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บทคัดย่อ 
 

 บทควำมนี้มุ่งศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ธนบุรีศึกษา” มหำวิทยำลัยธนบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ำนท้องถิ่นธนบุรี ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนอำจก ำหนดระยะเวลำในกำรเริ่มจัดตั้งออกเป็น 5 ปี โดยมี 3 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี ระยะที่ 2 พัฒนำองค์ควำมรู้และสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ ระยะที่ 3 กำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนธนบุรีศึกษำและกำรก ำหนดทิศทำงแผนงำนในอนำคต ซึ่ง
ควำมส ำเร็จของแผนกำรด ำเนินงำนจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนทั้งด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคกำรบริหำรจัดกำร สิ่งท่ีส ำคัญที่สุดคือ กำรเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญในมิติที่เป็นนำมธรรม ไม่ใช่ผลในเชิงธุรกิจ 

 

คําสําคัญ: ท้องถิ่นศึกษำ, ศูนย์กำรเรียนรู้, ธนบุรีศึกษำ 
 

ABSTRACT 
 

 The objective of this article is to study a model analysis of setting “Thonburi-learning center” 
at Thonburi University. This center is a learning center for local Thonburi, in which it will be 
determined within 5 years-timeline in 3 phases. Namely, the first phase is to put together historical, 
arts, and local culture knowledge. Secondly, it is to develop knowledge and create new one. Finally, it 
is to disseminate and exchange Thonburi study knowledge and determine the future direction plan. 
The success of this plan is depended on financial budget, staffs, equipments and administrative 
techniques and most importantly, the abstract and non-commercial purposes are more crucial.   
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บทนํา  

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 
(2556: 552) [1] ให้ควำมหมำยค ำว่ำ “ท้องถิ่น” ไว้ว่ำ
ท้องที่ ใดท้องที่หนึ่ ง โดยเฉพำะ เ ช่น เวลำท้องถิ่น 
ประเพณีท้องถิ่น นอกจำกนี้ยังอธิบำยถึงค ำว่ำท้องที่ 
เพิ่มเติมว่ำ หมำยถึง พื้นที่หรือถิ่นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น 
ท้องที่จังหวัด ท้องที่อ ำเภอ ท้องที่ที่เกิดเหตุ ท้องที่ที่มี
ภูมิล ำเนำ ซึ่งควำมหมำยดังกล่ำวอธิบำยถึงพื้นที่ที่

ก ำหนดด้วยสภำพแวดล้อมทั้งทำงภูมิศำสตร์และ
ธรรมชำติ  

จะเห็นได้ว่ำ “ท้องถิ่น” เป็นเรื่องของกลุ่มคนที่
สำมำรถก ำหนดขอบเขตได้ ซึ่งควำมเป็นกลุ่มสังคม
เหล่ำนี้ เกิดจำกกำรรวมตัวกันในช่วงเวลำหนึ่งอันจะท ำ
ให้เกิดเป็นลักษณะเฉพำะที่สำมำรถบ่งบอกควำมเป็น
ตัวตนที่แตกต่ำงกันได้ระดับหนึ่ง เช่น ท้องถิ่นอีสำน 
ท้องถิ่นชำวเล ท้องถิ่นภำคกลำง เป็นต้น ควำมเป็น
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ลักษณะเฉพำะเหล่ำนี้เกิดจำกกำรเรียนรู้ สั่งสม และ
ปรับประยุกต์วิถีกำรด ำรงชีวิต จนเกิดกลำยเป็นองค์
ควำมรู้ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้และเข้ำใจในตัวตน
รวมถึงรำกเหง้ำในอดีตของท้องถิ่น ทว่ำบรรดำองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นกลับสูญหำยไปตำมกำลเวลำ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำเสียดำยอย่ำงยิ่งที่องค์ควำมรู้ที่มีคุณค่ำ
เหล่ำนี้จะหมดคุณค่ำและสูญหำยไป 

สิ่งส ำคัญคือ กำรปล่อยให้องค์ควำมรู้ส ำคัญของ
ท้องถิ่นเลือนหำยไป ด้วยเหตุผลหลำยประกำรที่เกิดขึ้น 
ทั้งกำรไม่เห็นคุณค่ำของควำมเป็นท้องถิ่น หรือองค์
ควำมรู้เดิมของท้องถิ่นเองไม่สำมำรถตอบสนองหรือ
แก้ปัญหำของสังคมในยุคปัจจุบันได้ รวมไปถึงกำรปล่อย
ให้ฐำนควำมรู้ด้ำนท้องถิ่นเหล่ำนี้ถูกกำลเวลำกัดกร่อน
คุณค่ำไปโดยไม่ได้มีกระบวนกำรจัดกำรที่ถูกต้องและคง
คุณค่ำไว้เลย ซึ่งแนวคิดหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหำเหล่ำนี้ได้ 
คือ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของท้องถิ่นให้มีระบบท่ีชัดเจน 
หรือในรูปแบบ “ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น”  

ดังนั้นค ำว่ำ “ท้องถิ่นศึกษา” จึงมุ่งหมำยที่จะ
ท ำกำรศึกษำเรื่องรำวของ “ท้องถิ่น” นั้นๆ ในแง่มุม
ต่ำงๆ ทุกๆ ด้ำน เพื่อกำรด ำรงรักษำองค์ควำมรู้ที่มีค่ำ
เหล่ำนั้นโดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
และน ำเอำองค์ควำมรู้เหล่ำนั้นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง
อำจเป็นประโยชน์ในเชิงรูปธรรม เช่น กำรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีกำรจัดเก็บรำยได้ กำรพัฒนำท้องถิ่นให้เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวโดยใช้ฐำนควำมเป็นท้องถิ่นเป็นหลัก 
รวมถึงประโยชน์ในเชิงนำมธรรม เช่น กำรตระหนักรู้ถึง
คุณค่ำ เห็นควำมส ำคัญของกำรเป็นท้องถิ่น เป็นต้น  

บทควำมนี้ต้องกำรน ำเสนอถึงแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ท้องถิ่นธนบุรี ภำยใต้ช่ือ
โครงกำรจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ธนบุรีศึกษา” ของ
มหำวิทยำลัยธนบุรี ซึ่งเป็นแนวทำงหรือแผนกำรด ำเนิน
โครงกำรต้นแบบ โดยเห็นว่ำเมืองธนบุรีมีควำมส ำคัญมำ
ตั้งแต่สมัยอยุธยำและเป็นเมืองรำชธำนี  (สมัยธนบุรี) 
จำกควำมเป็นชุมชนเมืองน้ ำมำเป็นชุมชนเมืองบก จำก
วิถีชีวิตครัวเรือนมำเป็นวิถีชีวิตเมืองใหญ่ พื้นที่แห่งนี้คือ
พื้นที่แห่งควำมหลำกหลำยทำงศิลปะ วัฒนธรรม ชำติ

พันธุ์ ตลอดจนควำมหลำกหลำยทำงสถำปัตยกรรม
ทรงคุณค่ำตั้งแต่ปรำสำทรำชวัง วัดวำอำรำม อำคำร
บ้ำนเรือนขุนนำงคหบดี จนถึงบ้ำนสำมัญชนและวิถี
ชำวบ้ำนในย่ำนชุมชนเก่ำแก่ ธนบุรีได้ทิ้งร่องรอยทำง
ประวัติศำสตร์และภูมิปัญญำที่เป็นเอกลักษณ์  ซึ่ง
หลงเหลืออยู่มำกแต่ไม่ได้รับกำรศึกษำหรือเผยแพร่
เท่ำที่ควร อีกทั้งไม่มีศูนย์กำรเรียนรู้ในเรื่องรำวเหล่ำนี้
อย่ำงจริงจัง ท ำให้มรดกทำงวัฒนธรรมเหล่ำนี้เริ่มสูญ
หำยไปพร้อมกับกระแสควำมเปลี่ยนแปลง (ฑวัต อ ำ
ไพพรรณ, เอกสำรอัดส ำเนำ) [2] ซึ่งควำมหลำกหลำย
ดังกล่ำวข้ำงต้นถือเป็นมรดกของท้องถิ่นที่มีควำมส ำคัญ
และควรน ำมำจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ  

ควำมส ำคัญขององค์ควำมรู้เหล่ำนี้จะมีประโยชน์ใน
กำรช่วยให้เรำเข้ำใจอดีตในมิติของช่วงเวลำได้อย่ำง
ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ
ปัจจุบัน รวมถึงกำรสร้ำงแนวทำงกำรปรับตัวเพื่อก้ำว
ไปสู่อนำคตได้อย่ำงมั่นคง ตำมแนวทำงที่พึงประสงค์
และเหมำะสม  

 

ลักษณะของศูนย์แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
ศึกษา 

ค ำว่ำ “แหล่งเ รียนรู้” หมำยถึง แหล่งข้อมูล
ข่ำวสำร สำรสนเทศ และประสบกำรณ์ ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหำควำมรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองตำมอัธยำศัย อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง 
เพื่อเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ และเป็น
บุคคลแห่งกำรเรียนรู้  (http://www.nmk.ac.th : 
เข้ำถึงเมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2557) [3] โดยแหล่งเรียนรู้
จะต้องท ำหน้ำที่ส ำคัญ คือ กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ตำม
อัธยำศัย ที่สำมำรถเข้ำไปศึกษำหำควำมรู้ในเรื่องนั้นๆ 
ได้ตลอดเวลำ ซึ่งควำมรู้ที่ได้เหล่ำนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้น
ควำมคิดอยำกที่จะเรียนรู้ของผู้ที่สนใจมำกกว่ำกำร
เรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบ 

แหล่งเรียนรู้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่ง
เรียนรู้ในสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งในส่วน
ของท้องถิ่นนี้ ได้แก่ ห้องสมุดประชำชน พิพิธภัณฑ์ 



128  วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลยัธนบุร ี

ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 21  เดือนมกรำคม – เมษำยน 2559 

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  ห อ ศิ ล ป์  ส ว น สั ต ว์ 
สวนสำธำรณะ สวนพฤกษศำสตร์ อุทยำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์กำรกีฬำ สถำนประกอบกำร วัด 
ครอบครัว ชุมชน องค์กำรภำครัฐและภำคเอกชน 
แหล่งข้อมูล ภูมิปัญญำท้องถิ่น แหล่งกำรเรียนรู้อื่นๆ 
เป็นต้น ซึ่งถือว่ำมีควำมส ำคัญเพรำะเป็นเครื่องมือของ
บุคคลในกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเอง 

กระบวนกำรหนึ่งที่ส ำคัญของศูนย์กำรเรียนรู้ คือ
กำรจัดพื้นที่กำรเรียนรู้ทำงกำยภำพเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
เข้ำมำเรียนรู้ สำมำรถควบคุมกระบวนกำรเรียนรู้ในเรื่อง

นั้นๆ ได้ด้วยตนเอง หรือกำรเรียนรู้ที่อยู่ในรูปของกลุ่ม
กำรเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มเล็กๆ ตำมเนื้อหำที่ศูนย์กำรเรียนรู้
นั้นๆ  

ควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับ “ท้องถิ่น
ศึกษา” โดยผ่ำนสถำนที่หรือศูนย์กำรเรียนรู้ ซึ่งกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้ำง ลดข้อจ ำกัดของกระบวนกำร
เรียนรู้ตำมระบบที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จในปัจจุบัน หรือ
ที่เรียกว่ำกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย ซึ่งฑวัต อ ำไพพรรณ 
(อัดส ำเนำ) [2] ได้สรุปควำมสัมพันธ์แนวทำงกำรเรียนรู้
ตำมอัธยำศัยไว้อย่ำงน่ำสนใจดังนี้  

  

ความสัมพันธ์แนวทางการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
ลักษณะการเรียนรู ้ กำรเรยีนรู้ภำยในศูนย ์ กำรเรยีนรู้นอกพ้ืนท่ี 

เรียนรู้แบบนิ่งรับ กำรเรยีนรู้แบบโต้ตอบ ทัศนศึกษำ 

แนวคิดในการเรียนรู ้ บอกเล่ำปำกต่อปำก ครูพักลักจ ำ กำรเรยีนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง 

วิธีการเรียนรู ้ กำรเลำ่เรื่อง กำรฝึกปฏิบัต ิ กำรท่องเที่ยวตำมเส้นทำง 

ลักษณะกิจกรรม กำรจัดนิทรรศกำรใน
ลักษณะต่ำง ๆ 

กำรเปิดลักสตูรอบรม
เทคนิคและภูมิปญัญำ
ท้องถิ่นแก่ผู้ที่สนใจ 

1. กิจกรรมเดินเท้ำเล่ำเรื่อง 
2. กิจกรรมจักรยำนชมเมือง 
3. กิจกรรมล่องเรือทัศนำจร 

ผู้มีส่วนร่วม 1. นักกำรศึกษำ/ 
นักวิชำกำร 
2. ช่ำงเทคนิค 
3. คนกลำงผู้ประสำนงำน  

ได้รับควำมร่วมมือจำก
ท้องถิ่นและผู้รู้จำกชุมชน 

ได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชน 
และประชำชนในชุมชน 
 

หลักการ พิพิธภัณฑ์ศำสตร ์ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ที่มา : ฑวัต อ ำไพพรรณ. การศึกษาแนวทางการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เนื้อหาด้านประวัติศาสตร์  ชุมชน และ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ธนบุร ีโดยการปรับประโยชน์ใช้สอยจากอาคารเก่าทรงคุณค่าและบูรณาการส่วนใหม่
สถาปัตยกรรม. วำรสำรวิจัยและสำระสถำปัตยกรรม/กำรผงัเมอืง ปีท่ี 5 ฉบับที่ 3 . 2550. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และ
กำรผังเมือง มหำวิทยำลัยะรรมศำสตร์. เอกสำรอัดส ำเนำ 

 

จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนี้
แสดงถึงควำมส ำคัญของกระบวนกำรเรียนรู้ทั้งภำยใน
สถำนที่และกำรเรียนรู้นอกสถำนที่ ซึ่งกำรจัดพื้นที่ให้
เหมำะและพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ 
จะมี ส่ วน ช่วยให้ ก ระบวนกำร เ รี ยนรู้ เ หล่ ำนั้ นมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลมำกข้ึน เพรำะเป็นกำร

ช่วยประหยัดเวลำในกำรเรียนรู้หรือย่นระยะเวลำในกำร
เสำะแสวงหำควำมรู้ได้เป็นอย่ำงดี 

ในขณะที่ ศูนย์กำรเรียนรู้ท้องถิ่นหรือชุมชน เป็น
ศูนย์กลำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตส ำหรับประชำชนในชุมชน เป็นสถำนที่ที่เสริมสร้ำง
โอกำสในกำรเรียนรู้ ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
วิทยำกำร ตลอดจนภูมิปัญญำของชุมชน อีกทั้งยังเป็น
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แหล่งบริกำรชุมชนในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชน โดยเน้นกระบวนกำร
เรียนรู้ ในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
และมุ่งกำรพัฒนำแบบพึ่งตนเอง (กระทรวงมหำดไทย: 
2550) [4] 

กำรเรียนรู้จำกศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน เป็นกำรเปิด
โอกำสให้ทุกคนได้รับกำรศึกษำตำมรูปแบบที่ต้องกำร มี
ควำมยืดหยุ่นหลำกหลำยตำมโอกำสและสถำนกำรณ์ 
เป็นกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น 
บริกำรข่ำวสำร ข้อมูลต่ำงๆ เพื่อเป็นแหล่งควำมรู้ให้
ผู้เรียนสำมำรถศึกษำเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนกิจกรรม
กำรเรียนรู้สำมำรถจัดได้อย่ำงหลำกหลำยโดยศูนย์กำร
เรียนรู้ชุมชน จะมีส่วนสนับสนุนกำรเรียนรู้ของคนอย่ำง
เป็นระบบ และสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่ำงมี
คุณภำพ และเติมเต็มให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้อย่ำงแท้จริง โดยเรียนรู้ผ่ำนสือ่กำรเรียนรูป้ระเภท
ต่ำงๆ เช่น จำกวิทยำกร จำกสื่อวิทยุ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ แบบเรียนส ำเร็จรูป หนังสือพิมพ์ กำร
ประชุม หรือกำรอบรม เป็นต้น ทั้งนี้กำรจัดศูนย์กำร
เรียนรู้ที่ดี ควรจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
เป็นส ำคัญ (สนอง โลหิตวิเศษ: 2544.  อัดส ำเนำ) [5] 

 

แนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ 
“ท้องถิ่นศึกษา” 

ปรำโมทย์ น้อยวัน และคณะ (อัดส ำเนำ) [6] ได้
ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่องแนวทำงกำรจัดศูนย์กำรเรียนรู้
ชุมชน อ ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี ให้ข้อเสนอแนะ
ว่ ำแนวทำงกำ รจั ดศู นย์ ก ำ ร เ รี ย นรู้ ชุ มชน  แบ่ ง
รำยละเอียดออกเป็น  4 ด้ ำน คื อ  ด้ ำนบุคลำกร 
งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
โดยด้ำนบุคลำกร ควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ด้ำนงบประมำณ ควรได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐและภำค
ชุมชนอย่ำงเหมำะสม ด้ำนวัสดุอุปกรณ์และอำคำร
สถำนท่ี ควรจัดให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร ด้ำนบริหำร

จัดกำร ควรเป็นในรูปแบบคณะกรรมกำรที่ได้รับเลือก
จำกชุมชน และมีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ  

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้ท้องถิ่น
ดังที่ปรำโมทย์ น้อยวันและคณะอธิบำยทั้ง 4 ด้ำน มี
ส่วนส ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรด ำเนินงำนของศูนย์กำร
เรียนรู้ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

1.  ด้านบุคลากร  
บุคลำกรมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อควำมส ำเร็จของ

กำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรเรยีนรู้ ซึ่งบุคลำกรที่จะเข้ำมำ
อยู่ในกระบวนกำรดังกล่ำวควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในองค์ควำมรู้ของท้องถิ่นหรือเรื่องนั้นๆ เป็นอย่ำง
ดี รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่เห็นควำมส ำคัญขององค์ควำมรู้
ด้ำนท้องถิ่น และมีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
สำมำรถปรับประยุกต์องค์ควำมรู้ เหล่ำนั้นให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ ควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ของกลุ่มเป้ำหมำย 
และมีควำมทันสมัยตลอดเวลำ 

2. ด้านงบประมาณ 
งบประมำณจะเป็นกลจักรส ำคัญในกำรขับเคลื่อน

กำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้  โดยเฉพำะกำร
ด ำเนินงำนด้ำนท้องถิ่นศึกษำที่ควรได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณทั้งจำกภำครัฐ ท้องถิ่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้ริเริ่มก่อตั้งในสัดส่วนที่เหมำะสม และเปิดโอกำส
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนงบประมำณ ควำม
คิ ด เ ห็ น นี้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ ก ำ ห น ด ในพร ะ ร ำ ช 
บัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 (2542 : 
22) [7] หมวด 8 ว่ำด้วยทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อ
กำรศึกษำ ซึ่งรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ระดมทรัพยำกรหรือปัจจัยต่ำงๆ มำใช้จัดกำรศึกษำให้
เพียงพอตลอดจนให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
และกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
คณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน มีหน้ำที่ในกำร
จัดหำและสนับสนุนงบประมำณให้กับศูนย์กำรเรียนรู้
ชุมชน ซึ่ งอยู่ ในรูปค่ ำ ใ ช้จ่ ำยในกำรควบคุมกำร
ด ำเนินงำนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรด ำเนินกำรจัดสร้ำง 
ปรับปรุง พัฒนำ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร 
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3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ท้องถิ่นควรจัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้

เพียงพอ ซึ่งควำมคิดเห็นนี้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์กำร เรี ยนรู้ ชุมชน  (กระทรวง 
มหำดไทย: 2550) [4] ซึ่งวัสดุอุปกรณ์เหล่ำนี้ควรมีควำม
เหมำะสมทั้งสื่อกำรเรียนรู้ที่ถูกต้องตำมเนื้อหำขององค์
ควำมรู้ในท้องถิ่น เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
เรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจให้
สำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรกำรเรียนรู้ของผู้ที่สนใจทั้งในท้องถิ่นและนอก
ท้องถิ่น ส่วนด้ำนอำคำรสถำนที่ ควรจัดสถำนที่ภำยใน
บริเวณรอบๆ ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนให้สะอำด ร่มรื่น 
เหมำะแก่กำรเรียนรู้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนท้องถิ่นจ ำนวนมำก ไม่ประสบ

ควำมส ำเร็จทั้งที่มีวัตถุดิบหรือฐำนควำมรู้ด้ำนท้องถิ่นที่
เข้มแข็ง ซึ่งอำจเกิดจำกกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่
สอดคล้องหรือไม่มีประสิทธิภำพ ซึ่งกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีควรมีกำรกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ มี
ภำคส่ วนที่ เ กี่ ย วข้อง เข้ ำมำมี ส่ วนร่ วม ในรูปของ
คณะกรรมกำร มีกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนเป็นระยะทั้งระยะสั้น ระยะกลำง 
และระยะยำว มีระบบกำรบริกำรจัดกำร กำรด ำเนินงำน 
และกำรประเมินผลที่เป็นระบบ ซึ่งควำมคิดเห็นดังกล่ำว
สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกำรศึกษำของส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียนกระทรวงศึกษำธิกำร 
2534 ที่ก ำหนดองค์ประกอบในกำรบริหำรจัดกิจกรรม
กำรศึกษำนอกโรงเรียนในชุมชนไว้ คือ กำรวำงแผน กำร
บริหำรงำน กำรวินิจฉัยสั่งกำร กำรประสำนงำน กำร
รำยงำน และกำรจัดท ำงบประมำณ 

อย่ำงไรก็ตำมควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนท้องถิ่นศึกษำนี้ ยังมีปัจจัย
อื่นประกอบอีกหลำยภำคส่วน เช่น กำรได้รับควำม
ร่วมมือจำกท้องถิ่นเอง ซึ่งมีส่วนส ำคัญมำก เนื่องจำก
พลังจำกควำมคิดที่ว่ำตนเองนั้นมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วน
หนึ่งจะช่วยเสริมให้ควำมเป็นท้องถิ่นศึกษำมีควำม

เข้มแข็งมำกขึ้น กำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ก็มี
ควำมส ำคัญไม่น้อย บรรยำกำศของศูนย์กำรเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อควำมต้องกำร ท้ังสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกิจกรรม
กำรเรียนรู้  รวมถึงฐำนข้อมูลหรือสิ่งที่จะให้ควำมรู้ 
เหล่ำนี้จะช่วยให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
ผู้ให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนทุกระดับ ก็มีส่วนส ำคัญในกำรดึงดูดหรือ
ผลักดันให้ผู้ เรียนรู้มำกขึ้นหรือน้อยลง บุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญของกำร
ด ำเนินงำน จะมีส่วนส ำคัญในกำรดึงดูดให้มีผู้เข้ำมำใช้
บริกำรมำกขึ้น รวมถึงกำรสร้ำงอัตลักษณ์หรือลักษณะ
เฉพำะที่โดดเด่นและชัดเจนของตนเองให้เกิดขึ้น ซึ่งก็
หมำยถึงควำมโดดเด่นหรือลักษณะเฉพำะของท้องถิ่น
นั่นเอง 

ในขณะที่ฑวัต อ ำไพพรรณ (อัดส ำเนำ) [2]  อธิบำย
ว่ำ แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ 
ต้องมีบุคคล 3 ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องคือ นักวิชำกำร นัก
กำรศึกษำ และนักเทคนิค โดยทั้ง 3 ฝ่ำยต้องท ำงำนใน
เชิงบูรณำกำร ได้แก่ กำรน ำเสนอเนื้อหำเชิงวัฒนธรรมที่
มีประสิทธิผลควรน ำเสนอรูปแบบสื่อที่สร้ำงบรรยำกำศ
แบบเล่ำเรื่อง กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง และกำร
มีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะผสมผสำน กำรน ำเสนอ
เนื้อหำและจัดนิทรรศกำรควรเน้นกำรจัดนิทรรศกำร
แบบหมุนเวียนมำกกว่ำกำรจัดนิทรรศกำรแบบถำวร 
เน้นกำรน ำเสนอกำรเรียนรู้ที่เช่ือมโยงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงคนวิถีชีวิตชุมชน เมืองและสภำพแวดล้อม 
มำกกว่ำกำรจัดแสดงวัตถุ กำรจัดกิจกรรมต้องมีลักษณะ
พลวัตไม่หยุดนิ่งและต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ที่ดี  และ
เหนือสิ่ งอื่ น ใด  กำรสร้ ำ งในศูนย์กำร เรี ยนรู้ หรื อ
พิพิธภัณฑ์คือกำรสร้ำงพื้นที่ให้ควำมรู้และพื้นที่จุด
ประกำยควำมคิดให้กับคนในสังคม  

 

แบบจําลองแนวทางการในการจัดตั้ง “ศูนย์
การเรียนรู้ธนบุรีศึกษา” มหาวิทยาลัยธนบุรี 

จำกแนวคิด รูปแบบ และควำมส ำคัญของแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนท้องถิ่นศึกษำข้ำงต้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
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มหำวิทยำลัยธนบุรี ในฐำนะที่เป็นสถำบันอุดมศึกษำที่มี
ภำรกิจหลักส ำคัญประกำรหนึ่ งคือกำรท ำนุบ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเป็นหน่วยงำนท่ีมีศักยภำพในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนท้องถิ่นศึกษำ จึงควรด ำเนินกำรจัดตั้ง
แหล่ง เรียนรู้ท้องถิ่นในรูปของ “ศูนย์การเ รียน รู้
ท้องถิ่น” โดยใช้พื้นที่ของมหำวิทยำลัยเป็นสถำนที่
ด ำเนินงำน ใช้พื้นที่ธนบุรีเป็นแหล่งข้อมูล โดยค ำนึงถึง
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ ด ำเนินกำรรวบรวม และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ ำนประวัติศำสตร์  ศิลปะ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี ควรจัดให้มีกำรจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ตำมศักยภำพของมหำวิทยำลัย 
ทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเป็นศูนย์กลำง
ข้อมูลกำรเรียนรู้ส ำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ของธนบุรี 
รวมถึงกำรอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวควรอยู่ในกรอบที่ช่ือ “ศูนย์การเรียนรู้ธนบุรี
ศึกษา” ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับท้องถิ่น 
พบหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ปรำกฏช่ือเมือง

ธนบุรีตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนีในช่ือว่ำ 
“ธนบุรีศรีมหาสมุทร” แต่ฝรั่งชำวตะวันตกมักนิยมเรียก
กันว่ำ “บางกอก” ในรัชกำลของพระชัยรำชำธิรำชได้
ทรงมีพระบัญชำให้ขุดคลองลัดแม่น้ ำเจ้ำพระยำขึ้น
ระหว่ำงปำกคลองบำงกอกน้อย และแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
สำยเดิมบริเวณหน้ำวัดอรุณรำชวรำรำม ท ำให้เกิดทำง
น้ ำตรงสำยใหม่ขึ้นสะดวกแก่เรือสินค้ำที่จะล่องไปยัง
อยุธยำ กำรขุดคลองลัดนี้ก่อให้เกิดสภำพทำงภูมิศำสตร์
ใหม่ กล่ำวคือ แม่น้ ำเจ้ำพระยำเดิมเล็กลงจนกลำยเป็น
คลอง ในขณะที่คลองฝีมือมนุษย์กลับกว้ำงขึ้นจน
กลำยเป็นแม่น้ ำจำกคลองที่ขุดขึ้นใหม่นี้เอง ท ำให้เมือง
ธนบุรีมีควำมส ำคัญมำกข้ึนโดยเฉพำะทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
ในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชก็มีกำรให้ก่อสร้ำง
ป้อมปรำกำรเพื่อใช้เป็นด่ำนตรวจตรำและเก็บภำษีกับผู้
ที่จะเข้ำไปติดต่อค้ำขำยกับอยุธยำ ต่อมำควำมส ำคัญ
ของเมืองธนบุรีปรำกฏเด่นชัดเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ำกรุง

ธนบุรีที่ทรงเลือกเมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นรำชธำนีภำยหลัง
จำกท่ีเห็นสภำพของกรุงศรีอยุธยำที่เสียหำยจนยำกเกิน
เยียวยำจำกกำรเผำท ำลำยของพม่ำเมื่อครำเสียกรุงฯ 
ครั้งที่ 2 ทว่ำเมืองธนบุรีนี้ก็เป็นรำชธำนีอยู่เพียง 15 ปี 
เมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชเสด็จเถลิง
ถวัลย์รำชสมบัติก็ทรงย้ำยรำชธำนีข้ำมฝั่งมำทำงทิศ
ตะวันออกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เมืองธนบุรีจึงมีฐำนะ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหำนคร 

ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนนั้นจำกเดิมมีกำร
อยู่อำศัยโดยใช้แม่น้ ำล ำคลองในกำรตั้งถิ่นฐำนหรือ
ชุมชน ซึ่ งด้ วยสภำพพื้นที่ของธนบุรี ส่ งผลให้ เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งควำมเป็นอยู่ สภำพวิถีชีวิต ที่อยู่
อำศัย อำชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แต่เดิมเป็น
กำรด ำรงชีวิตของชุมชนพึ่งน้ ำ เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
จำกกำรพัฒนำประเทศ กำรพัฒนำถูกน ำไปสู่กำร
ด ำรงชีวิตของเมืองแบบสมัยใหม่ หรือแบบพึ่งบก อยู่กับ
ถนนอันเป็นรูปแบบของกำรตั้งถิ่นฐำนจำกพื้นที่แตกต่ำง
กัน (กิติศักดิ์  วิทยำโกมลเลิศ.  2545 : บทคัดย่อ) [8] 

นอกจำกนี้เมืองธนบุรียังเป็นแหล่งชุมชนเก่ำแก่ มี
ควำมส ำคัญทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์มำก่อน ประกอบกับ
เป็นเมืองที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรเพำะปลูก 
รวมถึงเป็นแหล่งรวมของผู้คนหลำกหลำยเช้ือชำติและ
วัฒนธรรม พื้นที่ของเมืองประกอบไปด้วยล ำคลอง
มำกมำย ศิลปกรรม สถำปัตยกรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของ
คนท้องถิ่นท ำให้ธนบุรีมีเอกลักษณ์ควำมเป็นท้องถิ่น
ชัดเจน องค์ควำมรู้ต่ำงๆ เหล่ำนี้ถือเป็นมรดกอัน
ทรงคุณค่ำของชำติที่ควรได้รับกำรส่งเสริมให้เกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงจริงจัง เพื่อให้สังคมได้ตระหนักในคุณค่ำและ
ควำมส ำคัญของประวัติศำสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐำนเบื้องต้นเกี่ยวกับท้องถิ่นเหล่ำนี้จะ
ช่วยให้เรำสำมำรถมองเห็นแนวทำงในกำรจัดกำรกับองค์
ควำมรู้เหล่ำนั้นได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับบริบทของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ควำมรู้ต่ำงๆ เหล่ำนี้ 
สำมำรถคงคุณค่ำและควำมส ำคัญในฐำนะที่เป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
กำรจัดตั้ งศูนย์กำรเรียนรู้ธนบุรีศึกษำ จะเป็น

ช่องทำงส ำหรับกำรเรียนรู้ กำรอนุรักษ์ พัฒนำ และกำร
เสริมสร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำของประวัติศำสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี  ซึ่ งถือเป็ นมรดกอัน
ทรงคุณค่ำของธนบุรีและควำมเป็นชำติ 

 

ปรัชญา 
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ น ำสู่กำรศึกษำค้นคว้ำ มุ่ง

พัฒนำท้องถิ่นธนบุรี 
วิสัยทัศน์ 
มุ่งศึกษำ รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ 

ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ท ำนุ
บ ำรุง เผยแพร่ และพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้
ด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี 
ภำยในปี 5 ปี 

วัตถุประสงคข์องศูนย์การเรียนรู้ธนบุรีศึกษา 
1.  เพื่อศึกษำประวัติศำสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นธนบุรีในแง่มุมต่ำงๆ แล้วน ำเสนอให้สะดวกแก่
กำรศึกษำเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้
น ำไปสู่กำรตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญ และหำ
แนวทำงกำรอนุรักษ์และพัฒนำองค์ควำมรู้ต่อไป 

2.  เพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้และพัฒนำองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี ใน
รูปของเอกสำร งำนวิจัย และสื่อสำรสนเทศในรูปแบบ
ต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ที่สนใจ 

3.  เพื่อให้เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี 
และเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ตั้งอยู่ใน
เขตธนบุรี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยธนบุรี 
สถานทีดํ่าเนินการ 
ใช้อำคำรของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย

ธนบุรี ซึ่งรูปแบบของอำคำรที่เป็นเรือนไทยหมู่ 3 หลัง
เช่ือมต่อกัน บรรยำกำศร่มรื่น ซึ่งมีควำมเหมำะแก่กำร
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ร่างแผนการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง “ศูนย์
การเรียนรู้ธนบุรีศึกษา” 

โครงกำรจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ธนบุรีศึกษา” 
มหำวิทยำลัยธนบุรี  ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนภำยใน
ระยะเวลำ 5 ปี โดยแบ่งรำยละเอียดของโครงกำรเป็น 3 
ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ  และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี (ระยะเวลำ 2 ปี) 

1.รวบรวมเอกสำร หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
บทควำม หนังสือ งำนค้นคว้ำวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศำสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอื่น 

2.รวบรวมสื่อทุกชนิดที่เกี่ยวกับธนบุรีศึกษำ เช่น 
ภำพถ่ำย ซีดีรอม วีดิทัศน์ เป็นต้น 

3.ศึกษำส ำรวจโบรำณสถำนและพิพิธภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับธนบุรีศึกษำ 

4.จัดท ำสรุปประเด็นข้อมูลด้ำนประวัติศำสตร์ 
ภูมิศำสตร์ สังคมศำสตร์ และมนุษย์ศำสตร์ไว้เป็น
เอกสำรเพื่อประโยชน์ในกำรค้นคว้ำและเป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรพัฒนำต่อไป 

ระยะที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ (ระยะเวลำ 2 ปี) 

1.ศึกษำวิจัยต่อยอดงำนวิจัยเดิมให้กว้ำงขวำงและ
ลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น โดยเน้นองค์ควำมรู้ที่ช่วยในกำรเป็น
แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำ เช่น 

 1.1 งำนด้ำนศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ธนบุรี 

 1.2 งำนด้ำนกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
 1.3 งำนด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
2. ศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมให้มีควำมถูกตอ้ง 

ชัดเจน สะดวกต่อกำรศึกษำค้นคว้ำของผู้ที่สนใจทั่วไป 
รวมถึงกำรน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำงำนด้ำนต่ำงๆ 

ระยะที่ 3 การเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านธนบุรีศึกษาและการกําหนดทิศทางแผนงานใน
อนาคต (ระยะเวลำ 1 ปี) 
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1.มีกำรจัดประชุมสัมมนำและเสวนำทำงวิชำกำร
เกี่ยวกับธนบุรีศึกษำ 

2.มีกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
ธนบุรีศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วมกับนักศึกษำ เยำวชน และ
บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 

3.มีกำรจัดประชุมบุคลำกรและผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องเพื่อก ำหนดทิศทำงและแผนปฏิบัติงำนในระยะ 
5 ปี ต่อไป 

แผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว อำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้
ตำมควำม เหมำะสม  ขึ้ นอยู่ กั บศั กยภำพในกำร
ด ำ เนินงำนตำมแผน กำรสนับสนุนจำกผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือจำกท้องถิ่นเอง  

สิ่งส ำคัญของกำรเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ท้องถิ่น คือ
กำรเข้ำใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งค ำว่ำ “การ
เข้าใช้ประโยชน์” นี้ หมำยรวมในทุกรูปแบบ ทั้งกำรเข้ำ
ศึกษำเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นโดยตรงไปจนถึงกำรบริหำร
จัดกำรให้ศูนย์กำรเรียนรู้นี้เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ทั้งนี้เพื่อกำรเข้ำถึง เพื่อให้กำรเรียนรู้เหล่ำนั้นซึมซับเข้ำ
ไปในกระบวนกำรเรียนรู้ที่ไม่ใช่กำรฝืนหรือบังคับ 

  

บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้ด้ำนท้องถิ่นศึกษำ มีควำมส ำคัญใน

ฐำนะที่ เ ป็ นห้ อ ง เ รี ยนรู้ ที่ ไ ม่ มี ข้ อจ ำกั ดขั ดขวำ ง
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ ทั้งกำรเรียนรู้เพื่อเข้ำใจ
รำกเหง้ำของตนเองรวมไปถึงกำรเรียนรู้เพื่อให้เข้ำใจมิติ
ทำงสังคมที่หลำกหลำย อันจะน ำมำซึ่งกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงเข้ำใจในควำมแตกต่ำง 

ท้องถิ่นแต่ละแห่งต่ำงก็มีองค์ควำมรู้ที่ เป็นของ
ตนเองและมีคุณค่ำ หำกว่ำมีกระบวนกำรจัดกำรกับองค์
ควำมรู้ เ หล่ ำนั้ นอย่ ำ งถู กต้ องและ เหมำะสม  ซึ่ ง
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เหล่ำนี้จ ำเป็นต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยทั้งนักวิชำกำร เจ้ำของ
ท้องถิ่นหรือผู้เป็นเจ้ำขององค์ควำมรู้ รวมถึงบุคลำกรผู้
ด ำเนินงำนที่จะต้องเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญของกำร
เป็นท้องถิ่นในมิติที่ถูกต้อง 

ส ำหรับแนวทำงของโครงกำรจัดตั้ง  “ศูนย์การ
เรียนรู้ธนบุรีศึกษา” ของมหำวิทยำลัยธนบุรี เป็นอีก

หนึ่งแนวทำงที่เป็นควำมพยำยำมจัดกำรกับองค์ควำมรู้
ในแง่มุมต่ำงๆ ของท้องถิ่นธนบุรี โดยผ่ำนกระบวนกำร
จัดกำรที่เป็นระบบ ท้ังนี้ก็เพื่อศึกษำประวัติศำสตร์ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรีในแง่มุมต่ำงๆ แล้วน ำเสนอ
ให้สะดวกแก่กำรศึกษำเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปใน
รูปของแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น อันจะช่วยให้น ำไปสู่กำร
ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของท้องถิ่น ซึ่ ง
ด ำเนินกำรด้วยกำรหำแนวทำงกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
องค์ควำมรู้ เพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้และพัฒนำองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ธนบุรี ในรูปของเอกสำร งำนวิจัย และสื่อสำรสนเทศใน
รูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงเพื่อให้
เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรีในทุกระดับ  

แบบจ ำลองของแผนกำรด ำเนินงำนหำกสำมำรถ
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบโดยแบ่งระยะเวลำของกำร
ด ำเนินงำนให้ชัดเจน แนวทำงดังกล่ำวก็สำมำรถประสบ
ควำมส ำเร็จได้  กล่ำวคือก ำหนดระยะเวลำในกำร
ด ำ เนินงำนในกำรเริ่มจัดตั้ งออกเป็น  5 ปี โดยมี
รำยละเอียดของโครงกำรเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี (ระยะเวลำ 2 ปี) ระยะที่ 2 
พัฒนำองค์ควำมรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ (ระยะเวลำ 
2 ปี) และระยะที่ 3 กำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
ด้ำนธนบุรีศึกษำและกำรก ำหนดทิศทำงแผนงำนใน
อนำคต (ระยะเวลำ 1 ปี) 

ควำมส ำเร็จของแผนกำรด ำเนินงำนจ ำเป็นต้อง
ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคกำรบริหำรจัดกำร สิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือ กำรเห็น
คุณค่ำและควำมส ำคัญในมิติที่เป็นนำมธรรม 
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