
28 กุมภาพันธ์ 2561

วรนุช สุนทรวนิิต
ส านักบรรณสารสนเทศ มสธ.



จาก...ธันวาคม 2548 (ปีงบประมาณ 2549).... 
ถงึ  28 ธันวาคม  2560 (ปีงบประมาณ 2561).... 

“12 ปี นนทบุรีศึกษา เพื่อสังคม” 



แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
และฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
แผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
และแผนแม่บทวชิาการแก่สังคม มสธ. (พ.ศ.2558-2562)

ยังมีแผน /ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ
อีกมากมายที่น ามาเป็นทศิทาง
การก าหนดโครงการ/กจิกรรม



แรกเร่ิมโครงการ
ศกึษาดูงานพพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน
โรงเรียนปากเกร็ด 26 เมษายน 2549



ความเป็น “นนทบุรีศึกษา”
ผู้คน เร่ืองราว ข้าวของ วถีิชีวติ ความเป็นอยู่ 
ที่เชื่อมโยงประวัตศิาสตร์ 
ภมูศิาสตร์ ภมูนิิเวศ ภมูวัิฒนธรรม 
บุคคลส าคัญ เหตุการณ์ส าคัญ อีกทัง้ประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ที่ร่วมพืน้ที่วัฒนธรรมเดียวกัน 



24 พฤษภาคม 2549
สัมมนาครัง้แรก...หลังจากศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและบุคคล
ระดมความคดิ....ผู้เช่ียวชาญด้านนนทบุรีศึกษา
เพื่อก าหนดกรอบความเป็น “นนทบุรีศึกษา”



อาณาเขตเมืองนนทบุรีสมัยรัชกาลที่ 5เดมิพืน้ที่ฝ่ังตะวันตกของแม่น า้เจ้าพระยาเป็นป่า
ต่อมา พ.ศ.2433 ขุดคลองพระราชาพมิล 

ผืนป่าเปล่ียนเป็นนาข้าว
พ.ศ.2428  มีพระบรมราโชบายปฏรูิปการบริหาร
ราชการแผ่นดนิและการปกครองแต่ละเมือง

พ.ศ.2435 ตัง้กระทรวงนครบาลดูแล มณฑลกรุงเทพฯ 
มีหัวเมือง 4 เมือง คือ นนทบุรี ปทุมธานี นครเขื่อนขันธ์
(พระประแดง) และสมุทรปราการ

พ.ศ. 2440 ตราพระราชบัญญัตลัิกษณะการปกครองท้องที่
แบ่งการปกครองในแต่ละเมืองเป็น อ าเภอ  ต าบล
และหมู่บ้าน  เมืองนนทบุรี มี 4 อ าเภอ คือ 
1.อ าเภอบางคูเวียง
2.อ าเภอบางใหญ่ (อ าเภอบางกรวย)
3.อ าเภอบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน
(รวมอ าเภอบางบัวทองและไทรน้อยในปัจจุบันไว้ทัง้หมด)

4.อ าเภอตลาดขวัญ



คลองพระราชาพมิล....ล าน า้สายประวัตศิาสตร์รับน า้จาก
คลองบางบัวทอง..ส่งต่อคลองขุดอีกมากมายทั่วทัง้บางบวัทอง
และไทรน้อย เช่น คลองล าโพ คลองลากค้อน คลองล ารี คลอง
บ้านกล้วย  คลองเจ๊ก คลองผู้ใหญ่จอน คลองถนนคลองสามวัง 
คลองเขมร คลองมะขาม คลองโรงหบี 
คลองโต๊ะใหม่ คลองตาชม 
คลองตาคล้าย
.......แม้แต่คลองประปาที่ขุดผ่าน
ต าบลบางคูรัด คลองขุดล่าสุด
ในเขตอ าเภอบางบัวทอง

8



Logistics เม่ือคร่ึงศตวรรษที่ผ่านมา
ของนนทบุรีศรีมหานคร  



สัมมนา
ผู้รู้..เชิดชูนนทบุรี
8 กุมภาพันธ์ 2551



สัมมนา 
ห้องสมุดดจิทิลั ภมิูปัญญาท้องถิ่น
8 สิงหาคม 2551



สัมมนาวชิาการครัง้แรก
“ภูมปัิญญานนทบุรี ท้องถิ่นของเรา”
13 กันยายน 2550
เปิดตัวหนังสือเล่มแรก-- เคร่ืองป้ันดนิเผานนทบุรี
และระดมความคดิเหน็เพิ่มเตมิ



งานวันห้องสมุด โรงเรียนศรีสังวาลย์ 
2 กันยายน 2551



เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์..
ร่วมแสดงนิทรรศการนนทบุรีศึกษาเคล่ือนที่ 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
24 กันยายน 2551



สัมมนาวชิาการเพื่อรวบรวม จัดเก็บความคดิเหน็
ความรู้ ความต้องการ + เผยแพร่ผลงานสู่สังคม

พ.ค. 2549 สัมมนาผู้เช่ียวชาญด้านนนทบุรีศกึษา

ก.พ. 2551        สัมมนาผู้รู้ เชิดชูนนทบุรี

ต.ค-พ.ย. 2551   สัมมนาสัญจรผู้รู้เชิดชูนนทบุรี ด้านอาหารพืน้บ้าน

ก.พ. 2554         สัมมนานนทบุรีศึกษา ใครได้ ใครเสีย

รวมผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้ความคดิเหน็  4 ครัง้ ประมาณ   200 คน
น าไปสู่การท างานในโอกาสต่อมา



สัมมนาวชิาการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ผลงานสู่สังคม
เพื่อการใช้ประโยชน์

13 ก.ย. 2550  ภมูิปัญญานนทบุรี: ท้องถิ่นของเรา
8 ส.ค. 2551  ห้องสมุดดจิทิลั ภมูิปัญญาท้องถิ่น

18 ก.ย. 2551   บ่มเพาะต้นกล้า ภมูิปัญญานนทบุรี  (มีถวายความรู้แด่พระสงฆ์)

31 ส.ค. 2553   สารสนเทศภมูิปัญญาท้องถิ่น : วถิีแห่งชนนนทบุรี 
22 ก.พ. 2555   ผลิตผลนนทบุรีศึกษากับ  วัฒนธรรม อาเซียนและประชาคมอาเซียน

7-8-9 พ.ย. 2556  กรุงเทพ.. ฝ่ังธนฯ.. นนทบุรี ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หวั ในงานสัมมนาเฉลิมพระเกียรต ิ120 ปี แห่งการพระบรมราชสมภพ



สัมมนาวชิาการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ผลงานสู่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์

มี.ค. 57  พมิพ์เพิ่ม เผยแพร่หนังสือ 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก  อีก 3,000 เล่ม

1 ก.ย. 2558   “ท้องถิ่นศึกษา : จากปมูสู่ภมูิ” เฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
และเน่ืองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 37 ปี 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 526 คน
(เกินเป้าหมายกว่า 2 เท่า)



สัมมนาวชิาการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ผลงาน
สู่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์

30 ส.ค. 2560   นนทบุรีวาไรตี ้4.0  ผลิตผลนนทบุรีศึกษาเพื่อสังคม

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 522 คน
(เกนิเป้าหมาย กว่า 2 เท่า)



http://nonthaburi.go.th/44639.html

30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 
อเนกนิทัศน์  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาวชิาการและบรรยายพเิศษ 
เร่ือง “นนทบุรีศรีมหานคร กับ นนทบุรี 4.0” 
จัดโดยมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
เพื่อร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
รวมทัง้เป็นการเผยแพร่ประสบการณ์
จากงานจัดการสารสนเทศท้องถิ่นศกึษาใน
จังหวัดนนทบุรี ให้กับหน่วยงาน ชุมชน ครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียงได้รับทราบและน าไปสู่การ
สร้างสรรค์งานในท้องถิ่น



 ศึกษาแผน   ใช้ประโยชน์จากแผน   
ริเร่ิม  สร้างสรรค์งาน  

สร้างแผนงาน-- แผนระยะยาว ระยะปานกลาง  
แผนรายปี-- โครงการที่มีรายละเอียด  
ชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วน

ส าคัญคือ   มุ่งม่ัน  หม่ันเพียร   ท าให้ได้ตามแผน   
ทัง้แผนงาน    แผนเงนิ    แผนคน  และแผนเวลา 

ปัจจัยส าเร็จของ “นนทบุรีศึกษา” 
แบบคนห้องสมุด



แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 

กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึน้ไป
 ประชาชนวัยท างาน
 เยาวชนวัยเรียน
 เดก็ก่อนวัยเรียน

ปัจจัยภายนอกตวับุคคล
 มีแหล่งหนังสือที่น่าสนใจและจูงใจ
(ระดับชุมชน)
 ความง่ายแก่การเข้าถงึ (ระดับชุมชน)
 อทิธิพลจูงใจจากสภาพแวดล้อม
(ระดับครอบครัว-ชุมชน-สังคม)

ปัจจัยภายในตัวบุคคล
 มีนิสัยรักการเรียนรู้
 มีแรงจูงใจภายในตนเอง 
(เพื่อใช้งาน/บันเทงิ)



บริการวชิาการแก่ประชาชน 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทัง้
หน่วยงานภายนอก และ
ภายในมหาวทิยาลัย

เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวชิาการ
ที่รับผิดชอบและอยู่ในวสัิย
และความสามารถ
ที่ส านักบรรณสารสนเทศ
จะด าเนินการให้ลุล่วงส าเร็จ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

ผ่านกลไกการบริหาร และกระบวนการ
ด าเนินงานของส านักบรรณสารสนเทศ 
ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารส านัก
เป็นผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ
ที่เรียกว่า  “คณะกรรมการโครงการ
พัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ
จากภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา 
เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน”

หลักการส าคัญ
เป้าหมาย เงื่อนไข และวิธีการด าเนินโครงการ 

1 2 3



 ยึดหลักประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์มากที่สุด ประหยัด ครบวงจร ใช้ซ า้ได้ 
น ากลับมาปรับปรุง ขยายผลได้ใหม่

 ยึดหลักประสิทธิผล ด าเนินโครงการ/กิจกรรมวิชาการให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ตามความต้องการ
อย่างมีคุณภาพ -- สวยงาม เข้าถึงง่าย 

เข้าใจง่าย และพงึพอใจ 



เคร่ืองป้ันดนิเผา ภาชนะ คู่บ้าน ครัวไทยเคยเป็นสินค้าออกเมืองนนทบุรี 



สนามบนิน า้ นนทบุรี



ป้าย บริษัท ไทยบางบัวทอง จ ากัด ท าด้วยไม้ ภายหลังเลกิกจิการเดนิเรือแล้ว
คุณชัยรัตน์ พพิัฒน์วัชรานนท์  ได้น ามาเกบ็รักษาไว้ที่บ้าน..

เป็นต านานแห่งความภาคภูม.ิ..



จ.ส.อ.สมพงษ์ สกุลดษิฐ์
กับผลผลิตในสวนเมืองนนท์

ลอกเลน สาดเลน
จากท้องร่องสวน
ภูมปัิญญาการท าสวน
ทุเรียนนนท์



ยวง เขียวนิล   เกษตรกรดีเด่น

สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจ าปี 2560



วถิีชีวติชาวนนท์ ชาวน า้ ที่โหยหา



นนทบุรี
ศรีมหานคร

? !



นนทบุรี จากอดตี เรือพาย ถงึปัจจุบัน มีรถไฟฟ้า 



นวัตกรรมบรรณสาร พ.ศ. 2556-2560
 พระปกเกล้าศกึษา 
 นนทบุรีศึกษา

 หนังสือ 
 หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์
 นิทรรศการเคล่ือนที่ 
 นิทรรศการออนไลน์

 ผลงานการน าเสนอในการสัมมนาวชิาการ       
ด้านห้องสมุด



นนทบุรีศึกษา
ความทรงจ าของท้องถิ่น

แรงบันดาลใจ พลังจากภายใน ของชาวนนทบุรี
ผ่านแรงกาย แรงใจ แรงก าลังของคน มสธ.

เพื่อท้องถิ่น และสังคม


