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บทคัดย่อ  

           ห้องสมุด มสธ. พัฒนาสารสนเทศข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรีศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็น

องค์ความรู้ด้านท้องถิ่นนนทบุรี ปี พ.ศ. 2563-2564 จัดกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันของการสร้างเสริม

ความสุขภายในองค์กรกับการอนุรักษ์ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขในองค์กร โดยให้บุคลากรของห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมสร้างพระพิมพ์ดินเผา 

ของวัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และจากประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ ศึกษา

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลสารสนเทศนนทบุรีและความรู้เพิ่มเติม นํามาพัฒนาเนื้อหาจนได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย

รูปแบบ อาทิ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการออนไลน์ และรายการเสียงออนไลน์เรื่องเล่าจากท้องถิ่น 

เป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด

ชีวิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  
 

คําสําคัญ: ท้องถิ่นนนทบุรี, นนทบุรีศึกษา, เรื่องเล่าจากท้องถิ่น, องค์ความรู้, พระพิมพ์ดินเผา, พระโคนสมอ,   

วัดชมภูเวก 
 

ABSTRACT  

 With our in-depth study about local knowledge of Nonthaburi province, STOU 

Library has been developing the explicit knowledge about the province. During 2020-2021, STOU 

Library has been aware of our people’s happiness and cultural preservation, we therefore held an 

outdoor activity to encourage their happiness in workplace. STOU staffs visited Chompuwek 

Temple in Tambon Thasai, Muang district, Nonthaburi province and made terracotta buddha molds. 

From the actual experience, together with our study and information gathering, The knowledge 

been able to improve and supply in a variety of formats: books, e-books, online exhibitions and 

podcasts. STOU Library always encourages life-long learning and truly believes that the provided 

knowledge can be beneficial to those who are interested in. 
 

Keyword:  Nonthaburi Local Wisdom, Nonthaburi Study, Local’s Telling, Explicit Knowledge 

Terracotta Budda, Phra Konsamor Buddha, Wat Chom Phu Wek. 



บทนํา  
 ห้องสมุด มสธ. ในฐานะห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาทางไกล มีภารกิจในการจัดบริการ

ห้องสมุดเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต  ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 

ห้องสมุดได้ให้ความสําคัญกับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ด้านท้องถิ่นนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

จึงดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่น การดําเนินการมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนนทบุรีให้ตระหนักใน

คุณค่าของภูมิปัญญาแห่งบรรพชน  

  ห้องสมุดได้ออกแบบการทํางานในรูปแบบการบูรณาการทั้งด้านบุคลากร และภาระงานให้

สอดคล้องตามพันธกิจของห้องสมุดทั้ง 3 ด้าน คือ การบริการห้องสมุด การบริการสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยในปี 2563 – 2564  ห้องสมุดจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสุขภายในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่ง

ความสุข  จึงได้ผนวกรวมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขในองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากรของห้องสมุดเข้าร่วม

กิจกรรมสร้างพระพิมพ์ดินเผาของวัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากการดําเนิน

กิจกรรม ห้องสมุดได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ และได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมความรู้ พัฒนาต่อยอด

จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านการอ่าน การดู และการฟัง ในรูปแบบ

ของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เช่น หนังสือฉบับพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการออนไลน์ และรายการเสียง

ออนไลน์ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ตรงจากสื่อบุคคล เป็นประโยชน์ใน

ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาต ิ  

    

วัตถุประสงค์  

 เพื่อถ่ายทอดและบอกเล่าถึงการพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่น ที่เกิดจากความรู้และประสบการณ์ใน

การลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นภูมิรู้ และนํามาสังเคราะห์ วิเคราะห์และประมวลเนื้อหาเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านสารสนเทศท้องถิ่นที่หลากหลาย 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 ห้องสมุด มสธ. พัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี ด้วยวิธีการดําเนินการที่หลากหลายตั #งแต่การรวบรวม 

การศกึษาค้นคว้า การลงพื #นที9ภาคสนามเพื9อเก็บข้อมลู การสงัเคราะห์ วิเคราะห์และประมวลผลเชิงข้อมลูและ
เนื #อหา เพื9อพัฒนาสารสนเทศข้อมูลท้องถิ9นและเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย โดยมีผลผลิตหลาย
ประเภท อาทิ หนังสือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการเคลื9อนที9 นิทรรศการออนไลน์ แผ่นพบั แผ่นกิจกรรม 
เกมส์ และรายการเสียงออนไลน์ เผยแพร่เป็นประโยชน์เพื9อการบริการวิชาการแก่สงัคม และในด้านการสง่เสริม
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนเพื9อการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาสารสนเทศที9เกิดจาก 



การลงมือปฏิบตัิจนเกิดทกัษะและประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง นํามาต่อยอดพัฒนาจนเกิดเป็นสารสนเทศท้องถิ่น 

ดังนี้  

  1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขในองค์กร  

 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ ่งเป็นเดือนครบรอบวันยกฐานห้องสมุดจาก ศูนย์บรรณ

สารสนเทศ เป็นหน่วยงานระดับสํานัก ภายใต้ชื่อ สํานักบรรณสารสนเทศ ในขณะเดี่ยวกันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 

– มีนาคม ห้องสมุด มสธ. ได้จัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขในองค์กร ปี พ.ศ. 2563 ขึ้น

เพื่อให้บุคลากรของห้องสมุดได้มีโอกาสทํากิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ที ่รับผิดชอบ เพื ่อสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทํางาน ด้วยการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด 

ทัศคติต่าง ๆ ผ่านการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน กอร์ปกับทางวัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พุทธศิลป์ จัดสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอ จํานวน 84,000 องค์ เท่ากับ

จํานวนพระธรรมขันธ์ของพระไตรปิฎก จากแม่พิมพ์พระโคนสมอ ที่ทางวัดได้จัดสร้างแม่พิมพ์ไว้จํานวนมาก ทาง

ห้องสมุดจึงได้ดําเนินกิจกรรมช่วยจัดสร้างพระโคนสมอในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขใน

องค์กร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของห้องสมุดผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียงกัน  

 บุคลากรของห้องสมุดได้ร ่วมกันสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอจากแม่พ ิมพ์ด ินเผา และ 

แต่งองค์พระ โดยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องช่วงวันหยุดราชการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 พิมพ์พระ แต่งองค์พระ และบรรจุพระลงกล่องเพื่อส่งไปเผาด้วยความร้อน รวมทั้งการคัดแยกพระ 

แต่ละปางเพื่อบรรจุลงโอ่งดินเผาพร้อมที่จะให้ทางวัดชมภูเวกนําไปดําเนินการเก็บรักษาต่อไป  

 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของโครงการ ได้พระพิมพ์จํานวน 32,671 องค์ และสํารวจความคิดเห็น

และความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ทั้งทางด้านความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พุทธศิลป์ที่มีมาแต่โบราณ ทําให้เกิดความสุข สบายใจ 

ความสุขจากกิจกรรมที่ทําร่วมกัน ช่วยสร้างความผูกพันต่อองค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน

องค์กรมากยิ่งขึ้นในระดับมากที่สุด ทีร่ะดับคะแนน 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

ภาพที่ 1. การเข้าร่วมกิจกรรมพิมพ์พระของบุคลากรห้องสมุด มสธ. ที่วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี 

 



 2. จากกิจกรรมสู่หนังสือ 

 จากความร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุขใน

องค์กร ปี พ.ศ. 2563  ที่ทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการสร้างพระพิมพ์ดินเผา พระโคนสมอ วัดชมภูเวก 

ห้องสมุดจึงได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา จัดทําเป็น

หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก เพื่อเป็นการบริการ

วิชาการแก่สังคม เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย เรื่องราวประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปในประเทศ

ไทย พัฒนาการของพระพุทธรูป พระพิมพ์พระโคนสมอ  พระพุทธรูปปางต่างๆ  การอนุรักษ์ การสร้างพระพิมพ์ 

พระโคนสมอ และขั้นตอนการสร้างพระโคนสมอวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี 

 

 หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระ

โคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก ได้รับการจัดพิมพ์ 

2 ครั้ง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

และ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง เมื่อเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2564 โดยมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาภายใน

เล่มให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น และจากการสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้รับบริการหนังสือที่เป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื ้นที ่ กศน. 

นนทบุรี ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และประชาชน

ทั่วไป ที่มีต่อหนังสือจดหมายการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้าง

พระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก ฉบับพิมพ์ 

พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 4.76 จากคะแนนเต็ม  

5 คะแนน 

 

 3. สูเ่วิล์ดไวด์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

 เพื่อให้การเผยแพร่หนังสือเข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน นอกจาก

การเผยแพร่หนังสือในรูปแบบของหนังสือฉบับพิมพ์แล้ว  ห้องสมุดได้เผยแพร่หนังสือ จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธ

ศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) บนเว็บไซต์

ของห้องสมุด มสธ. (https://library.stou.ac.th/ books-review/978-616-16-2409-5-edition-2/)  โดยจัดทํา 

Bookmark และเชื่อมโยงภายในตัวเล่มหนังสือจากหน้าสารบัญ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้านการเข้าถึงเนื้อหา

ภายในตัวเล่ม  

 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอ่านหนังสือ จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ 

สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน    

 

ภาพที่ 2. หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ3พุทธศิลป; 

สร=างพระโคนสมอ พระพิมพ3ดินเผา วัดชมภูเวก 

(ซ=าย) ฉบับพิมพ3ครั้งที่ 1 (ซ=าย) และ (ขวา) ฉบับพิมพ3

ครั้งที่ 2 



ภาพที่ 3. หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก 

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุด มสธ. 

 

 4. นิทรรศการออนไลน์ เยี่ยมชมได้ทุกเวลา 

 การจัดแสดงเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือที่เป็นองค์ความรู้สั้น ๆ กระชับ น่าสนใจ ในรูปแบบ

ของนิทรรศการผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการชมนิทรรศการที่สามารถเข้าถึงได้ 

ทุกที่ทุกเวลา  ห้องสมุดได้พัฒนาเนื้อหาหนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์

ดินเผา วัดชมภูเวก นําเสนอในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง พระโคนสมอ พระพิมพ์สมัยอยุธยา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4. นิทรรศการออนไลน์เรื่อง พระโคนสมอ พระพิมพ์สมัยอยุธยา 



 

 การนําเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์ที่เกี ่ยวกับท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา 

ห้องสมุดได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีนิทรรศการออนไลน์เผยแพร่หลากหลาย เช่น ตลาดทุเรียนเมืองนนท์ 

ปริศนาธรรม วัดโพธิ์บางโอ ภาพเขียนสมัยอยธุยาที่นนทบุรี เป็นต้น 

 

 5. เรียงร้อยเรื่องราวเป็นเรือ่งเล่าจากท้องถิ่น   

 เพื่อให้การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมการเผยแพร่ที่หลายกหลาย

นอกจากหนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก ฉบับพิมพ์และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุด ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศได้ด้วยการอ่านแล้ว 

ห้องสมุดได้พัฒนาสารสนเทศที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ ที่เป็นเรื่องราว เรื่องเล่า โดยเจ้าของภูมิความรู้โดยตรงที่

สามารถเข้าถึงได้ด้วยการฟังเสียง ที่เรียกว่ารายการเสียงออนไลน์ (Podcast)  ภายใต้ชื่อ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น  

และใช้ชื ่อรายการว่า พระพิมพ์โคนสมอ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี โดยปราชญ์ท้องถิ่น นายพิศาล บุญผูก  

รวมเวลา 15.21 นาที   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5. รายการเสียงออนไลน3  เรื่อง พระพิมพ3โคนสมอ วัดชมภูเวก ที่เผยแพรSบนแอปพลิเคชันยูทูป  
 

 

  นอกจากนี้ ห้องสมุดยังพัฒนารายการเสียงออนไลน์เรื่องเล่าจากท้องถิ่นอื่นๆ ที่ครอบคลุมวิถี

ชีวิต อาชีพ และศิลปวัฒนธรรม เช่น วิถีเด็กวัด ตอนชุมชน วัด บทบาทและความสัมพันธ์ร่วมกันของคนมอญดั้งเดิม 

เส้นทางการค้าขายทางเรือย่านนนทบุรีของชาวชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน  

แรงแห่งศรัทธา แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ และกฐิน สังฆกรรมกรานกฐินของพระสงฆ์ เป็นต้น 

 

 

 



 

  การดําเนินการพัฒนารายการเสียงออนไลนเ์รื่องเล่าจากท้องถิ่น ของห้องสมุด ครอบคลุมทุกมิติ 

ตั้งแต่การพัฒนาเนื้อหา การจัดการเนื้อหา และการจัดการเผยแพร่ ดังนี้ 
 
 

 

ภาพที่ 6. รายการเสียงออนไลน3 เรื่องเลSาจากท=องถิ่น บนแอปพลิเคชันแองเคอร3 

  
 

 การพัฒนาเนื้อหา ครอบคลุมการเตรียมการ การประสานงาน การกําหนดเนื้อหารายการ  

การกําหนดขอบเขตเนื้อหารายการ การออกแบบการดําเนินรายการ การซักซ้อม ทําความเข้าใจเนื้อหาและรูปแบบ

การดําเนินรายการ และการบันทึกเสียง  

 การจัดการเนื้อหา ครอบคลุมการศึกษาและทําความเข้าใจเนื้อหาจากไฟล์เสียง ตกแต่งไฟล์เสียง 

แปลงไฟล์เสียง เป็นการแปลงรูปแบบของข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการเผยแพร่ด้วยแอปพลิเคชันที่เลือกใช้  

  การจัดการเผยแพร่ ครอบคลุม การตั้งชื่อรายการ และ กําหนดปกรายการ การทําสังเขปเรื่อง 

และการเผยแพร่รายการบนแอปพลิเคชันที่ห้องสมุดเลือกใช้ ได้แก่ แอปพลิเคชันแองเคอร์ และ ยูทูป 



 
 

ภาพที่ 7. แผนผังแสดงขั้นตอนการพัฒนารายการเสียงออนไลน3เรื่องเลSาจากท=องถิ่น 

 

    จากรายงานของแอปพลิเคชันแองเคอร์ และ ยูทูป พบว่า ตั้งแต่ห้องสมุดเริ่มพัฒนารายการเสียง

ออนไลน์ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 พบว่า มีผู้สนใจเข้าฟังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ให้

ความสนใจเข้าฟังจากประเทศไทยและจากต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี โดยอยู่ในช่วงอายุ 

60 ปีขึ้นไปมากที่สุด  

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

                     ผลจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเคราะห์ความรู ้ทั ้งจากแหล่งความรู ้ต่างๆ และจาก

ประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติของบุคลากรห้องสมุดในการร่วมอนุรักษ์พุทธศิลป์สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์

ดินเผา วัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ห้องสมุดได้เรียนรู้ ได้องค์ความรู้และแหล่ง

เรียนรู ้ด้านท้องถิ ่นนนทบุรีศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน นํามาพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู ้ด้านท้องถิ ่นที่

หลากหลายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนทั้งด้านการอ่าน การดู และการฟัง ใช้เป็นแบบอย่างการทํางานที่ดี

สําหรับการทํางานและการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกลุ่มอยา่งต่อเนื่อง

ยั่งยืนตลอดชีวิต ผลการถอดบทเรียนจากการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้ 

 



กิจกรรม/สื่อ ถอดบทเรียน 

- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้าง

ความสุขในองค์กร “กิจกรรมการอนุรักษ์พุทธ

ศิลป์ จัดสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอ  

วัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี” 

1. การดําเนินงานในรูปแบบกิจกรรมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมตาม

ความสมัครใจ เป็นการสร้างความสุข และสร้างสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างกัน การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างการร่วม

กิจกรรม ทําให้เกิดรักความผูกพัน ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร 

สร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจและความเป็นนํ้าหนึ่งใจ

เดียวกัน  

2. ความศรัทธา ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวม

จิตใจ เป็นพลังและแรงขับเคลื่อนให้งานบรรลุเป้าหมาย และ

ประสบความสําเร็จได ้

3. ความรู ้ที ่ได้จากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริง ทําให้

เข้าใจง่ายกว่าการอ่านจากตําราเพียงอย่างเดียว  

- หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ 

สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา  

วัดชมภูเวก 

1. ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมกับการศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติม และความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ 

ได้รับการสังเคราะห์ เรียบเรียง เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนใน

รูปแบบหนังสือ 

2. การบอกเล่าเรื ่องราว และถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของ

หนังสือใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

3. หนังสือเรื่องราวของท้องถิ่น เป็นสื่อที่มีคุณค่ายิ่งของการส่ง

มอบความรู้ให้กับผู้คนในชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุด โรงเรียน หรือ

แม้แต่ผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่ได้ยึดติด ผูกโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 

- นิทรรศการออนไลน์ 

- รายการเสียงออนไลน์ (Podcast) 

1. การพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย เป็นการ

ส่งผ่านความรู้ให้ตามความสนใจ ความถนัด และความพร้อม

ของสื่อที่ใช้ถ่ายทอดของผู้ใช้บริการ ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้ที่มีความต้องการที่ต่างกัน 

2. การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้โดยใช้สื่อสําหรับการถ่ายทอดที่

หลากหลายทั้งภาพ เสียง ข้อความ จะทําให้ผู้รับเข้าใจในเนื้อหา

ได้ง่ายขึ้น 

3. การบริการเชิงรุก โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการ

เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น จะทําให้สารสนเทศเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้

มากขึ้น หลากหลายในวงกว้าง และรวดเร็ว 

  

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์ 

 ความสําเร็จของการพัฒนาสารสนเทศท้องถิ ่นนนทบุรีศึกษา ของห้องสมุด มสธ. เกิดจาก 

การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ ความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เสาะแสวงหา พัฒนาเนื้อหา  



ต่อยอดความรู้ด้วยข้อมูลจากต้นแหล่งอย่างแท้จริง รวมถึงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่สังคม โดย 

การสนับสนุนจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ท้องถิ่น ตลอดจนการทํางานแบบบูรณาการ

ของบุคลากรระหว่างศาสตร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ลงตัว เกิดเป็น

สารสนเทศด้านท้องถิ่นนนทบุรีที่มีความหลากหลายจํานวนมาก 

 การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลความรู้ที่เป็นเรื่องราวท้องถิ่นอย่างแท้จริง จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษาค้นคว้า

ต้องเข้าถึงแหล่งชุมชุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เกิดแนวคิดในการพัฒนา

ต่อยอดและแตกแขนงเกิดเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาของห้องสมุด มสธ. ที่เริ ่มต้นจากการปฏิบัติและ

พัฒนาเป็นองค์ความรู้รูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับศึกษาและพัฒนาสารสนเทศที่เป็นเรื่องราวของ

ท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถธํารงรักษามรดกภูมิปัญาท้องถิ่นนนทบุรีเพื่อสืบทอดสานต่อ

มรดกด้านวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามแก่ลูกหลานและประชนคนนนทบุรีและผู้สนใจทั่วไปได้อย่างลํ้าค่าของ      

ภูมิปัญญาไทย 
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