให้
สวยงามตามหลักวิชาการ 

4.2 การจัดปลูกต้นไม้ตามวงศ์สกุล เพ่ือแบ่งต้นไม้เป็นหมวดหมู่ โดยมีการติดป้ายชื่อ
พฤกษศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก ากับไว้เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม  

4.3  ประชาสัมพันธ์และจัดบริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนให้ข้อมูลเพื่อการ 
ศึกษาค้นคว้า วิจัย และเพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ 

4.4 ส ารวจและเก็บหาพันธุ์ไม้ในประเทศ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ประจ าถิ่น พันธุ์ไม้หายาก
และใกล้สูญพันธุ์มาปลูก ขยายพันธุ์ ดูแลรักษาให้เจริญเติบโต  ตลอดจนเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพ่ือ
การศึกษา 

4.5 ศึกษาวิจัยพื้นฐานด้านอนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ด้านนิเวศวิทยาของ
พืช (Plant Ecology) ด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethnobotany) เป็นต้น 

4.6  จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พืชหรือหอพรรณไม้ (Herbarium) และห้องสมุดพฤกษศาสตร์ 
(Botanical Library) เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย 

สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถานที่ให้ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาและการ
อนุรักษ์ในอาณาจักรพืช ทั้งการจ าแนกและการใช้ประโยชน์ เปิดกว้างเพ่ือการศึกษาและใหค้วามรู้แก่
สาธารณชน สวนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่ท่ีผสมผสานระหว่างแหล่งการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ และ
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สถานที่ทดลองและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากพรรณไม้ในสวนจึงถูกจัดสร้างให้เป็นที่แสดงถึง
ความสวยงาม เพื่อการดึงดูดใจ และมีการดูแลรักษาตามหลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 
5. องค์ประกอบหลักของสวนพฤกษศาสตร์ 
 

 องค์ประกอบที่ส าคัญของสวนพฤกษศาสตร์โดยทั่วไป สรุปจากหลักเกณฑ์ที่ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552; 2548ก: 14-20) ระบุไว้ดังนี้ 

5.1 สวนหรือแหล่งปลูกพันธุ์ไม้ (Arboretum) หรือสวนปลูกตัวอย่างพืชมีชีวิต (Living 
Collections) เป็นส่วนที่มีพ้ืนที่ไว้ส าหรับรวมรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทุกมุมโลก การปลูกพ้ืนจะมี
การจัดกลุ่มหรือจัดเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษศาสตร์ คือ แบ่งเป็นหมู่ วงศ์ ชนิด ตามหลัก
อนุกรมวิธาน โดยมีตัวอย่างพันธุ์พืชที่หลากหลายและปลูกผสมผสานกันตามลักษณะภูมิสถาปัตย์ 
ประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สะพาน สวนหิน ทางเดิน ซุ้มพักผ่อน เก้าอ้ีนั่ง เป็นต้น 
เป็นการจัดที่มีรูปแบบ มีความเฉพาะ เหมาะสมและกลมกลืน 

5.2 พิพิธภัณฑ์ (Museum) เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
พฤกษศาสตร์ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคคลในระดับความรู้ที่แตกต่างกัน จากเรื่องทั่วไปๆ จนถึงความรู้ที่มี
เนื้อหาเฉพาะด้านพฤกษศาสตร์ชั้นสูง เช่น เครื่องมือในการจัดสวน วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก ตัวอย่าง
ดิน ปุ๋ย วัสดุปลูก เฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งสวน ตลอดจนเทคโนโลยีในการจัดสวน เป็นต้น 

5.3 หอพรรณไม้ (Herbarium) เป็นแหล่งเก็บรวมรวมตัวอย่างพืชไม้แห้งพันธุ์ต่างๆ ด้วย
การน าเอากิ่ง ดอก ใบ ผล มาอัดให้แห้ง อาบน้ ายาหรือผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถ
ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกฤดูกาลจากภายในอาคารหอพรรณไม้ โดยน ามาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 
ตัวอย่างพรรณไม้หลากหลายพันธุ์ในหอพรรณไม้ อาจเป็นพันธุ์ในประเทศ ต่างประเทศ เป็นพันธุ์ที่ยัง
มีอยู่โดยทั่วไป ใกล้สูญพันธุ์ หรือเป็นไม้หายาก ซึ่งจะช่วยให้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิด ลด
เวลาในการไปศึกษาจากสถานที่ที่ปลูกจริง 

5.4 ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ (Botanical Library) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสรรพ
วิทยาการด้านพฤกษศาสตร์ที่ประกอบด้วย เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืช ที่เป็นแหล่งบริการและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ชนิดต่างๆ ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเพื่อนัก
การศึกษานักวิจัย 

5.5  อาคารสวนพฤกษศาสตร์ (Botanic Garden Information Centre) เป็นสถานที่
ส าหรับติดต่อของผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ เป็นสถานที่จัด
นิทรรศการตามโอกาสต่างๆ รวมทั้งเป็นสถานที่ติดต่อนัดหมายเพ่ือท ากิจกรรมด้านพฤกษศาสตร์ 

5.6  ห้องปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ เพ่ือใช้ในการท าวิจัย ศึกษาทดลอง ตรวจพิสูจน์
ชนิดพันธุ์พืช ตลอดจนจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5.7 สถานที่สันทนาการ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยที่
นั่งพักผ่อน ทางเดินธรรมชาติ (Natural Trail) เครื่องเล่นส าหรับเด็ก ประติมากรรมประดับสวน การ
ตกแต่งและประดับประดาด้วยเทคนิคการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินและได้รับความรู้ไป
พร้อมกัน 
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5.8 อาคารที่พักรับรอง สวนพฤกษศาสตร์บางแห่งอาจมีความพร้อมที่จะรองรับผู้มา 
ทัศนศึกษา นักวิจัยที่ต้องการมาศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูลด้วยมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ถนน
ทางเข้า ลาดจอดรถ ลานกิจกรรม ระบบไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น นอกจากนี้ต้องมีการจัดระบบ
สารสนเทศที่เป็นป้ายสื่อความหมาย นิทรรศการ ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมหรือใช้บริการเกิด
ความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น 

 
6. ประเภทของสวนพฤกษศาสตร์ 

 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2559) ได้จัดแบ่งสวนในความรับผิดชอบที่

ต้องดูแลเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1. สวนพฤกษศาสตร์ มีหน้าที่ในการรวบรวมพันธุ์พืชทุกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานและ

นิเวศวิทยา ใช้ส าหรับศึกษาทางพฤกษศาสตร์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในสวนพฤกษศาสตร์
จะปลูกพันธุ์พืชทั้งไม้พ้ืนเมืองและต่างประเทศ โดยแยกหมวดหมู่ เป็นวงศ์ และสกุล ตามความส าคัญ
ของชนิดไม้นั้นๆ นอกจากนั้น ยังท าการอนุรักษ์และขยายสายพันธุ์พืชหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของ
ไทย สวนพฤกษศาสตร์ที่สังกัดในอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดสร้างไว้ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ขนาดของพ้ืนที่ ประมาณ 800-2,500 ไร่  

2. สวนรุกขชาติ มีเนื้อที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ สร้างข้ึนเพื่อรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ 
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีค่าหายากในทางเศรษฐกิจและไม้ดอกที่หายาก แต่ไม่ได้ปลูกเป็น
หมวดหมู่เหมือนสวนพฤกษศาสตร์ หากมีชื่อพรรณไม้ติดไว้ มีการท าถนนทางเดินเพื่อเข้าชม 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ และให้ผู้เข้าพักผ่อนได้รับรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ไปด้วย 
ขนาดของสวนรุกขชาติประมาณ 25-100 ไร่  

    สวนรุกขชาติเป็นสวนที่มีขนาดเล็กกว่าสวนพฤกษศาสตร์ เน้นการใช้พื้นที่น้อยและ
สิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจัดการน้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ การด าเนินงานสวนรุกขชาติ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเป็นลักษณะของการดูแลบ ารุงรักษาป่าธรรมชาติ
หรือสวนป่าดั้งเดิมเป็นหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้จ านวนสวนพฤกษศาสตร์มีเพ่ิมมากข้ึน  

หากจัดแบ่งประเภทของสวนพฤกษศาสตร์โดยละเอียดตามระบบสากล สามารถแบ่ง
ออกเป็น 12 ประเภท ตามลักษณะการด าเนินงาน ภารกิจหน้าที่ และขอบเขตในการจัดการ ดังนี้ 
(Jackson, 2000)  

1. Classic Multi-Purpose Gardens (สวนอเนกประสงค์แบบคลาสิค) สวน
พฤกษศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มีหน้าที่ในการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์พืช มีการจัด
อบรม ให้ความรู้แก่ประชาชน มีกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

2. Ornamental Gardens (สวนประดับ) สวนพฤกษศาสตร์ที่ผู้ด าเนินการอาจเป็น
เอกชนหรือมีส่วนร่วมกับเทศบาล ที่มีการจัดเก็บรวบรวมพันธุ์พืชหลากหลาย มีบทบาทในการให้
ความรู้และการอนรุักษ์พันธุ์พืช อาจมีการผลิตงานวิจัยร่วมด้วย มีการก่อสร้างและจัดแตกแต่งอย่าง
สวยงาม 
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3. Historical Gardens  (สวนประวัติศาสตร์) สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้เพ่ือ
พัฒนาส าหรับการสอนเกี่ยวกับการแพทย์ หรือวัตถุประสงค์ทางศาสนา ซึ่งมีรูปแบบในการจัด
กิจกรรมที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืช ท าการวิจัย เก็บรักษาและรวบรวม ตลอดจนปลูกพืชให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

4. Conservation Gardens (สวนอนุรักษ์) สวนพฤกษศาสตร์ที่เน้นการเก็บรวบรวม
และอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนเมือง เน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท าการเพาะปลูก รวบรวม 
เพาะปลูกพันธุ์พืชที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น 

5. University Gardens (สวนในมหาวิทยาลัย) สวนพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มี
หน้าที่เก็บรักษาพันธุ์พืชเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และอาจเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า
ชมได้ด้วย 

6. Combined Botanical and Zoologycal Gardens (สวนพฤกษศาสตร์และสวน
สัตว์) สวนพฤกษศาสตร์ที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมพันธุ์พืชเพ่ือใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเพ่ือจัดหาที่อยู่
อาศัยให้แก่พืชและสัตว์ และเป็นที่จัดแสดงสัตว์โดยจัดแบ่งตามภูมิภาค 

7. Agro-Botanical and Germplasm Gardens (สวนเพาะพันธุ์พืช) สวน
พฤกษศาสตร์ที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหรือพันธุ์ไม้มีคุณค่าเพ่ือน ามาอนุรักษ์ 
เพ่ือการศึกษาวิจัย เพาะพันธุ์ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการในการผสมสายพันธุ์ ทดสอบเมล็ดพันธุ์ 
โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนด้วย 

8. Alpine or Mountain Gardens (สวนภูเขาหรือสวนเมืองหนาว) สวนพฤกษศาสตร์
ที่อยู่ในเขตภูมิประเทศที่เป็นภูเขา เป็นสวนที่มีการออกแบบที่เหมาะส าหรับเพาะปลูกพืชที่
เจริญเติบโตบนภูเขาสูง ซึ่งมีอากาศค่อนข้างเย็น หรือร้อนชื้น ซึ่งเป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะเฉพาะ 

9. Natural or Wild Gardens (สวนธรรมชาติหรือสวนป่า) สวนพฤกษศาสตร์ที่เก็บ
รกัษาพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่อยู่รอบบริเวณ เพ่ืออนุรักษ์และปกป้องพืชธรรมชาติให้คงอยู่ 

10.  Horticultural Gardens (สวนพืชผล) สวนพฤกษศาสตร์ที่เก็บรักษาพันธุ์พืช สิ่ง
เสริมการเพาะปลูกพันธุ์พืชให้กับประชาชน เป็นแหล่งพัฒนาและฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะ 
ปลูกและการขยายพันธุ์พืช  

11.  Thematic Gardens (สวนเฉพาะ) สวนพฤกษศาสตร์ที่ท าหน้าที่ในการเพาะพันธุ์
พืชเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ และเพ่ือการจัดแสดงแก่ประชาชน 
เป็นสวนเฉพาะที่เพาะพันธุ์พืชเฉพาะชนิด เช่น บอนไซ กุหลาย กล้วยไม้ ไผ่ ปาล์ม เป็นต้น 

12.  Community Gardens (สวนชุมชน) สวนขนาดเล็กที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อให้ท้องถิ่นมีสถานที่ให้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก และการ
เจริญเติมโตของพืช ทั้งพืชทางเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนทั่วไป 
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7. การบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 
 การด าเนินการเพ่ือพัฒนาให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้

ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับตนเอง มีสิ่งที่ควรพิจารณาเพ่ือบริหารจัดการ 
มีดังนี้ 

7.1 การจัดการเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของชุมชน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องตระหนักถึงหน้าที่หลักในการสร้างให้
คนรักธรรมชาติ ปกป้องความเสียหายและการสูญพันธุ์ของพืช ต้องพยายามสื่อให้คนตระหนักให้
ความสนใจในการอนุรักษ์พันธุ์พืช  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องมุ่งให้ผู้ใช้บริการรู้ถึงความหลาก 
หลาย ความส าคัญของพืชพรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และมนุษย์ มุ่งให้เกิดความรู้และ
ความเพลิดเพลิน โดยมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

7.2 การวางแผนจัดการสวนพฤกษศาสตร์ ควรมีแผนการจัดการแผนแม่บทให้มีความ
สอดคล้องกันระหว่างนโยบายการศึกษา และนโยบายการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน 
สากล ให้มีความสอดคล้องกับสภาพทรัพยากร มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการ ความต้องการ รูปแบบ
ของกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือน า 
ไปสู่การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการตรวจสอบ ติดตามผล 
และน าผลมาปรับปรุงแนวนโยบายเพื่อวางแผนการจัดการและพัฒนา ให้สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป 

7.3 การจัดการงบประมาณ ควรวางแผนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
สวนพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นที่ต้องมีการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง การปรับภูมิทัศน์ 
รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ควรได้รับงบประมาณการด าเนินงานจากรัฐบาล หรือมี
หน่วยงาน องค์กร กองทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการวางแผนในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น อาคารห้องสมุด หอพรรณไม้ พิพิธภัณฑ์ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ห้องปฏิบัติการ เป็น
ต้น เพ่ือให้สวนพฤกษศาสตร์ก้าวไปสู่ความมีมาตรฐานในระดับสากล และกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้
เพ่ือชุมชนอย่างแท้จริง 

7.4 การจัดการด้านบุคลากร ควรมีการพัฒนาบุคลากรของสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในการให้บริการด้านพฤกษศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ การด าเนินงานในสวนพฤกษศาสตร์ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากนักพฤกษศาสตร์ เจ้าหน้า 
ที่ภูมิทัศน์ อาสาสมัคร วิทยากร มัคคุเทศก์หรือผู้น าชม ต้องเป็นผู้มีใจรักธรรมชาติ มีทักษะในการ
สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้ชมและใช้บริการ 

    สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติที่มีคุณค่าของชุมชน การด าเนินงาน
ของสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ไม่เพียง
อาศัยการส่งเสริมจากรัฐบาลในเท่านั้น แต่คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปต้องให้การสนับสนุนทั้ง
แรงใจ แรงกาย ก าลังทรัพย์ และความร่วมมือต่างๆ ทั้งยังต้องมีความต่อเนื่องและสม่ าเสมออีกด้วย 
ทั้งนี้เพราะการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์จ าเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะ
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ต้นไม้พืชพรรณต่างๆ ไม่ได้ปลูกให้เติบโตได้ภายในชั่วข้ามคืน ความสวยงามของสวนพฤกษศาสตร์ก็
สามารถสร้างสรรค์ใหส้วยงามได้เพียงไม่กี่วัน การจะด าเนินการให้เกิดความสวยงาม น่าเข้าใช้ได้อย่าง
ยาวนานและต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามและความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและจริงจัง 
นอกจากนี้ชุมชนควรมีการส ารวจต้นไม้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเดิมว่ามีพันธุ์ใดอยู่บ้าง โดยเฉพาะที่ควรเก็บ
รักษาไว้ในสภาพเดิมหรือต้องมีการย้ายปลูก เพ่ือจัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ตามหลักภูมิทัศน์ เป็นการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ และเป็นการต่อยอดให้การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
เติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสวยงามเป็นเพียงส่วนประกอบที่ท าให้สวนพฤกษศาสตร์มี
ความน่าสนใจเท่านั้น สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่สุด คือการท าให้สวนพฤกษศาสตร์สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแท้จริง สนับสนุนให้คนในชุมชนรักการเรียนรู้ เข้าใช้สวน
พฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

สวนสัตว ์
 
 สวนสัตว์เป็นแหล่งการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน เนื่องจากสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติลดน้อยและสูญพันธุ์ไปเป็นจ านวนมาก สัตว์ที่ถูก
รวบรวมและอนุรักษ์ไว้ในสวนสัตว์จึงถือเป็นแหล่งการเรียนศึกษาเรียนรู้เรื่องราวกับสัตว์ ซ่ึงนับวันหาดู
ได้ยาก ทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ไว้เพ่ือให้ลูกหลานได้ศึกษาสืบต่อไป สวนสัตว์ยังถือเป็นแหล่ง
การท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชม ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากประชาชนทั่วไป เพราะมนุษย์มักชื่น
ชอบและสนใจการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับตนเองมากกว่า การแสดงออกของสัตว์ที่ถูกเลี้ยงให้เชื่องใน
สวนสัตว์จึงกลายเป็นเสน่ห์เชญิชวนให้ผู้คนนิยมไปเที่ยวสวนสัตว์โดยไม่ต้องใช้การประชาสัมพันธ์
เท่ากับแหล่งการเรียนรู้ประเภทอ่ืนๆ 

 
1. ความหมายของสวนสัตว์ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 สวนสัตว์คือ แหล่งการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในประเทศและท่ีรวบรวม
มาจากต่างประเทศ นักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของสวนสัตว์ไว้คล้ายคลึงกันดังนี้ 

สวนสัตว์ (Zoo/Zoological Park) หมายถึง แหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์หรือสถานที่น าสัตว์
ป่าทุกชนิดมาเพ่ือแสดงต่อสาธารณะ รวมทั้งเพ่ือการอนุรักษ์และศึกษาวิจัย โดยท าให้สัตว์อยู่ในเขต
การควบคุมดูแลอย่างมีระบบ โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการทรมานสัตว์ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 57)    

สวนสัตว์  หมายถึง สถานที่น าสัตว์มาเลี้ยงไว้ในที่เลี้ยง หรือด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่
ท าให้สัตว์อยู่ในบริเวณที่ควบคุมดูแลได้ เพ่ือแสดงต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะด้วยประโยชน์ใด หรือมีการ
เก็บค่าเข้าชมหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการละครสัตว์หรือร้านขายสัตว์ 
(Bartos & Kelly, 2008: 143-157)  ซึ่งสอดคล้องกับนิยามความของสวนสัตว์ที่ว่า แหล่งรวบรวม
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พันธุ์สัตว์ซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดและเปิดให้ประชาชนเข้าชมหรือไม่ก็ได้ เก็บค่าบริการหรือไม่ก็ได้ โดย
ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการแสดงละครสัตว์  (Malamud, 2015)    

สวนสัตว ์หมายถึง สถานที่จัดแสดงสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
รวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและอ านวยความสะดวกและบริการแก่ประชาชน 
รวมทั้งส่งเสริมและจัดให้มีการบ ารุงและผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆ ไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์ (วิกิพีเดีย, 2559ก)   

สรุปได้ว่า สวนสัตว์ คือ สถานทีร่วบรวมสัตว์ เพ่ือน ามารวบรวมและควบคุมในที่เลี้ยง 
หรือให้สัตว์ด ารงชีวิตอยู่ในบริเวณท่ีสามารถควบคุมดูแลได้อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ืออนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งอาจมีการเก็บค่าเข้าชม
หรือค่ากิจกรรม แต่ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการแสดงละครสัตว์  

 
2. ประวัติและพัฒนาการของสวนสัตว์ 
 

  สวนสัตว์ในอดีตเกิดจากการเป็นสวนหนึ่งของคนชั้นสูงหรือคหบดี ที่ได้รวบรวมและ
สะสมสัตว์ไว้เพ่ือไว้โชว์อวดกันในแวดวงสังคมชั้นสูง ในยุโรปมักเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอุทยานซึ่ง
ต้ังอยู่ในเขตพระราชวัง  สวนสัตว์ในยุคแรกเป็นเพียงคอกหรือกรงขังสัตว์ ต่อมือจึงได้มีการผสาน
รวมเข้ากับสวน มีการปลูกต้นไม้ ประดับตกแต่งด้วย น้ าพุ สร้างคูน้ า หรือมีรั้วที่สร้างความสวยงาม
และกลมกลืนกันอย่างลงตัว และเปิดให้ผู้คนเข้าชมกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะ ปัจจุบัน
ยังมีการรวมเอาความสนุกสนานเช่น สวนสนุก หรือส่วนที่ช่วยให้สวนสัตว์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า สวนสัตว์กลางคืน สวนนก เป็นต้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 
58) 

สวนสัตว์ในประเทศไทย เริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จ
ประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2440 ได้ทอดพระเนตรสวนสัตว์ของต่างประเทศว่าเป็นสถานที่ให้ความ
เพลิดเพลินและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เป็นอย่างดี จึงมีพระราชด าริให้จัดสร้างสวนสัตว์โดยโปรดเกล้าฯ 
ให้ขุดสระน้ าใหญ่ในพระราชวังสวนดุสิต  มีเนินเขาและเกาะกลางน้ าเรียกว่า เขาดิน  ปลูกพรรณไม้
นานาชนิดให้มีสภาพป่าแบบธรรมชาติสร้างข้ึนเป็นสวนพฤกษศาสตร์และเลี้ยงสัตว์ จัดเป็นที่พักผ่อน
ส่วนพระองค์และข้าราชการบริพารฝ่ายในเรียกว่า  “วนา”  เรียกรวมกันว่า “เขาดินวนา”  มาจนถึง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปิด  “สวนสัตว์ดุสิต”  ให้ประชาชนเข้ามา
พักผ่อนหย่อนใจ  และภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้พระราชทานอนุมัติให้สวนสัตว์ดุสิตอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล
กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากการจัดสร้างสวนสัตว์ดุสิตเมื่อ พ.ศ. 2481 จนเมื่อ พ.ศ. 2496  ได้มีการ
จัดตั้งองค์การสวนสัตว์ขึ้นโดยอยู่ภายใต้สังกัดส านักงานนายกรัฐมนตรี เพ่ือดูแลสวนสัตว์ทั่วประเทศ
และประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2506  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ชื่อเต็มว่า 
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Zoological Park Organization)  (อภิเดช  สิงหเสน ี
และคณะ, 2548)  
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3. วัตถุประสงค์ของสวนสัตว์ 
  

 สวนสัตว์เป็นที่พักผ่อนหย่อนในของประชาชน เป็นสถานที่ท่ีสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสัตว์แต่ละชนิด อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์และสนับ 
สนุนการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์  เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนนักศึกษา รวมทั้ง
เป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

4.  องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทสวนสัตว์ 
 

 สวนสัตว์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญประเภทหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย
ได้เรียนรู้ผ่านสัตว์นานาชนิด รวมทั้งพืชนานาพันธุ์ การเข้าไปเรียนรู้ในสวนสัตว์ย่อมก่อให้เกิด
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่น มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
สร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะต่างๆ  เกิดการยอมรับในตนเอง จากการเรียนรู้จากประสบการณ์
จรงิ สวนสัตว์จะเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนั้นมีองค์ประกอบดังนี้ 

4.1  การเป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริง หรือเป็น
ห้องเรียนเพื่อชีวิต 

4.2  การกระตุ้นให้ประชาชนซึ่งไม่คุ้นเคยกับการศึกษาในระบบ มีโอกาสใช้สวนสัตว์เป็น
จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้  

4.3 สวนสัตว์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ จึงควรใช้
สวนสัตว์ในปลูกฝังและสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 

4.4 บุคคลและครอบครัวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบในสิ่งแวดล้อมที่
พึงประสงค์ 

4.5  เกิดการประสานงานระหว่างสวนสัตว์กับชุมชนอย่างใกล้ชิด เพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการให้บริการใหม่ๆ แก่ผู้เข้าใช้บริการ 

4.6  ผู้เรียนที่ขาดแรงจูงใจ ทั้งนักศึกษา ประชาชนทั่วไปควรได้รับโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้
ในสวนสัตว์ เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถเข้ามาใช้ได้อย่างอิสระตามความสนใจหรือความต้อง 
การ 
           5.  ประเภทของสวนสัตว์ 

 
สวนสัตว์แบ่งเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับขนาด นโยบาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบใน

การบริหารจัดการ ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 58) 
5.1  สวนสัตว ์ (Zoo)  สถานที่ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าเพ่ือแสดงต่อสาธารณะ 

โดยรวบรวมสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในสถานที่ท่ีก าหนดขอบเขตหรือพ้ืนที่ชัดเจน  เช่น  กรง บ่อ ตู้ คอก  
ฯลฯ  ประกอบด้วยสัตว์หลายชนิดและมีจ านวนเพียงพอแก่การใช้ประโยชน์ของสาธารณชน 
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5.2  สวนสัตว์เปิด  (Open Zoo) สถานที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าเพ่ือแสดงต่อ
สาธารณะ  สัตว์ป่าจะถูกจ ากัดให้อยู่ในที่เลี้ยงกลมกลืนกับลักษณะธรรมชาติ  บริเวณภายในสวนสัตว์
มีขอบเขตกว้างขวาง จัดบริเวณการอยู่ของสัตว์เป็นหมวดหมู่  มีการตกแต่งไม้ประดับและจัดแสดงอยู่
ในป่าที่เป็นธรรมชาติ พ้ืนที่ส าหรับสัตว์แต่ละชนิดท าให้รู้สึกว่าเป็นอิสระ 

5.3 ซาฟารี  (Safari) สถานที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าเพ่ือแสดงต่อสาธารณะ  
โดยสัตว์ต่างๆ  ถูกจ ากัดให้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด มีบริเวณแต่ละส่วนกว้างขวางจนไม่
เห็นขอบเขตหรือรั้วเด่นชัด  ท าให้เหมือนสัตว์อยู่ในธรรมชาติ  ผูช้มสามารถเข้าชมภายในบริเวณนั้นได้
ด้วยพาหนะที่เหมาะสมภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม จุดเด่นของสวนสัตว์ซาฟารีมัก 
จะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่  เช่น  ช้าง  แรด สิงโต เสือ ยีราฟ นกกระจอกเทศ ลิง นกฝูง เป็นต้น 

5.4  สวนธรรมชาติและสวนสตัว์  (Wild Animal Park)  คือ  สถานที่ที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสัตว์ป่าและท าเลธรรมชาติเพ่ือแสดงต่อสาธารณะ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นที่จัดแต่งหรือ
ดัดแปลงให้เป็นธรรมชาติ  เช่น  พันธุ์พืช  หิน ขอนไม้  และส่วนที่เป็นสวนสัตว์  ผู้เข้าชมสามารถใช้
ประโยชน์ได้ท้ังการพักผ่อนในธรรมชาติและการชมสัตว์ป่า  โดยมีการแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวเพ่ือ 
ให้สะดวกแก่การเรียนรู้ 

5.5  สวนสัตว์ชนิดที่จัดแสดงสัตว์เฉพาะประเภท  เป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยง  เพ่ือแสดง
ต่อสาธารณะ มักเรียกเป็นชื่อเฉพาะตามชื่อประเภทของสัตว์ที่มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของสัตว์
ทั้งหมด เช่น จัดแสดงงูชนิดต่างๆ  เรียกว่า “สวนงู”  จัดแสดงพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าเรียกว่า  “อควา
เรี่ยม”  จัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานเรียกว่า “เทอร์ราเรี่ยม” เป็นต้น 

5.6  สวนสัตว์เลี้ยง  คือ  สถานที่ท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการน าสัตว์เลี้ยงมาแสดงต่อ
สาธารณะ  สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่ถูกน ามาเลี้ยงขยายพันธุ์หลายช่วงพันธุ์จนมีจ านวนมาก  และเป็นที่
ยอมรับในสังคมนักเลี้ยงสัตว์จนถือได้ว่าเปลี่ยนสภาพเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้ว 

5.7 สวนสัตว์ประเภทอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษภายในสวนสัตว์ใหญ่ๆ  เช่น  สวนสัตว์ของ
เด็ก  (Children Zoo)  สวนสัตว์ที่สัตว์ออกหากินกลางคืน (Nocturnal Animal) หรือจัดแสดงสัตว์ที่
มีเฉพาะในภาคพ้ืนต่างๆ  เช่น  สัตว์มีพิษ (Poisonous Animal)  สัตว์ป่าฝน (Rain – forest Animal)  
สัตว์ทะเลทราย  (Desert Animal)  เป็นต้น 

 
           6.  คุณลักษณะของสวนสัตว์ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 

 การบริหารจัดการสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชน ต้องมีการด าเนิน 
การโดยอาศัยแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานของสวนสัตว์ ที่ส าคัญได้แก่ คุณลักษณะของสวนสัตว์ตาม
นโยบายของหน่วยงาน 3 หน่วยงานคือ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, World Association 
of Zoo and Aquariums (WAZA), และ South East Asian Zoos Association ( SEA Zoos) ซ่ึง
สรุปคุณลักษณะของสวนสัตว์ที่สามารถพัฒนาและส่งเสรมิให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี ้   
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548ข: ช-ฐ) 

6.1  การก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการของสวนสัตว์  ประกอบด้วย 
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     6.1.1 ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  
กลยุทธ์ และแผนงานของการบริหารจัดการของสวนสัตว์ให้สอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกัน 

     6.1.2 ควรก าหนดแนวทางการบริหาร โครงสร้างองค์กร สถานที่แสดงสัตว์ การ
บริการกลุ่มเป้าหมาย การสัตวบาล การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
เทคโนโลยี เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

     6.1.3 ควรก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของสวนสัตว์ มีการจัดท ามาตรฐานการ
จัดการแหล่งการเรียนรู้ 

     6.1.4 การจัดตั้งสวนสัตว์ให้ถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนดไว้ 
6.2 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยค านึงถึง 

6.2.1 การบริหารงบประมาณทั้งด้านรายรับและรายจ่าย 
6.2.2 การจัดท าแผนพัฒนาอัตราก าลังของบุคลากร  
6.2.3 การจัดวิทยากรหรือผู้น าชม 
6.2.4 การจัดป้ายบอกรายละเอียดสาระความรู้ต่างๆ 
6.2.5 การแสดงและกิจกรรมที่สอดแทรกสาระความรู้และความบันเทิง 

6.3 การจัดตั้งและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยสวนสัตว์
ต้องค านึงถึง 

6.3.1 การขยายเครือข่ายไปยังองค์กรสวนสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ 
6.3.2 การประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.4 การพัฒนาบุคลากรในแหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึง 
6.4.1 การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรสวนสัตว์ 
6.4.2 การจัดส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน 
6.4.3 การจัดอบรมเพ่ิมความรู้ ทักษะ เจตคติ ให้แก่บุคลากร 
6.4.4 การจัดอบรมเพ่ิมความรู้ ทักษะ เจตคติ ให้กับวิทยากร ผู้น าชมและ

อาสาสมัคร 
6.5 การจัดองค์ประกอบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
      6.5.1 การสร้างความหลากหลายและความโดดเด่นของสวนสัตว์เพ่ือการเรียนรู้ 

โดยต้องค านึงถึงการออกแบบที่เหมาะสม ปลอดภัย สอดคล้องกับจ านวนและชนิดของสัตว์ 
      6.5.2  การสร้างความหลากหลายขององค์ความรู้ที่มีอยู่ในสวนสัตว์ ทั้งระบบข้อมูล

ข่าวสาร ความสะดวก ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
      6.5.3  ความพร้อมด้านสถานที่ ต้องค านึงถึงลักษณะทางกายภาพ ความปลอดภัย 

ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดแหล่งศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมในแหล่งการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด มุมความรู้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

6.6 การสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ การสร้างสื่อ นวัตกรรม และกิจกรรมเพ่ือการศึกษาท่ี
ทันสมัย โดยผลิตสื่อที่เหมาะสม เช่น แผ่นพับ แผนที่ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล วารสาร รายการวิทยุ 
โทรทัศน์ ป้ายแนะน า ค าเตือน คู่มือ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ เช่น เด็ก
และเยาวชน ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างผลงาน
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และมีการเผยแพร่แก่สาธารณชน มีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
องค์กรสวนสัตว์ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในสวนสัตว์ การจัดท าหลักสูตรที่เก่ียวกับ
การจัดการสวนสัตว์เพ่ือสนับสนุนการศึกษา เป็นต้น 

 
7.  การบริหารจัดการสวนสัตว์ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

เพ่ือให้สวนสัตว์มีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ควรมีการด าเนินส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ (Bartos & Kelly, 2008: 147-157) 

7.1.  การประชาสัมพันธ์  รัฐบาลควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของสวนสัตว์ ในบทบาทของการเป็นแหล่งการเรียนรู้ ผ่านสื่อต่างๆ  ที่
หลากหลาย 

7.2  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงศึกษาในทุกระดับช่วงชั้น ทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้สวนสัตว์เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ 

7.3  การสนับสนุนของภาครัฐ  ให้สวนสัตว์เป็นหน่วยงานทีม่ีความพร้อมในการสร้าง
มาตรฐานการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ และสามารถขยายผลไปยังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเภทอ่ืนๆ  ที่ยังขาดความพร้อม 

7.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสวนสัตว์ ในการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้  ให้
สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง   

7.5  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสื่อสารเรียนรู้ โดยมอบหมายให้สวนสัตว์เป็นแกน
น าในการจัดท าระบบฐานข้อมูลสัตว์ป่าให้สามารถใช้ร่วมกันได้ 

7.6  ควรพัฒนาคุณภาพสวนสัตว์ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริการสังคมที่
พอเพียงทั้งสวนสัตว์ภาครัฐและสวนสัตว์เอกชน 

7.7  ควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของสวนสัตว์มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ให้
โอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยการฝึกอบรม เพ่ือน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

7.8  ควรสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสวนสัตว์ในการจัดท าหลักสูตร
เพ่ือการศึกษา และเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และบุคลากรของหน่วยงาน 

7.9  การสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้สวนสัตว์ โดยความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนและภาครัฐหรือเอกชน  เช่น  ระบบสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม เป็นต้น 

    สวนสัตว์ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่
ได้รับความนิยมจากประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนประเภทสวนสัตว์ เป็นเครื่องมือในการสร้างพ้ืนฐานในการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 
อันจะเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ใกล้ตัว นอกเหนือจากการเรียนในระบบการศึกษา สวนสัตว์ให้ทั้งความความรู้และความเพลิดเพลิน 
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายของสวนสัตว์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ย่อมจะช่วย
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พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับประชาชนในชุมชนทุกกลุ่ม และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีทักษะใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต จากการเรียนรู้ในสิ่งที่ชื่นชอบและสนใจ 

  

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้เฉพาะด้านที่ครอบคลุมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งการเรียนรู้ซึ่งประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการหรือให้ความสนใจ
นั้นมักเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในเฉพาะด้านนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าไปใช้ให้มากยิ่งข้ึน เพราะที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ใน
เชิงวิชาการเท่านั้น แต่ยังแฝงไว้ด้วยความน่าสนใจและสร้างความเพลิดเพลินใจไปพร้อมกับการเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

1.  ความหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

อุทยาน หมายถึง สวนหรือสถานที่ให้ความร่มรื่น ให้ความสงบ สามารถใช้ประโยชน์ใน
การให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้เข้าในในสถานที่แห่งนั้น ภายในนั้นอาจจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือเกิดจาก
การสร้างของมนุษย์  วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ได้จากปรากฏการณ์หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ
โดยการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง และจัดเข้าเป็นระเบียบอย่างมีระบบ การค้นคว้า
และทดลองนั้นจะต้องอยู่บนฐานความเป็นจริง และมีเหตุผลอธิบายได้อย่างครบถ้วน มีการทดลอง
หลายครั้งและได้ผลเหมือนกัน สามารถก าหนดเป็นทฤษฎี  เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับ
การน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพ่ือการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการ
วิจัยพื้นฐาน ซึ่งสามารถน าไปสู่การวิจัยประยุกต์ จนท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,  2548ค: 3-4)   

อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) คือ สถานที่ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล 
เพ่ือออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเอกชน น าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559)  

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) หมายถึง 
แหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยาน
วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (ลักษณวงศ์), 2559) 

วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต และคณะ (2548: 4) กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายถึง สถานที่การเรียนรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าใจในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การสังเกต ส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าและทดลอง บนพื้นฐานแห่งความ
เป็นจริงและมีเหตุผลอธิบายได้อย่างครบถ้วน สามารถพัฒนาการเรียนรู้อยู่เสมอ สามารถด าเนินการ
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วิจัยพื้นฐานต่อเนื่องไปถึงการวิจัยประยุกต์ ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นสถานที่ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเลือกชมและมีอิสระในเรียนรู้   

 สรุปได้ว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการความรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเกิดการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าไปเรียนรู้เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจ าวันและเพ่ือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นหน่วย 
งานที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความ 
สามารถในการแข่งขันให้กับผู้สนใจตลอดจนองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้เข้า
ชมและใช้บริการได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล 

 
           2.  ประวัติและพัฒนาการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
    อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินการมากกว่า 50 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นในระยะสั้น และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว เนื่องจากความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-
based Industries) ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ การสร้างความรู้ใหม่และ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีสานที่และสิ่งที่อ านวยความสะดวก เรียกว่า อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีมากกว่า 400 แห่ง และเพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเนื่องในระยะ 50 ปีที่ผ่าน
มา (Association of University Research Parks : AURP;  International Association of 
Science Parks : IASP, [n.d.] อ้างถึงใน ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 72) 

แหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2501 
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส าหรับเด็กขึ้น ซึ่งนับเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร ์ และสโมสรส าหรับเด็กแห่งแรกของไทย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2507  ได้มีการเปิดท้องฟ้า
จ าลองกรุงเทพและหอดูดาว ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ 
และในปี พ.ศ. 2522 ได้เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแหล่งสาธิตและส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ให้
ประชาชนเข้าชมและศึกษา  ในปี พ.ศ. 2537 จึงถงึเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
เพ่ือสะท้อนถึงหน้าที่และภารกิจที่ปฏิบัติในด้านการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัด
การศึกษาและจัดแหล่งข้อมูลทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ประชาชนทั่วไป   ซึ่งเป็นการเล็งเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มีการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาแห่งชาติในภูมิภาคกระจายไปยังทั่วประเทศ  

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็น “นิคมวิจัยส าหรับเอกชน” โดยในวันที่ 3 
กันยายน พ.ศ. 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งอุทยานวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ Science and Technology Research and 
Development Park (STRDP) ขึ้นเป็นแห่งแรกของไทย  ส่วนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเริ่ม
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เปิดด าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2545 ภายใต้การบริหารจัดการของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีภารกิจหลักในการสร้างให้
เกิดนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รวมถึงการสร้างให้เกิดการพัฒนาก าลังคนในด้าน
การวิจัยและพัฒนาของประเทศ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 75) อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยตั้งอยู่ที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ตั้งของ สวทช. รวมถึงศูนย์วิจัยแห่งชาติ 
4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และตั้งอยู่
ติดกับสถาบันการศึกษาชั้นน า ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ท าให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นท าเลที่มีความ
พร้อมสูงสุดส าหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนา มีนักวิจัยอยู่รวมกันมากกว่า 3,700 คน นอกจากนี้ยังมี
บริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติเช่าพ้ืนที่เพ่ือการวิจัยกว่า 60 ราย ท าให้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยกลายเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของ
ประเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (กสอว.) เพ่ือท าหน้าที่เสนอแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอด 
จนจัดตั้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)  (Science 
Parks Promotion Agency : SPA) เพ่ือเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559) ท าให้แหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีลักษณะและ
ชื่อที่มีความเฉพาะตามบทบาทหน้าที่ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 
3. ความส าคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ เพราะเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริม วิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของชาติ การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงเป็นกลยุทธ์ในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัว
เหนี่ยวน าให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2559) และส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (2559) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับชุมชนและประชาชนทั่วไปดังนี้  
                 3.1 แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระความรู้ซึ่งเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคนในชุมชน 
                 3.2  แหล่งสาระบันเทิง (Edutainment) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่ง
ที่ให้บริการความรู้ทางวิชาการและให้ความเพลิดเพลินใจควบคู่ไปพร้อมกัน 
                 3.3 แหล่งพัฒนาวิชาชีพ (Career Development) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ ฝึกงาน และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน
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นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
                 3.4  แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระ (Edu-Tourism Attraction) อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ที่ให้คุณค่าเพ่ือการศึกษาเรียนรู้เรื่องเก่ียว 
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ 

4.  บทบาทหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

                  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถูกจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ดังนี้  
                  4.1 เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
                  4.2  เพ่ือให้มีการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถด าเนินการในรูปของธุรกิจได้ ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานด้านการสร้าง
โอกาสเชิงพาณิชย์ การท าการวิจัยและจุดแข็งอ่ืนๆ 

                  4.3  จัดการอบรม ให้ค าปรึกษาและบริการเครือข่ายต่างๆ แก่ภาคธุรกิจเอกชนให้
สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น จัดการพัฒนาธุรกิจ 
การตลาด และเผยแพร่ข้อมูล กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา  
                  4.4  เป็นแหลง่กระตุ้นและจูงใจให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเอกชนมาร่วม
ลงทุนด้วย ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย คือ จัดสร้างอาคารสถานที่พร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกในการวิจัยและการพัฒนา  รวมทั้งมีมาตรฐานการสนับสนุน
ให้มีการท างานด้านวิจัยและพัฒนาหรือธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่โดยใช้ความรู้เป็นฐาน  เช่น การ
อบรมทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง บริการปรึกษาอุตสาหกรรม การวิจัย การบริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยี การสนับสนุนสมรรถภาพในการเลือกและรับเทคโนโลยี บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
บริการด้านมาตรฐาน ทดสอบและควบคุม เป็นต้น  
                   4.5  เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กร หน่วยงานอุตสาหกรรมให้เข้าถึงบริการด้านเทคนิคและการให้ค าปรึกษา เป็นศูนย์กลาง
ของโครงการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมและธุรกิจ 

                   4.6  พัฒนาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ
ท างานวิจัยในเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

       แหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ละแห่งต่างมีการด าเนินกิจกรรม
สนองนโยบายและแผนงานที่สอดคล้องกับส่วนกลางหรือแผนยุทธศาสตร์ของชาติ แม้จะมีการตั้งชื่อที่
แตกต่างกันไป บางแห่งอาจมีการก าหนดนโยบายและแผนของตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในแต่ละพ้ืนที ่ ดังตัวอย่าง แหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีนโยบายและ
แผนแตกต่างกัน ในตารางที่ 3.1  (วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต และคณะ, 2548: 63-68)  
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ตารางที่ 3.1 นโยบายและแผนของแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ปีท่ีจัดตั้ง แหล่งการเรียนรู้ นโยบายและแผน 

พ.ศ. 2507 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา (ท้องฟ้าจ าลอง) 

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อชีวิตประจ าวัน เป็นแหล่งสาธิตและส่งเสรมิ
การเรียนการสอน ศูนย์รวบรวมตัวอย่างผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2528  สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

พัฒนางานวิจัย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ 
สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลด้วย
ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

พ.ศ. 2532 อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

วิจัยมุ่งให้เกิดผลต่อภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศโดย
เน้นภาคการผลิต พัฒนาก าลังคนในทุกกิจกรรมของ
ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สร้างขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีในภาคเอกชน พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และเอกชน 

พ.ศ. 2536  อุทยานวิทยาศาสตร์พระ
จอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์ 
พัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารให้มีคุณภาพ และ
ศักยภาพ เร่งรัดการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้บริการ
อย่างมีมาตรฐาน 

พ.ศ. 2538 อุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาจังหวัดยะลา 

เป็นแหล่งวิทยาการเพ่ือการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ความรู้แก่ผู้เรียนใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งเสริมสนับสนุน
งานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วม จัด
นิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา 

พ.ศ. 2539 อุทยานวิทยาศาสตร์หอดู
ดาวเกิดแก้ว  

เผยแพร่ความรู้เรื่องโลกและจักรวาล ส่งเสริมการผลิต
บุคลากรและเครือข่ายในโรงเรียน 

พ.ศ. 2540 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง พัฒนา
และเผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
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ตารางที่ 3.1 นโยบายและแผนของแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ปีท่ีจัดตั้ง แหล่งการเรียนรู้ นโยบายและแผน 

พ.ศ. 2541 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

เป็นแหล่งวิทยาการเพ่ือการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ 
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พ.ศ. 2543 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

เปิดให้ประชาชนเข้าชมและศึกษา สร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ จัด
นิทรรศการ เป็นศูนย์รวมข้อมูลและวิชาการเก่ียวกับ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ 

พ.ศ. 2543 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษารังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

จัดและให้บริการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์ เปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้สามารถแข่งขัน พึ่งตนเอง มีรายได้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
5. ประเภทของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

5.1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบทบาทหน้าที่
และพันธกจิของแต่ละหน่วยงาน โดยสามารถแบ่งกว้างๆ เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 74-75; วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต และคณะ, 2548: 34-35) 

5.2 อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ประกอบด้วยอุทยานที่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ และมีความสัมพันธ์กับการศึกษาระดับสูงที่มีขีดความสามารถ
ในการจัดการหรือเป็นเจ้าของอุทยาน โดยในอุทยานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย นักวิจัย อาจารย์ 
วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะใช้อุทยานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา 

5.3  อุทยานเทคโนโลยี (Technology Parks or Innovation Centers) เป็นอุทยาน
ด้านเทคโนโลยีหรือแหล่งที่อยู่ใกล้สถาบันการศึกษาข้ันสูง และมีพ้ืนที่ให้เช่าในระยะสั้น เพ่ือพัฒนา
งานวิจัยและเทคโนโลยี หรือเพ่ือเพ่ิมผลผลิต หรือพัฒนาสินค้าต้นแบบ ซึ่งเน้นเทคโนโลยีที่เฉพาะ 
เจาะจง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะต่อยอดสู่การด าเนินงานเชิงพาณิชย์ 

5.4  แหล่งบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) เป็นสถานที่รวบรวมเครื่องมืออุปกรณ์ 
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือช่วยผู้ประกอบการในการที่จะเริ่มธุรกิจ โดยการให้เช่าพ้ืนที่
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ราคาถูก มีส่วนบริการที่ใช้ร่วมกัน เช่น การบริการขนส่ง การช่วยเหลือด้านเทคนิค ค าแนะน าด้านการ
บริหารจัดการในรูปแบบของพ่ีเลี้ยง การช่วยระดมเงินทุนมาเริ่มธุรกิจ ตลอดจนแนะน าเครือข่ายที่จะ
ท าให้ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจไม่ได้เน้นการท า
วิจัยและพัฒนาด้วยตนเอง แต่จะน าเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญามาสร้างธุรกิจใหม่ การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจึงมักเป็นสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค หรือ
บริการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยเน้นความช่วยเหลือด้านการเงิน การตลาด และการจัดการเป็น
หลัก  

5.5 นิคมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์หรือนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน ความพยายามในการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแบบใหม่ๆ 

5.6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  เป็นหน่วยงานสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 5.6.1 เป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับ
เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 5.6.2 เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริมและเผยแพร่การ
ปฏิบัติ การค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งให้ความรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ  

 5.6.3  ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือการศึกษาใน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สาธารณชน ก่อให้เกิดจิตส านึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการรู้ใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ 

 5.6.4 จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ การจัดนิทรรศการทั้งนิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการเคลื่อนที่ให้บริการกลุ่ม 
เป้าหมายในพ้ืนที่ต่างๆ จัดห้องสมุดสื่อ กิจกรรมการศึกษา ค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ การสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรมบุคลากร การประชุมสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สัญจร การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
จัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์และท้องฟ้าจ าลอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
การท าเกษตรโดยวิธีธรรมชาติ การจัดสวนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 

5.7  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  (Museum of Science and Technology) เป็นสถานที่
รวบรวมและจัดแสดงการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ และวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
เป็นแหล่งเก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่มีความส าคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ 

5.8 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงสัตว์ทะเล พัฒนา
งานวิจัย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล พัฒนาการใช้ทรัพยากรทางทะเล สร้าง
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล  และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
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ทางทะเลและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ฝึกงานของนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 
6. องค์ประกอบของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน มีองค์ 
ประกอบส าคัญตามท่ีศูนย์นวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์แลนคาสเตอร์ (Lancaster Science Park 
Innovation Centre) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมประเทศอังกฤษ (National Museum 
of Science & Industry) และสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International Association 
Science Parks : IASP) ได้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส าคัญส าหรับอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้  

6.1 ที่ตั้ง  เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งอยู่ในเขตชุมชน ระยะทางในการเดินทางไปมา
สะดวก จ านวนประชากรที่จะสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยมีพ้ืนที่ที่ชุมชนใกล้อุทยาน มีหน่วยงาน
องค์กรหรือสถาบันการศึกษาใกล้เคียง ตลอดจนความพร้อมด้านสาธารณูปโภคต่างๆ  

6.2 เทคโนโลยี ได้แก่ การที่อุทยานตั้งใกล้สถาบันการศึกษา พ้ืนที่ที่อุทยานเป็นเจ้าของ 
ความเป็นเจ้าของระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ข้อมูลการบริหารของอุทยาน องค์กรภาค 
อุตสาหกรรมในอุทยานและศูนย์เทคโนโลยี บุคลากรในองค์กร การวิจัยและพัฒนา 

6.3 องค์กรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรที่ให้การสนับสนุนอุทยาน ความสัมพันธ์
ระหว่างอุทยานกับองค์กรต่างๆ ตลอดจนคณะท างานที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนทุน 

6.4 งบประมาณและทรัพยากร ได้แก่ รายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่ก าหนดไว้ อัตราส่วน
ของค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ การจัดการด้านงบประมาณและทรัพยากร 

6.5 การรวบรวม ได้แก่ สัดส่วนของวัตถุที่เก็บรวบรวมตามมาตรฐานของอุทยานและ
จ านวนการเผยแพร่ของคณะท างานในวารสาร หนังสือ หรือสื่อต่างๆ  

6.6 ผู้รับบริการ ได้แก่ จ านวนผู้เข้าใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของอุทยาน ทั้งการ
เข้าร่วมครั้งแรก การเข้าร่วมซ้ า การเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาใน
ระบบ ทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและความรู้ ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

6.7 รูปแบบของเครือข่าย ได้แก่ การประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายของอุทยาน  คณะท างานและงบประมาณส าหรับเครือข่าย 

6.8 รูปแบบการบริหารจัดการ ได้แก่ คุณลักษณะในการบริหารจัดการที่หวังผลก าไร
หรือไม่หวังผลก าไร การไม่เข้าร่วมในกิจการของอุทยาน ส่วนประกอบของคณะท างานของผู้บริหาร 
ข้อมูลของผู้จัดการ และนโยบายขององค์กร 
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7.  การบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน 

 
จากผลการศึกษาลักษณะของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีต่างประเทศ พบว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ  ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548ค: 44-45) 

7.1 สถานที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ใกล้สถานศึกษา มีความสะดวกเข้าถึงง่าย 
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  มีความสงบร่มรื่น เหมาะส าหรับใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ ท าให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

7.2  กิจกรรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ จัดแสดงและให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีกิจกรรมบ่มเพาะพัฒนาสร้างนักวิจัยและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง 

7.3  อุปกรณ์มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีขั้นสูง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้เกิดการสังเกต ค้นคว้า ทดลอง ซึ่งสามารถ
น าไปสู่กระบวนการวิจัย มีอุปกรณ์หลากหลายเอ้ือประโยชน์ในการเรียนรู้ 

7.4  เปิดบริการทุกวัน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้บริการตอบค าถาม
และแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้เข้าชมมีอิสระในการเลือกชมและเรียนรู้ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้โดยไม่มี
การปิดกั้น สนับสนุนการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7.5  สาระการเรียนรู้จัดไว้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทคโนโลยี เทคโนโลยีขั้นสูง และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
8. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักการเสนอให้
เปิดกว้างการเป็นเจ้าของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้กับภาคเอกชน และมีโครงสร้างการด าเนินงานที่มี
มหาวิทยาลัยเป็นแกนน าในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริหาร ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (ส านักเลขาธิการรัฐมนตรี, 2554) แหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ละแห่ง
ต่างมีการด าเนินงานและกิจกรรมสนองนโยบายและแผนงานตามนโยบายหลักของรัฐบาล โดยเน้น
เอกลักษณ์ของตนเอง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อง
ค านึงถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติของราชการ ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548ค) 

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยน 
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การ
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยใน
ศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนา
วิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและเอกชน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัดการ 
ศึกษา อบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า การศึกษาตลอดชีวิต 
หมายความว่า การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ความส าคัญ
ของการจัดการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
คุณภาพชีวิตจะเกิดข้ึนได้นั้น ต้องศึกษาหาความรู้ให้ตนมีความสามารถ มีทักษะความช านาญ มี
ความคิดวิเคราะห์ และมีวุฒิภาวะตามวัย ดังนั้น รัฐต้องจัดให้มีการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่ออายุของ
ผู้เรียน เพราะแหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 4 กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษา ใน
มาตรา 25 ไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ... ซ่ึง
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งความรู้หนึ่งที่ต้องด าเนินการจัดตั้งอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ เพราะเป็นหัวใจของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัย ประชาชนทั่วไป
สามารถศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการเรียนรู้โดยไม่ต้องมีข้อจ ากัด
ด้านเวลาและสถานที่ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป็นสิ่งจ าเป็น
และมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนมีศักยภาพ ช่วยสรา้งโอกาสและ
ความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นบ่อ
เกิดและช่วยเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษา
และวิจัยกับภาคการผลิต ดังนั้น การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับความเป็นไปใน
อนาคต หากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง และจะกลาย 
เป็นโครงสร้างที่เข้มแข็งของประเทศต่อไป  
 

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
 
             ทรัพยากรบุคคลมีคุณค่าและมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประชากร
ให้มีคุณภาพทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา วิธีการหนึ่งคือการให้
ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง 
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ประเภทศูนย์กีฬาและนันทนาการ จึงเป็นการส่งเสริมให้ทรัพยากรดังกล่าว
มี “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ซึ่งหมายถึง การมีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับที่มีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าท้ัง
ในทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถประกอบกิจการงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมใน
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การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ การจัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการมีรายละเอียดที่ต้อง
ด าเนินการดังนี้ 

1. ความหมายของศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
 

กีฬา (Sports) หมายถึง กิจกรรมหรือการเล่นเพ่ือความสนุกเพลิดเพลินเพ่ือเป็นการ
บ ารุงแรงหรือเพ่ือผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต (ส านักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 101) 

ค าท่ีเกี่ยวข้องกับค าว่า กีฬา ได้แก่ เกม การออกก าลังกาย กรีฑา เป็นต้น และมี
ความสัมพันธ์กับค าว่านันทนาการ ในความหมายว่า การเล่น การละเล่น การพักผ่อน เวลาว่าง งาน
อดิเรก (กรมพลศึกษา, 2557: 1-5) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของค าว่า นันทนาการไว้หลากหลายดังนี้    

นันทนาการ  (Recreation) หมายถึง กิจกรรมที่ท าตามความสมัครใจในยามว่าง เพ่ือให้
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด การสราญใจ นันทนาการ ประกอบด้วย 
นันทน แปลว่า เพลิดเพลินใจ กับ อาการ ค าว่า นันทนาการ จึงแปลว่า อาการที่เพลิดเพลินใจ 
(ส านักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2556; เทพประสิทธิ กุลธวัชวิชัย, 2551: 7-8) ซึ่งประกอบด้วย 

นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย การที่
บุคคลหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามความสนใจของตน แล้วก่อให้เกิดผลการพัฒนาอารมณ์
สุข สนุกสนาน และสุขสงบ 

นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) กล่าวคือ นันทนาการเป็นกระบวนการ 
ในการพัฒนาประสบการณ์ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคม โดยอาศัยกิจกรรม 
นันทนาการต่าง ๆ เป็นสื่อในช่วงเวลาว่าง เวลาอิสระ โดยที่บุคคลเข้าร่วมโดยอาสา สมัครใจหรือ มี
แรงจูงใจ แล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน และสงบสุข  

นันทนาการ หมายถึง สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ซึ่งรัฐบาลและฝ่ายบริหาร
ท้องถิ่นจะต้องมีหน้าที่จัดการให้บริการ ชุมชนเพ่ือสร้างบรรยากาศของเมืองและของประเทศให้น่าอยู่ 
มีความอบอุ่นใจ เช่น จัดอุทยาน แห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ เป็นต้น  

     จากความหมายต่างๆ ข้างต้น สรุปความหมายของศูนย์กีฬาและนันทนาการได้ว่า 
แหล่งหรือสถานที่ซึ่งมีกิจกรรมหรือการเล่นที่มีกระบวนการในการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจและ
อารมณ์ เพ่ือจุดประสงค์ในการผ่อนคลายความตึงเครียด ความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
กีฬาและนันทนาการรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ  

 

2. ความส าคัญของศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
 

ศูนย์กีฬาและนันทนาการมีความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนดังต่อไปนี้ 
(กรมพลศึกษา, 2544; จินดา ปั้นบรรจง และสุวรรณา แตงอ่อน, 2547: 16-17)  

2.1 เป็นสถานที่ให้ประชาชนใช้เวลาว่างของตนเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ ช่วยท า
ให้มีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางอารมณ์และสังคม  
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 2.2  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนที่เข้าใช้ ท าให้ได้รับความพึงพอใจ 
ความสุขและความสบายใจ เป็นสถานที่ส าหรับประชาชนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากภารกิจ
ประจ าวัน ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน และมีความสุข เกิดความพอใจในชีวิตมากขึ้น พร้อมที่จะ
เผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน   

2.3  เป็นสถานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ใช้เป็น
สถานที่เล่นเกมกีฬา ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ จัดงานรื่นเริงเป็นครั้งคราว ฟังวิทยุ อ่าน
หนังสือ เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ที่ครอบครัวได้ท าร่วมกันระหว่างบิดามารดาและบุตรหลานย่อมส่งผล
ให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว 

2.4  เป็นสถานที่ช่วยฝึกให้เด็กมีนิสัยหรือทัศนคติที่ดีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
โดยเฉพาะบิดามารดาช่วยชี้แนะและท าเป็นตัวอย่างน าทาง เด็กจะรู้จักใช้เวลาว่างไปในทางที่เหมาะ 
สม  

2.5 เป็นสถานที่ท าให้เกิดกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งจะเป็นสื่อและเครื่องมือในการท าให้
ทุกคนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและหมู่คณะได้เป็นอย่างดี ท าให้ทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันในอันที่จะท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

2.6 ใช้เป็นสถานที่ส าหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ มีการแข่งขันกีฬา จัดทัศนศึกษา และ
จัดงานฉลองในโอกาสต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้มีประโยชน์ต่อหมู่คณะและสังคม  

2.7  เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬา เกม การละเล่น การออกก าลังกาย การรักษา
สุขภาพแก่ผู้เข้าใช้บริการ สามารถรับค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ตลอดจนผู้ใช้บริการที่มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

                ศูนย์กีฬาและนันทนาการเป็นสถานที่ใกล้ตัว ที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เวลาพักผ่อน เล่น
กีฬาและออกก าลังกาย รวมทั้งปฏิบัติกิจกรรมตามความพอใจของตน ในชุมชนและสังคมใดที่
ประชาชน พลเมือง มีสุขภาพพลานามัยดี มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจดี มีความแจ่มใสเพลิดเพลิน
ในชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ย่อมส่งผลดีต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 
ศูนย์กีฬาและนันทนาการเป็นแหล่งที่ให้ผู้คนได้พบปะกัน ท าให้เกิดการประชุมปรึกษาหารือ แสดง
ความคิดเห็น ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล การที่ผู้คนได้อยู่ท่ามกลางความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้คนได้เป็นอย่างดี 
ดังที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กล่าวถึงความส าคัญ
ของนันทนาการด้วยการประกาศปริญญาสากลด้วยสิทธิมนุษย์ที่เก่ียวกับนันทนาการไว้ 3 ประการ คือ  
               1)  ทุกคนมีสิทธิที่จะพักผ่อนและใช้เวลาว่าง  
               2)  การศึกษาเป็นเครื่องช่วยให้มนุษย์พัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ  
               3) ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนั้น  

ศูนย์กีฬาและนันทนาการมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่าง
มาก นานาประเทศต่างให้การสนับสนุนการเล่นกีฬาและการจัดกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
โดยจุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับความสุขจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้อง
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กับสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การแข่งขันเพ่ือความเป็นอยู่และการประกอบ
อาชีพมีผลต่อร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เกิดความเครียด จึงต้องให้ความสนใจด้านสุขภาพและการ
พักผ่อนมีมากข้ึน ศูนย์กีฬาและนันทนาการจึงเป็นทางออกส าคัญที่จะท าให้ประชาชนได้ปลดปล่อย
และมีที่ระบายอารมณ์ได้เป็นอย่างดี และเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์สังคม ดังพระราช
ด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานเมื่อวันที่ 5 
เมษายน พ.ศ. 2525 ไว้ว่า “การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี
และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอ านวยผลให้สุขภาพจิตสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพ
สมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีก าลังท าประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของ
บ้านเมืองได้เต็มที”่  (ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2549) 

 
3. วัตถุประสงค์ของศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
  

ศูนย์กีฬาและนันทนาการในชุมชนต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป 
หลายประการ ดังนี้ (จินดา ปั้นบรรจง และสุวรรณา แตงอ่อน, 2547: 16-17)  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของบุคคล (Promoting Personal Health) กีฬาและ
นันทนาการเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท า
ให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย  

3.2 เพ่ือคลายเครียดในชีวิตประจ าวัน (Lessening the Strings and Tensions of 
Modern Life) สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันตลอดเวลา จึงมีผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตท าให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียดทางอารมณ์ ความมุ่งหมายของศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ ซึ่งมีการประกอบกิจกรรมทางด้านกีฬา ดนตรี ร้องเพลง งานอดิเรก ทัศนศึกษา และท า 
บุญตักบาตร เป็นต้น ท าให้ผ่อนคลายความเครียดได้ดี 

3.3 เพ่ือให้มีความสุขกับชีวิตในครอบครัว (Encouraging Abundant Personal and 
Family Life) การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เช่น การเล่นกีฬา เล่นเกม หรือการเดินเที่ยวหรือ
ทัศนศึกษาพร้อมกันทั้งครอบครัว เป็นต้น โดยใช้ศูนย์กีฬาและนันทนาการในชุมชนย่อมช่วยเติมเต็ม
ความสุขในชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

3.4 เพ่ือพัฒนาการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย (Developing 
Good Citizen Ship and Democratic Society) กีฬาและนันทนาการเป็นการร่วมแสดงออกในทาง
ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสังคม ช่วยสอนให้รู้จักการรู้แพ้รู้ชนะ การเสียสละ การมีน้ าใจต่อกัน รู้จักกฎ
กติกาหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสังคม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจึงเป็นสถานที่ที่ส่งเสริม
ประชาชนให้เป็นคนดีในของชุมชน สังคมและประเทศชาติในระบอบประชาธิปไตย  

3.5 เพ่ือส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเป็นแหล่งส่งเสริมความ
เจริญงอกงามของประชาชน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจของทุกคน ทุกเพศ 
ทุกวัย ตามความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล กีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จะช่วย
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เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในหมู่เพ่ือน ช่วยให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ช่วยประสาน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ช่วยสร้างความเป็นมิตรภาพของมนุษย์  

นอกจากนี้ ศูนย์กีฬาและนันทนาการไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดตั้งเพ่ือการเป็นแหล่งการ
เรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งร่างกาย
และจิตใจให้ดีขึ้นอย่างอิสระ ตามความสนใจ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ดังที่ ไวส์คอฟท์ 
(Weiskopt, 1982: 10-11) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นสถานที่ที่ท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจ แต่ละบุคคล
จะต้องมคีวามเต็มใจ ยินดีโดยไม่มีการบังคับ เกิดจากความสนใจของตัวบุคคลนั้นๆ  ด้วยการใช้เวลา
ว่างหลังจากประกอบกิจวัตรประจ าวัน มีการกระท าโดยใช้ร่างกาย กล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนใดส่วน
หนึ่งประกอบกิจกรรม ก่อให้เกิดความสนุกสนาน ช่วยส่งเสริมความสุขสดชื่น และยังเป็นการคลาย
เครียดได้ดี กีฬาและนันทนาการมีกิจกรรมหลายอย่าง มีรูปแบบให้เลือกตามความต้องการในทุกเพศ
ทุกวัยทั้งเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ สามารถยืดหยุ่นตามความต้องการ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์
ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและก้าวหน้า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อตนเองและ
สังคม เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับและต้องการ นอกจากเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจแล้ว ยังช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้กลายเป็นคนที่มี
คุณภาพของชุมชน สังคม และประเทศชาติอีกด้วย  

 
4. องค์ประกอบของศูนย์กีฬาและนันทนาการในชุมชน 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ท าการศึกษาวิจัย
และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาตลอดชีวิต ได้กล่าวถึงคุณลักษณะและปัจจัยที่เอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนาศูนย์กีฬาและนันทนาการให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 
ประการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2552: 84-85) 

4.1 ความหลากหลายของทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ ศูนย์กีฬาและนันทนาการควรจัด 
เตรียมทรัพยากรเพ่ือการต่างๆ หลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้
เข้าใช้บริการทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยค านึงถึงความแตกต่างทั้งเรื่อง เพศ อายุ วัย และ
เหมาะสมกับสภาวะความพร้อมของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

4.2 ความโดดเด่นของทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้ ควรมีการดึงเอาจุดเด่นหรือเอกลักษณ์
ของแต่ละพ้ืนที่มาใช้ในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ประเภทศูนย์กีฬาและนันทนาการ เช่น ในพ้ืนที่ติด
ทะเลมีการจัดกีฬาและกิจกรรมทางน้ า บริเวณที่มีภูเขามีกีฬาและกิจกรรมการปีนเขา เป็นต้น รวมทั้ง
มีความพร้อมของทรัพยากรในการบริหารจัดการเพ่ือจัดการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ 

4.3  กิจกรรมภาคปฏิบัติ ศูนย์กีฬาและนันทนาการควรเน้นกิจกรรมที่ท าให้ผู้ใช้บริการ
ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ได้ลงมือท า เพ่ือให้เกิดทักษะและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผล
ให้แต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองให้น าเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
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4.4 ความน่าสนใจของทรัพยากรในแหล่งการเรียนรู้ สือ่และทรัพยกรเพ่ือการเรียนรู้
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศ ต้องมีความน่าสนใจ เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ได้
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล 

4.5 ความหลากหลายขององค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละ
คนย่อมมีความแตกต่างกัน ความหลากหลายขององค์ความรู้ในศูนย์กีฬาและนันทนาการจึงมีความ 
ส าคัญต่อการเรียนรู้และการใช้บริการของผู้ที่สนใจ 

4.6  การดูแลรักษาสภาพแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากศูนย์กีฬาและนันทนาการมีจ านวนผู้ใช้ 
บริการจ านวนมาก และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เช่น สนาม ลานกีฬา ลานกิจกรรม 
สนามเด็กเล่น เป็นต้น ท าเกิดความเสียหายและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน การดูแลรักษา
แหล่งการเรียนรู้ให้คงสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จ าเป็นต้องมีบุคลากร งบประมาณ และการดูแลเอา
ใจใส่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากมีการช ารุดเสียหายต้องด าเนินปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว 

4.7 การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และโอกาสการได้รับการเรียนรู้  จัดแหล่งการเรียนรู้โดย
ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สะดวกในการใช้งาน และใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ   

4.8 วิทยากรหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กีฬาและนันทนาการต้องมีจ านวนเพียงพอ 
มีความรู้ความช านาญในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมภายในแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกระบบทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  

4.9 สื่อสารสนเทศต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้
บริการหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์กีฬาและนันทนาการ ควรมีการจัดท าสื่อและเอกสารต่างๆ ให้
เพียงพอ มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสร้างช่องทางในการเข้าถึง
หรือเผยแพร่สื่อสารสนเทศต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้สนใจหรือผู้ใช้บริการในวงกว้างยิ่งขึ้น เช่น จัดท า
เป็นอีบุ๊ค เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

4.10 นิทรรศการ  ควรมีการจัดป้ายนิเทศ นิทรรศการทั้งแบบชั่วคราว แบบเคลื่อนที่
หรือนิทรรศการถาวร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น สร้างความสนใจใคร่รู้ให้ก้บกลุ่ม 
เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

5.  การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน เป็น
กระบวนการที่ต้องอ้างอิงมาตรฐานของการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 85-90; Thomson, 2008: 120-136; Institute of Local 
Government Studies. School of Public Policy, 2008) 

5.1 ความเป็นแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์กีฬาและนันทนาการที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ควรมีการด าเนินต่างๆ ดังนี้ 
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  5.1.1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายการบริหารงาน 
เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน โครงการที่สอดคล้องกัน 

  5.1.2 การบริหารและจัดโครงสร้างองค์กร การเงินและงบประมาณ ทรัพยากร
สารสนเทศ การบริการ บุคลากร อาคารสถานที่ เทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือและ
เครือข่าย การประชาสัมพันธ์และการตลาด  

  5.1.3 การด าเนินการเก่ียวกับการให้บริการระบบการให้ข้อมูล โครงสร้างของ
กิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน แหล่งทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก บุคลากร การ
เก็บรวบรวมข้อมูล งบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งข้อพิจารณาเกี่ยวกับความร่วมมือและเครือข่าย 

  5.1.4 เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

5.2   มีเนื้อหาสาระ องค์ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลาย 
สมบูรณ์ครบถ้วน ในเรื่องต่อไปนี้ 

 5.2.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานองค์กรที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนการ
สอนแก่นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
    5.2.2 ให้การฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกศูนย์กีฬาและนันทนาการ ซึ่ง
เป็นเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัย และเสริมสร้างสมรรถภาพของ
ร่างกาย เช่น การอบรมว่ายน้ า โยคะ แอโรบิค ลีลาศ กีฬาขั้นพ้ืนฐานทุกชนิด ค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

5.3 สมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ให้บริการ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกีฬา มีมนุษยสัมพันธ์ 
การสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ การจัดการด้านบุคลากร การเขียน การจัดการด้านเงิน 
สมรรถภาพส่วนบุคคล การจัดการด้านเวลา เป็นต้น 

5.4   การฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่ผู้ให้บริการ วิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ได้แก่ การบาดเจ็บจากการกีฬา การปฐมพยาบาล การจัดการบุคลากร การสอนกิจกรรม การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับกีฬาและนันทนาการ 

5.5   การจัดการด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ทราบบทบาทของผู้อ านวยการกีฬา 
องค์กรควบคุมระดับชาติและการกีฬาอาชีพ การท าหน้าที่ผู้จัดการกีฬา การให้ใบรับรองวุฒิส าหรับผู้
ฝึกสอนและผู้จัดการกีฬา การให้บริการฝึกงานแก่นักศึกษาในระดับสูงเพื่อการค้นคว้าวิจัย เช่น ระดับ
ปริญญาโท ระดับปริญญาเอก เป็นต้น 

5.6  มีการจัดแบ่งพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยยึดแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล ดังตัวอย่าง 
มาตรฐานการจัดพ้ืนที่ของศูนย์กีฬาประเภทต่างๆ ดังตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.2 มาตรฐานระดับชาติของศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

   
กิจกรรม ขนาด/ทิศทาง 

(ฟุต) 
หน่วยต่อ
ประชากร

(คน) 

รัศมีการ
ให้บริการ 

ที่ตั้ง 

แบดมินตัน 20x44 1:5,000 1-2 กิโลเมตร สวนสาธารณะ/  
ศูนย์กลางนันทนาการ 

บาสเกตบอล 50x94 1:5,000 1-2 กิโลเมตร สวนสาธารณะ/ชุมชน 

วอลเลย์บอล 30x60 1:5,000 1-2 กิโลเมตร สวนสาธารณะ/  
ศูนย์กลางนันทนาการ 

ฟุตบอล 160x360 1:20,000 1-2 กิโลเมตร ชุมชน ติดโรงเรียน 
สระว่ายน้ า 25x45x4 1:20,000 1-2 กิโลเมตร สวนสาธารณะ/ในโรงเรียน 
ลานกิจกรรม 120x80 1:10,000 1-3 กิโลเมตร สวนสาธารณะ/ชุมชน 

 
ที่มา  (Lancaster, 1990) 
 

การด าเนินการบริหารจัดการส าหรับกีฬาและกิจกรรมแต่ละชนิด ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์
ในการใช้ประโยชน์ และให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพ่ือการฝึกซ้อม เพ่ือการแข่งขัน หรือเพ่ือ
เด็กและเยาวชน หรือผู้ใหญ่  หรือเพ่ือการกีฬาระดับอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องค านึงพ้ืนที่
ส าหรับกีฬาที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกจ านวนมาก เช่น กีฬาในร่ม กีฬาประเภทลู่ ประเภทลาน กีฬาเฉพาะ
กลุ่ม โดยไม่ละเลยที่จะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 

6. กรอบแนวปฏิบัติที่ดีของการบริการของศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
 

จากศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเลิศส าหรับการ
บริการด้านกีฬาและนันทนาการ (Institute of Local Government Studies, 2008) สรุปเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในการบริการของศูนย์กีฬาและนันทนาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้  

6.1  จัดเตรียมพ้ืนฐานส าหรับการประเมินตนเอง เพื่อท าให้การบริการกีฬาและ
นันทนาการเกดิการพัฒนาสัมฤทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

6.2  เพ่ือจัดเตรียมเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบในอนาคต 
6.3  เพ่ือจัดเตรียมเครื่องมือผ่านกลยุทธ์ระดับชาติส าหรับกีฬาและนันทนาการ 
การพัฒนาคุณภาพของการบริการของศนูย์กีฬาและนันทนาการ ไม่ได้หมายถึงการ

พัฒนาเฉพาะบริบททางกายภาพ ซึ่งได้แก่ สถานทีต้ั่ง อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงความสามารถในการเข้าถึง ความง่ายในการใช้ รวมทั้งคุณภาพของการให้บริการของ
วิทยากรหรือผู้ปฏิบัติงานในแหล่งการเรียนรู้ ที่ต้องมคีวามเป็นมืออาชีพ มีความสุภาพในการให้บริการ
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กับสมาชิก  และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การบริการที่สนองความต้องและความพึงพอใจของคนในชุมชน 
การบริการที่ท าด้วยความเท่าเทียมส าหรับแต่ละบุคคล ซ่ึงมีต้องการและความสนใจที่แตกต่างกัน 
นอกจากนั้น ความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายหรือการลงทุน และความยั่งยืนที่จะได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
เป็นรายละเอียดที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ จะต้องด าเนินการให้สามารถตอบสนองให้ครอบคลุมครบ 
ถ้วนทุกด้าน หากท าได้สมบูรณ์ครบถ้วนก็จะท าให้ศูนย์กีฬาและนันทนาการแห่งนั้นๆ มีประชาชนเข้า
มาใช้บริการจ านวนมาก และกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 
 

บทสรุป 
 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ได้แก่  
สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นอีก 5 
ประเภทในจ านวนทั้งหมด 9 ประเภท ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 แหล่งการเรียนรู้เหล่านี้นับเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่ส่วนส าคัญในการสร้างเสริมให้มนุษย์ได้รับประโยชน์และคุณค่าในการศึกษาและ
เรียนรู้ทั้งในด้านความรู้และความจรรโลงใจ เนื่องจากประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ สุขภาพ 
อนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจาก
ประชาชนทั่วไป กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับทุกคนใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตวิถีชีวิตของทุกคนได้ตลอดเวลา ส่วนพืชและสัตว์เป็น
สิ่งที่จะช่วงเสริมสร้างและเติมเต็มให้ทุกคนมีสุนทรียภาพ มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี รักสงบ และอาศัย
ความร่มรื่นและความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดคุณค่าต่อชึวิตได้มากยิ่งข้ึน  
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บทท่ี  4 
 

แหล่งข้อมลูและแหล่งการเรียนรู้อื่น 
 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอีกประเภทที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายรูปแบบ จึงไม่อาจน าเสนอเนื้อหาของแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทได้ทั้งหมด แหล่งข้อมูล
และแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภทแต่ละชนิดมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน แต่เป้าหมายประการส าคัญใน
ฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้คือ เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์
ต่างๆ ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล ในบทนี้จะน าเสนอและยกตัวอย่างเฉพาะที่
นักวิชาการได้กล่าวถึงจ านวนมาก และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ซึ่งตามทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า รัฐบาล
และประชาชน รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าไป
ใช้ให้มากยิ่งขึ้น โดยต้องสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลหรือแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่สามารถใช้บริการได้ตามความสนใจและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 

 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น 
 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น เป็นแหล่งการเรียนรู้อีกกลุ่มหนึ่งใน 9 ชนิดตามที่ได้
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  
พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ และแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน เป็นเรื่องยากที่จะสามารถ
กล่าวถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ได้ครบถ้วนทุกประเภททุกชนิดได้ ในหัวข้อต่อไปนี้จะ
น ามายกเป็นตัวอย่างให้เห็นถึง การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ประเภทแหล่งข้อมูลและ
แหล่งการเรียนรู้อื่น เฉพาะที่ส าคัญและมีให้พบเห็นโดยทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ความหมายของแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 
  

     ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันท์ (2557: 178) ได้กล่าวถึงความหมายของแหล่งการเรียนรู้ไว้
อย่างกว้างๆ ว่า “สิ่งต่างๆ ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต สถานที่ทั้งเป็นไปตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ข้อมูล ข่าวสาร ที่บุคคลสามารถใช้ศึกษา ค้นคว้า หรือฝึกปฏิบัติ 
ทั้งด้วยตนเอง หรือผ่านการถ่ายทอดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตน แหล่งเรียนรู้
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา นับเป็นครูที่พูดได้และพูดไม่ได้ ที่สามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิด
ความสนใจ ใฝ่รู้ คิด ปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ 
ไม่มีข้อจ ากัด”  



114 

 

 

         ตามความหมายโดยนัยของค าว่า แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น หมายถึง แหล่ง
การเรียนรู้ประเภทอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาใน 8 ประเภท ซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งย่อมหมายถึง แหล่งการเรียนรู้ประเภทใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจ
เป็นแหล่ง หรือที่รวม ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ มีข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงที่อาจเป็นตัวเลข
ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว คน 
สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ  เป็นข้อมูลสื่อที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ ให้ความรู้
และประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ในการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  

        จึงสรุปได้ว่า แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น คือแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท ทุก
ชนิดทั้งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ซ่ึงมนุษย์สามารถ
เข้าไปเรียนรู้และน าเอาความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

 

2.   ความส าคัญของแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น 
  
                 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) ได้ก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษา
ในมาตรา 6 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ในมาตรา 7 ได้เน้นให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องมีการปลูกฝังจิตส านึกท่ี
ถูกต้อง เกีย่วกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วนตนเองอย่างต่อเนื่อง ในมาตรา 8 การศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
     การที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และ
ระดับชาติ ได้ร่วมมือกันเพ่ือจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตาม
บทบาทหน้าที่ ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละแห่ง นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการและพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความสมบูรณ์ กว้างขวางและทั่วถึง กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ทุก
หนแห่ง   
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3. ประเภทของแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น 
 
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันท์ (2557: 176-

177) กรมวิชาการ  (2545: 144) ประจักษ์  บุญอารีย์ (2545: 46-47) ได้กล่าวถึงประเภทของแหล่งการ
เรียนรู้อื่น ดังนี้ 

3.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ที่เก่ียวข้องกับพืช สัตว์ ดิน หิน น้ า 
อากาศ สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกขชาติ ป่าชุมชน สวนเกษตร  
สวนสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม เป็นต้น 

3.2  สถานที่ราชการ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ภารกิจต่างๆ ได้แก่ สถาบัน 
องค์กร หน่วยงาน ห้องสมุด สนามกีฬา สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ศาล ค่ายลูกเสือ เป็นต้น 

3.3  สถานประกอบการเอกชน ซึ่งให้บริการความรู้ ฝึกอบรมเก่ียวกับงานและวิชาชีพ
ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น สวนน้ า สวนสนุก สถาบันสอนพิเศษ โรงเรียนสอนภาษา สถาบันดนตรี 
บริษัทธุรกิจต่างๆ เป็นต้น 

3.4 เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การศึกษา ศูนย์
สาธิต ส านักงานเกษตรอ าเภอ ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น 

3.5 แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นสถานที่มีร่องรอยความเป็นมาในอดีต เช่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซากเมืองเก่า ก าแพงเมือง ปราสาท เป็นต้น 

3.6 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แดนเคารพศรัทธาของประชาชนผู้คน อนุสาวรีย์ วัด โบสถ์ วิหาร 
มัสยิด สถานที่ทางศาสนา เชน่ ป่าค าชะโนด ศาลปู่ย่า อนุสาวรีย์ เป็นต้น 

3.7 ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ประสบการณ์ 
บุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลที่ประสบความส าเร็จในงานอาชีพ ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งกิจกรรมใน
วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมในสังคม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สือ่พ้ืนบ้านต่างๆ 

3.8 สื่อสารมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล วีดิทัศน์ 
ซีดีรอม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์  
จุลสาร และกฤตภาค เป็นต้น 
 

4. แนวทางการสนับสนุนแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นในชุมชน 
 

      ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ให้กระจายไปอย่าง
กว้างขวาง มีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ (ชลภัสส์  วงษ์ประเสริฐ, 2551: 3-4; ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ, 
2559: 4) 

    4.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในทุกสาขาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่
สร้างมูลค่าเพ่ิม โดยผลักดันให้มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดเงื่อนไขการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีควบคู่กับการสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
สร้างฐานเทคโนโลยีของตนเอง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับประเทศ 
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    4.2 ก าหนดมาตรการจูงใจที่มุ่งสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ ด้วย
การยกเว้นภาษีทุกประเภทเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทุกสาขา จัดให้มีกลไกการจัดสรรผลประโยชน์
ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม พัฒนากระบวนการแพร่กระจาย 
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ยกย่องนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่นให้
เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชน และให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

   4.3   กระจายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกสาขาวิชา พัฒนาและยกระดับศูนย์ความเป็น
เลิศต่างๆ สร้างเครือข่ายองค์กรที่เก่ียวข้องในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปสู่ภูมิภาคและชุมชน ให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   4.4 การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ทั้งท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่ แหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้ในหลากหลาย
รูปแบบและปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   4.5 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่จ ากัด อายุ 
เพศ วัย ให้ทุกคนตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการเรียนรู้ ที่น าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน  ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้  

        4.5.1  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคนในสังคม 
ให้เห็นความส าคัญและสนใจการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ส่งเสริมให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

      4.5.2  ปรับทัศนคติของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญและยกย่องผู้ใฝ่ศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีความขยันหมั่นเพียร และสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

      4.5.3  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้และการปรับตัว เพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างทักษะการรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้อย่างกว้างขวาง  
                เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับความต้องการให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ควรมีการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยก าหนดมาตรการจูงใจ  เช่น การลดหย่อน
ภาษีให้ภาคเอกชนที่ร่วมลงทุน และส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ให้เอ้ือและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาสถานที่เรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภท การจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งจัด
หน่วยให้ค าปรึกษาส าหรับการเรียนรู้ เพ่ือแนะน าการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของผู้ใช้แต่ละคน  
                ดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นว่าแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นมีหลายประเภทหลาก
ชนิด ในที่นี้ได้ยกตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

              
1. ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 

                 องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2003) ให้ความหมายศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Community 
Learning Center : CLC) ไว้ว่า สถานที่ที่ให้โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคนในชุมชน เพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการพัฒนา
ชุมชน  จัดตั้งและบริหารจัดการโดยคนในชุมชน เพ่ือให้บริการทุกคนในชุมชนโดยไม่จ ากัดเพศ วัย 
เชื้อชาติ และศาสนา     

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2559: 4) ให้ความหมาย ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนไว้ว่า แหล่งความรู้ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ที่ให้ความหมายไว้ว่า แหล่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน มุ่งสร้างโอกาส และให้บริการการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี สนองตอบความต้องการ และ
เสนอทางเลือกในการพัฒนาตนเองอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลัก 
การชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนา 
                สรุปได้ว่า ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน หมายถึง สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งบริการและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การน าไปใช้ในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของชุมชน 

 
2. วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของกระทรวงศึกษาธิการ (2552) กล่าว

ไว้ว่า เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน สร้างโอกาสการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และจัดการศึกษาให้กับชุมชนของตน ซึ่งมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน สอดคล้องกับ
องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2013) ทีไ่ด้กล่าวถึงหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไว้ ดังนี้ 

2.1  เพ่ือให้การศึกษาและฝึกอบรม 
2.2  เพื่อให้บริการสารสนเทศและทรัพยากร 
2.3  เพื่อการพัฒนาชุมชน 
2.4  เพื่อการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลก  การศึกษาหาความรู้นับเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้บุคคลปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การศึกษาที่พยายามจะ
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จัดให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหลักสูตร ระยะเวลา วิธีการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผลประเมินผล 
ย่อมไม่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เนื่องจากสภาพของปัญหาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
แต่ละบุคคล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องมี
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุ กลุ่มปัญหา สภาพพ้ืนที่ และความต้องการของแต่
ละบุคคล 
 

3. องค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

  

            ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ความหลากหลาย
ของแหล่งการเรียนรู้ ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้เป็นเหมือนคลังปัญญาของประชาชนในชุมชน เป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแหล่งบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นสถานที่ให้บริการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ศูนย์การเรียนชุมชนจึงเปรียบเสมือนสถานที่เติมปัญญาให้กับประชาชนในชุมชน ใน
รูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในอดีตศูนย์การเรียนรู้มักเป็น
หน่วยงานหนึ่งของกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนส าหรับนักเรียน
ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน แต่ในปัจจุบันจะพบว่า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกิดในทุกพ้ืนที่  
โดยเฉพาะชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมจนประสบผลส าเร็จ และจัดตั้งเป็นศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชนขึ้น เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า
พ้ืนเมือง ศูนย์การเรียนรู้ปลาร้าข้ามปี เป็นต้น การด าเนินการและจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนจึง
เป็นสิ่งที่สามารถคิดและเกิดขึ้นได้เองจากชุมชน เพียงอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ (ธวัช  ชลา
รักษ์, 2552) 
                 3.1.  สถานที่  ได้แก่ ที่ตั้ง อาคารสถานที่ที่สามารถใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย สะดวกในการมาใช้บริการ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
                 3.2  คณะกรรมการ  ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนทีม่ีจิตส านึกสาธารณะ
ในการเข้าร่วมด าเนินการ ทั้งที่ได้รับการคัดเลือก แต่งตั้ง หรืออาสาสมัคร  
                 3.3  บุคลากร  ได้แก่ ผู้ที่ท าหน้าที่จัดกระบวนการศึกษา จัดหาองค์ความรู้ จัด
กิจกรรมและบริการ เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ                  
                 3.4  สื่ออุปกรณ์   ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่มี
ความครบถ้วน ทันสมัยและหลากหลาย สามารถให้บริการและส่งเสริมการจัดกิจกรรมได้ในทุก
รูปแบบ  
                 3.5  สารสนเทศ  ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ส าหรับการให้บริการ รวมทั้ง
กิจกรรม และทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่จัดแสดงหรือน าเสนอเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ 
                 3.6  เจ้าภาพส าหรับจัดกิจกรรมให้เกิดการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา ได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและบริการในแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละโครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานต่างๆ มีผู้รับผิดชอบที่แน่นอน สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน 
                 3.7  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ การน าเอาความรู้ องค์ความรู้ต่างๆ ในทุกด้านที่มี
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อยู่ในชุมชน มาเชื่อมโยงและบูรณาการให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชน 
 

4. ประเภทของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 

รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สามารถจ าแนกออกเป็น 8 ประเภทตามจุดมุ่งหมาย
และกิจกรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2559: 
20-21) 

4.1 ห้องแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ส่วนแสดงเกี่ยวกับศิลปะ 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนใน
ท้องถิ่น 

4.2  ห้องอินเทอร์เน็ตชุมชน เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ให้บริการ
สืบค้นสารสนเทศต่างๆ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง 

4.3  ห้องวิชาการชุมชน เป็นส่วนในการจัดอบรม ประชุม สัมมนาในหัวข้อต่างๆ 
และจัดกิจกรรมกลุ่มในการถ่ายทอดความรู้และจัดบริการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งจัดมุม
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

4.4 ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน เป็นส่วนในการเผยแพร่ผลงานของกลุ่มอาชีพ 
การรวมกลุ่มฝึกและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการด าเนินงาน การตลาด เน้นการลงมือปฏิบัติจริง 

4.5 ร้านค้าชุมชน เป็นส่วนส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจ ทั้งรูปแบบ
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตจากผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดเป็น
ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนการสาธิตการ
ผลิต และให้ข้อมูลสินค้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทั่วไป 

4.6 ลานกิจกรรมชุมชน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กและเยาวชน มีบริการเครื่องเล่นส าหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ และฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น การร้องเพลง การวาดภาพ การเล่นเกม จัดเวทีส าเหรับ
แสดงออก เป็นต้น 

4.7 ห้องสมุดชุมชน เป็นรูปแบบห้องสมุดขนาดเล็กที่เน้นการเข้าถึงได้โดยสะดวก
ของประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้จากสื่อสารสนเทศ
ต่างๆ ทั้งสิ่งตีพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้ส่งเสริมพฤติกรรมในการอ่าน
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน หากมีความพร้อมในด้าน
ต่างๆ  ก็สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทห้องสมุดประชาชนอย่างเต็มรูปแบบได้  

4.8 ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข่าวสารความรู้ต่างๆ 
โดยให้มีที่อ่านหนังสือใกล้บ้าน ป้องกันการลืมหนังสือ และสร้างนิสัยรักการอ่านไปต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
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5. การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2559) ได้ก าหนดแนว

ทางการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยทั่วไป เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีข้ันตอนในการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

5.1 จัดเวทีประชาคม เพ่ือยืนยันและรองรับความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล องค์ความรู้ 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ภูมิปัญญาต่างๆ และชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีศูนย์เรียน รู้ชุมชน
เพ่ือรวบรวมเก็บรักษาองค์ความรู้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ทุกคนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ และมี
การสรรหาคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

5.2 จัดประชุมระหว่างแกนน า อาสาสมัครและคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้เพ่ือ
ออกแบบการจัดตั้งและด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน วางแผนปฏิบัติการจัดตั้งและด าเนินงานโดย
พิจารณาในรายละเอียด สถานที่ตั้ง และงบประมาณ  

5.3  ส ารวจแหล่งงบประมาณ ศึกษาระเบียบของแหล่งงบประมาณ เขียนโครงการเพ่ือ
เสนอขอรับการสนับสนุน  

5.4  ด าเนินการสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารความรู้ 
บรรจุในฐานข้อมูลหรือรวบรวมน าเสนอหรือจัดแสดงไว้ในอาคาร  

5.5 คณะกรรมการบริหารศูนย์ก าหนดระเบียบการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน การดูแล
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ การใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ  
โดยคณะกรรรมการร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนา แผนประจ าปีโครงการและกิจกรรม
ตามล าดับ และมีการน าเสนอและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเวทีประชาคม   
                      5.5.1 ศึกษาความต้องการของประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างและทิศทางการเจริญเติบโตของชุมชน จ านวนประชากร 
อัตราการเจริญเติบโต ลักษณะการใช้เวลาว่าง ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการ และศึกษา
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้
สอดคล้องกับปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งมีการประสานการใช้
ประโยชน์ร่วมกับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  
                      5.5.2  จัดล าดับความส าคัญของความต้องการของประชาชน เพ่ือก าหนดประเภท
ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจของประชาชน โดยพิจารณา
ความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์  

5.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน โดยค านึงถึงความต้องการและความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยน าโครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา มาจัดท าเพ่ือ
บรรจุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สิ่งส าคัญคือ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนควรมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้  

5.6.1  ส่งเสริมและจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 
                       5.6.2  ส่งเสริมและจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
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                      5.6.3  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
                      5.6.4  ส่งเสริมกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

5.7 การติดตามประเมินผล เพ่ือน าปัญหาอุปสรรค หรือข้อบกพร่องไปปรับปรุงพัฒนา
ให้ดีขึ้น โดยประเมินผลทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน จึง
สามารถตอบสนองความต้องการในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนได้
ค่อนข้างมาก นับเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ตลอดจนวิทยาการและภูมิปัญญาให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
                  
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

1. ความหมายและความเป็นมาของที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

   ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน คือ สถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนชนในชุมชนมีที่อ่านหนังสือและป้องกันการลืมหนังสือ และ
สร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือให้กับประชาชน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทหนึ่งของชุมชนที่
ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน เดิมใช้ชื่อว่า “ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน” 
ซึ่งกรมสามัญศึกษาเริ่มจัดท าโครงการครั้งแรกเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 โดยใช้ 75 หมู่บ้านของ
อ าเภอเกาะคาและกิ่งอ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ใช้เวลาทดลอง 1 ปี ปรากฏว่าได้รับความสนใจ
และความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงมีการจัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้านต่างๆ เพ่ิมข้ึน โดยให้
งบประมาณในการซื้อหนังสือพิมพ์ให้แห่งละ 3 ฉบับต่อวัน และมีวารสารหรือเอกสารอื่นๆ ที่มีผู้
บริจาคส่งให้ จนเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน” (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย,  2559: 21-23) ปัจจุบันที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้
มีการขยายไปยังหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ และกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ใกล้ตัวที่ประชาชนเข้าถึงได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชนมีผลต่อประชาชนในชุมชนที่ได้รับโอกาสเข้าไปใช้

บริการ ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ช่วยส่งเสริมนิสัยเกี่ยวกับการอ่านและท าให้ 
ความสามารถในการอ่านเปลี่ยนไป ตามหลักการที่ว่า บุคคลย่อมต้องพ่ึงตนเองด้วยการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร ต้องใช้ความรู้ความสามารถค้นหาความร่วมมือและความช่วยเหลือจากภายนอก ผลจากการ
ใช้บริการที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายของแหล่ง
การเรียนรู้ ดังนี้  

2.1   เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและความรู้ต่างๆ  
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2.2   เพ่ือส่งเสริมการอ่านและป้องกันการลืมหนังสือ 
2.3   เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่ประชาชน 

 
3. การบริหารจัดการที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชนในฐานะแหล่งการเรียนรู้ใน

ชุมชน 
 
 จากการศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพของจัดที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/

ชุมชนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2559: 23) พบว่า องค์ประกอบ 7 
ประการที่มผีลต่อประสิทธิภาพการจัดที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน มีดังนี้  

3.1 ความพึงพอใจต่อลักษณะการจัดที่อ่าน สถานที่อ่านหนังสือเป็นสิ่งจูงใจอันดับแรก
ส าหรับนักอ่านโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนาวา วงษ์พรม (2542) ที่พบว่า องค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุดอันดับแรกของครูที่เข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียน คืออาคารสถานที่น่าเข้าใช้ แสดงให้เห็นว่า การ
จัดที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชนต้องมีการจัดสถานที่ทีเ่ป็นระเบียบ มีความสวยงาม จึงจะ
สามารถดึงดูดความสนใจจากประชาชนผู้ใช้บริการไดเ้ช่นเดียวกัน 

3.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่น เนื่องจากที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านไม่ใช่ห้อง 
สมุดถาวร จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ หลายฝ่ายในการช่วยกันดูแล
รักษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่ เช่น บางชุมชนใช้บ้านของประชาชนที่อยู่
ศูนย์กลางหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่เพียงพอและพร้อมส าหรับการจัดเป็นที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน การดูแล
รักษาและด าเนินการต้องได้รับความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านที่จะท าหน้าที่รับผิดชอบ 
จัดระบบระเบียบ รักษาความสะอาด รวมทั้งการขอบริจาคสื่อสิ่งพิมพ์จากพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาให้บริการได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เป็นต้น 

3.3  อัตราการรู้หนังสือของประชาชน หากในชุมชนมีอัตราการรู้หนังสือสูง โอกาสใน
การเข้าถึงของผู้ใช้บริการก็ย่อมมีมากข้ึนตามไปด้วย เพราะปัญหาของคนท่ีไม่อ่านหนังสือจุดเริ่มต้นมา
จากการอ่านหนังสือไม่ออก ดังนั้นการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียน
ได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องท าควบคู่กันไป ระหว่างการส่งเสริมการอ่านและการเข้าใช้บริการแหล่งการ
เรียนรู้ 

3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นความส าเร็จของการบริหารจัดการที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน เพราะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคนในชุมชนทั้งในฐานะของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความเสียสละพ้ืนที่เพ่ือจัดเป็นที่อ่านหนังสือ คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ดูแลรับผิดชอบ อาสาสมัครผู้ให้บริการ บรรณารักษ์อาสา ผู้บริจาคงบประมาณหรือทรัพยากร ผู้มี
ส่วนร่วมเหล่านี้ย่อมเกิดจากความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกคน 

3.5 การนิเทศติดตาม การตรวจสอบติดตามอย่างใกล้ชิดและกระท าอย่างต่อเนื่องเป็น
สิ่งจ าเป็น เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงพัฒนาและหาวิธีการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้บริการที่อ่าน
หนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

3.6 การมองเห็นความส าคัญของการอ่าน การตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
อ่านเป็นพื้นฐานที่ดีในการเข้าใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเรื่อง
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การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความส าคัญของสารสนเทศท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังและมี
กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดขึ้นกับทุกคนในชุมชน 

3.7  การเดินทางไปใช้ได้อย่างสะดวก สถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านหรือ
ชุมชน จึงต้องอยู่ศูนย์กลางของชุมชน เข้าถึงได้ง่าย ไปมาสะดวก ซึ่งจะช่วยจูงใจให้ประชาชนเข้าใช้
บริการมากขึ้น บ่อยครั้งยิ่งขึ้น รวมทั้งรูปแบบการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน ไม่สร้างเงื่อนไขให้กลายเป็น
ก าแพงปิดกั้นความต้องการและการใช้บริการ 
                แนวทางและข้ันตอนการด าเนินงานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน สรุปเป็นแผนผัง
ได้ ดังภาพที่ 4.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            ภาพที่ 4.1 แนวทางและข้ันตอนการด าเนินงานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
            ที่มา        (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2559, หน้า 62) 

1. ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือพฒันำท่ีอำ่นหนงัสือประจ ำหมูบ้่ำน/ชมุชน 

เป็นแหลง่กำรเรียนรู้ของชมุชน 

2. ประชำสพัมนัธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กบัประชำชนให้ตระหนกัและเห็น
ควำมส ำคญัของท่ีอำ่นหนงัสือประจ ำหมู่บ้ำน/ชมุชน 

 

3. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อพฒันำท่ีอำ่นหนงัสือประจ ำหมู่บ้ำน/ชมุชน 

 

4. ประสำนหนว่ยงำนท่ีมีควำมรู้ในกำรด ำเนินงำน จดัอบรมเชิงปฏิบตักิำรให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรมีควำมรู้เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรท่ีอำ่นหนงัสือประจ ำหมู่บ้ำน/ชมุชน 

 

5. พิจำรณำสถำนท่ีท่ีเหมำะสม เพ่ือจดัตัง้เป็นท่ีอำ่นหนงัสือประจ ำหมู่บ้ำน/ชมุชน 

 

6. จดัหำหรือสร้ำงท่ีอำ่นหนงัสือประจ ำหมู่บ้ำน/ชมุชน 

 

7. จดัสรรงบประมำณ จดัหำวสัด ุครุภณัฑ์ ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

8. ตดิตำมและประเมินคณุภำพกำรด ำเนินงำน ตรวจเย่ียมกำรปฏิบตังิำนของ
คณะกรรมกำรท่ีอ่ำนหนงัสือประจ ำหมูบ้่ำน/ชมุชน 
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เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน การกระจายแหล่ง

การเรียนรู้ไปยังชุมชนต่างๆ จะช่วยให้ชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งวิทยาการช่วยเสริมสร้างนิสัยแสวงหาและ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เป็นศูนย์กลางในการพบปะและจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน นับเป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือชุมชน ของชุมชน โดยชุมชนอย่างแท้จริง 

 

ศูนย์วัฒนธรรม 
 

1. ความหมายของศูนย์วัฒนธรรม 
 

     ศูนย์วัฒนธรรม คือ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ด าเนินงาน
วัฒนธรรมในการศึกษา วิจัย อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม พัฒนา สืบสาน ถ่ายทอด เสริมสร้างเอตทัคคะ 
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, 2551: 11) 

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (2560) กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ไว้ว่า หมายถึง 
แหล่งหรือท่ีรวม ซึ่งอาจเป็นสถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วยความรู้ สาระความรู้ และกิจกรรมที่
เกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรม ซึ่งมีคุณค่าของคนในชุมชน เป็นความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยน 
เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยคนในชุมชน และมุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนทั้งในท้องถิ่น
ของตนเอง และคนในสังคมภายนอก ได้เข้าใจถึงชีวิตวัฒนธรรมของสังคมนั้น 

      ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ศูนย์วัฒนธรรม  หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ให้ความรู้ 
ประสบการณ์และกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมซึ่งมีคุณค่าชุมชน มุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนทั้งในชุมชนและสาธารณชนทั่วไป เพ่ือให้เข้าใจถึงชีวิตวัฒนธรรมของ
ชุมชนสังคมนั้น ท าหน้าที่อนุรักษ์ สืบสาน ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทและสภาพการณ์ของสังคม  

 
2. ความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรม 

 
 เมื่อปี พ.ศ. 2522  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แห่งชาติขึ้น โดยมีคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเป็นเครือข่ายในส่วน
ภูมิภาค มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ ท าหน้าที่ประสานงานเพ่ือด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรม โดยในระยะแรกจัดตั้งอยู่ในวิทยาลัยครู ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดที่ไม่มีวิทยาลัยครู ได้พิจารณาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ าจังหวัดเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, 2551: 7) ปัจจุบันศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ส่วนใหญ่จึงอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎซ่ึง
ยกฐานะมาจากวิทยาลัยครู บางส่วนอาจอยู่ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เห็นความส าคัญของ
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การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ซึ่งมี
รูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของแต่ละแห่ง 

 
3. วัตถุประสงค์และส าคัญของศูนย์วัฒนธรรม 

 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (2551: 11-12; 2559: 

43-44) ได้ระบุบทบาทหน้าที่ ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของศูนย์วัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
3.1  เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย และรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของชุมชน  
3.2  อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชน 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาน 

ศึกษาและชุมชน  
3.4  จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กและยาวชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เช่น อบรม

มารยาท ประกวดมารยาทไทย ศิลปะการแสดงท้องถิ่น ภาษาไทย-ภาษาถ่ิน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดเล่านิทาน ยุวศิลปิน เป็นต้น 

3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางวิชาการให้กับสภาวัฒนธรรม 
3.6 เป็นเครือข่ายวิชาการด้านวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมอื่นๆ รวมทั้งองค์การ 

หน่วยงาน สถาบันการศึกษาในชุมชน 
3.7  เป็นสถานที่ฝึกอบรม พัฒนาวิทยากรและบุคลากรทางวัฒนธรรม 

 
4. การบริหารจัดการศูนย์วัฒนธรรมในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 ระบุไว้ว่า บุคคลซึ่งรวมกัน

เป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 19) หน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรม สามารถประสานงานกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ เพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โดยศูนย์วัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาจะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ ในการจัดสื่อสารสนเทศต่างๆ 
การพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน เป็นต้น ศูนย์วัฒนธรรมถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าคัญประเภท
หนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีแนวทางใน
การจัดตั้งและบริหารจัดการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 
2551: 13) 

4.1 จัดเตรียมอาคาร สถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์ เพ่ือใช้เป็นส านักงาน เพ่ือประโยชน์และ
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานของหน่วยงานอ่ืนและประชาชน  
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4.2  จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้านวัฒนธรรม ตาม
นโยบายวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรม  

4.3  จัดสรรและหาแหล่งงบประมาณ วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการด้านวัฒนธรรมตามภาระหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรม  

4.4 เข้าร่วมและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม หน่วยงาน องค์กรวิชาการในการปฏิบัติ 
งานวัฒนธรรมทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน และ สามารถระดม
สรรพก าลังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในสนับสนุนและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม 

                4.5 ด าเนินการและติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของศูนย์ 

 

อุทยานแห่งชาต ิ
 

อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ท่ีโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติจึงกลายเป็นแหล่งอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่นอกจากจะให้ความสดชื่นร่มรื่นแล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่สร้าง
ความสุขให้กับผู้เข้าไปใช้บริการได้ด้วย 

 
1. ความหมายของอุทยานแห่งชาติ 

 

อุทยานแห่งชาติ  หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติทางบกหรือทางทะเล ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือคุ้มครอง
รักษาระบบนิเวศท่ีปรากฏในพ้ืนที่เพ่ือประชาชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต เพ่ือไม่ให้มีการใช้ประโยชน์
หรืออนุญาตเข้าครอบครองที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศและเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์
ด้านวิจัย ศึกษาหาความรู้ และนันทนาการที่สอดคล้องกับสภาพวัฒนธรรมท้องถิ่น (The World 
Conservation Union : IUCN อ้างถึงใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2553: 8)                  

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 
2553: 8) กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติ หมายถึง ที่ดินซึ่งรวมความท้ังพ้ืนที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง 
คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ที่ได้รับการก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
ลักษณะที่ดินดังกล่าว เป็นที่ที่มีสภาพธรรมชาติ เป็นที่น่าสนใจ และมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ทั้งนี้การก าหนดดังกล่าวเพ่ือให้
คงอยู่ในสภาพธรรมชาติ เพ่ือสงวนไว้ให้เป็นแหล่งการศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป 

สรุปได้ว่า อุทยานแห่งชาติ หมายถึง พ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ได้มีการสงวนรักษาไว้
ให้คงความเป็นธรรมชาติตามสภาพเดิม เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา และความรื่นรมย์ของ
ประชาชน และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงอยู่ โดยมีกฎหมายหรือ
ข้อบังคับควบคุม 
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2. ความส าคัญและคุณค่าของอุทยานแห่งชาติ 
 
2.1  อุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนที่ที่ซ่ึงพืชและสัตว์ป่าทุกชนิดจะได้รับการคุ้มครอง ภายใต้

กฎหมายที่มีความเข้มงวดและมีบทลงโทษรุนแรง ช่วยอนุรักษ์และคงสภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์
ให้คงอยู่ตลอดไป 

             2.2  เป็นระบบนิเวศตัวอย่าง อุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่จะบรรยายสภาพของพื้นที่และเป็นตัวอย่างให้แก่พ้ืนที่อ่ืน  เป็นแหล่งคุ้ม 
ครองสายพันธุ์ธรรมชาติของพืชและสัตว์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านการเกษตร และคุณค่าด้านการ 
แพทย์ 

2.3 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ซ่ึงมีคุณ 
ค่าในด้านวัฒนธรรม ซึ่งช่วยบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจรรโลงใจ สร้างเสริมจินตนาการ 
ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย และความเอ้ือเฟ้ือระหว่างเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร
ช่วยหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง ท าให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงเป็นรากฐานแห่งความ
มั่นคงของชาติ 
                2.4  เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและสถาบันเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
วิจัยในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ นิเวศวิทยา ธรณีวิทยา สถาปัตย 
กรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น 

                2.5  เป็นที่มาซึ่งรายได้ของราษฎรในท้องถิ่น ทั้งในฐานะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว แหล่ง
ผลิตอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น การผลิตของที่ระลึก การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 

 
3. วัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติ 

 
3.1  คุ้มครองพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีทรัพยากรที่โดดเด่นและหาได้ยากในพ้ืนที่นั้น ได้แก่ พืช 

สัตว์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มิ 
ให้เสื่อมสภาพลงไป โดยได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเฉพาะ และมีเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ 

3.2  เป็นสถานที่ส าหรับการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั่วไป โดยมี
บริการด้านการศึกษา ได้แก่ การบรรยาย ฉายภาพยนตร์ จัดท าเอกสารเผยแพร่ ห้องสมุด เป็นต้น 
และให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ 

3.3  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จากทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งประกอบด้วย
ทิวเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า ถ้ า หุบเหว หน้าผา เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้มีการตั้งที่พักแรม ดูสัตว ์
ถ่ายรูป เดินป่า ชมทิวทัศน์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้ง
ที่พักแรม และการคมนาคมขนส่ง 
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4. ประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติ 
 

                เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว ประเทศอินเดียได้จัดตั้งป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุง
พาราณสี ไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเผยแพร่ศาสนา ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 252 พระเจ้าอโศก
มหาราชได้เห็นชอบให้มีการสงวนพันธุ์สัตว์และป่าไม้ไว้ในป่าดังกล่าว แนวคิดเกี่ยวกับสวนสาธารณะ
และพ้ืนที่สงวนของผู้ปกครองเมือง ส่งผลให้เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา เกิดการจัดตั้งอุทยาน
แห่งชาติอย่างจริงจัง โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้บุกเบิกพ้ืนที่ไปทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ
ท าให้เกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ธรรมชาติ ท าลายความงดงามตามธรรมชาติที่มีอยู่ จึงมีผู้ที่พยายาม
ผลักดันให้มีการสงวนพ้ืนที่ทางธรรมชาติไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและนันทนาการของ
ประชาชนเรื่อยมา จนในปี พ.ศ. 2415 รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายประกาศจัดตั้งอุทยาน
แห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone) ขึ้นเป็นแห่งแรก และก าหนดให้แต่ละรัฐต้องจัดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้
ธรรมชาติเพ่ือเป็นพ้ืนที่สาธารณะและเป็นพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากนั้นอุทยานจึงได้มีการแพร่ขยาย
ไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก 

   ส าหรับการจัดตั้งอุทยานในประเทศไทย ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย 
ประมาณ พ.ศ. 1782-1981 ได้มีการปรับปรุงเขตพระราชฐานชั้นนอกเป็นอุทยานเรียกว่า ดงตาล เพ่ือ
ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พักผ่อนส่วนพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินและข้าราชบริพาร จนเมื่อ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่าที่ถูกบุกรุกท าลายอย่างรวดเร็ว กรมป่าไม้จึงจัดตั้งป่าภูกระดึง จังหวัดเลย 
เป็นวนอุทยานแห่งแรก และมีการจัดตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 
2502 จัดท าโครงการและด าเนินงานเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
ก าหนดให้คัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติรวม 14 แห่ง โดยประกาศพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ และจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยขึ้น คือ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2505 (ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2559ข) และมีการจัดตั้งวนอุทยาน 
สวนรุกขชาติ และอุทยานแห่งชาติกระจายทั่วทุกภูมิภาคของไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา  จนถึงปัจจุบัน  
(พ.ศ. 2559) ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการประกาศจัดตั้งแล้วทั้งสิ้น 128 แห่ง รวมพ้ืนที่
ทั้งหมดประมาณ 39.01 ล้านไร่ และอุทยานแห่งชาติที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งอีก 22 แห่ง  

 
5. หลักการพิจารณาพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ 

 
หลักในการพิจารณาพ้ืนที่เพ่ือก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ มีขัอควรพิจารณาดังนี้ 
5.1  พ้ืนที่นั้นจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่เพียงพอที่จะรักษาสถานะทางนิเวศ 

วิทยาของพ้ืนที่ไว้ได้ ซึ่งตามหลักสากลได้ก าหนดมาตรฐานไว้ไม่น้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร แต่ทั้งนี้
ไม่ได้เป็นเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับคุณค่าของพ้ืนที่เป็นส าคัญ  
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5.2  พ้ืนที่นั้นจะต้องประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์
ป่า หรือมีพืช สัตว์ ที่น่าสนใจและหายาก มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม หรือมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่น่าสนใจ หรือมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์หาได้ยาก หรือมีประวัติความเป็นมาที่มีคุณค่าในด้านทาง
ประวัติศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์  

5.3 พ้ืนที่นั้นจะต้องเหมาะต่อการท่องเที่ยว พักผ่อน พักแรม หรือการศึกษาหาความรู้ 
ซึ่งจะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับขนาดของพ้ืนที่และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  

5.4  พ้ืนที่ที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
5.4.1  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ตลอดไป  
5.4.2  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางวิชาการในเรื่องของธรรมชาติวิทยาและ

นิเวศวิทยา  
5.4.3  เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่าง

ต่อเนื่องและถาวรตลอดไป 
                         การด าเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ จะต้องมีการส ารวจพื้นที่ป่าที่มีสภาพสมบูรณ์หรือ
มีความโดดเด่นน่าสนใจเบื้องต้น พร้อมทั้งตรวจสอบว่าแนวเขตพ้ืนที่ดังกล่าวมีการก าหนดไว้เป็นพื้นที่
ด าเนินการตามกฎหมายใดหรือไม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องมีการประชุมร่วม
พิจารณาความเหมาะสมและขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้น าชุมชนและราษฎรในพื้นที่  ซึ่งอาจมีการก าหนดเป็นพ้ืนที่สงวนที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประเภทต่างๆ ดังนี้ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 
2553) 

1. อุทยานแห่งชาติ (National Park) หมายถึงพ้ืนที่ของรัฐซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเด่น
เฉพาะตัว เป็นพื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิม ประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ซึ่งมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มี
เนื้อท่ีกว้างใหญ่ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติ ใช้เป็นที่ศึกษาทาง
ธรรมชาติวิทยา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเป็นส่วนรวม อุทยานแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน
จะต้องมีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 10 ตารางกิโลเมตร ตัวอย่างอุทยานแห่งชาติ เช่น เขาใหญ่ ภูกระดึง  ภูพระ
บาท ดอยอินทนนท์ เป็นต้น 

2. วนอุทยาน (Forest Park) หมายถึงสถานที่ในป่าที่มีความสวยงาม มีจุดเด่นตาม
ธรรมชาติเช่น มีน้ าตก หน้าผา มีพรรณไม้อุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่เหมาะส าหรับเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ มีเนื้อที่ขนาดเล็กไม่กว้างใหญ่เหมือนอุทยานแห่งชาติ อาจมีการปลูกหรือเติมแต่งได้โดยไม่
ท าให้ธรรมชาติต้องเสียไป เช่น ท าถนน ทางเดินเท้า ติดชื่อพันธุ์ไม้ บริการความสะดวกต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยวตามสมควร ตัวอย่างของวนอุทยาน เช่น แพะเมืองผี ภูชี้ฟ้า ภูฝอยลม เป็นต้น 

3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Sanctuary) หมายถึง พ้ืนทีซ่ึ่งก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นพื้นที่คุ้มครองตามตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เป็นการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์
ป่าและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ทางการท่องเที่ยว แต่ได้มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาหาความรู้หรือชมธรรมชาติตามพ้ืนที่ที่ก าหนดได้ โดยมีกฎระเบียบที่
เข้มงวดมาก  ตัวอย่างเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เช่น ห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร ภูเขียว เป็นต้น 
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6.  การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงควรก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน ให้ครอบคลุมด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว และการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการจัดการอุทยานแห่งชาติและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและบูรณาการในการบริหารจัดการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช, 2560; ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2559ก, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ก: 
51-62) 

6.1 ก าหนดแผนงานโครงสร้างทางกายภาพ จัดท าแผนงานหรอืโครงการทั้งระยะสั้น
ระยะยาว ก าหนดกระบวนการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการประกาศนโยบายให้
บุคลากรทุกระดับทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่ก าหนด รายละเอียดที่ส าคัญที่
ต้องก าหนด ได้แก่ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ชื่อป่า ที่ตั้ง จ านวนเนื้อที ่ ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า  จุดเด่น
และแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการคมนาคม และแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่  

6.2 ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ 
จัดประชุมสัมมนา เพ่ือท าความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ
ภารกิจในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้  โดยมีการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด 

6.3 ปรับปรุงระบบคมนาคม สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพ้ืนที่
เพียงพอส าหรับการบริการและขยายแหล่งการเรียนรู้ มีการจัดส่วนบริการสาธารณะที่เหมาะสม ทัน 
สมัยและดึงดูดความสนใจ เช่น สถานที่ต้อนรับ ที่จ าหน่ายบัตร จัดชุมวิว ถ่ายภาพ เป็นต้น โดยเน้น
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และค านึงถึงการอนุรักษ์คงสภาพของพ้ืนที่เดิม 

6.4 จัดส่วนบริการการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ เช่น ห้องชมภาพยนตร์ ห้องบรรยาย ห้องสาธิต เป็นต้น และมีส่วนปฏิบัติการบริหารวิชาการ
และสงวนรักษา มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น ห้องท างาน ห้องปฏิบัติงาน
เทคนิค ห้องปฏิบัติการสงวนรักษา เป็นต้น 

6.5 จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความ
ช านาญในการจัดกิจกรรมภายในอุทยานแห่งชาติที่เน้นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระบบ บุคลากรมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง มีจ านวน
เพียงพอ และหมั่นฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ กฎบัตรสากลในการสงวนรักษา 
การอนุรักษ์ การบูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้สามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นหลัก 

6.6 จัดเตรียมทรัพยากรในการบริหารจัดการเก่ียวกับวัตถุท่ีจัดแสดง ให้มีความพร้อมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้เข้าใช้บริการ เช่น มีการจัดท าป้ายให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ 
การแสดง การสาธิต เป็นต้น 
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6.7 ควรส่งเสริมให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานในชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินงาน โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้ ทั้งการบรหิารจัดการ การจัด
กิจกรรม การระดมทรัพยากร และการเป็นวิทยากร ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปรับปรุงพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า มีการบุกรุกแผ้วถางและท าลายป่าไม้และทรัพยากรธรรม 
ชาติจ านวนมาก เพ่ือให้เกิดความตระหนักและสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่ 
งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ส านักอุทยานแห่งชาติได้ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ
ชุมชนท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมและสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคยีง
อุทยานแห่งชาติต่างๆ ลดความขัดแย้งผ่านการติดต่อสื่อสารและร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น มีการรณรงค์
และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ จัดหลักสูตรผู้น าสิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชน โดยมอบ 
หมายให้เป็นอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการผ่านการมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจ 
ความภูมิใจ ความเชื่อมั่นในตนเองให้ประชาชนชนในชุมชน ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  

 
ศาสนสถาน 
 

ศาสนสถานเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความผูกพันและใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมาอย่าง
ยาวนาน และยังคงมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งมี
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันมีความเก่ียวข้อง
และใช้ประโยชน์จากวัด โบสถ์ วิหาร หรือศาสนสถานของแต่ละศาสนา ตั้งแต่เกิดจนตาย อาจกล่าวได้
ว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทศาสนสถานเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทแรกๆ ที่คนในชุมชนคุ้นเคยและ
เข้าใช้บริการ  

 
1. ความหมายของศาสนสถาน 

 
    ศาสนา (Religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ในหลัก

อภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาด ารงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป มีหลักการ สถาบัน หรือ
ประเพณี ที่เป็นที่เคารพโดยทั่วไป (วิกิพีเดีย, 2560) 

    ศาสนสถาน (Place of Worship) คือ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การ
อาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น (วิกิพีเดีย, 2560) 

    วัด มัสยิด และโบสถ ์ คือ ศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนของแต่ละ
ศาสนา จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนที่มีคุณค่าและเป็นสถานที่สร้างความสุขสงบให้กับประชาชน
ทุกเพศวัย ศาสนาทุกศาสนาต่างมีความเชื่อ พิธีกรรมที่เป็นวิถีท่ีเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตาม
ความเชื่อความศรัทธา แต่ทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี ศาสนสถานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด มัสยิด 
และโบสถ์จึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นศูนย์บ่มเพาะมนุษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ การ
พัฒนาศาสนสถานให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความคุ้มค่า เพราะใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94
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การปรับปรุงและพัฒนาศาสนสถานส่วนใหญ่ต่างได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากประชาชนทั่วไป
เป็นอย่างดี  ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ระดับรากหญ้าที่แตล่ะชุมชนต้องให้ความส าคัญ 

 
2. ความส าคัญของศาสนสถาน 

 
 วัดในพุทธศาสนา โบสถ์ในคริสต์ศาสนา หรือมัสยิดในศาสนาอิสลาม ล้วนมีสภาพเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมาย ท าให้ศาสนสถานต่างๆ สามารถถือครองสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ได้
เช่นเดียวกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป อาคารสถานที่ทางศาสนาจึงมีเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ 
เป็นที่พ านักอาศัย ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัย และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวช 
ตลอดจนเป็นที่บ าเพ็ญกุศลต่างๆ ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมทางจิตใจส าหรับประชาชนทุกหมู่เหล่า 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและทางสังคม เป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากวัดและศาสนสถานมักตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับบ้านและถือเป็นหน่วยทางสังคมท่ีมีความส าคัญควบคู่มากับโรงเรียน จึงเกิดค าว่า “บวร” ซ่ึง
ประกอบด้วย “บ้าน วัด โรงเรียน” บ้าน-มีวัดคอยให้สติเตือนใจ สร้างจิตวิญญาณ วัด-มีบ้านและ
โรงเรียนให้การอุปถัมภ์ค้ าชู ท านุบ ารุงพระศาสนา และคอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน-มีวัด
ที่ให้การสนับสนุน อบรมสั่งสอนในศีลธรรม และมีบ้านคอยให้การสนับสนุนส่งเสริม ศาสนสถานจึงถือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตความเป็นไทย บ้าน วัด โรงเรียน เป็นสิ่งยืนยันถึงความผูกพันระหว่างแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนที่มีความผูกพันเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนาน 

 

3. บทบาทหน้าที่ของศาสนสถาน 
 

เขตพุทธาวาสเป็นพ้ืนที่ส าหรับพระสงฆ์หรือประชาชนที่เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบศาสนกิจและสังฆกรรมต่างๆ รวมทั้งประดิษฐานพระพุทธรูป 
เป็นพื้นที่ท่ีด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ให้แก่ศาสนิกชนประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ พ้ืนที่พักผ่อนและ
ห้องรับรอง ระเบียงทางเดิน โรงเจหรือโรงทาน ลานไหว้ ใช้พื้นที่โล่งเพ่ือสร้างความร่มรื่นให้แก่วัด 
(ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2559: 21-24) หรือจัดเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนเพ่ือให้
การศึกษาแก่ลูกหลานภายในชุมชน  ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ  ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมในการด าเนินงานต่างๆ ในศาสนสถานจึงต้องมีฆราวาสเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือหรือ
ด าเนิน การแทนนักบวชในบางเรื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ งานบุคลากร และ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามหลักธรรมพระธรรมวินัยของแต่ละศาสนา  

บทบาทของศาสนสถานในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน มีดังนี้ (อารีเฟน  อับดุล
กาเดร์,  2548: 67) 

3.1 เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนสถานเป็น
แหล่งให้การศึกษา บรรยายธรรม และให้ความรู้ในการประพฤติปฏิบัติตนแก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย เป็น
ศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจและการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม 
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3.2 เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านทรัพยากร  เนื่องจากศาสนสถานเป็นศูนย์รวมความ
ศรัทธาของศาสนิกชน จึงมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ จากการได้รับความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนทุนทรัพย์และทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธา สามารถให้บริการแก่ชุมชนได้ 

3.3 มีบุคลากรที่เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากศาสนสถานมีการด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้น าชุมชน บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีบทบาทส าคัญทาง
สังคม ซึ่งมีความพร้อมทั้งยินดีจะอุทิศเวลาให้กับกิจการของศาสนสถาน ทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์และ
ก าลังสติปัญญา จึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ประสบการณ์ และ
องค์ความรู้ในหลากหลายสาขา 

3.4 มีบรรยากาศท่ีดีและเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพราะศาสนสถานเป็นสถานที่ทุกคนเคารพ
เลื่อมใสศรัทธา มีบรรยากาศที่สงบร่มรื่น ผู้คนเข้ามาด้วยเจตนารมณ์ท่ีเป็นกุศล จึงท าให้มีความเป็น
ระเบียบ มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

3.5  เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้วิชาศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ต่างๆ  เนื่องจากศาสนสถานเป็นศูนย์รวมของชุมชน จึงใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 

3.6  เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ ห้องสมุด มุมหนังสือ ที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน การส่งเสริม
อาชีพ การบรรยายวิชาการต่างๆ เป็นศูนย์กิจกรรมของชุมชน ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
4. ประเภทของศาสนสถาน 

 
ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมและประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้

อย่างปกติสุข ทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายให้คนเป็นคนดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีหลักการ ค่านิยม วัฒนธรรม
ร่วมกันและวิถีทางให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นด้วย
หลักจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ส าหรับประเทศไทย ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดย
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนา ศาสนาที่เป็นที่รู้จักและมีคนนับถือมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ 
ตามล าดับ โดยมีศาสนสถานซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของแต่ละศาสนาที่ส าคัญ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

4.1 ศาสนาพุทธ มีศาสนสถานส าคัญคือ วัด  ในวัดประกอบด้วย โบสถ ์วิหาร เจดีย ์กุฏิ 
เมรุ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ สถูป หอฉัน หอไตร ธรรมศาลา เป็นต้น วัดเป็นสถานที่ใช้ประกอบ
พิธีทางศาสนา เป็นที่พ านักของพระภิกษุ และเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซ่ึงพุทธศาสนิก 
ชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ตาม
มาตรา 31 ได้จ าแนกวัดออกเป็น 2 ชนิด คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์ ซ่ึง
หมายถึงวัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมา  

4.2  ศาสนาคริสต์ มีศาสนสถานส าคัญคือ โบสถ์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ประกอบพิธี
ศักดิ์สิทธิ์หรือท าการนมัสการพระเป็นเจ้า เช่น พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ พิธีบัพติศมา  เป็นต้น นอกจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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โบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอ่ืนๆ เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็น
ต้น 

4.3  ศาสนาอิสลาม มีศาสนสถานคือ มัสยิด เป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
อิสลาม ได้แก่ การละหมาด การปลีกตนเพ่ือบ าเพ็ญตบะหาความสันโดษ เป็นโรงเรียนสอนศาสนา
และอัลกุรอาน ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ท าบุญ สถานที่ท าพิธีสมรส และ
สถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พ านัก  

4.4  ศาสนาฮินดู มีศาสนสถานคือ เทวสถาน เทวาลัย หรือโบสถ์พราหมณ์ มีรูปแบบที่
เป็นปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น เป็นที่สักการะและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

4.5  ศาสนาซิกข์ มีศาสนสถานคือ คุรุทวารา โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ใช้ประกอบพิธีกรรมและเป็นที่สักการะบูชาของผู้นับถือศาสนา 

4.6  ลัทธิอนุตตรธรรม ศาสนสถานคือ สถานธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้ง
สถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม  

ส่วนศาสนาและลัทธิความเชื่ออ่ืนๆ ก็มีศาสนสถานที่มีชื่อเฉพาะแตกต่างออกไป เช่น 
ศาลเจ้า ต าหนัก ส านัก เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จะชักน าให้คนในสังคมมีความเชื่อและ
ศรัทธา มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ใช้เป็นเครื่องน าทางให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 
เป็นทั้งศาสนสถาน และสาธารณสถานที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 
5. การบริหารจัดการศาสนสถานในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
การบริหารจัดการและพัฒนาศาสนสถานทั้งในด้านกายภาพและการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง ย่อมท าให้ศาสนสถานยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับชุมชน แนวทางในการบริหารจัดการศาสนสถานให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงจาก
การศึกษาวิจัยของ สุภามาศ อ่ าดวง และวรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา (2555: 929-931), ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (2559) และชมนาด บุญอารีย์ และกุลธิดา  ท้วมสุข (Chommanaad 
Boonaree & Kulthida  Tuamsuk, 2013: 178-179) สรุปได้ดังนี้ 

5.1 ให้ความส าคัญกับประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ สร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญในด้านต่างๆ ของศาสนสถาน และเข้ามาช่วยกันดูแลรักษาร่วมกับฝ่ายบรรพชิต 

5.2 ก าหนดผู้ท าหน้าที่ในการบริการจัดการแหล่งการเรียนรู้ในวัด โดยมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน 
และส่งเสริมให้บุคลากรเหล่านั้นได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านร่างกาย จิต 
ใจและสติปัญญา 

5.3  ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์และความหมายของศาสนสถาน เพ่ือให้ยังคงฐานะ
เป็นที่พ านักของพระภิกษุสามเณรและนักบวช เป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม เป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญ
กุศลของชาวบ้าน เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ และเป็นศูนย์กลางส าหรับ
ท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3_%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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5.4   การบูรณาการระหว่างกิจกรรมของวัดกับการบริหารงานคณะสงฆ์ ให้สอดรับกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงแนวทางการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และ
การสาธารณะสงเคราะห์ 

5.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบาย เลือกแนว
ปฏิบัติ ช่วยบรรเทาปัญหาการท างาน ท าหน้าที่ประสานงาน ด าเนินการหรือปฏิบัติงาน เพ่ือสร้าง
ความรู้เป็นเจ้าของร่วมกัน และเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างพลังให้กับชุมชน 

5.6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอก 
ชน โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ครรชิต พุทธโกษา (2554) ที่กล่าวว่า การมเีครือข่ายจะท าให้มีการติดต่อ
และการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความเข้าใจกัน และสร้างการเชื่อมโยงกันเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมด าเนินกิจกรรม
มากขึ้น 

5.7 การปรับปรุงด้านการออกแบบและภูมิทัศน์เพ่ือรองรับการใช้บริการกลุ่มผู้มีความ
ต้องการพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น จากข้อสังเกตของผู้เขียนพบว่า ศาสนสถานเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เช่น ทางเท้า บันได ทาง
ลาด หรือที่นั่งท่ีเหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.) ซ่ึงเป็นสิ่งทีท่ั่วโลกให้ความส าคัญส าหรับสาธารณสถานทุกแห่งในยุคปัจจุบัน  
                 ศาสนสถานในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนแต่ละแห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งที่จัดตั้ง
โดยวัดเอง วัดจัดตั้งร่วมกับชุมชน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ย่อมจะมีองค์ความรู้ การน าเสนอ
ความรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ส าหรับองค์ความรู้นั้นจะอยู่ที่อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง ศาสนวัตถุและศิลปวัตถุ เช่น โบสถ์ วิหาร หอไตร ศาลาการเปรียญ จิตรกรรมฝาผนัง ตู้
พระธรรม ธรรมาสน์ มัสยิดมิห์รอบ และมิมบัร เป็นต้น รวมถึงต้นไม้พรรณไม้ และสภาพแวดล้อม
ภายนอกวัด ส่วนรูปแบบการน าเสนอองค์ความรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้สามารถท าได้หลาย
วิธีดังนี้ (ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2559: 251-253) 

1. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศาสนวัตถุและศิลปวัตถุ
ที่มีคุณค่าส าหรับอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป  

2. การจัดทัศนศึกษาน าชมศาสนสถาน เป็นการน าชมวัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พระ
ปรางค์ ศาลา ฯลฯ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายในวัด โดยมีวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้น าชม 

3. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ โดยรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
รายละเอียดต่างๆของศาสนสถาน ตลอดจนกิจกรรมและผลงานต่างๆ ที่จัดขึ้น และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม และผู้สนใจทั่วไป  

4. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และเป็นศูนย์กลาง
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียน 
รู้ การถ่ายทอด และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น   
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5. จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนสถานที่สามารถอนุรักษ์อาคารและ
สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ศาสนวัตถุ และศิลปวัตถุท่ีมีคุณค่า รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 
ที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อท้องถิ่นได้นั้น สามารถใช้เป็นต้นทุนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และ
วิถีชีวิตชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดการ ดังนี้  

5.1 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดท่ีเน้นการรักษา
สมดุลของเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม โดยยึดหลักว่าการท่องเที่ยว
ต้องไม่ท าลายทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมของพ้ืนที่นั้นๆ โดยการท่องเที่ยว
จะเน้นไปที่การเข้าใจศาสนสถาน ประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบ รวมถึงการกระจายรายได้สู่
ชุมชน  

5.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยวในวัฒนธรรมของชุมชนผ่านทางกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับ โดยแนวคิดนี้มุ่งเน้น
การพัฒนาการ และสร้างเครือข่ายซึ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน  
                   ส าหรับการจัดการศาสนสถานเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ควรจะ
ค านึงถึงการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการสร้างรายได้ โดยต้องมีการวางแผนและกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือก าหนดทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม มีการปรับปรุงและพัฒนาศาสนสถานที่เหมาะสม วางแผนโครงการพัฒนาทั้งระยะสั้นระยะ
ยาว การจัดโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมภารกิจ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การเตรียมบุคลากร 
การเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นที่การประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในชุมชน ที่จะร่วมกันหาจุดเด่นของศาสนสถาน เพ่ือรักษาไว้ทั้งคุณค่า
และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ด้วย  
 

แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
การเรียนรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน เป็นโอกาสที่คนทุกคนจะได้รับโดยตรง มีความสะดวก 

รวดเร็ว และเข้าถึงได้ตลอดชีวิต แม้ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อมูลข่าวสารและวิทยาการ
สมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย แต่ภูมิปัญญาที่ได้รับการบ่มเพาะจนเป็นที่ยอมรับสืบต่อกันมา ยังถือเป็นองค์
ความรู้ที่ยังทรงคุณค่า และเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้แสวงหาและใฝ่เรียนรู้ และหากรู้จักน ามาบูรณาการ
และประยุกต์ใช้กับบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จนก่อให้เกิดผลดีและประสบ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ก็ยิ่งเป็นการดีที่จะช่วยให้สังคมและชุมชนกลายเป็นสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ดังนั้น ภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล ในชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจ และควรศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.  ความหมายของภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     
ภูมิปัญญา  (Wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของการด าเนินชีวิตของคน

ไทยที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัย 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ก: 17) 

ค าว่า ภูมิปัญญา มีหลายรูปแบบ มีขอบเขตของค าจ ากัดความและจุดประสงค์ในการ
น าไปใช้แตกต่างกันไป เช่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาชุมชน เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะใช้ค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายจากนักวิชาการดังนี้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง ความรู้ของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์และความริเริ่ม รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ระหว่าง
การสืบทอด มีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง พัฒนา สูญหายไปบ้างและเกิดเป็นความรู้ใหม่ตาม
ยุคสมัย  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการใช้ภูมิปัญญาหรือความรู้ในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งเป็นความรู้ชุดใหม่ (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2554: 40) 

ประเวศ  วะสี และศิริ  ทิวะพันธ์ (2540) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่
เกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชา 
ไม่แยกเป็นวิชาแบบที่เราเรียนมา แต่เป็นการเชื่อมโยงกันทุกรายวิชา ทั้งท่ีเป็นเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ 
การศึกษา และวัฒนธรรม จะผสมผสานเข้ากันหมด 

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ประสบการณ์ ที่ชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้
คิดค้นขึ้นและน ามาใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ซึ่งได้รับการยอมรับจากสาธารณชน และน ามาเป็นแบบอย่าง
ในการปฎิบัติ มีการสะสม สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 

2. ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของภูมิปัญญา 
โดยก าหนดไว้ถึง 3 มาตรา คือ มาตราที่ 46, 81 และ 289 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปว่า “ชุมชน 
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น และรัฐต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมโดยส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง” และในพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัด
การศึกษา โดยระบุไว้ในมาตรา 7 ว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยว 
กับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค ความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความ
เป็นคนไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”  (ราชกิจจานุเบกษา, 2550; ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2559) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน เป็นองค์
ความรู้ที่มีคุณค่าและดีงาม ช่วยจรรโลงชีวิตและวิถีชมุชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนและสมดุล เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการพัฒนา  ทั้งการพัฒนา
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการ
ผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม  เพ่ือให้เกิดภูมิปัญญาที่หมาะสมกับยุคสมัย รวม 
ทั้งมีคุณประโยชน์ในการท าให้ชุนชน สังคม ประเทศชาติ ด ารงความเป็นชาติไว้ได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จึงมีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยรวม และน าไปใช้ในการต่อยอดเพ่ือการพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

 
3. กระบวนการเกิดภูมิปัญญา 

 
 จากการที่บุคคลมีการใฝ่รู้ รักดี ท าดี หาทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

จนมีความสามารถและได้มาซึ่งองค์ความรู้ในภูมิปัญญาต่างๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนต่างๆ หลายวิธ ี
ได้แก่ คิดได้ด้วยตนเองเพราะยังไม่มีใครท าได้มาก่อน สืบทอดจากบรรพบุรุษ เรียนรู้จากผู้รู้ เรียนรู้
จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้จากศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและการละเล่น เรียนรู้จากความ
เชื่อ เรียนรู้จากสื่อต่างๆ  เป็นต้น (นาวา วงษ์พรม และคณะ, 2558) ซึ่งการเรียนรู้และการถ่ายทอด
องค์ความรู้เหล่านี้ท าให้เกิด ความรู้ ทักษะ เทคนิค และความสามารถที่ท าให้เกิดการถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในเชิงประจักษ์ที่หลากหลายสาขาวิชา ส่งผลให้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายภูมิปัญญาทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

 
4. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจ าแนกได้หลายประเภท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (สารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชน, 2559; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2559; ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553ข: 10) 

 4.1  สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ 
และด้านเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม สามารถพ่ึงพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่างๆ ได้แก่ การแก้ปัญหาเกษตรกรรม การท าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน การแก้ไข
ปัญหาด้านการผลิต ด้านการตลาด ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐกรรม เทคโนโลยีและ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ด้านเกษตรกรรม รวมทั้งความเชื่อและพิธีกรรมในการด ารงชีวิตเพ่ือแก้ปัญหา
เพ่ือให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก และเพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร ดังจะเห็นได้จาก
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรทั่วทุกภูมิภาคของไทยถือเป็นสิ่งมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ 



139 

 

 

 4.2 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
 4.3  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ในการแปรรูปผลผลิต การบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม เป็นกระบวนการที่ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน นอกจากจะน าอาหาร
มาบริโภคเพ่ือการอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยังได้น าเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้ เพ่ือให้
สามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานานโดยน ามาแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิตและการ
จ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
 4.4   สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ การด าเนินงานด้าน
ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่มีรูปแบบ กระบวนการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่มีคุณค่าควรแก่การ
น าไปปฏิบัติ 
 4.5  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ
สะสมและบริหารกองทุนและธุรกิจชุมชน ทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือเสริมสร้างชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 
 4.6 สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดการสวัสดิการในการประกัน
คุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 4.7 สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพและอนามัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เก่ียวกับสมุนไพรและต ารายาพ้ืนบ้าน ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่ายทอด
ให้กับคนรุ่นหลัง ถือว่าเป็นปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์  
 4.8  สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถสร้างผลงานทางด้านภาษา ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ รวมทั้งวรรณกรรมทุกประเภททั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 4.9 สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ 
เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ นาฎศิลป์ เป็นต้น ศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นการสร้างสรรค์
งานศิลปะต่างๆ โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
เทคนิค ความคิด ความเชื่อของบรรพบุรุษเป็นอย่างดี 
 4.10 สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้
หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่า ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัการประพฤติปฏิบัติ ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับความเชื่อและศาสนา มีลักษณะที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างกัน  
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5. แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
      

ภูมิปัญญาเกิดจากการใช้ชีวิตตามธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ 
ที่ชาวบ้านหรือชุมชนปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เกิดจากการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม ได้จาก
ประสบการณ์เฉพาะจากการท ามาหากิน การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต ท าให้เกิดเป็นแบบแผน
พฤติกรรมของสังคม และเป็นที่ยอมรับว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเป็นองค์ความรู้ที่
มีความเฉพาะของแต่ละแห่ง ซึ่งอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไป ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มี 2 ลักษณะคือ 1) ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล และ 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยน 
พัฒนาหรือต่อยอดท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป การเกิดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใหม่ ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ได้แก่  มีวัฒนธรรมเป็นฐาน 
มีลักษณะผสมผสาน มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อ เน้นการปฏิบัติที่ถูกท านองคองธรรมและพฤติกรรม
มนุษย์ เน้นพฤติกรรมกลุ่มของหน่วยทางสังคมและสถาบันสังคม ภูมิปัญญาจึงมีความส าคัญต่อชุมชน
ในการน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความเชื่อมโยงให้เกิด
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย น าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ
มาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยน าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมให้กลายเป็นวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและน ามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งสามารถต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจร สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ 

การด าเนินการเพ่ือยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมขน มีข้ันตอน
ในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ดังนี้ (เทิดชาย  ช่วยบ ารุง, 2554: 71-72) 

5.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหรือบริบทของพื้นที่ ได้แก่ ประชากร อาชีพ รายได้ การศึกษา 
เป็นต้น โดยศึกษาภาพรวมของพ้ืนที่ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค หรือโอกาสในการพัฒนา
อย่างไร 

5.2 วิเคราะห์ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่จะท าการพัฒนา โดย พิจารณาหน่วยทางสังคม 
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีบทบาทและสถานการณ์อย่างไร  และพิจารณาว่าพ้ืนทีป่ระกอบด้วย
สถาบันหรืองค์กรทางสังคมใดบ้าง มีบทบาทและศักยภาพเพียงใด  รวมทั้งศึกษาโครงสร้างทางสังคม 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยทางสังคมและสถาบันทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน  

5.3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและสถานการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะพัฒนา เพ่ือดูว่า
ในพ้ืนที่หรือชุมชนนั้นมีองค์ความรู้ใดบ้าง แต่ละภูมิปัญญาอยู่ในภาวะใด ซึ่งอาจอยู่ในภาวะหลง
เหลืออยู่ ก าลังจะสูญหาย หรือสูญหายไปแล้ว  

5.4 วิเคราห์ปัญหาและศักยภาพของพ้ืนที่ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
พ้ืนที่ที่จะท าการพัฒนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา 

5.5 วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาพื้นที่ที่จะด าเนินการ เพ่ือพิจารณาช่องทางที่จะน าภูมิ
ปัญญาที่น่าสนใจหรือมีโอกาสที่จะใช้ในการพัฒนา โดยอาศัยเทคนิคใดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
โอกาสเหล่านั้น 
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5.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนหรือพ้ืนที่มีส่วนร่วมการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านการมองอย่างรอบด้าน ทั้งในมุมมองของคนในพื้นที่และคนนอกพ้ืนที่  
                ภูมิปัญญา เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนและด ารงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านาน เกิดจากการสะสมบ่ม
เพาะและปรับสภาพการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับกับสภาพแวดล้อม ตามกาลเวลามาอย่างยาวนาน 
เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการคิดค้น เรียนรู้ แก้ปัญหา และมีการสืบทอดเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นสู่
รุ่น และมีลักษณะส าคัญคือ สามารถเชื่อมโยงเรื่องของอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การศึกษา 
วัฒนธรรม อย่างกลมกลืนกัน  ความสามารถที่เกิดจากการสังเกต การศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จึงกลายเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ทีจ่ะช่วยส่งเสริมการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทบุคคล : ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดหรือบันทึกเรื่องราวความรู้
ต่างๆ ไว้กับตัวเอง ซึ่งเรียกว่า ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งไม่ได้ถูกบันทึกในสื่อที่สามารถรับรู้ด้วยการอ่านหรือการฟัง แต่เป็นสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในตัว
บุคคล ซึ่งเรียกว่า ความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ 
จัดเป็นเคล็ดวิชาที่ไม่สามารถมองเห็น เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติแต่ละท่าน ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ปฏิภาณไหวพริบ (Fros, 2559)  ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่มีในทุก
ท้องถิ่นและชุมชน ดังนั้นผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านจึงถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     

1. ความหมายของปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้รู้ 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553ก: 17) กล่าวว่า ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ 
หมายถึง บุคคลผู้มีทักษะและวิธีปฏิบัติที่ได้มาจากประสบการณ์ แต่ละประสบการณ์แต่ละเรื่องแต่ละ
สภาพแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขของปัจจัยเฉพาะที่แตกต่างกันไป อาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่จากความคิด
สร้างสรรค์ น ามาใช้แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างการผลิต รวมทั้งเป็นความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาอย่าง
โชกโชน ส่งผลให้มีโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการมีเหตุและมีผลในตัวเอง จนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรม เป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้ ช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่รอด ช่วยสร้างสรรค์การผลิตและ
ช่วยในท างาน  

จันทิรา  ธนสงวนวงศ์  (2559)  กล่าวถึงปราชญ์ชาวบ้าน ว่าหมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้า 
ของภูมิปัญญา และน าภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จ สามารถถ่าย 
ทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงภูมิปัญญาแต่ละสาขาให้แพร่หลาย จนอาจเรียกว่า  ผู้ทรงภูมิ
ปัญญา  
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               นิคม  ชมภูหลง (2548) ได้กล่าวถึงความหมายของ ผู้รู้หรือครูภูมิปัญญา ไว้ว่า บุคคลผู้
ทรงภูมิปัญญาด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็น
ที่ยอมรับของสังคมและชุมชน และได้มีการยกย่องเป็นผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัด
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 สรุปได้ว่า ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะ
และวิธีปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์หรือสืบทอดภูมิปัญญาต่อเนื่องมา 
มีความสามารถในการน ามาบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ แก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ชุมชนและสังคม จนเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถว่าเป็นบุคคลผู้
ประสบผลส าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

2. ความส าคัญของปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้รู้ 
 

                ลักษณะของภูมิปัญญาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับสิ่งแวดล้อม และคนกับ
ธรรมชาติ คนมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ของตนเองในการใช้ความรู้ ทักษะ ความเชื่อและ
พฤติกรรม เป็นองค์รวมในการท ากิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต โดยเฉพาะในการใช้แก้ไขปัญหา การ
จัดการ การปรับตัว การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางสังคม ภูมิ
ปัญญาจากบุคคลที่มีลักษณะใฝ่รู้ รักดี ท าดี และช่วยแก้ปัญหา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ได้มาขององค์ความรู้ โดยเป็นผู้คิดรังสรรค์ข้ึนมาด้วยตนเอง สืบทอดจากบรรพบุรุษ เรียนรู้จากผู้รู้ 
เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เรียนรู้จากศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่น เรียนรู้จาก
ความเชื่อ จากสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ท าให้บุคคลได้องค์
ความรู้ที่จะน าไปสู่การพัฒนา เลือกสรรและปรับปรุง รวมทั้งต่อยอดความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เกษตรกรรม ด้านหัตถกรรม ด้านแพทย์แผนไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านศาสนาและประเพณี 
เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถถ่ายโอนด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สั่งสอน ถ่ายทอด 
ดังที่ปรากฎในงานวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “คอง-คะล า” วิถีลาวชาวหลวงพระบาง ที่พบว่า 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในตัวบุคคลคน ใช้วิธีการถ่ายทอดด้วยการอบรมสั่ง
สอน ท าเป็นตัวอย่าง การเลียนแบบและการก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ (นาวา  วงษ์พรม และคณะ, 
2558) ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ดังนี้  มีความรู้ มีทักษะ มี
เทคนิค มีแหล่งเรียนรู้ มีภาคีเครือข่าย มีความสามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่องค์ความรู้ในเชิง
ประจักษ์ได้  
 ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้จึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคลที่มีบทบาทต่อชุมชนอย่าง
มาก เพราะบุคคลจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ วิทยาการต่างๆ ให้กับชุมชน โดยอาศัยการสื่อสาร
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การสั่งสอน เลียนแบบกัน บุคคลเหล่านี้สามารถ
สร้างสรรค์ทรัพยากรและวิทยาการต่างๆ ให้กับชุมชนได้มากมาย สามารถน าความรู้ความสามารถท่ีมี
มาใช้ให้เกิดกับชุมชนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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3. ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทบุคคล 
 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทบุคคล ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ในวิทยาการต่างๆ 
หลากหลายสาขา และอยู่ในฐานะต่างๆ เช่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นญาติ เป็นผู้สอน เป็นเพื่อน เป็น
ผู้ร่วมงาน เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทบุคคลใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

3.1 ปัจเจกบุคคล คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือหลายเรื่องท่ีเป็นที่สนใจและเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และบุคคลนั้นใช้ความรู้ความสามารถนั้นให้
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้ แหล่งการเรียนรู้ประเภทนี้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

       3.1.1 ผู้น าที่เป็นทางการ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกในหมู่บ้าน เป็นต้น  

       3.1.2 ผู้น าตามธรรมชาติ ได้แก่ บุคคลที่มีศักยภาพ ได้รับการยอมรับเชื่อถือจาก
คนในชุมชน เช่น ผู้น าทางศาสนา ผู้อาวุโส เป็นต้น 

3.2 กลุ่มบุคคล คือ บุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชน มีความรู้ความสามารถรวมกลุ่มกัน
เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน แหล่งการเรียนรู้กลุ่มบุคคลประกอบด้วย  

      3.2.1  กลุ่มบุคคลที่เป็นองค์กรภาครัฐ เช่น ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น  
      3.2.2 กลุ่มบุคคลที่เป็นองค์กรภาคเอกชน เช่น กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มศิลปิน กลุ่ม

หนุ่มสาว กลุ่มวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 

4. แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาประเภทบุคคลให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

                 เนื่องจากแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น เพราะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในท้องถิ่นหรือชุมชนที่เป็นผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน ก็คือผู้ทรง
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั่นเอง ดังนั้น แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทั้งสองประเภทนี้ จึงไม่สามารถแยกออก
จากกันได้เลย แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคลที่เป็น “ผู้ทรงภูมิปัญญา” จึงเป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้
ประเภทบุคคลและแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้วย และหากมีการสกัดเอาความรู้ 
องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญาเหล่านี้ออกมาจัดแสดง ก็จะท าให้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกประเภท
หนึ่งได้ เช่น เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งเป็นอนุสาวรีย์ จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
  วิธีการที่จะท าให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาประเภทบุคคลที่มีมาแต่โบราณยังคง
รักษาและธ ารงอยู่ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมี 3 รูปแบบดังนี้ (แก้วเวียง  น านาผล, 2554: 225) 
  1. การอนุรักษ์ เป็นการบ ารุงรักษาสิ่งที่ดีงาม เช่น ประเพณีต่างๆ หัตถกรรม และ
คุณค่าหรือการปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม 
  2. การฟ้ืนฟู เป็นการรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามท่ีหายไป หรือก าลังจะเลิกให้กลับมาเป็นประโยชน์ 
เช่น การรื้อฟ้ืนดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน 
  3. การประยุกต์ เป็นการปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันให้
เหมาะกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลประสานกับการรักษาสมัยใหม่ การอนุรักษ์
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ดนตรีพ้ืนบ้านผสานกับดนตรีในสมัยใหม่ ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นความรู้ของชาวบ้าน  
ซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาด  รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษ สืบทอดจาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
    4.1 การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       กระบวนการในอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีข้ันตอนและวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา การถ่ายทอด  การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด  
การเสริมสร้างเอตทัคคะ การเผยแพร่แลกเปลี่ยน เป็นต้น (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2554: 47-48) ซึ่งสิ่งที่
เป็นเป้าหมายส าคัญในการท าให้ภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวบุคคลกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ การสืบ
ทอด ซึ่งหมายถึง การที่คนรุ่นหนึ่ง สร้างสรรค์ สั่งสม และถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความสามารถ 
ตลอดจนผลิตผลจากความรู้ ความคิดนั้นๆ ต่อไปยังคนรุ่นหนึ่งเพ่ือความต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้าของ
เผ่าพันธุ์  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 1199) การสืบทอดมีความส าคัญมากต่อการด ารงไว้ซึ่งภูมิ
ปัญญา ความคงอยู่มรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ จ าเป็นต้องมีสายใยแห่งการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นต่อรุ่น 
ระหว่างของเก่าและของใหม่ ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 15-17) เสนอ
รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาไว้ ดังนี้ 
       4.1.1   การสืบทอดภายในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ลูกหลาน เครือญาติที่อยู่ใกล้ชิด
กัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาให้กันและกัน ภูมิปัญญาบางอย่างอาจถ่ายทอดให้ด้วยการเรียนรู้
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน แต่บางอย่างซึ่งถือเป็นเคล็ดลับของวงศ์ตระกูล อาจมีการเจาะจงให้เฉพาะ
บุคคลให้เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาอันเป็นมรดกส าคัญดังกล่าว 
       4.1.2  การสืบทอดจากปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ รู้  ให้แก่บุคคลอ่ืนๆ  ซึ่งอาจเป็น
ลูกหลานหรือเป็นลูกศิษย์หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป  การถ่ายทอดลักษณะนี้จึงเป็นเหมือนการสอนจาก
ครูซึ่งมีความช านาญหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้น 

4.2  การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ในการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญา ให้ทัศนะว่าการถ่ายทอดความรู้ คือ การ
บอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและน าไปใช้ปฏิบัติได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ  ไม่ได้เรียนวิชาการสอนจากสถาบันใดๆ  แต่จะใช้สามัญ
ส านึกแบบสังคมปะกิต  คือ การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจ าสืบทอดกันมาใน
ครอบครัวและใช้การถ่ายทอดโดยวิธีการดังนี้  (อบเชย  แก้วสุข,  2543  อ้างถึงใน แก้วเวียง  น านา
ผล, 2554: 226) 
       4.2.1 ใช้วิธีสาธิต คือ ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอน ให้ผู้เรียนท าให้
เข้าใจแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
       4.2.2 ใช้วิธีปฏิบัติจริง คือ ฟัง ค าบรรยาย อธิบาย สาธิตแล้วน าไปปฏิบัติจริง
และปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดความช านาญ เพราะผลงานที่จะใช้ด ารงชีวิตได้ ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง 
น าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช้ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในต าราเท่านั้น 
  รูปแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา มีหลายวิธีที่ เหมาะสมและแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ทั้งในแบบทางตรงและทางอ้อม การถ่ายทอด เรียนรู้ สืบทอดต่อกัน
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จากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปัจจุบัน จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ (พระสุริยา  มาตย์ค า, 
2552: 37-38) 
  1. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก มักใช้รูปแบบที่มุ่ งเน้นเพ่ือการเสริมสร้างนิสัยและ
บุคลิกภาพ  เช่น การละเล่น การเล่านิทาน การลองท าตามตัวอย่าง การเล่นปริศนาค าทาย เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้รู้จักสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท า 
  2. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ผู้ใหญ่  ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์แล้ว  การถ่ายทอดจึง
เป็น การบอกเล่าผ่านพิธีกรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น  โดยจะมีขั้นตอนในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ  มีการถ่ายทอดเชื่อมโยงประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ 
  ภูมิปัญญาจากตัวบุคคลไม่อาจอยู่ยืนยาวอย่างถาวรได้ หากไม่มีการบริหารจัดการให้
ด ารงอยู่ ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ประเภทนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึง
สรุปวิธีการด าเนินการเพ่ือยกระดับภูมิปัญญาประเภทบุคคลให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้ 
(นาวา  วงษ์พรม และคณะ, 2558; นิคม ชมภูหลง, 2548: 36-37; พนัส  โพธิบัติ, 2559: 62) 

1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้รู้ ปราชญ์ชาว ภูมิปัญญาจากบุคคล เพ่ือรวบรวม
และจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า 

2. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สกัดความรู้ชนิดฝังลึก 
(Tacit Knowledge) จากตัวบุคคลหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) เพ่ือน าองค์ความรู้มาบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บเป็นคลังความรู้ 

3. ออกแบบชุดความรู้ในรูปแบบต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและสร้างชุด
ความรู้ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน มีการบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบชุดความรู้
ส าหรับชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพในการด าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนนั้น 

4. ผลิตสื่อสารสนเทศเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของบุคคล จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ 

5. จัดตั้งหน่วยงานซึ่งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
บุคคลผู้เป็นผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงาน 

6. ประกาศยกย่องบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญา ให้สามารถท าหน้าที่ในการถ่ายทอดและ
พัฒนาผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ จัดระบบสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการถ่าย 
ทอดและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

7. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานเอกชน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 

8. สนับสนุนการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดระบบคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือให้เป็นมรดกทางปัญญาของแผ่นดินหรือของท้องถิ่น เป็นทุนทางปัญญาในการต่อยอดเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
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9. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและสาธารณชนทั่วไปมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และรู้จักน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและชีวิต ประจ า 
วัน 

10.   จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
เป็นศูนย์ข้อมูลรวบรวมบุคคลากรซึ่งเป็นผู้ทรงภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา ศิลปิน
แห่งชาติ ราชบัณฑิต ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างยิ่งขึ้น 

11.   จัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทบุคคลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งจะเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ทรงภูมิปัญญาเหล่านี้ได้แสดงออกซ่ึงความรู้ความสามารถ และยังสร้างความรู้สึกภาคภูมิ 
ใจให้กับบุคคลเหล่านั้นด้วย 
                 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ไม่ว่าจะอยู่ในตัวบุคคล หรือแฝงอยู่ในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในชุมชนก็ตาม ล้วนแต่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า แสดง
ถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ทั้งยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องเหมาะ 
สมกับชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทั้งนี้เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนใด ก็มักเกิดจากการเรียนรู้ 
สะสมบ่มเพาะจากประสบการณ์ของผู้คนในชุมชน จนกลายเป็นแบบแผนที่ทุกคนให้การยอมรับ และ
มีการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น องค์ความรู้ที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้มานาน จนก่อให้เกิดความน่าเชื่อ 
ถือและทรงคุณค่าเหล่านี้  หากทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับบุคคลที่เป็นผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านซึ่งมีอยู่ในทุกชุมชน ต้องมีการส่ง 
เสริมและสนับสนุนบุคคลเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม และการสกัดองค์ความรู้ออกมาจัดเก็บในรูปแบบที่
เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ก็เป็นสิ่งที่จะต้องท าควบคู่กันไป เพราะเป็นวิธีที่จะอนุรักษ์และคงคุณค่ามรดก
ทางปัญญาให้ยั่งยืนต่อไป 

 

บทสรุป 
    
            บทบาทของรัฐในการส่งเสริมการด าเนินของแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น ประเด็นที่
ส าคัญได้แก่ การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือร่วมสร้างนักวิชาการ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่จะกระจายไปอยู่ในทุกแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้
ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพ การสนับสนุน
ด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมและชี้แนะให้ผู้รับผิดชอบแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ มีแนวทางในการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายการ
ให้บริการร่วมกันระหว่างแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือกระจายการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้า 
หมาย และเสริมประสิทธิภาพของการบริการซึ่งกันและกัน 
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บทท่ี 5 
 

สภาพ ปัญหา และแนวโน้มแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 
 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของไทยได้มีการจัดตั้ง พัฒนา และมีการใช้ประโยชน์โดยมี
พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งนี้เพราะรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยต่างให้ความส าคัญใน
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่
ใกล้ตัว ทั้งแหล่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการสั่งสมและมีอยู่ตามธรรมชาติ และแหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน จึงท าให้เกิดแหล่งการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ทุกสาขาวิชา มีรูปแบบที่หลาก 
หลายแตกต่างกันไป เช่น โบราณสถาน  ศาสนสถาน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ที่อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสาธารณะ น้ าตก ป่าไม้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน ฯลฯ แหล่งการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนเหล่านี้ ต่างมีสภาพการด าเนินงาน การใช้
ประโยชน์ และอาจพบสภาพปัญหาในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ทั้งผู้น าในการจัดตั้ง ผู้การสนับสนุน ตลอดจนประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ จะต้องรู้และเข้าใจใน
สภาพ ปัญหา และแนวทางที่จะช่วยกันปรับปรุงพัฒนาให้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่หรือที่จะจัดตั้งขึ้น
ใหม่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

สภาพแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลายทั้งท่ีจัดตั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่

เป็นทางการ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในปัจจุบันมีประมาณ 6,000 แห่ง (ข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ. 
2559) ส่วนใหญ่เป็นแหล่งการเรียนรู้ขนาดเล็กและอยู่ภายใต้การกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ มี
มาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการที่แตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชน
แต่ละแห่ง ส่วนใหญ่ยังขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล  (คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้, 2559: 
5) การจะด าเนินการจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งการใช้บริการแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นต้องศึกษาสภาพในประเด็นที่
ส าคัญเพ่ือน ามาใช้ประกอบการวางแผนปรับปรุงพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงสุด ได้แก่ 
สภาพการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สภาพความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ 
สภาพการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  
1. สภาพการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 
     จากการวิเคราะห์สภาพของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในปัจจุบัน ประกอบกับผลการ

ส ารวจของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
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(คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้, 2559: 5-6) สรุปลักษณะการด าเนิน 
งานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในด้านต่างๆ ที่ส าคัญที่เห็นว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพในการให้ 
บริการ ได้ 4 ประเด็นได้แก่ การบริหารจัดการ การด าเนินการ  การประสานงาน และการติดตาม
ประเมินผล  ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

1.1  การบริหารจัดการ 

       แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนส่วนใหญ่ มักอยู่ภายใต้การบริหารงานของหน่วยงาน
ราชการ ท าให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละประเภทจะต้องยึดตามระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบในการบริหารตามระบบราชการ แม้กระทั่งแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นของเอกชนก็มีอยู่
จ านวนไม่น้อยที่ยึดแบบอย่างและธรรมเนียมการบริหารจัดการตามแบบราชการ เป็นที่ทราบกันดีว่า
การบริหารในระบบราชการมีข้อด้อยคือ ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การด าเนินการทุก
อย่างต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตอนและอยู่ภายใต้กรอบที่ราชการอนุญาต การบริหารงานที่ยึดโยงกับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ เป็นจ านวนมาก กฎระเบียบบางเรื่องเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานและ
ไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดความล่าช้าขาดความคล่องตัว ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นใน
การท างาน นอกจากนี้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนยังให้ความส าคัญน้อยกับการยกระดับคุณภาพคนใน
ศตวรรษท่ี 21 และการน าเองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างคุณค่าเพ่ิมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ขาดการ
วางแผนในการออกแบบมาตรการและกลไก ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชน 
ทุกช่วงวัย ทุกพ้ืนที่ ทั้งความสามารถในการเสียค่าบริการ การเข้าถึงพ้ืนที่ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือกระจายองค์ความรู้ 

1.2  การด าเนินการ 
สภาพการด าเนินการของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลายประเภทในปัจจุบันเมื่อ

เปรียบเทียบกับสภาพการด าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลายแห่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  บุคลากรเพ่ิมข้ึนจากเดิม ช่วยให้มีความคล่องตัวในการด าเนินการมากขึ้น
สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมข้ึน ความก้าวหน้าในด้านเทคโลยี วิทยาการและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ท าให้แหล่งการเรียนรู้สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานส่งผลให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการมากขึ้น แต่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวงจ ากัดและเป็นการสื่อ 
สารแบบทิศทางเดียว  

1.3  การประสานงาน 
      การประสานงานของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนส่วนใหญ่ยังมีเฉพาะในแนวตั้ง ซึ่ง

หมายถึง มีการประสานงานกันเฉพาะในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน ขาด
การประสานงานในระหว่างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างประเภทและต่างสังกัดกัน และพบว่า ความ
ร่วมมือและประสานงานกันระหว่างแหล่งการเรียนรู้กับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษายังมีจ ากัด 
ทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการ การจัดกิจกรรม การระดมทุน และการแบ่งปันทรัพยากร  การติดต่อ
ประสานงานอยู่แต่เฉพาะในกลุ่มเดียวกัน ส่งผลให้ขาดโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาหรือได้เรียนรู้องค์
ความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือบูรณาการเพ่ือสร้างสรรค์งานและ
บริการแก่ผู้ใช้บริการ  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากขาดหน่วยงานที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
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แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ที่จะท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจากแหล่งต่างๆ ไว้
อย่างเป็นระบบ  

1.4  การนิเทศติดตามประเมินผล 
สภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ใน

ชุมชน ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะต่างคนต่างท า  หน่วยงานใดรับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้ประเภทใดก็จะมี
การนิเทศติดตามประเมินผลแหล่งการเรียนรู้ที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบ การนิเทศติดตามประเมิน 
ผลแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน มีการด าเนินการโดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการก ากับ
ดูแลติดตามผล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปเสนอต้นสังกัดและผู้ด าเนินการเพ่ือหาทางปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และมีการแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ท าหน้าที่คอยติดตามผลการปฏิบัติงานของแหล่ง
การเรียนรู้เฉพาะประเภท ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สังกัด ส่วนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นประเภทบุคคล 
ส่วนใหญ่จะไม่มีหน่วยงานที่จะท าการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นทางการ และยังพบว่า แหล่ง
การเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังขาดการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ 

 
2. สภาพการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในปัจจุบัน เริ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มประชาชนทั่วไปมาก

ยิ่งขึ้นมากกว่าในอดีตซึ่งมีเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้อยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะในห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑสถาน โบราณสถาน สถานประกอบการ ฯลฯ 
เพ่ือไปใช้เพื่อการศึกษาประกอบการค้นคว้าท ารายงาน ซึ่งจากผลการส ารวจของส านักสถิติแห่งชาติ 
(2557) พบว่า สาเหตุที่ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปเข้าใช้บริการห้องสมุดและอ่านหนังสือนอกเวลา
เรียนหรือเวลาท างาน ซึ่งหมายถึงใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และอ่านที่บ้านคือ เพ่ือความสุข ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และเพ่ือผ่อนคลายความเครียดมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้
บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในลักษณะการไปพักผ่อนมากกว่าที่ตั้งใจจะไปใช้ในลักษณะของ
การศึกษาเรียนรู้โดยตรง อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เครือข่ายออนไลน์มากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึ้น โดยสภาพการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 

2.1  สถานที่ตั้งของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

                       แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีสถานท่ีตั้งมีจุดให้บริการที่แน่นอน เช่น พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ศาสนสถาน เป็นต้น ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ศูนย์กลางใน
ชุมชน จึงท าให้มีผู้ไปใช้บริการค่อนข้างมาก และแหล่งการเรียนรู้แห่งใดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก แม้จะ
เดินทางไปค่อนข้างล าบาก แต่ก็ยังเป็นที่สนใจและมีผู้ไปใช้บริการมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น วัดป่าภู
ก้อนที่มีอาคารสถานที่สวยงาม ท าเลที่ตั้งบนยอดเขา อุทยานแห่งชาติภูกระดึง แม้จะอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน และเดินทางไปค่อนข้างล าบาก แต่ยังมีผู้คนเดินทางไปเยี่ยมชมในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันสถานที่หรือแหล่งที่ตั้ง ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเสมอไป หากมีระบบคมนาคมที่สามารถสร้างความสะดวกและความปลอด 
ภัยให้กับทุกคน ก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไป แตป่ัญหาส่วนใหญ่พบว่า พ้ืนที่ทางกายภาพ
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ของแหล่งการเรียนรู้ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และ
ขาดการวางแผนในการพัฒนาและดูแลพื้นที่ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 

2.2  เจตคตแิละลักษณะนิสัยของผู้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน
ส่วนใหญ่ยังไม่แพร่หลาย แม้จะมีบางส่วนที่เริ่มเข้าใจและมีความมุ่งม่ันที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับ
บุตรหลานของตนเองที่บ้านแทนการส่งเข้าเรียนในระบบโรงเรียน จากความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปที่เห็นว่า การเรียนรู้ต้องได้เรียนในสถาบันการศึกษาเท่านั้น ต้อง
มีครูอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จึงท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ขาดลักษณะนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งรวมถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่อ่านหนังสือน้อย ดังสถิติจากการส ารวจการอ่านของ
คนไทยของส านักงานสถสถิติแห่งชาติซึ่งมีการส ารวจทุกๆ 2 ปี ผลการส ารวจในปีล่าสุด พ.ศ. 2558 
พบว่า สถิติการอ่านของคนไทยลดลง คืออ่านหนังสือร้อยละ 77.7 หรืออ่านเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน โดย
นิยมการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 50 (ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), 
2559: 5) ซึ่งต่ ากว่าที่ส ารวจในปี พ.ศ. 2556 ที่คนไทยอ่านหนังสือร้อยละ 81.8 ทั้งนี้เนื่องจากในปี  
พ.ศ. 2558 ที่มีการส ารวจนี้ได้รวมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เอสเอ็มเอส อีเมลด้วย ท าให้
ความสนใจในการอ่านหนังสือที่เป็นรูปเล่มลดลง รวมถึงในปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครได้รับเลือก
ให้เป็น “เมืองหนังสือโลก” จึงท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังกว่าทุกปี ท าให้สถิติในปี พ.ศ. 2556 สูงกว่าปกติ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2557: iii, 7)   ส่วนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นประเภทอ่ืนๆ ประชาชนก็เข้าใช้บริการน้อยเช่นเดียว 
กัน ทั้งยังพบว่าพฤติกรรมในการใช้บริการบางส่วนยังขาดจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ สงวนรักษา
ทรัพย์สมบัติสาธารณะ ยังพบการท าลาย และชอบเก็บของจากแหล่งการเรียนรู้มาเป็นที่ระลึก หรือ
ท าให้เกิดความสกปรกแก่แหล่งการเรียนรู้ใช้ชุมชนที่ไปใช้บริการด้วย 

2.3  ความพร้อมในการให้บริการของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการศึกษา

จะต้องมีการเตรียมการและเตรียมตัว ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งในสภาพปัจจุบันพบว่า 
2.3.1 ผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่จะบริการไปตามภารกิจหน้าที่ที่เคยปฏิบัติจึงท าให้ขาด

ความแปลกใหม่ที่จะจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริการเพ่ิมข้ึน ถ้าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแห่งใด  
พยายามจัดกิจกรรมแปลกใหม่ ก็จะท าให้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นแห่งนั้นได้รับความสนใจมีการใช้
บริการเพิ่มข้ึนตามกระแสนิยม เช่น การจัดงานมหกรรมการอ่านของห้องสมุดประชาชน พิธีร า
บวงสรวงอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์เมืองอุดรธานีครบ 125 ปี เป็นต้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวต้องมีการเตรียมด้านสถานที่เตรียมผู้บริการไว้เป็นอย่างดี  แตย่ังพบว่าบุคลากรยังขาดความรู้
และประสบการณ์เชิงรุกในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
สมัยใหม่  

2.3.2  ผู้ใช้บริการ  ผู้มาใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ประกอบด้วยหลาย
กลุ่ม แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นนักเรียน  นักศึกษา เนื่องจากได้รับค าสั่งและมอบหมายหรือแนะน าจากครู 
อาจารย์ มีการเตรียมตัวมาศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะหาความรู้ในเรื่องใดสิ่งใดที่มีความสนใจเป็น
พิเศษ หรือมีเป้าหมายเฉพาะชัดเจน ส่วนใหญ่ผู้ใช้กลุ่มนี้จึงมีปัญหาในการมาใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
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ชุมชนมากนัก ส่วนผู้ใช้บริการที่มาจากกลุ่มประชาชนผู้สนใจทั่วไป หรือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ไม่มี
การเตรียมตัวในการใช้ไว้ล่วงหน้า ส่วนหนึ่งท าให้เกิดปัญหาในการใช้บริการ เช่น มาไม่ตรงเวลาที่เปิด
ให้บริการ  ท าผิดกฎระเบียบการใช้ คนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับความสะดวกและความรู้ในการไปใช้แหล่ง
การเรียนรู้มากเท่าท่ีควร  และสร้างความหนักใจให้กับผู้ให้บริการ   

2.4  การจัดกิจกรรมและบริการ 
                       ปัจจุบันแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบางแห่งบางประเภทได้จัดกิจกรรมและบริการ
อย่างหลากหลาย และสร้างสรรค์แปลกใหม่เพ่ิมเติมข้ึนมาก แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคลที่เป็นภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น เช่น  ศิลปินแห่งชาติ  ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับอย่าง
กว้างขวางได้จัดท าประวัติเรื่องราวและผลงานของท่านเหล่านั้น จัดท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน 
ฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ ท าให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และสนใจเข้าใช้บริการอย่างกว้างขวาง  
ห้องสมุดประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการรู้หนังสืออย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมการอบรม
อาชีพต่างๆ แหล่งการเรียนรู้ประเภทโบราณสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ 
และจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนปรับปรุงการจัดแสดง การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
นิทรรศการถาวรได้อย่างน่าสนใจ มีการจัดสัปดาห์ของวันส าคัญเนื่องในโอกาสที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
และสถานที่หล่านั้นด้วย  มีการจัดงานแสดงแสงเสียงในโอกาสและเวลาที่เหมาะสม เพ่ือจูงใจให้
ผู้ใช้บริการในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ นับเป็นช่วงเวลาที่แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้รับความสนใจมาก
ยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมและบริการ แต่ในเรื่องของสื่อ
การเรียนรู้ยังไม่ตอบโจทย์การสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และพัฒนาทักษะเท่าที่ควร 

2.5  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
                       ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ 
ส่งผลให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมและการ
บริการอย่างมาก มีการน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างน่าสนใจในแหล่ง
การเรียนรู้หลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม โดยพัฒนาการจัดแสดงและระบบน าชม ด้วยการติดตั้งระบบคิวอาร์โค้ดและ
เออาร์โค้ด ซึ่งใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ไอแพดและแท็บเล็ต ที่จะแสดงข้อมูลและภาพ
ของโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ท าให้ผู้ชมได้รับความรู้และข้อมูลอย่างรวดเร็ว  มีการติดตั้งระบบคิวอาร์โค้ด
แล้วในอุทยานประวัติศาสตร์ 9 แห่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 41 แห่ง และโบราณสถาน 16 
รายการ นอกจากนี้ได้น าร่องติดตั้งระบบเออาร์โค้ดในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอีก 3 แห่ง อีกทั้งได้
จัดท าโครงการ  สมาร์ท มิวเซียม (Smart Museum) ซึ่งเป็นระบบน าชมในรูปแบบของระบบเสมือน
จรงิ (virtual reality) โดยน าร่องที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 138 รายการ (มติชนออนไลน์, 
2559) เพ่ือให้ความรู้พื้นฐานและช่วยจูงใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เกิดความต้องการเดินทางไป
ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถเข้าชมได้ที่ www.virtualmuseum.finearts.go.th และ
www.qrcode.finearts.go.th  
   
 

http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/
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2.6  การประชาสัมพันธ์ 
                       ความเจริญของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้สภาพการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และท าให้มีผู้ไปใช้
บริการจากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีอยู่ใกล้ตัวมากขึ้น การประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ในชุม 
ชน มีการจัดท าเอกสาร  แผ่นพับ  หนังสือ  หรือระเบียบการไปใช้แจกให้กับประชาชนได้รับทราบ 
และเป็นการเผยแพร่โฆษณาให้ประชาชนไปใช้บริการให้มากข้ึน  จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
มีการเปิดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจ การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นการเข้าใช้บริการ การประชาสัมพันธ์โดยสื่อมวลชน  เช่นหนังสือพิมพ์  วารสาร  วิทยุ  
โทรทัศน์  วีดิทัศน์  ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งในลักษณะ
ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบัน เช่น Facebook Youtube Twitter Intragram  Line เป็นต้น ซึ่งสามารถสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ เพราะสามารถส่งสารทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดสด (Live) ให้เห็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนนั้นได้ในทันที ยิ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสนใจเข้าใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

 
3. สภาพความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน พบว่า  ประชาชนในชุมชน

เริ่มตื่นตัวในการใช้ข้อมูลข่าวสารและความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวมากข้ึน จากการ
ได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และ
บริการต่างๆ ที่แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้บริการแก่ผู้ใช้ ท าให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวกและสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ท าให้เกิดการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
มากขึ้น และส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสได้แสดงออกซ่ึงความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และเกิดการเสียสละทั้งก าลังทรัพย์สิน ก าลังกาย ก าลังใจใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน   ยิ่งท าใหเ้กิดความสัมพันธ์ใน
ทีแ่น่นแฟ้น พร้อมที่จะให้การสนับสนุน  ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งมีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน กลายเป็นผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพและร่วมกันใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า 

สภาพความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจะแน่นแฟน้ขึ้นเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ตั้งแต่ต้น การที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่หลากหลายย่อมจะได้แนวคิดและแนวทางในการ
ด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีรอบคอบรัดกุม 
โดยสามารถท าได้ในลักษณะของที่ปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการ หรือคณะกรรมการด าเนินการ  
ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไทยพวนจังหวัดอุดรธานี ได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจากผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการเกษียณ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการ
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โรงเรียนในชุมชน พ่อค้า คหบดี รวมทั้งประชาชนที่มีความเป็นผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีเด่นในด้านต่างๆ 
มาร่วมกันท าหน้าที่ในการวางแผนตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง มีการร่วมกันข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินการ การจัดกิจกรรมและให้บริการ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนใน เป็นต้น การแต่งตั้ง
ประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมของแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป 
ทั้งนี้เพราะต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ด้วย เช่น โบราณสถาน ต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ฯลฯ ห้องสมุดประชาชน เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น แหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่งจึงมีการคัดเลือกประชาชนและ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่ที่แตกต่างกัน ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ฯลฯ เพ่ือให้ท างานได้อย่าง
ราบรื่นสอดคล้องกันจึงจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดี และจะเห็นว่าสภาพปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ้นตามล าดับ 
 

ปัญหาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนรูปแบบต่างๆ ต้องอาศัยบุคลากรและหน่วยงาน องค์กรที่มีส่วน

เกี่ยวข้องช่วยกันปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ตามนโยบายและแผนงาน แม้ผลการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แต่การจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ที่เป็น
เช่นนี้ เนื่องมาจากหลายปัจจัย สรุปไดด้ังนี้ (ส านังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 79; ปริยาภรณ์  
ตั้งคุณานันต์, 2557: 193-194; นิพนธ์  ศุขปรีดี, สุนทร  โคตรบรรเทา, พิภพ  กาญจนะ และ ทวีป  
อภิสิทธิ์, 2533: 673-682) 

1) หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีการน าแผนหรือนโยบายลงสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2) ขาดการประสานงานในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยงกับ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

3) ระบบการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
4) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้เดิมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งการเพ่ิมจ านวนแหล่งการเรียนรู้โดยการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กระจายไปทุกชุมชน 
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศยังมีน้อยและยังไม่ทั่วถึง 

5) ขาดการสร้างและขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ท าให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานมีน้อย 

6) ขาดการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานใน
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีขวัญ
และก าลังใจ 

7) ขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
แหล่งกาเรียนรู้ ท าให้การเข้ามาใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ยังมีน้อย 
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เพ่ือให้เห็นปัญหาในด้านต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จะได้น าเสนอ
รายละเอียดของปัญหาออกเป็นรายด้านต่างๆ ตามข้อค้นพบของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย (2559: 15-19) กฤษฎา  ณ หนองคาย และคณะ (2559: 52-59) และการ
วิเคราะห์สภาพที่เป็นจริงตามทัศนะของผู้เขียน พบว่า ในปัจจุบัน แหล่งการเรียนรู้มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดการและพัฒนา การด าเนินการ การใช้ และความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งการเรียนรู้กับชุมชน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1. ปัญหาการจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
การจัดการและการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนถือเป็นภารกิจแรกๆ ของการ

จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และเม่ือมีการจัดตั้งแล้วยังต้องมีการจัดการอย่างต่อเนื่องไปตลอด
ระยะเวลาที่ด าเนินการอย่างไม่มีวันเสร็จสิ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภารกิจในการจัดการนับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับทั้งผู้บริหารและ
บุคลากรในองค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งท้าทายให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบและเกี่ยวข้องจะได้
พยายามคิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบ  วิธีการ  
ระบบการจัดการ  และแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เหมาะสม ปัญหาการจัดการ
และการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ที่ส าคัญมีดังนี้ 

1.1  การจัดการบุคลากร 

                      การจัดการและการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในปัจจุบัน ยังประสบปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แหล่งการเรียนรู้ในส่วนภูมิภาค ซึ่งยังไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจของแหล่ง
การเรียนรู้แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จาก ห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่มีบุคลากรที่
ท าหน้าที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าของห้องสมุดประชาชนตาม
เกณฑ์ที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมไปถึงการ
ขาดแคลนผู้บริหารแหล่งการเรียนรู้ ที่จะป็นผู้น าในการจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เกือบทุกประเภทมากน้อยแตกต่างกันไป เช่น  พิพิธภัณฑ์  วัด  โบสถ์  ศาสนสถาน  โบราณสถาน 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ก าลังบุคลากรในภาครัฐที่มีอยู่ในระบบราชการ บางส่วนยังขาดคุณภาพ
โดยเฉพาะในด้านการบริการที่พบจากผลการวิจัย ในห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ และท้องฟ้า
จ าลอง ที่มีความสอดคล้องกันว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นและตั้งใจในการท างาน 
ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร การให้ความช่วยเหลือและแนะน าต่อผู้มาใช้บริการ มีค่าต่ า
ที่สุด (กฤษฎา  ณ หนองคาย และคณะ, 2559: 52-58) แหล่งการเรียนรู้ทุกแห่งจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาในหลายๆ ด้านอย่างเร่งด่วน  เช่น ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การยึดติดกับการท างาน
แบบเดิม   ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากความม่ันคงในระบบราชการ ท าให้ขาดความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ขาดประสิทธิภาพในการจัดการและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ยังถือเป็นปัญหลักที่แหล่งการเรียนรู้ยังประสบอยู่ในปัจจุบัน 
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                 1.2  การจัดการด้านงบประมาณ 
                       ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณส าหรับการจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน คือสิ่งส าคัญท่ีสุดในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งนี้เพราะงบประมาณเป็น
ที่มาของทรัพยากรอ่ืนๆ ทั้งบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ สื่อ อาคารสถานที่ เป็นต้น  สภาพที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันพบว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเกือบทุกแห่งต่างมีปัญหาเรื่องขาดงบประมาณ  จึงท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมและบริการที่สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณในการจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งท่ีอ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน  พิพิธภัณฑ์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ศาสน
สถาน ฯลฯ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ท าให้
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทีด่ีน้อยตามลงไปด้วย นอกจากนี้ปัญหาด้านงบ 
ประมาณยังมผีลต่อการจัดสรรค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมี
รายได้และค่าตอบแทนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับองค์กรเอกชน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่สอดคล้อง
กับกลไกตลาด รายได้อยู่ในระดับต่ าและไม่สัมพันธ์กับภาวะค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา การ
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการยังท าได้ค่อนข้างล าบาก เนื่องจากภาครัฐต้องใช้งบประมาณ
ด าเนินการเป็นจ านวนมาก  

1.3  จัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ 
      โครงสร้างของแหล่งการเรียนรู้ที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สังกัดส่วนราชการ มีส่วนส าคัญ

ในการจัดการด้านพัสดุขององค์กร ความไม่ยืดหยุ่น  ขาดความคล่องตัว  การยึดติดกับกรอบตาม
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ท าให้การบริหารไม่สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดและพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน  เช่น  ห้องสมุดประชาชนยังขาดเครื่องอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ยังไม่
สามารถจัดหาที่นั่งอ่านที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการที่มีความบกพร่องทางร่างกาย คนชรา หรือที่อ่าน
หนังสือประจ าหมู่บ้านในบางชุมชน ยังขาดแคลนไฟฟ้า ประชาชนไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือในเวลา
กลางคืน แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ได้ตามความต้องการสืบเนื่องจากจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 

                   1.4  การจัดการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
         แม้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จะมีพัฒนาการและความก้าวหน้าอยู่

ตลอดเวลา แต่ปัญหาการขาดแคลนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ และพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน
ด้านธุรการ  การจัดการด้านการเงิน  พัสดุ  อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  การบริหาร วิชาการ  
บุคลากร นวัตกรรมเพ่ือการจัดการการเรียนรู้  ส านักงานอัตโนมัติ เป็นต้น  การขาดแคลนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยตรงของบุคลากรในองค์กร  และ
มีผลสืบเนื่องไปยังผู้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนด้วย 

 
 
 



160 

 

 

 

  

2. ปัญหาการด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

 ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่ในระบบราชการ 
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่เสมอ เมื่อเทียบกับการบริหารงานในภาคเอกชน 
การด าเนินการของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนยังมีปัญหาอยู่ในระหว่างด าเนินการ และมีปัญหาใหม่ๆ 
เกิดข้ึนเสมอตามความเจริญก้าวหน้าของสังคม สิ่งแวดล้อม และตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน พบว่า มีลักษณะ
สอดคล้องกับผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมือง
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สมชาติ  ป้อมแก้ว: 2552) ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

2.1 การด าเนินการด้านงบประมาณ         
                     ปัญหาการด าเนินงานด้านงบประมาณมีผลกระทบต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน แหล่งการเรียนรู้โดยทั่วไปจะขาดงบประมาณในการด าเนินการ จนหลายแห่งจ าเป็นต้องเก็บ
ค่าบริการการเข้าชมหรือเข้าใช้บริการ ทั้งท่ีความเป็นจริงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้บริการเพื่อมุ่ง
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส าคัญอยู่แล้ว แม้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ด าเนินการหรือได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐก็ตาม งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐมีเพียงส าหรับใช้จ่ายตามความจ าเป็น 
แต่แหล่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่ต้องรองรับการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ใช้จ านวนมาก จึงท าให้เกิด
ปัญหาขาดงบประมาณในการด าเนินการที่จะดูแลรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมให้แหล่งการเรียนรู้คง
สภาพน่าใช้ น่าเข้าชมไว้ตลอดไป รวมทั้งปัญหาความโปร่งใสและการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็น
ธรรม ปัญหาการด าเนินงานด้านงบประมาณเหล่านี้ล้วนมีผลท าให้การด าเนินการต่างๆ เกิดความ
ล่าช้า ขาดความคล่องตัว  ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

2.2  การด าเนินการด้านการบริหาร                        
      ลักษณะส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนส่วนใหญ่ คือ การบริหารงานแบบรวม

ศูนย์อ านาจ ซึ่งการตัดสินใจรวมไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด แม้ว่าจะมีการมอบอ านาจการบริหารงานให้กับ
ส่วนภูมิภาคก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถใช้อ านาจเด็ดขาดหรือมีความอิสระในการตัดสินใจได้มากนัก 
ทรัพยากรการบริหารส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการจัดสรรจากส่วนกลาง และปัญหาส าคัญในการด าเนิน 
งานอีกประการหนึ่งคือ  การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ปัญหาการบริหารไม่
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ท าให้การด าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารและบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนยังมีภารกิจมาก จ านวนบุคลากรน้อย งบประมาณ
ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

2.3  การด าเนินการด้านบุคลากร   
                       ปัญหาจ านวนบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไม่เพียงพอ  และบุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถในการจัดการ ที่จะให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้บริการโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในด้านการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ปัญหาการขาดบุคลากรในชุมชนมีผลมาจาก
เรื่องงบประมาณ ขนาด ขอบเขต ภารกิจหน้าที่ของแหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่ง การบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ ซึ่งมีโครงสร้างที่ให้ความส าคัญกับปริมาณงานในหน่วยงาน 
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ท าให้มีระบบการบริหารงานไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งที่ส าคัญได้อย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งยังประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 

2.4  การด าเนินการด้านการประสานงาน 
      ปัญหากฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่ไม่ทันสมัย การบริหารงานที่ยึดโยงกฎหมาย

และระเบียบปฏิบัติต่างๆ มากเกินไป กฎระเบียบบางเรื่องเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการด้านการ
ประสานงาน โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานในระบบราชการซึ่งเป็นการรวมอ านาจสู่ส่วนกลาง 
ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องไปตามล าดับขั้นตอนจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการ การบริหารงานที่ให้
ความส าคัญกับกระบวนการมากกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้การบริหารงานขาดความคล่องตัว ท าให้เกิด
ความล่าช้า นอกจากนี้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการประสานงานกันระหว่างแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนด้วยกัน เพ่ือน าข้อมูลและองค์ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้แต่ละแหล่งมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึงการขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงานรวมทั้งให้บริการแก่ประชาชน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและส่งผลเสียต่อการ
ด าเนินการด้านต่างๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการให้บริการ ความไม่สะดวก ความล่าช้า และการ
ต้องรอคอย ย่อมสร้างความอึดอัดและท าให้ประชาชนไม่อยากมาใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ในที่สุด  
                2.5  การด าเนินการด้านการติดตามประเมินผล  

      การนิเทศติดตามผลการด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลายแห่ง มีลักษณะ
การด าเนินการในรูปคณะกรรมการ แตย่ังขาดผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงในด้านการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล การประสบปัญหาเรื่องบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้ ส่งผลต่อการด าเนินการ
ด้านการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ขาดความถูกต้องตามหลักวิชาการ ขาดการด าเนินการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินการ นอกจากนี้ ปัญหาในเรื่องทัศนคติ
และค่านิยมดั้งเดิมในระบบราชการ ที่ให้ความส าคัญกับล าดับชั้นของการบังคับบัญชา และระบบ
อาวุโส ท าให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น วิพากย์วิจารณ์หรือประเมินผลตามสภาพจริง ท าให้ไม่สามารถ
น าผลการประเมินมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  

2.6  การด าเนินการด้านการจัดสรรรายได้ 
                       การหารายได้จากการด าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
ยาก เนื่องจากนโยบายในการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการองค์ความรู้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งการเรียนรู้ของรัฐต้องการ
จะให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้บริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราต่ าสุด เมื่อได้รับรายได้จากการให้บริการ
แล้ว บางหน่วยงานจะต้องส่งรายได้เหล่านี้ไปยังกระทรวงการคลังตามระเบียบราชการก่อน แล้วจึง
ขอตั้งเบิกงบประมาณมาใช้จ่ายในภายหลัง  แต่ก็เป็นงบประมาณที่ค่อนข้างน้อย ทั้งๆ ที่ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของรัฐไม่ได้ต่ าไปกว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของเอกชน
เท่าใดนัก ปัญหาการจัดสรรรายได้ของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนด้วยตนเองของหน่วยงานภาครัฐมี
ปัญหามากกว่าภาคเอกชน  ทั้งนี้เพราะเอกชนเน้นการด าเนินการเชิงธุรกิจ สามารถก าหนดราคาค่า
เข้าชมและหาผลประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ได้ โดยมีกฎระเบียบของรัฐเข้าไปควบคุมน้อยมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาติ  ป้อมแก้ว (2552) ที่พบว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานของคณะกรรมในชุมชนต้องมีแนวทางแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในชุมชนใน
การสร้างรายได้ของประชาชน ปัญหาการจัดสรรรายได้ จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญท้าทายผู้ด าเนินการ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนภาครัฐ ที่จะต้องแก้ไขโดยไม่ขัดนโยบายของการให้ความเสมอภาคและ
โอกาสทางการศึกษาของประชาชน 

2.7  การด าเนินการด้านคมนาคม 
                      แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก ย่อมประสบ
ปัญหาส าหรับการด าเนินงาน ในส่วนของการจัดส่งสื่อวัสดุอุปกรณ์ไปให้ประชาชนได้ใช้บริการล่าช้า 
บางครั้งประสบปัญหาการสูญหายของทรัพยากรที่จัดส่ง หรือขาดการติดต่อประสานงานกับแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนอ่ืนๆ ขาดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน กระทบต่อการด าเนินงานธุรการ
งานสารบรรณ รวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร ซึ่งจะท าให้การจัดการและการบริการ
ล่าช้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้ทันท่วงที  แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนบางแห่งอยู่ไกล เช่น  วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ น้ าตก  เป็นต้น  ยอ่มท าให้เกิด
ความไม่สะดวกท้ังในแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการ 
 

3.  ปัญหาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
    
 ในสถานการณป์ัจจุบันเมื่อพิจารณาปัญหาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน พบว่ามี

ปัญหาลดน้อยลงจากในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าไปเรียนรู้และใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตามทัศนะผู้เขียนซึ่งได้วิเคราะห์จากการศึกษา
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและน าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลายแห่ง
ยังพบปัญหาในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ยังปรากฎให้เห็นอยู่อย่างชัดเจน มีดังนี้ 

3.1 สถานที่ตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ปัญหาเรื่องสถานที่ตั้งของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างไกลศูนย์กลาง

ชุมชน การคมนาคมไปมาไม่สะดวกเพราะมิได้ตั้งอยู่บนเส้นทางผ่าน  จึงท าให้ผู้ใช้บริการแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนดังกล่าวมีจ านวนน้อย  จะมีเฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะไปใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแหล่งนั้น
จริงๆ เท่านั้น และยังรวมไปถึงปัญหาเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ เช่น ขาด
ทางลาดชันส าหรับผู้นั่งรถเข็น คนชรา ไม่มีเส้นทางเดินส าหรับผู้พิการทางสายตา ความปลอดภัย
ส าหรับเด็กและเยาวชนในการเข้าใช้บริการ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติภูพระบาทซึ่งอยู่
ห่างไกลจากตัวจังหวัดประมาณ 61 กิโลเมตร แม้จะมีเส้นทางท่ีไม่ล าบากมาก แต่ระยะทางก็ส่งผลให้
กลุ่มผู้ไปศึกษาเรียนรู้มักเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจไปทัศนศึกษาเป็นกลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากแหล่ง
การเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งมักเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ส่งผลให้จ านวนผู้ใช้บริการอุทยานแห่งชาติ
ภูพระบาทลดลงในบางช่วง เช่น ในฤดูฝน ซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคในการเดินทาง เป็นต้น 

3.2 กฎและระเบียบในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
กฎระเบียบในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญอีก

ประการหนึ่ง ที่ท าให้ผู้ต้องการไปใช้แหล่งการเรียนรู้ไม่ได้รับความสะดวกสบาย และก่อให้เกิด
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ความรู้สึกในเชิงลบกับการเข้าใช้บริการ โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ที่สังกัดหน่วยงานราชการ ที่
ก าหนดระเบียบแบบแผน แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ไม่เอ้ือต่อการใช้งานให้กับผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการนั้น  กลายเป็นอุปสรรคที่มีผลท าให้ประชาชนในชุมชนส่วนหนึ่งไม่เข้าไป
ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ตัวอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีห้องสมุดประชาชนรูปแบบใหม่ที่
อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม พูดคุย หรือนอนพักผ่อนได้ ในส่วนเหล่านี้
จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการจ านวนมาก 

3.3  เวลาที่ให้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนส่วนใหญ่ จะก าหนดระยะเวลาเปิด–ปิดการให้บริการที่

แน่นอนโดยยึดเวลาท างานราชการเป็นเกณฑ์ จึงถือเป็นข้อจ ากัดและเป็นปัญหาในการไปใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนอีกประการหนึ่ง  และเป็นที่น่าสังเกตว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเกือบทุกประเภทจะ
ปิดท าการ 1 วัน เพ่ือเหตุผลในการจัดการหรือปรับปรุงบริการให้พร้อมใช้ในสัปดาห์ถัดไป บางแห่งปิด
วันอาทิตย์ บางแห่งปิดวันจันทร์ บางแห่งปิดวันอังคาร ท าให้เกิดความสับสนและสร้างปัญหาในการใช้
บริการแก่ประชาชนทั่วไปมิใช่น้อย  

3.4  กิจกรรมที่จัดบริการในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
การจัดกิจกรรมและบริการของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนยังขาดความน่าสนใจ และ

ยังไม่สามารถจูงใจให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้มากเท่าที่ควร  เพราะ
ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้โดยตรงในเรื่องที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ท าให้ผู้ใช้เกิด
ความเบื่อหน่าย เนื่องจากความซ้ าซากจ าเจในเนื้อหาและรูปแบบ การจัดแสดงนิทรรศการที่ไม่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมถึงรูปแบบการน าเสนอที่ซ้ าซากจ าเจ ขาดความคิดสร้างสรรค์และวิธีการ
น าเสนอองค์ความรู้ที่ยังไม่น่าสนใจ ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   ความร่วมมือในการ
จัดบริการและกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจยังมีน้อย ตัวอย่างที่พบได้ชัดเจน
ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ที่เปิดท าการมานาน จะพบว่าสถิติการเข้าชมลดน้อยลง
เรื่อยๆ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ก็จะสร้างแรงจูงใจให้คนหวนกลับไปใช้บริการอีกครั้ง เช่น 
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี และหนองประจักษ์ที่มีการปรับปรุงและเปิดให้ใช้ในเดือนธันวาคม 2559 ที่
ผ่านมา พบว่า มีจ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

3.5  การประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลายแห่งยังขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้และ

เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ทั้งแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จะมาใช้บริการ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนที่จะแพร่กระจายความรู้ความเข้าใจไปสู่คนส่วนใหญ่  แม้ว่าปัจจุบัน
จะมีระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ แต่การขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ขาด
งบประมาณในการด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ ก็เป็นสาเหตุให้การไปใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมี
น้อย  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยม แหล่งการเรียนรู้ใดที่มีเว็บไซต์
ของตนเองยอมเป็นที่รู้จักและท าให้ผู้ใช้บริการจากทุกหนทุกแห่งรู้จัก และรับทราบข่าวสารข้อมูล
มากกว่าแหล่งการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังกล่าว  
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3.6  บุคลากรที่ให้บริการในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ปัญหาด้านบุคลากรในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งบุคลากรประจ า ชั่วคราว  หรือ

อาสาสมัครค่อนข้างขาดแคลน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจและหน้าที่ในการด าเนินงานเพื่อให้บริการ รวมทั้งการขาดบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดความรู้ความสามารถและทักษะในการให้บริการผู้ใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้บุคลากรระดับปฏิบัติงานยังไม่มีโอกาสเป็นผู้ร่วมคิด ร่วม
ก าหนดหรือจัดสรรงบประมาณ  ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับนโยบาย
มาจากส่วนกลาง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ประเภทศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ และสวนสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ให้บริการ ผู้ใช้บริการก็เข้า
ไปใช้บริการตามความสนใจของแต่ละคน ตามยถากรรม ไม่รู้สึกว่าได้รับความรู้หรือข้อมูลในเชิง
วิชาการ เน้นแค่เพียงการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น ท าให้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีไม่ถูกถ่ายทอดไปยัง
ผู้ใช้บริการ 

3.7  เจตคติของประชาชนต่อแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

ประชาชนในชุมชนบางส่วนยังมีความคิดที่ว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบาง
ประเภท  เช่น  ห้องสมุดประชาชน หรือที่อ่านหนังสือเป็นสถานที่ส าหรับคนบางกลุ่ม  เช่น  คร ู 
อาจารย์  นักเรียนนักศึกษาเท่านั้นที่จะไปใช้บริการ  และคิดว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  บางส่วนยังขาด
ความตระหนักและไม่เห็นประโยชน์หรือความส าคัญของการไปใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จึง
ไม่เข้าใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการใช้ เข้าใช้
ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้น้อย ขาดความต่อเนื่องในการเข้าใช้บริการ จากการสอบถามบุคคล
ทั่วไปที่เข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ยังพบว่า ผู้ใช้บริการบางส่วนยังเข้าใจ
ว่า สมาชิกห้องสมุดเท่านั้นถึงจะเข้าใช้ห้องสมุดได้ และห้องสมุดคือสถานที่ที่จะมาอ่านหนังสือ เมื่อ
ไม่ได้สนใจที่จะอ่านหนังสือก็เลยไม่เคยเข้ามาใช้ห้องสมุดเลย และคนที่มาอ่านก็เป็นพวกว่างงานไม่มี
ภาระหาเลี้ยงชีพ แสดงให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังมีเจตคติและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการ
ให้บริการรวมทั้งการใช้บริการในห้องสมุดประชาชน ซึ่งต้องมีรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น 

 
4. ปัญหาความสัมพันธ์ชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ 

 
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาและ

ใช้แหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะประชาชนคือผู้มีบทบาทส าคัญและมีความหมาย
ต่อการพัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ จึง
เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละแห่ง ซึ่งจากประสบการณ์ในการ
ส ารวจชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (พฤษมงคล  จุลพูล, ประภากร  แก้ววรรณา, นาวา  วงษ์พรม 
และ วราภรณ์  ขยายผล, 2553)  พบปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของผู้เขียนที่มีข้อค้นพบจากการวิจัยที่ดังนี้ (นาวา  วงษ์พรม และ
คณะ, 2558)   
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4.1  การสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อแหล่งการเรียนรู้ 
ปัญหาการสร้างความเข้าใจและเจตคติท่ีดีแก่ประชาชนในชุมชน  โดยเฉพาะการ

ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกัน  การ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าขององค์ความรู้ภูมิปัญญา ที่ถูกรวบรวมไว้ในแหล่งการ
เรียนรู้ ล้วนเป็นเรื่องที่ท าได้ยากและต้องใช้เวลา  ความแตกต่างกันทั้งในด้านพ้ืนฐานความรู้ ความ
เข้าใจ ประสบการณ์ เพศ วัย ฯลฯ ล้วนเป็นปัญหาและส่งผลต่อการยอมรับและความเข้าใจของ
ประชาชนแต่ละคน ท าให้เกิดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

4.2  การมีส่วนร่วมประชาชนกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการท าแผนการด าเนินงานใน
รูปแบบของคณะกรรมการหรือตัวแทนของคนในชุมชนท าได้ในวงจ ากัด ประชาชนขาดโอกาสและไม่
มีส่วนร่วมในการในการพัฒนา ดูแลรักษา และสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และถึงแม้
ประชาชนบางส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแล้ว หากแหล่งการเรียนรู้ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ  ขาดบุคลากร 
ระยะเวลาไม่เหมาะสม เป็นต้น หากไม่ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจน เหตุการณ์ดังกล่าวจะท าให้ประชาชน
ในชุมชนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการหลอกลวง ซึ่งจะมีผลกระทบทางลบต่อความรู้สึกของ
ประชาชนที่มีต่อแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้
และการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ปัญหาความร่วมมือของประชาชนในชุมชนที่มีความ
คิดเห็นขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆ เช่น ความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและ
สาธารณูปโภคของหมู่บ้าน  การแต่งตั้งบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ล้วนแต่มีผลต่อการให้ความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับแหล่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น 

4.3  ความพร้อมของชุมชน 
สังคมปัจจุบันประชาชนต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางภาวะการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด 

การท ามาหาเลี้ยงชีพและสร้างรายได้  ชีวิตที่วุ่นวายอยู่กับการท างาน ความพร้อมของประชาชนใน
การที่จะเข้ามาใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตามความต้องการของแหล่งการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่เป็นไป
ได้ยาก แม้ว่าจะพยายามประชาสัมพันธ์หรือประสานความร่วมมือหลากหลายวิธีก็ตาม  ประชาชน
บางส่วนที่ไม่เข้าใจและมองไม่เห็นคุณค่าของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จึงไม่สนใจและไม่ใส่ใจที่จะเข้า
ใช้บริการ ในขณะประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม เป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดความพร้อมที่จะยอมรับและขวนขวายแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่มีอยู่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
เป็นการปรับตัวเองให้เข้ากับเกณฑ์ความรู้ความสามารถท่ีภาคธุรกิจต้องการ  พยายามหาช่องทางของ
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต   จึงท าให้ความพร้อมของประชาชนกลุ่ม
นี้มีความสนใจใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมากขึ้น ต่างคาดหวังและเรียกร้องให้ชุมชนจัดตั้ง
หรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หรือเรียกร้องให้แหล่งการเรียนรู้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มาตอบสนอง
ความต้องการของตนเองเป็นส าคัญ  เป้าหมายและความพร้อมที่แตกต่างกันของประชาชนแต่ละกลุ่ม 
จึงถือเป็นปัญหาและโจทย์ส าคัญท่ีแหล่งการเรียนรู้ต่างประสบ และต้องหาทางแก้ไขเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองและรองรับความต้องการที่หลากหลายให้ได้อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 
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แนวโน้มแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

"ศาสตร์พระราชา" แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 
9 ทรงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนด้วยการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทรงมีโครงการพระราชด าริ
เกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การศึกษาแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง แม้แต่ผู้ด้อยโอกาสและพ้ืนที่ห่างไกลจากการคมนาคม โดยการพระราชทานพระราช
ทรัพย์ร่วมสร้างโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือสอนหนังสือให้แก่พ่ีน้องประชาชนเหล่านั้นเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย  สิ่งส าคัญท่ี
พระองค์ทรงปฏิบัติให้เราได้เห็น คือ เรื่องการรับฟัง การสัมผัส เห็น แล้วคิดวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) เป็นการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือท า ผ่านการคิด และสร้างสรรค์ด้วยตนเอง การศึกษาและการเรียนรู้ถือเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย “การสร้างโอกาสให้ทุกคนทุกช่วง
วัยมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และอย่างเท่าเทียม” (ส านักรัฐมนตรี, 2559) จึงนับได้ว่า
เป็นทิศทางร่วมกันที่ชุมชนต้องมุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีคุณภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทุกด้านในระยะยาว และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goal : SDGs) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศชาติต่อไป 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดตั้ง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว สามารถสรุปแนวโน้มในการด าเนินการด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

1. แนวโน้มการจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

 จากสภาพและปัญหาในการจัดตั้ง การด าเนินงาน การพัฒนาและการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน ผลมาจากความพร้อมของแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภทแต่ละแห่งต่างมีปัญหาและ
อุปสรรคที่แตกต่างกันไปตามบริบทและปัจจัยแวดล้อม เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหาการจัดการและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุน ประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม  และ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  จากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วจะเห็นว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นไป
ในเชิงบวก ตามทัศนะของผู้เขียนซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Citizen 
Surveys) ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(กฤษฎา  ณ หนองคาย, 2559: 52-59) ซึ่งมีผลการส ารวจแหล่งการเรียนรู้สภาพการด าเนินงานและ
การให้บริการแหล่งการเรียนรู้ 3 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
อุดรธานี และท้องฟ้าจ าลอง เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้รับความสนใจ
และมีแนวทางในการด าเนินการในด้านต่างๆ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1.1  ด้านบุคลากร 
         แนวโน้มของบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในอนาคต ควรได้รับการศึกษา
อบรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าในการจัดแหล่งการเรียนรู้เพ่ือชุมชน ทั้งการศึกษาในระบบและนอก
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ระบบ มีการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับ
ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบให้มากท่ีสุด สถาบันอุดมศึกษาควรจะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เตรียมบุคลากรที่จะป้อนเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้  ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนทั้งของรัฐและเอกชนอยู่แล้ว ควรได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม  
ประชุมสัมมนา  หรือการให้ความรู้และเทคนิควิธีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการด าเนินงาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การจัดการความรู้ การบริหารองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการบริการและจัดกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ และจากผลการวิจัย  พบว่า 
ประชาชนต้องการการดูแลเอาใจใส่ และการให้บริการด้วยความเต็มใจจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็น
อันดับสูงสุด แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการต้องการความเอาใจใส่และได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

1.2  ด้านการพัฒนารายได้และแหล่งสนับสนุนงบประมาณ 

         แนวโน้มการพัฒนารายได้ของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะประเภทที่ต้อง
อาศัยงบประมาณจากภาครัฐ แหล่งการเรียนรู้ในอนาคตต้องยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยพยายาม
แสวงหาวิธีการที่จะเพ่ิมรายได้ให้สามารถเลี้ยงตนเองได้หรือไม่เพียงแต่รอรับงบประมาณจากรัฐเพียง
อย่างเดียว ด้วยการด าเนินงานในรูปแบบธุรกิจมากข้ึน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับแนวคิดหลักเกี่ยวกับการ
ขยายโอกาสเพ่ือประชาชนในชุมชน ที่ต้องการการบริการความรู้ในรูปแบบต่างๆ ในราคาถูกที่สุด
หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจท าได้ในลักษณะการให้บริการหรือเรียกเก็บในอัตราที่ถูกมากส าหรับคน
ไทย และอัตราที่เพ่ิมขึ้นส าหรับชาวต่างชาติ  แนวโน้มการเรียกเก็บค่าบริการในลักษณะดังกล่าวนี้  
ทั้งนี้แหล่งการเรียนรู้ทุกแห่งต้องพัฒนาคุณภาพการบริการและกิจกรรม ตลอดจนปรับปรุงการด าเนิน 
งานในทุกด้านให้มีคุณภาพ น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ มีชีวิตชีวา หากท าเช่นนี้ผู้ใช้บริการก็ย่อมยินดี
จะเสียค่าบริการด้วยตามเต็มใจ ซึ่งประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของชุมชนนั้นควรมีส่วนร่วมในการคิดหา
แนวทางในการหางบประมาณมาสนับสนุน ให้แหล่งการเรียนรู้เรียนรู้ในชุมชนของตนมีงบประมาณ
เพียงพอในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนร่วมกัน   

1.3  ด้านการใช้อัตลักษณ์ชุมชน  
         อัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล 
สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา เป็นต้น ซึ่งมี
คุณลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอ่ืนๆ  อัตลักษณ์ ยังหมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ลักษณะหนึ่งเดียวของหลายๆ สิ่งหรือลักษณะที่ของหลายๆ สิ่งมีร่วมกัน (ทิดกร 
สอนภาษา, 2551) คุณค่าของอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละชุมชนล้วนมีคุณค่าและสามารถน ามาใช้
เป็นต้นทุนในการเพ่ิมมูลค่า ช่วยท าให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละแห่งมีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์
แตกต่างกันไป  แหล่งการเรียนรู้จึงควรมีการส ารวจอัตลักษณ์ในด้านที่ดีและมีประโยชน์มาเผยแพร่
และส่งเสริมให้กลายเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันต่อไป เช่น เผยแพร่และส่งเสริมค่านิยม ร่วมกันจัดตั้ง
สถาบันเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างกิจกรรมให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน ยอมรับในสิ่งที่แตกต่างระหว่างกันมากขึ้น และอาจท าให้เกิดลักษณะเฉพาะที่จะพัฒนา
ต่อยอดไปเป็นอัตลักษณ์ใหม่ๆ ของชุมชนขึ้นด้วย สอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
ค.ศ. 2009-2015 ที่ระบุว่า "อัตลักษณ์อาเซียน เป็นพ้ืนฐานด้านผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นตัวตนร่วมกัน มีจารีต ค่านิยมและความเชื่อ รวมทั้งความปรารถนาใน
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ฐานะประชาคมอาเซียน จะส่งเสริม สร้างความตระหนักและมีค่านิยมร่วมกันในความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ท่ามกลางความแตกต่างในทุกชั้นของสังคม” (สันติพจน์  กลับดี, 2559)  นอกจากนี้ แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนแต่ละแห่ง จะต้องรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีอยู่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น มาใช้ในการพัฒนาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพราะนอกจากจะเป็นการ
ประหยัดงบประมาณการลงทุนและใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน มาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังเท่ากับเป็นการช่วยอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ให้ผู้ใช้บริการได้เห็นเป็นตัวอย่างเกิดความตระหนัก และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วย 

1.4  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
         การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
จากผลการวิจัยพบว่า  ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การคิดวางแผน ก าหนดทิศทาง การร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมในการ
ปฏิบัติและด าเนินการ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน และร่วมประเมินผลในการด าเนิน
กิจกรรมทุกข้ัน และเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น (อลงกรณ์  จุฑาเกตุ, 
2557: 1122-1123) แนวโน้มในการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนมีมากขึ้น สัมพันธ์กับงานวิจัยผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดภาคกลาง (วิระศักดิ์  ฮาดดา, 2553) ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะในปัจจุบันประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาดีขึน้  จึงมีผู้เสียสละทุน
ทรัพย์หรือความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ มาร่วมกันพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น ทัง้การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ให้ทุกคนเห็นความส าคัญของ
แหล่งการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยสื่อสารมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งท าให้
ประชาชนในทุกภูมิภาคได้มีเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวาง รวดเร็ว ไม่เพียงเฉพาะในชุมชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้คนทั่วไปที่อยู่ในภูมิภาคหรือชุมชน
อ่ืนๆ ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี  

 
แนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 
    เพ่ือให้การจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

และคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งยังพบว่าแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ยังมีการจัดการและรูปแบบในการพัฒนาที่
เป็นจุดด้อยที่เห็นได้ชัดเจน และควรมีปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1. สร้างความรู้ความเข้าเก่ียวกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้ เจ้าหน้าที่บุคลากรทุก
ระดับรู้ว่าคืออะไร มีลักษณะและความส าคัญอย่างไร 

2. มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน หน่วยงานส่วนกลางควรก าหนดนโยบายให้ชัดเจนว่า
จะมีการรณรงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายขึ้นในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกพ้ืนที่ 
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3. มีการจัดท าแผนในระดับพื้นท่ีในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงควร
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับพื้นท่ี ท าการส ารวจและจัดท าแผนว่าในชุมชนที่รับบผิดชอบ ควรมี
การสร้างหรือพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ในชุมชนใดข้ึนบ้าง 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแผนในการสร้างหรือพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในแต่ละชุมชน ควรส่งเสริมให้ประชาชนผู้ซึ่งรู้สภาพปัญหาในชุมชนของตนเป็นอย่าง
ดี ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือจะได้สร้างแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

5. หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการจัดสร้างหรือพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบางประเภท อาจต้องมีการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ นอกจาก
ขอควมร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานกลางควรให้การสนับสนุนด้วย 
 

2. แนวโน้มการด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

    การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีผลกระทบเป็นอย่าง
มากต่อการด าเนินการของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จากการวิเคราะห์
สภาพการด าเนินงานตามที่พบเห็นโดยทั่วไปทั้งจากการศึกษาแหล่งการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของ
ผู้เขียนและการสัมภาษณ์ผู้บริหารแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของจังหวัดอุดรธานี สอดคล้องกับที่
ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-
2579 (คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้, 2558: 5-18) ท าให้การ
ด าเนินการด้านต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน มีแนวโน้มต้องมีการด าเนินการในประเด็นส าคัญ
ดังนี้ 

2.1  ด้านงบประมาณ 
         การด าเนินการด้านงบประมาณของแหล่งการเรียนรู้ในชุมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
เนื่องจากระบบการบริหารและจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเปลี่ยนไป  จากการส่งเสริมของรัฐบาล
ที่มีนโยบายให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสามารถเลี้ยงตนเองได้ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ด้วยการเลี้ยงตัวเองให้ได้ แม้จะมีข้อจ ากัดอยู่บ้างตรงที่การจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นการจัด
การศึกษานอกระบบแบบให้เปล่าแก่ประชาชนก็ตาม  แม้ว่าแนวโน้มในการจดัสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีอยู่ของแหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่ง ก็เป็น
เหตุผลส าคัญท่ีแหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่ง จะต้องแสวงหารายได้จากกิจกรรมและบริการต่างๆ โดย
ไมใ่ห้กระทบต่อการให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน แนวโน้มในอนาคต
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่สามารถด าเนินการต่างๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ จูงใจ และ
จริงใจต่อการพัฒนาเพ่ือประชาชนในชุมชนจะประสบความส าเร็จในการด าเนินการอย่างแท้จริง 

2.2  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
         แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจะมีการพัฒนาให้มี
จ านวนเพียงพอและมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องเหมาะสมกับการด าเนินการตาม
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ภารกิจหน้าที่ในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละประเภท ทั้งมียังมีผลิตบุคลากรโดยสถาบันการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของแหล่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลให้บุคลากรในแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแก่ต้องการของผู้ใช้บริการ และปริมาณงานที่มี ส่งผลให้การ
ด าเนินการเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าอดีตท่ีผ่านมา 

2.3  ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 
         การคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆ ของการด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนในอนาคตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น  และจะมีส่วนช่วยให้การด าเนินการของแหล่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย ประชาชนในชุมชนที่ห่างไกลจะได้รับโอกาสในการเข้าใช้
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยผ่านการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่  

2.4  ด้านการจัดการและการประสานงาน 

         แนวโน้มการด าเนินการด้านการจัดการและการประสานงานของแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชุนจะมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะมีการติดต่อประสานงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายองค์การรู้ต่างๆ จากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งไม่เพียงจะ
สร้างความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ให้การประสานงานในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของตน
เท่านั้น ยังมีบทบาทต่อการประสานงานแหล่งการเรียนรู้ที่มีเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้แนวโน้มในการด าเนินการด้านการประสานงานจะต้องมีหน่วยงานหรือ
องค์กรกลาง ที่จะท าหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้พยายามจะจัดตั้งศูนย์
การเรียนในระดับจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  และหมู่บ้านขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและอ านวยความสะดวกในการบริการให้แก่ประชาชน 
  2.5  ด้านการนิเทศติดตามผล 

        การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในอนาคต มีแนว 
โน้มทีจ่ะต้องอาศัยเทคโนโลยีและการจัดการนิเทศติดตามผล โดยอาศัยองค์กรและสื่อที่มีอยู่แล้วใน
หน่วยงานต่างๆ ด้วยการพัฒนารูปแบบการนิเทศให้เป็นระบบ และใช้การนิเทศในหลายๆ รูปแบบ  
เช่น  การนิเทศกันเองในกลุ่มแหล่งการเรียนรู้ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภท  นิเทศผ่านสื่อระบบ
ทางไกล  ผ่านสื่อพ้ืนบ้าน  สื่อสิ่งพิมพ์  โดยช้การนิเทศร่วมกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน  
ซึ่งจะท าให้การนิเทศติดตามผลแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการด าเนินการงานอย่างแท้จริง 
 

แนวทางในการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

1 ใน 6 ยุทธศาสตร์หลักตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบุไว้ว่า การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มีการวางแผนงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้แต่ละประเภท และโครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึง
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แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559ก: 17-25) 
แสดงให้เห็นความมุ่งม่ันในการที่จะพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยอย่างจริงจัง กอรปกับบริบทการแปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะสังคมยุคฐานเศรษฐกิจ
ความรู้ จ าเป็นต้องใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
ความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ของประชากรที่มีแรงวัยแรงงานและเข้าสู่สังคมผู้สุงอายุมากข้ึน การขยายตัวของชุมชนเมือง รวมทั้ง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้แหล่งการเรียนรู้ต้องมีแนวทางในการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ มีรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป อาศัยความยืดหยุ่นและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบและการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา 
ร่วมทั้งการมีส่วนร่วมจากหลากหลายกลุ่ม  บทบาทในฐานะแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นศูนย์ 
กลางในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจึงมีแนวทางในการด าเนิน 
งานเพ่ือเป็นพื้นฐานในพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่ประชาชน โดยค านึงถึงแนวทางจาก
ประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์ตามสถานการณ์และผลการวิจัย ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
(บรรเจิด  เจริญเวช, 2552: 176-188) ดังนี้  

1. ควรชี้แจงให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการบริหารและดูแลแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนได้เข้าใจถึงบทบาทและความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ประเภทดังกล่าว 

2. ควรพิจารณาหาวิธีการที่จะจัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความ
น่าสนใจและจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และให้มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3. หารูปแบบและวิธีการให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม รับผิดชอบ
การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้  เช่น ให้ประชาชนหมุนเวียนเข้าเป็นคณะกรรมการ 

4. ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมของแหล่งการเรียนรู้เป็นระยะ ทั้งก่อน
ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ เพ่ือน าผลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

5. แหล่งการเรียนรู้ควรประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการบริหาร
ที่ร่วมด าเนินการและดูแลแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนต่างๆ เพ่ือ
เป็นตัวอย่างแก่บุคคลและชุมชนอื่น และเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนอยากมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างแหล่งการเรียนรู้ทั้งในชุมชนและต่างๆ ชุมชน 
โดยให้แหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่งช่วยเหลือสนับสนุนกันในการจัดกิจกรรม 

7. บุคคล องค์การ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาทุนช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ ตลอดจนแรงงานหรือบุคลากร 

8. ควรมีการประสานงานระหว่างคณะกรรมด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้มี
ความเข้าใจว่า แหล่งการเรียนรู้เป็นสถานที่ท่ีสามารถจะให้ความรู้ ประสบการณ์แก่ประชาชนได้ และ
แนะแนวทางว่า ควรจะเตรียมตัวในส่วนใด จัดกิจกรรมและบริการใด อย่างไร เพ่ือที่จะได้เผยแพร่
กิจกรรมและบริการให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป 
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อแนวโน้มในการด าเนินการของ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จึงเป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ ที่แหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ จะต้องพยายามปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ และสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มากท่ีสุด แหล่ง
การเรียนรู้ที่จะด าเนินการต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จนอกจากมีผู้น าและคณะผู้บริหารที่มีคุณธรรม 
ท างานโดยเน้นคุณภาพงาน มีความเสมอภาค โปร่งใส และค านึงถึงคุณค่าและความต้องการของ
ประชาชนแล้ว ยังต้องค านึงถึงกระแสโลกและการเปลี่ยนแปลง มีมาตรฐาน วัดผลได้ มีความ
รับผิดชอบสูง ท างานแบบผสมผสาน และอาศัยความร่วมมือของสาธารณชนทุกภาคส่วน 

 

3. แนวโน้มการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

 เนื่องจากสภาพการณ์ทางสังคม การศึกษา วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้คนในยุค
ปัจจุบัน  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้จากเดิมที่เข้าใจว่า การเรียนรู้ต้องอยู่ในระบบ
โรงเรียนเท่านั้น กลายเป็นการเรียนรู้มีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย ประชาชนต่างมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ รู้จักการน าเอาองค์ความรู้และประสบกาณณ์ที่ได้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ทั้งเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  แนวโน้มการใช้แหล่งการเรียนรู้จึงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามล าดับ ดัง
ปรากฎในผลการส ารวจและศึกษาวิจัยของการเข้าใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ ดังนี้  (กฤษฎา  
ณ หนองคาย และคณะ, 2559: 40-70; ยุพา  กสิรักษ์, เก็จกนก  เกือ้วงศ์ และนงเยาว์  อุทุมพร, 
2556: 120-123; พฤษมงคล  จุลพุล, ประภากร  แก้ววรรณา,  นาวา  วงษ์พรม และวราภรณ์  ขยาย
ผล, 2553: 63-65) 

3.1 ด้านอาคารสถานที่ 
ปัจจัยส าคัญสิ่งหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการสนใจเข้าใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ 

คือความสะดวกในการเข้าถึง อาคารสถานที่ ที่ตั้ง อยู่ใกล้ชุมชน มีเส้นทางการเดินทางคมนาคมที่
สะดวกสบาย รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วน แนวโน้มเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้มีการปรับปรุงให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ มากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ขนาดและพ้ืนที่ รูปแบบอาคารมีขนาดเล็กลง เนื่องจากจ านวนประชากรมากข้ึน มีการ
ขยายตัวของเขตเมือง งบประมาณที่มีอยู่จ ากัด กอรปกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ ท าให้แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงโดยผ่านเครือข่ายออนไลน์ ประชาชน
บางส่วนสนใจที่จะศึกษาความรู้จากสื่อสารมวลชนในที่พักอาศัยของตน มากกว่าการไปใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน  ส่งผลให้การออกแบบขนาดของอาคารสถานที่ พ้ืนที่ในการให้บริการของแหล่งการ
เรียนรู้มีขนาดลดลง และเน้นการออกแบบส าหรับทุกคน (Universal Design) ส าหรับอาคารสถานที่
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเมืองจะมีปัญหาในเรื่องราคาพ้ืนที่ในการก่อสร้างหรือจัดตั้งที่ค่อนข้างสูง โดย 
เฉพาะในที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางชุมชน ดังจะเห็นได้แหล่งการเรียนรู้หลายแห่งที่ต้องอาศัยการเช่าอาคาร
หรือตึกเก่ามาปรับใช้ในการด าเนินการ ดังนั้นในอนาคตแนวโน้มสถานที่ตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
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จะออกไปอยู่นอกเขตชุมชน แต่ยังมีความสะดวก สบายในการเดินทางการการขยายตัวของชุมชน 
รวมทั้งมีการใช้สิ่งแวดล้อมร่วมกันกับหน่วยงานหรือธุรกิจเอกชนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

3.2  ด้านกฎระเบียบ 
 แนวโน้มกฎและระเบียบในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในอนาคตจะมีความ

คล่องตัวและมีความสะดวกสบายในการใช้มากข้ึน  เนื่องจากสิ่งอ านวยความสะดวกในการการใช้
บริการ เช่น การใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ การติดต่อท าบัตรสมาชิก ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ณ 
จุดให้บริการในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์ราชการ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติในการ
รักษาความปลอดภัย และน าเสนอสาระความรู้ การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในระบบออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แนวโน้มในอนาคตแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจะใช้ระบบเครือข่ายการให้ 
บริการ เพ่ือลดความยุ่งยากของกฎระเบียบลง ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการใช้และให้บริการแก่
ประชาชนในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือมากยิ่งขึ้น 

3.3  ด้านการให้บริการนอกเวลา 
                      ปัจจุบันการให้บริการของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบางประเภท มีแนวโน้มการให้ 
บริการนอกเวลาราชการเพ่ิมมากขึ้น เฉพาะเวลากลางคืนประสบปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค เนื่องจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ พยายามปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค การคมนาคม ไฟฟ้าในการบริการ 
การเดินทาง  และความปลอดภัย เพ่ิมจ านวนบุคลากร  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเมือง  ซึ่งจะใช้วิธีการทางธุรกิจเข้ามาใช้ในการจัดการให้สามารถเปิดบริการ
ได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ และจ านวนผู้ใช้บริการนอกเวลาราชการจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
เนื่องจากผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสนใจเข้าใช้บริการนอกเวลาราชการมากข้ึนเรื่อยๆ 
เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ หลังเวลาเลิกงาน เป็นต้น ท าให้แนวโน้มความต้องการในการใช้บริการของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก   

3.4  ด้านการจัดกิจกรรมและบริการ 

 แนวโน้มการจัดกิจกรรมของแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้น่าสนใจในอนาคตนั้น
จะต้องจัดบริการและกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และจัด
กิจกรรมประเภทเสริมความรู้ให้แก่ผู้สนใจ สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของกลุ่มเป้า 
หมายครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทั้งประชาชาชนทั่วไปและผู้มีความต้องการพิเศษ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เน้นการให้ผู้เข้าไปใช้
บริการศึกษาเรียนรู้ด้วยสื่อประเภทต่างๆ ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ในการจัดบริการและ
กิจกรรมของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ควรจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นในลักษณะเครือข่าย เพ่ือส่งเสริม
งานด้านวิชากรและการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ แปลกใหม่ ไม่ซ้ าซากจ าเจ โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการและกิจกรรม มีการจัดแสดงที่ใช้เทคโนโลยี แสง 
เสียง กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว หุ่นจ าลอง ของตัวอย่าง เป็นต้น ในลักษณะที่แตกต่างกันตามความ
เหมาะสม มีการสาธิต บรรยาย จัดแสดง จัดนิทรรศการ การอบรม ครอบคลุมองค์ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ตามภารกิจ ขอบเขตหน้าที่ของแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภท ส าหรับแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนประเภทบุคคล เช่น ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน จะต้องมีรายละเอียดของข้อมูล  
ความรู้ความสามารถ  ภูมิปัญญาที่มีอยู่  รวมทั้งแนวทางการไปศึกษาหาความรู้ให้เกิดประโยชน์ มี
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การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างสะดวก เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้าน
การศึกษา และพร้อมที่ชี้แนะให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้โดยละเอียด 

3.5  ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ 
 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่ง

การเรียนรู้ในชุมชนทุกแห่ง ให้มีความพร้อมด้านบุคลากรมากยิ่งข้ึน แนวโน้มในการพัฒนาบุคลากรซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในอนาคต จะได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นตาม 
ล าดับ โดยเห็นได้จาก การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 
การจัดสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากร
ส าคัญส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบางประเภท เช่น  บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นัก
จดหมายเหตุ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ดูแลโบราณสถาน เป็นต้น และจะ
เห็นได้จากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
เปิดรับบุคลากรเพ่ือไปด าเนินการจัดตั้งด าเนินการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ร่วมทั้งความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ในความต้องการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนของตนร่วมกัน ท าให้บุคลากรที่ให้บริการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถใน
เชิงวิชาการ และบุคลิกภาพ 

 
แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 
    เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างคุ้มค่า แหล่งการเรียนรู้

ทุกแห่งควรมีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใช้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ดังนี้ (นาวา  วงษ์พรม, 2556: 177-178) 

1. จัดท าบัญชีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปทราบว่าใน
ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ใดบ้าง มีความน่าสนใจอย่างไร เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน 

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของประชาชนใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน และสื่อออนไลน์ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เอ้ือประโยชน์และ
สร้างเครือข่ายในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกัน 

4. น าเสนอผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นเป็นตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางให้
ประชาชน หน่วยงานที่ไม่เคยใช้ประโยชน์  

5. จัดให้มีตัวกลางหน่วยประสานงานกลางระหว่างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนกับ
หน่วยงาน องค์การ ผู้จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และให้
สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น 

6. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน ผู้จัดการศึกษานอกระบบและใน
ระบบเป็นอย่างต่อเนื่อง จะท าให้หน่วยงานได้รู้สภาพการจัดกิจกรรมของกันและกัน ได้รู้ถึงผลของ
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การใช้แหล่งการเรียนรู้ ได้เห็นตัวอย่างการใช้ ได้หารือกันเพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน 

7. มีนโยบายสนับสนุนหน่วยงานในส่วนกลางหรือรัฐบาลอย่างจริงจัง โดยก าหนดเป็น
นโยบายเกี่ยวกับการให้หน่วยงานในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ใช้ในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนให้ประชาชนมาใช้บริการจากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างเต็มที่  

8. สนับสนุนให้ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบา้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีมีโอกาสพบปะและมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ แสดงออกซ่ึงความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถที่มี เป็นการสร้างความรู้สึก
ภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม  

สภาพของแหล่งการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จะใช้เป็นประโยชน์ในจัดตั้ง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ทั้งท่ีมีโครงการริเริ่มจะจัดตั้ง ที่จัดตั้งแล้ว และท่ีต้องการมีการปรับ พัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น ผลการ
จากตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลัง
ด าเนินการในภารกิจหรือแผนงาน โครงการใดๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ย่อมจะได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้สามารถปรับปรุง
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ให้สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 

4. แนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแก่ประชาชน 
 
เพ่ือให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีประชาชนใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมกันดูแลรักษา ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมในด้านต่างๆ 
เพราะไม่เห็นถึงความส าคัญ ดังนั้นในการสร้างให้ชุมชนแต่ละชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามแนว
การศึกษาตลอดชีวิต จึงควรมีแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใขแก่ประชาชนเกี่ยวกับแหล่งการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

4.1 รัฐบาลควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อสนองตอบพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ในการรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

4.2 ควรมีการก าหนดหน่วยงานหลักท่ีจะรับผิดชอบในการรณรงค์เรื่องนี้ และอาจขอ
ความร่วมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ 

4.3 ควรรณรงค์ทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น โดยด าเนินการทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับต าบล หมู่บ้าน 

4.4 ควรใช้สื่อหลากหลายประเภทในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และ
ต้องมั่นใจว่า สื่อที่ใช้เข้าถึงประชาชนได้ รวมทั้งใช้สื่อพ้ืนบ้านเพื่อเผยแพร่ความรู้ เพราะสื่อพ้ืนบ้านจะ
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับสภาพ
สังคม วัฒนธรรมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
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4.5 ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชน
ด้วยกัน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนชุมชน แล้วให้น าไปถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านใน
ชุมชนต่างๆ เป็นต้น 

4.6 ควรมีการติดตามผลการให้ความรู้ หรือการสร้างความเข้าใจ ว่าวิธีการต่างๆ ใช้
ได้ผลดีเพียงใด ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพียงใด ควรจะต้องปรับการด าเนินงานหรือไม่
อย่างไร 

4.7 การประชาสัมพันธ์ควรท าอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจ
บ้างแล้วก็ตาม ควรประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 

 

ตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไทยต้นแบบ 
 

ในปี พ.ศ. 2550 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได้
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยพิจารณาแหล่งการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาจนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือประกาศยก
ย่องให้เป็นต้นแบบตลอดชีวิตของไทย ทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งได้สรุปและสังเคราะห์ให้เห็นภาพโดยรวมดังนี้ 

 

ตารางที่ 5.1 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนซึ่งเป็นต้นแบบแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ภาคเหนือ 1 1 1 2 - - - - - 5 
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

4 - 1 - 1 - - - - 6 

ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

3 2 2 1 1 2 3 1 - 15 

ภาคใต้ 2 - 2 - - - - - 1 5 
รวม 10 3 6 3 2 2 3 1 1 31 

 
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทั่ง 31 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา ได้คัดเลือกจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เสนอเข้าคัดเลือกจ านวน 52 แห่ง 
โดยมีการประเมินผลเชิงประจักษ์ ณ แหล่งการเรียนรู้ทุกแหล่งที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก ท าให้
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ได้แหล่งการเรียนรู้ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ทั่วประเทศ ซึ่งพบว่า มีระบบ
การบริหารจัดการและวิธีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมิติต่างๆ 
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาค ที่เหมาะสมกับการใช้สถานที่
ดังกล่าวเป็นแหล่งการเรียนรู้และการศึกษาดูงาน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สมบูรณ์ สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบ นอกระบบ 
และผู้เรียนตามอัธยาศัย ซึ่งหมายความเป็นเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชมได้อย่างแท้จริง ดังราย 
ละเอียดที่ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกตามประเภทของแหล่งการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. ห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบล 
ราชธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ าเภอเมืองราชบุรี หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี  อ าเภอ
กระทู้ จังหวัดภูเก็ต 

2.  พิพิธภัณฑ์  ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งไทย  

3.  สวนสัตว ์ ได้แก่ สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตวด์ุสิต สวนสัตว์เปิด
เขาเขียว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าภูเก็ต 

4.  สวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) 
5.  โบราณสถาน ได้แก่ พระธาตุเรืองรอง เมืองโบราณ  
6.  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย

บูรพา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
7.  หอศิลป์ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอ

ศิลป์วิทยนิทรรศน์ 
8.  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
9.  ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์

การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ต าบลไทรย้อย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรา
รามวรมหาวิหาร 

 
จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ 

จะขอน าเสนอตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ประเภทละ 1 ตัวอย่าง เพ่ือแสดงให้เห็นสภาพและแนวทางใน
การด าเนินงานที่ท าให้ประสบผลส าเร็จดังต่อไปนี้  (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 
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ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 
               ภาพที่ 5.1 ส านกัหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

               ที่มา   (num2hong, 2559)  
 

ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2507 เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก มีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ 
(Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการ เพ่ือสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก" ศูนย์ความเป็นเลิศทรัพยากรที่มีบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ี
จะเพ่ิมขีดความสามารถ ภารกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป้าหมายที่จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยโลก
งานวิจัยระดับพื้นฐาน โดยมีพันธกิจดังนี้ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559) 

 

พันธกิจ 

 

 1.  เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้และได้รับการ
บริการได้อย่างเสมอภาค ทุกเวลา และทุกสถานที่  
             2.  เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารที่ทันสมัย ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
             3.  เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศและความรู้เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ  
             4.  เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือความบันเทิง และการพัฒนาตนเอง  
             5.  เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ  
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การบริหารจัดการ 
 
   ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 9 ชั้น มี

พ้ืนที่เพียงพอต่อการให้บริการ ประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์  ห้องประชุม กว่า 40 ห้อง มีทรัพยากร
ที่หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ประมาณ 400,000 ชื่อ (ข้อมูล 
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550) มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 6 กลุ่มงาน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 
08.00-20.00 น. เว้นวันหยดุนักขัตฤกษ์ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท มีการบริการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยส าหรับบุคลากร นิสิต
นักศึกษา ผู้น าชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยประยุกต์วิธีการตลาดเข้ามาใช้ในการด าเนินการ
และเผยแพร่กิจกรรม เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการ
ห้องสมุดสานสัมพันธ์ โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน โครงการห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมบรรณารักษ์และ
ลูกค้าสัมพันธ์ มหกรรมการอ่าน การจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดท าเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด เป็นต้น  

 
บทสรุปความส าเร็จ 
 
    ห้องสมุดมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ให้บริการด้วยความประทับใจ มีเครือข่าย

การด าเนินงานเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งเครือข่ายบุคคลและหน่วยงาน องค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
สารสนเทศ เทคโนโลยีกับห้องสมุดชั้นน าทั่วประเทศ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมร่วมกับห้องสมุด
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริการเชิงรุก แบบ DD 
(Document Delivery Service) ซึ่งให้บริการและน าส่งทรัพยากรสารสนเทศไปถึงผู้ใช้บริการ จึงท า
ให้หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตต้นแบบได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 

 

 

 

  

พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี 
 

 
 
                ภาพที่ 5.2  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก 
                ที่มา   (ท่าอากาศยานดอนเมือง, 2558)    
 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี (จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์) ตั้งอยู่ที่ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน ของประดับ
ตกแต่ง ศาสนพิธี ของเล่น เครื่องมือท ามาหากินของชาวบ้านในอดีต เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่อง
จักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ได้รับการยอมรับว่าเป็นขุมทรัพย์ทาง
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภท
หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อ พ.ศ. 2541  จ่าสิบเอก ดร. ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์ เป็นผู้มีฝีมือในทางประติมากรรม ได้รับการยกย่องให้เป็น “บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม
สาขาการช่างฝีมือ แขนงช่างหล่อ” ประจ าปี พ.ศ. 2526 และได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งการ
ประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดีศรีพิษณุโลก” พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี เปิดบริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ 
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท 

   
การบริหารจัดการ 
   

  พิพิธภัณฑ์จ่าทวีประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง มีการจัดแสดงนิทรรศการ น าชม สาธิต 
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านไทยในอดีต ซึ่งรวบรวมมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ใช้เป็นสถานที่
ศึกษามรดกภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในของไทยในอดีต จัดหมวดหมู่อย่าง
เป็นระบบ มีคุณค่าในด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และผู้เรียนตามอัธยาศัย โดยมี
เครือข่ายเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์โดยทั้งไปทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาและชุมชน  
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บทสรุปความส าเร็จ 
 
    จากการเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ มีการจัด

แสดง สร้างอาคารสถานที่ที่ปรับปรุงมาเป็นระยะจนกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาค 
เหนือที่ส าคัญของไทยและของโลก สามารถให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาอย่างสม่ าเสมอสร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติคุณต่อจังหวัดและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างอันดีของแหล่งการเรียนรู้เอกชนที่มี
ความมุ่งม่ันพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี  
 

สวนสัตว์เชียงใหม ่
 

 
   
               ภาพที่ 5.3  สวนสัตว์เชียงใหม่ 
                ที่มา   (สวนสัตว์เชียงใหม่, 2560)   
 

สวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดย ฮาโรลด์ เมสัน ยัง (Harold Mason Young) มิชชั่นนารี
ชาวอเมริกัน เปิดสวนสัตว์ขนาดเล็กขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2495 ต่อมาจึงขอที่ดินป่า
สงวนเชิงดอยสุเทพเป็นที่เปิดเป็นสวนสัตว์ประมาณ 60 ไร่ ตั้งสวนสัตว์ของเอกชน เปิดบริการให้เข้า
ชมตั้งแต่ พ.ศ. 2500 จนกระทั่ง ฮาโรลด์ เมสัน ยัง ถึงแก่อนิจกรรม ใน พ.ศ. 2518 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นคุณค่าของสวนสัตว์ในฐานะเป็นสถานทีพั่กผ่อนของประชาชน
และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งตามโครงการปรับปรุงดอยสุเทพ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2520 
จึงโอนเข้าสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ส านักนายกรัฐมนตรี และขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมอีก
ประมาณ 500 ไร่ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์ ประกอบด้วยผู้ทรง 
คุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน วิสัยทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ คือ เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษา  อนุรักษ์วิจัย และการท่องเที่ยวทางด้านสัตว์ป่า ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ 
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พันธกิจ 
 

1. ให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบอย่างยั่งยืน 
2. ปรับปรุงสถานที่แสดงสัตว์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติ 
3. จัดภูมิทัศน์บริเวณสวนสัตว์ให้สวยงามตลอดปี 
4. ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมได้ตามมาตรฐานสากล 

 
การบริหารจัดการ 
 
    สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นสวนสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ ของ

สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมาตรฐานระบบงานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มี
ความโดดเด่นในการออกแบบสวนสัตว์สมัยใหม่ที่กลมกลืนและเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์ป่า 
ตรงกับสภาพถิ่นนิเวศน์เดิม ซึ่งจะเอ้ือให้สัตว์ป่าสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ ส่งผลให้ผู้
เข้าไปเยี่ยมชมเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง เป็นสวนสัตว์ประจ าภูมิภาคที่เล็งเห็นความส าคัญของการ
เพ่ิมโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าไปเรียนรู้ โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยัง
แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ ที่อาจไม่มีโอกาสได้พบเห็นสัตว์นานาชนิดได้โดยง่าย 

 
บทสรุปความส าเร็จ 
 

                สวนสัตว์เชียงใหม่มีการด าเนินงานจัดท ามาตรฐาน โดยมีการศึกษาวิจัยด้วยการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เพ่ือน ามาจัดท าแผนงานด้วยการ
ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการในระดับชุมชน สถานศึกษา และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
เหมาะสมตามประเภทของผู้ใช้บริการ มีการพัฒนาบุคลากรในแหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาของ
ผู้เรียนในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
และการจัดการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพในการปฎิบัติงาน  นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่มีความโดดเด่นในด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของป่า
ตอนเหนือที่มีพรรณพืชมากมาย ท าให้การจัดระบบนิเวศวิทยา ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์เมืองหนาว ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งยัง
มีเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เจตคต ิและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป 
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เมืองโบราณ 
 

 
 
             ภาพที่  5.4  เมืองโบราณ ภาคกลาง 
              ที่มา    (เมืองโบราณ, 2560) 
                       

เมืองโบราณ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต าบลบางปู อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2515 เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จ าลองโบราณสถาน สถานที่ส าคัญต่างๆ ให้มีขนาด
เล็กลง แต่ยังคงไว้ซึ่งรายละเอียดและคุณค่าต่างๆ ทั้งทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาที่
สามารถเข้าถึงได้ทุกรายละเอียด ตั้งขึ้นโดย เล็ก วิริยะพันธุ์ จุดประสงค์ในระยะแรกเพ่ือใช้ประโยชน์
จากที่ดินขนาดใหญ่ซึ่งสร้างเป็นสนามกอล์ฟที่มีขอบเขตตามรูปร่างแผนที่ประเทศไทย โดยจัดให้มีการ
จ าลองโบราณสถานส าคัญตามจุดต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือให้คนได้เที่ยวชม การสร้างเมืองโบราณมี
การศึกษาหาข้อมูลในรายละเอียด ทั้งรูปแบบและความหมายของสถานที่ โดยนักวิชาการและที่
ปรึกษาอย่างต่อ เนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เมื่อออกส ารวจได้เห็นความเสื่อมโทรมขาดการดูแล
รักษาของโบราณสถานหลายแห่ง  จึงเกิดความคิดอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมและการเก็บสะสมวัตถุ
ทางชาติพันธุ์เพ่ือจัดท าพิพิธภัณฑ์ภายในเมืองโบราณเพ่ิมขึ้นด้วย จากเป้าหมายที่เล็งเห็นความส าคัญ
ในมรดกของชาติอย่างลึกซ้ึง  มิติของเมืองโบราณจึงเปลี่ยนจากสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจ มาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพ่ือการศึกษาอย่างเต็มตัว 

 
พันธกิจ 
 

                 เพ่ือให้มนุษย์ร่วมโลกรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เป็นเครื่องเตือนใจของผู้ที่
ก าลังหลงทางในสังคม โดยรักษามรดกของมนุษยชาติที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้ ทั้งจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม เป็นศิลปะที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะศิลปะไม่มีลัทธิ 
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ศาสนา และกาลเวลา ศิลปะจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ เมื่อบรรพบุรุษได้มอบไว้ให้แก่เราจึง
ต้องธ ารงรักษาไว้สืบไป 

 
การบริหารจัดการ 
 
    เมืองโบราณจัดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จ าลองโบราณสถาน โบราณวัตถุท้ัง 4 ภูมิภาค

ของประเทศไทย จึงเป็นแหล่งอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออนุชนรุ่น
หลังในการเรียนรู้ โดยมีสาระส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ
จ าลองโบราณสถานจ านวน 116 แห่งประกอบค าบรรยายในพื้นที่รูปทรงแผนที่ประเทศไทยเนื้อที่
ประมาณ 800 ไร่  ด้านพฤกษศาสตร์ประกอบด้วย ไม้ไทยหายาก สวนไม้ในวรรณคดีเพ่ือการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยวงศ์พันธุ์ไม้ที่ให้ข้อมูลทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านภาษาศาสตร์ โดยมีค าประพันธ์ซึ่ง
เป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนในวรรณคดีบรรยายไว้ ท าให้เกิดจินตนาการควบคู่ไปกับการพักผ่อน
หย่อนใจ สวนที่สามเป็นสวนสัตว์เปิด ซึ่งประกอบด้วยสัตว์บก สัตว์น้ า หลากหลายประเภท เป็นการ
สร้างบรรยากาศของพ้ืนที่จ าลองชีวิตจริง ในบริเวณหมู่บ้านภาคเหนือท าให้เกิดการผสมกลมกลืนกับ
การชมโบราณสถาน สร้างจิตส านึกในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
เป็นอย่างดี 

 
บทสรุปความส าเร็จ 
 
    การเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย ที่เกิดจากนิติบุคคลภายใต้

นโยบายในการตอบแทนคุณแผ่นดิน อนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสาธารณชนและอนุชนรุ่น
หลัง การเปิดโอกาสให้มีการมอบหมายอ านาจและกระจายอ านาจที่ชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ  มีการแยกการ
บริหารจากระบบครอบครัวโดยมีผู้จัดการทั่วไปในการดูแลรับผิดชอบ มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหารกลางกลุ่มวิริยะประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน 
ธุรการ ฝ่ายจัดการทั่วไป เป็นต้น มีคณะกรรมการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนางานภายใต้
ค าแนะน าและที่ปรึกษาซ่ึงเป็นนักวิชาการ ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เมืองโบราณมีกิจกรรมและบริการในการจัดการองค์ความรู้ และถ่ายทอด
ความรู้ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ตลอดจนมี
ผู้น าชม เจ้าหน้าที่น าเที่ยว ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้ใช้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 



185 

 

 

 

  

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
                ภาพที่ 5.5 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
                ที่มา   (สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)    
 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนามาจาก “พิพิธภัณฑ์สัตว์
และสถานเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม” ซึ่งก่อตั้งปี พ.ศ. 2512 โดยภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ บางแสน เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2513 จนเมื่อปี พ.ศ. 2523 
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลแบบให้เปล่า เป็นมูลค่า 230 
ล้านบาท ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ยกฐานะเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2528 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดจนสนับสนุนการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่
ดีและมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์คือ เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการวิจัย และบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

 
พันธกิจ 
 

                 1.  ด าเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
                 2.  เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแก่ชุมชนและ
สังคม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัย 
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                 3.  เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
การบริหารจัดการ 
 
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับการประกันคุณภาพระดับ ISO 9001:2000 และ 

ISO 14001:2004 จากหน่วยงานประกันคุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัว
และประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง โดย
บริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และองค์ความรู้ที่มี เพ่ือ
เอ้ืออ านวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ 
การเป็นสถานที่ท างานและการศึกษาค้นคว้าวิจัย การแสดงความเป็นอยู่ของสัตว์น้ าเค็มนานาชนิด 
การเป็นพ้ืนที่แสดงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและ
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับทะเล ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมทั้งมีเครือข่ายในการด าเนินงานที่
กระจายอยู่ทั่วทุกภาคส่วนของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายทางวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น เครือข่าย อควอเรียม (Aquarium) ทั่ว
โลก 

 
บทสรุปความส าเร็จ 
 
    นับตั้งแต่ก่อตั้งมา 48 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้รับการยอมรับว่า เป็นแหล่ง

การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่ได้รับความ
นิยมอย่างสูงส าหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ที่มีการน าเอาเทคโนโลยีและการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยค านึงถึงความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึงคงครองความเป็นผู้น าในการบริหาร
จัดการและผลิตผลงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป 
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หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ 
 

 
 
                ภาพที่  5.6  กิจกรรมในหอศิลป์วิทยนิทรรศน์ 
                 ที่มา      (หอศิลป์วิทยนิทรรศน์, 2560) 
 

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของอาคารมหาธีรราชา
นุสรณ์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่ส าหรับการแสดงผลงานประมาณ 
388.86 ตารางเมตร และห้องประชุมสัมมนา 250 ที่นั่ง เป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ท าการทดลอง ค้นคว้า เพ่ือหาแนวคิดใหม่ๆ ที่นอกเหนือกฎเกณฑ์เดิม
ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “ความคิดสร้างสรรค์ คือ ทักษะส าคัญของการอยู่รอดของบัณฑิตในโลกวัน
หน้า” โดยได้รวบรวมข้อมูลผลงานและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้แก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ
ทั่วไป ในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการทางทัศนศิลป์ต่างๆ ได้แก่ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ 
ประติมากรรม และภาพถ่าย เป็นต้น เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00-19:00 น. และ
วันเสาร์เวลา 09:00-16:00 น. 

 
พันธกิจ 
 
    เพ่ือเป็นศูนย์กลางศิลปกรรมสะสมและศูนย์รวมแหล่งวิชา ส าหรับเผยแพร่และส่งเสริม

การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ การค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะสมัยใหม่ ศิลปะด้านดนตรี ด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะวิชา 
มหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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การบริหารจัดการ 
 
    หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ เป็นขุมทรัพย์ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่มีการแสวงหาและ

สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้ เป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มีการเชื่อมประสานงานวิชาการทางด้านศิลปะร่วมสมัยกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
งานจากทุกกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เนื้อที่ส าหรับการ
น าเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ และพ้ืนที่ส าหรับการทดลอง ค้นคว้าและท้าทายการรับรู้เดิมเพ่ือ
หาแนวคิดใหม่  

 
บทสรุปความส าเร็จ 
 
    หอศิลปะวิทยนิทรรศน์ เป็นศูนย์กลางความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการจัด

นิทรรศการ การเสวนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอด
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลากหลายวิธี ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายจากหอศิลป์ต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
                ภาพที่ 5.7 กิจกรรมการศึกษาดูงานในฐานะแหล่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
                 ที่มา   (ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2560) 
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ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานบริหารงานในระบบวิสาหกิจที่ไม่
มุ่งเน้นผลก าไรในก ากับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ในช่วงแรกได้มีการ
ก่อสร้างสนามกีฬา 3 สนาม คือ สนามเทนนิส สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสระว่ายน้ า 
โดยมีการปรับปรุงขยายเนื้อท่ีมาอย่างต่อเนื่อง จนปรับฐานะจากส านักกีฬามาเป็น “ศูนย์กีฬาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ปัจจุบันศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีสนามกีฬาที่อยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 9 สนาม ปรับสถานะเป็นงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และให้บริการแก่สังคม 

 
พันธกิจ 
 
1. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัย และเสริมสมรรถภาพ

ของร่างกายให้เป็นวิถีชีวิตของจุฬาฯ 

2. เพ่ิมศักยภาพการจัดการอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
กีฬาของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. พัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทการ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา โดยน าเทคโนโลยีด้านการ
กีฬาที่ทันสมัยเข้าช่วยจัดบริการในรูปแบบต่างๆ 

4. ปรับประสิทธิภาพการบริหาร โดยเฉพาะการแสวงหาความสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครง 
สร้างพ้ืนฐานส าหรับกีฬาและนันทนาการ ให้เพียงพอต่อการกีฬา เพ่ือความเป็นเลิศและการเล่นกีฬา
เพ่ือพลานามัย 

 
การบริหารจัดการ 
 
    ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการในระบบ

รัฐวิสาหกิจที่ไม่มุ่งเน้นผลก าไร แต่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ภายใต้การก ากับดูแลของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีโครงสร้างในการบริหารที่มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด มีคณะกรรมการท่ีคอย
ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพและตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประกอบด้วยแผนกงานต่าง 7 
แผนกงาน รับผิดชอบควบคุมสนามกีฬาจ านวน 5 แห่ง  โดยบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับกีฬาและนันทนาการให้เพียงพอต่อการเล่นกีฬา เพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือพลานามัย
ตามหลักมาตรฐานสากล ให้ความรู้แก่ชุมชนและผู้ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ มี
เครือข่ายกับศูนย์กีฬาและสนามกีฬาในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งเป็นสมาชิกกับองค์กรกีฬา
ระดับนานาชาติ 

 
 
 



190 

 

 

 

  

บทสรุปความส าเร็จ 
 
    เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านกีฬาและนันทนาการที่ประสบผลส าเร็จในการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งนักกีฬา 
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ โดยจัด
ให้มีบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก หลากหลายรูปแบบ ที่ส่งผลให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาทุกด้านอย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านอาคารสถานที่  
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีการกีฬา การติดตามประเมินผล การน าฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนางาน 

 

ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

 
   
                      ภาพที่  5.8  ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                         ที่มา   (ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2560) 
                         

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของ
ต าบลป่าเมี่ยง และต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อวันที ่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 
โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 
9 เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองที่เหมาะสมกับพื้นท่ีภาคเหนือ และเผยแพร่ความรู้แก่
ราษฎรให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยท าการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอ านวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนคง
ความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์ และพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทางเป็น
การศึกษาสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ต้นน้ าล าธาร และปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมง ตามอ่างเก็บน้ า
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ต่างๆ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ 
แล้วน าไปใช้ปฏิบ้ติอย่างได้ผลต่อไป ดังมีพระราชด าริว่า "ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ท าหน้าที่เสมือน 
"พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัยหนึ่งเป็น "สรุปผลการพัฒนา" ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้
และน าไปปฏิบัติได้"   
           

พันธกิจ 
 

                1.  เป็นศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จที่มีการศึกษาทดลองและสาธิต ในลักษณะสหวิทยาการ
เสมือนหนึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ส าหรับราษฎรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วน าไปปฏิบัติ
ได้ 
                2.  เพ่ือศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ด้านทรัพยากรน้ า ป่าไม้ 
ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มน้ าห้วยฮ่องไคร้ และการจัดการลุ่มน้ าให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
                3.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัฒนา บูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูล บริการข้อมูล
ข่าวสารทั้งในด้านวิชาการ และเชิงปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
                4.  ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ และโครงการบริการ
การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ให้ด ารงชีวิตที่พออยู่พอกิน และสามารถพ่ึงตนเองได้  
                5.  พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ าให้มี 
ความอุดมสมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามแนวพระราชด าริ 

 
การบริหารจัดการ 
 
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประกอบด้วย 2 ส่วน 

คือ คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ มีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล ประสานการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน บุคลากรเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ตามความจ าเป็น  และอีกส่วนได้แก่ คณะท างานโครงการศูนย์ฯ มีหน้าที่ร่วมกันด าเนินงานการ
บริหารงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวพระราชด าริ จัดท าแผนงานประจ าปี 
จัดท างบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือท าแผนและขยายผลไปสู่ประชาชน โดย
แต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่ช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมาย  ส่วนการจัดองค์ประกอบด้านกายภาพของ
ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ประกอบด้วย เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 
เพ่ือสื่อถึงการพัฒนาทรัพยากรดิน น้ า ป่า ตามแนวพระราชด าริ มีอาคารเก็บรวมรวมและจัดแสดงผล
งานของศูนย์ฯ เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 โดยผ่านนิทรรศการประกอบมัลติมีเดีย และมีพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งเพ่ือน าเสนอผล
การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาทั้ง 6 ศูนย์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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บทสรุปความส าเร็จ 
 

              ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
เป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิชาการ งานศึกษาทดลอง วิจัย และสาธิต ด้วยรูปแบบสหวิทยาการ เพ่ือการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การผลิตเพ่ือยังชีพแบบพออยู่พอกิน ส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการ
บริหารจัดการแบบเชิงรุก ผสมผสานความร่วมมือร่วมใจทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้
เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่เข้ามาศึกษา
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างแท้จริง  ครอบคลุมบริการศึกษาการพัฒนาเกษตรกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ แหล่ง
น้ า ป่าไม้ ดิน พืชพันธุ์ทางเศรษฐกิจชนิดต่างๆ พืชที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ปศุสัตว์และโคนม 
การประมง การอนุรักษ์พันธุ์กบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม และ
การใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า  
 
 
บทสรุป 
 

ในทุกชุมชนทุกท้องถิ่นต่างมีเอกลักษณ์และมีบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน สภาพปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละแห่ง ล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยที่แตก 
ต่างกันไปด้วย การจัดตั้ง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้คงอยู่และพร้อมให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง นับเป็นความท้าทายของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กระแสการ
เปลี่ยนแปลงโลก แนวโน้มหรือทิศทางใหม่ๆ ล้วนส่งผลต่อรูปแบบในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ได้
ทั้งสิ้น แนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน อาจน ามาใช้ได้ในช่วงระยะ 
เวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นต้อง
อาศยัการติดตามและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวโน้มในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภท รวมทั้งต้องรู้จักบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือ
น ามาใช้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและบริการต่างๆ ให้หลากหลายและมีชีวิตชีวา โดยค านึงถึงความ
ต้องการ และสอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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บทท่ี 6 
 

การพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ในชุมชน 
 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลากหลายประเภทซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้วิทยาการสาขา
ต่างๆ พร้อมที่จะให้ทุกคนผู้มีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของ
ตัวเองให้มากยิ่งข้ึน เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเนื่องตลอดเวลา แตกต่างกันไปตามความสนใจและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล ความคุม้ค่าของแหล่งการเรียนรู้ที่ถูกสร้างหรือจัดตั้งขึ้นมานั้น ขึ้นอยู่
กับการเข้าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาให้
กลายเป็นแหล่งการเรียนเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืนไปจนตลอดชีวิต  ไม่เช่นนั้นแล้วการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ก็จะเป็นเพียงสถานที่รกร้างว่างเปล่า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร 
รวมทั้งเวลาที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจส าคัญที่
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือที่จะให้แหล่งการเรียนรู้
ทุกแห่งที่ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้ว มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
และสังคม การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาดังต่อไปนี้  
 

ความหมาย หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
 
การจะด าเนินการใดๆ ให้ประสบผลส าเร็จต้องมีกระบวนการและต้องอาศัยหลักการหรือ

แนวคิดเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางและเป็นเป้าหมายที่จะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ การพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน มีบริบทแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงและ
ผลกระทบทางอ้อมจากการพัฒนาไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจเป็นในทางบวกหรือทางลบ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป จึงต้องศึกษาหลักการในการพัฒนาให้เข้าใจชัดเจน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 
1. ความหมายของการพัฒนา 
 

 พัฒนา แปลว่า ท าให้เจริญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2559) การพัฒนา จึงหมายถึง การท า
ให้เจริญ การเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนแน่นอนล่วงหน้า 
เป็นการกระท าให้เกิดข้ึน เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในตัว
ระบบที่ท าการ  

   เทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2554: 12-13) กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง การกระท าท่ี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในระดับต่างๆ ที่ส่งผลให้ท้องถิ่นเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศ 
ทางท่ีดีขึ้น    
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ซึ่งสอดคล้องกับ โฆษิต  ปั้นเปี่ยมรัฐ (2533: 5) ที่กล่าวถึงการพัฒนาในแง่การพัฒนา
คุณภาพของมนุษย์ว่า หมายถึง กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนส่วนใหญ่ เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ต้องเป็นกระบวนการระยะยาวและส่งผลต่อคนส่วนใหญ่   

สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
เพ่ือให้มีความเจริญขึ้น ดีขึ้น โดยมีกระบวนการในการด าเนินการที่เป็นล าดับมีข้ันตอนและก าหนด
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ผลของการพัฒนาจะส่งผลต่อบุคคล ระบบ กระบวนการหรือสภาพการณ์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดคุณภาพสูงขึ้น 

 
2. หลักการและแนวคิดของการพัฒนา 
 

 การพัฒนาต้องอาศัยหลักการที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่น วัฒนธรรม เป็นไป
ตามหลักประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี เป็นกระบวนการที่มีความ
ยืดหยุ่น ใช้ผู้น าท้องถิ่นเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ ทั้งบุคคล องค์กร 
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนในท้องถิ่น รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแนวทาง
และนโยบายการพัฒนาประเทศ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวคิดในการพัฒนาต้องอาศัยทฤษฎีของการพัฒนาที่มีอยู่มากมาย ในที่นี้จะกล่าวถึง
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่เป็นกระแสมาแรงในยุคปัจจุบัน ได้แก่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่เพียงพอ
กับความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบัน ภายใต้ทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด โดยไม่เบียดบังหรือ
ลดทอนโอกาสในการพัฒนาอย่างพอเพียงกับความต้องการของชนรุ่นต่อไปในอนาคต การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ต้องค านึงถึงมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง (เทิดชาย  
ช่วยบ ารุง, 2554: 17) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บาร์บิเออร์และพีร์ซ (Barbier & Pearce, 2000) 
ที่กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การบรรลุเป้าหมายในองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยยอมลดเป้าหมายในบางองค์ประกอบ เพ่ือให้เป้าหมายใน
องค์ประกอบอ่ืนเพิ่มข้ึน 

สรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การจัดการการพัฒนาองค์รวมที่ไม่ส่งผลกระทบ
ในด้านลบกับอนาคต โดยเป็นการบูรณาการระหว่าง การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการ
ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดความสมดุลและเกื้อกูลกันในทุกมิติ 

การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่น
ปัจจุบันโดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถในการที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2535 ที่นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ท าให้เกิด
แผนปฏิบัติการ 21 และปฏิญญาริโอเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งค านึงถึงหลักการปกป้องสิ่งแวดล้อม
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ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยประเทศไทยได้ลงนามเข้าร่วมแผนปฏิบัติการและ
น ามาระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็นครั้งแรก เพ่ือ
มุ่งสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจายการพัฒนาสู่
ภูมิภาคและชนบท  และพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  แนวทางในการ
พัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีความสมดุลกันของทั้งสามส่วน ดังภาพที่ 6.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่  6.1  แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
                ที่มา  (เทิดชาย  ช่วยบ ารุง,   2554, หน้า 17) 
 

3. เป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 
  

 จากความหมายของการพัฒนาที่ผู้เขียนได้สรุปว่า ต้องเป็นการด าเนินการที่เป็นล าดับมี
ขั้นตอนและก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนนั้น อาจยังไม่เหมาะสมเพียงพอกับสถานการณ์ของโลก
ในยุคปัจจุบันผ่านสถานการณ์กระแสโลกาภิวัฒน์ แม้จะมีการเติบทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่สิ่ง
ทีม่าพร้อมกันคือผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง บั่นทอนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
สัตว์ พืช สร้างปัญหาและกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ท าลายวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมาก   

จากผลการพัฒนาอย่างไร้ขอบเขตที่เกิดข้ึนทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2543 สหประชาชาติและ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจ านวน 189 ประเทศ ได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย “การพัฒนาโลกเพ่ือความ
ยั่งยืน” (The Global Goals for Sustainable Development) โดยมุ่งให้เกิดดุลยภาพระหว่าง
องค์ประกอบพ้ืนฐานในทั้ง 3 มิติดังท่ีกล่าวมา และมีการก าหนดวาระเพ่ือปฏิรูปโลกของเราอย่าง
ยั่งยืน ให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2573 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)  ซ่ึง

คน 

มิติ
เศรษฐกิจ 

มิติ
ส่ิงแวดลอ้ม
มม 

มิติ 
สังคม 
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เป็นเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาระดับชาติและระดับสากล ประกอบด้วยเป้าหมายเพ่ือความยั่งยืน 17 
ประการดังนี้ (United Nations, 2015: 14)   

เป้าหมาย 1  ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกพ้ืนที่ 
เป้าหมาย 2  ขจัดความอดอยาก ให้บรรลุความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการที่ดีข้ึน

และส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน  
เป้าหมาย 3  ท ามั่นใจได้ว่าทุกคนทุกวัยมีชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี และมีความเป็นอยู่ที่ดี  
เป้าหมาย 4  ให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และการส่งเสริมและ

สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  
เป้าหมาย 5  บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและเสริมสร้างพลังให้กับสตรีและเด็กหญิง

ทุกคน  
เป้าหมาย 6  ท าให้มั่นใจได้ว่า น้ าและสุขาภิบาล มีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคนและ

ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย 7  ท าให้มั่นใจได้ว่า ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่เหมาะสม  ทันสมัย

เชื่อถือได้และยั่งยืน  
เป้าหมาย 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง ส่งเสริมศักยภาพในการ

มีงานท าและการจ้างงานอย่างเต็มท่ีและเป็นงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน  
เป้าหมาย 9  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้

เกิดการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
เป้าหมาย 10  ลดความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกันภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
เป้าหมาย 11  ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย 12  ท าให้มั่นใจว่ามีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย 13  ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
เป้าหมาย 14  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ยั่งยืน  
เป้าหมาย 15  คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

การจัดการป่าอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

เป้าหมาย 16  ส่งเสริมให้สังคมสงบสุข ไม่แบ่งแยกอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้า และสร้างสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ  

เป้าหมาย 17  เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีปฏิบัติที่เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือในระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                 เมื่อพิจารณาเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ตามทัศนะของผู้เขียนเห็น
ว่า เป้าหมายทุกข้อล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แม้บางข้อจะไม่ได้เกี่ยวข้อง
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โดยตรง แต่แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีส่วนสนับสนุนทางอ้อมที่จะช่วยให้การพัฒนาในประเด็นเหล่า 
นั้นประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้เพราะแหล่งการเรียนรู้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่กล่าวถึง และยังมีความ
ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ และ
แหล่งการเรียนรู้ด้านสังคม แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละประเภทต่างมีเนื้อหาองค์ความรู้ที่เก่ียวพัน
กับทุกประเด็นอย่างชัดเจน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า “หากพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ ให้มีอยู่
อย่างยั่งยืน กย็่อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก
ของเราเช่นกัน” 

 
4. กรอบแนวคิดการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างย่ังยืน 
 

 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่เฉพาะว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังน ามาใช้
เป็นหลักการในการพัฒนาในทุกด้านที่ให้ความส าคัญแก่คุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนาเพ่ือสร้างสังคมท่ียั่งยืน ควบคู่กับการตอบสนองความต้องการของตนได้ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลกและประชาชนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2546: 
22) ซึ่งหมายความว่า การท ากิจกรรมของมนุษย์ต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต้องบูรณา
การในทุกด้าน ทั้งด้านการรักษาสิ่งที่มีคุณค่าและก าจัดสิ่งที่เป็นข้อด้อยออกไป  กรอบแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ได้ โดยให้ความส าคัญกับ 4 
ปัจจัย ดังนี้ (ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556ก: 14) 

1. มนุษย์  ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยันอดทน รับผิดชอบ มีฝึมือ  
มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่
จัดสรรให้เกื้อหนุน และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุน 

2. สังคม จัดระบบสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจกรรมให้
ผสมกลมกลืน สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง สร้างบรรยากาศ
แห่งความไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล พิทักษ์ ปกป้องคนที่อยู่ในสถานการณ์
ต่างๆ ซึ่งมีโอกาสและมีความสามารถต่างกัน 

3. ธรรมชาติ วิถีการพัฒนาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและด ารง 
ชีวิตให้สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ 

4. เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่เก้ือกูล ไม่ท าลายธรรมชาติ น า
สิ่งของมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ ต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง ต้องใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนสร้างสรรค์มนุษย์อย่างไม่ประมาทและเพ่ือเกื้อหนุนให้ตนเองมีชีวิตดีงาม สมบูรณ์ 
มีอิสรภาพและสันติสุข 

ตามแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ประเทศไทยได้ด าเนินโครงการเพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นของประชาชนชน ด้วยการผสมผสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมรักษา
และอนุรักษ์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน  โดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา หรือเรียกอีกนัยหนึ่งคือ 
เป็นการพัฒนาของคน โดยคน เพื่อคน ซึ่งจะท าให้ประเทศไทย ก้าวสู่การพัฒนาที่ต้องการในระยะ
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ยาว คือ เศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา และการพัฒนายั่งยืน การพัฒนาเพื่อคนไทยส่วนใหญ่ จึงต้อง
ปรับปเปลี่ยนวิธีการพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาใหม่ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น (ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556ก: 40) เนื่อง 
จากสังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย ์ และยังถือเป็นหมวดหมู่หลักของแหล่งการเรียนรู้ ซ่ึงครอบคลุมแหล่งการเรียนรู้เกือบทุก
ประเภทที่มีในชุมชน การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ จึงเปรียบเสมือนเป็นการ
พัฒนาสังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์ในที่สุด   จากความส าคัญของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว จึงต้องเน้นคนเป็นศูนย์กลาง เป็นการพัฒนาของคน โดยคน และเพ่ือคน  
กรอบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจึงควรเป็นการพัฒนามนุษย์ ให้สามารถน าวิทยาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุลและคุ้มค่า 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 
 แม้รัฐบาลจะมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้
ออกมามากมาย เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สมรรถนะก าลังคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560-2564 การ
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ให้คน
ไทยทุกคนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน ได้รับการศึกษาที่คุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง, นโยบายประเทศไทย 4.0 การเตรียมคน
ไทยเพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไทย 4.0 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการน า
องค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติและเพ่ือส่วนรวม เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559; คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้, 2559; ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556ก; 2556ข; ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553; กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) แต่ในความเป็นจริงแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ของไทย ยังขาดกลไกที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้ง การจัดประเภท การให้การ
สนับสนุน การก ากับดูแล และมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้  จึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชน เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนในภาพรวม ดังนี้  (คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้, 
2559: 6-8; นาวา  วงษ์พรม, 2556: 193-196) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายระยะยาวของรัฐบาล รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ที่เน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และการน าเอาองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ไปสร้าง
นวัตกรรม คุณค่า และมูลค่าเพ่ิม ส่งผลให้แหล่งการเรียนรู้จะเข้ามีบทบาทสนับสนุนทิศทางในการ
ด าเนินงานดังกล่าวมากข้ึน 
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2. โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ที่ยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาเนื้อหาและการ
น าเสนอในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การ
เผยแพร่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง เป็นปัญหาและความท้าทายที่แหล่งการเรียนรู้จะหยิบ
ยกน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ตลาดแรงงานทักษะที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้การเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีความรู้และ
ทักษะที่หลากหลาย สามารถรองรับงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเชื่อมโยงเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจากทั่ว
โลก  ท าให้เกิดการแข่งขันและขยายตัวเพ่ือตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงนับเป็นโอกาสและความท้าทายที่แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ทุกแห่งจะต้องให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าดังกล่าว 

5. ความเชื่อมโยงและความร่วมมือภายในภูมิภาค   การแข่งขันทางธุรกิจท าให้ทุกองค์กร
หน่วยงานทุกประเภทต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องพร้อมยกระดับตนเองให้เป็นแหล่งการเรียน 
รู้ชั้นน า ทั้งในด้านการบริการที่ได้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในและนอก
ภูมิภาคได้ ควบคู่ไปกับบทบาทในการสร้างความตระหนักและคุณค่า และวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่
สากล  

6. ประชากรวัยแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ผู้สูงอายุมีเพ่ิมมากขึ้น เป็นผลให้ต้อง
เพ่ิมการผลิตแรงงานและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรร์ในการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องอาศัยแหล่งการเรียนรู้
สมัยใหม่มากข้ึน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจึงต้องปรับบทบาทให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
เปิดกว้าง พร้อมรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ให้สอดรับกับความสนใจและความต้องการของประชาชน ตอบสนองต่อตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ 

7. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้แหล่งการเรียรู้ต้องค านึงถึงการให้บริการแก่ผู้สูงอายุมาก
ขึ้น ทั้งในแง่ของการปรับโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงรูปแบบการน าเสนอ 
บริการและกิจกรรมที่เหมาะสม  โดยไม่ลืมกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีความต้อง 
การเป็นพิเศษ ซึ่งได้แก่ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 

8. การขยายตัวของชุมชนเมือง  วิถีชีวิตขอคนเมืองรุ่นใหม่ที่ต้องการพ้ืนที่สาธารณะส าหรับ
การพบปะสังสรรค์ การจัดกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นโอกาสของแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว และสามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วย
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ด้วย   

9. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ท าการชีวิตความเปลี่ยนอยู่ของคนรุ่นใหม่มีความสนใจใน
ศิลปวัฒนธรรม และคุณค่าความเป็นไทยลดน้อยลง เป็นความท้าทายใหม่ที่แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
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จะน าเอาความย้อนแย้งนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  “ความห่างหาย ยิ่งโหยหา” เป็นเคล็ดลับส าคัญท่ี
แหล่งการเรียนรู้จะน ามาใช้กระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์จากการเรียนรู้ผ่านแหล่งการ
เรียนรู้ (นาวา  วงษ์พรม และคณะ, 2558) ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
เป็นสมบัติซึ่งเปน็อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ  

10. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจยุคใหม่ การเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้และ
นวัตกรรม   ท าให้แหล่งการเรียนรู้ต้องปรับบทบาทในฐานะเป็นแหล่งสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ และ
เป็นศูนย์รวมเพ่ือการเรียนรู้ และเตรียมพร้อมประชาชนทุกวัย เพ่ือก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ตลอดชีวิต ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมในการท างานเปลี่ยนจากการท างานประจ าเป็นการท างานที่มีความ
อิสระและยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน ทั้งยังต้องท างานร่วมกับบุคคลอื่นๆ หลากหลายวัฒนธรรมองค์กร ท าให้
คนรุ่นใหม่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนอกกรอบในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจึงจะเป็นกลไกในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้
เข้ากับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ เช่น การน าแนวคิด Brain-based Learning ไป
ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการท างานของคนทุกวัย การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (SMEs Start Up) ให้มีทักษะความรู้ที่จ าเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ 
การบริการและการบริหารจัดการ เป็นต้น 
 

กระบวนการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนนอกจากจะต้องอาศัยหลักการทฤษฎีต่างๆ แล้วยังต้อง
อาศัยกระบวนการในการน าองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ คนและทรัพยากร มาใช้ในการวางแผน 
ด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กระบวนการหรือขั้นตอนใน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 

 
1. การส ารวจเพื่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน (Community Profiling) เป็นภารกิจส าคัญ

ที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนในการด าเนินการทั้งการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้และการใช้แหล่งการเรียนรู้  บุคลากรของหน่วยงานหรือคณะกรรมการของแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนที่รับผิดชอบการด าเนินการจัดตั้งพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ ต้องทราบวิธีการด าเนินการ
ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือก าหนดแหล่งการเรียนรู้และจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับ
แหล่งการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด สร้างและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ จัดระบบการใช้ และให้ประชาชนเข้าใช้บริการ หรือเพ่ือรวบรวมข้อมูลการใช้เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้ (เผด็จ  จินดา, 2553: 92-105) 
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1.1 ข้อมูลที่ควรท าการส ารวจ 
ข้อมูลในด้านต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นต้องศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งราย 

ละเอียดที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
บริบทของชุมชน ข้อมูลที่ควรท าการส ารวจมีหลายชนิด ดังนี้ 

1.1.1 ข้อมูลทางกายภาพ ได้แก่ จ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ อายุ จ านวน
ครัวเรือน ฐานะความเป็นอยู่ การตั้งบ้านเรือน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลักษณะทาง
นิเวศวิทยา จ านวนที่ดิน จ าแนกตามพ้ืนที่ท ากิน พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ ากินน้ าใช้ น้ าเพ่ือการเกษตร พืชและสัตว์ที่มี
อยู่ในธรรมชาติ หรือที่ปลูกและเลี้ยง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ การคมนาคมขนส่ง สภาพ
ปัญหาทางกายภาพ เป็นต้น 

1.1.2 ข้อมูลทางสังคม การปกครอง การเมือง ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ การศึกษา จ าแนกตามเพศ อายุ สุขภาพอนามัย จ านวนผู้พิการ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่ม องค์การ หน่วยงาน เครือข่ายในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบ
และพฤติกรรมในการท ากิจกรรมชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  
โครงสร้างการปกครอง การแบ่งเขตพ้ืนที่ในหมู่บ้านหรือชุมชน  การเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาทางสังคม การปกครอง การเมือง รูปแบบวิถีชีวิตต่างๆ เช่น การนับถือศาสนา 
ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี กฏข้อห้ามของชุมชน บทลงโทษหากมีการละเมิด (คอง-คะล า) ผู้น า
ชุมชน องค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาในปัจจุบันและ
อนาคต ความคาดหวังของชุมชน เป็นต้น 

1.1.3 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. การประกอบอาชีพ อาชีพหลัก 
อาชีพรอง อาชีพเสริม ความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ข้อมูลรายได้ 
รายจ่าย หนี้สิน เงินออมของชุมชน พฤติกรรมการบริโภค แหล่งทุนในชุมชน สหกรณ์ กองทุน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน วัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของชุมชน ตลาด ช่องทางการตลาด 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

1.2  วิธีการส ารวจและศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 การศึกษาหรือการส ารวจชุมชนและแหล่งการเรียนรู้สามารถท าได้หลายวิธี 

จ าแนกตามวิธีการส ารวจและเก็บข้อมูล ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ เช่น การส ารวจโดย
ใช้แบบสอบถาม แบบการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด โดยวิธีการเก็บรวบรวมในเชิงคุณภาพ เช่น การใช้
วิธีการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด หรือแบบเอกสาร เป็น
การศึกษาชุมชนจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือแบบอ่ืนๆ เช่น การใช้แบบ
ประเมิน การสนทนากลุ่ม เป็นต้น  จากประสบการณ์ในการท างานและการวิจัยของผู้เขียนได้ใช้
เครื่องมือศึกษาบริบทชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการจัดเวทีชาวบ้าน ซ่ึงพบว่าเป็น
วิธีการที่ใช้ได้ผลดีและเหมาะสมกับการส ารวจและศึกษาบริบทแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพราะเป็น
วิธีที่ใช้ง่ายและเป็นที่นิยมใช้ทั่วไปสอดคล้องกับที่ ครรชิต  พุทธโกษา (2554: 36-65) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

1.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้
ข้อค าถาม ซึ่งได้จัดท าไว้ลวงหน้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตอบ โดยการ
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ถามเอง ให้ผู้อ่ืนถาม หรือส่งแบบสอบไปให้กรอก แล้วน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์แปลความหมาย  
รูปแบบค าถาม มี 2 รูปแบบคือ 1) ค าถามแบบปลายปิด ซึ่งเป็นค าถามที่ได้เตรียมค าตอบไว้ให้
เลือกตอบตามที่ก าหนดไว้ เหมาะส าหรับค าถามที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นค าถามที่เป็นข้อเท็จจริง และ  
2) ค าถามแบบปลายเปิด เป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างเสรี โดยมีการเว้นเนื้อ
ที่ไว้ส าหรับให้เขียนค าตอบ เหมาะส าหรับค าถามที่ไม่สามารถคาดเดาค าตอบได้ล่วงหน้า หรือต้องการ
ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างอิสระ 

1.2.2 การสังเกต (Observation) เป็นการเฝ้าดูพฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือสิ่งที่
เกิดข้ึนอย่างเอาใจใส่ โดยใช้การดู ฟัง สัมผัส ชิม หรือดมกลิ่น เพ่ือหารายละเอียด วิเคราะห์เพ่ือให้
เห็นพฤติกรรมของบุคคล เข้าใจลักษณะทางธรรมชาติ หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น การ
สังเกตมีหลายรูปแบบ เช่น การสังเกตโดยให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวและไม่รู้ตัว แบบมีส่วนร่วมกับแบบไม่มี
ส่วนร่วม แบบก าหนดเค้าโครงไว้ล่วงหน้ากับแบบไม่มีเค้าโครง แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็น
ทางการ แบบมีการควบคุมและการสังเกตในสภาพธรรมชาติ การสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์
ที่เป็นปกติวิสัยกับที่ปรากฏเป็นครั้งคราว เป็นต้น วิธีการสังเกตสามารถท าได้ 2 วิธี คือ  1) การสังเกต
ทางตรง โดยผู้สังเกตได้สัมผัสหรือเฝ้าดูบุคคลหรือเหตุการณ์นั้นโดยตรง ผู้สังเกตอยู่ในเหตุการณ์นั้น
ด้วยตนเอง 2) การสังเกตทางอ้อม ผู้สังเกตอาศัยการถามจากผู้อื่นที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น รวมทั้งการ
สังเกตเหตุการณ์จากสื่อต่างๆ ด้วย 

1.2.3 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสนทนา ซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ระหว่างผู้ต้องการทราบเรื่องราวกับผู้ให้เรื่องราว เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อคิดเห็นหรือรายละเอียด มักใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก การสัมภาษณ์มีหลายประเภท เช่น การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกับรายกลุ่ม 
การสัมภาษณ์แบบใช้ผู้สัมภาษณ์คนเดียวกับใช้หลายคน การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับแบบไม่มี
โครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบก าหนดค าตอบล่วงหน้ากับแบบไม่ก าหนดค าตอบล่วงหน้า การ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการกับแบบไม่เป็นทางการ วิธีการสัมภาษณ์ มี 2 วิธี คือ 1) ไม่ใช้แบบ
สัมภาษณ์  และ  2) ใช้แบบสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 

1.2.4 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions) เป็นการสนทนาระหว่างผู้
ร่วมพูดคุยเสวนาประมาณ 5-10 คน ลักษณะเป็นการอภิปรายในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดย
มีผู้ด าเนินการสนทนาเป็นผู้กระตุ้นหรือจุดประเด็นให้คนในกลุ่มผู้ร่วมสนทนาพูดหรือแสดงความคิด 
เห็น เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดและเปิดเผยความในใจอย่างอิสระ ช่วย
ให้ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสนทนากลุ่มมี 2 วิธีคือ 1) การสนทนา
แบบเจาะจง มีลักษณะเป็นการสนทนา พูดคุย ซักถามเจาะจงเฉพาะเรื่อง 2) การสนทนากลุ่มตาม
ธรรมชาติ เป็นการสนทนาที่ไม่เจาะจงประเด็น แต่เป็นการซักถามเรื่องทั่วไป 

1.3  การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการส ารวจและศึกษาบริบทชุมชนเพื่อการจัดตั้ง พัฒนา

หรือการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แบ่งเป็น 3 ประเภท และมีแนวทางพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้  

1.3.1 ข้อมูลเชิงเนื้อหา ได้แก่ ข้อความ ค าอธิบาย ค าบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ 
ประกอบด้วย การจัดจ าแนกและจัดระบบข้อมูล เช่น การจ าแนกหมวดหมู่เดียวกันไว้ด้วยกัน จ าแนก
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ตามความมากน้อย จ าแนกตามความส าคัญ เป็นต้น การวิเคราะห์เนื้อหา โดยสามารถแยกตาม
ค าถาม ตามล าดับความส าคัญ ตามระยะเวลา ตามประเด็น ตามปัญหาหรือการแก้ไข ตามวิธีการ
รวบรวม เป็นต้น 

1.3.2 ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลซึ่งเป็นตัวเลข ทั้งตัวเลขที่บอกจ านวน บอก
ล าดับที่ บอกการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์จะให้สถิติเข้ามาช่วย ทั้งสถิติในการบรรยาย เช่น ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เป็นต้น และสถิติในการอ้างอิงเพ่ือเปรียบเทียบหาความแตกต่าง หาความสัมพันธ์ 
หรือการท านาย 

1.3.3 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ รายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเป็นความ
คิดเห็น ความเชื่อ เจตคติ คุณค่า โลกทัศน์ ความรู้ พฤติกรรม วิถีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ โครงสร้างทาง
สังคม กระบวนการภายในกลุ่มหรือองค์กร การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็น
การบรรยายหรือพรรณนา ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ์ การ
สังเกต และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น โดยมีเทคนิควิธีที่ส าคัญ ดังนี้  

1.3.3.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Content Analysis) เป็นการน า
เอกสารหรือหลักฐานมาวิเคราะหแ์ยกแยะให้เห็นรายละเอียด โดยมุ่งพรรณนาและอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  

1.3.3.2 การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็น
การน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เช่น หมวดบุคลากร หมวดงบประมาณ 
หมวดวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น 

1.3.3.3 การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วนๆ เช่น วิเคราะห์การบริหารงานขององค์การออก 
เป็น 7 หมวด ตามกรอบของ PMQA เป็นต้น 

1.3.3.4 การเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) เป็นการน า
ข้อมูลที่ได้ มาเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อ่ืน เพ่ือหาความเหมือนและความแตกต่าง 
เช่น เปรียบเทียบหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ประสบผลส าเร็จทางการบริหาร เป็นต้น 

1.3.3.5 การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็น
การน าข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้น น าไปสู่ผลที่เกิดขึ้น
อะไรบ้าง หรือวิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึนย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจัยใดบ้าง 

1.3.3.6 การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการน าข้อมูลที่
ได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์เพ่ือหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องนั้น 

1.3.3.7 การสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา (Sociology Imaginary) เป็น
การน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์ไปยังมุมมองอื่นๆ เพ่ือดูผลการ
วิเคราะห์ที่เกิดข้ึนว่าเป็นเช่นใด เช่น เปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์จากด้านค่านิยมมาเป็นการวิเคราะห์
ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น 

1.4  การตรวจสอบข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จ าเป็นต้องมีการการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้ผู้

รวบรวมข้อมูลเกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ในการวิจัย
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เชิงคุณภาพ นิยมใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยวิธีที่เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลสาม
เส้า (Triangulation)  (Denzin, 1970) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1.4.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ โดยตรวจสอบ
แหล่ง ที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งถ้าพบว่าทุกแหล่งข้อมูลได้ข้อค้นพบมา
เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  

1.4.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตแทนการใช้เพียงคน
เดียวกันทั้งหมด เน้นการตรวจสอบจากผู้รวบรวมหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่า ได้ค้นพบข้อมูลที่
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อ 
มูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

1.4.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจ 
สอบว่าผู้วิจัยสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เน้น
การตรวจสอบว่า ถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือ 
ไม่ ถ้าพบว่าไม่ว่าจะน าทฤษฎีใดมาใช้ ก็ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

 

 
 

            ภาพที่ 6.2 ตัวอย่างการจัดเวทีประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลสามเส้าที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โครงการวิจัย องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คอง-คะล า วิถีลาวชาว
หลวงพระบาง 
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การจะเลือกใช้วิธีการใดในการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล 
ประเภทของข้อมูล ความพร้อม ความเหมาะสม และสถานการณ์ เช่น หากต้องการเก็บข้อมูลความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชนที่มีต่อนโยบายการส่งเสริมการอ่าน ก็ควรใช้วิธีการสนทนากลุ่ม เพราะ
ทุกคนจะได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเป็นแลกเปลี่ยนทัศนคติอย่างกว้างขวาง ท าให้ได้ข้อมูลในเชิง
ลึก สามารถเก็บข้อมูลได้กับประชาชนได้ทุกกลุ่ม ทั้งผู้รู้หนังสือและไม่รู้หนังสือ ประหยัดเวลาและ
งบประมาณ ทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง เหมาะกับการน ามาใช้ในการประชุมที่ไม่ต้องการรูปแบบ
ที่เป็นทางการ   อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ อาจต้องมีการใช้การ
เก็บข้อมูลหลายๆ วิธีผสมผสานกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการตรวจสอบ
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมมาได้ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนเพ่ือการจัดตั้ง พัฒนา และใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
 วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน คือ สามารถตอบสนองการ

เรียนรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้นอก
ระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งหมายความว่า ประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่ท ากิจกรรม 
ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ทัศนศึกษา สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าเรียนรู้จากสื่อประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในแหล่ง
การเรียนรู้แต่ละแห่งได้ตามความสนใจ การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ นอกจากจะส่งผลให้
ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังเกิดการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ และบูรณา
การในการท างาน และการใช้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ การจัดตั้งและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ย่อมเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับประชาชนทุกคน
ให้มีสถานที่เข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้ องค์ความรู้ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

2.1 บุคคลที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ในทัศนะของนักวิชาการและจากผลการวิจัย ได้กล่าวถึงผู้มีบทบาทส าคัญในการ

พัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไว้อย่างหลากหลาย ทั้งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติ
บุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  เป็นต้น มีลักษณะที่เป็นส่วนร่วมซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ล าดับความส าคัญและความสัมพันธ์กันของการพัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งผู้เขียน
ได้น าเสนอให้เห็นภาพจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา การใช้และรูปแบบการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2553 ดังแสดงในตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา การใช้และรูปแบบการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน ในช่วงเวลา 20 ปี พ.ศ. 2533-2553 
   

 

 

ผู้มีส่วนร่วมในการ
ใช้และการพัฒนา/ 
รูปแบบในการใช้ 

พฤ
ษม

งค
ล  

จุล
พลู

, 2
55

3 

ณัฐ
นนั

ท ์
 ยอ

ดอ
นนั

ชัย
,25

52
 

ปา
หน

ัน 
 กน

กว
งศ

น์ุว
ัฒน

์, 2
55

1 

สุพ
พัต

  หี
บโ

อส
ถ, 

25
50

 

UN
ES

CO
, 2

01
3 

ปา
ริช

าต
 สถ

าปิ
ตา

นน
ท์, 

25
49

 

เมต
ต์  

เมต
ตก์

าร
รุณ

จิต
, 2

54
7 

โก
วทิ

ย ์ 
พว

งงา
ม, 

25
47

 

ปร
ะช

า  
แส

นเย
น็, 

25
46

 

เฉล
ยีว

  บ
ุรภี

ักด
ี, 2

54
5 

คก
ศช

., 2
54

4 

ปา
ริช

าต
ิ  ว

ลยั
เสถ

ียร
, 2

54
3 

สม
ปร

ะส
งค

์  ว
ิทย

เกยี
รต

ิ, 2
53

3 

หน่วยงาน/สถาบัน/
องค์กร 

      /     /  

ภาครัฐ/ราชการ /     /     /   

ภาคเอกชน/
ผู้สนับสนุน 

          /   

โรงเรียน /          /   

วัด           /   

สภาวัฒนธรรม/สภา
ต าบล 

/   /       /   

กลุ่มบุคคล              

คณะกรรมการ/ท างาน / / /      /     

องค์กรชุมชน/
เครือข่ายชุมชน 

  /     /   /   

พัฒนาชุมชน/องค์การ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

          / /  

ครอบครัว/บ้าน           /   

บุคคล /บุคคลอ่ืนๆ        /      

ผู้น า  ปราชญ์ชาวบ้าน 
เจ้าอาวาส 

/ / / /  / / /    /  

ประชาชนที่เป็น
เจ้าหน้าที ่

/   /         / 

ประชาชนที่ไม่ได้เป็น
เจ้าหน้าที ่

            / 

ประชาชนทั่วไป /      /       

นักเรียน นักศึกษา /             

มีส่วนร่วมแบบบังคับ/
แท้จริง/สมบูรณ์ 

    /     /    

มีส่วนรวมแบบชกัน า/
พอเป็นพิธี/บางส่วน 

    /     /    

ไม่มีส่วนร่วม/น้อย
มาก/ชายขอบ 

    /     /    

 
จากผลการวิเคราะห์ทัศนะของนักวิชาการต่างๆ พบว่า บุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

และการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ ผู้น าหรือแกนน าของชุมชน รวมทั้งปราชญ์
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ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน เจ้าอาวาส ที่เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาและการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนของตนเอง ซึ่งมักต้องมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน หรือคณะท างานเพ่ือ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการตลอดจนการประสานงานต่างๆ  

นอกจากหน่วยงานรัฐบาลจะเป็นแกนน าในการพัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้แล้ว แกน
น าหลักคือ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการ คณะท างาน หรือประชาชาชนทั่วไปในชุมชน
นั้นๆ ต่างมีหน้าที่ร่วมกันพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยไม่ต้องรอหรือได้รับการมอบ 
หมายจากหน่วยงานรัฐบาล องค์กรหรือจากบุคคลใด ทั้งนี้เป็นเพราะจิตส านึกในการที่จะพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัข้อสังเกตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนหลายแห่ง ที่พบว่า ผู้มีบทบาทส าคัญประกอบด้วย  3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ก่อตั้งหรือมีส่วน
ในการก่อตั้งหรือจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ
ผู้ใช้หรือประชาชนทั่วไป (พฤษมงคล  จุลพูล, ประภากร แก้ววรรณา, นาวา  วงษ์พรม และ วราภรณ ์ 
ขยายผล, 2553: 176) ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้ก่อตั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนซึ่งเป็น
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ย่อมจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก ความพยายามในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในปัจจุบันที่พบโดยทั่วไป
ว่า มีการร่วมมือกันทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐอีกต่อไป  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และศักยภาพ
ของแต่ละชุมชน แต่ละท้องถิ่นมาน าเสนอ ในรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นมนต์เสน่ห์ และน าเอาความหวน
ระลึกถึงอดีตมาสร้างคุณค่า ใช้ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่าให้กับสิ่งที่เคยมี ตัวอย่างเช่น การร่วมมือกัน
พัฒนา ตลาดน้ าโบราณ  เรือนโบราณ พิพิธภัณฑ์ย้อนอดีต เช่น เพลินวาน ตลาดน้ า 100 ปี เป็นต้น  
ซึ่งส่งผลให้แหล่งการเรียนรู้ที่เคยก่อตั้งขึ้นในอดีตอีกหลายแห่งถูกปรับปรุง รื้อฟ้ืน และพัฒนาให้
รองรับความโหยหาสิ่งที่ขาดหายไปในปัจจุบัน นั่นคือเสน่ห์ของอดีต การน ากลับมาใช้อีกครั้งนี้นับเป็น
โอกาสส าคัญที่จะท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ก่อตั้งและผู้ใช้ประโยชน์ จะได้ร่วมมือกันพัฒนาและใช้
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของตนให้สามารถสร้างคุณค่า สร้างประโยชน์กับทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน 

บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สามารถน าเสนอเป็น 
2 ประเด็น ได้แก ่ บทบาทในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และบทบาทในการใช้
ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1.1 บทบาทในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
  หน่วยงาน องค์การ ชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่างเป็นผู้มีบทบาท

ส าคัญในการมีส่วนร่วมในการริเริ่มจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ในฐานะผู้จัดตั้งและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับชุมชน ทุกภาคส่วนทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการที่จะ
ช่วยให้ประชาชนริเริ่มจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  โดยอาศัยความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับ
ประชาชนซึ่งจะเป็นผู้รับบริการส่วนใหญ่ จะท าให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน  รู้และ
เข้าใจสภาพปัญหา ความต้องการ  ความสนใจของประชาชน  การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนให้สอดคล้องตามความต้องการและความสนใจของประชาชนจึงจะท าได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ในฐานะนักพัฒนาต้องศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ก่อนที่จะวางแผนการด าเนินงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน การด าเนินงานจึงจะประสบ
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ผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   ดังที่  วาย ซี เจมส์ เยน (Y. C. James Yen) นักพัฒนาผู้
มีชื่อเสียงให้ความเห็นว่า “นักพัฒนาควรไปหาประชาชน อยู่ท่ามกลางพวกเขา เรียนรู้จากพวกเขา  
รักพวกเขา  สนับสนุนพวกเขา วางแผนร่วมกับพวกเขา  เริ่มต้นจากสิ่งที่พวกเขารู้  สร้างจากสิ่งที่เขา
มี” (Yen,  2016) จากแนวคิดของเยน ผู้มีบทบาทในการริเริ่มจัดตั้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ต้องเริ่มต้นจากการเข้าหาชุมชน ด้วยการส ารวจข้อมูลของชุมชนเพื่อน ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์
ในการวางแผนการจัดตั้ง  ประสานกับหน่วยงานพัฒนาต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม  ประสานกับ
ประชาชนในชุมชน ช่วยหาทรัพยากรมาสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดตั้ง  ปฏิบัติงานในการจัดตั้ง
ร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยความมุ่งม่ันปรารถนาดี โดยค านึงถึงบริบทพ้ืนฐานที่ชุมชนแต่ละแห่งมี รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่จะเข้าใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  การพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ จ าเป็นต้องอิงประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
หรือโดยอ้อม ผลพวงของการพัฒนาต้องไม่กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประจักษ์  ผลเรือง,  2549: 87)  

2.1.1.1 บทบาทของผู้น าในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

  ผู้พัฒนาหรือผู้น าชุมชนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ ดังนี้  (สราวุธ  พันธุชงค์, 2559: 52-53) 

1)  ผู้น าต้องมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ  

2)  ต้องก าหนดโครงสร้างองค์กรหรือหน่วยงาน โดยระบุผู้ที่
รบัผิดชอบหน้าที่ในการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้ รวบทั้งการจัดเตรียม
สภาพแวดล้อมที่จะเสริมสร้างให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และผลการปฏิบัติงานที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

3)  สนับสนุนการใช้เครื่องมือเทคนิคที่อิงฐานความรู้ เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตระดับองค์กร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา ทางความรู้ ของชุมชนเพื่อเป็น
การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 

4)  เป็นตัวอย่างในการให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมและ
วางแผนด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินการตลอดจนให้บริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ 

5)  ประยุกต์ใช้การจัดการองค์ความรู้ในแหล่งการเรียนรู้เพ่ือน ามา
ปรับปรุงความสัมพันธ์กับแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคมในวงกว้าง ไปสู่ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติ 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยผู้ก่อตั้งหรือมีส่วนในการจัดตั้งแหล่ง
การเรียนรู้  ผู้สนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และผู้ใช้บริการหรือ
ประชาชนทั่วไป   

2.1.1.2 บทบาทของผู้น าในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน 
ชุมชน 

  ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้น าหรือผู้พัฒนากับประชาชน และ
ผู้สนับสนุน ต่างมีความส าคัญในการที่จะน าชุมชนให้สามารถด าเนินงาน จัดบริการ จัดกิจกรรมที่จะ
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ชี้น าให้ชุมชนมีแหล่งวิทยาการที่มีความยั่งยืน ทั้งนี้ต้องอาศัยการสร้างระบบการก ากับดูแลองค์กร 
และวิธีการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน การก าหนดนโยบายเป็นขั้นตอนที่ส าคัญใน
การเริ่มด าเนินการจัดตั้ง สิ่งที่ต้องค านึงในการก าหนดนโยบาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงข้อมูลให้มากท่ีสุด ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือ
สนับสนุนและการประโยชน์ในการท างาน การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรง การให้บริการเสริมในทุกพ้ืนที่ การให้บริการแก่ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน การสะท้อนให้เห็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม บทบาทในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และการเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรหรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ (สุธาสินี วัชรบูล, 2546)  
ขั้นตอนการด าเนินการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ มีดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ส ารวจข้อมูล  เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบในการวางแผนในการจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ด้วยการลงศึกษาบริบทต่างๆของชุมชน หากสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ใน
ชุมชนช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไปเรียนรู้เกี่ยวกับประชาชนอย่างใกล้ชิดกับประชาชน  จะท าให้ได้ข้อมูลที่
แท้จริงจากประชาชนได้มากยิ่งขึ้น   
                                     2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผน  ให้ความร่วมมือกับบุคลากรและ
หน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้แผนงาน โครงการที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

3) การประสานงาน  การริเริ่มจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  มีความ
เกี่ยวข้องกับการหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ล้วน
เป็นก าลังส าคัญในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ ผู้พัฒนาหรือ
ผู้น าจึงต้องท าหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานและประชาชนในชุมชนเหล่านั้น ดังนี้  
                                        3.1) การประสานงานกับหน่วยงาน องค์การต่างๆ เป็นแหล่งที่มีทั้ง
บุคลากร  งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งความรู้   ประสบการณ์  ที่จะมาช่วยในการจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  หน่วยงานที่ต่างมีประสบการณ์ในจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภท
ต่างๆ  อยู่แล้ว  ย่อมเป็นการง่ายที่จะช่วยให้จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น 
                                        3.2) การประสานงานกับประชาชนในชุมชน  การประสานงานกับ
ผู้น าชุมชน  คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน  เพ่ือชี้แจงให้ทุกคนมองเห็นประโยชน์ที่
ชุมชนจะได้รับและสิ่งที่ประชาชนน่าจะได้มีส่วนร่วม เมื่อทุกคนมีความเข้าใจย่อมง่ายต่อการประสาน
ขอความช่วยเหลือเพ่ือการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่  
                   3.2.1) ช่วยจดัหาทรัพยากร  การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนต้องการทรัพยากร ทั้งก าลังคน  งบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์  ก าลังงาน  และก าลังความคิด  
เมื่อแผนงานได้ก าหนดขึ้น  ควรท าหน้าที่ประสานติดต่อน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  
                   3.2.2) ช่วยในการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตามแผนที่
วางไว้ การให้ประชาชนได้มีส่วนในการลงมือปฏิบัติงานนั้น ต้องพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสม
ตามแผนงานและภารกิจงานที่ได้มอบหมาย ต้องมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
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เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  และจะได้ไม่สร้างความรู้สึกว่าเป็นการ
ก้าวก่ายหน้าที่กัน   

4) เตรียมประชาชนให้พร้อมที่จะใช้บริการ  การลงทุนจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนให้คุ้มค่า  ต้องรู้จักใช้ให้เป็นจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง การเตรียมประชาชนให้
พร้อมที่จะใช้บริการจากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ให้การศึกษา ต้องมีการจัดประชุม   การฝึกอบรม  การสอดแทรกให้ความรู้ในกิจกรรม  การพูดคุยตัว
ต่อตัว การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพ่ือเตรียมประชาชนให้พร้อมที่จะ
ใช้บริการจากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธภาพ และช่วยกันท านุบ ารุงให้แหล่งการ
เรียนรุ้ในชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.1.2 บทบาทของประชาชนในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ชุมชนจะประสบผลส าเร็จในการท าโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ย่อมขึ้นอยู่

กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ร่วมมือร่วมใจกันท าคนละไม้คน
ละมือโดยถือว่ากิจกรรมของชุมชนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนทุกคน ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประชาชนเป็นหลักในจัดตั้งและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ เป็นเพียงส่วนเสริมหรือสนับสนุน ก็ยิ่งจะสร้างความ
มั่นคงยั่งยืนให้กับชุมชนนั้นยิ่งขึ้น  เรื่องท่ีประชาชนอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น ร่วม
ท าการศึกษาค้นคว้าปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการของชุมชน   ร่วมคิดรูปแบบและ
วิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน  ร่วมวางนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ขจัดและแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมจัดหรือ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมการลงทุนในกิจกรรม
โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน  ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  ร่วมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล โครงการ
และกิจกรรมที่ได้ท าไว้ในชุมชนให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

ประชาชนในชุมชนเป็นก าลังที่ส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองจะสร้างความภาคภูมิใจให้มากกว่าการได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของประชาชนนั้น กระท าได้ใน  2  ลักษณะคือ 

2.1.2.1 ประชาชนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  แต่ก็มี
ส่วนร่วมการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  ด้วยการเสนอแนวความคิดในการพัฒนา การ
ให้แรงงานช่วยในการพัฒนา  เป็นต้น  

2.1.2.2 ประชาชนเป็นเจ้าหน้าที่ในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนโดยตรง ได้แก่ 
คณะท างาน คณะกรรมการ ผู้ประสานงาน ผู้ควบคุมดูแล  ซึ่งอาจเป็นทั้งแบบอาสาสมัครหรือมีค่า 
ตอบแทน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมของแหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่ง 

การริเริ่มจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  ประชาชนควรมีส่วนร่วมอย่างมาก
ในการริเริ่มจัดตั้ง โดยประชาชนควรต้องเป็นผู้ก าหนดความต้องการของชุมชนว่าต้องแหล่งการเรียนรู้
ในเรื่องใด  ร่วมวางแผนงาน จัดตั้ง มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการและเตรียมประชาชน  โดย
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ประชาชนที่มีส่วนรับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนโดยตรง ควรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ดังนี้ (สมประสงค์  วิทยเกียรติ,  2533: 153-159) 

1. ก าหนดความต้องการของชุมชน  ประชาชนในชุมชนควรเป็นผู้ก าหนด
ความต้องการของชุมชนเอง ประชาชนต้องวิเคราะห์ว่าชุมชนมีปัญหาในเรื่องการได้รับความรู้ข่าวสาร
อย่างไร วิเคราะห์ความต้องการที่จะจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเรื่องใดบ้าง จึงจะสามารถช่วยให้
ประชาชนใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้  ปัญหาควรมาจาก
ประชาชนไม่ใช่มาจากหน่วยงาน หน่วยงานเป็นเพียงผู้ช่วยเสนอแนะให้ประชาชนร่วมกันพิจารณา  

2. ร่วมวางแผนการจัดตั้ง  เมื่อประชาชนได้ร่วมกันก าหนดความต้องการแล้ว 
ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนว่าจะท าอะไร อย่างไร จะหา
ทรัพยากรมาสนับสนุนจากแหล่งไหนได้บ้าง ชุมชนจะสนับสนุนได้มากน้อยเพียงไร เมื่อได้จัดท า
แผนงานเสร็จต้องแจ้งให้ชุมชนทราบโดยทั่วกัน เพ่ือช่วยสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมให้มาก
ยิ่งขึ้น 

3. มอบหมายภารกิจ  ควรมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
ประชาชนในชุมชนโดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถ เช่น ฝ่ายจัดหาทรัพยากร  ฝ่าย
ประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกัน 

4. ร่วมในการปฏิบัติงาน  เมื่อประชาชนได้รับมอบหมายภารกิจความรับผิด 
ชอบแล้ว ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีผู้ประสานงาน
คอยท าหน้าทีช่่วยประสานให้การปฏิบัติงานทุกด้านสอดคล้องตามแผนที่วางไว้ 

5. เตรียมความพร้อมให้กับประชาชน  เมื่อจัดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องมีการ
เตรียมประชาชนทั้งกลุ่มที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการ  คณะท างานต่างๆ  และประชาชนกลุ่มที่จะมา
ใช้บริการ ด้วยการประชุมชี้แจง จัดเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
               นอกจากนั้นประชาชนในชุมชนอาจมีส่วนร่วมในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น บริจาคงบประมาณสนับสนุน สละทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ วัตถุต่างๆ ร่วมสละแรงกาย 
สละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม และใหค้วามร่วมมือตามที่แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนร้องขอ เป็นต้น 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคล 

2.1.3  บทบาทของผู้สนับสนุนในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน 

   ผู้สนับสนุนหรือผู้ที่มีส่วนในการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะพ่อค้า คหบดี ผู้มีชื่อเสียงหรือผู้มีฐานะทางสังคม 
หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในชุมชนท้องถิ่น ที่มีภารกิจส าคัญ
คือ การบริการวิชาการ การศึกษาวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากจะช่วยในเรื่อง
งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ แล้ว ยังมีศักยภาพในการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ให้มา
ช่วยสนับสนุนการจัดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ช่วยถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลงานของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
บทบาทท่ีส าคัญของผู้สนับสนุนในการจัดตั้งและพัฒนาโดยภาพรวม มีดังนี้ 
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2.1.3.1 เป็นผู้ประสานให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนด้วยตนเองให้มากที่สุด หากทุกคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีศักยภาพเหล่านี้มี
เจตคตทิี่ว่าแหล่งการเรียนรู้เป็นของชุมชน  ชุมชนเป็นผู้จัดตั้งและสร้างขึ้นมา  จึงต้องช่วยกันรักษาไว้
และพัฒนาให้ดีขึ้น   

2.1.3.2  ส่งเสริมให้เกิดการทบทวนการท างานที่ผ่านมาของแหล่งการเรียน 
รู้ในชุมชน โดยสะท้อนให้เห็นว่า การท างานของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีสิ่งใดส าเร็จ  สิ่งใดล้มเหลว
ตามเปา้หมายที่ชุมชนตั้งไว้บ้าง ช่วยเป็นตัวประสานที่จะให้เกิดการทบทวนการท างาน โดยการร่วม
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการประชุม หรือการทบทวนการท างานของแหล่งการเรียนรู้ 

2.1.3.3 ส่งเสริมการวิจัยหารูปแบบแนวทางใหม่ๆ  ผู้สนับสนุนในฐานะ
นักวิชาการหรือนักวิจัยควรท าการวิจัยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือศึกษารูปแบบที่ด าเนินอยู่ว่าสิ่งใด
ที่ดีสมควรจัดท าต่อไป  สิ่งใดที่ควรจะปรับปรุง การวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอ่ืนๆ 

2.1.3.4 ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้
เห็นแนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอ่ืน เปิดโอกาสให้ได้พบปะเพ่ือให้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยให้ความคิดงอกงามที่จะน ามาพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ของตนเอง 

2.1.3.5  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลงานของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เชิญชวนให้ผู้ด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอ่ืนมาเยี่ยมชม  เพ่ือเป็นการแสวงหาข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุงและพัฒนา ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของตนให้ดีขึ้น เพ่ือให้พร้อมที่จะให้ผู้อ่ืนมาเยี่ยมชมได้   

2.1.3.6  ส่งเสริมการประสานหน่วยงานต่างๆ มาช่วยสนับสนุนและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ เช่น  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  งบประมาณ  บุคลากร  หรือเทคนิคต่างๆ  เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
  2.2  บทบาทในการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

         การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้นับเป็นบทบาทที่มีความส าคัญกับแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน เพ่ือหากไม่เกิดการใช้งาน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนก็ไม่ต่างจากสถานที่ว่างเปล่า ไร้
คุณค่า การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้จึงช่วงส่งเสริมให้แหล่งการเรียนรู้กลายเป็นสถานที่ส าคัญ
ของชุมชน ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน มีดังนี้ 

     2.2.1  บทบาทของผู้น าในการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
                บุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในการริเริ่มจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ใน

ชุมชน  ต้องมีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้ 
(สมประสงค์  วิทยเกียรติ, 2533: 138-139)  

       2.2.1.1 กระตุ้นให้ประชาชนมาใช้แหล่งการเรียนรู้ เมื่อจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนขึ้นแล้ว แหล่งการเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จด ารงอยู่ต่อไปได้ขึ้นอยู่กับการใช้ของ
ประชาชน  ถ้าประชาชนมาใช้มาก แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนนั้นก็จะด ารงอยู่และได้รับการพัฒนา
ต่อไป   ในทางตรงกันข้าม ถ้าประชาชนมาใช้น้อยหรือไม่เข้าใช้เลย  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนนั้นก็ไม่
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สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนในการริเริ่มจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนขึ้นมา
ต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ประชาชนมาใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมากที่สุด โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย ต่อไปนี้ 
          1) การประชาสัมพันธ์โดยการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ป้ายประชา 
สัมพันธ์ ผลิตสื่อออนไลน์ จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกประชาสัมพันธ์
ตามชุมชน เสียงตามสาย เพ่ือชักชวนให้เห็นประโยชน์ในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
          2) การเชิญชวนให้ประชาชนมารับบริการด้านต่างๆ ในแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน แนะน าญาติมิตรเพื่อนฝูง เด็กและเยาวชนในชุมชนมาใช้แหล่งการเรียนรู้มากข้ึน 
          3)  การจัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความตระหนัก
ให้ชุมชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
          4)  การขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชน องค์กร หน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ในชุมชนให้ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมาใช้บริการและร่วมกิจกรรมกับแหล่งการเรียนรู้ 
          5)  การจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้มีชีวิต  มีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ที่หลากหลาย แปลกใหม่ จัดนิทรรศการหมุนเวียน เพ่ือดึงดูดความสนใจและเชิญชวนให้ประชาชนเข้า
มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

       2.2.1.2 กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งการเรียนรู้ โดยมอบ 
หมายหรือแต่งตั้งให้มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกัน เพ่ือสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของ  ช่วยกันกระตุ้นให้ประชาชนมาใช้บริการ ทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณและบุคลากร
ของหน่วยงานได้ด้วย โดยหน่วยงานควรท าหน้าที่ช่วยเหลือ ชี้น าแนวทางในการด าเนินการให้แก่
ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้สามารถจัดบริการในแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามาบริหารจัดการเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหน่วยงานทางราชการมี
งบประมาณจ านวนจ ากัด ไม่สามารถจ้างบุคลากรมาดูแลและให้บริการได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้นจึงต้อง
มอบให้ชุมชนเป็นผู้จัดการ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมแรงระหว่างรัฐบาลและชุมชน โดยรัฐบาลเป็นผู้
แนะน าด้านเทคนิค  ชุมชนเป็นผู้ดูแลและให้บริการ  
                2.2.1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ให้บริการกับประชาชน ควรมี
การใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยน าประชาชนมาใช้บริการจากแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน เป็นตัวอย่างในการใช้แหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และรู้จัก
บูรณาการองค์ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ผสานกับโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                2.2.1.4 สนับสนุนทรัพยากร หน่วยงานมีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรให้แก่
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งงบประมาณ บุคลาการ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเทคนิค
ค าปรึกษาต่างๆ ที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคีกัน ในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาชุมชน 
                2.2.1.5 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้  จะเป็นการช่วย
ชี้แนะแนวทางการด าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย การติด ตามผล
จะช่วยให้ทราบถึงความส าเร็จความก้าวหน้า ปัญหาหรืออุปสรรคเพ่ือหาทางพิจารณาแก้ไข  และควร
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มีการให้ความรู้ด้วยการอบรมแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามผลเป็นการภายใน 
โดยให้ค าแนะแนวทางการติดตามผล จัดท าแบบฟอร์มการนิเทศติดตามผล และอบรมหรือแนะน า
การใช้ จะช่วยแบ่งเบาภาระ และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

     2.2.2  บทบาทของประชาชนในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
        แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นของประชาชนทุกคนในชุมชน ความมีชีวิตชีวา

ของแหล่งการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ใช้บริการอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง การมีประชาชนเป็น
ผู้ดูแลการด าเนินงานกันเอง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ล้วน
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือร่วมใจ การประสานงาน และความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

       2.2.2.1 ความร่วมมือร่วมใจ  คือความตั้งใจของประชาชนที่พร้อมใจกันช่วย
ให้การใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือให้ประชาชนมาใช้บริการให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ร่วมมือร่วมใจกันการดูแลรักษา  จูงใจประชาชนให้มาใช้บริการ และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
        2.2.2.2 การประสานงาน  เป็นการติดต่อประสานสัมพันธ์ของประชาชนใน
ชุมชนกับประชาชนหรือกับหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ได้แก่ สนับสนุนเรื่องทรัพยากร การขอช่วยเหลือ การประสานให้ประชาชนมาใช้แหล่งการเรียนรู้ 
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ 
เป็นต้น 

       2.2.2.3  ความรับผิดชอบ เป็นความรู้สึกผูกพันในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งานหรือภารกิจประสบผลส าเร็จ  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชา 
ชนในชุมชน ได้แก่ การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาไม่ให้สูญหายหรือแตก 
หัก เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของประชาชนทุกคน การช่วยกันควบคุมการด าเนินงาน  การติดตาม
ผลงาน  โดยส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ให้ทราบผลการด าเนินงาน 
เป็นต้น 

     2.2.3  บทบาทของผู้สนับสนุนในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
              แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ส่วนหนึ่ง

เพราะได้รับการสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรเอกชนที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นผู้น าในการเข้าใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นแบบอย่างอันดีในการใช้บริการ มี
บทบาทส าคัญในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนจัดตั้งขึ้นมาแล้ว  เพ่ือให้มีการส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรต่างๆ หรือการส่งเสริมให้มี
กิจกรรมหรือสิ่งของใหม่ๆ ที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนที่จะมาใช้บริการ    ซึ่งเป็นเป้าหมายที่
ส าคัญของการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนขึ้นมา  การมีส่วนร่วมในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ของผู้สนับสนุน ท าได้ดังนี้ (สมประสงค์  วิทยเกียรติ, 2533: 147-148) 

       2.2.3.1 ประสานงานกับผู้ดูแลแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยท าหน้าที่เป็นผู้
คอยสนับสนุนการท างานของผู้ดูแลให้เกิดความอบอุ่นใจว่า มีผู้ที่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง  เมื่อมี
ความประสงค์ท่ีจะให้หน่วยงานสนับสนุนทรัพยากรเรื่องใดบ้าง  ผู้ดูแลอาจจะแสดงความต้องการผ่าน
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ผู้ให้การสนับสนุนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด  การมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ดูแลกับผู้สนับสนุนจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะสร้างความเป็นกันเอง และช่วยให้เกิดการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 

       2.2.3.2 ประสานงานกับหน่วยงาน  เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ดูแล
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ เมื่อแหล่งการเรียนรู้ต้องการ
ก าลังสนับสนุนในเรื่องใดก็แจ้งให้ผู้สนับสนุนทราบ ซึ่งจะถ่ายทอดความต้องการไปยังหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป 

       2.2.3.3  จัดกิจกรรมให้มีชีวิตชีวา โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้
ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้อย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ ควรมีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมให้แปลกใหม่อยู่เสมอ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต  ด้วยการให้ค าปรึกษาหรือร่วม
เป็นผู้จัดกิจกรรม เช่น  การจัดฉายภาพยนตร์  การจัดนิทรรศการ  เทศกาล วันส าคัญ เป็นต้น   

       2.2.3.4 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน  
ทั้งในด้านผลส าเร็จที่ได้รับและปัญหาอุปสรรค ผู้สนับสนุนจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ดูแลท าการติดตาม
ประเมินผลตลอดเวลา ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การสังเกตจ านวนผู้มาใช้บริการ  การพูดคุยกับผู้มาใช้
บริการ เป็นต้น 

       2.2.3.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้บริการ  ผู้สนับสนุนต้องมีส่วนร่วมที่จะ
ช่วยจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  ด้วยการบอกกล่าวเชิญชวน การน าคณะ
มาชม การมาใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  การ
ประชุมร่วมกับผู้น าหรือคณะกรรมการเพ่ือช่วยจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริการ ตลอดจนร่วมเป็นผู้จัด
กิจกรรมให้น่าสนใจและมีประโยชน์  เพ่ือให้ประชาชนสนใจและเข้ามาใช้บริการด้วยความเต็มใจ  

 
3. การด าเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
 ในแต่ละท้องถิ่นแต่ชุมชนย่อมมีเอกลักษณ์และบริบทที่แตกต่างกันไป การจัดตั้งและ

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในแต่ชุมชนย่อมมีรูปแบบและกระบวนที่แตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนินการให้มีแหล่งการเรียนรู้ขึ้นในชุมชน ต้องอาศัยหลักการการจัดการบริหารที่น ามาใช้เป็นพื้น 
ฐานในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ หลักบริหาร 4M’s ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. บุคลากร (Men)  คนหรือบุคลากรคือปัจจัยหลักในการบริหารจัดการแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ ดังที่กล่าวมาแล้วว่า บุคคลากร 3 กลุ่ม ได้แก ่ผู้น าหรือผู้มีส่วนใน
การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ประชาชนที่ใช้บริการ และผู้สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ ซึ่งหมายรวมถึงหน่วยงาน องค์การทั้งภายนอกและภายในชุมชน ต่างมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป การบริหารจัดการบุคลากรจึง
เป็นงานที่ต้องอาศัยการจัดองค์การ การประสานงาน การควบคุมติดตาม รวมทั้งการรายงานที่เป็น
ระบบ 

2. งบประมาณ (Money) การบริหารจัดการงบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด เป็นสิ่งที่แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต้องให้ความส าคัญ เนื่องแหล่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักมี
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งบประมาณจ านวนจ ากัด การได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 
จ าเป็นต้องหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอกด้วย 

3. ทรัพยากร (Materials) การจัดการทรัพยากรมีกระบวนการครอบคลุม การ
จัดหา จัดท าทะเบียน การจัดระบบ การจัดเก็บ รวบรวม เผยแพร่ บ ารุงรักษา ให้บริการ ไปจนถึงการ
ซ่อมบ ารุง ประกอบด้วยทรัพยากรหลายประเภท ทั้งอาคารสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลย ี
วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

4. การบริหารจัดการ (Management) เพ่ือให้การบรหิารจัดการแหล่งการเรียนรู้
เกิด ผลส าเร็จคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความยั่งยืน การน าหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้
ในการด าเนินงาน ย่อมท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และส่งผลให้ผลงานมีทั้ง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

   3.1  ขั้นตอนในการด าเนนิการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

     การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยใช้กระบวนการด าเนินงานที่มี
ขั้นตอนครบถ้วนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางาน อาจใช้วงจรควบคุมคุณภาพเดมมิ่ง (Deming 
Cycle) หรือ PDCA (Deming, 2016) มาใช้ในการด าเนินการดังนี้ (ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์,  2557: 
206-207) 

     3.1.1 ขั้นวางแผน (Plan) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นที่ต้องการปรับปรุงแก้ปัญหาหรือพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานจัดตั้ง พัฒนาและ
ใช้แหล่งการเรียนรู้ การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบผู้ด าเนินการหรือคณะกรรมการ และก าหนดงบประมาณที่จะใช้ 
การวางแผนในทุกข้ันตอน ทั้งการจัดตั้ง พัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จะช่วยให้
สามารถคาดการณ์สิ่งทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ แผนงาน
ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามลักษณะการด าเนินงานหรือสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

                    3.1.2 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) หมายถึง การด าเนินการตามแผนในการจัดตั้ง 
พัฒนา และการใช้แหล่งการเรียนรู้  ประกอบด้วยการมีโครงสร้างรองรับการด าเนินการ ได้แก่ การ
แต่งต้ังคณะกรรมการหรือหน่วยงานของแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้รับผิดชอบการด าเนินการจัดตั้ง 
พัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ โดยใช้วธิีการด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน ก าหนด
แหล่งการเรียนรู้และจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  โดยการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ จัดระบบการใช้ และให้
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าใช้บริการ มีการรวบรวมข้อมูลการใช้เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่อไป 
                    3.1.3 ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และก ากับติดตามการปฏิบัติตามแผน (Check) 
หมายถึง การประเมินแผน ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับการด าเนินการ การประเมิน
ขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดตั้ง พัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่าง
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ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินทบทวน ปรับปรุงกระบวนการด าเนินการให้เกิดการพัฒนา
และใช้แหล่งการเรียนรู้ตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ มีการก าหนดวิธีการและ
เครื่องมือประเมินผลการด าเนินการ การจัดตั้ง พัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งการ
วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
                     3.1.4  ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุงแก้ไขการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
(Action) หมายถึง การน าผลการสรุปรายงานการจัดตั้ง พัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้ โดย
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเสร็จสิ้นการด าเนินการ เพ่ือน ามาใช้
พัฒนาแผน ประกอบด้วย การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
งานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา สิ่งที่ดีอยู่แล้วท าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และมีการน าผลการประเมินมา
สังเคราะหห์ารูปแบบการด าเนินการใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการต่อไป รวมทั้งมีการน า 
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้กว้าง 
ขวางยิ่งขึ้น 

กระบวนการในการสร้างระบบคุณภาพของการด าเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
จ าเป็นต้องอาศัยหลักการและทฤษฎี รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
คุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ควรระบุกระบวนการบริหารจัดการไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมีผู้บริหารหรือผู้น าที่อาจเป็นบุคคล องค์กร นิติบุคคล หรือชุมชนคอยเป็นแกนกลางใน
การท าหน้าที่บริหารจัดการ ซึ่งจะท าให้เกิดความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  6.3  กระบวนการสร้างระบบคุณภาพการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

ที่มา     (ปรับปรุงจาก ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันท์, 2557, หน้า 205) 
 

PLAN 

ก ำหนดปัญหำ 

หำสำเหต ุ

วำงแผนร่วมกนั DO 

ลงมือปฏิบตัิตำม
แผนงำน โครงกำร 

กิจกรรม 

ACT 

ปรับปรุงระบบ 

วิธีกำรท ำงำน 

ปรับปรุงมำตรฐำน 

CHECK 

เก็บข้อมลู  
ยืนยนัผลลพัธ์ 

บนัทกึผล 
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4.  มาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 
   มาตรฐาน  หมายถึง เกณฑ์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติ แนวทางการด าเนินงานตามลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรม
นั้นๆ เพ่ือการรับรองการเปรียบเทียบ การตัดสิน ซึ่งประกาศใช้โดยองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
โดยมุ่งให้บรรลุถึงข้อก าหนดที่วางไว้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552: 20-21) 
                มาตรฐานมีความส าคัญต่อการบริหารและการจัดการแหล่งการเรียนรู้หลายประการ 
ดังนี้  

1. ความส าคัญต่องานด้านการบริหาร จะใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการบริหาร
จัดการและวางแผน ก าหนดความต้องการทรัพยากรการบริหาร และการได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการบริหาร
จัดการ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล 

2. ความส าคัญต่อการด าเนินงาน ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
หรือบุคลากรในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมการท างานร่วมกัน และความร่วมมือเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบ และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. ความส าคัญต่อการบริการ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจะต้องมีการจัดบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ มาตรฐานจะช่วยส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สามารถตอบสนองต่อประชาชน ชุมชนและสังคม ช่วยท าให้
ประชาชน ชุมชนและสังคมได้รับการบริการที่ดี มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

4.1 ตัวบ่งช้ีมาตรฐานแหล่งการเรียนรู ้
        จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการในแหล่งการ

เรียนรู้ทุกประเภท มาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย
มาตรฐานด้านความเป็นแหล่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการจัดการแหล่งการเรียนรู้ และมาตรฐานผล
การเรียนรู้และผลกระทบ  การน ามาตรฐานและตัวบ่งชี้เหล่านี้ไปใช้ก ากับดูแลแหล่งการเรียนรู้ในชุม 
ชนให้ได้มาตรฐานนั้น จะช่วยให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ มีมาตรฐาน มีข้อมูลในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ทั้ง 3 มาตรฐาน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 123-133)  โดยมีรายละเอียดดัง
ตาราง ที่ 6.2-6.4 

4.1.1 มาตรฐานด้านความเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
           แหล่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ที่มีหลักการสร้าง

และพัฒนาที่ท าให้ใช้บริการทุกกลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึงและได้รับบริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน มี
การจัดสาระความรู้สนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ มีการปรับรุงพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาตรฐานด้านความ
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เป็นแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) หลักการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 2) องค์ความรู้ และ  
3) ความเป็นพลวัตของแหล่งการเรียนรู้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.2 

 
ตารางที่ 6.2  มาตรฐานแหล่งการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ ด้านความเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 
 

 

มาตรฐานหลัก/มาตรฐานรอง ตัวบ่งชี้ 
1. มาตรฐานด้านความเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
1.1 หลักการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
      1.1.1 โอกาสและความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 

1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการบริการที่เสมอภาคในทุก
รูปแบบ 
2. ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการที่เสมอ
ภาคในทุกรูปแบบ 

      1.1.2 การมีส่วนร่วมในการสร้าง
แหล่งการเรียนรู้ 

1. มีการท างานแบบร่วมมือกับชุมชน ทุกภาคส่วนของ
สังคมในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ 
2. มีการสร้างเครือข่ายในชุมชนและภายนอก 

1.2 องค์ความรู้ 1. มีการก าหนดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับบริบทของ
แหล่งการเรียนรู้ 
2. มีเนื้อหาสาระที่สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

1.3 ความเป็นพลวัตของแหล่งการเรียนรู้ 1. มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย 

 
 
4.1.2  มาตรฐานด้านการจัดการแหล่งการเรียนรู้ 

     คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ได้แก่ ความพร้อมด้านงบประมาณ ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก ความพร้อมของพ้ืนที่ อาคาร
สถานที่ ด้านบุคลากร มีการวางระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนหรือ
เป้าหมายที่ก าหนด มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินของแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานด้านการจัดการแหล่งการ
เรียนรู้ประกอบด้วย  1) ความพร้อมด้านปัจจัย 2) การวางระบบบริหารจัดการ 3) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และ 4) การปรับปรุงพัฒนาการบริการ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.3 
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ตารางที่ 6.3  มาตรฐานแหล่งการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ ด้านการจัดการแหล่งการเรียนรู้ 
 
 

 

มาตรฐานหลัก/มาตรฐานรอง ตัวบ่งชี้ 
2. มาตรฐานด้านการจัดการแหล่งการเรียนรู้ 
2.1 ความพร้อมด้านปัจจัย 
     2.1.1 ความพร้อมด้าน
งบประมาณ ทรัพยากรและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

1. งบประมาณ ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้มีจ านวนเพียงพอ 
2. มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอและจ าเป็นต่อการสร้างและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

     2.1.2 ความพร้อมด้านพ้ืนที่ 
อาคาร และสถานที่ 

1. มีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
2. มีระบบการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 
3. พ้ืนที่ให้บริการมีความเหมาะสมกับจ านวนผุ้ใช้บริการ 
4. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     2.1.3  ความพร้อมด้าน
บุคลากร 

1. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 
2. บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 

 2.2 การวางระบบบริหารจัดการ 1. มีการวางระบบการบริหาร การก ากับติดตามและประเมิน
การปฏิบัติงาน 
2. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. มีการวางระบบประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 
3. มีการจัดท าสื่อ เอกสารส าหรับการเรียนรู้ 
4. มีการจัดผู้แนะน าและให้ค าปรึกษาส าหรับการเรียนรู้ 

2.4 การปรับปรุงพัฒนาการบริการ 1. มีการประมินผลการให้บริการตามเป้ามหายที่ก าหนด 
2. มีการน าผลการประเมินปมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 

 
 
4.1.3  มาตรฐานด้านผลการเรียนรู้และผลกระทบ  

     การจัดการแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน มุ่งหวังผลให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อผู้รับบริการ มีการจัดการให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ เกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตส านึกสาธารณะ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจในความเป็นไทย มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน
และสังคม มาตรฐานด้านผลการเรียนรู้และผลกระทบ ประกอบด้วย 1) ผลการจัดการเรียนรู้และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.4 
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ตารางที่ 6.4 มาตรฐานแหล่งการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ ด้านผลการจัดการเรียนรู้และผลกระทบ 
 
 

 

มาตรฐานหลัก/มาตรฐานรอง ตัวบ่งชี้ 
3. มาตรฐานด้านผลการจัดการเรียนรู้และผลกระทบ 
    3.1 ผลการจัดการเรียนรู้และผลกระทบ 1. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจ 

2. ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้ใช้บริการ 
3. ผลกระทบจากการจัดแหล่งการเรียนรู้ 
4. การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและ
สังคม 

 
จากผลรายงานการวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต 

รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ (ชุติมา สัจจานันท์ และบุญศรี  พรหมมาพันธุ์ 2554: 106-111) ซ่ึง
สามารถน าเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ มา
ประยุกต์ใช้ส าหรับตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น 
เพราะมีมาตรฐานหลัก 5 มาตรฐาน มีมาตรฐานรอง 21 ประเด็น และมีตัวชี้วัดถึง 100 ตัวชี้วัด ดังนี ้

 
มาตรฐานหลัก 5 มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานรอง 21 ประเด็น และตัวชี้วัด 100 

ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
มาตรฐาน 1 ด้านกายภาพ มี 4 ประเด็นย่อย จ านวน 18 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1. ความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้บริการ  

1.1  ที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน  
1.2  การคมนาคมสะดวก มีรถประจ าทางหรือรถบริการสาธารณะผ่าน  
1.3  ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา  
1.4  ป้ายบอกทางหรือการสื่อสารชัดเจน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้โดยง่าย  

2. การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน  
2.1 บรรยากาศผ่อนคลาย อบอุ่น เป็นกันเอง  
2.2 สภาพแวดล้อมภายในปลอดโปร่งและสะอาดตา  
2.3 การจัดระบบแสงสว่างค านึงถึงการประหยัดพลังงาน  
2.4 ระบบการถ่ายเทอากาศดี  
2.5 การมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง  

3. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก  
3.1 การออกแบบตกแต่งอย่างสร้างสรรค์  
3.2 สะอาด สวยงาม เชิญชวนให้เข้าใช้บริการ  
3.3 ผสมผสาน สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
3.4 โต๊ะ เก้าอ้ี ครุภัณฑส์ามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย  
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3.5 การออกแบบพื้นที่เอ้ืออ านวยในการใช้บริการส าหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย  
4. การจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย (zoning) สอดคล้องกับพฤติกรรมความสนใจของ 

กลุ่มเป้าหมายการใช้งานและลักษณะการให้บริการ 
4.1 การจัดแบ่งพ้ืนที่ตามกลุ่มอายุ  
4.2 การจัดแบ่งพ้ืนที่อเนกประสงค์สอดคล้องกับการให้บริการ  
4.3 การจัดแบ่งพ้ืนที่อเนกประสงค์สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจของ 

กลุ่มเป้าหมาย  
4.4 การออกแบบพื้นที่สะดวกต่อการใช้บริการ 

มาตรฐาน 2 ด้านสาระและกิจกรรม มี 3 ประเด็นย่อย จ านวน 19 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1. มีสื่อการเรียนรู้เหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้  

1.1 สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
1.2 สื่อการเรียนรู้มีเนื้อหาหลากหลายประเภททั้งวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี  
1.3 สื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
1.4 สื่อการเรียนรู้มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้  
1.5 สื่อการเรียนรู้สอดคล้องและเก่ียวข้องกับท้องถิ่น  
1.6 สื่อการเรียนรู้อยู่ในความสนใจและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม  
1.7 สื่อการเรียนรู้จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบสะดวกต่อการใช้บริการ  
1.8 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึง/สืบค้น ทรัพยากร

สารสนเทศ/สื่อการเรียนรู้  
1.9 สื่อการเรียนรู้มีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 

2. ความหลากหลายและเนื้อหาของกิจกรรมที่จัด  
2.1 กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลาย  
2.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  
2.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต  
2.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.6 การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าและเรียนรู้ เพ่ิมเติมผ่านหนังสือ และสื่อ

การเรียนรู้อ่ืนๆ  
2.7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เสนอกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริง

ด้วยการปฏิบัติ 
            3. ความต่อเนื่องและครอบคลุมของกิจกรรมที่จัด  

3.1 การจัดกิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
3.2 การจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ  
3.3 การจัดกิจกรรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ใช้และผู้ยังไม่เคยใช้บริการ  

มาตรฐาน 3 ด้านการบริการ มี 2 ประเด็นย่อย จ านวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1. การจัดบริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมาย  
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1.1 การจัดระบบบริการที่เอ้ือต่อการใช้บริการด้วยตนเอง  
1.2 การจัดบริการเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ใช้และผู้ยังไม่เคยใช้บริการ  
1.3 การจัดบริการสอดคล้องกับความต้องการและแสดงความเอ้ืออาทรต่อผู้ใช้  

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อคุณภาพการบริการ  
2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  
2.2 การได้รับบริการตรงกับความต้องการ  
2.3 การได้รับบริการที่เชื่อถือได้  
2.4 ความเอ้ืออาทรของผู้ให้บริการ  
2.5 ความสามารถในการตอบค าถามและให้ค าแนะน าของผู้ให้บริการ  
2.6 ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ที่มีให้บริการ  
2.7 ความทันสมัยของสื่อการเรียนรู้ที่มีให้บริการ  

มาตรฐาน 4 ด้านบุคลากร มี 5 ประเด็นย่อย จ านวน 29 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
            ด้านผู้บริหารแหล่งการเรียนรู ้ 

1. วิสัยทัศน์และภาวะผู้น า 
1.1 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
1.2 ผู้น าเชิงกลยุทธ์  
1.3 ความคิดสร้างสรรค์  
1.4 ความสามารถในการตัดสินใจ 
1.5 วิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัด

กระบวนการเรียนรู้  
2. การเป็นนักจัดการและนักประสานงาน  

2.1 ความสามารถในการวางแผนก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์  
2.2 ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การและบุคลากร  
2.3 ความสามารถในการสื่อสารภายในองค์กร  
2.4 ความสามารถในการสื่อสารภายนอกองค์กร  
2.5 ความสามารถในการประสานงานและท างานร่วมกับบุคคลและเครือข่ายที่ 

เกี่ยวข้อง  
2.6 ใจกว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

            ด้านผู้ปฏิบัติงาน  
3. ความรู้ ความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้  

3.1 นิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้  
3.2 ความคิดสร้างสรรค์  
3.3 ความคิดเชิงวิเคราะห์  
3.4 ความเข้าใจแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ 

 4. ด้านเจตคติ  
4.1 จิตบริการ  
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4.2 มนุษยสัมพันธ์  
4.3 เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
4.4 การรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น  
4.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคคลอ่ืน  

5. ด้านทักษะ  
5.1 ทักษะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  
5.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.3 ทักษะการสื่อสาร  
5.4 ทักษะการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
5.5 ทักษะการแก้ปัญหา/การจัดการปัญหา  
5.6 ทักษะการท างานได้หลายด้าน  
5.7 ทักษะการประสานงาน  
5.8 ทักษะการท างานเป็นทีม  
5.9 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

มาตรฐาน 5 ด้านการบริหารจัดการ มี 7 ประเด็นย่อย จ านวน 24 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1. แผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

1.1 แผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือนโยบายของต้น
สังกัด  

1.2 แผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มีความชัดเจน  
1.3 แผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

2. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน  
2.1 ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการวางแผน การบริหารจัดการหรือด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ 
2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการ หรือ

ด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้  
2.3 กิจกรรมที่ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือชุมชนร่วมกันจัดเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

3. การสร้างเครือข่าย  
3.1 การสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ  
3.2 การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นทางการ 
3.3 การสร้างและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกลุ่มสมาชิก/ผู้ใช้บริการ  
3.4 กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้เครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ และเครือข่าย

สมาชิก  
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการและการเข้าถึงข้อมูลของ

แหล่งการเรียนรู้  
4.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน  
4.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการผู้ใช้ของผู้ปฏิบัติงาน  
4.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
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4.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใช้บริการด้วยตนเอง  
5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย  

5.1 การสื่อสารชัดเจน  
5.2 การสื่อสารมีหลากหลายช่องทาง  
5.3 การประชาสัมพันธ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
5.4 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลาย  

6. สถิติการใช้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม  
6.1 ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
6.2 การใช้บริการเพ่ิมข้ึน  
6.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
6.4 สื่อการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

7. การประเมินผลการบริหารจัดการและการด าเนินการแหล่งการเรียนรู้  
7.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน  
7.2 การน าสถิติ และผลสรุปการด าเนินงานมาใช้ในการวางแผนและพัฒนางาน  

    อย่างไรก็ตามการน ามาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ส าหรับการประเมินแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนนั้น สามารถน าไปใช้ได้กับแหล่งการเรียนรู้ทั้ง 9 ประเภท เนื่องจากตัวบ่งชี้เป็นแบบรวมหรือ
กล่าวไว้อย่างกว้างๆ สามารถน าไปใช้ร่วมกันได้ หากจะใช้ประเมินแหล่งการเรียนรู้เฉพาะประเภท 
อาจน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม สิ่งส าคัญได้แก่ การน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นหลักเทียบ
สมรรถนะ (Benchmark) เพ่ือพิจารณาว่าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละแห่งมีการด าเนินการที่ได้
มาตรฐานหรือไม่ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น  แม้ผลการด าเนินงานอาจจะ
ยังไม่อยู่ในระดับดี ก็เป็นเครื่องชี้ส าหรับการระดมทรัพยากรและความช่วยเหลือแก่แหล่งการเรียนรู้ 
ให้พัฒนาจนกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้
วิทยาการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่พึงประสงค์เพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
 

แหล่งการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จากการ
วิเคราะห์หลักการจากการบริหารงานเทศบาลนครสู่ความเป็นเลิศ (วรรณา  อัศวเดชาชาญยุทธ์, 
2552) หลักเกณฑ์ 9 ประการที่ใช้เป็นแนวทางคัดเลือกแหล่งการเรียนรู้เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับ
ก าหนดรูปแบบการพัฒนา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543; นิพนธ์  ศุขปรีดี, 
สุนทร  โคตรบรรเทา, พิภพ  กาญจนะ และทวีป  อภิสิทธิ์, 2533: 683-692) หลักการบริการเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (อ้อมใจ  วงษ์มณฑา, 2548: 32-42) และจากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน (อรนิต  ประนมไพร และกันยารัตน์  เควียเซ่น, 
2558: 115-117) ผู้เขียนได้สังเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางการการพัฒนา แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ที่พึงประสงค์เพ่ือการบริการสู่ความเป็นเลิศ 13 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. ผู้บริหารงานที่มีความเป็นเลิศ ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
จัดการ การบริการแหล่งการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การน าองค์กรมีความเป็นเลิศ โดยผู้น าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสะท้อนให้เห็นว่า
ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการวางแผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่การปกิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 

3. ระบบการท างานที่มีความเป็นเลิศ  มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตาม
มาตรา 25 ระบบงานและกระบวนการท างานของแหล่งการเรียนรู้ต้องได้รับการออกแบบและวาง
ระบบให้สอดคล้องตามหลักการกระจายอ านาจ  มีประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ 

4. ผู้ร่วมงานที่มีความเป็นเลิศ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกคนต้องมีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของแหล่งการเรียนรู้ มีความเข้าใจในหลักการบริการ มีความรักความศรัทธาในงาน 
มีความตั้งใจดีต่อผู้ใช้บริการ มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้ความส าคัญต่อส่วนรวม  

5. ผลงานด้านการบริการที่มีความเป็นเลิศ โดยเน้นการสร้างผลงานของแหล่งการเรียน 
รู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

6. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ที่มีความเป็นเลิศ ตลอดจนครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ต้องมี
ครบถ้วนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย เนื้อท่ีเพียงพอเหมาะสมทั้ง
ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 

7. มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่โดดเด่นและมีความเป็นเลิศ ประกอบด้วยสาระความรู้ที่
หลากหลาย มีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีสถาบันการศึกษาไม่มี หรือมีแต่เข้าถึงได้ยาก 

8. การจัดการสารสนเทศท่ีเป็นเลิศ ใช้หลักการจัดการความรู้ในการปรับปรุงพัฒนางาน 
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่โดดเด่นให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์แก่เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ 

9.  การประเมินผลงานที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการใช้
ประโยชน์จากผลการประเมินเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

10.   กระบวนการในการบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นให้มีความโดดเด่น
ในด้านการวางแผนลดค่าใช้จ่ายสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับงานบริการและ
กระบวนการสนับสนุนการบริหารงานต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเป็นหลัก 

11.   มีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แนะน า ผู้สอน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการปฏิบัติกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

12. มีความเต็มใจในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชน  
เพ่ือประชาชน 

13.  ผู้ใช้บริการที่มีความเป็นเลิศ ได้แก่ ผู้เข้าชมหรือผู้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เคารพกฎระเบียบในการเข้าใช้บริการ มีความกระหายใคร่เรียนรู้ สนใจและ
ให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมและบริการต่างๆ มีพฤติกรรมในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต เป็นต้น  ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
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กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
  
            กลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ซ่ึง
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้แก่ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นจุดเน้นให้แหล่งการเรียนรู้สามารถตอบสนองให้ทั่วถึง ครอบคลุม และ
เท่าเทียมทุกกลุ่ม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ชนต่างวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
ใฝ่เรียนรู้  และ 2) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้
อยู่ในวัยแรงงานที่อยู่นอกระบบ และผู้อยู่ในวัยแรงงานที่อยู่ในระบบ   (อัญชลี  ธรรมะวธิิกุล, 2553) 
ดังนั้น แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจึงต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน จัดกิจกรรมและการเรียนรู้
ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมี
คุณภาพ 

3.1 การให้บริการส าหรับผู้มีความต้องการพิเศษของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
         ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดไว้ว่า คนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็น
สิทธิติดตัวตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด มีความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ ไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา 
เพศ อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม สุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิมนุษยชน
เป็นองค์รวมแยกออกเป็นส่วนๆ ไม่ได้และพ่ึงพิงกัน ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสิทธินั้น และตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 
2559: 13-16) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนทุกคนในสังคมหรือชุมชนย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
การเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิของการเป็นพลเมืองในทุกด้าน   

3.2  หลักการในการจัดบริการส าหรับผู้มีความต้องการพิเศษ 

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทุกประเภทจึงต้องค านึงถึงสิทธิ
แห่งความเสมอนี้และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ค านึงถึงเพศ อายุ อาชีพ เชื้อชาติศาสนา สถานะ ฯลฯ ดังที่
กล่าวมาข้างต้น แนวทางในการด าเนินการให้บริการของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงภารกิจส าคัญที่ต้องขยายบริการจากกลุ่มประชาชนทั่วไป ครอบคลุมไปถึงประชาชนที่มี
ความต้องการเป็นพิเศษ ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ดังรายละเอียดซึ่งได้วิเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้เขียนและนักวิชาการ 
ดังนี้  

3.2.1 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุถือเป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน
เรื่อยๆ ในปี 2558 ประชากรไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของ
ประชากรทั้งหมด ประเด็นส าคัญคือ ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 ประชากร
สูงอายุก าลังเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมากคือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ตามการคาดประมาณประชากรของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงสุดถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559: 7) เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ร่างกาย สุขภาพ สังคม ผู้สูงอายุต้องลดการท างานลงหรือเกษียณออกจากงาน ท าให้มี
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เวลาว่างและต้องอยู่เพียงล าพังมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาในการปรับตัวและถอยห่างจากสังคม หากผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าว 
สารที่เป็นประโยชน์ โดยผ่านช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ  ท าให้สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างมีความสุข ส่งผลดีต่อสุขภาพร่าง 
กายและจิตใจ และสามารถสร้างความม่ันใจ ความภาคภูมิใจ โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นภาระหรือเป็น
ปัญหาของลูกหลาน จากผลการศึกษาของ พัชรา  สังข์ศรี (2556: 48) พบว่า ในปัจจุบันการจัดศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชนยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ จึงควรมีจัดตั้ง ปรับปรุงหรือพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ให้รองรับการใช้ของผู้สูงอายุอย่างจริงจังยิ่งขึ้น จากการศึกษาของสมบูรณ์  ศิริ
สรรหิรัญ (2559, 59) พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพมากที่สุด 
โดยใช้บริการจากแหล่งการเรียนรู้ในบ้าน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญและหอกระจายข่าว รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนที่เน้นการศึกษาตามอัธยาศัยเห็นหลัก ให้สามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการโอกาส ความพร้อม และศักยภาพของแต่ละคน  และพบว่า 
สถานที่ที่ผู้สูงอายุต้องการให้มีแหล่งการเรียนรู้มากท่ีสุดคือ วัด ซึ่งมีความสะดวกต่อการเดินทางและ
เป็นที่สงบเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ระหว่างบุคคลในวัยเดียวกัน มีความ
เป็นอิสระและปลอดจากการครอบง าทางการเมือง และควรได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้สูงอายุ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปราโมทย์  น้อยวัน (2554) ที่พบว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้องมีเจ้าที่ท่ีมีความรู้
เกี่ยวกับท้องถิน่ มีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร จากภาครัฐและชุมชนอย่างเหมาะสม มี
คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็น
ระบบ ในด้านการออกแบบสวนสาธารณะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จากการวิจัยของ ไพศาล เทพ
วงศ์ศิริรัตน์ (2554) พบว่า ไม่จ าเป็นต้องยึดมาตรฐานตางชาติ แต่ควรหันมาเพ่ิมความสนใจในการท า
ความเขาใจอยางถองแทว่า ผูสูงอายุไทยใช้พื้นที่สาธารณะจริงๆ อยางไร จะชวยใหการก าหนด
นโยบาย ออกแบบวางผัง ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุได้อย่างสอดคล้องกับความ
เปนจริงของวิถีทองถิน่และมีความยั่งยืน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุจึงต้องมี
การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่ม 
เป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ต้องมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสื่อสารสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความเท่าเทียม
กับผู้ใช้บริการกลุ่มอ่ืนๆ  

3.2.2  กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  ได้แก่ ผู้แสดงออกซ่ึงความสามารถอันโดดเด่น
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น ด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้น า 
การสร้างงานทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ความสามารถทางวิชาการใน
สาขาต่างๆ หรือหลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบกับคนอ่ืนที่มีอายุในระดับเดียวกัน 
สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน แหล่งการเรียนรู้จึงจ าเป็นที่ต้องจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น
การกระตุ้นศักยภาพของบุคคลเหล่านั้น ให้ได้แสดงออกถึงความสามารถที่แท้จริงออกมา ท าให้มี
ความสนุกสนาน ท้าทาย ที่ได้มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความถนัดที่แท้จริงของตนเอง   ต้องมีการจัด
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กิจกรรมหรือบริการที่มีความยากหรือซับซ้อนกว่าปกติ เป็นกิจกรรมที่ต้องให้ใช้ความคิดระดับสูง 
ความคิดสร้างสรรค์ วิจารณญาณหรือแก้ปัญหา เพ่ิมทักษะทางสังคมและเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ใช้กิจกรรม
ที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการแสดงออกโดยยึดผู้ใช้บริการ
เป็นส าคัญ และควรมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้คอยสนับสนุนหรือดูแลอย่างใกล้ชิด  

3.2.2 กลุ่มผู้พิการ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีความพิการ ตามมาตรา 14 ที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 (พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534, 2534: 1-8) ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ความบกพร่องทางการได้ยิน 
หรือการสื่อสาร ความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ บุคคลที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ความบกพร่องทางการพูดหรือภาษา บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
พิการซ้ าซ้อนหรือออทิสติก แหล่งการเรียนรู้ต้องมีภารกิจที่ส าคัญในการต้องจัดการเรียนรู้เพื่อผู้พิการ
ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ตามศักยภาพของแหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถผู้พิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม โดย
การออกแบบอาคารสถานที่ในลักษณะ “คนพิการใช้ได้ คนทั่วไปใช้ดี  คนพิการมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่ใน
โซนที่ก าหนด หรือพ้ืนที่ทั่วไป แล้วแต่ระดับความสามารถของแต่ละคน” (วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธ์, 
2559: 5) โดยมีรูปแบบในการออกแบบโดยพิจารณาหลักการดังนี้ 

3.2.2.1  การออกแบบส าหรับทุกคน (Design For All) เป็นการออกแบบที่
ปราศจากอุปสรรค ทั้งผู้พิการ ผู้สูงวัย เด็ก สตรีมีครรภ์ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ได้อย่าง
แท้จริง 

3.2.2.2 การออกแบบส าหรับทุกคนและทุกพ้ืนที่ (Universal Design in All 
Area) ครอบคลมทุกพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เทคโนโลยีการช่วยเหลือต่างๆ  

3.2.2.3 การออกแบบในวิถีแห่งความเป็นไทย (Universal Design in Thai 
Architecture Spirit) การออกแบบที่เป็นสากลและสอดคล้องกับวิถีไทย เหมาะสมกับคนไทย  

3.2.2.4 การแสดงออกโดยสัญลักษณ์ (Universal Design as a Symbolic) 
การออกแบบที่สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ และแสดงออกถึงของความเท่าเทียม
กัน ซึ่งความหมายว่า เป็นการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม 

แหล่งการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดในการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม ต้อง
ค านึงถึงทุกคนทุกวัยต้องใช้ได้ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ใช้งานได้สะดวก ปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม เผื่อการผิดพลาด ช่วยทุ่นแรง ขนาดและพ้ืนที่ว่างมีความเหมาะสมในการเข้าถึงและใช้สอย 
(วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธ์, 2559) รวมทั้งมีการจัดบริการและกิจกรรมต่างๆ จัดหาสื่อและรูปแบบที่เอ้ือ
ต่อการใช้ประโยชน์แก่กลุ่มผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงศักยภาพ ความแตกต่างและ
เฉพาะบุคคล ให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเกียรติและ
มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม และเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  

3.2.3 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6-17 ปี ที่ประสบปัญหาหรือตกอยู่
ในสภาวะยากล าบาก หรืออยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าบุคคลปกติทั่วไป จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็น
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พิเศษ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับวัย สามารถบรรลุถึง
ศักยภาพสูงสุดได้  จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีเด็กท่ีไม่ได้รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 3 แสนคน หรือร้อยละ 11.4 และเด็กที่ไม่ศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 7 แสนคน หรือร้อยละ 27 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 85-86) ทั้งท่ียังอยู่ในวัยที่ควรได้รับการศึกษา แต่เนื่องจาก
ขาดโอกาส จึงต้องอาศัยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ที่จะเป็นผู้ท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้รับการบริการการศึกษาและวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้รอดพ้นจาก
สภาพด้อยโอกาสดังกล่าว แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีหน้าที่ส าคัญคือ ต้องติดตามให้เด็กและเยาวชน
เหล่านี้กลับเข้ามาในระบบการศึกษา หรือส่งเสริมให้เรียนการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยจัดให้มีหลักสูตรรองรับต่อความต้องการของผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆ จัดบริการและ
กิจกรรมที่สอด คล้องกับความต้องการ ความสนใจ เหมาะสมพื้นฐานความรู้ เพศ อายุ ตามความ
แตกต่างเฉพาะบุคคล สนับสนุนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ช่วยให้
เขาช่วยเหลือตัวเอง พ่ึงพาตนเองได้ มีศักดิ์ศรี อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีโลกทัศน์ และการ
ด ารงชีวิตที่เห็นคุณค่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย พัฒนา
พัฒนาการและศักยภาพให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศ 
ชาติต่อไป 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

สิ่งส าคัญที่สุดที่จะแสดงให้เห็นว่า แหล่งการเรียนรู้แห่งใดแห่งหนึ่งประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานอย่างแท้จริง ได้แก่ การมีผู้ใช้ได้รับการบริการที่เป็นเลิศจากแหล่งการเรียนรู้ เพราะแสดง
ให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ใช้บริการกลายเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552: 15; Jarusdoung: 2009) 

1. ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของแหล่งการเรียนรู้ และมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพ
ของตนเอง  

2. รู้จักแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ศึกษาค้นคว้าตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 

3. ผู้ใช้บริการมีลักษณะเป็นคนช่างสังเกต รู้จักวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก 
4. มีทักษะและขั้นตอนในการเรียนรู้ กระตือรือร้น รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรัก

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. มีโอกาสท างานในสิ่งที่ตนสนใจ มีความรู้ความสามารถ ความถนัดเหมาะสมสอดคล้อง

กับความต้องการของตน 
6. ปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ รู้จักการวางแผน รู้จักวิธีการด าเนินงานตามแผน การติดตาม 

การปรับปรุงพัฒนางาน และการสรุปรายงาน 
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7. สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการกับการท างานในชีวิตประจ าวัน การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต 
             แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นเสมือนโรงเรียนชีวิต เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด เป็นแหล่งสร้างเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยไป
พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทุกชนชั้น ทุกเพศวัย ไม่จ ากัด เป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ในทุก
กระบวนการของการจัดการความรู้ ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ จัดระบบ อนุรักษ์ บริการ เผยแพร่องค์
ความรู้ ประสบการณ์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจนสรรพวิทยาการต่างๆ อย่าง
หลากหลาย เป้าหมายและคุณค่าของแหล่งการเรียนรู้ จึงขึ้นอยู่กับการที่ประชาชนทุกคนมีโอกาส
เข้าถึง ใช้บริการ และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสามารถจัดบริการและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย  เด็ก เยาวชน 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถเลือกรับสาระหรือความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ตามความต้องการ
และความสนใจของแต่ละบุคคล ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นในการให้บริการของบุคคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ภายใต้การควบคุมบริหารจัดการของผู้น าหรือผู้บริหารแหล่งการเรียนรู้ จนสามารถ
ผสมผสานความเป็นความเป็นวิชาการเข้ากับความเพลิดเพลิน สามารถท าให้ประชาชนกลายเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ไม่ลืมหนังสือ รักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็น
ประชาชนที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อย่างยั่งยืน 

 
หลักการแนวปฏิบัตทิี่ดีในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
 

คุณลักษณะส าคัญของการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน คือการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ และมีการ
ริเริ่มการด าเนินการพัฒนาในเรื่องอ่ืนๆ ต่อเนื่องไปทุกด้าน หน่วยงานที่จะเป็นผู้ประสานความร่วมมือ
ได้ดี ได้แก่ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารมาจากตัวแทนของประชาชนใน
ชุมชน มีสถานภาพเป็นทั้งประชาชนในชุมชนและเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่
จะเป็นผู้มีบทบาทในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ
และภาคเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เรียกว่า “ประชาร่วมรัฐ จดัการร่วมกัน” 
(Accompanying/ Co-existing Management) เพ่ือเป้าหมายในการสร้างพลังให้ชุมชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบของการอนุรักษ์และพัฒนาประชาคมหรือประชาสังคม (Civility)  การ
จัดการตามแนวคิด “ประชาร่วมรัฐ จัดการร่วมกัน” จะช่วยให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่ภายใต้
การก ากับของหน่วยงานราชการ จะลดกฎระเบียบและขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อนยุ่งยากลง โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการ
บริหารจัดการหลากหลายมากข้ึน ตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ชุมชน และเร่ง
ด าเนินการเสริมสร้างความสามารถของชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ โดยไม่ต้องรอพ่ึงพาหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางอย่างที่เคยเป็นมา  
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แนวคิดการจัดการที่มุ่งเน้นการใช้หลักการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม การศึกษาแบบ
ปฏิบัติการจริง และการใช้กระบวนการสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจในภูมิหลังของชุมชนให้กับ
ชาวบ้านและประชาชน ภายใต้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชที่พระราชทานเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิต และพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับความต้องการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยสร้างความรู้และ
เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนของตนเอง หลักการและแนวปฏิบัติที่
ส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจมีดังนี้ (สุเมธ  ตันติเวชกุล,  2554: 52-53; สายันต์  ไพรชาญ
จิตร์, 2548: 60-63) 

1. การด าเนินการที่ยึดหลักองค์รวม (Holistic Approach) หมายถึง การศึกษาและการ
จัดการทรัพยากรของแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่อยู่บนรากฐานความคิดองค์รวม ให้ชุมชนเป็นหน่วย
ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ มุ่งศึกษาเรื่องราวในทุกมิติของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของแต่ละส่วนที่มีต่อกัน 
บนหลักพ้ืนฐานที่ว่าเรื่องราวทุกมิติในชุมชนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

2. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ (Participation Enhancement) การ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของการด าเนินการให้มากท่ีสุด การมีส่วนร่วม
ย่อมแสดงความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน บ่งบอกถึงความเข้มแข็ง และยังก่อให้เกิดความส าเร็จ
ในทุกมิติ ล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์อันดีต่อทุกคนในชุมชน 

3. การยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multi-Cultural Approach) ใน
แต่ละชุมชนประกอบด้วยผู้คน ที่มีพ้ืนฐานทางครอบครัว การศึกษา ศาสนา ทัศนคติที่แตกต่างกัน 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือสิ่งที่แหล่งการเรียนรู้ต้องเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในการจัด 
การเก่ียวกับความเชื่อ วิถีชีวิต คติชน กฎเกณฑ์ทางสังคมของชุมชน และรู้จักน ามาใช้ประโยชน์ในเชิง
สร้างสรรค์ได้ 

4. การไม่ยึดติดตายตัว (Dynamic Approach) แบบแผนแนวปฏิบัติใดๆ ย่อมเหมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์ แหล่งการเรียนรู้ต้องไม่ยึดติดในระเบียบวิธีการปฏิบัติใดๆ ที่มีมากเกินไป การ
รู้จักยืดหยุ่น รู้วิธีที่จะประเมินสถานการณ์และบริบท เพ่ือเลือกใช้รูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
และดีท่ีสุดมาใช้ในการด าเนินการ 

5. ไม่เป็นทางการแต่สร้างสาระประโยชน์ด้านการเรียนรู้ (Informal & Educative 
Approach) แบบแผนและเทคนิควิธีการในการจัดการ จะต้องปรับและประยุกต์ให้เหมาะสมกับภูมิ
สภาพ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สิ่งที่เป็นพิธีการหรือเป็นทางการจะสร้างก าแพงและความไม่
เข้าใจระหว่างกัน  หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศและ
สามารถน ามาใช้เป็นหลักการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

6. การจัดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันแบบเปิดกว้าง (Participative Openness-
Inquiry) ผู้น าในการจัดตั้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ พระสงฆ์ ครู
อาจารย์ นักพัฒนา นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในชุมชน ท างานร่วมกันในลักษณะร่วม
กันสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
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7. การศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงานจริง (Interactive Learning through 
Practices/Learning by doing)  เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้ลงมือท า 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการท างานร่วมกันทุกขั้นตอน 

8. การสร้างความสุขและความประทับใจร่วมกัน (Common Appreciative Building) 
การจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต้องมุ่งสร้างความประทับใจในคุณค่าและความส าคัญขององค์
ความรู้ต่างๆ ในแหล่งการเรียนรู้ และท าให้ทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อทรัพยากร
ต่างๆ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความสุขในการมีส่วนร่วมด าเนินการ 

9. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาเพ่ือฟ้ืนฟูพลังของชุมชน (Research & Community 
Empowerment) ให้ความส าคัญต่อกระบวนการศึกษาวิจัยที่มีกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ซ่ึงจะเป็น
การเสริมสร้างพลังสร้างความเข้มแข็งและน าไปสู่การเอื้อเฟ้ือแบ่งปัน ให้ก าลังใจกันและกันด้วยความ
รักและความเมตตา สามารถขยายผลไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนๆ 

10. หลักการร่วมกันน าและสร้างความสุขเสมอกัน (Accompanying/Co-Existing) เปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการให้มากขึ้นทุกขั้นตอน ให้ความเสมอ
ภาคกับทุกคนในชุมชน โดยเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 
 

บทสรุป 

 
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทใดๆ ก็ตาม ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้มีความ

เข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งหมายรวมถึง การจัดตั้ง การปรับปรุง และการ
รักษาสภาพของแหล่งการเรียนรู้ ให้มีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง มีชีวิตชีวา  การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ โดย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แก่ ผู้น า ประชาชน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
อย่างเสมอภาคกัน การด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ต้องอาศัยกระบวนการในการบริหารจัดการ 
มาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการชุมชน เพ่ือให้แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนกลุ่มผู้พิการ  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จาก
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทุกประเภท ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป 
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บทท่ี 7 
 

สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

แหล่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ย่อมเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มคน ผู้มีความปรารถนาจะ
เห็นประชาชนในชุมชนท้องถิ่นของตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งโดยพ้ืนฐานของการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ของมนุษย์ มาจากการมีความรู้ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
หนึ่งในกลุ่มคนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆ 
เพราะสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีทักษะความรู้
และประสบการณ์ในทุกสาขาวิชา สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ มาถ่ายทอดให้กับชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนน าไปการพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่นของตน  แต่สิ่งที่จะสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนมาก 
กว่าการถ่ายทอดความรู้โดยตรง คือ การช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ เพ่ือใช้ในการ 
ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ตามความสนใจ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดัง
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้ไว้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ที่ว่า 
“เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า” การพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ให้กับชุมชน จึงเป็นการให้ที่จะสร้างคุณประโยชน์อย่างกว้างขวางให้แก่ผู้คนทุกเพศ 
ทุกวัยและยั่งยืน สมดังพระราชด ารัสของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นผู้ต้นแบบของการเป็น “ผู้ให้” โดยแท ้
จริง 
 
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้น าของชุมชน

ในด้านวิชาการ บุคลากรในสถาบันเป็นผู้มีองค์ความรู้ในสรรพศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนให้
มีแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจึงเป็นภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องให้ความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือจัดตั้ง ปรับปรุงหรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ให้เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้ของชุมชน  ดังแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ซ่ึงประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนา
ท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ  ยุทธศาสตร์ส าคัญประการแรกคือ สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมาย
ส าคัญ 3 ประการคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  โดยก าหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาไว้เพ่ือบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและ
ความต้องการในการพัฒนาของท้องถิ่น บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการ 
ศึกษาเพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบใน
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การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างาน โดยมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันคือ เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พันธกิจส าคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
คือ การให้บริการวิชาการโดยถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: 2559)   

ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่นที ่ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาครอบคลุม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 6 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ท้องถิ่นของสถาบัน อุดมศึกษา ที่มีความประสงค์จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวม
ทั้งหมดของชุมชนท้องถิ่น นั่นหมายถึงการพัฒนาที่มุ่งให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดังนั้น 
สถาบันการศึกษาจึงต้องให้ความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานทั้งการน า
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างชุมชน (ส านักงานคณะกรรม การการศึกษาแห่งชาติ, 2547)  
นอกจากจัดการศึกษาเพื่อผลิตคนที่มีคุณภาพแล้ว ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น น าพาชุมชนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ต้องรู้จักเชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือน าสิ่งดีๆ 
ในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา ดังรายละเอียดซึ่งจะกล่าวถึงความส าคัญของพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
 

พันธกิจหลักของสถาบันอดุมศึกษา 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2551 ระบุพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีพฤติกรรมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะทางปัญญาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธภาพ โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกรดับให้ครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ความส าคัญกับเป้าหมายด้าน
ความรู้คู่คุณธรรม สามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคม ท้องถิ่น 
เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนและประเทศชาติ 

2. ด้านการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาต้องท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรม
หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย เพ่ือให้
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สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงกับชุมชนท้องถิ่น เน้นให้สามารถการพัมนาและ
เปลี่ยนแปลงสังคมเพ่ือความยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพกว้าง 

3. ด้านการบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในฐานะนักวิชา 
การจ านวนมาก มีพันธกิจส าคัญท่ีต้องน าองค์ความรู้ต่างๆ ที่มี ไปใช้ในการช่วยเหลือสังคม พัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสามารถ
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ในหลาย
ลักษณะ ผลจากให้บริการวิชาการยังสามารถน ามาเพ่ิมศักยภาพของตนเองเพ่ือด ารงต าแหน่งทางวิชา 
การในสถาบันอุดมศึกษาได้อีกด้วย 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์ 
พัฒนาต่อยอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งด้วยการสอดแทรกในหลักสูตร
การเรียนการสอน การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและน าพาชุมชนให้เจริญ 
ก้าวหน้า เพื่อสร้างความตระหนัก รักและเข้าใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง  

ด้วยพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงได้แก่ 
คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา ล้วนแต่เป็นก าลังส าคัญท่ีจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญ และต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานกันของทุกภาคส่วน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
           อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นเสมือนเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นมาโดยมีปรัชญาหรือเป้าหมายเพ่ือท้องถิ่น ไม่เพียง
เฉพาะพันธกิจหลักเพียง 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น จรัส สุวรรณเวลา (2551) กล่าวว่า บทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาในพันธกิจที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนท้องถิ่นควรเลือกพิจารณาด าเนินการ
ตามจุดเน้นของแต่ละสถาบัน และอาจมีการก าหนดความจ าเป็นก่อนหลังตามศักยภาพและสมรรถนะ
ของตนเอง โดยมีภารกิจอ่ืนๆ ดังนี้  

1. การเป็นแหล่งปัญญาหรือแหล่งข้อมูลของท้องถิ่น  โดยจัดหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศหรือความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา สนองตอบตามความต้องการและความจ าเป็นของ
ท้องถิ่น 

2.  การสร้างสมความรู้ โดยขวนขวายศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ปัญหา
ของท้องถิ่นเป็นฐาน เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ
หลักในการน าเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชนและท้องถิ่น 

3.  การสร้างคน ได้แก่การให้การศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือตอบสนองแก่ชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างโอกาสให้กับประชาชน
ทั่วไปในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ด้วยการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อความ
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ต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และมีการน าความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นมาบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนภารกิจหลักต่างๆ ของสถาบัน 

4.  บริการทางวิชาการ การให้บริการวิชาการเป็นบทบาทที่ส าคัญของสถาบันการศึกษา
เพ่ือท้องถิ่น ควรมีการวางแผนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บริการทางวิชาการทั้งในเชิงรับ
เพ่ือตอบสนองตามค าร้องของ และเชิงรุกเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดรายได้แก่สถาบัน
ตามสมควร แต่ต้องไม่ละเลยผู้ด้อยโอกาสที่สถาบันสามารถช่วยเหลือได้ 

5.  การชี้น าและเตือนสติสังคมในท้องถิ่น  สถาบันมีบทบาทในการใช้ความรู้และวิสัยทัศน์
สร้างความสามารถในการพิจารณาสภาพการณ์ท้ังปัจจุบันและอนาคต โดยมีวิจารณญาณท่ีดี ต้อง
สร้างความเชื่อถือและไว้วางใจให้กับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนมีความเป็นกลาง และมีจุดมุ่งหมาย
โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และไม่ยอมเป็นเครื่องมือของคนอ่ืน 

 
แผนการศึกษากับการพัฒนาการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ของไทย 

 
เป้าหมายส าคัญของสังคมไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552-2559 

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 37-49) ประการหนึ่งคือ เพ่ือสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมุ่ง “พัฒนาคนไทยเพื่อพัฒนา
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้” มีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีสุขภาวะ 
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเอ้ืออาทร สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจึงต้องก าหนดนโยบายและ 
กรอบการด าเนินงาน  ทีส่อดคล้องกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป้าหมายและกรอบในการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและสังคม ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรม 
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ถือเป็นภารกิจของหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาทีอ่ยู่ในชุมชนซ่ึงต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการเพ่ือตอบสนองภารกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ ต้องค านึงถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ แนวโน้มและทิศทางใน
การพัฒนาประเทศในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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วัฒนธรรม ประชากร สิ่งแวดล้อม รวมถึงความต่อเนื่องและสอดรับกันในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
                แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560–2579 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ด ารง ชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธ 
ศาสตร์ชาติ  

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2567 โดยมี
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ สรุปไดด้ังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้า 
หมาย ดังนี้  

1.1 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการอยู่ร่วมกันในสังคม  

1.2  จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าวเพ่ิมข้ึน และมีมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่า
ระบบปกติเพ่ิมขึ้น  

1.3  จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทางสันติวิธี มี
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน เช่น ยาเสพ
ติด อาชญากรรมและความรนุแรง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1  พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคนในสาขาอาชีพต่าง ๆ  
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2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ที่สอดคล้องกับความต้อง 
การของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ และมีภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น  

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่า 
เพ่ิมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมโครงการงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
เป้าหมาย ดังนี้  

3.1 พัฒนาทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมี
จิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

3.2 พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ให้บริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน  

3.3 สถาบันการศึกษาทุกระดับจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ในทุกระดับการศึกษาทั้งเด็กเล็กก่อนประถมศึกษา เด็กปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

3.4 แหล่งการเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ แหล่งการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ สื่อสารสนเทศ ต าราเรียน และสื่อ การเรียนรู้
มีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  

3.5  มีระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพ  
3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพ 
คร ู

3.7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มี
เป้าหมาย ดังนี้  

4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4.2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

ใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
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ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ  

4.3 ระบบข้อมูลบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และอ้างอิงได้ เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมาย ดังนี้  

5.1  คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ทุกคนมีความตระหนักในความส าคัญของการด ารง 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต และส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก  

5.2 แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีการ
เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้  

6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  

6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่  

6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ สนองตอบ
คุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ประเทศ  

6.5  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีครูและบุคลากร
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

การขยายโอกาสในเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้กับ
ประชาชนนั้น นอกจากจะจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แล้ว  จ าเป็นต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ตามภูมิภาคต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรและชุมชน   มีการพัฒนาระบบเทียบโอนและจัดเก็บหน่วยกิตของการ
เรียนรู้ เพ่ือสนองการพัฒนาศักยภาพและความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล ส่งเสริม
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การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย โดย 
เฉพาะส าหรับวัยก าลังแรงงานและผู้สูงอายุ รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยการพัฒนาห้องสมุดประชาชนและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ให้
สามารถเขา้ถึงง่ายในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะประชาชนในทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญ 

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าความชัดเจนของการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ผู้เขียนได้
ดึงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องดังกล่าวที่ปรากฎในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สรุปดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
ความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ในฐานะที่รัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความ
ต้องการและความสนใจ เพ่ือให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข รูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในลักษณะการศึกษา
เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต เพ่ือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาค ทั้งใน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด สภาพภูมิอากาศ รูปแบบเศรษฐกิจที่มีการบูรณาการ
และเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเกิดสังคมผู้สูงวัย การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านิยม 
วิถีชีวิต รูปแบบ และปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย การศึกษาจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับ
คนทุกช่วงวัยให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มตามศักยภาพ 

  
2. วัตถุประสงค์แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ 4 ประการที่เป็นจุดเน้นในแผนการศึกษาแห่งชาติที่ควรน ามาพิจารณาใน

การวางแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 109) 

    2.1 เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ ตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0  

2.2  เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และกลุ่มผู้เรียนปกติและผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  

2.3 เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสม ได้แก่ เด็ก
ทุกคนมีพัฒนาการและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดรับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะชีวิต มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องเหมาะสม มีภูมิคุ้มกัน และมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนมี
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ความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน เป็น
แรงงานทีม่ีความรู้ความสามารถและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สูงวัยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งมีบทบาทในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  

2.4  เพ่ือผลิตและพัฒนาครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษา  ให้เป็นครูที่มี 
คุณธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  
 

3. เป้าหมายส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 

    จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์และเป้าหมายส าคัญที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้และการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สรุปได้ดังนี้  

     3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพ้ืนฐานของพลเมือง
ไทยในยุค 4.0 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย มีจิตสาธารณะ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีการ
จัดกิจกรรมทีส่ะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆ พัฒนาให้คน
ไทยมีพฤติกรรมรักการอ่านเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผู้สูงวัยควรได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต เปิดโอกาสให้ท างาน และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

          3.1.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3 R ได้แก่ การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และ
คณิตศาสตร์ (Arithmetic) 4 C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking), การสื่อสาร
(Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาแบบใหม่ กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีเปาหมายส าคัญเพ่ือใหผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะทีส่ามารถใชความรูในสาระหลัก ไปบูรณาการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ เพ่ือ
การด ารงชีวิตในอนาคตได้ คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ 
แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีอยู่ 5 ระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู ระบบการ
ประเมินผลทักษะการเรียนรู ระบบหลักสูตรและวิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และประการ
ส าคัญที่สุดที่ก าลังกล่าวถึงคือระบบแหลงเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรูนั่นเอง ทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับทุกคนในศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุมทักษะต่างๆ ดังนี้  (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สพฐ.,  2559: 120) 
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3.1.1.1 ความรับผิดชอบและการปรับตัว ได้แก่ ฝกความรับผิดชอบตอตนเอง 
และมีความยืดหยุนตอบริบทของสถานประกอบการและชุมชน ก าหนดมาตรฐานและเปาหมายขั้นสูง
ทั้งของตนเองและผูอ่ืน และด าเนินการใหบรรลุผลตามมาตรฐานและเปาหมายที่ก าหนด อดทนตอ 
อุปสรรคทั้งปวง  

3.1.1.2  ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ เขาใจ จัดการและสรางสรรควิธีการสื่อสาร 
ดวยการพูด การเขียน และมัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.1.1.3 ความคิดสรางสรรคและความใฝรใูฝเรียน ได้แก่ พัฒนาไปใชและ
สื่อสารแนวคิดใหมๆ ไปสูผูอ่ืน เปดกวาง รับฟง ตอบสนองตอมุมมองที่หลากหลาย  

3.1.1.4 การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ ได้แก่ ฝกการแสดง
เหตุผล เพ่ือแสดงความเขาใจ สรางทางเลือกท่ีหลากหลาย และเขาใจการเชื่อมโยงระหวางกัน 
อยางเปนระบบ  

3.1.1.5 ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและสื่อ ได้แก่ วิเคราะห เขาถึง จัด
การบูรณาการ ประเมินผล สรางสรรคขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ และสื่อที่หลากหลาย  

3.1.1.6 ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการท างานรวมกัน ได้แก่ แสดงให
เห็นการท างานเปนทีม ภาวะความเปนผูน า การปรับตัวตามบทบาทและความรับผิดชอบที่หลาก 
หลาย การท างานอยางมีคุณภาพรวมกับผูอ่ืน ฝกความเห็นใจ และเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง  

3.1.1.7 การระบุก าหนดและแกปญหา ได้แก่ สามารถที่จะก าหนดขอบเขต
ของปญหา วิเคราะห และแกปญหาได  

3.1.1.8  การก ากับตนเอง ได้แก่ ก ากับความตองการในการเรียนและความ 
เขาใจของตนเอง ใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม ถายทอดสิ่งที่เรียนรูสูผอ่ืูนได  
                             3.1.1.9  ความรับผิดชอบตอสังคม ได้แก่ แสดงความใสใจและรับผิดชอบตอ 
ประโยชนของสังคมสวนใหญ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอบุคคล สถานที่ และบริบทของสังคม 

          3.1.2  ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา
จากยุคเกษตรกรรมหรือ ยุค 1.0 ที่เน้นการผลิตเพ่ือยังชีพ มาสู่ยุคอุตสหกรรมหรือยุค 2.0 ซึ่งเน้นการ
ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือสร้างรายได้ ก่อนจะก้าวผ่านมาสู่ยุคอุตสาหกรรมหนักหรือยุค 3.0 ที่เน้น
การผลิตและส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ   การก้าวสู่ยุค 4.0 จึงเป็นการปรับเปลี่ยนจาก “ท ามาก ได้
น้อย” ให้กลายเป็น “ท าน้อย ได้มาก” ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนวิธีการผลิตสินค้าเพ่ือบริโภคไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม และเปลี่ยนการขับเคลื่อนระเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   รูปแบบหรือโมเดลของไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ “มั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน” ซึ่งจะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ ซึ่งหมายความ
ว่า การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างส าคัญในฐานะผู้ผลิตบุคลากรเพ่ือ
ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและเป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรู้ แหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ชุมชน ทัง้นี้ต้องอาศัยโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม 
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น านวัตกรรมสร้างสรรค์ มาช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) หรือผู้
ประกอบ การใหม่ (Startups) 

3.2 แหล่งเรียนรู้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่  โดยชมุชนต่างๆ ให้ความส าคัญในการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยได้รับการพัฒนา
คุณภาพให้สามารถจัดกิจกรรมและบริการเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ มีสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่องค์ความรู้หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาโดยใช้
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ สื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน มีระบบคลังข้อมูล
เกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่กลุ่มคนทุกช่วงวัยและใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
ควรเกิดจากการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

4. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และใช้แหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองจน

ก่อให้เกิดทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ตามเจตน์
จ านงของชาติ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ผู้เขียนไดส้รุป
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องซึ่งปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 109-118) 

4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยการมีส่วนร่วมในลักษณะประชา
รัฐ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือสร้างพลเมือง
ที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัดและความสนใจ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศ  

4.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการอบรม แก่กลุ่มผู้สูงวัยในทุกระดับการศึกษา โดย 
เฉพาะการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือสร้างพลเมืองที่มี
คุณภาพชีวิต 

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย   

4.5  ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานและหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

4.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลิตสื่อการเรียนรู้ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพมาตรฐาน และจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
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4.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ สื่อความรู้
สื่อฝึกทักษะ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถ
เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย หลากหลาย และเข้าถึงได้ 

4.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้ความรู้ส าหรับผู้สูงวัยเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามวัย  

4.9  ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงวัย และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งสื่อที่เหมาะสมที่เอ้ือกับการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาส าหรับผู้สูงวัย  

4.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูป 
แบบต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย 

4.11  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว กลุ่มสนใจ และชุมชน ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา เข้ากับกระบวนการ
เรียนรู้และวิถีชีวิต 

4.12  จัดระบบการให้บริการข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ 

4.13  พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4.14  จัดกิจกรรมและโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในการเรียนรู้และใช้แหล่งการเรียนรู้ เช่น โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย โครงการจัดตั้ง ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้แต่ละประเภท เป็นต้น 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ จะสามารถสนองความต้องการและความสนใจใน
การศึกษาเรียนรู้และสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนได้ ด้วยการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นสถาบันเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีบทบาท
ส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติในการจัดการศึกษาเพ่ือประชาชนทุกเพศทุกวัย มาใช้เป็นแนวทางใน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับทุกคนโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คน
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
ในโลกศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่จะน าเสนอดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 
สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 
 

               มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้น
การจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพ่ือการ
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พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปณิธานที่มุ่งมั่นนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” การพระราชทานนาม " ราชภัฏ " และตราประจ ามหาวิทยาลัย 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร โดยนาม 
"ราชภัฏ หมายความว่า “คนของพระราชา” ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้ปวารณาตนในฐานะ 
“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” และอุทิศตนเพื่อร่วมมือกันการพัฒนาท้องถิ่นให้สมกับที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณ และเป็นแบบอย่างอันดีในฐานะ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานมากท่ีสุดในโลก” 

             มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานีได้เข้าร่วมเครือข่ายการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ซึ่งได้ริเริ่มโครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนให้มีความสอดคล้องและเสริมกับ
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เข้าร่วมโครงการ โดย
พัฒนาโครงการวิจัยเรื่อง การการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาร้าข้ามปี ต าบลหนองบัว
น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ซ่ึง
เป็นต้นแบบในการสกัดความองค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคลออกมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้สามารถ
เข้าไปเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ประภากร  แก้ววรรณา, พฤษมงคล  จุลพูล นาวา วงษ์พรม และ
ชไมพร  ชัยวินิตย์, 2548) ในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น มี
ภารกิจตามมาตรา 7 คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  บทบาทส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น  
 

แนวทางส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการประการแรกคือ การก าหนดโครงสร้างหลักใน
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะการก าหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบและจัดท าแผนในการใช้การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การวางแผนงานเพ่ือบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ การจัดท าฐานข้อมูลกลาง  บูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึง
ได้ด าเนินบทบาทตามภารกิจต่างๆ โดยบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ท้องถิ่นตามภารกิจในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการพัฒนาตามศักยภาพ ภายใต้บริบทของ
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ชุมชนท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ 
พันธกิจด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีดังนี้ 

1.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีส านึกความเป็นไทย และมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิ
ปัญญาไทย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังของท้องถิ่น ประเทศชาติ 
และภูมิภาคอินโดจีน 

1.2 สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอด 
คล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 

1.3 เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและ
แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่อง
ท้องถิ่นและภูมิภาค 
 

2. บทบาทสถาบันการศึกษากับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

    จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559-

2560 มีจุดมุ่งหมายส าคัญท่ีจะให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยในส่วนของการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับท้องถิ่น โดยน าองค์ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ไปช่วยแก้ปัญหาและ
พัฒนา ตลอดจนการร่วมสังเคราะห์และเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส าคัญและเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558: 1-9) 

จากนโยบายดังกล่าว ในฐานะอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จึงมีโอกาสได้
ศึกษาเรียนรู้ และได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุดในชุมชน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อจัดการ
องค์ความรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้กับชุมชน นอกจากจะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังได้รับความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งยังได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็น
สถานที่ส าหรับการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา สอดรับกับภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ระบุไว้ว่า “ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เร่งพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถ
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ให้บริการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้ง จัดท าข้อมูลและสารสนเทศรายบุคคลของผู้เรียนและข้อมูลด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะกลายเป็น
บัณฑิตที่จะก้าวออกไปเป็นก าลังส าคัญและตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ในฐานะนัก
จัดการสารสนเทศ บรรณารักษ์ หรือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการแหล่งการเรียนรู้ต่อไป 
                จากประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อการสนับสนุนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน เช่น 
การเป็นที่ปรึกษาชมรมไทยพวนจังหวัดอุดรธานี โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ วิทยากร
บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด และองค์การบริการสารสนเทศ กรรม
ตัดสินการประกวดห้องสมุดโรงเรียน กรรมการตัดสินขบวนแห่ทางวัฒนธรรม กรรมการตัดสินเว็บไซต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม เป็นต้น ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
และห้องสมุดในชุมชน โครงการพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การส ารวจ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น  จึงได้น าข้อมูลต่างๆ มาน าเสนอเพ่ือให้เห็นภาพตัวอย่างของการ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา ดังรายละเอียดจากตารางที่ 7.1 
 
 

ตารางที่  7.1   ตัวอย่างการด าเนินการในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 

ภารกิจ กิจกรรม/การปฏิบัติ ตัวอย่างการด าเนินการ  
การจัดการ
ความรู้/ 
การจัดระบบ 
องค์ความรู้ 

ศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวม 
จัดระบบองค์ความรู้ที่ซ่อน
เร้น (Tacit Knowledge) 
ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) 
ออกมาอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

-การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาร้าข้ามปี
บ้านหนองบัวน้อยต าบลหนองสระปลา อ าเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี. (2548). ประภากร 
แก้ววรรณา, พฤษมงคล จุลพูล, นาวา วงษ์พรม 

-Local Wisdom “Kong-Kalam” Lao Traditions 
in Luang Prabang. (2015). Nawa Wongprom, 
Praphakorn Kaewwanna, Phursamongkhon 
Chunlapoon, Waraporn Khayaiphol, 
Yommana Syhakhang, Bounxian 
Phetlumphun 

การพัฒนา
แหล่งการ
เรียนรู้ใน
ชุมชน 

ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ชุมชนด้วยการ
รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่
องค์ความรู้จากแหล่ง
ความรู้ในชุมชน 

-การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี. 
(2553).พฤษมงคล จุลพูล, ประภากร แก้ววรรณา, 
นาวา วงษ์พรม,วราภรณ์ ขยายผล 
 

http://is.udru.ac.th/research/0009.html
http://is.udru.ac.th/research/0009.html
http://is.udru.ac.th/research/0009.html
http://is.udru.ac.th/research/0014.html
http://is.udru.ac.th/research/0014.html
http://is.udru.ac.th/research/0001.html
http://is.udru.ac.th/research/0001.html
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ตารางที่  7.1   ตัวอย่างการด าเนินการในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ต่อ) 
 

ภารกิจ กิจกรรม/การปฏิบัติ ตัวอย่างการด าเนินการ 
การพัฒนา
แหล่งการ
เรียนรู้ใน
ชุมชน (ต่อ) 

ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ชุมชนด้วยการ
รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่
องค์ความรู้จากแหล่ง
ความรู้ในชุมชน 

-ระบบฐานข้อมูลชุมชน โครงการปิดทองหลังพระ 
บ้านโคกล่ามแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ 
จ.อุดรธานี (2557) วราภรณ์ ขยายผล, พฤษมงคล 
จุลพูล, ประภากร แก้ววรรณา, นาวา วงษ์พรม 

- ศักยภาพและความต้องการด้านสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยวขององค์กรท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองมรดกโลก
หลวงพระบางสู่ประชาคมอาเซียน. (2556) 
ประภากร แก้ววรรณา, พฤษมงคล จุลพูล, นาวา 
วงษ์พรม, วราภรณ์ ขยายผล, Jeffry Nash, 
Champa Lattanasouvannaphonh, Bounxian 
Phetlumphun  

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแต่ละชุมชนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพห้องสมุด
โรงเรียนให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของนักเรียน ครู และ
ประชาชนในชุมชน 

-โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้ :ห้องสมุดโรงเรียนในเขต อุดรธานี หนองคาย 
หนองบัวล าภู และบึงกาฬ (2543-ปัจจุบัน) 
-โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน (ห้องสมุดโรงเรียน) ในเขตอุดรธานี 
หนองคาย บึงกาฬ (2543-ป้จจุบัน)  

การประสาน 
งานให้ค า 
ปรึกษา 

-พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ในการบริหารจัดการแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน 
โดยเฉพาะห้องสมุด
โรงเรียน และพิพิธภัณฑ์  
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศและความรู้ การ
จัดการเอกสารส านักงาน 
เทคนิคการบริการ
สารสนเทศ 

-ที่ปรึกษาชมรมไทยพวนจังหวัดอุดรธานี และ
พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ 2558-2560 

-วิทยากรอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรแหล่งการ
เรียนรู้สาธารณะ เทศบาลนครอุดรธานี (2560) 
-วิทยากรอบรม บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 
อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 
-ที่ปรึกษาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตบริการ 

http://is.udru.ac.th/research/0002.html
http://is.udru.ac.th/research/0002.html
http://is.udru.ac.th/research/0002.html
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ตารางที่  7.1   ตัวอย่างการด าเนินการในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ต่อ) 
 

ภารกิจ กิจกรรม/การปฏิบัติ ตัวอย่างการด าเนินการ 
การเผยแพร่
ความรู้/ 
องค์ความรู้ 
การเผยแพร่
ความรู้/ 
องค์ความรู้  

-เผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์
และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จัดท าหนังสือบท
ร้อยกรองเทิดพระเกียรติฯ 
รัชกาลที่ 9  
-เผยแพร่ผลงาน และองค์
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ เทคนิคการบริการ
ในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
เฟสบุ๊ค 

 

-กวีนิพนธ์ 100 วัน ฉันรักพ่อบทกวีเผยแพร่และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เฟสบุ๊ค Information Science Club, กลุ่ม
ห้องสมุดเพ่ือชุมชน 
-อบรมโครงการพัฒนาผ้าทอย้อมสีธรรมชาติไทยพวน  
-อบรมโครงการผ้าทอโบราณ มหกรรมผ้าทอลุ่มน้ า
โขง อุดรธานี  
-โครงการประกวดภาพถ่ายผ้าขาวม้าสารพัน 
ผ้าขาวม้าสร้างสรรค์ บริษัทประชารัฐ รางวัลชมเชย 

-กิจกรรมหนังสือพาไป เทศกาลหนังสืออุดรธานี 

-เข้าร่วมกิจกรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายเพื่อสังคมในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
-โครงการการเผยแพร่
สารสนเทศ 

-กิจกรรมลงมือท า ของกลุ่มมาดีอีสาน อุดรธานี 
-กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและบริการสารสนเทศ  
-มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงการเผยแพร่
สารสนเทศเพ่ือบริการแก่ชุมชนตามความสนใจในเขต
บริการ (รายวิชา การจัดการองค์การบริการ
สารสนเทศ, แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน การจัดการ
ระบบทรัพยากรสารสนเทศและความรู้ เป็นต้น 

การติดตาม/ 
การ
ประเมินผล 

-ส่งเสริมการด าเนินการของ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนใน
การปรับปรุงพัฒนา
ศักยภาพตนเอง  
-การร่วมประกวดต่างๆ 
เพ่ือแสดงถึงประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของ
ตนเอง น าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป 

-กรรมการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น เทศบาลนคร
อุดรธานี (2557) 
-กรรมการตัดสินขบวนแห่วัฒนธรรมดีอุดรธานี 
(2556-2558) 
-กรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น, ของดีเมืองอุดร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(2555-2559) 

  
            เพ่ือให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอยกตัวอย่างผลการด าเนินงาน “โครงการอาสา
พัฒนาห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน” ซ่ึงผู้เขียนได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการโดยตรง เพ่ือให้เห็นรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้ 
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โครงการอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 

โครงการ....สนองพระราชด าริ เทพรัตน์ฯ 

พัฒนา.......ชาติพัฒน์  ไทยท่ัวถิ่น 
ต ารวจ.......เกื้อเด็กไทย ทุกชีวิน 
ชายแดน....ถิ่น ทุรกันดาร ให้เท่าเทียม 
ราชภัฏ......ภารกิจ  จิตอาสา 
อุดรธานี....ศิษย์จารย์พา เรียนรู้ให้ 
สนอง........จิต ส านึกดี มีน้ าใจ 

พระราชด าริ....ให้ โอกาสถิ่น ทุรกันดาร 
 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการองค์การบริการสารสนเทศและแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งเป้าหมายส าคัญอยู่ที่ห้องสมุดที่มีความขาดแคลน
และมีมาตรฐานต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียนตามประกาศของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโครงการใน
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงมีแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งพบว่าแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบแต่
ละแห่งอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในทุกด้าน ทั้งอาคารสถานที่  ทรัพยากร
สารสนเทศ บุคลากร งบประมาณ รวมทั้งองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ และการด าเนินงานที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โครงการอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ของสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือส่งเสริมและให้การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ส าหรับชุมชน ให้เด็กนักเรียนตลอดจนเยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการเข้าใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
ด าเนินการต่างๆ ดังนี้  (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558: 2-8) 

1. การปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องสมุดโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเหมาะสมต่อการเป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้ของครูอาจารย์ นักเรียนในโรงเรียน มีวัสดุครุภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ทั้งวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ 
ด้วยการจัดซื้อ ขอรับบริจาค จัดท าขึ้น โดยคัดเลือกให้เหมาะสมกับอายุ วัย ระดับการเรียนรู้ของ
นักเรียน และการใช้ประโยชน์ของครูอาจารย์ในโรงเรียน 

3. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศตามระบบการจัดหมวดหมู่ที่เป็นสากล จัดท าเครื่องมือ
ช่วยค้น และจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ 
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4. จัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและการให้บริการที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน 
เช่น การน าระบบห้องสมุดไปใช้ในห้องสมุด การใช้ระบบบาร์โค้ดเพ่ือการยืม-คืน เป็นต้น 

5. จัดนิทรรศการ จุดมุมบริการเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือสร้างทักษะในการเรียนรู้ การใช้และดูแล
รักษาหนังสือ ตลอดจนการจดบันทึกจากการเรียนรู้ 

6. จัดอบรมผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด รวมทั้งบรรณารักษ์ เช่น ยุวบรรณารักษ์ อาสา
ห้องสมุด เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการใช้และให้บริการห้องสมุด ตลอดจนการปฏบัติงานในฐานะ
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อาสาห้องสมุด หรือผู้ใช้บริการที่ดี 

7. จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ
ชุมชน เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมกันใช้ประโยชน์และดูรักษา ปรับปรุง พัฒนาให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

 
             
                ภาพที่ 7.1     การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านนาแวง อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ปีการศึกษา 2558 
 

แนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการมีส่วนร่วมจัดตั้ง ปรบัปรุงและ 
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

จากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด และในฐานะ
ผู้สอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ผู้เขียนได้น า
ประสบการณ์ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับงานวิจัยของ เด่นวิช  ชูคันหอม, สุชาติ  บางวิเศษ และฉลาด  
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จันทรสมบัติ (2558); กรกฎ  แพทย์หลักฟ้า, พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ และสาธิต ทิวัฒนบรรเทิง (2560); 
เอกชัย  พุมดวง (2559); อลงกรณ์  จุฑาเกตุ (2557); จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า, วิรุฒ  ตั้งเจริญ, 
พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ และวิชัย  วงศ์ใหญ์ (2559) ปัญญา จันทโคต และกุลธิดา  ท้วมสุข (2558), กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป) และ นาวา  วงษ์พรมและคณะ (2558)  
สรุปแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ในบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ปรับ 
ปรุง และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 
1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

  
    1.1 เป็นขั้นตอนแรกที่สถาบันการศึกษาต้องเข้าร่วมมีส่วนร่วมในการส ารวจสภาพ 

ปัญหา อุปสรรค จุดเด่นจุดด้อยและความต้องการของแหล่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการค้นหาตัวตน
และเตรียมความความพร้อม ค้นหาแนวทางในการพัฒนา บางกรณีจ าเป็นต้องมีการน าผู้น าและชาว
ชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียไปศึกษาดูงาน เพ่ือเปิดมุมมองให้เห็นถึงความแตกต่างและสร้างแรงบันดาล
ใจ จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศ ที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการ ตัวอย่างเช่น การ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ชุมชนและผู้น าไปศึกษาดูงาน แหล่งการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าชี ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ (พฤษมงคล  จุลพูล, ประภากร  แก้ววรรณา, นาวา  วงษ์พรม และวราภรณ์ ขยาย
ผล, 2553) ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดี ท าให้ได้เห็นแนวทางในการ
บริหารจัดการและน ามาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 

    1.2 มีส่วนรว่มในการระดมความคิดจากชุมชน โดยจัดการประชุมก าหนดความต้อง 
การ ตัดสินใจเลือกประเด็นการพัฒนา เช่น การฟ้ืนฟูด้านประวัติศาสตร์ การฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรม 
การฟ้ืนฟูด้านกายภาพแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชน โดยใช้
วิธีการเปิดเวทีชาวบ้านในสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาคม 

 
2. วางแผนแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคม                                                                                                                                             
     
    2.1 ผู้น า ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

แหล่งการเรียนรู้ ตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพและ
ความพร้อมของแต่บุคคล ซึ่งส่วนใหญ่สถาบันการศึกษามักได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ในฐานะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานให้ถูกแบบแผนตาม
หลักวิชาการ ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนมีความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาชมรม
ไทยพวน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งด าเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ เป็นต้น 

    2.2 ร่วมกันคิดแผนแม่บทโดยยึดเป้าหมายและความต้องการหลักท่ีชุมชนต้องการ 
ผ่านกระบวนการระดมสมองพลังวางแผน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ อาจมี
กิจกรรมย่อยต่างๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โครงการเป็นที่รู้จักในระยะเริ่มต้น เช่น การประกวด
ชื่อและสโลแกนของชุมชน จัดนิทรรศการของดีในชุมชน กิจกรรมนักสืบในการสืบค้นเก็บข้อมูล 
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ประวัติหมู่บ้าน กิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่อง เป็นต้น เพ่ือดึงดูดให้ประชาชนในชุมชนได้เห็นความ
เคลื่อนไหวและมีส่วนร่วม แม้ไม่ได้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และได้มีส่วนร่วมรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนในล าดับต่อไป 

    2.3 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เนื่องจากแหล่งการ
เรียนรู้มีหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ การก าหนดตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จจึงต้อง
พิจารณาถึงรายละเอียดและบริบทที่แตกต่างกันไป ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นผู้มีส่วนส าคัญท่ีจะให้
รายละเอียดที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อก าหนดตัวชี้วัดให้กับแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้อาจใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดจากรายงานการวิจัย การพัฒนามาตรฐานแหล่งการ
เรียนรู้ ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 111-135) ซึ่งก าหนด
มาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ส าหรับแหล่งการเรียนรู้ 9 ประเภท ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬา
และนันทนาการ ส่วนแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน อาจใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดในภาพรวมที่
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้ (ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในบทที่ 6) ตัวบ่งชี้ส าหรับแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีความส าคัญมากท่ีไม่ควรมองข้าม ได้แก่ การยกระดับคุณภาพแหล่งการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน (กระทรวงวัฒนธรรม, 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยเน้นบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งวัดได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมมากข้ึน  สถิติการเข้าใช้บริการที่เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง  วัดได้จากจ านวนผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน วัดได้
จากการเพ่ิมข้ึนของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนคิดเป็นร้อยละ รวมทั้งการมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน วัดได้จากจ านวนสื่อการอ่านที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับจ านวนผู้ใช้บริการ สื่อที่การเรียนรู้ที่ได้รับรางวัล เป็นต้น  

 
3.  จัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  

                    
                     สถาบันการศึกษาเป็นผู้บทบาทส าคัญในการมีส่วนกับร่วมจัดท าฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศต่างๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานในทุกขั้นตอนของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ได้แก่ การจัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ การสร้างชุดความรู้ประจ าแหล่งการ
เรียนรู้ การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพราะระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลจ านวนมากที่ต้องผ่าน
กระบวนการจัดการเพ่ือให้กลายเป็นสารสนเทศท่ีน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกรวดเร็ว  หากชุมชน
มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ย่อมน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และช่วยลดช่องว่างของประชาชนในการเข้าถึงสารสนเทศอีกด้วย ดังผลการศึกษาของ มาลี กาบ
มาลา (2552) และ เผด็จ  จินดา (2553: 94) ที่พบว่า การจัดท าแผนพัฒนาระดับต าบลซึ่งเป็นระดับ
ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากท่ีสุดนั้น ก าลังประสบปัญหาการขาดข้อมูลและสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อการวาง
แผนการพัฒนาชุมชน การจัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลองค์
ความรู้ ตลอดจนการผลิตสื่อต่างๆ เป็นกระบวนการส าคัญท่ีเป็นการแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรม ให้
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กลายเป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างที่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ เช่น ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน การจัดการข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น  
กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
กระบวนการอย่างมีข้ันตอน เช่น การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ การออกแบบและพัฒนาระบบ การ
ทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ การด าเนินการ รวมทั้งการบ ารุงรักษา เป็นต้น ทั้งยังต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์หรือการจัดการสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้สถาบันการศึกษามีส่วน
ช่วยเหลือได้เป็นอยางมาก 

 
4.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
      
     4.1 สถาบันการศึกษามีบทบาทในการให้ความรู้และสหวิทยาการต่างๆ ทั้งการ

บริหารจัดการ การจัดระบบสื่อการเรียนรู้ การผลิตสื่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ การบริการ
ในแหล่งการเรียนรู้ เทคนิคการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล ฯลฯ ด้วยการจัดการ
อบรม จัดสัมมนา หรือทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งนี้ต้องมีการวิเคราะห์ถึง
ความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง เพ่ือให้ชุมชนสามารถด าเนินการจัดตั้ง ปรับปรุง หรือพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนได้ด้วยตนเอง 

     4.2 สถาบันการศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ ด้วยการ
สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ
เรียนรู้ เพ่ือน าองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้
บุคลากรของสถาบันการศึกษาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งการใช้
เป็นส่วนตัวและเชิญชวนนักศึกษาให้เข้าไปใช้ หรือการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อส าหรับการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  เช่น การมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าแหล่งการเรียนรู้ การ
สืบค้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ เป็นต้น  

     4.3 การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร เป็นประเด็น
ส าคัญที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล เอกชน ภาคประชาชน ร่วมทั้งสถาบันการศึกษาจะต้องร่วมมือกัน
อย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทุกประเภทสามารถด ารงอยู่ใด้อย่างยั่งยืน และส่งผลให้ 
การบริหารจัดการ การด าเนินการมีประสิทธิภาพ และคงไว้ซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนผู้เข้าใช้บริการ
ทุกคน  แม้ว่าแหล่งการเรียนรู้ที่สังกัดหน่วยงานราชการจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐบาล แต่ส่วนใหญ่พบว่า ไม่เพียงพอและเป็นงบประมาณในการลงทุนเป็นส่วนมาก ขาดงบประมาณ
ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาจึงต้องมีส่วนในการหาแหล่งทุน
เพ่ือการสนับสนุนเพื่อสมทบและให้ความช่วยเหลือแหล่งการเรียนรู้ให้อยู่ได้ เช่น การที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง และรับบริจาคทุนและหนังสือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน การขอร่วมมือจากภาคเอกชน เช่น ร้านหนังสือ ร้านขายอุปกรณ์
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การศึกษา ส านักพิมพ์ รวมทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้แหล่งการเรียนรู้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือใช้เป็นสินค้าเพ่ือจัดจ าหน่ายและหารายได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง 
น้ าพริกปลาร้า จากโครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาร้าข้ามปี ของสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมช่องทางและเป็นแหล่งบประมาณมาสนับสนุนให้ตนเอง
อยู่ได้ 

      4.4 สถาบันการศึกษาควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน โดยเข้าร่วมในข้ันตอนการด าเนินที่ส าคัญตามแผนงานที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ในกรณีที่
จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สถาบันการศึกษาอาจเป็นก าลังส าคัญในการน าบุคลากร
ลงไปช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เหล่านั้น ให้สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้
ในระยะเวลาที่มีอย่างจ ากัด เช่น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้น านักศึกษาไปช่วยพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้และห้องสมุดในท้องถิ่นทุรกันดารต่างๆ เช่น การสร้างห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
การปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดพ้ืนที่เขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาสนามกีฬา
ชุมชน การพัฒนาแหล่งต้นน้ าเพ่ือชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในขั้นตอน
และกระบวนการในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง  

 
5.  ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล 
  
    5.1 สถาบันการศึกษาควรมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามและประเมินผลแหล่งการ

เรียนรู้โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภท ทั้งนี้ต้องอาศัย
ตัวชี้วัดทีไ่ด้ร่วมกันวางแผนและก าหนดไว้เป็นแนวทางในการก ากับติดตามและประเมินผล สิ่งส าคัญท่ี
คือ ต้องมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลในทุกระยะของการด าเนินการ ทั้งในขั้นตอนเตรียมงาน
ระหว่างด าเนินงาน และหลังด าเนินงาน ก่อนจะมีการด าเนินการสรุปผลและจัดท าเอกสารรายงาน
หรือผลิตสื่อรายงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการต่อไป กระบวนการการก ากับติดตาม
ประเมินผลของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ยังเป็นปัญหาส าคัญของแหล่งการเรียนรู้โดยทั่วไป ทั้งนี้
เพราะขาดตัวชี้วัดที่จะใช้ยึดเป็นเกณฑ์ในการน ามาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน สถาบันการศึกษา
จึงควรเข้าไปมีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องให้นี้ให้มากยิ่งข้ึน ตัวอย่างกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์
ไทยพวนบ้านผือ จากการติดตามและประเมินผลในระหว่างการด าเนินงาน พบว่า ประสบปัญหาเรื่อง
งบประมาณ ในฐานะที่ปรึกษาจึงได้ช่วยแนะน าให้มีการวางแผน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าขององค์ความรู้ที่มี
จุดเด่นของชุมชน น ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการจัดจ าหน่าย ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เป็นที่รู้จักในนาม ผ้าขะม้าอีโป้ และผ้าขะม้าอีโป้มงคลเก้าสี รวมทั้งการมอบหมายให้นักศึกษาจัดท า
โครงงานเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์และใช้เป็นช่องทางในการขยายตลาดให้แก่แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 

    5.2 ผลประโยชน์จากผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
คาดหวัง เพราะต่างคนต่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากน้อยแตกต่างกันไป สถาบันการศึกษาก็มีส่วน
ได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
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ผลงานในเชิงวิชาการและการได้มาซึ่งชื่อเสียง เป้าหมายส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียง
เงินทอง แต่การมีชื่อเสียงก็นับเป็นช่องทางส าคัญท่ีส่งผลต่อการได้มาซึ่งงบประมาณ ตัวอย่างเช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพวน ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน ท าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสร้างรายได้จากการจ าหน่าย และส่งผลให้มีจ านวนผู้มาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เป็นต้น ผลประโยชน์ที่ต่างได้รับเป็นความลงตัวที่ทุกภาคส่วนมีความคาดหวังไว้ 
หากเป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นที่พึงพอใจ ย่อมส่งผลต่อความร่วมมือกันในการพัฒนาให้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนของตนมีศักยภาพและต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ผลประโยชน์ทีม่ีร่วมกันซึ่งมี
ส าคัญและคุ้มค่าที่สุดที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนคือ การมีสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่
ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ความสุขให้กับประชาชนทุกคน 

 
6.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  
     ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนควรได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใน

วงกว้างเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการถ่ายทอด
และน าเสนอประสบการณ์ องค์ความรู้ต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การน าความรู้ไปใช้ เกิดการต่อยอด
ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่  โดยเฉพาะองค์ความรู้ซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่ในตัวบุคคล ชุมชนยังขาดความรู้
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ต้องอาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ส าคัญในการจัดการความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน   
โดยเฉพาะองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีรูปแบบการเรียนรู้จากการถ่ายทอดผ่านผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือเกิดจากการคิดค้นทดลองส่วนบุคคล หรือจากการมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในลักษณะบันทึกส่วนตัว ซึ่งจากการศึกษาวิจัย องค์ความภูมิปัญญาท้องถิ่น คอง-คะล า วิถีลาว
ชาวหลวงพระบาง พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกิด
การรวบรวมความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้ เพ่ือน ามาบันทึกและจัดเก็บไว้ในสื่อเรียนรู้ 
กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน องค์ความรู้ต่างๆ จะ
น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาของของชุมชน ทั้งยังก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับประชาชน 
ท าให้รักการศึกษาค้นคว้า รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

จากการวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการมีส่วนร่วมจัดตั้ง 
ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สรุปเป็นตารางโดยสังเขปได้ดังตารางที่ 7.2  
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ตารางที่  7.2  แนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการมีส่วนร่วมจัดตั้ง ปรับปรุง 
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
ขั้นตอน จัดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การด าเนินการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 1.1 ร่วมส ารวจสภาพ ปัญหา อุปสรรค จุดเด่นจุด

ด้อย ความต้องการของแหล่งการเรียนรู้ 
1.2 ระดมความคิด ตัดสินใจเลือกประเด็นการ
พัฒนา 

2. วางแผนแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคม 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2.2 ระดมพลังวางแผน โครงการ กิจกรรมการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
2.3 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ 

3. จัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 

3.1 ร่วมจัดท าฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
3.2 ร่วมจัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ 
3.3 ร่วมสร้างชุดความรู้ประจ าแหล่งการเรียนรู้ 
3.4 ร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ 

4.1 ส่งเสริมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
4.2 ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้  
4.3 ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 
4.4 ร่วมจัดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล 5.1 ร่วมก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปและ
รายงานผลการพัฒนา 
5.2 ร่วมรับผลประโยชน์จากผลการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ 

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 6.1 น าเสนอผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ 

 
ที่มา  (ปรับปรุงจาก เด่นวิช  ชูคันหอม, สุชาติ  บางวิเศษ และฉลาด  จันทรสมบัติ, 2558, หน้า 164) 

 
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน คือสถานที่ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วย

ตนเองอยางกว้างขวางและต่อเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นองคาพยพหนึ่งของชุมชน มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นอกจากการจัดสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง ปรับปรุง 
หรือพัฒนาให้เกิด มี และด าเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หน้าที่ส าคัญท่ีไม่อาจละเลยได้ 
ได้แก่ การศึกษาวิจัยแหล่งการเรียนรู้ที่ยังมีอยู่มากมายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นับวันจะสูญหายไปพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก แหล่งการ
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เรียนรู้แต่ละประเภทล้วนแต่มีคุณค่า และแสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนอย่าง
ชัดเจน การศึกษาวิจัยแหล่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ เพ่ือน าเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ต่อยอด ย่อมจะสร้างความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน และหากเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและค้นคว้าหาข้อมูลองค์ความรู้ของตนเอง เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญขององค์ความรู้ว่ามีความจ าเป็นและเป็นพ้ืนฐานส าคัญของชุมชน เป็นแนว 
ทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน “การเรียนรู้ร่วมกันจาก
การศึกษาวิจัย จะท าให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้ใหม่หรือการต่อยอดองค์ความรู้เดิม มีการบูรณาการ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้และประสบการณ์จากสถาบันอุดมศึกษา” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) คลัง
ความรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติงานจริงในชุมชน รวมทั้งการประสานความร่วมมือเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกับทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม ผลจากการศึกษาวิจัยจะช่วยสร้างโอกาสให้เกิดให้มี
การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับชุมชน เป็นการขยายพ้ืนทีห่รือแหล่งเพ่ือการศึกษาค้นคว้า
ให้กับประชาชนทั้งในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 

 

 
 
ภาพที่ 7.2  การถอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

หน่วยงานอื่นๆ ทีม่ีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
นอกจากสถาบันอุดมศึกษาในชุมชนท้องถิ่น จะเป็นผู้มีบทบาทในการจัดตั้ง ปรับปรุงและ

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ แล้ว ในปัจจุบันนับเป็นยุคทองของแหล่งการเรียนรู้ของไทย ที่
รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้มีปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือ
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สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้โดยตรง อีกท้ังยังมีความร่วมมือกันในลักษณะเครือข่าย มีการด าเนินการ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ชุมชนที่ต้องการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ หรือ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่จัดตั้งมานานได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทุกประเภทมีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ใช้บริการยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การที่รัฐบาลได้เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในสังคม ท าให้
เกิดการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ของภาคเอกชน แหล่งการเรียนรู้ขององค์กรอิสระ แหล่งการเรียนรู้ส่วน
บุคคลในรูปแบบต่างๆ ตามมา ท าให้ประชาชนในยุคปัจจุบันมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในหลากหลาย
รูปแบบ และสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสนใจ ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามมา หน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีอยู่มากมาย ดัง
ตัวอย่างที่น ามาเสนอพอสังเขป ดังนี้ (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 
2548; 2560; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548: 190) 

  
1. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

  
      ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2559) มีชื่อภาษาอังกฤษ

ว่า Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) ชื่อย่อคือ 
สบร หรือ OKMD จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาสแสวงหา พัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพ
ความคิดของประชาชนและเยาวชน ผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือยกระดับให้เป็นประเทศชั้นน าทั้งในภาค
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม   โดยมีหน่วยงานเฉพาะด้าน 5 หน่วยงาน ได้แก่  

1.1 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)  (Thailand Knowledge Park : TK Park)  
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการแสวงหาความรู้และการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศท่ีทันสมัย ภายใต้รูปแบบ“ห้องสมุดมีชีวิต”พร้อมทั้งส่งเสริมให้
เยาวชนมีโอกาส พัฒนาแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

1.2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)  (Thailand Creative and Design Center  
: TCDC) เป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูล การเรียนรู้ด้านการออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้
คนไทยปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสินค้าใหม่หรือผลงานที่เป็นต้นฉบับของตนเอง 

1.3 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) (National Discovery Museum 
Institute  : NDMI) ท าหน้าที่ถ่ายทอด ความรู้สาขาต่างๆ ผ่านนิทรรศการซึ่งสร้างสรรค์โดยใช้
นวัตกรรมใหม่ในการเล่าเรื่องราวของชนชาติ วิถีชีวิต ภูมิปญัญา และเศรษฐกิจไทยในรูปแบบมีชีวิต ที่

http://www.tkpark.or.th/
http://www.tcdc.or.th/
http://www.tcdc.or.th/
http://www.ndmi.or.th/
http://www.ndmi.or.th/
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สามารถจุดประกายความอยากรู้ การตั้งค าถาม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชม เพ่ือเกิด
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศโดยรวม 

1.4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) (Thailand 
Excellence Center for Life Sciences : TECLS) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ 

1.5 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) (Moral 
Promotion Center : MPC) เสริมสร้างพลังความร่วมมือเครือข่ายประชารัฐและสมัชชาคุณธรรม 
เพ่ือขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนานวัตกรรม
องค์ความรู้ด้านคุณธรรม พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับนานาชาติ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในรัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็นความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ และ
การน าองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้เกิดคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยนายก 
รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยราชการที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้จ านวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กรมศิลปากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
สวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
และส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ 3 ประการ (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน), 2559: 1-2)  ได้แก่ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสานึก รู้รักสามัคคี มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นมาของชาติไทย  

การประสานงานเพ่ือบูรณาการแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของประเทศ จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพ่ือ 
ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพและคุณค่าเพ่ิมขึ้น
ประการส าคัญคือ รัฐบาลได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 เพ่ือใช้จุดแข็งของหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ ผนึกก าลังและร่วมกัน
ท างานอย่างเข้มแข็ง โดยเชื่อว่าประสิทธิผลจากการด าเนินงานจะสามารถส่งผลกระทบให้กับสังคมได้ 
โดยด าเนินการดังนี้ (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559: 1-2)  
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1. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลงานการวิจัยมาส่งเสริมและสนับสนุนน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน ขยาย
ผลต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้เกิดเป็นสินค้าและบริการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม 

2. จัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ในระดับต าบลจ านวนประมาณ 7,000 
ต าบลทั่วประเทศ โดยท าเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลวิจัยที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขยายโอกาสและให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้กับประชาชนทุกกลุ่มตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

3. จัดท าโครงการสนับสนุนนโยบาย "ปรับเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดนิทรรศการองค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนน าไปปรับใช้ตาม
บริบทและความสนใจของนักเรียน 

4. ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือสามารถวางแผนเชื่อมโยงบูรณาการการท างานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมากที่มีบทบาทส าคัญ
ในการสนับสนุนส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งรวมถึงแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือ และสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และน าแนวทางมาใช้ในการ
จัดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่าง เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

 
2.  เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนออนไลน์ 

 
     การสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน เพ่ือน าองค์ความรู้สร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับ

คุณภาพชีวิต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้เศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้ 
(Knowledge Economy) ที่จ าเป็นต้องพัฒนาการกระจายองค์ความรู้สู่สาธารณะ โดยมีการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการเผยแพร่เนื้อหาองค์ความรู้ให้เข้ากับบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่
ของคนในศตวรรษที่ 21 แหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่งได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงและขยายบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาใช้บริการจากแหล่งการเรียนรู้โดยตรง รวมทั้งยังสามารถให้บริการได้ทุก
ที่ทุกเวลาหรือตลอดเวลาที่ต้องการ ส่งผลให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในอดีต กลายเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนออนไลน์ ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมที่ต้องมีการด าเนินการให้
เท่าทันกับเทคโนโลยี เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมใหม่ของผู้ใช้บริการ ที่ต้องการความสะดวก 
รวดเร็ว และทันเวลา ตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ชุมชนออนไลน์ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 

2.1 พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 “King 9 Moment”  โดยถ่ายทอดผ่านเทคนิคพิเศษที่ท าให้ผู้เข้าชม
สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เกิดขึ้นจากความร่วม 
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มือของหน่วยงานที่ต้องการสร้างอนุสรณ์แห่งความทรงจ าที่ทรงคุณค่าในรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย  4 
โซน ได้แก่  

โซนที่ 1 “89 ปี ของพ่อ”   พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวและล าดับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ตลอดพระชนม์มายุ 89 
พรรษา ผ่านเทคนิค น าเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องไปกับการเลื่อนขึ้น-ลงของหน้าจอ และเทคนิคการทับ
ซ้อนภาพ (Parallax Scrolling Website) ที่จะก่อให้เกิดมิติในการเคลื่อนไหวเสมือนรับชมภาพยนตร์ 
                             โซนที่ 2 “รักของพ่ออยู่รอบตัวเรา”  พระราชอัจฉริยภาพที่พระองค์ทรง
สร้างข้ึนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual 
Reality) รูปแบบมุมมอง 360 องศา ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนยืนอยู่ห้องนั้น และรายรอบด้วย
พระอัจริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถชมได้ทั้งมุมมองบนเว็บไซต์และแว่นบนมือถือด้วย 
                             โซนที่ 3 “89 ช่วงเวลาที่เรียกว่ารัก” จัดแสดงแกลลอรี่ภาพออนไลน์ ที่
รวบรวมภาพความทรงจ าของศิลปินรุ่นใหม่กว่า 89 ชีวิต  
                             โซนที่ 4 “ความประทับใจที่มีต่อพ่อหลวง”   เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในวันที่ 5 
ธันวาคม 2559 เสนอความทรงจ าและความรู้สึกของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระ
มหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9  
                             พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 “King 9 Moment”  เป็นแหล่งเรียนรู้และแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินชีวิต รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนชาวไทย  สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ 
http://node.king9moment.com 

 

                          ภาพที่ 7.3  พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 
                          ที่มา  (Infographic Thailand, 2559) 

http://node/
https://www.it24hrs.com/2016/king-9-moment/king-9-moment-p07/
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2.2  ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. 

เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน มีจุดประสงค์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสการเรียนรู้ เชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้
เพ่ือความเท่าเทียม เพ่ือให้ทุกสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และเรียนรู้ได้จากทุกท่ีในทุกเวลาสามารถเข้าใช้
บริการได้ที่  http://learningspace.ipst.ac.th 

2.3  โครงการแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอ
เนื้อหาและกิจกรรมประกอบหลักสูตร ให้สามารถเข้ามาทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์
นอกห้องเรียน ได้ฝึกทักษะอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น การท างานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา การสังเกต เป็นต้น 
เพ่ือลดข้อแตกต่างของผู้ใช้ในเรื่องการเดินทาง จากการที่อยู่ห่างไกลหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและบาง
แห่งก็ไม่อนุญาตให้มีบุคคลภายนอกเข้าไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้าใช้บริการได้ที่ https://fieldtrip.ipst.ac.th 

2.4 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เป็นโครงการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์เนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชา เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอน
ออนไลน์มาเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ใน
ชนบทห่างไกล ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เช่น ผู้พิการ ผู้ต้องขัง 
เด็กป่วยในโรงพยาบาล สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ https://oer.learn.in.th/  

2.5  กรมการท่องเที่ยว  ให้ข้อมูลในด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจน า
เที่ยว มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการรักษาความปลอดภัย
ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุลและยั่งยืนพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ 
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงมีองค์ความรู้ด้านเพื่อการ
วางแผน และบริหารจัดการ พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี เข้าใช้บริการได้
ที่ http://www.tourism.go.th 

2.6  วิชาการดอทคอม  เป็นศูนย์รวมการศึกษาของไทย จัดท าโดยโครงการส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้น าเสนอองค์
ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ส าคัญแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ดาราศาสตร์ โบราณคดี ฟิสิกส์ และ
แนะแนวการศึกษา โดยน าเสนอวารสารวิชาการออนไลน์ ข้อมูลข่าวสาร ทันสมัยทั้งข่าววิชาการและ
ข่าวบริการต่างๆ อย่างหลากหลาย เข้าใช้บริการได้ที่  http://www.vcharkarn.com/ 

https://oer.learn.in.th/
http://www.tourism.go.th/
http://www.vcharkarn.com/
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ตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนออนไลน์ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่แหล่งการเรียนรู้
ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจ 
นอกจากนี้ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนยังใช้เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการ
ด าเนินการเพ่ือจัดกิจกรรมและบริการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และช่วยท าให้เกิดการ
รวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ในประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
3. หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ  

 
      หนว่ยงานเอกชน องค์กรอิสระ หรือบุคคลที่มีบทบาทส าคัญท้ังในฐานะที่เป็นแหล่ง

การเรียนรู้ของชุมชนหรือในฐานะเครือข่ายของแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งในจังหวัดอุดรธานีมีตัวอย่างของ
แหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจและยังเป็นต้นแบบของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
3.1  The Library By Beyond Café  ห้องสมุดประชาชนที่เกิดจากความร่วมมือ

ของเอกชน โดยผู้บริหารร้านกาแฟบียอน คาเฟ่ ได้ให้การสนับสนุนเงินทุกนจ านวน 1.4 ล้านบาท ใน
การด าเนินการสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีแห่งที่ 2 (แห่งที่ 1 ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 6) ณ บริเวณศูนย์บริการประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  (เทศบาลนครอุดรธานี, 
2558: 94-95) ห้องสมุดท่ีออกแบบแนวใหม่ เน้นความสะดวกสบายในลักษณะร้านกาแฟ มีพ้ืนที่นั่ง
สบายที่เน้นความเป็นกันเองแบบอยู่บ้าน จัดโซนพื้นท่ีให้บริการที่สามารถเลือกใช้บริการได้ท้ังแบบ
จริงจังและการนอนเอกเขนก มีโซนร้านเครื่องดื่มและขนมอร่อยจากร้านบียอนคาเฟ่ เน้นบรรยากาศ
สบาย ชวนผ่อนคลายแบบได้สาระความรู้และได้ความบันเทิงไปพร้อมกัน มีบริการอินเทอร์เน็ต เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ติดกับสนามกีฬา ที่ท าให้เยาวชนและประชาชนมาใช้ประโยชน์ได้ท้ังความ
สนุกสนานในสนามกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจในห้องสมุด เป็นความร่วมมือของภาคเอกชนที่เข้า
มามีส่วนสนับสนุนในการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนที่มีความทันสมัย แปลกตาแตกต่างจาก
ห้องสมุดประชาชนทั่วไป 
 



277 

 

 
 
                  ภาพที่ 7.4 หอ้งสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี By Beyond Café 

                  ที่มา  (เทศบาลนครอุดรธานี, 2559) 
 

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี By Beyond Café เป็นแหล่งการเรียนรู้ใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี เปิดในบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. สมัครสมาชิก
รายปี ปีละ 40 บาท และ สมาชิกตลอดชีพ 500 บาท 

     3.2 มาดีอีสาน  ตั้งอยู่อาคารเลขที่  7 ถนนอ าเภอ ต าบลบ้านหมากแข้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

 
           

 
 

                              ภาพที่ 7.5   สัญลักษณ์เครือข่าย มาดีอีสาน อุดรธานี 
                              ที่มา  (มาดีอีสาน, 2559) 
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มาดีอีสาน เป็นกลุ่มหนึ่งในเครือข่าย Ma:D Club for Better Society ซ่ึงมีส านักงาน
ต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มมาดีอีสาน เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในท้องถิ่น ซ่ึง
เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างสรรค์วิธีการแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองในการประกอบธุรกิจ ที่สอด
รับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาดีอีสาน, 2559) โดยเฉพาะการ
พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ เพ่ือน าไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดจากแนวคิดท่ีเชื่อว่า ทุกคนมีความคิดทีดี่ ความคิดดีๆ เหล่านั้น เหมือนจุดที่
กระจายอยู่ทั่วในสังคม ซึ่งน่าเสียดายหากจากพลังของจุดเล็กๆ เหล่านั้นหายไป  มาดีอีสานจึงท า
หน้าที่เชื่อมโยงจุดเล็กๆ ในพ้ืนที่ภาคอีสาน เป็นแม่สื่อที่น าความคิดดีๆ จากพ่ีน้องชาวอีสานมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นเครือข่ายที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจจากความแตกต่าง 
สร้างพลังที่ส่งถึงกัน คอยช่วยเหลือและท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยให้ภาพรวมของสังคมดีขึ้นโดยไม่
ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 มาดีอีสานได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และกลายเป็นแหล่งใน
การศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างกันของคนชุมชนจังหวัด
อุดรธานี โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

3.2.1 กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ร่วมกับชุมชนซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบ
เคลื่อนที่ เช่น กิจกรรม “เมื่อโลกอารมย์ดี”  การเสวนากับนักขับเคลื่อนชุมชนด้วยงานออกแบบแฝง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นกิจกรรมการร่วมเดินทางสาย ‘ไม้ไผ่’ กับ
นายกรกต อารมย์ดี นักออกแบบสร้างสรรค์หัตถกรรมจักสาน ที่สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัก
สานไม้ไผ่พ้ืนบ้านไปสู่ตลาดโลก,  กิจกรรม “ความทรงจ า” การเสวนาเกี่ยวกับหนังสือของเยาวชนนัก
อ่านในงานเทศกาลหนังสือจังหวัดอุดรธานี ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดอุดรธานี เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมในการอ่าน เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ 
ล้วนให้สาระความรู้ เป็นประโยชน์และมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการต่างๆ 
เช่น การท าดอกไม้ ท าเค้ก ท าของเด็กเล่น  การเล่นดนตรี กิจกรรมวิ่งด้วยกัน เป็นต้น 

3.2.2 โครงการสัมมนาสาธารณะ “นวัตกรรมสังคม ริเริ่มอีสานบ้านเฮา” มีการจัด
กิจกรรมการเสวนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดทักษะการบริหารธุรกิจ เพ่ือ
พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงสร้างสรรค์แนวทางการประกอบการที่มุ่งประโยชน์เพื่อ
สังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด วิสัยทัศน์ กระบวนการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถริเริ่มบทบาทและร่วมประกอบธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนกระบวนการประกอบการเพ่ือสังคม  

3.2.3 โครงการ “ลงมือท า” เครือข่ายความร่วมมือจากลุ่มต่างๆ ที่มีแนวคิดท่ีจะให้
ก าลังใจ ช่วยแก้ปัญหา ถกเถียง แนะน า เป็นเพ่ือนร่วมทางตลอดช่วงเวลาที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือ
สร้างสิ่งดีๆ ส าหรับสังคม ด้วยการลงมือท า กลุ่มคนที่มีแนวคิดท่ีจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง และมี
แนวทางท่ีจะท าให้เกิดข้ึนจริง โดยมีเครือข่ายในด้านต่างๆ จ านวน 8 กลุ่ม ดังนี้ (มาดีอีสาน, 2559) 
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3.2.3.1 กลุ่มอาร์มแลป (ARMS LAB) กลุ่มคนท ามือกลเพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ เป็น
ผู้จุดประกายความหวังของคนที่ไม่มีแขนสามารถใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆ ได้อีกครั้ง โดยการผลิตแขน
เทียมที่มีคุณลักษณะการใช้งานได้พอดีกับผู้สวมใส่ มีเป็นราคาย่อมเยาที่คนทั่วไปสามารถซื้อใส่ได้ โดย
ได้มีการทดลองใช้แขนเทียมนี้กับผู้ป่วยจริง ท าให้ผู้ป่วยสามารถใช้มือนี้หยิบจับสิ่งของได้ ท าให้คน
พิการเขาเหล่านั้นสามารถท าบางสิ่งได้เหมือนคนปกติ ส่งผลให้การด ารงชีวิตสะดวกคล่องตัวขึ้นและ
อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม 

3.2.3.2 กลุ่มอีสานรูท (ISANROOTS) กลุ่มท่ีสร้างคุณค่าให้กับภูมิปัญญาอีสาน 
โดยเชื่อมโยงรากเหง้าของท้องถิ่นอีสานกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือขยายตลาดสู่สากล ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ‘บ้าน’ คือสถานที่แห่งความสุข คือรากเหง้าของความเป็นอีสานซ่ึงฝังลึกลงไปในสายเลือด เป็น
รากแก้วที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะเปิดโลกของความเป็นอีสานให้ชาวโลกได้รู้จัก 

3.2.3.3 กลุ่มบั๊กกิ้งไฟว์ (BUGGING FIVE) กลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวกันเพราะเสียง
ของแซ็กโซโฟน และอยากจะเดินทางเพ่ือเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ให้ทุกคนได้ฟัง Bugging Five Sax 
Quintet การรวมตัวของเยาวชน 5 คน  ที่รักในการสร้างสรรค์ดนตรีในมุมมองใหม่ โดยได้อัญเชิญ
เพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องลมไม้ แซกโซโฟน 
5 ชิ้น เพ่ือร่วมรับเงินสมทบทุนให้กับศิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช โรงพยายาลในพระราชานุ
เคราะห์ของพระองค์ เป็นต้นแบบของเยาวชนที่ได้ท าตามความฝันให้เป็นจริง 

3.2.3.4 กลุ่มทอยแลป (ToiLAB) กลุ่มสถาปนิกที่มองเห็นปัญหาของที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนและท้องถิ่น ที่ยังประสบปัญหาในเรื่องส้วม จึงร่วมกันออกแบบและพัฒนาส้วมและห้องน้ า
สาธารณะ ทั้งวัด โรงเรียน สถานีรถไฟ สวนสาธารณะ ให้ถูกต้องตามแบบแผนและถูกสุขลักษณะเพ่ือ
สร้างความสุขให้กับสังคม เพ่ือรักษาและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3.2.3.5 กลุ่มวิศวธรรม กลุ่มวิศวกรที่รวมตัวกัน ออกแบบและพัฒนาศาสนสถาน
ด้วยความศรัทธา ศาสนสถานซึ่งต้องอาศัยแรงศรัทธาและการร่วมมือร่วมใจกัน วิศวธรรมเป็นหนึ่งใน
กลไกส าคัญท่ีถือเป็นจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่เหล่านั้น มาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ศาสนสถาน
อย่างเหมาะสมและควรค่าในฐานะแหล่งสักการะบูชาและสถานที่พักพิงทางใจให้กับสังคม 

3.2.3.6 กลุ่มสิปป์แต้ม กลุ่มที่รวมกันออกแบบและพัฒนาผ้าทอมือพ้ืนเมืองใน
ท้องถิ่นอุดรธานี เป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ ทีข่ับเคลื่อนงานด้านผ้าทอมือและผ้า
ท้องถิ่นโดยผนวกเอาความรู้ ความสามารถในสิ่งที่ได้ศึกษามาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
สถาบันอุดมศึกษา มาพัฒนาออกแบบผ้าทอมือให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ พัฒนาผ้าของท้องถิ่น
ให้เป็นที่รู้จัก เพ่ือช่วยส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน ท าให้ชาวบ้านระดับรากหญ้าที่ลงมือ
ทอเอง ย้อมเองด้วยความตั้งใจ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยมีก าไรและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

3.2.3.7 กลุ่มสุนทรีย์ กลุ่มนักออกแบบมองเห็นปัญหาเรื่องขยะในงานก่อสร้างให้ที่
มีจ านวนมาก โดยน ามากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ด้วยการออกแบบและพัฒนาให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ ช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสิ่งที่ทุกคนมองข้าม และเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคม และของโลกได้ด้วย 
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3.2.3.8 กลุ่มเพ่ือนใจ กลุ่มคนที่มองเห็นความล าบากยากไร้ของผู้ด้อยโอกาส 
โดยเฉพาะคนไร้บ้าน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือหารายได้และส่งเสริมให้คนไร้โอกาสได้มีความสุข 
และได้รับการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน 

กลุ่มจิตอาสาทั้ง 8 กลุ่มในโครงการลงมือท า ได้รวมตัวกันเพ่ือด าเนินงานตาม
ภารกิจหน้าที่และเป้าหมายของตนเอง ภายใต้ปณิธานเดียวกันคือการท างานเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทนหรือผลก าไร โดยในช่วงแรกมีก าหนดระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินการ 
โดยมีการน าองค์ความรู้ทีได้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัด
อุดรธานี ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้เคลื่อนที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

3.3 ร้าน SET a day   ซอยจินตคาม ถนนทหาร อ าเมือง จังหวัดอุดรธานี ร้านของ
เครื่องดื่มและเบเกอรี่เล็กๆ ในจังหวัดอุดรธานี ที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง นับเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชนที่น่าสนใจ ซ่ึงแม้จะเป็นธุรกิจส่วนตัว แต่ผู้ประกอบการได้จัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ลักษณะขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร มีแนวคิดในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบการประกอบการเพ่ือ
สังคม (Social Entrepreneurship) เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในเชิงธุรกิจที่สร้างรายได้
ผ่านการผลิตสินค้าหรือจัดสรรบริการให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้มีรายได้เพียงพอและต่อเนื่องเข้ามา
สนับสนุนการท างานตามภารกิจเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมได้ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 
2553)  

 

 
 

              ภาพที่ 7.6  กิจกรรม หนังสือพาไป ในร้าน Set a day 
 

ร้านเซ็ตอะเดย์ จะมีการจัดกิจกรรม “หนังสือพาไป” ทุกวันพฤหัสดี มีการจัดวงเสวนา
เกี่ยวกับหนังสือ โดยเชิญนักเขียนที่มีชื่อเสียง เช่น กวีซีไรท์ นักเขียนที่มียอดจ าหน่ายสูงของประเทศ 
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นักประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ต่างๆ รวมทั้งนักอ่าน กลุ่มผู้รักหนังสือ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซ่ึง
ประกอบด้วยเยาวชนและผู้คนหลากหลายอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเล่นดนตรี การวาดภาพ การจัดดอกไม้ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุกท่ีสร้างความสนใจ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การพยายาม
คิดค้นและแสวงหาแนวทางรวมทั้งรูปแบบที่เหมาะสมโดยใช้ทักษะทางธุรกิจเป็นเครื่องมือ เป็นการ
สร้างโอกาสให้กลุ่มคนใกล้เคียงให้มีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ิมข้ึน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
องค์ความรู้ต่างๆ ได้สะดวกและประการส าคัญคือ การให้บริการฟรีโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเป็นรูปแบบในการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการได้อย่างน่าสนใจ  
 
 

บทสรุป 
 

             ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การจัดตั้ง การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จะ
ประสบผลส าเร็จได้ด้วยดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความพร้อมในการด าเนินการใน
ฐานะแหล่งการเรียนรู้หรือผู้สนับสนุนให้เกิดแหล่งการเรียนรู้ ล้วนแต่มีความส าคัญแตกต่างกันไปตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งการเรียนรู้หรือผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ รวมถึงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ล้วนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประสบผลส าเร็จ
ให้การด าเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
ด้วยเหตุที่โลกได้ก้าวสู่สังคมแห่งความรู้ สังคมที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ
น าทางและขับเคลื่อนในทุกๆ ด้าน การมีแหล่งการเรียนรู้แวดล้อมอยู่ในทุกพ้ืนที่ทั้งในรูปแบบของ
แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ย่อมสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชน
แห่งนั้นได้อย่างเป็นอย่างดี การมีส่วนร่วมและร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้ จึงเป็นหน้าที่ของ
ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพราะจุดหมายปลายทางของแหล่งการเรียนรู้ก็คือ เพ่ือทุกคนใน
ชุมชน ดังนั้น แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดจากประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ย่อมเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่จะสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
อย่างแท้จริง 
 

แหล่ง....รวบรวม จัดเก็บ สรรพวิทยา 

การ.......ศึกษา เรื่องนานา มีหลากหลาย 

เรียน......ด้วยท า น าทางดี ต่อใจกาย 

รู้............แหล่งได้ น้อมจดจ า น าชีวี 
ใน..........ท้องถิ่น ภูมิปัญญา สารพัด 

ชุม.........นุมจัด สังคมร่วม เสริมเต็มที่ 
ชน……..ทุกวัย เชิญชมใช้ แหล่งของดี 
ไทย…….สุขที่ ชนรักเรียน เพียรร่วมท า 
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บทท่ี 8 
 

การจัดการแหล่งการเรยีนรู้ในชุมชน  
 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละที่แต่ละแห่งย่อมมีรูปแบบในการบริหารจัดการแตกต่างกัน
ไป การจัดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภทที่มีอยู่อย่างหลากหลาย จนกลาย 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการ นอกเหนือจากต้องอาศัยหลักการ ทฤษฎีและแนวทางในเชิง
วิชาการต่างๆ แล้ว ทักษะและประสบการณ์ตรงในการเข้าไปมีส่วนในการจัดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ นับเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและสมควรน ามาเป็นกรณีศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการส าหรับการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
แหล่งการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท มีบริบทแวดล้อมและรูปแบบในการด าเนินการ การจัด
กิจกรรมและบริการที่แตกต่างกัน ในบทนี้จะน าเสนอกรณีศึกษา การจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ของจังหวัดอุดรธานี  โดยยกกรณีศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ที่มีความโดดเด่น ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
ความเสื่อมถอยของแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดตั้งมาแล้ว การปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
และการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

การจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของจังหวัดอุดรธานีมีมากมายหลายประเภท ทั้งแหล่งการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้ทางโบราณคดี และแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ ซึ่งหลายแห่งได้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ของประเทศ รวมถึงในระดับโลก เช่น แหล่งมรดก
โลกบ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ทะเลบัวแดง ค าชะโนด หมู่บ้านนาข่า หนองประจักษ์ 
สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ ภูฝอยลม เป็นต้น แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเหล่านี้ต้องผ่านการจัดตั้ง 
ปรับปรุงและพัฒนามาอย่างยาวนาน และมีรูปแบบในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป ดัง
กรณีศึกษาที่ผู้เขียนน ามาใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือศึกษาการจัดตั้ง การปรับปรุง และพัฒนาดังต่อไปนี้ 

 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวดัอุดรธานี 
 

    อุดรธานี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ในแอ่ง
สกลนคร เดิมพ้ืนที่เป็นบ้านเดื่อหมากแข้ง ซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง 
อุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองส าคัญของหัวเมืองฝ่ายเหนืออย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 
4 ในปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมือง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อุดรธานีตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่)  

  
1. ประวัติศาสตร์เมืองอุดรธานี 
 
    จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รายละเอียดที่บันทึกในหนังสือประวัติ

เมืองอุดรธานี (เทศบาลนครอุดรธานี, ม.ป.ป.: 49-50) พบว่า พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นถิ่นที่อยู่
อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ จากการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน 
และภาพเขียนสีบนผนังถ้ าที่อ าเภอบ้านผือ สันนิษฐานมีอายุตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 
5,000-7,000 ปี แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมีอารยธรรมระดับสูง และกลายเป็นแหล่ง
ค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา เป็นแหล่งมรดกโลกซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนที่มีความส าคัญระดับสากล 

   จากหลักฐานการค้นพบใบเสมาสมัยทวาราวดี ลพบุรี และภาพเขียนบนผนังโบสถ์บริเวณ
เทือกเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อ าเภอบ้านผือ สันนิษฐานว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นที่อยู่
อาศัยของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ ประมาณ พ.ศ. 1200-1800 ซึ่งอยู่ในสมัยทวาราวดีและสมัยลพบุรี 
แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบชัดเจนคือ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประมาณ พ.ศ. 
2117 พระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีรบตีกรุงศรี
รัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) เมื่อกองทัพไทยมาถึงเมืองหนองบัวล าภูเมืองหน้าด่านของเวียงจันทน์  ซึ่ง
อดีตเคยเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี สันนิษฐานว่าอุดรธานีมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย
ขอมเรืองอ านาจ   ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี อุดรธานีได้เก่ียวข้องกับการศึกสงครามใน
ระหว่าง พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมา คุณหญิงโมหรือท้าว
สุรนารีได้ต่อสู้กับกองทัพเจ้าอนุวงศ์จนถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวล าภู ชาวเมืองหนองบัวล าภูได้
ร่วมสู้รบกับคุณหญิงโมจนกองทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป   

   จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2428 พวกจีนฮ่อได้มาก่อความวุ่นวายในมณฑลลาวพวนทางฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าโขง พระบาทสมเด็พระจุลจอมแกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่น
ประจักษ์ศิลปาคม (ต่อมาได้รับพระราชทานพระยศเป็น พลตรีพระจ้าบรมวงศ์เพอ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม) เป็นแม่ทัพฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือ มาท าการ
ปราบพวกจีนฮ่อ โดยเดินทัพผ่านจังหวัดอุดรธานี ซึ่งในอดีตคือ บ้านเดื่อหมากแข้งหรือบ้านหมากแข้ง 
สังกัดเมืองหนองคาย ขึ้นกับการปกครองมณฑลลาวพวน จนสามารถปราบจีนฮ่อได้ส าเร็จ หลังจาก
นั้นไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2436 เนื่องจากฝรั่งเศสต้องการดินแดน ลาว เขมร ญวณ 
เป็นอาณานิคม ไทยจึงต้องยอมเสียสละดินแดนส่วนน้อยทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงให้แก่ฝรั่งเศส และ
ตามสนธิสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างกัน มีเงื่อนไขว่าห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการเกิน
รัศมี 25 กิโลเมตรของฝั่งแม่น้ าโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งประจ าอยู่เมืองหนองคาย ศูนย์กลาง
ของหัวเมืองมณฑลลาวพวน ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่ส าเร็จราชการ จึงต้อง
อพยพมายังบ้านเดื่อหมากแข้ง (จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน) ห่างจากฝั่งแม่น้ าโขงกว่า 50 กิโลเมตร
เพราะเห็นว่ามีชัยภูมิเหมาะสม เพราะมีแหล่งน้ าดี ได้แก่ หนองนาเกลือ (หนองประจักษ์) ด้วยเหตุผล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


289 

 

ทางการเมืองจึงทรงตั้งศูนย์มณฑลลาวพวน และตั้งกองทหารที่บ้านเดื่อหมากแข้ง เมืองอุดรธานีอดีต
เมืองหน้าด่านทางการเมืองขึ้น และปรากฎชื่อ “อุดร” ในพิธีตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุรยราชวรานุวัตร (โพธิ์  เนติโพธิ์) จัดตั้งเมืองอุดรธานีตามกระแสพระบรม
ราชโอการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

   หลังการมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการ
ยกเลิกการปกครองในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาค ยังคงไว้เฉพาะจังหวัดและอ าเภอ มณฑลอุดร จึงได้
ชื่อว่า จังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน (สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2546: 9-16) 

 
2. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   

                อุดรธานีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแนวเทือกเขาภูพานวางตัวเป็นแนวยาวในทิศเหนือ
ของจังหวัด กลายเป็นเส้นกั้นเขตแดนตามธรรมชาติกับจังหวัดใกล้เคียง มีล าห้วยหมากแข้งไหลผ่านใจ
กลางเมือง อยู่ห่างจากแม่น้ าโขงแนวพรมแดนระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ประมาณ 50 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

    ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดหนองคาย 
   ทิศใต้           มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
       ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวล าภู 
    สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานีโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน 

และฤดูหนาว อากาศค่อนข้างร้อนจัด อบอ้าวในเวลากลางวัน และอากาศเย็นในเวลากลางคืน 
 
3. การปกครอง 
 

   การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อ าเภอ ได้ แก่ อ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอกุดจับ อ าเภอ
โนนสะอาด อ าเภอหนองหาน อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอไชยวาน อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอ
บ้านดุง อ าเภอบ้านผือ อ าเภอน้ าโสม อ าเภอเพ็ญ อ าเภอสร้างคอม อ าเภอหนองแสง อ าเภอนายูง 
อ าเภอพิบูลย์รักษ์ อ าเภอกู่แก้ว และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 

    ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการภูมิภาค และด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่ง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นดินแดนแห่งธรรมะ อารธรรมและความอุดม
สมบูรณ์ จึงมีสถานที่ทางธรรมชาติและโบราณสถานที่สามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทั้งยังเป็นทีเ่ป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ส าคัญของประเทศและของโลก ดังที่จะน าเสนอเพ่ือการ 
ศึกษาบางส่วน รายละเอียดต่อไปนี้  
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แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
 

    อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น 1 ใน 5
จังหวัด (พ้ืนที่ต้นน้ าล าธารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา-แม่น้ ามูล-ล ามูล
บน-ล าตะคอง, จังหวัดชัยภูมิ-แม่น้ าชี-ล าน้ าพรหม-ล าน้ าเชิญ,จังหวัดเลย-แม่น้ าเลย-ล าน้ าพอง-แม่น้ า
เหือง, จังหวัดสกลนคร-แม่น้ าสงคราม-ล าน้ าพุง-ล าน้ าก่ า และจังหวัดอุดรธานี-แม่น้ าสงคราม-แม่น้ า
ปาว-ล าน้ าห้วยหลวง) จึงมีแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ ที่ส าคัญได้แก่ 
 

ตารางที่ 8.1 แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดอุดรธานี 
 

แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ ที่ตั้ง 
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ เขื่อนห้วยหลวง สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ าเภอเมือง 
ทะเลบัวแดง, สวนธรรมชาติ (สวนลิง), วัดถ้ าผาสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผา
ตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม  

อ าเภอกุมภวาปี 

ภูหมอกบ่วาย, น้ าตกห้วยป่าชี, น้ าตกห้วยอัอ, น้ าตกตาลโตน, น้ าตกเขาเต่า,
น้ าตกยูงทอง, น้ าตกห้วยพาง, น้ าตกตาดโตน, น้ าตกตาดน้อย, น้ าตกชีโป, น้ าตก
กลบเลา,น้ าตกฟ้าห้วน, น้ าตกค าพม่า, หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ าตกห้วย
ช้างพลาย 

อ าเภอนายูง 

อ่างเก็บน้ าพาน  อ าเภอสร้างคอม 
น้ าตกตาดน้ าพุ, อ่างเก็บน้ าห้วยทรายแก้ว/น้ าตกตาดน้อย, น้ าตกตาดเม็ก, อ่าง
เก็บน้ าหัวยทราย (ช่องเขาขาด)  เทือกเขาภูผาแดง (น้ าตกซ าหินหงษ์, น้ าตกซ า
ม่วง, ผาจันได, ผาคู่รัก, รอยพระพุทธบาทผาแดง, ลานหินแตก-หลุมสมบัติ, อ่าง
เก็บน้ าร่องป่าม่วย)  

อ าเภอบ้านผือ 

ค าชะโนด  อ าเภอบ้านดุง 
ถ้ าสุมณฑา, ภูผาหัก, น้ าตกพิมานทอง, น้ าตกผาทอง แก่งวังใหญ่, เขื่อนล าพัน
ชาดน้ าตกตาดมะค่า, น้ าตกวังตาดเพ, น้ าตกถ้ ารู, น้ าตกตาดโตน, น้ าตกวังขอน
แดง, น้ าตกดังบาล, แก่งหินฮอมน้ าตก, แก่งมนน้อย  

อ าเภอวังสาม
หมอ 

ภูฝอยลม, น้ าตกธารงาม, น้ าตกคอยนาง, อ่างเก็บน้ าวังขอนแดง, อ่างเก็บน้ า
ห้วยวังแซวอ่างเก็บน้ าถ้ ากกดู่, ถ้ ากกดู่  

อ.หนองแสง 

น้ าตกชะโนด, น้ าตกสามเทพ, ถ้ าผาแซง, อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าทรงตอนล่าง  อ าเภอน้ าโสม 
น้ าตกนางริน, น้ าตกผาอินแปลง, ถ้ าผาอินแปลง อ่างเก็บน้ าล าห้วยทราย, บ่อน้ า
ผุด, ถ้ าพระ, ถ้ าจ้อง    

อ าเภอโนนสะอาด 

ถ้ าสิงห์, น้ าตกวังขนุน   อ าเภอกุดจับ 
อ่างเก็บน้ าห้วยตาดข่า, อ่างเก็บน้ าค าหมากคุณ, ภูลาดช่อฟ้า, น้ าตกห้วยหลีผี,
น้ าตกหินตั้ง, น้ าตกตาดโตน, ถ้ างูซวง, น้ าตกสองชั้น, อ่างเก็บน้ าห้วยเซียงลี  

อ าเภอหนองวัว
ซอ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8C%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4(%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B8(%E0%B8%95.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2(%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2(%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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ความอุดมสมบูรณ์ที่มีตามธรรมชาติ และมีการด าเนินการจัดตั้งเพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นทางการและกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทอุทยาน วนอุทยาน และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ที่ส าคัญดังรายละเอียดในตารางที่ 8.2 

 

ตารางที่ 8.2 แหล่งการเรียนรู้ประเภทอุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ 
 

แหล่งการเรียนรู้ประเภทอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ ที่ตั้ง 

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ าโสม  อ าเภอนายูง  

อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม 

อุทยานแห่งชาติภูฝอยลม 
วนอุทยานน้ าตกคอยนาง  

อ าเภอหนองแสง 

อุทยานแห่งชาติภูผายา  อ าเภอกุดจับ 

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า อ าเภอโนนสัง 

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 
วนอุทยานวังสามหมอ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว  

อ าเภอวังสามหมอ 

วนอุทยานภูพระบาทบัวบก 
วนอุทยานภูผาแดง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู  

อ.บ้านผือ 

วนอุทยานภูหินจอมธาตุ  อ.กุดจับ 

วนอุทยานภูเขาสวนกวาง  อ าเภอโนนสะอาด 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี  อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 

 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
 

จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณและมีแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
โบราณคดีจ านวนมาก จึงกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าท้ังในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ดังที่ปรากฎในค าขวัญประจ าจังหวัดว่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


292 

 

ว่า “อุทยานแห่งธรรมะ  อารยะห้าพันปี”  ตัวอย่างแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ส าคัญ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 8.3  
 

ตารางที่ 8.3 แหล่งการเรียนรู้ประเภทแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีส าคัญของจังหวัดอุดรธานี 
 

แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่ตั้ง 
แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง, ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี,  อนุสาวรีย์กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม,    วัดมัชฌิมาวาส, ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี, วัดนาคาเทวี, แหล่ง
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ 

อ าเภอเมือง
อุดรธานี    

แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง            อ าเภอหนองหาน 

พระพุทธบาทหลังเต่า   อ าเภอหนองวัวซอ   

วัดพระพุทธบาทบัวบาน, วัดพระพุทธบาทบัวบก, วัดป่าภูย่าอู่, วัดป่าภูทอง
(หลวงปู่คูณ สุเมโร), วัดป่านาคูณ (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ), วัดภูหินดัง(หลวง
พ่อมหาเสริม ฉินนาลโย), วัดตาดน้ าพุ 

อ าเภอบ้านผือ 

วัดป่าภูก้อน, วัดป่านาค าน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย, วัดเทพสิงหาร (หลวงปู่
เครื่อง ธรรมจาโร) 

อ าเภอนายูง 

ค าชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,  อ าเภอบ้านดุง 
วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปูพิ่บูลย์ ), วัดป่าสว่างธรรมศิริพร อ าไพพงษ์  อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
ถ้ าสิงห์  อ าเภอกุดจับ 

วัดถ้ าสหาย, วัดถ้ าเต่า, วัดเขาช่องชาด, วัดพระพุทธบาทบัวขาว (วัดภูพระบาท), 
วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต), วัดป่าผาสุการาม  

อ าเภอหนองวัวซอ 

วัดถ้ าสุมณฑาภาวนา, วัดดอยนางหงษ์, วัดเทพนรินทราราม, พระอาจารย์เทพ
นรินทร์ ชินรังษี, วัดผาน้ าทิพย์  

อ าเภอวังสามหมอ 

วัดป่าศรีคุณาราม, ปรางค์กู่แก้ว  อ าเภอกู่แก้ว 

วัดป่าภูหินร้อยก้อน, วัดถ้ าเพียอินทร์, วัดภูทองเทพนิมิตร (หลวงพ่อทันใจ) อ าเภอหนองแสง 
วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม (หลวงปู่บุญนาค อุตตโม)  อ าเภอศรีธาตุ 
วัดสันติวนาราม (ป่าดงไร่), พุทธอุทยานบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทพิพิธภัณฑ์ 
 

จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งอารยธรรมและเป็นศูนย์รวมเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จึงท าให้มีพิพิธภัณฑ์ในชุมชนที่เป็นแหล่งก าเนิดของพระอริยสงฆ์จ านวน
มาก ได้แก่ 
 
ตารางที่ 8.4 แหล่งการเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดอุดรธานี 
 

แหล่งการเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ ที่ตั้ง 

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี, พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัน
โน วัดป่าบ้านตาด, พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐ
นิมิตร, พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์,  
พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม, 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา, แหล่งศึกษา
และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์  

อ าเภอเมือง 

พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม, พิพิธภัณฑ์/เจดีย์
หลวงพ่อค าพอง ติสุโส วัดถ้ ากกดู่, พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอย
เทพนิมิตร/ถ้ าเกีย, พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง, 
พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสวรรค์, พิพิธภัณฑ์/เจดีย์
หลวงพ่อค าแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์, พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อค า
ดี ธมุมธโร วัดป่าบุญญานุสิทธิ์  

อ าเภอหนองวัวซอ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง,  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทพวนบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน 

พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อทูล     
ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ, พิพิธภัณฑ์ไทพวน บ้านผือ วัดลุมพลีวัน 

อ าเภอบ้านผือ 

พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  อ าเภอโนนสะอาด 

พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม  อ าเภอบ้านดุง 

พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส  อ าเภอไชยวาน 

พิพิธภัณฑ์/เจดีย์ยุตตธัมโม หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม พระครูวิสุทธิธรรม
สุนทร วัดป่าศรีคุณาราม  

อ าเภอกู่แก้ว 
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แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทห้องสมดุประชาชน 
 

ห้องสมุดประชาชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นทางการที่สุดที่ประชาชนใน
ชุมชนจังหวัดอุดรรู้จัก และมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดอุดรธานีมีห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัดจ านวน 2 
แห่ง และห้องสมุดประชาชนระดับอ าเภอ 19 แห่ง ดังรายละเอียดในตารางที่ 8.6  
 

ตารางที่ 8.6 แหล่งการเรียนรู้ประเภทห้องสมุดประชาชนของจังหวัดอุดรธานี 
 

ห้องสมุดประชาชน อ าเภอ 

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี เมืองอุดรธานี 
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบ้านผือ อ าเภอบ้านผือ 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอไชยวาน อ าเภอไชยวาน 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหนองหาน อ าเภอหนองหาน 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกุดจับ อ าเภอกุดจับ 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกู่แก้ว อ าเภอกู่แก้ว 

หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอพิบูลย์รักษ์ อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนายูง อ าเภอนายูง 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหนองแสง อ าเภอหนองแสง 
หองสมุดประชาชนอ าเภอประจักษศิลปาคม อ าเภอประจักษศิลปาคม 
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แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม 
 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดนเด่นของ
จังหวัดอุดรธานีมีอยู่ตลอดทั้งปี จึงกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามห้วงเวลาของแต่ละชุมชน 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 8.5 แหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและกิจกรรมส าคัญของจังหวัดอุดรธานี 
 

ช่วงเวลาที่จัด แหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและกิจกรรม 

มกราคม ของทุกปี    งานบวงสรวงเสาหลักเมือง งานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ 
8 มกราคม ของทุกปี   งานสถาปนาอ าเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไท ต านานความรักท้าว

เฮ้ากับนางค าบาง อ าเภอวังสามหมอ 

18 มกราคม ของทุกปี     งานบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  
ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เทศบาลนครอุดรธานี 

กุมภาพันธ์ ของทุกปี  งานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี  เทศกาลดนตรี Udon Love Music 

ขึ้น 13–15 ค่ า เดือน 3 
ของทุกปี    

งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก  
งานไทยพวนชวนเที่ยวภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ 

วันสงกรานต์วันที่ 10–
16 เมษายนของทุกปี 

งานถนนอาหาร สงกรานต์นานาชาติอุดรธานี บริเวณสวนสาธารณะหนอง
ประจักษ์ และถนนเทศา  อ าเภอเมืองอุดรธานี 

20-25 พฤษภาคมของ
ทุกปี 

งานบุญบั้งไฟกือ (บั้งไฟ 10 ล้าน) ชื่องาน เบิ่งศิลป์ถิ่นภูไทเอ้บั้งไฟใหญ่วัง
สามหมอ จัดบริเวณสวนสาธารณะหนองแวงโคก อ าเภอวังสามหมอ  

ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6    งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ 

วันวิสาขบูชา 
พฤษภาคมของทุกปี 

งานร าบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ อ าเภอบ้านดุง 
งานประเพณีบุญบั้งไฟค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง   

วันออกพรรษาของทุกปี    งานประเพณีแขง่เรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ าเภอกุมภวาปี 
พฤศจิกายนของทุกปี    งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครอุดรธานี ริมหนองประจักษ์ฯ 

งานเทศกาลโคมลม อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
5 ธันวาคม ของทุกปี   งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ าเภอเมืองอุดรธานี 
1–15 ธันวาคม 

ของทุกปี   
งานประจ าปีทุ่งศรีเมือง งานกาชาดจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง 
งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี  

27 ธันวาคม-2 มกราคม 
ของทุกปี 

วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักเมือง อ าเภอบ้านดุง 
งานฉลองศาลเจ้าปู่-ย่า อ าเภอเมือง 
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สภาพปัญหาและอุปสรรคของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของจังหวัดอุดรธาน ี
  

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ได้แบ่งกลุ่มจังหวัดในประเทศไทย
ออกเป็น “กลุ่มจังหวัด” ทั้งหมด 18 กลุ่ม แม้ว่าจังหวัดอุดรธานีจะเป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีความโดดเด่น และเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจ านวนมากและ
หลากหลายที่สุด แต่ก็ยังพบว่าแหล่งการเรียนรู้ที่มียังไม่จ านวนเพียงพอและยังขาดคุณภาพในด้าน
การด าเนินกิจกรรมและบริการที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้จากศึกษาและผลการสังเคราะหส์ภาพปัญหาและ
อุปสรรคในทุกประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมตามทัศนะของ
ผู้เขียน พบว่า  

1. ด้านการวางแผนแหล่งการเรียนรู้  อดีตอุดรธานีเคยมีแหล่งการเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์
ในตัวเมือง แต่ได้หยุดด าเนินการไปและไม่ปรากฎว่ามีแผนงานหรือโครงการการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ประเภทนี้อีก จะมีเฉพาะแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเอกชนเท่านั้น  รวมทั้ง
ในอดีต ในปี พ.ศ. 2553 ยังมีอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี ซึ่งมีพ้ืนที่คาบเกี่ยว 2 
จังหวัดคือ อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี (เม่ือวันที่ 9 
มกราคม 2553 ใช้ชื่อว่าอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี จนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2556 องค์การสวนสัตว์ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สวนสัตว์ขอนแก่น" มาจนถึงปัจจุบัน แหล่งการ
เรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีปรากฏในอุดรธานี ได้แก่ หอศิลป์ จึงเห็นว่าควรมีแผนงานหรือโครงการ
ในการจัดตั้งหรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งสองประเภทนี้ขึ้น เพ่ือสร้างตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์และศิลปะได้อย่างหลากหลาย 

2. ด้านการจัดการความรู้และการจัดระบบองค์ความรู้ แหล่งการเรียนรู้ที่มีการจัดการ
ความรู้และจัดระบบสารสนเทศต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน และ
สวนพฤกษศาสตร์  เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานนี้มีหน่วยงานราชการดูแล มีแผนงานในการจัดการและ
ด าเนินงานโดยมีบรรณารักษ์ นักวิชาการท่ีท าหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินงานเทคนิคและบริการ ส่วน
แหล่งการเรียนรู้ประเภทอ่ืน ยังมีการจัดการความรู้และจัดระบบองค์ความรู้อยูในระดับมาก 

3. ด้านบุคลากร  แหล่งการเรียนรู้ประเภทสวนสาธารณะ ประสบปัญหาในการสรรหา
บุคลากรในการด าเนินงานมากท่ีสุด โดยพบว่า ไม่มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ให้บริการหรือคอยให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการขณะเข้าใช้ และพบเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ บุคลากรด้านการรักษาความ
ปลอดภัย โดยพบว่า แหล่งการเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์มีปัญหาน้อยที่สุด เนื่องจากได้รับการจัดสรร
ต าแหน่งบุคลากรในหน่วยงานตามหน้าที่เฉพาะชัดเจน 

4. ด้านการด าเนินการ แหล่งการเรียนรู้ที่มีพ้ืนที่จ านวนมากและยังไม่มีการจัดตั้งในจังหวัด
เนื่องจากมีปํญหาในการบริหารจัดการ  ได้แก่ สวนสัตว์ หอศิลป์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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5. ด้านการประสานงาน ปัญหาด้านด าเนินการมีผลสืบเนื่องมาจากการประสานงานที่ขาด
คุณภาพ ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เห็นความส าคัญและไม่มีการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ทั้งสามประเภท
นี้ 

6. ด้านงบประมาณ มีเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ประเภทห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เท่านั้นที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานี นอกเหนือจากการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการด้านงบประมาณเพ่ือน ามา 
ใช้ในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดตั้ง 
แหล่งการเรียนรู้ประเภท สวนสัตว์ หอศิลป์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. ด้านการประชาสัมพันธ์ แหล่งการเรียนรู้ที่มีการจัดตั้งแล้ว ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหามาก
เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ข้อมูล
ข่าวสารของแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทได้รับการแผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง ยกเว้นแหล่งการเรียนรู้
ที่ยังไม่ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ 

8. ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเกือบทุกประเภทยัง
ขาดการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบชัดเจน ยกเว้น ห้องสมุดประชาชนและพิพิธภัณฑ์ที่มี
หน่วยงานต้นสังกัดท าหน้าที่ในการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นการประเมินผลเฉพาะ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยทั่วไปเท่านั้น  

ผลจากการสังเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของจังหวัด
อุดรธานี น ามาสรุปเป็นตารางเพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งหมดดังตารางที่ 8.7 

ตารางที่   8.7  การสังเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จังหวัด
อุดรธานี 
 

ประเด็นสภาพ 
ปัญหาและอุปสรรคแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชุนแตล่ะประเภท 
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มูล
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ียน

รู้อ
ื่น 

1. ด้านการวางแผน 1 2 4 3 4 3 2 3 3 
2. ด้านการจัดการความรู้และ
การจัดระบบ 

1 2 3 3 3 1 3 3 3 

3. ด้านบุคลากร 2 1 3 2 3 2 3 4 3 
4. ด้านการด าเนินการ 2 1 4 4 4 1 3 3 2 
5. ด้านการประสานงาน 1 2 4 4 4 1 3 3 3 
6. ด้านงบประมาณ 1 1 4 4 4 2 2 3 3 
7. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 1 1 4 4 4 1 1 2 2 
8. การติดตามประเมินผล 1 1 4 4 4 2 3 4 4 
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 หมายเหตุ : ระดับปัญหาและอุปสรรค 0 – 4 มีความหมายดังนี้    
                0    หมายถึง  ไม่มีปัญหา   
                1    หมายถึง  มีปัญหาน้อย  
                2    หมายถึง  มีปัญหาปานกลาง  
                3    หมายถึง  มีปัญหามาก  
                4    หมายถึง  มีปัญหามากท่ีสุด  
 

กรณีศึกษา : ความเสื่อมถอย การจัดตั้ง การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
 

เพ่ือให้เห็นการรูปแบบการจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของจังหวัดอุดรธานีอย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น จากการตั้งข้อสังเกตของผู้เขียนพบว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัด ล้วนปรากฎชัดเจนในค าขวัญประจ าจังหวัด ค าขวัญประจ า
จังหวัด เป็นค าคล้องจองสั้นๆ เพ่ือให้จดจ าสิ่งส าคัญของท้องถิ่นได้ขึ้นใจ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ซ่ึง
รัฐบาลก าหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีจึงก าหนดให้
ทุกจังหวัดได้คิดค้นค าขวัญประจ าจังหวัดของตนขึ้น  ส่วนใหญ่จึงน าชื่อแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้แก ่แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนที่โดดเด่น มาเป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญประจ าจังหวัด เพ่ือบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ 
ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นของสิ่งที่มีอยู่ในจังหวัด จังหวัดอุดรธานีเองได้ใช้ค าขวัญประจ า
จังหวัดมาเป็นเวลายาวนานตลอด 40 ปีที่ผ่านมา และได้มีการปรับเปลี่ยนตามล าดับ ดังภาพที่ 8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ภาพที่ 8.1  พัฒนาการค าขวัญประจ าจังหวัดอุดรธานี 

กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง   
ลือเลื่องแหล่งธรรมะ 

อารยธรรมห้าพันปี 
ธานีผ้าหมี่ขิด  

ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง 

”

 

น้ าตกจากสันภูพาน 
อุทยานแห่งธรรมะ 

อารยะห้าพันปี 
ธานีผ้าหมี่ขิด 

แดนเนรมิตหนองประจักษ์ 

น้ าตกจากสันภูพาน  
อุทยานแห่งธรรมะ  
อารยธรรมห้าพันปี  

ธานีผ้าหมี่ขิด  
แดนเนรมิตหนองประจักษ์  
เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดร

ซันไฌน์ 
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับการปรับเปลี่ยนค าขวัญ แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ซึ่งประเด็นนี้ ก่อให้เกิดกระแสความคิดเห็นที่
แตกต่างกันไปของประชาชนภายในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนกลุ่มที่คุ้นเคยและจดจ าค า
ขวัญเดิมที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งตามทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า การเกิด มี และเสื่อมถอยของ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนา ทั้งนี้ต้องอาศัยความมีเหตุผลและมี
น้ าหนักเพียงพอที่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่า จะตัด เพ่ิม หรือให้ความส าคัญกับแหล่ง
การเรียนรู้หรือสถานที่ใด จึงสรุปจุดเด่น จุดด้อย จากการวิเคราะห์ค าขวัญเดิมและค าขวัญใหม่ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 8.8  

 

ตารางที่  8.8 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค าขวัญจังหวัดอุดรธานี  
 

แหล่งการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง 
เพื่อการพัฒนา 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ/สาเหตุ 
ค าขวัญเดิม ค าขวัญใหม่ 

น้ าตกจากสัน
ภูพาน 
 

กรมหลวง
ประจักษ์ฯ  
สร้างเมือง  
 

เปลี่ยนจากแหล่ง
การเรียนรู้
ธรรมชาติ เป็น 
อนุสรณ์สถาน ซึ่ง
เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ประเภท
สถานที่เป็นที่
เคารพสักการะ 
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

จุดด้อย: น้ าตกจากสันภูพาน 

1. สภาพภูมิอากาศความแห้งแล้ง  
ภูมิประเทศที่มีการบุกรุกแผ้วถางท าลาย
ป่า ส่งผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ าล าธาร  
ท าให้มีน้ าน้อย ขาดความสวยงาม 

2. การคมนาคม เข้าถึงล าบาก 
สาธารณูปโภค ห้องน้ า ไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าท่ีควร 
3. ขาดการอนุรักษ์อย่างเข้มแข็ง มีปัญหา
มลภาวะ ขยะ การท าลายสภาพแวดล้อม 
ทรัพยากรป่าไม้ จากฝีมือนักท่องเที่ยว 

จุดเด่น: อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ 
1. กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้ก่อตั้ง
เมือง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 
125 ปีควบคู่มากับเมืองอุดรธานี  
2. อนุสาวรีย์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นที่
เคารพสักการะของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว มีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ 
3. เป็นสัญลักษณ์คู่เมืองอุดรธานีเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย   
4. ได้รับการลงสถิติจากกินเนสบุ๊ค ในการ
จัดงานร าบวงสรวงที่มีผู้เข้าร่วมร ามาก
ที่สุด 
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ตารางที่  8.8 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค าขวัญจังหวัดอุดรธานี  (ต่อ) 
 

แหล่งการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง 
เพื่อการพัฒนา 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ/สาเหตุ 
ค าขวัญเดิม ค าขวัญใหม่ 

อุทยานแห่ง
ธรรมะ 

ลือเลื่อง 
แหล่งธรรมะ  
 

อุทยานภูพระบาท 
และแหล่งการ
เรียนรู้ประเภทวัด 
เช่น วัดป่าบ้านตาด 
วัดภูก้อน วัดโพธิ
สมภรณ์ วัดป่าบ้าน
ค้อ วัดมัชฌิมาวาส 
วัดป่าบ้านจิก วัดป่า
นาค าน้อย วัดหลวง
พ่อนาค วัดภูผา
แดง เป็นต้น 

จุดเด่น: อุทยานแห่งธรรมะ 

1. อุทยานแห่งชาติภูพระบาทก าลังอยู่ใน
ระหว่างการเสนอขึ้นเป็นมรดกโลกของ
ไทย เป็นที่รู้จักต่อเนื่องยาวนาน 

2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่
ผนวกรวมกับด้านศาสนา มีรอยพระพุทธ
บาท เป็นแหล่งธรรมะที่โดดเด่น 
3. มีเกจิอาจารย์และวัดจ านวนมากเป็นที่
เคารพสักการะของผู้คนทั่วไป 

4. การคมนาคมสะดวกมีเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเส้นทางสายธรรมะ  
5. มีการน าเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่
ควรพลาด (Unseen) เผยแพร่ภาพความ
สวยงามและความโดดเด่นของภูมิสถาปัตย์
ท่ามกลางธรรมชาติ  

อารยะห้าพัน
ปี 
 

อารยธรรม 
ห้าพันปี  

แหล่งการเรียนรู้
มรดกโลกบ้านเชียง 
ประกอบด้วย 
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 
หลุมแสดงแหล่งขุด  
หมู่บ้านไทพวน  
ชุมชนบ้านเชียง  
แหล่งเรียนรู้
เครื่องปั้นดินเผา 
บ้านเชียง 

จุดเด่น: มรดกโลกบ้านเชียง 
1. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีทั้งพิพิธภัณฑ์
บ้านเชียง หลุมแสดงโบราณคดีบ้านเชียง
หมู่บ้านแห่งวัฒนธรรมและอารยธรรม 
บ้านไทพวน และมีร้านค้าจ าหน่ายของที่
ระลึก ครบถ้วน มีความน่าสนใจในความ
หลากหลาย  
2. แหล่งมรดกโลกล าดับที่ 4 ของไทยที่
เป็นแหล่งโบราณสถานและอารยธรรม
ก่อนประวัติศาสตร์ส าคัญระดับโลก 

3. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ รองรับนักท่องเที่ยว
ได้ตลอดเวลา 

4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้าน
กายภาพและคุณภาพ  
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ตารางที่  8.8 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค าขวัญจังหวัดอุดรธานี  (ต่อ) 
 

แหล่งการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง 
เพื่อพัฒนา 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ/สาเหตุ 
ค าขวัญเดิม ค าขวัญใหม่ 

ธานีผ้าหมี่ขิด 
 

ธานีผ้าหมี่ขิด  
 

แหล่งเรียนรู้
หัตถกรรมผ้าทอ
พ้ืนเมือง ได้แก่ 
หมู่บ้านนาข่า และ
แหล่งการเรียนรู้ 
การทอผ้าพ้ืนเมือง
จ านวนมากทั่ว
จังหวัด 

จุดเด่น: ธานีผ้าหมี่ขิด 

1. เอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีการ
ศิลปหัตถกรรมผ้าทอพื้นเมืองอยู่ทั่วทุก
พ้ืนที่ 
2. มีแหล่งส่งเสริมการขายและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พ้ืนเมืองที่ หมู่บ้านนาข่า เปิดจ าหน่วยทุก
วัน และมีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
3. การเดินทางสะดวกสบายมีรถโดยสาร
สัญจรตลอดเวลา ห่างจากตัวเมืองเพียง 
16 กม.  
4. มีการจัดงานศิลปวัฒนธรรมผ้าทอลุ่มน้ า
โขง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าและการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ 

แดนเนรมิต 
หนอง
ประจักษ์ 

ธรรมชาติ
เนรมิต 
ทะเลบัวแดง 

เปลี่ยนจาก
สวนสาธารณะ
หนองประจักษ์ 
ใจกลางเทศบาล
นครอุดรธานีเป็น
สวนสาธารณะกึ่ง
ธรรมชาติทะเลบัว
แดง อ าเภอกุมภวา
ปี จังหวัดอุดรธานี 

จุดด้อย: หนองประจักษ์ 

1. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณหนอง
ประจักษ์ แต่ยังมีปัญหาเรื่อง สิ่งอ านวย
ความสะดวก ห้องน้ า ศูนย์บริการข้อมูล 

2. ขาดบุคลากรดูแลและให้บริการหรือ
คอยอ านวยความสะดวก 

3. มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ค่อนข้างน้อย และไม่แปลกใหม่ ขาดการ
ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
4. ขาดเอกลักษณ์ในการจัดกิจกรรม มักจะ
ปรับเปลี่ยนไปตามผู้บริหาร ท าให้กิจกรรม
ที่เกิดขี้นในหนองประจักษ์ไม่เป็นที่จดจ า 

จุดเด่น: ทะเลบัวแดง 
1. ทะเลบัวแดง หรือทะเลสาบหนองหาน 
ติดอันดับ 2 ใน 5 อันดับ ทะเลสาบที่
แปลกท่ีสุดในโลก (CNN, 2557) 
2. แหล่งธรรมชาติแห่งใหม่มีความน่าสนใจ
ในความสวยงามของดอกบัว 
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ตารางที่  8.8 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค าขวัญจังหวัดอุดรธานี  (ต่อ) 
 

แหล่งการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนา 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ/สาเหตุ 
ค าขวัญเดิม ค าขวัญใหม่ 

แดนเนรมิต 
หนอง
ประจักษ์ 

ธรรมชาติ
เนรมิต 
ทะเลบัวแดง 

 3. การเผยแพร่ภาพผ่านสื่อเครือข่าย
ออนไลน์ ท าให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว 
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือกันอย่าง
เข้มแข็งในการบริหารจัดการให้มีการ
พัฒนา 

5. เป็นแหล่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
ที่ทกุภาคส่วนเข้าไปร่วมกันพัฒนาทั้งด้าน 
การจัดการท่องเที่ยว การอนุรักษ์พืชพันธ์ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชาดอกบัว 
ผ้าใยบัว สมุนไพรจากบัว ความหลาก 
หลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมทั้งการ
ผลิตของที่ระลึก การล่องเรือ ถ่ายภาพ 
การจัดงานแต่งงาน เป็นต้น 

เลิศลักษณ์
กล้วยไม้หอม 
อุดรซันไฌน์ 

 
 

 
ตัดออก 

จุดด้อย: สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ 
1. ภูมิปัญญาจากบุคคล เมื่อท่านเสียชีวิต
ท าให้การสืบทอดองค์ความรู้และกิจกรรม
ใหม่ๆ ไม่เกิดข้ึนต่อเนื่อง 
2. เป็นกิจการของเอกชน ขาดความมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการเป็นเจ้าของ และ
ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ 
จึงต้องด าเนินการในลักษณะธุรกิจเพ่ือ
ความอยู่รอด  
3. กล้วยไม้ออกดอกตามฤดูกาลไม่สามารถ
รองรับการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปี 
4. ระยะเวลาในการปรับปรุงหรือ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้เวลานาน ท า
ให้ไม่เกิดความเคลื่อนไหว ผู้เคยเข้าชมแล้ว
จึงไม่รู้สึกถึงสิ่งแปลกใหม่ 
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1.  กรณีศึกษา ความเสื่อมถอยของแหล่งการเรียนรู้ 
 

1.1.  สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์   
 

            สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที ่5 ต าบลบ้านเลื่อม อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งโดย  ดร. ประดิษฐ์ ค าเพ่ิมพูล ในปี พ.ศ. 2520 ได้ปรับปรุงสายพันธุ์กล้วยไม้  
ระหว่างแวนด้า (Vanda) สามปอยดง กล้วยไม้ป่าของไทย และแวนด้า (Vanda) โจเซฟฟิน แวนเบอร์
โร่ (Josephine Van Berrow) ท าให้กล้วยไม้มีกลิ่นหอมที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง โดยในช่วงเช้าจนถึงเวลา
ประมาณบ่ายสองโมง และสามารถน ามาสกัดน้ าหอมได้ ในปี พ.ศ. 2530 ได้จดสิทธิบัตรที่สมาคม
กล้วยไม้โลกประเทศสหราชอาณาจักรในชื่อ "Miss Udorn Sunshine" หรือ "นางสาวอุดรซันไฌน์"  

            สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ เป็นฟาร์มกล้วยไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพราะเป็น
แหล่งก าเนิดกล้วยไม้หอม "มิสอุดรซันไฌน์" ที่นอกจากกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังมีกลิ่นหอม กว่าจะได้
กล้วยไม้ดอกหอมสายพันธุ์นี้ ได้ใช้เวลาในการพัฒนาพันธุ์เป็นระยะนานกว่า 11 ปี และเป็นกล้วยไม้ที่
ใช้เพื่อการผลิตน้ าหอมแห่งแรกของไทย มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้น้ าหอมต่างประเทศ ซึ่งโดย
ปกติแล้ว การพัฒนากล้วยไม้ในสกุลแวนด้าทั่วโลก ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของสีสันของดอก ไม่ได้
เน้นเรื่องกลิ่นหอม ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดตัวกล้วยไม้ดอกหอมลูกผสมสายพันธุ์ใหม่อีก 1 สายพันธุ์มี
ชื่อว่า "อุดรโกลเด้น แคท" หรือ "แมวสีทอง" ที่ใช้เวลานานถึง 7 ปี ผลงานต่างๆ ได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักไปทั่วโลกให้กับเจ้าของสายพันธุ์และจังหวัดอุดรธานี ท าให้กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ถูกบรรจุชื่อ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญประจ าจังหวัด แม้ว่าจะเป็นของเอกชนก็ตาม  
                        นายประดิษฐ์  ค าเพ่ิมพูน ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ ได้ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ช่วยแก้ปัญหาการปลูกพืชภายใน
ท้องถิ่น ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงาน  “ผลิตภัณฑ์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” เข้า
ร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544   น้ าหอมอุดรซันไฌน์ 
ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับสี่ดาว ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา  โครงการคัด
สรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจ าปี พ.ศ. 2546 และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
ระดับห้าดาว  โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2547 

            สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ได้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้และยังเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น มาเป็นระยะเวลานานกว่า 28 ปี จนเมื่อ ดร.ประดิษฐ์  ค าเพ่ิมพูน ได้
เสียชีวิตลง ในปี พ.ศ 2548 แม้ว่าจะมีบุตรชายจะเข้ามาด าเนินกิจการต่อ ก็ไม่สามารถรักษาชื่อเสียง 
ความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้คนได้อีกต่อไป 
 

ปัญหา และอุปสรรคทีส่่งผลให้สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์เสื่อมความนิยม 
    จากข้อสังเกตและการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคของผู้เขียนซึ่งได้ลงพ้ืนที่ศึกษา

สภาพแหล่งการเรียนรู้สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ ซึ่งถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เคยโด่งดังในอดีต แต่
ปัจจุบันไม่เป็นที่สนใจและเสื่อมความนิยมจนถึง ตัดชื่อออกจากค าขวัญประจ าจังหวัดอุดรธานีใน
ปัจจุบัน มาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้  
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1. กล้วยไม้อุดรซันไฌน์ เป็นพันธุ์ผสมให้ดอกมากในช่วงระหว่างเดือนกันยายน –
เมษายน ประมาณ 8 เดือน พอเข้าฤดูฝนจะไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อย ท าให้ไม่มีผลผลิตให้ได้
ศึกษาเรียนรู้ หรือลดความสวยงาม ความน่าสนใจลง 

2. ผู้คิดค้นและก่อตั้งสวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์  ได้เสียชีวิตลงในปลายปี  พ.ศ. 2548  
หลังจากนั้นเป็นต้นมา แหล่งการเรียนรู้ก็ขาดผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ วิทยากรซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
นี้ ทั้งยังไม่มีการศึกษาวิจัยต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่  

3. การขยายพ้ืนที่การปลูกกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ เพ่ือการผลิตอุตสาหกรรมน้ าหอม
โดยเฉพาะ ต้องใช้เวลานานมากและใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเริ่มจากเอาต้นไปท าการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในขวดเป็นเวลา 2 ปี และน าออกมาเลี้ยงอีกประมาณ 6-7 ปี จึงเริ่มให้ดอก ระยะเวลารวม
เกือบ 10 ปี ในขณะที่กล้วยไม้ตัดดอกในสกุลหวายโดยทั่วไปใช้เวลาออกดอกภายใน 2 ปีเท่านั้น 

4. การจัดการดูแลรักษาในแปลงปลูกมีความยุ่งยากกว่าไม้ในสกุลแวนด้าด้วยกันถึง 10 
เท่า ต้องปลูกในกระถางที่มีรูเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-10 นิ้ว ในสภาพพ้ืนที่ได้รับแสงแดด
ประมาณร้อยละ 60 และจะต้องตั้งกระถางให้สูงกว่าระดับพ้ืน 

5. ไม่มีนักลงทุนน ากล้วยไม้อุดรซันไฌน์ ไปปลูกในลักษณะเป็นอุตสาหกรรม เพราะมี
ราคาค่อนข้างแพง และดูแลรักษายาก อีกทั้งมีข้อจ ากัดในเรื่องสิทธิบัตรในการเป็นเจ้าของคนเดียว  
จึงไม่มีการปลูกแพร่หลายโดยทั่วไป 

6. สถานที่ในสวนค่อนข้างคับแคบ และมีจัดแสดงไม่หลากหลายให้น่าสนใจเพียงพอ 
เมื่อเดินทางไปชมแล้วหากไม่ตรงกับช่วงเวลาการออกดอกหรือช่วงที่มีกลิ่นหอม ก็ท าให้ผู้เข้าชมไม่ได้
เห็นดอกกล้วยไม้ที่งดงามและมีกลิ่นหอมได้ตามความตั้งใจ          

ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อผู้จัดตั้ง
หรือผู้ท าหน้าที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเสียชีวิตหรือลดบทบาทลง ก็ท าให้ศักยภาพ
หรือความน่าเชื่อถือ ความส าคัญหรือความน่าสนใจลดน้อยลงไปด้วย ดังจะเห็นได้จากอีกกรณี
ตัวอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ วัดป่าบ้านค้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.2 วัดป่าบ้านค้อ 
  

           วัดป่าบ้านค้อ เป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ตั้งอยู่บ้านค้อ  ต าบลเขือน้ า  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงเริ่มก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2528  โดย
พระอาจารย์ทูล  ขิปฺปปญฺโญ  วัดป่าป้านค้อมีเสนาสนะและการสาธารณูปโภคเท่าที่จ าเป็นต่อการอยู่
อาศัยปฏิบัติธรรมส าหรับพระเณรและฆราวาส มีชื่อเสียงในฐานะเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรม ที่
อบรมธรรมปฏิบัติภาวนา สามารถรองรับคณะศรัทธาเข้าปฏิบัติธรรมได้คราวละประมาณ  500  คน  
มีกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน  จัดอบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่นักเรียน  นิสิต
นักศึกษา  ประชา ชนทั่วไปชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปี  เป็นที่เคารพสักการะ
และมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ในพื้นที่วัดป่าบ้านค้อยังเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล สร้างข้ึนเพื่อน้อม
ถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาพระคุณของหลวงพ่อทูล  มีการจัดแสดงอัตโนประวัติ และผลงานด้าน
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ต่างๆ ภายในแนวความคิดในการออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต  โดยใช้หลัก 3 หลัก คือ ธรรมะ 
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อทูล พระอริยสงฆ์ผู้
ทรงคุณค่า ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตสืบไป (วัดป่าบ้านค้อ,  
2560) 
 หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ ได้อุทิศตนกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นอเนกประการ  ท่านได้เขียนหนังสือธรรมะ
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ  ได้แก่  หนังสือคู่มือชาวพุทธ  แนวทางปฏิบัติภาวนา  
ทวนกระแส  ตัดกระแส  ข้ามกระแส  พ้นกระแสโลก  พบกระแสธรรม  เป็นต้น หนังสือหลายเล่มได้
มีผู้น าไปแปลเป็น ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ภาษาสิงหล เป็นต้น จึงได้รับเสาเสมาธรรมจักรเป็น
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา  จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เมื่อ  ปี พ.ศ.  2533  นอกจากการเขียนหนังสือธรรมปฏิบัติ  
ยังได้จัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะ เช่น การจัดบรรพชาอุปสมบทและอบรมธรรมปฏิบัติ ท านุบ ารุงวัดวา
อาราม เสนาสนะและพระภิกษุ ตั้งกองทุนกลุ่มสตรี กองทุนในสถานศึกษา ในสถานพยาบาล เป็นต้น 
จึงนับได้ว่า หลวงพ่อทูล  ขิปฺปปญฺโญ  เป็นอริยบุคคลผู้ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมพุทธเจ้า ในฐานะพุทธสาวกท่ีบ าเพ็ญกิจส่วนตนและทรงภูมิธรรมในขั้นเถร
ภูมิโดยสมบูรณ์  อีกท้ังสามารถยังประโยชน์สุข  ให้เกิดแก่มวลพุทธศาสนิกชนด้วยความเหมาะสม 
จากการที่ท่านได้ท าประโยชน์เป็นอย่างมาก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 ท่านได้รับพระราชทานสมณ
ศักดิ์เป็นพระราชาคณะนามว่า “พระปัญญาพิศาลเถร” หลวงพ่อทูล  ขิปฺปปญฺโญ ได้มรณภาพลงในปี 
พ.ศ. 2551 รวมสิริอายุ 73 ปี 48 พรรษา  

 
ปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลให้วัดป่าบ้านค้อเสื่อมความนิยม 

        เมื่อเจ้าอาวาสได้มรณภาพลง แม้ว่าจะมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่องมา
เช่นเดิม แต่จ านวนผู้มาปฏิบัติบัติธรรมก็ลดน้อยลงมาก นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปหันไปสนใจ
แหล่งการเรียนรู้อื่นที่มีความโดดเด่นกว่า ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเข้าใช้แหล่งการ
เรียนรู้ดังกล่าว มีหลายประการ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารหรือผู้น าซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญาและเป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยนไป มีผลต่อ
ความเลื่อมใสศรัทธาหรือความเชื่อม่ันในแหล่งการเรียนรู้ 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน ร่วมทั้งนักท่องเที่ยวเกิดจากความเลื่อมใส 
ศรัทธา และความชื่นชมในตัวบุคคล น ามาซึ่งก าลังทรัพย์สิน ก าลังสติปัญญา แรงกายแรงใจ เมื่อ
ความเลื่อมใสศรัทธาลดลง ปัญหาเรื่องงบประมาณ บุคลากร ความคิดสร้างสรรค์ที่จะด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ก็ลดลง และก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินการของวัด 

3. ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายของวัด เนื่องจากวัดมีสิ่งปลูกสร้าง เสนาสนะต่างๆ ที่จ าเป็น
จะต้องดูแลรักษาให้คงสภาพสวยงามและคงคุณค่าไว้ให้ยาวนานที่สุด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการ
บ ารุงรักษา รวมทั้งค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ 
เป็นต้น มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจกรรมและบริการต่างๆ ภายในวัด 
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4. การขาดผู้น าที่สามารถควบคุมดูแลหรือบริหารจัดการวัดให้มีศักยภาพได้เช่นเดิม 
ส่งผลให้การบริหารจัดการบุคลากรภายในของวัดไม่ทั่วถึง เนื่องจากภายในวัด ประกอบด้วยพระภิกษุ
สงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานภายใน
วัด มักเกิดปัญหาความขัดแย้ง ขาดความเชื่อม่ันความย าเกรงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่อง
การปกครองภายใน 

5. การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  ในอดีตหลวงพ่อทูลมักได้รับกิจ
นิมนต์ไปบรรยายธรรมในสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ท า
ให้วัดป่าบ้านค้อเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ในแต่ละวันจะมีคณะผู้แสวงบุญเดินทางมาเยี่ยมชมและปฏิบัติ
ธรรมจ านวนมาก โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่า จะมีประชาชนจ านวนมากเดินทาง
มาเม่ือมีการจัดงานบุญที่มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการผ่านสื่อสารมวลชน ผ่านการบอกบุญท่ี
มีก าหนดช่วงเวลาแน่นอน เช่น พิธีสรงพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น โดยเฉพาะในส่วนของพิพิธภัณฑ์
หลวงพ่อทูลซึ่งอยู่ลึกด้านหลังพระมหาเจดีย์ภายในวัด  ยิ่งเป็นจุดลับสายตา ที่มีประชาชนเข้าไปเยี่ยม
ชมน้อยมาก ทั้งๆที่ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งของไทยที่จัดได้อย่างน่าสนใจ  

จากประเด็นปัญหาเพียงบางส่วนข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่
ฝังอยู่ในตัวบุคคล มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังเช่น
กรณีศึกษาของสวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล
กับสวนพฤกษศาสตร์ และกรณีศึกษาของวัดป่าบ้านค้อ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างแหล่งการ
เรียนรู้ประเภทบุคคลกับพิพิธภัณฑ์และศาสนสถาน การบูรณาการระหว่างองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จึงเป็นสิ่งที่เก้ือกูลกัน มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์อย่าง
เป็นระบบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็มีผลกระทบต่ออีกส่วนหนึ่ง และยังมีอิทธิพล
อย่างมากต่อความเสื่อมถอยหรือความอยู่รอดของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 

              1.3  สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม 

 
           สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี 

ประกอบด้วย หนองน้ าขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่เกาะกลางน้ าจัดเป็นสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานา
ชนิด มีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีน้ าพุ หอนาฬิกา สนามกีฬา ลานกิจกรรม และสวนเด็กเล่น เริ่ม
สร้างมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเพ่ือ
เป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี 
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น หนองประจักษ์ศิลปาคม โดยทั่วไปนิยมเรียกว่า หนองประจักษ์ ในปี พ.ศ. 2530 ได้
ท าการปรับปรุงหนองประจักษ์ข้ึนใหม่ เพ่ือถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
หนองประจักษ์มีพระต าหนักหนองประจักษ์ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หนองประจักษ์เป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจที่ร่มรื่น เป็นสถานที่
ออกก าลังกาย โดยเฉพาะเส้นทางในการเดินวิ่ง ปั่นจักรยานรอบสวนสาธารณะ ท าให้มีประชาชนเข้า
ไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบกิจกรรมตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลา เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไป
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ที่ต้องมาเยี่ยมชมเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะในตอนเช้าและตอนเย็นซึ่งจะได้เห็น
มุมมองผู้คนมาออกก าลังและพักผ่อนหย่อนใจจ านวนมาก บริเวณโดยรอบหนองประจักษ์ยังเป็นแหล่ง
จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่มนานาชนิด รวมทั้งมีร้านให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพจ านวนมากอีกด้วย  
 

ปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลให้สวนสาธารณะหนองประจักษ์เสื่อมความนิยม 
         แม้ว่าสวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ จะมีการปรับปรุงด้านกายภาพมาอย่าง

ต่อเนื่อง แต่เป็นในลักษณะที่ด าเนินการแล้วก็ปล่อยไว้จนเกิดการทรุดโทรม แล้วจึงด าเนินการ
ปรับปรุงเป็นครั้งคราวไป ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ หลายประการ ดังทีไ่ด้สังเกตและสอบถามจาก
ผู้ใช้บริการ สรุปได้ดังนี้ 

1. ขาดการวางแผนในระยะยาว เนื่องจากสวนสาธารณะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
เทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการส่วนต่างๆ จึงท าให้ไม่สามารถจัดการดูแลพ้ืนที่สาธารณะ
ที่มีผู้เข้าใช้เป็นจ านวนมาก ต่อเนื่องติดต่อกันทุกวันตลอดทั้งปีได้ ท าให้เกิดปัญหาเรื่องความทรุดโทรม
ของสถานที่ สนาม ที่นั่งพัก ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องเล่น ระบบแสงสว่าง ความสะอาด เป็นต้น 

2. ขาดการจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ าห้องสุขาตามจุดต่างๆ 
ไม่เปิดให้ใช้บริการ จุดที่ให้บริการมีเพียงบางจุดอยู่ในสภาพช ารุดและสกปรก ไม่มีที่ให้บริการน้ าดื่ม 
จ านวนที่นั่งพักผ่อนไม่เพียงพอ บางส่วนอยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการ 

3. ขาดบุคลากรในการดูแลและให้บริการอย่างทั่วถึง ไม่มีบุคลากรที่ท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ในจุดประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ได้ 
ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ในการดูแลสวน ก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของสวนสาธารณะ 

4. ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายนิเทศต่างๆ ช ารุดเสียหาย มีสภาพเก่า ไม่สามารถอ่านได้ 
ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการน าเสนอ และส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกับท่ีมีในทุก
หน่วยงาน ซึ่งคัดลอกกันไปมา ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอในมิติใหม่ 

5. เนื่องจากหนองประจักษ์เป็นสวนสาธารณะ จึงมีผู้เข้าใช้บริการที่หลากหลาย ทั้ง
กลุ่มคนที่เข้าใช้บริการ นักท่องเที่ยว ประชาชนในชุมชน และกลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพ หรือผู้วิกลจริต ซึ่ง
สร้างความเดือนร้อนให้กับท้ังสาธารณสมบัติ เช่น การขีดเขียน ท าลายทรัพย์สิน การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนความปลอดภัยในทรัพย์สิน ยานพาหนะของผู้มาใช้บริการ ซึ่งพบว่ามีปัญหา
ของเสียหายและสูญหาย 

6. พ้ืนที่ที่กว้างขวางและระยะทางรอบหนองประจักษ์กว่า 3 กิโลเมตร จึงเป็นปัญหา
และอุปสรรคในการที่จะดูแลบริหารจัดการ โดยเฉพาะทางเข้าออก แม้จะมีประตูทางเข้าออก 2 ทาง 
แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าออกได้โดยอิสระ และปัญหาส าคัญท่ีพบได้แก่ สถานที่ในการจอด
รถมีจ านวนจ ากัด 

7. ปัญหาน้ าเน่าเสีย เนื่องจากน้ าในหนองประจักษ์เป็นน้ านิ่ง มีสะพานปลาที่ประชาชน
นิยมน าปลาสายพันธุ์ต่างๆ มาปล่อย มีการจ าหน่ายอาหารปลา ท าให้มีเศษอาหารเหลือทิ้ง ก่อให้เกิด
น้ าเน่าเสียอยู่บ่อยครั้ง แม้จะใช้วิธีผันน้ าจากแหล่งน้ านอกเมืองมาเพ่ิมในฤดูแล้ง ก็แก้ปัญหาได้
บางส่วน ทั้งยังพบว่า ในสวนสาธารณะมีนกพิราบ และหนูจ านวนมาก ทั้งนี้เพราะมีการขายอาหาร
เลี้ยงนก เลี้ยงปลา ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย 
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     เป็นที่สังเกตว่า สวนสาธารณะโดยทั่วไปมักมีการด าเนินการจัดตั้ง และปล่อยให้มีการ
ใช้บริการไปช่วงระยะหนึ่ง เมื่อมีโครงการปรับปรุง จึงท าไปเป็นครั้งๆ ตามงบประมาณที่มี ขาดการ
ดูแลใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง ท าให้สวนสาธารณะมีลักษณะเสื่อมโทรม ไม่น่าเข้าใช้อีกต่อไป ส่งผลให้
ประชาชนไม่สนใจ และละเลยที่จะไปใช้สวนสาธารณะเพ่ือใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ สิ่งส าคัญคือ
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของคนส่วนใหญ่มาสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เดินเล่น ออกก าลังกาย ไม่
รู้สึกถึงประโยชน์หรือคุณค่าว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากขาดบริการหรือกิจกรรมในเชิงวิชา 
การที่จะให้ความรู้หรือพัฒนาความรู้อย่างชัดเจน แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหนองประจักษ์ให้
กลายเป็นสวนแห่งความสุข มีการปรุบปรุงภูมิทัศน์ใหม่  ปลูกต้นไม้เพ่ิม มีสวนแห่งการเรียนรู้ ใน
ลักษณะไดโนแลนด์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเล่นส าหรับเด็ก มีหุ่นจ าลองไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ 
พร้อมเครื่องออกก าลังกาย และมุมถ่ายรูปอาเซียน  ซึ่งจะเปิดให้ใช้โซนใหม่นี้ ประมาณเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 นี้ นอกจากนี ้ หนองประจักษ์ยังได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสถานบริการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ และยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย โดยผ่านการประเมิน 3 
ด้าน คือ การบริหารจัดการ การตอบสนองของผู้มาใช้บริการ และด้านกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
สวนสาธารณะ ตามนโยบายสถานที่ออกก าลังกายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (เทศบาล
นครอุดรธานี, 2559ก: 94-95 2559ข: 46-47) ซึ่งท าให้รูปแบบของสวนสาธารณะหนองประจักษ์มี
ความสวยงามและน่าเข้าใช้ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้เทศบาลจะได้ปรับปรุงสวนสาธาณะให้ดีขึ้นแต่
แหล่งการเรียนรู้แห่งนี้กไ็ด้ถูกตัดออกจากค าขวัญประจ าจังหวัด จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่กล่าว
มาแล้ว 

 จากกรณีตัวอย่างที่น ามาศึกษาและวิเคราะห์ข้างต้น ก็ไม่ได้หมายความว่า แหล่งการ
เรียนรู้ที่ไม่ได้ปรากฎเป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญประจ าจังหวัด หรือถูกตัดออกจากค าขวัญประจ าจังหวัด 
จะไม่ได้เป็นแหล่งการเรียนรู้  แต่จากการถูกตัดออกหรือการน าแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ มาแทนท่ี ย่อม
แสดงให้เห็นว่า แหล่งการเรียนรู้ที่เคยน่าสนใจมีความโดดเด่นจนถูกเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญ
ประจ าจังหวัด ได้ลดความส าคัญหรือลดคุณค่าลง และความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้จะต้องมี
และเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ไม่สามารถรักษาคุณภาพ
ของตนเองไว้ได้ เพราะหากแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ มีการปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ก็ย่อมท าให้ทุกคนยอมรับและรู้สึก
อยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้บ่อยครั้ง โดยไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่าย หรือเกิดความซ้ าซากจ าเจ 

               ดังนั้นจึงนับเป็นภารกิจส าคัญของผู้น า ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน 
ที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือแหล่งการเรียนรู้ที่มี
อยู่แล้ว ให้คงอยู่และรักษาคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในการด าเนินการและการ
บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนและชุมชนโดยรวม  
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2.  กรณีศึกษา การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

2.1 พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ  
 

      2.1.1 ประวัติความเป็นมาไทยพวน 
                              “ไทยพวน” หรือที่ใช้โดยทั่วไปว่า “ไทพวน” (ไทเป็นภาษาลาว แปลว่า 
พวก; ในที่นี้ใช้ค าว่า ไทยพวน ซึ่งมีความหมายว่า คนไทยเชื้อสายพวน)  เป็นค าที่เรียกกลุ่มชนชาว
พวนซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย แต่เดิมชาวพวนมีถิ่นฐานอยู่ในแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่
ราบสูงตรันนิน ซ าเหนือ  สิบสองจุไทย  สิบสองปันนา ทางตอนเหนือเมืองหลวงพระบาง ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ชื่อตามชื่อแม่น้ าพวนซึ่งที่ไหลผ่านเมืองเชียงขวาง ชาว
พวนได้อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิน กรุงและต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัช
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 โดยในช่วงสงครามได้มีการกวาดต้อนเชลยที่เป็นชนพ้ืนเมืองที่ตีแตก
พ่าย น ากลับมายังประเทศไทย ทั้งชาวเวียง (ลาวเวียงจันทน์) ลาวทรงด า (ลาวโซ่ง) และลาวพวน โดย
ส่งและกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของไทย และมีการโยกย้ายกระจายไปยังทั่วทุกภูมิภาคของไทย 
เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีชาวไทยพวนอยู่มากได้แก่ จังหวัดอุดรธานีในอ าเภอ
บ้านผือ เขตเทศบาลต าบลบ้านผือ 9 ชุมชน หมู่บ้านต าบลกลางใหญ่ ต าบลหายโศก  ต าบลบ้านค้อ  
ต าบลค าบง  ต าบลค าด้วง  ต าบลเมืองพาน และบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน, จังหวัดเลย อ าเภอ
เมือง อ าเภอเชียงคาน, จังหวัดหนองคาย ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ตาก, จังหวัด
อุบลราชธานี   ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง, จังหวัดบึงกาฬ ต าบลวิศิษฐ์  อ าเภอเมือง  (ชมรมไทย
พวน อ าเภอบ้านผือ, 2550) 
           

ประวัติไทยพวนบ้านผือ 

            ปี พ.ศ. 2370  ในสมัยรัชกาลที่ 3  ชาวพวนอพยพมาตั้งถ่ินฐานที่อ าเภอบ้านผือ 2 
กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรกอพยพมาจากเชียงขวางประเทศลาว และกลุ่มที่สองมาจากอ าเภอบ้านหมี่  
จังหวัดลพบุรี เป็นชาวไทยพวนที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณภาคกลางของไทยและถูกกวาดต้อนไปอยู่
ประเทศลาวและอพยพกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยมุ่งหน้ามาตามล าน้ าโขง ส่วนกลุ่มที่มาจาก
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้อพยพลงมาจนมาพบกับกลุ่มซึ่งอาศัยอยู่ที่ป่าผือ มีหนองน้ าขนาด
ใหญ่เต็มไปด้วยต้นผือ ดินอุดมสมบูรณ์ดีจึงพากันตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน และเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้าน
ผือ” (โควิน ศรีสว่าง, นวลจันทร์ บ ารุงสุข, ดาวัลย ์ พร้าวหอม และสมปอง  ผิวผ่อง, 2559, 5 
ตุลาคม)  บ้านผือมีภูมิประเทศท่ีเหมาะในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ดอนซึ่งเป็นพื้นที่
สูงน้ าท่วมไม่ถึง (ดอนค้าย) ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านา ในปี พ.ศ. 2447 สมัย
รัชกาลที่ 5 ได้จัดตั้งเป็นอ าเภอบ้านผือ นายอ าเภอคนแรก คือ พระบริบาลภูมิเขตต์ (เพ่ิม  ไชยสว่าง, 
ม.ป.ป.)                                     
                   ในปี พ.ศ. 2518 พระครูพระพิทักษ์พิชคามเขต อดีตเจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ ได้ริเริ่ม
จัดตั้งชมรมไทยพวนบ้านผือขึ้น โดยตั้งส านักงานในวัดลุมพลีวัน บ้านถ่อน อ าเภอบ้านผือ  จังหวัด
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อุดรธานี   โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและร่วมกันอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยพวนให้ด ารงสืบไป โดยมุ่งเน้นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของไทยพวนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
                    1.  ด้านภาษา ไทยพวนมีภาษาเป็นของตนเอง คือ ภาษาพวน ใช้ในการพูด สื่อสาร 
ส าเนียงพวนมีความไพเราะและมีถ้อยค าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
                    2.  ด้านอาหาร  ชาวไทยพวนให้ความส าคัญกับการปรุงอาหาร พิถีพิถันในการปรุง
อาหาร  ให้มีรสชาติอร่อย อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ แจ่วบักเผ็ด อ่อมผักอีเลิด แกงบักมี้  ซุบบัก
เขือ ซุบเห็ด  ต้มไก่ใบบักขาม  ของหวาน ข้าวงาโค  ข้าวหัวหงอก ข้าวตะโล่ง ข้าวปาด ข้าวสัมปิ เป็น
ต้น 

                    3.  ด้านเครื่องแต่งกาย  ไทยพวนนิยมสวมใส่ผ้าพื้นเมือง โดยตัดเย็บเป็นเสื้อแขน
กระบอก ผ้าซิ่นหมี่ใส่ตีนต าแนะ ผ้าสไบใช้ผ้าขะม้าอิโป้ ส าหรับสุภาพสตรี และเสื้อคอกลม หรือเสื้อ
มอฮ่อม กางเกงหัวโล่งหรือผ้าโสร่ง  ผ้าขาวม้าส าหรับโพกหัว  พาดบ่า  มัดเอว ปัจจุบันมีการน าผ้า
ไทยพวนมาตัดเย็นเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูปหลายแบบ มีความหลากหลายและสวยงามเพ่ิมมากข้ึน  ผ้า
ไทยพวน มี 4 ประเภท ได้แก่   

         3.1  ผ้าฝ้ายทอมือสีขาว และย้อมด้วยสีพ้ืนหลากหลายสีสันตามวัตถุดิบที่ได้จาก
ธรรมชาติ 
                        3.2  ผ้ามัดหมี่  และผ้าซิ่นหมี่ 
                        3.3  ผ้าขะม้าอีโป้  เป็นผ้าขาวม้าที่มีลายสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดใหญ่   
                        3.4  ต าแนะ เป็นผ้าทอหน้าแคบใช้ท าตีนซิ่น หรือชายผ้าถุง 
                     4.  ด้านวิถีชีวิต  ชาวไทยพวนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ท าสวน ท าไร่ ท านา มี
อาชีพเกี่ยวกับหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม เช่น การทอเสื่อ จักสาน การทอผ้า เป็นต้น 

                    5.  ด้านความเชื่อ ศาสนพิธี ยึดถือตามฮีต 12 คอง 14 ตามโบราณประเพณีอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการท าบุญและยึดค าสอนของบรรพบุรุษเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ดังนี้  เดือน
อ้าย บุญเข้ากรรมพระสงฆ์ เดือนยี่ บุญคูนลาน   เดือนสาม บุญข้าวจี่   เดือนสี่ บุญผะเหวด เดือนห้า
บุญสงกรานต์ เดือนหก บุญเลี้ยงบ้าน/บุญบั้งไฟ   เดือนเจ็ด บุญซ าฮะ เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 
เดือนเก้า  บุญห่อข้าวประดับดิน  เดือนสิบ  บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด  ออกพรรษา เดือนสิบสอง 
ลอยกระทงและบุญกฐิน  
                    6.  ด้านการละเล่น  ศิลปะการแสดง และดนตรี  ไทยพวนมีเครื่องดนตรี  ที่นิยมใช้
เล่นประกอบการร้องล าและการแสดงต่างๆ เช่น บักกะโต่ดโต้ง (พิณ)  แคนกลอง  กั้บแก๊บ   ฉิ่งฉาบ  
ส่วนการแสดงมีการร้องล าพวน หรือเรียกว่า การขับล าพวน แต่เดิมการขับล าพวนจะร้องช้าๆ ตาม
ต้นฉบับเดิมของเชียงขวาง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมื่อมีการสืบทอดมารุ่นต่อ
รุ่นได้มีการดัดแปลงให้เป็นท านองล าพวนเร็ว  มีจังหวะการร้องเร็วขึ้นเพ่ือความสนุกสนาน 
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พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ 
 

 
 
             ภาพที่  8.2  การจัดแสดงบ้านไทยพวน พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ 

 
                     ชมรมไทยพวนอ าเภอบ้านผือ    ได้จัดท าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ 
ด้วยความเห็นร่วมกันของผู้น าชุมชน และประชาชนชาวอ าเภอบ้านผือ โดยเสนอของบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี     ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์   ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยนายหาญชัย  ทีฆธนานนท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2554 ในการก่อสร้างเป็นจ านวน 1,900,000 
บาท  โดยใช้พ้ืนที่ในวัดลุมพลีวันบ้านถ่อน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะเป็นแบบบ้านไทย
พวนโบราณ อาคารเรือนไม้  3 หลัง   มีชานเรือนเชื่อมตัวอาคารเข้าด้วยกัน   ใต้ถุนสูง  หลังคามุง
ด้วยกระเบื้องดินเผา ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยรอบอาคาร ก่อสร้างห้องน้ าจ านวน  6  ห้อง และจัดสร้างตู้เก็บวัตถุโบราณขนาดใหญ่  จ านวน 
11 หลัง โดยใช้งบประมาณ 1,900,000 บาท จากนายวิเชียร  ขาวข า นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี และได้ท าพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีพิธีท าบุญขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีไทย
พวนโบราณ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เป็นต้นมา ภายในพิพิธภัณธ์ไทยพวนได้มีการจัดแสดง
นิทรรศการ ของตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต อาหาร เครื่องแต่งกาย ภาษา ความเชื่อ ศาสนา 
การละเล่น ดนตรี รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนไทยพวน โดยได้รับการบริจาคข้าวของ เครื่องใช้
ที่น ามาจัดแสดงจากประชาชนในชุมชน และร่วมมือกันด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
              



312 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ 
  

    โดยการน าของชมรมไทยพวนอ าเภอบ้านผือ ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ เพ่ือใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนทุก
คนในชุมชน ดังค าขวัญที่ว่า  “สืบสานวัฒนธรรมดี  ประเพณีไทยพวน ภาษาม่วนภูมิใจรักษ์  โฮมฮัก
สามัคคี”  รวมทั้งเป็นสถานส าคัญในการด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชนเผ่า ดังนี้ 
                    1.  เพ่ืออนุรักษ์ สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามชาวไทยพวนให้คงอยู่
สืบไป 

        2.  เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ ภาษาพวน ให้เป็นที่รู้จักและให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักและสืบ
ทอดภาษาของตนเอง 

        3.  เพ่ือใช้เป็นสถานที่เผยแพร่  ถ่ายทอดองค์ความรู้ของไทยพวนในทุกๆด้าน ได้แก่ 
ด้านภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย วิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนพิธี ศิลปะและการดนตรี 

        4.  เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในชุมชน 

        5.  เพื่อเป็นสถานที่และศูนย์รวมในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

การพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

                    นายบุญถม  เจริญชนม์  ประธานชมรมไทยพวนอ าเภอบ้านผือ ในฐานะผู้ดูแล
พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ   ตลอดจนคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในชุมชนอ าเภอบ้านผือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คณะครู นักเรียน  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
พิทยาภูมิ    พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป  ได้ร่วมด าเนินการก่อสร้างอาคาร ร่วมบริจาคงบประมาณ 
ตลอดจนสิ่งของและโบราณวัตถุเพ่ือน าไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  ความร่วมมือกันของชุมชนช่วย
ส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือสามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จน
สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร โดยจัดอยู่ในหมวด  
“พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน” และเป็นสมาชิกชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย และมีการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคในชุมชน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
จ านวน 149 คน โดยมี คือ พระอธิการอดุลย์ อธิปปัญโญ เจ้าอาวาสวัดลุมพลีวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาวา  วงษ์พรม  และนางสาย   อิงคประเสริฐ เป็นกรรมการที่ปรึกษา 
                    จากการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ไทยพวนบ้านผือและของชมรมไทยพวนบ้านผือ กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน มีนักเรียน
นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้ความสนใจมากยิ่งข้ึน โดยมีผลการด าเนินงานที่ได้รับ
การยกย่องชมเชยในด้านต่างๆ ดังผลงานที่สรุปมาเป็นบางส่วนดังตารางที่ 8.9  (พรพิตร พิมพิศาล, 
2559, 5 ตุลาคม: สัมภาษณ์)  
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ตารางที ่8.9  ผลงานและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ไทยพวนและชมรมไทยพวน        
 

รางวัล ผลงาน หน่วยงาน/ระยะเวลา 

รางวัลคนดีศรีอุดร ประจ าปี 2552  งานประจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ธันวาคม 2552 

รางวัล โล่เกียรติยศระดับประเทศ  
  

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม    
1 ตุลาคม 2553 

รางวัลคนดีศรีอุดรประจ าปี 2557 
1.นายบุญถม  เจริญชนม์  
ประธานชมรมฯ 
2.นางเลี่ยมทอง ทองทิพย์  
เหรัญญิกชมรมฯ 

ที่ระลึก 121 ปี เมืองอุดรธานี 
ปี พ.ศ. 2557 

จังหวัดอุดรธานี 
18 มกราคม 2558 
 

รางวัลชนะเลิศการประกวด                                           
รากเหง้าวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” 

งานสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ 
วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ  
จ.อุดรธานี 

กระทรวงวัฒนธรรม 
18 กุมภาพันธ์ 2557 

รางวัลชมเชย การประกวดกวนข้าว
ทิพย์  
 

ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี   
 

ส านักงานวัฒนธรรม                                     
จังหวัดอุดรธานี 
3 ตุลาคม 2558 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 

การประกวดส้มต านานาชาติ 
งานประจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี  
ปี พ.ศ. 2558 

จังหวัดอุดรธานี 
7 ธันวาคม 2558  

รางวัลการประกวดชุมชนต้นแบบ 

สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจ าปี  
พ.ศ. 2559 ระดับดีมาก 

โครงการภูมิปัญญาล้ าค่า สู่ลาย
ผ้าไทยพวนบ้านผือ 
 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
29 มีนาคม 2559 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

ผ้าขาวม้าอีโป้ และผ้าคลุมไหล่
ย้อมสีธรรมชาติ 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี  
5 พฤษภาคม 2559  
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ตารางที ่8.9  ผลงานและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ไทยพวนและชมรมไทยพวน (ต่อ)       
 

รางวัล ผลงาน หน่วยงาน/ระยะเวลา 
ได้รับคัดเลือกการคัดสรรหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP)  
พ.ศ. 2559 

ผ้าขาวม้าอีโป้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุดรธานี 
12 พฤษภาคม 2559 

รางวัล ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น  
1.นางสาย   อิงคประเสริฐ ที่ปรึกษา
ชมรม/ประธานกลุ่มทอผ้าไทยพวน                                        
2. นางสุมิตรา   เจริญชนม์    
เหรัญญิกชมรมฯ                                        
3.นางพรพิตร  พิมพิศาล      
เลขานุการชมรมฯ 

ชมรมไทยพวน 

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน 

อ าเภอบ้านผือ 
20 สิงหาคม 2559 
 

รางวัลชุมชนต้นแบบสืบสานมรดก 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ประจ าปี 2559  
ในระดับดีมาก 

โครงการภูมิปัญญาล้ าค่า สู่ลาน
ผ้าไทยพวนบ้านผือ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

23 ธันวาคม 2559           

 
    นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ และชมรมไทยพวนอ าเภอบ้านผือ ยังได้รับ

มอบหมายให้เป็นตัวแทนของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย  ในการร่วมงานจัดกิจกรรมที่ส าคัญ 
ดังนี้ (บุญถม  เจริญชนม์, 2559, 1 ตุลาคม) 

1. ได้รับค าเชิญจาก ฯพณฯ ท่านหลี  บุญค้ า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประจ าราชอาณาจักรไทยให้ไปร่วมกิจกรรมการแสดงในงานซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี 
ได้แก่ 
                    1.1 งานทอดกฐินพระราชทานจากประเทศไทย-ทอดถวาย ณ วัดในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว           
                    1.2 งานวันขึ้นปีใหม่ลาว (วันสงกรานต์) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธี เพ่ือร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญที่สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวประจ าประเทศไทย  ณ กรุงเทพมหานคร 
                     1.3 งานวันชาติลาว วันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี จัดที่สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิป 
ไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทย           

 2.  เป็นตัวแทนไทยพวน จัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรม งานมหกรรมชนเผ่าพ้ืนเมือง
แห่งประเทศไทย ก าหนดจัดงานในวันที่  7-9  สิงหาคม ของทุกปี  

 3. ให้ความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และอ าเภอบ้านผือ จัดงาน 
“ไทยพวนชวน เที่ยวภูพระบาท” ซึ่งเป็นงานประจ าปีของอ าเภอบ้านผือ จัดงานในสัปดาห์ที่ 3 เดือน
มกราคมของทุกปี 
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 4. เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไทยพวน ส าหรับ 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

 5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ส าหรับ
ผู้สนใจแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม 

 6. เป็นสมาชิกชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศและมีการ
ประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือก าหนดแนวนโยบายในการบริหารจัดการ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
2.2  ทะเลบัวแดง 

 
      ประวัติความเป็นมา 

 
                        หนองหานกุมภวาปีเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ 
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าส าคัญตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เป็นแหล่งทรัพยากรส าคัญของ
ชุมชนที่พ้ืนที่ติดต่อกับหนองหานกว่า 40 ชุมชน มีระดับน้ าขึ้นลงอยู่กับการปล่อยน้ าของฝายกุมภวาปี 
ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าปาว และจากการศึกษาพบว่า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหนองหาน มีความหลาก 
หลายทางชีวภาพ ของสาหร่ายและพืชน้ าโดยเฉพาะดอกบัวแดง ซึ่งมีสีแดงอมชมพู รวมทั้งปลาน้ าจืด
สายพันธุ์ต่างๆ นกท้องถิ่น เป็นแหล่งชุมนุมของนกที่อพยพมาจากประเทศจึน ยุโรป และตะวันออก
กลาง ที่ส าคัญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (วรัญญา  จีระวิพูลวรรณ, 2553: 72-85) 
โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจ านวนมาก จะ
งอกงามและโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ า โดยจะมีจ านวนมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
และจะค่อยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะเริ่มบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 
11.00 น. จ านวนดอกบัวที่มองสุดสายตามจึงเป็นที่มาของ ทะเลบัวแดง (เทศบาลนครอุดรธานี, 
2558ก: 62-63) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี และองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้
ประชาสัมพันธ์ ให้ทะเลบัวแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดอุดรธานี  
 
                      ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ 
 
                          ทะเลบัวแดง มีพ้ืนที่มากถึง 22,500 ไร่ หรือประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร 
ความยาวของคันดินรอบหนองหาน ระยะทาง 80 กิโลเมตร เนื้อที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอหนอง
หาน และบางส่วนอยู่ในเขตอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม และอ าเภอกู่แก้ว บริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถ
ลงไปศึกษาเข้าชมได้ ตั้งอยู่ในเขตบ้านเดียม ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ห่างจาก
ตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 45 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ผ่านทางหลวงหมายเลข 2 
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อุดรธานี-กุมภวาปี เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 26 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางห้วยสามพาด-อ าเภอประจักษ์ศิลปา
คม ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร  
 

 
 
                  ภาพที่ 8.3  ทะเลบัวแดง ดอกบัวสีแดงสีเดียวเต็มพ้ืนน้ ากว่า 22,500 ไร่ 
 

         การเข้าใช้บริการและเยี่ยมชม 
 

                          เนื่องจากทะเลสาบบัวแดงเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่มาก ชุมชน
บ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดท่าเรือไว้ส าหรับให้บริการ
ล่องเรือเพ่ือชมบัวแดง เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. ของทุกวัน เรือขนาดเล็กสามารถนั่งได้ 
2-3 คน และขนาดใหญ่นั่งได้ 10-12 คน โดยคิดราคาค่าเข้าชมคนละ 100 บาทต่อเที่ยว หากมาเป็น
หมู่คณะสามารถเหมาล าในราคา 500 บาทต่อเที่ยว ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.30 ชั่วโมง ในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เพ่ือให้สามารถมาล่องเรือ รับประทานอาหารและชมพระ
อาทิตย์ขึ้นในยามรุ่งเช้า  และในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน 
หนองหานกุมภวาปี  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของเยาวชน  การประกวดวาดภาพและ
ภาพถ่ายทะเลบัวแดง การประกวดธิดาบัวแดง การประกวดร้องเพลง การประกวดวงดนตรีโปงลาง 
การจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 

 
         การพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 
             เนื่องจากทะเลบัวแดงมีอาณาเขตกว้างขวางมาก จึงประสบปัญหาในการดูแล

และเตรียมความพร้อมในการเข้าชมของนักท่องเที่ยว ในบริเวณที่เป็นจุดที่เข้าถึงได้จึงมีการปรับปรุง
และพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้  (อานิสงค์  โอทาตะวงศ์, 2557: 53; ซาเบีย บุญสนธิ, 2550) 
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1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่ พัฒนา
เส้นทางจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง จัดท าป้ายบอกทางทุกระยะ  

2. ปรับปรุงท่าเรือลงชมทะเลบัวแดง จัดสร้างจุดชมวิวในลักษณะหอคอย เพ่ือให้สามารถ
มองเห็นภาพทะเลบัวแดงในระยะไกลและมุมกว้างขึ้น มีการขยายพ้ืนที่พัก ร้านค้า และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ 

3. หลังจากท่ีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ท าให้เกิดปัญหาน้ าตื้นเขิน
และจ านวนดอกบัวเน่าเสียและมีจ านวนลดน้อยลง หน่วยงานภาครัฐจึงได้มีโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี โดยท าการขุดลอกหนองหาน โดยใช้งบประมาณถึง 991 ล้าน
บาท ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ดอกบัวในทะเลบัวแดงมีจ านวนมากขึ้น 

 
    จุดเด่นในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของทะเลบัวแดง 

                 
    ความอุดมสมบูรณ์ของหนองหานนอกจากเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา

และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของบัวสายหรือบัวแดงแล้ว ยังมีจุดเด่นที่
น่าสนใจ ดังนี้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2559; สามารถ  ปิติพัฒน์ และ กฤษฎา  ณ หนองคาย, 2556: 
256-257; Bell, 2014) 

1.  ทะเลบัวแดง หรือทะเลสาบหนองหาน ถูกจัดอันดับจากส านักข่าวซีเอ็นเอ็น ให้เป็น
1 ในจ านวน 5 แห่งของ “ทะเลสาบที่แปลกท่ีสุดในโลก”  และได้รับการประชาสัมพันธ์จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยว “Unseen Thailand” 
                 2.  เป็นแหล่งชมทุ่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นแหล่งธรรมชาติแห่งใหม่ด้วย
ความโดดเด่นของธรรมชาติจากดอกบัวแดงจ านวนนับล้านต้นที่ผลิดอกบานเป็นทุ่งกว้างสุดสายตา  
                 3.  ได้รับความสนใจจากสื่อสารมวลชนมาก ท าให้มีการเผยแพร่ภาพในสื่อต่างๆ อย่าง
กว้างขวางทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และเครือข่ายออนไลน์ โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต ท าให้เป็นที่รู้จัก
วงกว้างและมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ 

 4.  ชุมชนมีได้ด าเนินการก่อตั้งสหกรณ์เรือน าชมทะเลบัวแดงและนกพ้ืนถิ่น จัดตั้งกลุ่ม
โฮมสเตย์บ้านเดียมเพ่ือให้บริการที่พัก 

                 5. เป็นแหล่งสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจจากที่ทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมกันพัฒนาทั้งด้านการ
จัดการท่องเที่ยว การอนุรักษ์พืชพันธ์ ความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ชาดอกบัว ผ้าใยบัว สมุนไพรจากบัว รวมทั้งการผลิตของที่ระลึก การล่องเรือ ถ่ายภาพ 
เป็นต้น 

6. ที่มาของหนองหานเป็นต้นต านานนิยายรักอมตะ ผาแดง-นางไอ่ ซึ่งนิทานพ้ืนบ้าน
ของชาวอีสาน ต านานเล่าขานเรื่องเมืองขอม การเกิดชื่อหมู่บ้านและเกาะต่างๆ ที่อยู่รอบหนองหาน 
วัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณี วิถชีีวิตความเป็นอยู่ตามแบบชุมชนดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งสามารถน ามา
ต่อยอดหรือบูรณาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้  
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7. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สร้างความสุขให้กับผู้พบเห็น โดยชุมชนได้มีการจัด
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการวิวาห์ล้านบัว และการประกวดภาพถ่าย ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

ผลจากการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทะเลบัวแดงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจน
ประสบความส าเร็จนี้ ท าให้พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีดอกบัวแดงบานอยู่ตามหนองบึงขนาดใหญ่ต่างพยายาม
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามมา เช่น วังบัวแดง ต าบลปะโค อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
หนองบัวแดง จังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น 

    อย่างไรก็ตามทะเลบัวแดงจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีระยะของการเข้าชม 
เนื่องจากดอกบัวจะมีมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์เท่านั้น และจะลดจ านวนลงเรื่อยๆ จน
เข้าสู่ช่วง บัวเน่า หรือเป็นช่วงที่บัวเก่าล้มตายลงกลายเป็นอาหารของปลาและทับถมลงใต้น้ า
กลายเป็นปุ๋ยส าหรับบัวชุดใหม่  โดยในช่วงนี้น้ าจะลักษณะขุ่นและเน่าเหม็น โดยมีบัวอีกสายพันธุ์ที่มี
ความแข็งแรงกว่า ได้แก่ บัวหลวง เข้ามาผลัดเปลี่ยนให้เกิดความงดงามแตกต่างออกไป และเป็น
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตจากบัวหลวงเพ่ือน าไปจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 
ก่อนที่บัวแดงชุดใหม่จะเริ่มเติบโตขึ้นมาอีกครั้งในเดือนตุลาคมถัดไป โดยเหตุนี้ ทะเลบัวแดงจึงเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่มีช่วงระยะเวลาในการเข้ามาศึกษา การเข้าเยี่ยมชมเป็นไปตามฤดูกาล แตกต่างจาก
แหล่งการเรียนรู้ประเภทอ่ืน จึงเกิดประเด็นค าถามที่ว่า ทะเลบัวแดงแห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนและส าคัญเพียงพอที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญใหม่ของจังหวัดอุดรธานีต่อไปได้ยาวนาน
เพียงใด  

       
 
3. กรณีศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 

              3.1 พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 
 
           พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีตั้งอยู่อาคารราชินูทิศ ถนนโพศรี เขตเทศบาลนคร

อุดรธานี เริ่มเปิดบริการในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็น
อาคาร 2 ชั้น ก่อด้วยอิฐหรือปูน รูปทรงแบบตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยา มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า 
ซุ้มประตูหน้าต่างโค้ง ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ ปี พ.ศ. 2463 ในอดีตเคยใช้เป็นโรงเรียนสตรี
ประจ าจังหวัด และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันได้ปรับปรุง
อาคารดังกล่าวในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการบูรณาครั้งใหญ่สุดในรอบ 90 ปี พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 
จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดด้านประวัติศาสตร์  โบราณคดี 
ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระ
เกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี โดยมีรูปแบบในการปรับปรุงและ
พัฒนาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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      การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  

 
              เทศบาลนครอุดรธานีได้มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยจะเปิดใช้และให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  
โดยปรับปรุงทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ ดังนี้ (เทศบาลนครอุดรธานี, 2558ก: 62-63, 2558ข, 90-
91; อิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ: 2559: 22; เทศบาลนครอุดรธานี, ม.ป.ป.: 7) 

1. ด้านกายภาพ ได้แก่ การบูรณะอาคาร ซึ่งมีอายุครบ 90 ปีพอดี เนื่องจากตัว
อาคารมีระบบโครงสร้างแบบระบบผนังรับน้ าหนัก โดยไม่มีเสาคานเหมือนอาคารทั่วไป ผนังมีความ
หนาถึง 60 เซนติเมตร ท าหน้าที่รับน้ าหนักท้ังหมดของอาคาร ความพิเศษของอาคารแห่งนี้ คือค้นพบ
โครงสร้างอิฐไม้ คือการตัดไม้ให้มีขนาดเท่ากับอิฐและน ามาเรียงสลับกับอิฐเป็นระยะ โดยการเรียงอิฐ 
5 แถว จะพบอิฐไม้ 1 ก้อน ต่อกันจนสูงจากพ้ืนประมาณ 1.20 เมตร และสลับอิฐและอิฐไม้ใน
ลักษณะนี้รอบโครงสร้างของส่วนที่เป็นประตูและหน้าต่าง ซึ่งกรมศิลปากรยังไม่สามารถให้ค าตอบได้
ว่าเหตุใดจึงต้องมีอิฐไม้แทรก ซึ่งถือเป็นแห่งแรกท่ีพบในประเทศไทยเพราะไม่เคยพบที่ใดมาก่อน แต่
เนื่องจากอาคารก่อสร้างมานาน พ้ืนที่โดยรอบจึงสูงกว่าใต้ถุนอาคาร ท าให้มีน้ าขังและก่อให้เกิดความ
ชั้น ส่งผลให้อิฐไม้ช ารุดเสื่อมสภาพท าให้ตัวอาคารต้องได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ การปรับปรุงอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกรมศิลปากรที่ก าหนดว่าต้องท าให้เหมือนเดิมมากที่สุด ทั้งกระเบื้องที่ต้อง
มาจากแหล่งเดิมคือจังหวัดเชียงใหม่ อิฐมอญจากแหล่งเดิมคือจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสีผนังต้องมีการ
วิเคราะห์ว่ามีสีที่ทับมามากี่ยุคแล้ว แต่ละยุคใช้สีอะไร เพ่ือให้ยังคงรักษาคุณค่าของโบราณสถานของ
ชาติสืบไป โดยในการบูรณะพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ ได้ก่อสร้างอาคารเพ่ิมอีกหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นอาคารรูปแบบ
ทันสมัย 2 ชั้น เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดประชุม ซื้อบัตรเข้าชม รวมทั้งห้องควบคุมงานต่างๆ ส่วนชั้น
บนจะเป็นร้านกาแฟ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สวนสาธารณะหนองประจักษ์ 

2. ด้านคุณภาพ ได้มีการด าเนินการวางแผนจัดนิทรรศการ การน าเสนอองค์
ความรู้ต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบและเนื้อหาใหม่ ปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นหลักโดยผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้สื่อมัลติมีเดียทั้ง
แสง สีเสียง ซ่ึงออกแบบโดย นายสราวุธ  เฮ้งสวัสดิ์ ครีเอทีฟโฆษณาและนักเขียนรุ่นใหม่เจ้าของ
นามปากกา นิ้วกลม โดยมีการออกแบบเพ่ือปรับปรุงนิทรรศการเป็น 2 ส่วน คือ นิทรรศการชั้นบน 
และนิทรรศการชั้นล่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (เทศบาลนครอุดรธานี, ม.ป.ป.: 8-26) 

2.1 นิทรรศการชั้นบน  ประกอบด้วยห้องจัดนิทรรศการจ านวน 15 ห้อง 
ได้แก่ 

ห้องท่ี 01 ก าเนิดหมากแข้ง : การเกิดขึ้นของบ้านเดื่อหมากเข้งในฐานะเป็น
ผลผลิตของการเมืองสยาม และการเมืองโลก 

ห้องท่ี 02 มือที่สร้างเมือง : อุดรธานีในฐานเมือง “Man Made” จากอ านาจ
รัฐส่วนกลาง แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดและวิธีการจัดการเมืองที่ยึดโยงอยู่กับความเป็นสมัยใหม่ของรัฐ 
สะท้อนผ่านบทบาทของบุคคลจากส่วนกลางที่เข้ามาสร้างเมือง 
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ห้องท่ี 03 กว่าจะเป็นอุดรธานี : การพัฒนาเมืองในยุคแรก แสดงถึงความเป็น
สมัยใหม่และความหลากหลายของเมือง สะท้อนผ่านสิ่งปลูกสร้างส าคัญ ระบบผังเมือง การคมนาคม
และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมถึงความหลากหลากของผู้คนและชาติพันธุ์ 

ห้องท่ี 04 ชีวิตชาวอุดร : วิถีชีวิตชาวบ้านและชาวเมืองอุดรธานี ในเมืองที่ถูก
ออกแบบและสร้างข้ึน 

ห้องท่ี 05 เมื่อความเปลี่ยนแปลงมาเยือน : การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ผลกระทบ
ต่ออุดรธานี และการมาถึงของรถไฟที่ท าให้เมืองขยายตัวหลายด้าน 

ห้องท่ี 06 ไอร้อนสงครามโลก : สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อปูทางไปสู่สงคราม
เย็น เกร็ดประวัติศาสตร์สนุกๆ เกี่ยวกับกรณีพิพาทอินโดจีน อุดรธานีถูกใช้เป็นฐานบินต่อสู้กับ
ฝรั่งเศส และผลกระทบของสงครามโลกต่ออุดรธานี 

ห้องท่ี 07 ระอุสงครามเย็น : จุดสิ้นสุดของสงครามโลกต่อนเองด้วยสงคราม
เย็น เพ่ือเป็นการปูพ้ืนไปสู่สงครามเวียดนาม ผลกระทบต่ออุดรธานีในเบื้องแรก 

ห้องท่ี 08 G.I. ทหารเกณฑ์มะกัน : การเข้ามาของทหารจีไอ ส่งผลกระทบต่อ
เมือง และคนอุดรอย่างรุนแรงและมหาศาล 

ห้องท่ี 09 รอยจ าแห่งอดีต : ย้อนรอยอดีตร่วมสมัยที่ผู้ใหญ่ในยุคนี้เล่าให้
ลูกหลานฟัง 

ห้องท่ี 10 งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา : การสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม และ
การถนอทหารออกจากอุดรธานี 

ห้องท่ี 11 ทศวรรษที่สูญหาย : ผลกระทรบของการถอนฐานทัพออกไปของ
สหรัฐอเมริกา ที่มีต่ออุดรธานี 

ห้องท่ี 12 ยืนหยัดบนล าแข้ง : การปรับตัวและยืนหยัดของคนอุดร 

ห้องท่ี 13 กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม : พระราชประวัติและคุณูปการของ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 

ห้องท่ี 14 อีสานอิรยสงฆ์ : วัตรปฏิบัติและค าสั่งสของวัดป่าสายพระอาจารย์
มั่น ภูริทัตโต 

ห้องท่ี 15 คนดีศรีอุดร : บุคคลที่มีคุณูปการต่ออุดร และคนอุดรที่ออกไปสร้าง
ชื่อเสียง แบ่งเป็นหมวดหมู่ 

2.2 นิทรรศการชั้นล่าง : มีการปรับปรุงห้องนิทรรศการจ านวน 11 ห้อง ได้แก่ 
ห้องท่ี 01 เมืองที่มีชีวิต : อุดรธานีเมืองที่มีชีวิต ค าแนะน าเบื้องต้นในการเข้า

ชมพิพิธภัณฑ์ และที่มาของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 
หอ้งที่ 02 ผืนดินอีสานใต้ทะเล : อีสานอดีตคือทะเล พ้ืนที่ภาคอีสานราว 300 

ล้านปีมาแล้วเป็นทะเล น้ าทะเลไหลท่วมดินแดนแห่งนี้และได้ถูกปิดก้ันด้วยเทือกเขา หลักฐานคือซาก
ฟอสซิลหอยทะเลที่พบในหลายพื้นที่ 

ห้องท่ี 03 เมื่อแผ่นดินแปรสัณฐาน : การยกตัวของแผ่นดินอีสาน การเกิดแอ่ง
ไดโนเสาร์ การยกตัวของแผ่นดิน การเกิดที่ราบสูงโคราช และความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน 
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ห้องท่ี 04 อาณาจักรเกลือ : เกลือกับการสร้างอารยธรรมของมนุษย์ 
ทรัพยากรและอุตสาหกรรมเกลือในอุดรธานี 

ห้องท่ี 05 จากชุมชนสู่วัฒนธรรม : ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเส้นเลือดใหม่ท่ีให้ชีวิต
แก่ภูมิภาค ครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เป็นอู่อารยธรรม
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

ห้องท่ี 06 จากวัฒนธรรมสู่อารยธรรม : อารยธรรมบ้านเชียงและอารยธรรม
ร่วมในลุ่มน้ าโขง เสน่ห์ของบ้านเชียงในฐานะดีไซน์เนอร์และอารยะธรรม 

ห้องท่ี 07 บ้านเชียง : บ้านเชียงในบริบทโลกสมัยใหม่ ผลกระทบของอารย
ธรรมบ้านเชียงต่อผู้คนในยุคปัจจุบัน 

ห้องท่ี 08-09 ของดีเมืองอุดร : สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลอุดรธานี 
ร้านอาหารอร่อย ร้านของฝาก สวนสาธารณะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ห้องท่ี 10 อนาคตในมือคุณ : ศักยภาพของเมือง การบริหารงาน การสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและทิศทาง 

ห้องท่ี 11 ประวัติอาคาร : ประวัติอาคารราชินูทิศและห้องรับแขกในโอกาส
ส าคัญ 
 สิ่งส าคัญท่ีเกิดจากปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร
ใหม่ เพ่ือใช้เป็นอาคารศูนย์บริการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยสะท้อนภูมิปัญญา
ด้ังเดิม สู่งานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยน าลวดลายผ้าหมี่ขิด ซึ่งเป็นลาย “ผ้าขิดพระราชทาน”  
เอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีมาฉลุเหล็กท่ีห่อหุ้มตัวอาคารใหม่ไว้  เมื่อมีแสงแดดตกกระทบมายังตัว
อาคาร ท าให้ปรากฎเป็นลวดลายหมี่ขิดอย่างงดงามบนพ้ืน (อิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ, 2559: 22) 
ซึ่งถือเป็นการดึงเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมหลักของจังหวัด มาประยุกต์ให้กลายเป็นรูปแบบ
เรขาคณิต ที่สร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นและคงรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการปรับภูมิ
ทัศน์รอบพิพิธภัณฑ์ โดยมีการท าถนน ก าหนดเส้นทางเข้าออกใหม่ มีการเปิดพ้ืนที่โล่งเพื่อให้มีการ
เชื่อมต่อด้วยสะพานข้ามไปสู่หนองประจักษ์ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ติดกัน และมีการตกแต่งด้วย
การปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า เพ่ือสร้างความสวยงาม และมีระบบระบายน้ าออกจากตัวอาคารไปยังหนอง
ประจักษ์เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วม และลดความชื้นที่เป็นปัญหากับตัวอาคารเดิมให้หมดไป 
 

แนวทางในการการจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
  
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทต่างๆ ทีจ่ัดตั้ง เปิดท าการหรือให้บริการมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาคล้ายคลึงกันคือ จ านวนผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการ หรือการใช้
ประโยชน์ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ที่เคยเข้าชมแล้ว มักจะไม่อยากเข้ามาชมหรือใช้บริการอีก หากยัง
ไม่มีปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมหรือบริการใหม่ๆ มิหน าซ้ าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนส่วน
ใหญ่ ล้วนอาศัยทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นหรือชุมชนแห่งนั้นมาเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดแสดง ยิ่ง
สร้างความคุ้นชินและขาดแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการเกิดความอยากรู้อยากเห็นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ใน
พิพิธภัณฑ์มักจัดนิทรรศการถาวรไว้เป็นเวลายาวนานหลายปี กว่าจะมีการปรับปรุงหรือน าเสนอใน
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รูปแบบใหม่ก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน ทั้งนี้เพราะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการมาใช้ในการ
ด าเนินการ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ และการด าเนินการปรับปรุงใหม่แต่ละครั้งจ าเป็นต้องใช้เวลา 
บางส่วนต้องหยุดท าการหรือหยุดให้บริการไปชั่วคราว  

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการ
ด าเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจอยู่เสมอ ผู้เขียนได้วิเคราะห์
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนยุคใหม่จากประสบการณ์ประกอบหลัก
ทฤษฎีการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนยุคใหม่ 
 

    การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในการเข้าบริการแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน โดยวิธีการเรยีนรู้รูปแบบใหม่ น่าจะเป็นแนวทางส าคัญท่ีแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท
ต้องน ามาใช้เป็นฐานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Resources) 
ทีต่้องเติมเต็มด้วยองค์ความรู้ และเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น
ส าคัญของการสร้างเครือข่ายของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
ตามทัศนะของผู้เขียน สามารถสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนยุคใหม่ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

1. แหล่งที่มาของความรู้และเนื้อหาความรู้ 
 

ได้แก่ที่มาหรือตัวแทนของความรู้ที่สามารถอ้างอิงถึงความมีอยู่ขององค์ความรู้ในชุมชน 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น อยู่ตัวบุคคล ภูมิปัญญา วัตถุสิ่งของ สถานที่ วัฒนธรรมประเพณี เป็น
ต้น แหล่งที่มาของความรู้มีความส าคัญต่อการคงอยู่ของแหล่งการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งการ
เรียนรู้สามารถเสื่อมสลาย ผุฟัง หรือสูญหายได้ ทั้งยังอาจมีการหลงลืม คลาดเคลื่อน จนไม่สามารถให้
เรื่องราวที่ถูกต้องได้อย่างชัดเจน หากไม่มีการบอกเล่า ถ่ายทอด หรือบันทึกลงในสื่อสารสนเทศ
รูปแบบต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ออกมาเป็นภาพ เอกสาร เนื้อหา
ความรู้ (Content) เพ่ือเป็นหลักประกันความยั่งยืนและสามารถน ามาต่อยอดขยายผลหรือใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ เนื้อหาความรู้มีที่มาจากแหล่งความรู้ทั้งท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของ
แต่ละบุคคล จากประสบการณ์การศึกษาวิจัย การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองบัว
น้อย (ประภากรแก้ว วรรณา, พฤษมงคล จุลพูล, นาวา  วงษ์พรม และชไมพร  ชัยวินิตย์, 2548)  
และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คอง-คะล า วิถีลาวชาวหลวงพระบาง (นาวา  วงษ์พรม และคณะ, 
2558) ที่ได้สกัดเอาความรู้และประสบการณ์ในตัวบุคคลออกมาโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
โดยน ามาบันทึกลงในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น มาใช้เพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งการ
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เรียนรู้ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และจากผลการศึกษายังพบว่า เมื่อมีการสกัดองค์ความรู้ออกมา
จากตัวบุคคลมาบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ ยังมีผลต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณจ์ากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ รวมทั้งท า
ให้การขยายการบริการจากชุมชนไปสู่ประชาชน และผู้สนใจได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย 

 
2. การจัดการความรู้ 
  

องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ในชุมชนที่ส าคัญมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คน 
เทคโนโลยี และกระบวนการ การที่แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ จะสามารถด าเนินการการจัดการความรู้ที่มี
อยู่อย่างหลากหลาย มาจัดเก็บและรวบรวมไว้ในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้ ต้องอาศยั
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเป็น
เครื่องมือโดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และเป็นกระบวนการจัดการความรู้ของ
ชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังที่ เรณุมาศ  กุลศิริมา, นุจิรา รัศมีไพบูลย์, เปรมฤทัย  แย้มบรรจง 
และ ภาณุพงศ์  พนมวัน (2560: 162) ได้กล่าวไว้ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การแสวงหาความรู้ การ
สร้างความรู้ การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ การใช้ความรู้ และการติดตามประเมินผลความรู้ ทั้งนี้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการต้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ของชุมชน และ
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนจนได้องค์ความรู้ที่จะน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในล าดับต่อไป 

 
3. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  

ได้แก่ ขั้นตอนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ออกแบบตามล าดับประสบการณ์ในการ
ชมหรือการเรียนรู้ จากเรื่องง่ายๆ ไปสู่รายละเอียด โดยเริ่มจากการแสดงแนวคิดหลักของแหล่งการ
เรียนรู้ (Orientation) เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้นั้น โดยใช้
รูปแบบของการเผยแพร่ที่หลากหลาย เช่น การจัดแสดง ภาพ ของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจ าลอง การ
สาธิต การบรรยาย เป็นต้น โดยผสมผสานด้วยกราฟิก ภาพยนตร์ สื่อมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว แสง 
สี แสง และน าเนื้อหาความรู้จากแหล่งที่มาของความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่มเป้าหมายให้
เหมาะสมกับ อายุ เพศวัย โดยค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
แต่ละบุคคล ใช้เทคนิคในการน าเสนอโดยปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก 
(Discovery)  ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling) โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง เช่น เกม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องดึง ผลัก ชัก โยก 
สัมผัส หรือลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะสร้างความสนุกสนานเพลิน ส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็น ให้ท า
ให้อยากศึกษาเรียนรู้มากข้ึน 
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4. การปรับปรุงอาคารสถานที่ 
  

มีการน าเอาหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) มาใช้ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและความเสมอภาคในการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เช่น การออกแบบทางเดินส าหรับผู้พิการ 
การออกแบบสิ่งของที่จัดแสดงตามล าดับประสบการณ์การชม การเพ่ิมพ้ืนที่หรือจัดที่ว่างให้สอดคล้อง
กับกลุ่มผู้ใช้และหลักการเรียนรู้ สถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ บริเวณหรือแหล่งที่มาของ
ความรู้ หรือสถานที่จัดการเรียนรู้ อาจเป็นสถานที่จริง สถานที่ใกล้เคียง หรือสถานที่ที่จัดสร้างข้ึน 
เลียนแบบ หรือจ าลอง และมีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ 
ได้แก่ ที่นั่ง  เครื่องฉาย ระบบเสียง แสง สี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ดังตัวอย่าง การ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีที่ได้น าหลักการต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงด้านกายภาพและ
ด้านคุณภาพของอาคารสถานที่ ตลอดจนการจัดรูปแบบการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือให้
สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนทุกคน ได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 

  
5. ผู้จัดการเรียนรู้ 
  

หรือผู้ให้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการในการ
วางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาของความรู้ ไปจนถึงการประเมินและติดตามผลการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนจะต้องเป็นหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสามารถแพร่ขยายไปในวงกว้าง โดยการสนับสนุนจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ การใช้ภาษาไทยและภาษาสากล ตลอดจนภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ต้องการเป็น
พิเศษ เช่น ภาษามือ เป็นต้น รวมทั้งมีศักยภาพในการรองรับผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้
ต้องการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางหู หรือผู้ทุพพลภาพ เป็นต้น 
ดังนั้นนอกจากจะปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แล้ว ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะต่างๆ ให้กับผู้จัดการเรียนรู้หรือผู้ให้บริการในแหล่งการเรียนรู้ โดยจัดการอบรมให้ความรู้ เช่น
โครงการอบรมด้านภาษา การอบรมมัคคุเทศก์น้อยของพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ เป็นต้น 

 
6. การประชาสัมพันธ์  
 
    เน้นการสร้างให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีความโดดเด่นสะดุดตา และง่ายต่อการเข้าถึง 

เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้มีผู้ใช้บริการสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น คุณภาพการให้บริการที่ดีเป็น
พ้ืนฐานของการประชาสัมพันธ์ ที่จะท าให้ผู้คนกล่าวถึงและแพร่กระจายไปในวงกว้าง การสร้างความ
ประทับใจตั้งแต่แรกใช้บริการ ย่อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับแหล่งการเรียนรู้ ผสานกับการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
มัลติมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่เป็นที่นิยมใช้โดยทั่วไปในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ ยูทูป การใช้แอพลิเคชั่น คิว
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อาร์โค้ด เป็นต้น ดังตัวอย่างจากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์
ชมรมไทยพวนจังหวัดอุดรธานี ของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อิษฎา  
การะพันธ์ และ ธนกฤต  อุตระธิยางค์, 2560) ซึ่งเป็นการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่ง
การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือและผลงานต่างๆ ของชมรมไทยพวนจังหวัดอุดรธานี และจาก
ประสบ การณ์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (พฤษมงคล  จุลพูล, 
ประภากร  แก้ววรรณา, นาวา  วงษ์พรม และวราภรณ์  ขยายผล, 2553) ซึ่งพบว่า การพัฒนาสื่อโดย
ใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูล ท าให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงและใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (สามารถ  ปิ
ติพัฒน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย, 2556: 256) ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัด
อุดรธานี ซึ่งก าลังได้รับความนิยม ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างของแหล่งท่องเที่ยวมากท่ีสุด นอกจากนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ โดยน าเอาองค์ความรู้ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนจุดเด่นที่
เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งการเรียนรู้ไปจัดแสดง เช่น ชมรมไทยพวนเข้าร่วมประกวดขบวนแห่ทาง
วัฒนธรรมงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี การร่วมงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศ
ไทย การร่วมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยพวนในงานบายศรีสู่ขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ลาว เป็นต้น ซึ่ง
ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมที่สร้างจุดเด่นให้กับพิพิธภัณฑ์ ช่วยให้ชมรมและพิพิธภัณฑ์ไทย
พวนเป็นที่รู้จักและจดจ าในวงกว้างมากขึ้น 

 
7. ผู้ใช้บริการ 
  

ผู้ชมหรือผู้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของแหล่งการเรียนรู้ ผู้ใช้บริการที่พึงประสงค์ต้องมีความพร้อม มีความ
มุ่งม่ัน ใส่ใจในศึกษาหาความรู้ มีมารยาทในการใช้สาธารณสมบัติ เป็นผู้ใช้บริการที่ดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ
รักการเรียนรู้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกันทั้งอายุ เพศ วัย สถานภาพ 
การศึกษา วุฒิภาวะ สิ่งที่แหล่งการเรียนรู้จะสามารถท าได้คือการให้ความรู้ด้วยการจัดบริการและ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้แหล่งการเรียน ตลอดจนการใช้ถึงสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ที่มีอยู่ในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ที่หาได้จากแหล่งอื่นๆ การจัดกิจกรรมและบริการที่เชิงรุก เป็น
สิ่งที่แหล่งการเรียนรู้ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการห้องสมุดจ าลองมาให้บริการในห้างสรรพสินค้าซึ่งอยู่ใจกลาง
เมือง โดยออกแบบเป็นห้องสมุดสมัยใหม่ในชื่อ BEYOND CAFÉ ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามให้
สามารถเข้ามานั่งอ่าน ยืมหนังสือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ ท าให้ผู้ใช้บริการกลุ่มชุมชนเมือง
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก หรือกรณีพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ จ าลองบ้านไทยพวนน าเอาวิถีชีวิต 
เครื่องใช้ของสะสมที่เป็นเอกลักษณ์มาจัดแสดงร่วมในงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง ในบริเวณลานกิจกรรม
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เป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้ผู้ใช้บริการที่อยู่ต่างชุมชนต่างอ าเภอตลอดจนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอ่ืนๆ 
มีโอกาสได้เข้าศึกษาเรียนรู้ และเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ และสร้างความสนใจให้แก่ผู้ผ่านไปมา 
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสร้างจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นต้น ส่วนกรณีการจัดกิจกรรมและบริการส าหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างเช่น จากผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุของ สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2559: 69-72) พบว่า ต้องมีการส ารวจความต้องการจาก
ผู้สูงอายุในชุมชนนั้นๆ โดยจัดหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมตามล าดับความต้องการ ข้อมูล
ความรู้ทีต่้องการอันดับแรกคือด้านการส่งเสริมสุขภาพ และปัญหาและอุปสรรคส าคัญคือวิธีการรับ
ความรู้และข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการใช้และเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นับเป็นสิ่งส าคัญที่แหล่งการเรียนรู้ต้องน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือตอบสนองให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

 
8. การสร้างเครือข่าย 

  
                 เครือข่ายของแหล่งการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีความส าคัญการ
จัดบริการและกิจกรรมต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเชิงวัฒนธรรมที่เป็น
การรวมตัวกันของผู้ประสบปัญหาหรือผลกระทบคล้ายคลึงกัน เช่น แหล่งการเรียนรู้ประเภท
พิพิธภัณฑ์ มีการรวมตัวกันตั้งเป็นชมรมระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ ได้
อาศัยเครือข่ายชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย ในนามของชมรมไทยพวนจังหวัดอุดรธานีและร่วมกัน
กับชมรมไทยพวนที่มีอยู่ทั่วประเทศจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ มีการ
แบ่งปันทรัพยากรและภูมปัญญา ตลอดจนสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร เช่น การจัดงาน
ไทยพวนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการจัดงานเป็นประจ าทุกปีหมุนเวียนไปตามจังหวัดและภูมิภาคต่างๆ 
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดการแสดง การบรรยายทางวิชาการ การจัดการ
ประกวดเป็นต้น และมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ ได้แก่ การจัดกิจกรรมงาน
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ งานบุญกฐิน การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงกับรัฐบาลและกลุ่มไทย
พวนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้เกิดกิจกรรมและบริการที่ยิ่งใหญ่และมี
ศักยภาพ จนได้รับการยอมรับให้เป็นตัวแทนไปจัดการแสดงในงานระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง เครือ 
ข่ายแหล่งการเรียนรู้ที่มีบริบทหรือที่มาอย่างเดียวกัน เป็นความสัมพันธ์ในแบบปฐมภูมิซึ่งเป็นเครือ 
ข่ายที่มีความแน่นแฟ้น ใกล้ชิดรักใคร่กันอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและส่งผลให้การ
ด าเนินงานต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้จะต้องไม่ละเลย
ต่อการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในชุมชนที่
เป็นก าลังส าคัญที่สุด ที่จะช่วยให้แหล่งการเรียนรู้สามารถดึงเอาอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาได้เป็น
อย่างดี ดังผลการศึกษาการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ของ
เบญจวรรณ  สุพันอ่างทอง (2555: 105-107) ที่พบว่า กลุ่มบุคคล ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้น า
ชุมชน ชาวบ้าน และเขยฝรั่ง เป็นสื่อบุคคลที่ส าคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือเป็นอย่างดีกับนักท่องเที่ยว
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ทั่วไป  ดังนั้น การมีเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ล้วนแต่เป็นฟันเฟือง
ส าคัญในการขับเคลื่อนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้ก้าวสู่การเป็นท่องเที่ยวระดับสากล 
 

9. การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้  
 
เป็นการวัดผลว่าการจัดการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้นั้นได้ผลดีมากน้อยเพียงใด เพ่ือ

จะได้น ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป การติดตามและประเมินผลที่ดีต้องท าทุกระยะ ทั้งก่อน
ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที ไม่สะสมจนก่อให้เกิดปัญหาบานปลายจนยากแก่การแก้ไข ตัวอย่างที่พบ
จากร่วมด าเนินการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ ได้แก่ ความเสียหายของอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เป็น
เรือนไม้แบบไทยพวนโบราณ ซึ่งยกสูงเป็นอาคารสองชั้น มีลักษณะเป็นชานยื่นเชื่อมโยงกัน เนื่องจาก
เป็นไม้เก่าและต้องรับน้ าหนักของสิ่งจัดแสดง รวมทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมจ านวนมาก ประกอบกับปัญหา
เรื่องปลวกท าลายเนื้อไม้ จนท าให้กลายเป็นปัญหาจึงต้องมีการร่วมกันประเมินผล พบว่า มีผลกระทบ
ต่อการจัดกิจกรรมและบริการ จึงจ าเป็นต้องมีการรื้ออาคารเพื่อจัดสร้างใหม่ โดยปัจจุบันได้ย้ายจาก
วัดลุมพินีวัน มายังอาคารชั่วคราวที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อ าเภอบ้านผือ ซึ่งเป็นเครือ 
ข่ายของพิพิธภัณฑ์ และจัดเขียนโครงการเพื่อของบประมาณในการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานีต่อไป นอกจากนี้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ควรมีวิธีที่จะตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ
หรือศักยภาพของตนเอง ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกวด การ
แข่งขัน การขอสิทธิบัตร การเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกหรือได้รับ
รางวัลก็เป็นสิ่งประกันได้ว่า แหล่งการเรียนรู้นั้นมีคุณภาพดีพอ เป็นที่ยอมรับในมุมมองของผู้ประเมิน 
หากไม่ได้รับรางวัลหรือไม่ผ่านการประเมินจะได้น าผลการประเนมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

10. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน   
 
แหล่งการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องสามารถยืนอยู่ได้ด้วยล าแข้งของตัวเอง แทนการรอ

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ แต่เพียงอย่างเดียว แหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่งจึงต้องรู้จักดึงสิ่ง
ดีเด่นของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้กับตนเอง การ
น าเอาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตผลทางการเกษตร สินค้าและบริการ ฯลฯ มา
พัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผือ ได้มีการ
รวมกลุ่มโดยน าผ้าขะม้าโบราณ ซึ่งเรียกว่า ผู้ขะม้าอีโป้ มารื้อฟ้ืนและพัฒนารูปแบบจนกลายเป็น
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท าให้เกิดรายได้เข้ามาใช้ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ 
และกลายเป็นช่องทางในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพ้ืนเมืองย้อมสีธรรมชาติกับ
กลุ่มอ่ืนๆ ทั่วประเทศ หรือการผลิตยาสีฟันที่มีส่วนผสมของเห็ดหลินจือ ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ
โรค มีคุณภาพดีกว่ายาสีฟันโดยทั่วไป ก็เป็นการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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แข่งขันให้กับแหล่งการเรียนรู้ สามารถขยายตลาดจากการจ าหน่ายพืชสมุนไพรไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นต้น  

 

11. ด้านความย่ังยืน  
 

                  แหล่งการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้น จะสามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน นอก 
จากจะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีอีกหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบที่จะ
ช่วยให้แหล่งการเรียนรู้แต่ละแต่ละแห่งด าเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนยาวนาน สิ่งส าคัญประการแรกคือ 
การสนับสนุนและมีส่วนร่วมของบุคลลากร ตลอดจนองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน (Stakeholders 
Participation) ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาให้กับแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชน ความเป็นหุ้นส่วนและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการที่จะด าเนิน 
การใดๆ เพ่ือความอยู่รอด มั่นคง และยั่งยืนให้กับองค์กร การเก้ือหนุนพ่ึงพาซึ่งกันและกัน “การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ร่วมกันท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดย
อาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชน การเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกในชุมชนจะท าให้
เกิดพลังทางสังคม และพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนอื่นๆ”  (สุเมธ  ตันติเวชกุล, 2549: 118) 
ประการที่สอง คือ มีแกนน าที่มีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับเพ่ือสร้างศรัทธา ชักจูงให้ประชาชนใน
ชุมชนอยากเข้ามามีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์องค์กรบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง การก าหนด
กิจกรรมและบริการที่ชัดเจนและสร้างสรรค์ การด าเนินงานด้วยความมุ่งม่ันที่ท าให้เกิดผลส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม การเปิดโอกาสให้สมาชิกหรือเครือข่ายมีโอกาสพบปะและมีกิจกรรมแลก เปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนการสร้างผู้น าหรือคณะท างานรุ่นใหม่ที่จะสานต่อภารกิจ
ของแหล่งการเรียนรู้ให้สืบทอดต่อไปอย่างยาวนาน  

นับเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลได้น าแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และมีแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดขึ้น ท าให้จังหวัดต่างๆ รวมถึงจังหวัดอุดรธานีเองได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณฺด้านอารยธรรม 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของอนุภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งจะเป็นสิ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนได้มากยิ่งข้ึน ประการสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้แหล่งใหม่ในชุมชน หรือการปรับปรุงพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ได้จัดตั้งมานานแล้วก็
ตาม การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทให้มีศักยภาพ ต้องอาศัยหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และวิถีชุมชน เพราะหากไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ ก็ย่อมท าให้
แหล่งการเรียนรู้เหล่านั้น กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ไร้ชีวิต ไม่มีใครสนใจจะเข้าไปใช้ประโยชน์อีก
ต่อไป  
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บทสรุป 
 

โอกาสของแหล่งการเรียนรู้ในยุคที่โลกก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้มีมากข้ึน กระแสความ
นิยมในคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญากลายเป็นช่องทางในการน ามาต่อยอดและเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 
ในขณะเดียวกันมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมก าลังถูกคุกคามจากกระแส
โลกาภิวัตน์ การถูกละเมิด การน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง การไม่เคารพต่อคุณค่าดั้งเดิม ทั้งต่อบุคคล 
ชุมชนผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่ความสูญหายและความเสื่อมถอยอย่าง
รวดเร็ว ปรากฎการณ์เหล่านี้ เป็นเหตุให้เกิดความเคลื่อนไหวในระดับโลกที่ต่างต้องการด าเนินการ
เพ่ือการปกป้องคุ้มครองมรดกที่มีอยู่เหล่านี้ ส่วนหนึ่งท าได้ด้วยการจัดตั้ง ปรุงปรุง และพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน เชื่อมโยงกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งรากเหง้าและสมบัติของ
ชุมชน รวมกันท าให้เกิด มี และใช้ อย่างคุ้มค่า และน ามาปรับใช้กับวิถีการด าเนินชีวิตตามบริบทของ
แต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งจะคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ในความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยไว้
อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสู่สากล 
 

แหล่ง..........สร้างเสริม เติมปัญญา สารพัด 

   การ………....แลกเปลี่ยน เรียนฝึกหัด สิ่งดีกว่า 

                                   เรียนรู้……...ได้ น ามาใช้ นอกต ารา 
                                   ในชุมชน.....แหล่งมีค่า ใกล้ทุกคน 

                                   สู่.................โลกกว้าง สรรพศาสตร์ ศิลปะ 

                                   สากล..........เปลี่ยน ชุมชนจะ น าเกิดผล 

                                   มรดก..........ไทย ในท้องถิ่น สินชุมชน 

                                   โลก.............ยกย่อง หากทุกคน ช่วยเชิดชู 
 

จากบทประพันธ์ของผู้เขียนในข้างต้นสะท้อนให้เห็นแนวคิดและการด าเนินการในการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ซ่ึงมีจุดเริ่มต้นจากแหล่งการเรียนรู้เล็กๆ แต่ละแห่งใน
ระดับรากหญ้า ทีใ่ห้ความส าคัญกับการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการกับผู้คนหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน ท าให้สามารถบริหารจัดการและด าเนินการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ กอรปกับการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้สนับสนุน ให้
แหล่งการเรียนรู้สามารถด าเนินการจนด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และกลายเป็นสถานที่ส าคัญที่จะ
ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การด าเนินการในกระบวนการ 
พัฒนาจะต้องมีความมุ่งมั่น จริงใจ และใช้เทคนิควิธีการที่พอเหมาะ พอดี ใช้ระยะเวลาพอสมควร ใน
การท างานแบบค่อยเป็นค่อยไปเชิงกระบวนการ ซึ่งถ้าประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสามารถบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ภายใต้กรอบเกณฑ์ท่ียอมรับกันใน
สังคม ทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นมรดกของชุมชนก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับการปกปักษ์รักษา และ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากชุมชน และจะส่งผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ ดังกรณีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไปนี้ 
 

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสู่สากล : กรณีศึกษา สามเหลี่ยมมรดกโลก 

 
ความมุ่งหมายพ้ืนฐานของกระบวนการวางแผนของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในปัจจุบัน คือ 

การช่วยให้คนในชุมชนนั้นๆ รู้จักชื่นชมและสามารถน าเอาทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน การวางแผนที่ดีจะก่อให้เกิดแหล่งประกอบการ
หรือกิจการใหม่ๆ ขึ้นในชุมชน ช่วยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชว่ยสร้างความสามัคคีปรองดอง สร้างความเสมอภาค และการสร้างทัศนคติและค่านิยมที่
ดีแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป การริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ จะช่วยให้สามารถค้นพบความคิด แนวคิด 
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รูปแบบ และสารสนเทศต่างๆ ทีชุ่มชนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดการดัดแปลง 
พัฒนา สิ่งประดิษฐ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานฝีมือ งานศิลปะ เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถน าเอา
เรื่องราวที่ปรากฏในชุมชนมาใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบงานเขียนทางวิชาการ สารคดี บทความ 
วรรณกรรม ข่าวสาร หรือเนื้อหา (Content) ที่สามารถน าเสนอในสื่อสารมวลชนและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เช่น คลิปวีดิโอ ภาพยนตร์ เว็บไซต์ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ เป็นต้น  ความรุ่มรวยของทรัพยากรในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละแห่งจะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกภาคส่วนของท้องถิ่นและชุมชน 
และสามารถต่อยอดไปในวงกว้างทั้งในระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ   ดังจะเห็นได้จากคุณ 
ประโยชน์ที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนต่างๆ ที่มี
การน าเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้พ้ืนฐานในชุมชน 
ช่วยยกระดับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลก และก่อให้เกิดคุณประโยชน์คุณูปการแก่ทุก
ภาคส่วน เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น เหล่านี้คือ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นผลมาจากองค์ความรู้ ข้อค้นพบ ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรจากแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนระดับรากหญ้าและมีคุณค่าในระดับสากล  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ที่กว้างขวาง จากระดับชุมชนสู่ท้องถิ่น 
จากระดับท้องถิ่นสู่ภูมิภาค สู่ระดับประเทศ ระดับชาติและนานาชาติ ดังจะยกกรณีศึกษาจากแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนของไทย ได้แก่ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
เมืองสามเหลี่ยมมรดกโลก ร่วมกับ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอ่าว
ฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

แหล่งมรดกโลก แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสู่สากล 
 

    อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) ค.ศ. 1972 ได้
อธิบายความหมายของ มรดกโลก (World Heritage)  ไว้ว่า “….ส่วนใดของมรดกทางวัฒนธรรมและ
มรดกทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ และมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการสงวนรักษาใน
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของมวลมนุษยชาติ” และได้มีการ
ก าหนดสัญลักษณ์มรดกโลก โดยเน้นให้เห็นถึงความผูกพันกันระหว่างทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ กลายเป็นสัญลักษณ์มรดกโลก โดยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ส่วนกลาง หมายถึง รูปแบบที่
สร้างข้ึนโดยมนุษย์ และวงกลมรอบนอก หมายถึง ธรรมชาติ ซ่ึงทั้งสองสิ่งมีความเชื่อมโยงกัน โดย
ภาพรวม หมายถึง การปกป้องโลก ดังภาพที่ 9.1 
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                 ภาพที่  9.1  เครื่องหมายสัญลักษณ์มรดกโลก 

                 ที่มา   (ส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

           ประเภทของแหล่งมรดกโลก 

 

                 คณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2016) ได้แบ่งประเภทของมรดก
โลก เป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1. มรดกโลกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ 
เป็นสถานที่ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือมานุษยวิทยา และมีผลงานทางสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรมและจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น โบราณสถาน กลุ่มอาคาร และแหล่ง  

2. มรดกโลกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) หมายถึง ทรัพย์สินทางธรรมชาติที่มี
คุณค่าโดดเด่นเป็นสากลทางธรรมชาติ ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือกลุ่มของ
สภาพธรรมชาติซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในทางสุนทรียศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบ
ทางธรณีวิทยา หรือธรณีสัณฐาน หรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสาย
พันธุ์สัตว์และพืชที่ก าลังได้รับการคุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในทางวิทยาศาสตร์หรือการ
อนุรักษ์หรือมีความงดงามตามธรรมชาติ 

3. ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape) หมายถึง ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่มนุษย์และธรรมชาติสร้างข้ึน โดยสื่อให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของสัมคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานตามกาลเวลา ภายใต้อิทธิพลของข้อก าหนดทางกาย 
ภาพ และ/หรือโอกาสที่ปรากฏตามปัจจัยแวดล้อมนั้นๆ และเป็นส่วนผลักดันต่อเนื่องมาของสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก 

4. มรดกโลกแบบผสม (Mixed Site) หมายถึง มรดกโลกที่คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม
และคุณค่าทางธรรมชาติ ผสมผสานกันในบางส่วนหรือทั้งหมด 
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              การที่สถานท่ีใดๆ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ย่อมกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความ
สนใจจากคนทั่วโลก และกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญของโลกไปโดยปริยาย แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนประเภทต่างๆ ซึ่งอยู่ภายในกรอบประเภทของมรดกโลกทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวมา  ทั้งแหล่งการ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หรือเป็นแบบผสมผสาน หากอยู่ในเกณฑ์
ที่ได้รับการพิจารณาก็นับเป็นความภาคภูมิใจของคนทุกคนในชุมชน และยังส่งผลให้แหล่งการเรียนรู้
เหล่านั้นไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุนให้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ในระดับสากล ได้รับการปกปักรักษา
ให้คงอยู่สืบไป ดังตัวอย่างแหล่งมรดกโลกของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านที่ได้ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ดังนี้ 
 

เครือข่ายสามเหลี่ยมมรดกโลก 

 
สามเหลี่ยมมรดกโลก คือ แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงนามความร่วมมือกันของภาครัฐ 

ในการส่งเสริมให้มีการด าเนินการ เพ่ือร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของประเทศในภูมิภาคอินโดจีนเข้าด้วยกัน โดยแหล่งการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงในระดับมรดก
โลกของ 3 ประเทศ ได้แก่ แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ประเทศไทย  แหล่งมรดกโลกหลวงพระบาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแหล่งมรดกโลกอ่าวฮาลอง ในกว๋างนิง  ประเทศ
เวียดนาม    โดยในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2547 นายจารึก ปริญญาพล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
นายค าผุย พมมะวง หัวหน้าห้องการท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง และนายมิงวิง ส านักบริหารงาน
การท่องเที่ยวจังหวัดกว๋างนิงของเวียดนาม ได้ร่วมกันลงนามความตกลงที่บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี เพ่ือร่วมมือกันในโครงการความร่วมมือท่องเที่ยวสามเหลี่ยมมรดกโลกระหว่าง ไทย 
ลาว และเวียดนาม  “โครงการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมมรดกโลก” โดยมีการทบทวนเพ่ือจัดท าแผน
ความร่วมมือกันในทุก 2 ปี    (MGR Online, 2548)  นับเป็นการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชิ้นใหม่ ที่สามารถ
ดึงนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกเข้าสู่อนุภูมิภาคอินโดจีนได้มากขึ้น มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ตัวแทนจากบริษัท
ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และธุรกิจต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องภายใต้กรอบความร่วมมือในครั้งนี้ 

 

          เครือข่ายความร่วมมือและภารกิจของสามเหลี่ยมมรดกโลก 

 

                หลังจากเกิดเครือข่ายเมืองสามเหลี่ยมมรดกโลก ได้มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
และด าเนินการต่างๆ ระหว่างไทย ลาวและเวียดนามอย่างต่อเนื่องตลอดมา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน  เช่น มีการร่วมงานประเพณีของแต่ละประเทศ ได้แก่ งานมรดกโลกบ้านเชียงใน
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี งานปีใหม่หลวงพระบางในเดือนเมษายน และงานคานิวัลฮาลองเบย์ ใน
เดือนพฤษภาคม เป็นต้น ความร่วมมือที่เกิดข้ึนทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนน าไปสู่การ
พัฒนาด้านการตลาดการท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยในปี 
พ.ศ. 2559 นี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือ 10 ข้อ ได้แก่  (ยุทธพงษ์ ก าหนดแน่, 2559) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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1. เมืองมรดกโลกท้ัง 3 เมือง จะร่วมกันปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร จัดท าฐานขอ้มูล
ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของแต่ละประเทศ และจัดส่งบุคลากรมาร่วมกิจกรรมที่แต่
ละฝ่ายจัดขึ้น 

3. สนันสนุนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยมีการจัด
เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกัน 

4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และจัด
ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือขยายตลาดการท่องเที่ยว 
6. เลือกใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) สามเหลี่ยมมรดกโลกร่วมกัน โดยมอบหมายให้

จังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์  
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างกัน 
9. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการท ากิจกรรมร่วมกัน 
10.   มอบหมายให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งต่อไป 

     
    ในเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว จังหวัดอุดรธานีได้รับมอบหมายให้ออกแบบตรา

สัญลักษณ ์ เพ่ือน ามาใช้ในความร่วมมือโครงการสามเหลี่ยมมรดกโลก โดยออกแบบตราสัญลักษณ์
เป็นพื้นสีขาว มีลวดลายเขียนสีไหบ้านเชียงสีน้ าตาล ทับอยู่บนภาพเกาะไก่สีฟ้าเขียวหันหน้าเข้าหากัน 
ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพที่อ่าวฮาลอง และภาพของยอดโบสถ์สีทองของวัดเชียงทอง
วัดที่มีชื่อเสียงของหลวงพระบาง ดังภาพที่ 9.2 
 
 

 
 

                     ภาพที่ 9.2  ตราสัญลักษณ์ โครงการสามเหลี่ยมมรดกโลก 
                     ที่มา  (ยุทธพงษ์ ก าหนดแน่, 2559) 
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ความร่วมมือในระยะ 13 ปทีี่ผ่านมาของโครงการสามเหลี่ยมมรดกโลก ส่งผลให้แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนบ้านเชียง ชุมชนเมืองเก่าหลวงพระบาง และชุมชนอ่าวฮาลอง เป็นที่รู้จักใน
ตลาดโลกมากขึ้น ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งมรดกโลก ทั้งหลวงพระบางเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม อ่าวฮาลองมรดกโลกด้านธรรมชาติ และบ้านเชียงมรดกโลกวัฒนธรรมก่อนประวัตศาสตร์ 
และส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในระยะยาวและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าแหล่งมรดก
โลกทั้ง 3 แห่งจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่เมื่อได้ร่วมมือกันโฆษณาประชาสัมพันธ์และบริษัทน าเที่ยว
แต่ละประเทศจัดรายการน าเที่ยวที่เป็นแพ็กเกจ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้ามาเยี่ยม
ชมได้มากข้ึน  ความร่วมมือพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม ด้วยการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกให้เป็นหนึ่งเดียว แก้ไขปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างท า ซึ่งสามารถดึง
นักท่องเที่ยวเข้าเฉพาะในพ้ืนที่ของตนเอง ไม่มีแผนการท่องเที่ยวร่วมกัน ท าให้เสียโอกาสทางการ
ตลาด แต่เมื่อมีข้อตกลงร่วมกัน ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนแหล่งมรดกโลกมาก
ยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม การจะท าตลาดเพื่อขายแหล่งมรดกโลกท้ัง 3 แห่งให้ประสบผลส าเร็จนั้น บริษัท
ท่องเที่ยวต่างๆ แต่ละประเทศควรจะขายช่วง (sub-contract) รายการน าเที่ยวแลกเปลี่ยนลูกทัวร์ซึ่ง
กันและกัน เพราะแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่งนั้นอยู่ไกลกัน การขายเป็นแพ็กเก็จยาวเป็นไปได้ยาก 
ต้นทุนสูงและการใช้เวลาในการเดินทางนานนับสัปดาห์ การหาช่องทางที่สะดวก เหมาะสมและลงตัว
ที่สุด จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาและปรับแก้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นทั้งสามเมืองต้องมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มีศักยภาพยิ่งข้ึน 

 
สภาพแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวของโลก 
 

แหล่งการเรียนรู้ของเครือข่ายที่ร่วมกันทั้ง 3 แห่ง ล้วนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนที่
ได้รับการจัดตั้ง ปรับปรุง และพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่
รู้จักของคนทั่วโลก สภาพของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ผ่านการบริหารจัดการจนกลายเป็นแหล่ง
มรดกโลกท้ังสามแห่งนี้มีความแตกต่างกัน ทั้งลักษณะและจุดเด่นและจุดด้อยที่น่าสนใจ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  ประเทศไทย 

บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญแห่งหนึ่งของโลก
ซึ่งมีอายุราว 4,000-7,500 ปี เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถบ่งบอกถึง
อดีตความเป็นมา และเรื่องราวของยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดพบโบราณวัตถุ เศษภาชนะ
ดินเผา โลหะส าริด สร้อยคอ ก าไลแขนที่ท าจากหินต่างๆ เครื่องใช้ อาวุธโลหะส าริดและเหล็ก โครง
กระดูกมนุษย์ ภาชนะใช้สอยต่างๆ รวมทั้งภาชนะเขียนสีที่เป็นที่รู้จักว่า หม้อบ้านเชียง มีลวดลาย
สวยงาม  บ้านเชียงขุดค้นโดยกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2510-2518 โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) 
ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ล าดับที่ 359 เมื่อเดือน
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ธันวาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกอันดับที่ 4 ของไทย (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดรธานี, ม.ป.ป.: 14-15) 

 

 
 
         ภาพที่ 9.3  แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง แหล่งการเรียนรู้ชุมชนของไทย 
         ที่มา  (โพสทูเดย์, 2560) 

 

1.  ที่ตั้งและการเดินทาง 

      บ้านเชียงอยู่ห่างจากอ าเมือง จังหวัดอุดธานี ประมาณ 55 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 22 อุดรธานี - สกลนคร โดยแยกจากเส้นทางหลักประมาณ 8.2 กิโลเมตร  พิพิธภัณฑ์บ้าน
เชียง และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. อัตราค่าเข้าชม 
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท   
 
                 2.  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  

      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ประกอบด้วยส่วนส าหรับการศึกษาเรียนรู้
ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง, ม.ป.ป.) 

2.1  อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการจ านวน 3 อาคาร ชื่ออาคาร
กัลยาณิวัฒนา และอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

                             อาคาร 1 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
บ้านเชียง 



 

340 

 

อาคาร 2 จัดแสดงเรื่องราวประวัติเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด าเนินทอดพระเนตรหลุมขุดโบราณคดีบ้านเชียง 

อาคาร 3 จัดนิทรรศการเก่ียวกับการส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ การเตรียมการส ารวจ เทคนิคการขุดค้น การศึกษาวิจัย การเสนอรายงาน และ
การสรุปข้อมูลต่างๆ วิถีชีวิตก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผา และหลุมจ าลองวัดโพธิ์ศรีใน 

                             โบราณวัตถุส าคัญที่เก็บรักษาและจัดแสดงไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 
ได้แก่ ภาชนะดินเผาเขียนสีแดง เป็นโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นส าคัญของชาติล าดับที่ 7 จัดเป็น
โบราณวัตถุท่ีทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ด้วยสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ประกอบกับลวดลายตกแต่งที่เป็น
เอกลักษณ์ ไม่เคยพบในแหล่งโบราณคดีแหล่งอ่ืนมาก่อน สันนิษฐานว่าลวดลายทีต่กแต่งบนผิว
ภาชนะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายตะขาบ ลวดลายสัญลักษณ์ทางเพศ เพ่ือแสดงความ
อุดมสมบูรณ์  

2..2  หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน  เป็นพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งแห่งแรกของประเทศ
ไทย แสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุท่ีพบในชั้นดิน เพ่ือให้ผู้เข้าชม
ได้ศึกษาเรียนรู้ การขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาที่ฝังรวมกับ
ศพ 

2.3   บ้านไทพวน  เป็นบ้านโบราณของชาวไทพวน ซึ่งเป็นคนพ้ืนเมืองในเขตบ้าน
เชียง อยู่ห่างจากอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงประมาณ 700 เมตร ซึ่งชาวบ้านมอบให้กับ
กรมศิลากร เพ่ือปรับปรุงเป็นอนุสรณ์สถานเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร
หลุมขุดค้นและมายังบ้านไทพวนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2515     
    

3.  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  : แหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์  

     แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความโดด
เด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคม และเทคโนโลยีที่
มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานกว่า 5,000 ปี เหตุผลการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือ
ปีพุทธศักราช 2535 ด้วยคุณค่าและความโดดเด่นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ดังนี้ 
                 หลักเกณฑ์ข้อที่ 3  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่ง หรือเป็น
หลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณี หรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ หรืออาจสูญหายไปแล้ว 

                  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มีความโดดเด่นของวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แบ่ง
ได้เป็น 3 ยุค คือ (ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

 1. ยุคต้น มีอายุระหว่าง 3,600-1,000 ปีก่อนคริสตศักราช ภาชนะดินเผาที่มีลักษณะ
โดดเด่น คือ ภาชนะดินเผาสีด าและสีเทาเข้ม มีเชิงหรือฐานเตี้ยตกแต่งลวดลาย 
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                2. ยุคกลาง มีอายุระหว่าง 1,000-300 ปีก่อนคริสตศักราช ภาชนะดินเผาที่โดดเด่น คือ
ภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ก้นกลมและก้นแหลม ผิวนอกมีสีขาวนวล ตกแต่งด้วยลายขีดผสมกับลาย
เขียนสี การฝังศพมักวางศพในลักษณะนอนหงายมีเศษภาชนะดินเผาที่ถูกทุบคลุมทั้งตัว 
                3. ยุคปลาย มีอายุระหว่าง 300 ปี ก่อนคริสตศักราช ถึงคริสตศักราช 200 ภาชนะดิน
เผามีความโดดเด่นสวยงาม มีทั้งภาชนะเขียนลายสีแดงบนพ้ืนสีขาวนวล ภาชนะเขียนลายสีแดง (อิฐ) 
บนพื้นสีแดงและภาชนะสีแดงขัดมัน การฝังศพมักวางศพนอนหงายมีภาชนะดินเผาเต็มใบวางอยู่บน
ล าตัว 
 
            4.  สภาพการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
 
                  หลังจากการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้กลายเป็นสถานที่อันทรงคุณค่าของโลก การมี
กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปกป้องคุ้มครอง การอนุรักษ์ การน าเสนอและการสืบทอด มีตรา
สัญลักษณม์รดกโลกเป็นเครื่องแสดงถึงความส าคัญเพียงพอที่สังคมนานาชาติควรได้รู้จัก ก่อให้เกิด
ผลดีและสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

  1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ในระดับสากลให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ท าให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิด
ความรู้สึกหวงแหน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ส่งผลต่อการให้ความร่วมมือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
                   2. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบ้านเชียงกลายเป็นสถานที่ส าคัญของโลก เป็นพ้ืนที่
คุ้มครองในระดับชาติ และระดับโลก เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดี
ยิ่งกว่าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนทั่วไป  สร้างโอกาสให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนได้ประกาศคุณค่าใน
ฐานะเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ  
                   3. ท าให้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมทั้งเทคนิคและปฏิบัติการด้าน
การปกป้องคุ้มครอง การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการพัฒนาและ
สามารถน าไปใช้กับแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

  4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนมรดกโลก และสร้างโอกาสในการรวบ 
รวมเงินทุน การสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากทุกภาคส่วนได้มากยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพื่อ
จุดประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือช่วยกันปกป้องมรดกโลกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ 

  5. ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในลักษณะเครือข่ายที่สร้าง
ความพยายามร่วมกันในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกโลก 

  6. ท าให้เกิดความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สร้างรายได้และก่อให้เกิด
อาชีพที่ยั่งยืน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาชนในชุมชน น าประโยชน์มาสู่
ชุมชน จังหวัดและประเทศชาติ  
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5.  จุดเด่น 

 นอกจากนี้จุดเด่นส าคัญที่ผู้เขียนวิเคราะห์จากการประเมินศักยภาพทางการตลาดของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี (วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท, 2559: 382-385) 
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง คือ ท าเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมที่มีความสะดวกสบาย โดยเฉพาะหลุมขุด
ค้นทางโบราณคดีท่ีวัดโพธิ์ศรีซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชุมชน มีอาคารพิพิธภัณฑ์ บ้านไทพวนและวิถีชีวิตชุมชน
ไทพวนที่อยู่แวดล้อมอยู่ในชุมชน มีป้ายบอกทางไปแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ อย่างชัดเจน ท าให้มีความ
สะดวกในการเข้าถึง ภายในมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว มีการตกแต่งท่ีสวยงาม ทั้งยัง
อยู่ภายใต้การดูแลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จึงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนใน
การด าเนินการเป็นอย่างดี นอกจากนี้จะเห็นว่า มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ จ านวน
มาก และสร้างจุดสนใจให้ผู้เข้าชมหรือนักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมท า เช่น การปั้นหม้อบ้านเชียง การ
ระบายสีลวดลายเอกลักษณ์ของบ้านเชียง เป็นต้น ซ่ึงท าให้มีจุดเด่นแตกต่างจากแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆ 

            6.  จุดด้อย   
 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในฐานะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ที่ได้จัดตั้งและเปิด

ให้บริการมายาวนาน ย่อมประสบปัญหาแตกต่างกันไปตามระยะเวลา สถานการณ์และบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
ด้านต่างๆ ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ของ วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท (2559: 380-381) สืบศักดิ์  
สังสรรค์อนันต์ (2553: 28-32) และ ชลธี  เจริญรัฐ (2553: 6-10) สรุปได้ดังนี้ 

 6.1  การด าเนินการต่างๆ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของแต่ละกระทรวง 
ทบวง กรม ที่เก่ียวข้อง ขาดการประสานงานและบูรณาการ ท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งในวิธีการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปรับปรุงและพัฒนา 
                 6.2  ปัญหาเรื่องงบประมาณในการดูแลรักษาให้คงสภาพที่สมบูรณ์ ความทรุดโทรม
เสื่อมสภาพของอาคารสถานที่ รวมทั้งแหล่งขุดค้นซึ่งมีปัญหาน้ าท่วมขังและความชื้น ตลอดจน
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ ปัญหาเรื่องขยะ มลพิษ และการชะล้าง เป็นต้น  
                 6.3  ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี ท าให้เกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในด าเนินการ
ต่างๆ ทั้งความคิดเห็นและการลงมือปฏิบัติ  
                 6.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ความหมายของมรดกโลก หน่วยงานภาครัฐยังไม่ค่อยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
การด าเนินงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดูแลโบราณสถาน  และประชาชนไดร้ับข้อมูลจากการ
ประชาสัมพันธ์น้อย 

                 6.5  ขาดการจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ในชุมชน ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และอนุรักษ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีของชุมชนอย่างบูรณาการ 

                 6.6  ผลกระทบจากการพัฒนาของชุมชนเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว ความคิดเห็นที่
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แตกต่างกันในแนวทางการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งองค์การบริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประชาชนในชุมชน ก่อให้เกิดการหยุดชะงักใน
การปรับปรุงและพัฒนา  
                 6.7  ท าให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ เพราะจ าเป็นต้องพัฒนาในเชิง
อนุรักษ์ มิใช่การพัฒนาเพื่อสนองตอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือเพ่ืออุตสาหกรรม จึงไม่สามารถ
ด าเนินการไปในทิศทางเพ่ือการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ 
                 6.8  ไม่มีการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยในเชิงลึกที่จะต่อยอดจากสิ่งที่ค้นพบจากการ
เป็นการเป็นมรดกโลก เนื่องจากกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มี ท าให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการท่ีจะน าไปสู่การสร้างศักยภาพของแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ 

                 แม้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงของไทยจะมีแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวน้อยกว่าแหล่ง
มรดกโลกอีก 2 แห่ง ซ่ึงอยู่ในโครงการสามเหลี่ยมรดกโลก แต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ให้ความส าคัญกับการน าปัญหาและอุปสรรคมาใช้ในการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย และน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆ ก็ย่อมเกิดผลดีต่อแหล่งการเรียนรู้ให้สามารถด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ในการก้าวไปสู่แหล่งการเรียนรู้สากล ดังรายละเอียดเพ่ือการพัฒนาต่อไปนี้ 

           7.  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงสู่สากล 
 

    การสร้างความตระหนักและการหลอมรวมความร่วมมือระหว่างประชาชนเป็นสิ่งท้า
ทายของผู้น า ส าหรับชุมชนที่ประสบปัญหาในในการด าเนินการเพื่อความคงอยู่และปัญหาจากความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นสิ่งท้าทายที่จะต้องหาหนทางแก้ไขท่ีดีและเหมาะสมที่สุด หากทุกฝ่ายเห็น
คุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ในมือ โดยไม่ค านึงถึงแนวคิดของตนเองเป็นส าคัญ ดังปรากฎในช่วงหนึ่งของแหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียง ที่มีการขอถอนตัวออกจากการเป็นภาคีคณะกรรมการมรดกโลก ด้วยความคิดว่า
ไม่ได้รับการใส่ใจ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใดๆ ภายหลังเมื่อที่ได้รับตราสัญลักษณ์แห่งการ
เป็นมรดกโลกมาแล้ว และเห็นว่าตราสัญลักษณ์มรดกโลกท่ีองค์การยูเนสโกมอบให้ เป็นเพียง
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ที่ไม่มีความจ าเป็นส าหรับชุมชนแต่อย่างใด เพราะชุมชนช่วยเหลือ
ตัวเองมาตลอดโดยไม่ต้องพ่ึงพาใคร (ไทยรัฐออนไลน์, 2554)  

    ตามทัศนะของผู้เขียนมีความคิดเห็นที่ต่างออกไป ด้วยหลักการที่ว่า “การประเมินผล
ใดๆ ผลการประเมินที่มีน้ าหนักและน่าเชื่อถือ ย่อมมาจากผู้อ่ืน และหากผู้ประเมินเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ยิ่งท าให้ผลงานที่ถูกประเมินนั้นมีคุณค่าและทรงเกียรติยิ่ง” ทั้งยังสามารถน าไปสู่ต่อยอด
และสร้างโอกาสนานับประการ ดังเห็นได้จากผลการได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลก ท าให้บ้านเชียง
มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามเหลี่ยมรดกโลก ก่อให้เกิดความตื่นตัว เกิดโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสานตามเส้นทางอารยธรรมโบราณ เกิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และสร้างผลประโยชน์ไปสู่วิสาหกิจชุมชนและประชาชนในระดับรากหญ้าอย่างมากมาย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธี  เจริญรัฐ (2553) ที่ศึกษาวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่ง
มรดกโลกบ้านเชียง ที่แสดงให้เห็นว่า แนวคิดสามเหลี่ยมมรดกโลก ส่งผลต่อการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สร้างความพร้อมให้กับชุมชน และท าให้เกิดการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะ
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กรรมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในแบบบูรณาการ เป็นต้น  สิ่งส าคัญในการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน ไม่ได้เกิดได้เพราะเพียงชุมชนเท่านั้น แต่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ รวมถึงระดับนานาชาติด้วย การรู้จักน าจุดเด่นและจุดด้อยมาใช้
เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเสนอแนวทางใน
การด าเนินการ ดังนี้    

1. จัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

2. มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารจัดการที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งการได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากหน่วยงาน
ราชการ เอกชนทั้งระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

3. น าอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทพวนมาบูรณาการประสานกับอารยธรรม 5,000 ปีที่มี
อยู่ในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดยมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมกันในทุกมิติ เช่น การแต่ง
กาย อาหาร ภาษา ศิลปะ ดนตรี การแสดง การผลิตสินค้าไทพวนที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประยุกต์การใช้ลายบ้านเชียงสอดแทรกในวิถีชีวิต ทั้งเสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องประดับ ภาชนะต่าง ๆ 
เป็นต้น 

4. น ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมและการท่องเที่ยว
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นแหล่งวัฒนธรรมกับระบบ
นิเวศท่ีอยู่แวดล้อม เพ่ือคงไว้ซึ่งการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญา 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเอ้ือประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ 

5. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นบริบทส าคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมาใช้
อย่างคุ้มค้า โดยจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของบ้านเชียง ได้แก่ แหล่งผลิต
เครื่องปัน้ดินเผาตามลักษณะอารยธรรมยุคโบราณบ้านเชียง ที่บ้านค าอ้อ  ชุมชนดั้งเดิมท่ีรักษา
เอกลักษณ์ในการเขียนลายบ้านเชียง ที่บ้านปูลู  ชุมชนเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ฝีมือประณีต ที่บ้านดง
เย็น ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนด้านการทอผ้าไหมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านอ้อมแก้ว รวมถึงการใช้เสน่ห์จากบ้านเรือนไทพวนของชุมชนบ้านเชียง
ในการเป็นที่พักแรมชุมชน (Home Stay) 

6. ปรับแนวคิดในการจัดงาน มรดกโลกบ้านเชียง ที่ด าเนินการโดยเทศบาลต าบลบ้าน
เชียงให้กลายเป็นงานมรดกโลกบ้านเชียงของประเทศไทย โดยก าหนดมีรูปแบบการจัดงานที่ชัดเจน
ทั้งด้านวัน เวลา มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ด าเนินการโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนให้เกิดความเป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ และประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั่วถึง 

7. น าเสนอแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือขยายเส้นทางในการท่องเที่ยว โดยเอื้อ
ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ค าชะโนด ทะเลบัวแดง อุทยานแห่งชาติภู
พระบาท หมู่บ้านนาข่า เป็นต้น 

8. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าของที่ระลึก ที่ต้องค านึงถึงคุณภาพ
และราคาที่เหมาะสม มีการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เปิดโอกาสให้เกิด
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นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการน าคุณค่าทางวัฒนธรรมไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และ
น าไปสู่การจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร 

9. ปรับปรุงสภาพเส้นทางการเข้าชมแหล่งการเรียนรู้  ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบอกทิศทาง
ต่างๆ การปรับปรุงที่พักอาศัยบ้านเรือนให้สวยงามเป็นระเบียบ การตกแต่งโดยใช้เอกลักษณ์ของบ้าน
เชียง การควบคุมการสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้มีจุดร่วมทางวัฒนธรรมที่คงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  

10.  จัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ ฐานข้อมูลของแหล่งโบราณคดีให้ทันสมัยสามารถ
เข้าถึงได้ในทุกท่ีทุกเวลา ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลเครื่องปั้นดินเผาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง (ราชวิทย์  ทิพย์เสนา, 2559) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ทั้งรูปแบบ สีสัน ลวดลาย ให้สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้อย่าง
กว้างขวาง  

11.   ใช้โอกาสจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 
ที่มีจุดเน้นให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนุภาคลุ่มน้ าโขง” การพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักจากภาคกลาง โครงการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพ–หนองคาย และการปรับปรุงสนามบินนานาชาติอุดรธานี (ส านักงานคณะกรรม 
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 4) ซึ่งจะเป็นเส้นทางส าคัญท่ีท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งผลให้จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงสูงขึ้น 

เสน่ห์ส าคัญประการหนึ่งของความเป็นชนเผ่าได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง
กันในแต่ละชุมชน องค์ความรู้ที่ฝังรากในวิถีชีวิตจนกลายเป็นภูมิปัญญาที่สร้างเสน่ห์และกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ชาวไทพวนบ้านเชียงที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าย้อมคราม หิ้วกระติบข้าวเหนียว ออก 
มายืนรอใส่บาตรตอนเช้า การได้เห็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและยังด ารงความงดงามไว้
จนปัจจุบัน แสดงให้เห็นรากเหง้าของชุมชน วัฒนธรรมที่สามารถขายได้ยังคงมีอยู่ ตัวอย่างมีให้เห็น
ชัดเจนจากกรณีของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ที่ยังคงใช้แง่งามของสิ่งที่มีอยู่น าออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ พิธีบายศรีสู่ขวัญที่มีฝ้ายผูกแขนกับเสียงร้องเรียกขวัญ “มาเยอขวัญเอย” จะเป็นเหมือนโซ่
คล้องใจให้ผู้คนจากทั่วโลกได้หวนระลึกและย้อนกลับมาเยือนบ้านเชียง ในฐานะเป็นเมืองในความทรง
จ า หากภูมิปัญญาและวิถีชีวิตเหล่านี้จะสืบทอดต่อไปและน ามาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งส าคัญคือการดึง
ออกมาจากตัวบุคคลแล้วน ามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในหลายรูปแบบ หลากภาษา ซึ่งจะช่วยให้
ผู้คนเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ดังผลการวิจัย องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คอง-คะล า วิถีลาวชาวหลวง
พระบาง (นาวา  วงษ์พรม และคณะ, 2558) ที่ชี้ให้เห็นว่า สื่อสารสนเทศท้ังสิ่งตีพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 
และสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ คือเครื่องมือแห่งยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่จะท าให้ผู้คนเข้าถึงรากเหง้าของ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การดึงเอาคุณค่าของภูมิปัญญาของชุมชนออกมาใช้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ครอบคลุมทุกมิติ จะเป็นการสร้างโอกาสให้แหล่งการเรียนรู้ของชุมชนกลายเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของโลกได้อย่างสมบูรณ์ 

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมที่สร้างความคุ้นชินกับชื่อของแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไปก็นับเป็นวิธีการที่น่าสนใจที่ควรน ามาใช้ให้มากข้ึน เพราะจะท าให้ผู้คนที่ห่างหายไปได้
ย้อนกลับมาเยือนแหล่งมรดกโลกอีกครั้ง เมื่อมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดการ
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แข่งขันบ้านเชียงมาราธอน ซึ่งเป็นกิจกรรม “วิ่งเพ่ือมรดกโลก” (Ban Chaing Marathon “World 
Heritage Run”) ซ่ึงใช้พื้นที่ในชุมชนบ้านเชียง ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซ่ึง
เป็นแหล่งที่ตั้งมรดกโลก จากการมีส่วนร่วมระว่างชุมชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานอุดรธานี และหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยอาศัยศักยภาพของความเป็นแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง นับเป็นการสร้างจุด
สนใจและดึงดูดให้ผู้คนจากทุกมุมโลกได้ย้อนกลับมาเยี่ยมเยือนแหล่งมรดกโลกอีกครั้งหนึ่ง เป็นการ
กระตุ้นความรู้สึกและใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือให้มีผู้เดินทางมาใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เพ่ิมข้ึนด้วย 

 

หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

แขวงหลวงพระบาง เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง มาตั้งแต่ พ.ศ. 1896 ซ่ึง
สมเด็จเจ้าฟ้างุ่มมหาราชทรงรวบรวมเมืองหลวงพระบาง และหัวเมืองพวนทั้งหมดในท่ีราบสูงโคราช
เข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชได้ย้ายเมืองหลวงจากหลวง
พระบางมาสร้างเมืองเวียงจันทน์และสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ในปี พ.ศ. 2096  และหลังจาก
อาณาจักรล้านช้างได้แตกออกเป็น 3 อาณาจักร อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางมีพระมหากษัตริย์
ปกครองสืบต่อกันมาหลายรัชกาล จนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตย และเปลี่ยนชื่อ
ประเทศจาก ล้านช้างร่มขาว เป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จนถึงปัจจุบัน 

 

 
                    
                   ภาพที่ 9.4  แหล่งมรดกโลกหลวงพระบาง แหล่งการเรียนรู้ชุมชนของลาว 
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1. ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
 

   หลวงพระบาง อัญมณีแห่งลุ่มน้ าโขงท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ความงดงาม
ของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถด ารงไว้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เมืองหลวงพระบางตั้งอยู่ในแขวง 
หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ขึ้นไปทางทิศเหนือ 
420 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
       ทิศเหนือ       ติด แขวงพงสาลี 
       ทิศใต้          ติด แขวงเวียงจันทน์ และแขวงเชียงขวาง 
       ทิศตะวันออก  ติด แขวงหัวพัน และประเทศเวียดนาม 
       ทิศตะวันตก    ติด แขวงอุดมไชย และแขวงไชยะบุรี 
   หลวงพระบางตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา
สลับซับซ้อน มีที่ราบเพียงส่วนน้อยบริเวณสองฝั่งแม่น้ าท่ีไหลบรรจบกับแม่น้ าโขง  แม่น้ าส าคัญ ได้แก่ 
น้ าคาน น้ าปา น้ าเสือง น้ าอู และแม่น้ าโขง มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ า 
ป่าไม้ และสัตว์ป่า สภาพภูมิอากาศของหลวงพระบาง ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดู
หนาว ฤดูร้อน (กรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว., 
2016) 
  

2. การปกครอง 
    แขวงหลวงพระบางประกอบด้วย 12 อ าเภอ 792 ต าบล ประชากรประกอบด้วยชน

เผ่าต่างๆ มากถึง 68 ชนเผ่า เช่น เผ่าลาวลุ่ม ได้แก่ ไทด า ไทลื้อ เผ่าลาวเทิง ได้แก่ โม้งลาย โม้งขาว 
ขะมุ เป็นต้น (จุฑามาศ  ลิ้มรัตนพันธ์, 2547: 49) สังคมชาวหลวงพระบางเป็นสังคมที่สงบเรียบง่าย มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว  มีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน จารีต
ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ และด ารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก  

 
3. หลวงพระบาง : แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม  
     

                  เมืองหลวงพระบางเป็นราชธานีเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นยาวนาน มี
โบราณสถาน วัดวาอารามจ านวนมาก รวมทั้งความเป็นธรรมชาติที่ยังคงรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี 
ประชาชนมีความสุขและพอใจกับชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ ท าให้เมืองหลวงพระบางมีความเป็นเอกลักษณ์และได้รับการยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองที่ได้รับการปกปักษ์รักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The 
Best Preserved City in South-East Asia) เมื่อปี พ.ศ. 2533–2538 และก าหนดให้เป็น เมือง
มรดกโลก (World Heritage Town)  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538  ส าหรับมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกก าหนดอย่างน้อย 1 ข้อใน 6 ข้อ จึงจะได้รับการพิจารณา แต่
หลวงพระบางมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาถึง 3 ข้อ (ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5) ดังนี้ 
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(Tourism Marketing Department, Ministry of Information, Culture and Tourism, 2016, 
นาวา  วงษ์พรม, 2558) 
                ข้อที ่2   มีอิทธิพลอย่างสูงยิ่งเหนือกาลเวลาอันยาวนาน หรือมีอิทธิพลภายในเขต
วัฒนธรรมของโลก อันเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น 
การวางผังเมือง หรือการออกแบบภูมิสถาปัตย์ 

   ข้อที่ 4  เป็นตัวอย่างอันชัดเจนของรูปแบบอาคาร หรือสถาปัตยกรรมโดยภาพรวม หรือ
ภูมสิถาปัตย์ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนอันมีนัยส าคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 

    ข้อที่ 5  เป็นตัวอย่างอันชัดเจนของการตั้งถิ่นฐานชุมชนมนุษย์ หรือแสดงให้เห็นการใช้
พ้ืนที่ ซึ่งเป็นภาพแทนของวัฒนธรรม 
 

4. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน หลวงพระบาง 
 

    เนื่องจาก สปป.ลาว ตั้งอยู่ใจกลางของแหลมอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาว
จึงเป็นจุดหมายปลายทางเพ่ิมเติมของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนหลายประเทศในอนุภาคพ้ืน แล้ว
เดินทางต่อไปยัง สปป.ลาว องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม
และร้านอาหารของลาว ได้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลาวทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก โดยการ
เผยแพร่สื่อในหลายรูปแบบ ได้แก่ ขบวนคาราวานเพ่ือการท่องเที่ยว จัดท าเอกสาร โปสเตอร์ 
ไปรษณียบัตร เว็บไซต์การท่องเที่ยวลาว เพ่ือให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป โดยมีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ณ ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์และในแขวง
ต่างๆ เช่น แขวงหลวงพระบาง หลวงน้ าทา อุดมไช ค าม่วน สะหวันนะเขต จ าปาสัก และหัวพัน (The 
Lao People’s Democratic Republic, 2016) การด าเนินการกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ดังกล่าว จึงเป็นเหมือนการรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลวงพระบาง และเครือข่ายแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนของประเทศ ซึ่งอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนั่นเอง 
 

5. ประเภทและจ านวนแหล่งการเรียนรู้ของหลวงพระบาง 
   

     จ านวนแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญของหลวงพระบางมีทั้งหมด 
228 แหล่ง ซึ่งถือว่ามีจ านวนแหล่งการเรียนรู้มากท่ีสุดของ สปป.ลาว สว่นใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ จ านวน 108 แห่ง รองลงมา คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 86 แห่ง และแหล่ง
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 34 แห่ง (Tourism Marketing Department, Ministry of Information, 
Culture and Tourism, 2016: 28)  องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาวได้รายงานสถิติการเข้าเยี่ยมชม
แหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม  ซึ่งพบว่า คิดเป็นร้อยละ 70.1 รองลงมาได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ วัดและ
อนุสาวรีย์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมถูกพัฒนาเพ่ิมข้ึนจากเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีจ านวน 70 
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แห่ง (จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์, 2547: 62) กลายเป็น 86 แห่ง แสดงให้เห็นว่า ได้มีการด าเนินการจัดตั้ง
และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างเป็นทางการเพ่ือให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แหล่งการเรียนรู้ในหลวงพระบางที่ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมจากท่ัวโลกจัดเป็นกลุ่มโดยยึดลักษณะเด่น คือ แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่ง
การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งบางแห่งอาจมี
องค์ประกอบมากกว่า 1 ประเภท ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
    5.1 แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ โบราณสถานประเภทวัด ซึ่งมีความ
เก่าแก่เนื่องจากสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14-15 เป็นต้นมา โดยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในศตวรรษท่ี 
20 จึงยังคงรักษาลักษณะทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมของลาวไว้ได้เป็นอย่างดี 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า
ในเชิงวิชาการ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น พระธาตุจอมพูสี วัดเชียงทอง วัดธาตุ
หลวง วัดล่องคูณ วัดวิชุน วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สีสุวันพะพูมา และถ้ าติ่ง เป็นต้น 

5.2 แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นภาพสะท้อนลักษณะพ้ืนถิ่นที่ยังคง
รักษาไว้ได้เป็นอย่างดี และเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยชุมชนที่มีเอกลักษณ์ด้าน
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ได้แก่ ทอผ้า จักสาน เครื่องเงิน สานเสื่อ ตีเหล็ก เป็นต้น  ชุมชนวิถีชีวิตชนเผ่า 
เช่น แม้ว ลาวสูง เป็นต้น  รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในวัดและถูกจัดรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ 
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ส าคัญ  เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (หอค า) วัดหนอง วัดพระ
บาทใต้ วัดธาตุน้อย วัดหัวเชียง วัดมโนรม ตลาดดารา ตลาดนาเวียงค า เครื่องเงินลุงทิศเพ็ง บ้านพัน
หลวง บ้านผานม ตีเหล็กบ้านดอนหาดเสี้ยน สานเสื่อบ้านเชียงเล็ก เผ่าแม้วบ้านโพนไซ บ้านล้องเลา  
บ้านร้องลัน  การทอผ้าในเขตชุมชนเมืองบ้านฟ้า บ้านผานม เป็นต้น 

5.3  แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประกอบด้วยน้ าตกเขาหินปูน ถ้ าที่มีหินงอกหิน
ย้อยสวยงาม และมีความผูกพันกับพุทธศาสนาและวิถีชีวิตชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
ส าคัญได้แก่ น้ าตกตาดนาเดือย น้ าตกตาดแส้ น้ าต าตาดกวาง น้ าตกห้วยกระจุ้น น้ าตกตาดหม้อโคตร 
น้ าตกตาดหลักสิบเอ็ด น้ าตกตาดเฮียน น้ าตกตาดดิน น้ าตกตาดเงิน แก่งนูล แก่งหลวงน้ าเซือง บ่อน้ า 
และถ้ าฤาษี ถ้ านางอัน ถ้ าน้ าลอด ถ้ านาไซ ถ้ าท้าว-ถ้ านาง ถ้ าผาบ่อ ถ้ าผากวาง ถ้ าผาฮาว ห้วยตก
ตาด สันพูคูณ ผาแอนบ้านปากอู สถานีทดลองเกษตรกรรมบ้านเชียงมวก และบ่อน้ าร้อนบุงฮ้อน เป็น
ต้น 

 
6. สภาพการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนหลวงพระบาง 

 
    การเข้าชมและใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของหลวงพระบาง สามารถวิเคราะห์
ได้จากการรายงานสถิติรายงานการท่องเที่ยวของลาวและหลวงพระบาง ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งกรม
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว ส ารวจพบว่า การใช้บริการแหล่ง
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตามล าดับ ได้แก่ แหล่งวัฒนธรรม ธรรมชาต ิ วัด อนุสาวรีย์ อาหาร 
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวร้อยละ 56.10 มาแวะเที่ยวประเทศ
ไทยก่อนไปหลวงพระบาง เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุดประมาณร้อยละ 25.84 รองลงมาคือ 
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ชาวเวียดนาม ร้อยละ  3.13 โดยมีวัตถุประสงค์ในการไปเที่ยวเพ่ือพักผ่อนมากที่สุดร้อยละ 80.3 และ
สื่อที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้มากท่ีสุด ร้อยละ 63.8 คือ อินเทอร์เน็ต (กรม
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว, 2016: 23; ประชาชาติธุรกิจ, 
2558) 
                 บุญเที่ยง สลุวิัน ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมหลวงพระบาง และประธาน
สมาคมท่องเที่ยว ตั้งเป้าเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวในหลวงพระบาง จากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทาง 
เข้ามายังหลวงพระบาง 500,000 คนต่อปี เป็น 700,000 คนต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2020 ทั้งนี้เมื่อมอง
ถึงศักยภาพในการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งปัจจุบันและในอนาคต หลวงพระบางมีโรงแรมตั้งแต่
ระดับ 2-5 ดาวไว้รองรับจ านวน 76 แห่ง และเกสต์เฮาต์ 317 แห่ง 
  

7. จุดเด่น 
 

     ปัจจุบันในเมืองหลวงพระบางได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองให้กลาย เป็น
เมืองท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ซึ่งกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก จนกลายเป็นเมืองน่าเที่ยวติดต่อกัน 5 ปี (ค.ศ. 2005, 2006, 
2007, 2009, 2010, จากการส ารวจของวารสารการท่องเที่ยว Wonderlust ของอังกฤษ) โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ระหว่างเดือนตุลาคม-เมษายนของทุกปี สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่มีอยู่ในเขต
เมืองเก่าจ านวน 29 แห่ง ชานเมืองและนอกเมืองอีก 15 แห่ง จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าใช้
บริการธุรกิจท่องเที่ยวของหลวงพระบาง ซึ่งจากผลการวิจัย ศักยภาพและความต้องการสารสนเทศ
เพ่ือการท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่ประชาคมอาเซียน 
พบว่า อัตราการเพ่ิมของนักท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง องค์การ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นต้องการเพ่ิมศักยภาพข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มากข้ึน การ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
การจัดท าเว็บไซต์ และต้องการให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
(ประภากร  แก้ววรรณา  และคณะ, 2556) ซึ่งสอดรับการการร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ เมืองสามเหลี่ยมมรดกโลกในปัจจุบัน จุดเด่นของหลวงพระบาง สามารถวิเคราะห์และสรุปได้
ดังนี้ 

7.1 มีท าเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง ภูมิประเทศโดยรวมเป็นภูเขาสลับซับซ้อน จึงมีแหล่ง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงามจ านวนมาก ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้มีการส ารวจและมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้และต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกเป็นจ านวนมาก 

7.2 การท่องเที่ยวในหลวงพระบางมีการขยายตัวและได้รับความสนใจจากนักท่อง 
เที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ดังสถิติการรับรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากมาย เช่นเมืองที่นักท่องเที่ยว
ต้องการมาเยือนมากท่ีสุด จากวารสาร Wanderlust magazine ประเทศอังกฤษ ประจ าปี 2558 ซ่ึง
เคยครองอันดับหนึ่งมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2556  (GM TRAVEL, 2015)  
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7.3 มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวส าคัญในภูมิภาคอาเซียนได้ 
เพราะตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาค พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ หรือทางวัฒนธรรม  

7.4  ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะเมืองมรดกโลกหลวงพระบางได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกว่า เป็นเมืองที่รักษาความเก่าแก่ดั้งเดิมเอาไว้ได้ดีที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (The best preserved city in South-East Asia) การเป็นเมืองหลวงเก่าอันอุดมไปด้วย
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันลุ่มลึก บ้าน วัด วัง และสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่สวยงาม 

7.5  ประเพณี ความเชื่อและความผูกพันในพระพุทธศาสนา เป็นแกนกลางยึดโยงเข้า
กับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ ให้สืบสานมีชีวิตชีวาไม่สูญหายหรือเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา ท าให้เป็นจุดเด่นที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ท าให้ต้องหวนกลับไปอีกครั้ง
แล้วครั้งเล่า 

7.6  แหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทีก่ระจุกตัวอยู่เขตชุมชนเมืองหลวงพระบาง
เป็นส่วนใหญ่ สามารถเลือกศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวได้ตามความสนใจในระยะเวลาสั้น มีความ
หลากหลาย และชุมชนเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองเก่าได้รับประกาศเป็นมรดกโลก จึงเป็นจุดดึงดูด
ความสนใจ 

7.7  การจัดเขตผังเมืองและการอนุรักษ์อาคารในเขตชุมชนเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์  มีส่วนช่วยเสริมความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวและแบ่งกลุ่มท่ีชัดเจนขึ้น 

 

  8.  จุดด้อย 

 

                  โดยภาพรวมในการด าเนินการด้านการด าเนินการเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง ยังต้องมีการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (พูเงิน  ปออุ่นวง, 2551: 26-27; 

นาวา  วงษ์พรม และคณะ, 2558; ประภากร  แก้ววรรณา และคณะ, 2556)  
 8.1 การบริหารจัดการ ทั้งในด้านการวางแผนพัฒนา การจัดการองค์การธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว การจัดการด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและธุรกิจบริการอ่ืนๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ปัญหาความไม่เป็น
เอกภาพ และขาดความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ  
 8.2 ด้านบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในระดับท้องถิ่น เช่น พัฒนากร พนักงานใน
องค์กรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว บุคลากรในองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่างๆ 
รวมทั้งผู้น าชุมชน ส่วนมากยังขาดทักษะทั้งในด้านความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน 
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8.3 งบประมาณ เนื่องจาก สปป.ลาวเป็นประเทศที่ก าลัง ความจ าเป็นด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของสังคมมีมาก และต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน จึงท าให้เกิดความล่าช้า
ในการด าเนินงานและไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ รัฐบาลต้องรับผิดชอบการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่มีหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

8.4 ข้อจ ากัดส าหรับประเภทธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถลงทุนได้ เช่น ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร ธุรกิจที่พัก ซึ่งทางการหลวงพระบางสงวนไว้เฉพาะคนท้องถิ่นเท่านั้น การเปิด
บริษัทท่องเที่ยวจ าเป็นต้องอยู่ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับคน
ท้องถิ่น 

8.5 ขาดระบบสารสนเทศด้านแหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยว จ านวนและการผลิต
สื่อในการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังมีน้อย 

8.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นสินค้าที่ระลึกที่มีอัตลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง 
แม้หลวงพระบางมีความพร้อมในด้านวัตถุดิบและแรงงาน แต่ยังขาดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 
และคุณภาพ 

8.7  ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในเขตเมืองมรดกโลก จากการเปลี่ยนแปลงด้าน
กายภาพ ได้แก่ ความแออัดของสิ่งปลูกสร้าง โรงแรม ที่พัก ขยะมูลฝอยจ านวนมาก น้ าเสียที่ปล่อยลง
ในแม่น้ า สิ่งปฏิกูลจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเสียหายที่เกิดจาก
ฝีมือมนุษย์ทั้งท่ีเกิดจากความตั้งใจและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

8.8 รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาการแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จได้อย่างเต็มที่ เพราะต้องอาศัยปัจจัยส าคัญหลายประการ รวมทั้งรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องต้องศึกษาและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  

 

9.  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้หลวงพระบางสู่สากล  

                 หลังจากหลวงพระบางถูกประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เล็กๆ ได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเกิดขึ้นมากมาย 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ส่งผลให้ที่ดินในเขตตัวเมืองมีราคาแพงมาก การไหลบ่าเข้าของนัก
ลงทุนจากต่างประเทศ ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองแบบเดิมต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีก 
เลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยปัจจัยเรื่องราคาที่ดินค่าเช่าที่ราคาแพง ผนวกกับการที่หลวงพระบางเป็นเมือง
มรดกโลก ซึ่งมีระเบียบและกฏเกณฑ์ท่ีเคร่งครัด ท าให้การเปลี่ยนแปลงของเมืองเป็นไปอย่างช้าๆ 
และส่งผลกระทบต่อแหล่งการเรียนรู้ในฐานะเมืองมรดกโลก ที่จ าเป็นต้องมีแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนา ดังผลการวิเคราะห์จากข้อมูลและปาฐกถาของ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายักรัฐมนตรี สปป.
ลาว ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “สปป.ลาว สู่อนาคตการพัฒนา” (ผู้จัดการออนไลน์, 2559; เรา
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รักหลวงพระบาง, 2559; AEC10NEWS, 2560; ดวงประเสริฐ ปะพัดสะลาง, 2558) และจากการ
ศึกษาวิจัยในหลวงพระบางเกี่ยวกับศักยภาพและความต้องการสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวของ
องค์การท่องเที่ยวท้องถิ่นเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่ประชาคมอาเซียน (ประภากร  แก้ววรรณา 
และคณะ, 2556) และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คอง-คะล า วิถีลาวชาวหลวงพระบาง (นาวา  
วงษ์พรม และคณะ, 2558) สรุปได้ดังนี้  

9.1  แผนเศรษฐกิจที่ 8 มีเป้าหมาย ก้าวเป็นประเทศก าลังพัฒนา ในปี ค.ศ. 2020 
ภายใต้วิสัยทัศน์ในการท าให้ชีวิตประชาชนลาวดีขึ้น ลาวจะพยายามพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม
ภายใต้ความสุขของประชาชน   และเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

9.2  การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกับไทย พม่า 
และเวียดนาม และปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเดิมที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ถึง 
108 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 86 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 34 แห่ง 
เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งสะดวกมากยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าและบริการเชื่อม
ระหว่าง ไทย ลาว และจีน รวมทั้งปรับปรุงสนามบินนานาชาติใหมเ่พ่ือให้สามารถรองรับเที่ยวบินและ
นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 1 ล้านคนต่อปี 

9.3   มีการตรวจสอบและประเมินแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  

9.4  การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จะมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์จากต้น
ทาง สปป.ลาว และแขวงหลวงพระบางมากยิ่งข้ึน จากเดิมที่เคยประชาสัมพันธ์ผ่านประเทศไทย 
รวมทั้งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

9.5 นโยบายในการฝึกอาชีพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ทั้งในด้านการฝึกอบรมบุคลากร
และแรงงานส าหรับการบริการ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโรงแรมระดับ 5 ดาวที่เข้ามาลงทุนใน
หลวงพระบาง 

9.6  การเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ท าให้หลวงพระบางจะไม่สามารถพัฒนา
รูปแบบของเมืองเกินขอบเขตที่ยูเนสโกก าหนด ซึ่งนับเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่จะท าให้เมืองหลวงพระบาง
ยังสามารถคงเสน่ห์ไว้ได้อย่างยาวนานและยั่งยืน 

9.7  การสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐที่เปิดกว้างในการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
มากขึ้น โดยปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวกับการลงทุนซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

9.8 ศึกษาเรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกของประเทศต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือดึงจุดเด่นมาสร้างให้เป็นจุดแข็งของหลวงพระบาง ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของหลวงพระบาง โดยเชื่อมั่นว่าหลวงพระบางจะไม่ถูกกลืนวัฒนธรรมจาก
ผลของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

9.9  มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองใหม่ ห่างศูนย์กลางเมืองหลวงพระบาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ าโขง มีโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ า พ้ืนที่จะ
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ประกอบด้วยตึกสูง 23 ชั้น โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ภัตตาคาร และบ้านพัก
ส าหรับผู้สูงอายุ สวนผักออร์แกนิก และโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดผู้ประกอบการธุรกิจ มีศูนย์ประสานงานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
การพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่จะจะช่วยแบ่งส่วนการตลาดให้ลดปัญหาในด้าน
ต่างๆ ในเขตเมืองมรดกโลก แต่ยังคงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น 

 

อ่าวฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

     อ่าวฮาลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและก าลังได้รับความสนใจจาก
นักทอ่งเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และชาวยุโรป ความร่วมมือของ
แหล่งมรดกโลกตามโครงการสามเหลี่ยมมรดกโลกเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของเวียดนาม เพราะ
สามารถขายเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมมากขึ้น โดยพบว่า ส านักบริหารงานการท่องเที่ยว
จังหวัดกว๋างนิงของเวียดนาม มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับจังหวัดอุดรธานีและหลวงพระ
บาง ที่จะช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลกท้ัง 3 แห่ง  ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มี
เครือข่ายร่วมกันมีการเจริญเติบโตหลายเท่าตัว เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับ
นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม    รายละเอียดส าคัญของอ่าวฮาลองในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล มีดังนี้ 
 

 
 

            ภาพที่ 9.5  แหล่งมรดกอ่าวฮาลอง แหล่งการเรียนรู้ชุมชนของเวียดนาม 
            ที่มา   (โพสทูเดย์, 2560) 
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1. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

          อ่าวฮาลอง หรือหะล็อง (Ha Long Bay) เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเก๋ียทาง
ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ติดต่อกบัประเทศจีน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมี
ชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ  เมื่อ พ.ศ. 2537 (เสถียรพงศ์  ใจเย็น, 2559)  ในอ่าวฮาลองมีเกาะหินปูน
จ านวน 1,969 เกาะ   แต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ าขนาดใหญ่อยู่ภายใน 
เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว 2 เกาะ คือ เกาะกั๊ตบ่าและเกาะต่วนเจิว ทั้งสองเกาะนี้มีคนตั้ง
ถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บนเกาะมีโรงแรมและชายหาดจ านวนมากคอยให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนเกาะ
ขนาดเล็กอ่ืนๆ บางเกาะมีชายหาดที่สวยงาม บางเกาะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และบางเกาะ
เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ป่า ละมั่ง ลิง และกิ้งก่า เป็นต้น (วิกพีิเดีย, 2559) 

2. อ่าวฮาลอง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 

     อ่าวฮาลองได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยสามัญครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ทีภู่เก็ต ประเทศไทย ด้วยข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ (UNESCO, 2016) 

1. เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการส าคัญต่างๆ ในอดีตของโลก 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก 

2. เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงาม
เป็นพิเศษ ในกรณีอ่าวฮาลองเป็นภูเขาท่ีมีลักษณะพิเศษซึ่งแตกต่างจากท่ีใดในโลก 

 

3.  สภาพการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอ่าวฮาลอง 
 

 จากการศึกษาจากบทสัมภาษณ์และศึกษาจากสถานการณ์ต่างๆ ในแหล่งการเรียนรู้
อ่าวฮาลอง (Hoang, 2559, 17 กรกฏาคม; Talent Mass Media, 2012) โดยที่อ่าวฮาลองมีพ้ืนที่
กว้างใหญ่โดยมีความยาวตลอดแนวชายฝั่งถึง 120 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจึงสามารถศึกษาสภาพ
ธรรมชาติได้เป็นระยะเวลายาวนานหลายวัน จึงให้มีธุรกิจเรือที่สามารถนอนพักแรม เพ่ือสัมผัสความ
ความสวยงามของอ่าวแห่งนี้ ทีก่ล่าวกันว่า “มีความงดงามดังภาพวาดของจิตรกรเอก” ในแต่ละวันจะ
มีนักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลก เดินทางมาชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ ฮ่าวฮาลองแห่งนี้
เฉลี่ย 10,000 คน ผู้ที่มาเยือนจะได้พบกับน้ าทะเลสีเขียวมรกต รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูน รูปร่าง
แปลกตาที่โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ าทะเลการเรียงตัวกันสลับซับซ้อนอย่างสวยงาม บนยอดของแต่ละ
เกาะต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น สิ่งที่ท าให้แหล่งธรรมชาติมีเสน่ห์มายิ่งข้ึน คือเรือจ านวนประมาณ 
400 ล า ทั้งเรือส าเภาไม้ขนาดใหญ่ไปจนถึงเรือพายทั่วไป ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือไปกับ
สายน้ าได้ตามความต้องการ ตลอดระยะเวลาที่ล่องไปกับเรือจะพบกับบางเกาะมีถ้ าอยู่ภายใน โดยถ้ า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81#.E0.B8.82.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.81.E0.B8.B3.E0.B8.AB.E0.B8.99.E0.B8.94.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.B0.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.81.E0.B9.80.E0.B8.81.E0.B8.93.E0.B8.91.E0.B9.8C.E0.B9.83.E0.B8.99.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.9E.E0.B8.B4.E0.B8.88.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.93.E0.B8.B2.E0.B9.83.E0.B8.AB.E0.B9.89.E0.B9.80.E0.B8.9B.E0.B9.87.E0.B8.99.E0.B9.81.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.A1.E0.B8.A3.E0.B8.94.E0.B8.81.E0.B9.82.E0.B8.A5.E0.B8.81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81#.E0.B8.82.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.81.E0.B8.B3.E0.B8.AB.E0.B8.99.E0.B8.94.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.B0.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.81.E0.B9.80.E0.B8.81.E0.B8.93.E0.B8.91.E0.B9.8C.E0.B9.83.E0.B8.99.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.9E.E0.B8.B4.E0.B8.88.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.93.E0.B8.B2.E0.B9.83.E0.B8.AB.E0.B9.89.E0.B9.80.E0.B8.9B.E0.B9.87.E0.B8.99.E0.B9.81.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.A1.E0.B8.A3.E0.B8.94.E0.B8.81.E0.B9.82.E0.B8.A5.E0.B8.81
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ที่มีขนาดใหญ่ คือ ถ้ าเสาไม้ (Grotte des Merveilles) ภายในถ้ ามีห้องโถงที่กว้างขวาง และมีหินงอก
หินย้อยขนาดใหญ่และสูงลิ่วจ านวนมาก ลักษณะเหมือนเสา บางส่วนคล้ายมังกร ซึ่งเกิดจากการ
สะสมของหินปูนนานนับพันปี เกาะที่มีขนาดใหญ่ในอ่าวมี 2 เกาะคือ เกาะกัดบา และเกาะทวนเฉา 
โดยนักท่องเที่ยวจะได้พบกับวิถีชีวิตของชาวเลที่อาศัยอยู่บนเกาะ บนเกาะมีโรงแรมและร้านขาย
อาหารทะเลไว้บริการ  นอกจากนี้ภายในเวิ้งอ่าวยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยจ านวนมาก บางเกาะก็มี
รูปร่างคล้ายสัตว์ชนิดต่างๆ เกาะต่างๆ จึงถูกตั้งชื่อตามลักษณะรูปร่างของสัตว์ เช่น เกาะหงษ์ เกาะไก่
ชน เกาะช้าง เกาะเต่า เกาะแมวน้ า เกาะตะเกียบ และเกาะหลังคา เป็นต้น 

  นอกจากนี้ในอ่าวฮาลองยังมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตชาวประมงที่มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์บนเรือหรือบ้านลอยน้ า โดยมีจ านวนครัวเรือนประมาณ 128 หลังคา
เรือน หมู่บ้านชาวประมงที่ใหญ่ที่สุดห่างจากชายฝั่งออกไป 70 กิโลเมตร ในอ่าวฮาลองยังมีโรงเรียน
และศูนย์วัฒนธรรมลอยน้ า (The Cua Van Floating) ที่มีคนในชุมชนเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา 
จัดสร้างโดยการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศนอรเวย์เมื่อปี ค.ศ. 2006 เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้
ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของอ่าวฮาลอง โดยจัดแสดงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ การแต่งกาย อาหารของชีวิตชาวประมง  ในหมู่บ้านชาวประมงที่สร้าง
บ้านเรือนกลางน้ า จะเคลื่อนย้ายไปตามฝูงปลาและหลบฤดมูรสุม จึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าคัญใน
การศึกษาเรื่องภูมิปัญญาในการจับสัตว์น้ า วิถีการด ารงชีพของชาวเล 

 

4.  จุดเด่น 

           
                 นอกจากอ่าวฮาลอง จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของเวียดนามแล้ว ยังมีลักษณะ
เด่นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

4.1 อ่าวฮาลอง เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ  

4.2 เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างขวางมากถึง 1,500 ตารางกิโลเมตร และอยู่ท่ามกลางทะเล
ในอ่าวตังเกี๋ย ท าให้ไม่ถูกบุกรุกหรือท าลายจากฝีมือมนุษย์  

4.3 ความเป็นธรรมชาติที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่ธรรมชาติได้สร้างข้ึนจึงกาลเวลาที่
ยาวนาน จนท าให้กลายเป็นสถานที่ท่ีมีความน่าสนใจและแปลกตาจากสถานที่อ่ืนๆ  

4.4 เกาะกลางทะเลจ านวนมากถึง 1969 เกาะ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งขนาดความสูง
ชันของหน้าผาและความหลากหลายทางชีววิทยาทั้งต้นไม้และสัตว์ทะเล  

4.5 ความสวยงามที่สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้สนใจได้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็น โดย
มีเรือทุกขนาดทุกรูปแบบเป็นยานพาหนะ ท าให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้เสน่ห์ที่มีอยู่ได้อย่างไม่มีเบื่อ 

4.6 เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนา ยังคงมีการด ารงชีวิตด้วยวิถีดั้งเดิม 
โดยเฉพาะหมู่บ้านในบริเวณอ่าวฮาลอง ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง
ไว้ได้เป็นอย่างดี  
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4.7 การได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ความอุดมสมบูรณ์และ
สวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่กว้างใหญ่ ประกอบเสน่ห์ของชุมชนชาวเล จึงท าให้อ่าวฮาลอง
กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก 

 

5.  จุดด้อย 

 
                  ผลจากการเป็นมรดกโลกของอ่าวฮาลองท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
เดินทางมายังอ่าวฮาลอง ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่ง
ส่งผลกระทบหลายประการต่ออ่าวฮาลอง ดังนี้ (UNESCO, 2016;  เหงวียนวันต๊วน, 2557 อ้างถึงใน 
Trinh & Phong,  2557) 

5.1 เนื่องจากเมืองกว๋างนิง เป็นเมืองถ่านหินและหินปูน มีโรงอุตสาหกรรมเหมืองถ่าน
หินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเมื่อมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหา
เรื่องน้ าเสียจากร้านอาหารบ้านเรือน มลพิษจากอุตสาหกรรม ควันพิษจากจ านวนเรือที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งขยะมูลฝอยจ านวนมาก โดยพบว่า เฉพาะในอ่าวฮาลองต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ 
เดือนละ ประมาณ 30,000 เหรียญ 

5.2  การรุกคืบของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล้ าอ่าว ท าให้ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศในอ่าวฮาลอง ซึ่งพบว่า จ านวนสัตว์ทะเลมีจ านวนลดลง ทั้งจากสาเหตุของน้ าเสีย และการจับ
สัตว์น้ าจ านวนมากเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลก 

5.3  ความปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น บันได และทางเดินริมทะเล 
คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือ จ านวนผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้การบริหารจัดการ
ไม่มีคุณภาพ  

5.4  ปัญหาการขาดแคลนน้ าจืด ซึ่งต้องซื้อจากแหล่งน้ าจืดจากบนฝั่งด้วยราคาค่อนข้าง
แพง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง ท าให้คนรุ่นใหม่ต่างเดินทางไปท างานบนบก 
ท าให้วิถีชาวประมงนับวันจะลดน้อยลง   

5.5  จ านวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้รู้ ปราชญ์ชาวประมงมีจ านวนลดลงและแก่ชราร่วงโรยไป
ตามวัย ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวประมงก าลังเลือนหาย ไม่มีผู้สืบต่อ 

5.6  ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอ่าวฮาลอง มีความรุนแรงมากข้ึนในฤดูมรสุม ท าให้เกิด
ความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงกับระบบทางธรณีวิทยา รวมทั้งส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านชาว 
ประมง รวมทั้งการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าในกระชัง 

5.7  นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนจ านวนมาก สร้างความเสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
โดยเฉพาะหินงอกหินย้อยในถ้ า ส่งผลต่อแนวนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวกับความสมดุล
ที่เหมาะสมระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา  

5.8  ขีดความสามารถและความรู้ความสามารถของพนักงาน ผู้ให้บริการ ร่วมทั้งความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษา 
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5.9  นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวต่างชาติมีความคิดเห็นว่า การบริการการ
ท่องเที่ยวยังไม่หลากหลายและไม่เป็นมืออาชีพ ยังไม่มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
ฮาลอง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านเหงวียนวันต๊วน อธิบดีทบวงการท่องเที่ยวเวียดนาม ซึ่ง
เห็นว่า การท่องเที่ยวอ่าวฮาลองยังไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  
 

                  6.  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อ่าวฮาลองสู่สากล 
 
                     นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งรัฐบาลเวียดนามก าหนดให้เป็นปีวัฒนธรรมของ
เวียดนาม ในวาระครบรอบ 1,000 ปี กรุงฮานอย ท าให้มีจ านวนผู้เดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษา
เรียนรู้แหล่งมรดกโลกอ่าวฮาลองมากยิ่งข้ึน เฉพาะในจังหวัดกว๋างนิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลอง มีที่
พักประมาณ 850 แห่ง โรงแรม 86 แห่ง  เรือท่องเที่ยวกว่า 500 ล า โดยมีเรือส าราญขนาดใหญ่ 150 
ล า บริษัทน าเที่ยวกว่า 40 บริษัท และมีร้านอาหาร ภัตตาคารและแหล่งชอปปิ้งหลายร้อย
แห่ง  รัฐบาลได้พยายามวางแผนยุทธศาสตร์และโครงการอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมคุณค่าทางมรดกของ
อ่าวฮาลอง โดยให้สามารถอนุรักษ์คุณค่าของอ่าวฮาลองไปพร้อมกับการส่งเสริมศักยภาพและความ
ได้เปรียบของมรดกทางธรรมชาติของโลกแห่งนี้ แนวทางในการพัฒนาอ่าวฮาลองตามทัศนะของท่าน
หวูถี่ทูถุ่ย รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว่างนิง (หวูถี่ทูถุ่ย, 2557 อ้างถึงใน Trinh & 
Phong,  2557) เจ้าหน้าที่กรมอาเซียน ตรัญ เหวียน ถาว (2553)  และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงฮานอย (Hoang, 2559, 17 ธันวาคม) สรุปได้ดังนี้  

6.1  การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของหน่วยงานการท่องเที่ยวและชุมชนเพ่ือให้มกีารพัฒนา
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น แม้ว่าการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกอ่าวฮาลองยังประสบ
ปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาด้านบุคลากร ตลอดจนการบริหาร
จัดการอ่าวฮาลองโดยรวม      

6.2 สถานที่ท่องเที่ยวในอ่าวฮาลองได้มีการพัฒนาให้มีโฉมใหม่ท่ีสวยงามและได้มีการ
สร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  

6.3 จะมีการผลักดันความร่วมมือกันนานาประเทศ เพ่ือแสวงหาความช่วยเหลือและ
การสนับสนุนจากชุมชนและองค์การต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของอ่าวฮาลอง ตลอด จน
เพ่ิมการลงทุนในการรักษาระบบนิเวศ  

6.4  การผลักดันการประชาสัมพันธ์ให้กลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวและศูนย์ 
กลางการท่องเที่ยวของเวียดนามและโลก 

6.5 ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบ การวางแผนบริหาร
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยไม่ให้มีผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

6.6  มีการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว การพยากรณ์จ านวนนักท่องเที่ยว การวิจัยผล 
กระทบจากนักท่องเที่ยว วางแผนด้านแรงงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยงานและชุมชน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 
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6.7 รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ พยายามรณรงค์ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยจัด
โครงการต่างๆ เพ่ือให้ชาวประมงและนักท่องเที่ยวมีจิตส านึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ในทางที่ดีข้ึน  

6.8 เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างตราสินค้าและจัดการ
ด้านการตลาดเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่า อ่าวฮาลองมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะกลายเป็นแบรนด์การท่อง 
เที่ยวของชาติ  

อ่าวฮาลองไม่เพียงแต่มีคุณค่าและเป็นมรดกระดับชาติเท่านั้น หากยังเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติที่หาได้ยากยิ่งของของมนุษย์อีกด้วย  ดังนั้น เพ่ือใช้ประโยชน์คุณค่าของอ่าวฮาลองอย่าง
เต็มที ่ ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมตามอนุสัญญาขององค์การยูเนสโก จ าเป็น 
ต้องพยายามและใช้ความตั้งใจอย่างเหนียวแน่น ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการของทั้งประเทศ 
และอาศัยความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายสามเหลี่ยมมรดกโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน   

สภาพแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ได้น าเสนอเป็นตัวอย่าง ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวของ
โลก ต่างเกิดจากพ้ืนฐานในการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในระดับชุมชน ที่ได้มีการพัฒนา
ศักยภาพให้สูงขึ้น โดยอาศัยการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยเพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดให้สูงขึ้น การ
ค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมและบริการต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าไปใช้
บริการได้ศึกษาและเรียนรู้มากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาแหล่งการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานีของ วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท (2559, 385-386) ที่กล่าวว่า ต้องมี
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญเป็นรายการน าเที่ยว การจัดโปรแกรมการท่อง 
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอาศัยการจัดการโดยท้องถิ่น และมีการจัดการเชิงธุรกิจอย่างจริงจังและต่อ 
เนื่อง นอกจากนี้ต้องมีการปรับปรุงป้ายและสื่อความรู้ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงกลุ่ม
นักท่องเทีย่วให้มากยิ่งข้ึน มีการรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งการเรียนรู้ให้มีความร่มรื่นเหมาะแก่
การท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการให้บริการมากยิ่งขึ้น ร่วมกันปลูกฝังให้ชุมชนท้องถิ่นรักษาและหวงแหน
แหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นมีความพร้อม การสร้างเครือข่ายให้กว้างขี้น
เป็นระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ย่อมจะง่ายต่อการพัฒนาให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกได้ในที่สุด 
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กรอบแนวคิดการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสู่สากล 
 

  เมื่อพิจารณาสถานการณ์การด าเนินงานด้านแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของไทย ซึ่งพบว่า 
ไทยมีแหล่งการเรียนรู้มากกว่า 6,000 แห่ง (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2559 อ้างถึงใน 
คณะกรรมกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้, 2559: 5) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและชุมชน ส่วนใหญ่พบว่า เป็น
แหล่งการเรียนรู้ขนาดเล็ก ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการปรับปรุง พัฒนาให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการ
และให้บริการที่มีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ตามทัศนะของผู้เขียนซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (2559: 16-18) เห็นว่า หากภาครัฐสามารถให้
การสนับสนุนการด าเนินงานและยกระดับคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยมีการ
ส่งเสริมเสริม ก ากับดูแล และสร้างระบบกลไกในการส ารวจ ติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง ก็จะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณา
การให้แหล่งการเรียนรู้ของไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึ่งย่อมมีผลต่อการใชประโยชนจากแหลง 
เรียนรูที่มีอยูรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการกระจายและสรางโอกาสใหประชาชนทุกชวง
วัยในทุกพ้ืนที ่ ให้สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดสะดวกและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุมคา 
นอกจากจะช่วยยกระดับแหลงเรียนรูในชุมชนใหมีคุณภาพ เปนแหลงความรูนอกหองเรียนที่ทรงพลัง 
สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสารสนเทศ และสนองตอบความตองการของ
กลุ่มเปาหมายตางๆ ได  

การปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูให้มศีักยภาพ ควรมุงพัฒนาสูความเปนเลิศดวยการ
ประสานความรวมมือกับเครือขายแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค รวมถึงใน
ระดับนานาชาติ การเชื่อมโยงความรูของแหลงเรียนรูกับมิติการพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางวัฒนธรรมการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลง 
เรียนรูให้แกประชาชน เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงเสริม
สรางประสบการณใหม ตลอดจนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการและบูรณาการแหลงเรียนรูใหเปน 
ระบบ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคม และเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการยกระดับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ให้มีบทบาทและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้ มีประเด็นที่แหล่งการเรียนรู้ของไทย ควรได้รับการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
ชัดเจน ดังนี้ 

1.  ประเทศไทยมีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ จ านวนมากที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รัฐบาลควรให้
ความส าคัญในการก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ช่วยยกระดับแหล่งการเรียนรู้ให้
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ โดยจัดให้มีกลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่า
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่ผู้คนต้องการ
พ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์โดยใช้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชน มาออกแบบและต่อยอดให้กลายเป็น
พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้เกิดธุรกิจสร้างสรรค์ที่จักก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ 
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2.  ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชาติ เป็น
สมบัติที่ต้องอนุรักษ์ หวงแหนและรักษาไว้สืบไปจนชั่วลูกหลาน แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นพื้นที่ที่จะธ ารง
ไว้ซึ่งความเป็นชาติ สร้างความภาคภูมิใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นแหล่งสะสมพลังส าคัญใน
การพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองสมเป็นอารยประเทศ แหล่งการเรียนรู้จะเป็นพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์
การเรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาแก่ประชาชน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยใฝ่รู้และรักการแสวงหา
ความรู้ไปต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งจะช่วยให้มีความรู้สามารถน ามาใช้ในการศึกษา การประกอบอาชีพ
และการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข   

3. แหล่งการเรียนรู้ควรปรับบทบาทให้เป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนทุก
เพศ วัย อายุ ทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง 
ปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในการเรียนรู้ พัฒนาพฤติกรรมรักการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
เพ่ิมทักษะการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยอาศัยบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วยพัฒนา
กิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีความน่าสนใจและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการและการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุก
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การน าเสนอในยุคดิจิทัลผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
ท าให้แหล่งการเรียนรู้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจและสามารถ
เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบสื่อสารสองทาง ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและเข้าชมแหล่งการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น จึงนับเป็นโอกาสของแหล่งการเรียนรู้ ที่จะปรับบทบาทให้กลายเป็นพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้มากขึ้น ทั้งยังจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของทุกคนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกันในการรู้สารสารสนเทศ 

5. ความร่วมมือกันระหว่างประเทศจะท าให้แหล่งการเรียนรู้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบ 
การณ์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การยกระดับการ
บริหารจัดการและการบริการ ตลอดทั้งส่งเสริมและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจร่วมกัน แหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนที่มีศักยภาพ มีโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และวัฒนธรรม จาก
เครือข่ายและความเชื่อมโยงร่วมมือระหว่างกันภายในภูมิภาค การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และการแข่งขันในตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น จะช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาให้ความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น แหล่งการเรียนรู้จึงมี
บทบาทส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะของคนทุกช่วงวัยเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
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บทสรุป     
    

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) พยายาม
ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษามรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติทั่วโลก ที่ถือว่ามีคุณค่าที่
โดดเด่นต่อมนุษยชาติ และเป็นข้อตกลงในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา นับเป็น
องค์กรระดับนานาชาติที่มีบทบาทส าคัญที่ท าให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเล็กๆ แห่งใดแห่งหนึ่ง 
กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่เป็นจุดหมายปลายทางของมนุษยชาติทุก
คน แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมธรรมและทางธรรมชาติ ครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ท าให้
กลายเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สากลที่หลากหลายแขนงวิชา ซึ่งหมายความว่า คือแหล่งการ
เรียนรู้หลากหลายประเภทที่ได้รับการคัดสรรและมีคุณค่าคู่ควรกับการเป็นมรดกโลก  ดังนั้น แหล่ง
การเรียนรู้ที่มีอยู่ในประเทศไทย ร่วมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงอย่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับแหล่งการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การรักษามรดก
โลก ดังปณิธานขององค์การยูเนสโก (UNESCO, 2016) ที่กล่าวไว้ว่า  

 

“มรดกโลก 

เป็นมรดกของพวกเราตั้งแต่อดีต เป็นสิ่งที่เรามี และด ารงอยู่ในปัจจุบัน  

และเป็นสิ่งที่เราจะส่งมอบต่อไปให้กับคนรุ่นใหม่ในอนาคต  

มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของพวกเรา 

เป็นทั้งแหล่งทีม่าและแรงบันดาลใจที่จะคงอยู่ตลอดไป”  
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