การดำเนินงาน

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ : สวนโมกขกรุงเทพ
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
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มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ :

สวนโมกข์กรุงเทพ
annual report.indd 1

8/09/2015 10:03:16 AM

ใช้ระบบ “บุญบริหาร”
และ “การทำ�งานคือการปฏิบัติธรรม”
ทั้งระบบคือเป็นงานบุญ อันประกอบด้วย

ทาน ศีล ภาวนา ทั้งสมาธิและปัญญา
ตามหลักการที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ในบุญกิริยา

ไตรสิกขา และมหาสติปัฏฐาน
ตลอดทั้งหลักคิดว่าการปฏิบัติธรรม
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ความเป็นมา
พุทธทาสภิกขุริเริ่มงานธรรมที่ไชยาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ในชื่อ “สวนโมกขพลาราม” ให้เป็นสถานอันรื่นรมย์เป็นกำ�ลัง
เพื่อความหลุดพ้นของผู้คน โดยได้สรรค์สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย หลังมรณกรรมในปี พ.ศ.๒๕๓๖ สวนโมกขพลาราม
คณะธรรมทาน วัดธารน้ำ�ไหล และ ธรรมทานมูลนิธิ ได้ประมวลรวบรวมและมอบหมายให้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ ดำ�เนินการจัดตัง้ เป็นหอจดหมายเหตุขนึ้ ในกรุงเทพมหานครเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ และโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้าง ณ ริมสระใหญ่ของสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
ภายในอุทยานสวนจตุจักร ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลดูแลรักษาเป็นสวนสาธารณะสำ�หรับประชาชนภายใต้การดูแลรักษาของ
กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ ได้วางวัตถุประสงค์เป้าหมายเมื่อแรกเริ่มให้เป็น
หอจดหมายเหตุแนวใหม่ในลักษณะ
๑) ศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมอันรื่นรมย์ เป็นกำ�ลังเพื่อการเข้าถึงธรรม ในลักษณะ Spiritual Fitness & Edutainment Center
๒) มุ่งสืบสานงานพระพุทธศาสนาผ่านงาน ปณิธานและอุดมการณ์ แบบอย่างของพุทธทาสภิกขุ และสันติสุข
ทั้งทางกาย จิตใจ และ ปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ตามปณิธาน ๓ ประการ คือการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา การทำ�ความเข้าใจกันระหว่างศาสนิก และการออกมาเสียจากอำ�นาจวัตถุนิยม
๓) ทำ�หน้าที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียนต้นฉบับต่างๆ ของพุทธทาส
ภิกขุ และท่านอื่นๆ ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญา และจิตใจจนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม
จนเป็นผู้ “สงบ

เย็น เป็นประโยชน์”
มีศักยภาพในการเป็นผู้ “อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก”
เพื่อบรรลุการเป็น “พุทธทาสทุกคนและสวนโมกข์ทุกที่”

เปิด

บริการเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีเป้าหมาย ในระยะ ๓ ปีแรก (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ๒ ระดับ คือ
เพื่อผู้คนที่เสาะแสวงหาคำ�ตอบและมุ่งพัฒนาชีวิตที่มีความสุข สงบ เย็น เป็นประโยชน์ กับ ผู้ที่ได้พบและ
พัฒนาแล้ว ได้มาร่วมเป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น ผ่านกิจการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ในทางวัตถุอาคารสถานที่ที่สร้างขึ้นและมรดกธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้ทำ�ให้ไว้
ในระยะจากนี้ไป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)มุ่งปรับปรุงพัฒนาระบบงาน และการบริหารจัดการ กิจการและกิจกรรมต่างๆ
ให้สมบูรณ์แบบ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งการขยายผลในวงกว้างในลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนา และขับเคลื่อน
ด้านศาสนธรรม และ พระพุทธศาสนา
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เพราะมี
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เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงมี
เพราะมีสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
“ผู้ใดปรารถนานิพพาน...
ต้องรีบทำาบุญเพื่อจะล้าง
บาปเสีย ร่ำารวยด้วยบุญ
แล้วก็เลือ่ นชัน้ ขึน้ ไปจนถึง
ความดับสนิท ไม่มีตัวกูไม่มี
ของกู ไม่มเี กิด ไม่มแี ก่ ไม่มี
เจ็บ ไม่มีตาย นี่เรียกว่า
นิพพาน”
5
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๒๕๔๙

พุทธทาส ๑๐๐ ปี

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็น
เจ้าภาพจัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี ชาต
กาลพุทธทาสภิกขุ ต่อเนื่องตลอด
ปี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินทรงเป็นองค์ประธาน
เปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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ปี

ป็น
ต

๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

ก่อตั้งมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ณ สวนวชิรเบญจทัศ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

าน
ม

“สวนโมกข์ทุกที่ พุทธทาสทุกคน”
“สวนโมกช์ทุกที่ พุทธทาสทุกคน”
		 อีกผลผลิ
ตหนึต่งหนึ
จากสวนโมกขพลาราม
อีกผลผลิ
่งจากสวนโมกขพลารามสู่สสู่สวนโมกข์
วนโมกข์กกรุรุงงเทพ
เทพ
7
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จึงมีหอจดหมายเหตุพุทธทาส

อินทปัญโญ

๒๕๕๑

�โดยปัญญานันทะภิกขุ
๒๕๕๐ ทำ�บุญลงเสาเอกนำ
๓๑ พ.ย. ๒๕๕๐

งานแถลงข่าวการจัดงาน “เที่ยวใต้ให้ถึงธรรม”
๒๕ ก.ย. ๒๕๕๒

๒๕๕๔

๕ ม.ค. ๒๕๕๔

แถลงข่าวสาระธรรมเพื่อมวลชน
๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๒

ประชุมธรรมภาคี
๖ พ.ย. ๒๕๕๓

กิเลสแมเนจเม้นท์
๕ พ.ย. ๒๕๕๓

๙ ม.ค. ๒๕๕๔

สวนโมกข์เสวนา
๑๕ ม.ค. ๒๕๕๔

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ ๒ “แบ่งบัน...เพื่อเปลี่ยนแปลง”
๖-๘ พ.ค. ๒๕๕๔

8
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ศูนย์เรีย

๒๕๕๓

เปิดประตูสวนโมกข์
๑๒ ก.ย. ๒๕๕๑

ปลูกมะพร้าวนาฬิเกร์ที่เกาะกลาง
๙ ม.ค. ๒๕๕๓

งาน ๑๐๐ ปีหลวงพ่อเทียน
๒๖-๒๗ พ.ย. ๒๕๕๓

แถลงข่าวมาฆบูชา
ทีวีบูรพาจัดรายการฅนค้นฅนสัญจร แห่ผ้าขึ้นธาตุ
๑ ก.พ. ๒๕๕๔
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๔

โยคะวิชาการ
โดยกลุ่มบ้านสวนสุขภาพ

"การ
ท่ามกลางค
โดย สันต

มาฆบูชา
๑๘ ก.พ. ๒๕๕๔

นิทรรศการ “มรรคาแห่งชีวิต
ก่อนพระอาทิตย์อัสดง”

เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
8/09/2015 10:04:27 AM

ฉล

ญโญ

นยเรี์ ยนรูและสถานบริ
การ เพื่อความสุข สงบ เย็น เป็นประโยชนของผู
้
์ คน
้

วนโมกข์
๒๕๕๑

๒๕๕๒

ประชุมประจำ�ปีมูลนิธิ แถลงข่าวโครงการธรรมใกล้มือ
ร่วมกับ AIS ๔ ส.ค. ๒๕๕๒
๓ มิ.ย. ๒๕๕๒

๑๒ พ.ค. ๒๕๕๒

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๓

เปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ
๑ ส.ค. ๒๕๕๓

ธรรมะนิทรรศการ“พลังแห่งธรรม”
"การค้นหาความสงบ
โดย อ.สุชาติ วงศ์ทอง
ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด
ท่ามกลางความวุ่นวาย บ้าๆ บอๆ"
อ.พันสี ศรีสภุ า ๑ ธ.ค. ๒๕๕๓
๕ ธ.ค. ๒๕๕๓
โดย สันติกโร ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๓

บูชา
๒๕๕๔

พระมหาเอี้ยน วิโนทโก
เสวนา “ร้อยคน ร้อยธรรม ร้อยห้าปีพุทธทาส”
ประชุมเตรีมรับเสด็จ
โดย สำ�นักพิมพ์สุขภาพใจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ฉลาดทำ�บุญ “ทำ�หุ่นมือ”
๑๐ ก.ค. ๒๕๕๔

มหกรรมละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
๖ - ๗ ส.ค. ๒๕๕๔

เพลินธรรมนำ�ชม
๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๓

วันแห่งสติ
โดย หมู่บ้านพลัม

ประชุมธรรมภาคี
๒๑ ส.ค. ๒๕๕๔

พระอาจารย์ปสันโนเยี่ยมหอฯ
๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓

สุนทรีย์ คีตศิลป์
โดย กระทรวงวัฒนธรรม

เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๑๖-๒๘ ต.ค. ๒๕๕๔
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดสวนโมกข์กรุงเทพในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔

๒๕๕๕

งานอาจารบูชาหลวงปู่ชา
๒๙ ม.ค. ๒๕๕๕

มาฆบูชา ๗ มี.ค. ๒๕๕๕

ศิลป์ภาวนา โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา ๑ เม.ย. ๒๕๕๕

แถลงข่าวงานวัดลอยฟ้า พุทธชยันตี

ปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ก.พ. ๒๕๕๕

๒๕๕๖

โครงการทำ�มะ ๒๘

ตักบาตรเดือนเกิด

10
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งานวัดลอยฟ้า ๒ ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The
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หุ่นสายเสมา ๘ เม.ย. ๒๕๕๕

รทำ�มะ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕

Training BIA ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๕

งานวัดลอยฟ้า พุทธชยันตี เม.ย. ๒๕๕๕

IBFF ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕

สนทนากับองค์ทะไลลามะ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

รเดือนเกิด มิ.ย. ๒๕๕๖
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นคร The Hidden Capital
annual report.indd 11

งานวัดลอยฟ้า จิตตนคร เม.ย. ๒๕๕๗
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สารบัญ

ความเป็นมา
พุทธทาส  อินทปัญโญ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ผลงานโดยสังเขป

−๑๓
−๒๕
  ๓๗
   ๖๓
   ๗๗
   ๘๑
   ๙๘
  ๑๐๐

กลุ่มงานจดหมายเหตุ     
กลุ่มงานหนังสือและสื่อธรรม
กลุ่มกิจกรรมขยายผล
การสื่อสาร การเผยแผ่ สื่อใหม่และอื่นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานบุญบริหาร ธรรมภาคี และ ผู้สนับสนุน
อนาคตที่ท้าทาย
รายงานการเงิน
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กลุ่มงานจดหมายเหตุ
−
−
−

งานจดหมายเหตุ
งานจัดการเอกสาร
งานต่างประเทศ
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กลุ่มงานจดหมายเหตุ

งานจดหมายเหตุ
เอกสารการศึกษาค้นคว้าตลอดจนสื่อการเผยแผ่ของพุทธทาสภิกขุ ที่มีมากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายการ ทั้งที่เป็นหนังสือ
บันทึก ลายมือต้นฉบับ จดหมาย กว่า ๖๐๐,๐๐๐ หน้า ภาพกว่า ๕๐,๐๐๐ ภาพ เสียงกว่า ๑,๙๐๐ กิกะไบต์ ตลอดจนวัตถุ
จดหมายเหตุอื่นๆ อีกมากมาย ที่สวนโมกขพลาราม ไชยา และคณะธรรมทาน ได้มอบหมายให้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ รับผิดชอบในการรักษาและก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สาธารณะ
เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญเหล่านี้ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างถาวรในคลังจดหมายเหตุ โดยจำ�แนก
ประเภทเป็น เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives), เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (AudioVisual Archives), สิ่งพิมพ์รวบรวม (Printed Materials Collection), วัตถุจดหมายเหตุ และแสวงหาเพิ่มเติมในรูปของ
ประวัติศาสตร์จากคำ�บอกเล่า (Oral History) และ Records & Information Management
ด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) : หอจดหมายเหตุทางศาสนธรรมที่มุ่งหมายความเป็นสถานเสริมสร้างสติปัญญาและ
จิตใจให้เจริญงดงาม (Religious Archives for Spiritual Fitness & Edutainment Center) ที่สามารถจัดระบบ
งานจดหมายเหตุได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นหอจดหมายเหตุทางดิจิทัล (Digital Archives) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงาน
จดหมายเหตุ (Archival System Education Center) ตามมาตรฐานสากล
เอกสารจดหมายเหตุของพุทธทาส อินทปัญโญ ที่ดำ�เนินการผ่านการคัดเลือกและจัดหาตามกรอบนโยบายของหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ประกอบด้วย เอกสารที่พุทธทาสภิกขุครอบครอง, เอกสารพุทธทาสภิกขุและสวนโมกข
พลารามที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น, เอกสารของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธทาสภิกขุและสวนโมกขพลาราม, เอกสาร
จดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ที่มีคุณค่าตั้งแต่เริ่มผลิตเอกสาร และเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในหอจดหมาย
เหตุฯ ร่วมกันสร้างสรรค์และดำ�เนินงาน โดยอาศัยการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เอื้อต่อการบันทึกจัดเก็บและเข้าถึง
เอกสาร, และขยายสู่เอกสารจดหมายเหตุของ “พุทธทาส” อื่น ดังที่พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินทปัญโญ) กล่าวไว้ว่า “ใครก็เป็น
พุทธทาสได้”
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กลุ่มงานจดหมายเหตุ
นอกจากการดำ�เนินการตามมาตรฐานการจัดจดหมายเหตุแบบเดิมแล้ว หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ยังได้ขยายการ
บริการเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สาธารณชนได้เข้าถึงเอกสารที่จัดทำ�เสมือนต้นฉบับจริงผ่านการสืบค้นทาง
ฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งการนำ�ข้อมูลจากฐานงานจดหมายเหตุไปขยายผลต่อในรูปแบบของหนังสือ สื่อธรรม กิจกรรม และ
การเผยแผ่ทางออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ด้วย
เอกสารจดหมายเหตุ
ISAD (G)
เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (BIA)
(Textual Archives)

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
(Audio-Visual Archives)

ภาพนิ่ง
ภาพถาย,พิมพ,วาด,โปสการด

๑๑ หมวดเรื่อง

สิ่งพิมพรวบรวม
(Printed Materials
Collection)

๔ หมวดเรื่อง

วัตถุจดหมายเหตุ

ประวัติศาสตรจากคําบอกเลา
(Oral History)

Records & Information
Management

เอกสารจดหมายเหตุของ
หอจดหมายเหตุ

ของใช,บริขาร,
อุปกรณการเรียนรู

ฟลม
สไลด,เนกาตีฟ,ภาพยนตร

แผนที,่ แผนผัง,แปลน,พิมพ
เขียว

เอกสารจดหมายเหตุของ ‘พุทธทาส’ อื่น

เสียง
เทปมวน,ตลับ,ขดลวด,ซีดี

Access Online

archives.bia.or.th

sound.bia.or.th

picture.bia.or.th

book.bia.or.th

object.bia.or.th

oral.bia.or.th

RM
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กลุ่มงานจดหมายเหตุ

ผล

การดำ�เนินงานจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมาดำ�เนินการภายใต้กรอบแผนแม่บท
งานจดหมายเหตุ (Archives Master Plan) ที่ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางสำ�หรับการจัดทำ�
โครงการ/กิจกรรม และแผนดำ�เนินการ เพื่อการพัฒนางานให้เข้มแข็ง บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ จัดทำ�โดยสอดคล้องกับวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และอยู่บนฐานของระบบงานจดหมายเหตุสากล อันประกอบด้วย
๑. ด้านการเสาะแสวงหาและจัดระบบรวบรวม ต้นฉบับทรัพยากรจดหมายเหตุ (เอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศน-วัสดุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุอื่น) ที่มีคุณค่ามีความสำ�คัญทางศาสนธรรม ประกอบด้วยจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  
จดหมายเหตุของ “พุทธทาส” อื่น และจดหมายเหตุการดำ�เนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ การได้มาซึ่ง
ทรัพยากรจดหมายเหตุดังกล่าวมีทั้ง ขอรับ รับไว้  รับบริจาค จัดซื้อ ทำ�สำ�เนา หรือวิธีการอื่น ๆ
๑.๑) การเพิ่มพูนของเอกสารจดหมายเหตุ ผ่านการรับมอบเอกสารเพิ่มเติมจากสวนโมกข์ ศิษย์และผู้ใกล้ชิดพุทธทาส
ภิกขุโดยดำ�เนินการสืบเนื่องเป็นระยะ อาทิ รับมอบเอกสารต้นฉบับของพระมหาสำ�เริง สุทฺธวาสี ผู้ร่วมจัดทำ�
หนังสือธรรมโฆษณ์ชุดจากพระโอษฐ์, รับมอบเอกสารจากพระพรเทพ ฐิตปญฺโญ พระเลขานุการของพุทธทาส
ภิกขุ, รับมอบเอกสารของคุณประชา หุตานุวัตร ผู้สัมภาษณ์อัตชีวประวัติพุทธทาสภิกขุ “เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา”,
การรับมอบโสตทัศนจดหมายเหตุจากทายาทของเจ้าชื่น สิโรรส, การขนย้ายเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ
พุทธทาสภิกขุที่กุฏิ ๒ ชั้น ในวัดชยาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
๑.๒) การสัมภาษณ์บุคคลผู้ใกล้ชิด ถวายงาน หรือร่วมงานกับพุทธทาสภิกขุเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์จากคำ�บอก
เล่า (Oral history) แล้วจำ�นวน ๑๑ รูป/คน อาทิ นายวิโรจน์ ศิริอัฐ หัวหน้าคนรับใช้, นายสุจิตต์ พันธุมนาวิน ผู้
ขุดสระนาฬิเกร์, นายโสฬส ไพรีเกรง ผู้จัดหาอุปกรณ์เครื่องเสียงแก่สวนโมกข์
แผนงานต่อไป
การสัมภาษณ์บุคคลผู้ใกล้ชิด ถวายงาน หรือร่วมงานกับพุทธทาสภิกขุเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่า(Oral history) ซึ่งต้องจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องปรับปรุงการสัมภาษณ์ให้ได้คำ�ถามที่เจาะลึกมากขึ้น การคัดเลือกบุคคลที่ใกล้
ชิดพุทธทาสภิกขุเพื่อให้เห็นแง่มุมอื่นนอกจากความเป็นปูชนียบุคคล
๒. ด้านการอนุรักษ์และสงวนรักษา เพื่อการสงวนรักษาสภาพวัสดุจดหมายเหตุให้ฟื้นคืนและคงสภาพ มีอายุการเก็บยาวนาน
ด้วยกลวิธีต่าง ๆ เช่น ทำ�ความสะอาด ซ่อมปะ อบเอกสารให้ปลอดจากสิ่งทำ�ลาย ใช้วัสดุจัดเก็บปลอดภัยไร้กรด จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบระเบียบ มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในห้องเก็บต้นฉบับตามมาตรฐานสากล โดยทำ�การแปลงต้นฉบับเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสงวนถนอมต้นฉบับ และเอื้อต่อการให้บริการและการเข้าถึงได้สะดวก และรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบ
ต่อต้นฉบับ
¤¤ การจัดหมวดหมู่เอกสารลายลักษณ์ของพุทธทาสภิกขุโดยแบ่งออกเป็น ๑๑ หมวด
BIA 1. ชีวประวัติ (Biography)
BIA 2. ข้อคิดคัดสรร (Collected idea)
BIA 3. การบรรยายธรรม (Dhamma talk)
BIA 4. บันทึก (Note)
BIA 5. งานประพันธ์ (Literature)
BIA 6. งานพิมพ์หนังสือ (Printing work)
BIA 7. จดหมาย ไปรษณียบัตร บัตรเชิญ บัตรอวยพร (Letter, Postcard, Invitation card, Greeting card)
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กลุ่มงานจดหมายเหตุ
BIA 8. สวนโมกขพลาราม (Suan Mokkhabalarama)
BIA 9. ธรรมทานมูลนิธิ (Dhammadana Foundation)
BIA 10. วัดธารน้ำ�ไหล (Wat Dharn Nam Lhai)
BIA 11. บทความรวบรวม (Collected Article)
¤¤ ดำ�เนินการอบเอกสารประเภทสิ่งพิมพ์ในครอบครองของพุทธทาสภิกขุจำ�นวนกว่า ๑๐,๐๐๐ รายการ และเอกสาร
จดหมายเหตุส่วนที่เป็นกระดาษของพุทธทาสภิกขุที่ขนย้ายมาจากกุฏิในวัดชยาราม ให้ปลอดจากสิ่งทำ�ลายด้วยความ
อนุเคราะห์จากสำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
¤¤ การทำ�ความสะอาดและจัดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์ในครอบครองของพุทธทาสจำ�นวนกว่า ๑๐,๐๐๐ รายการ โดยแบ่งออกเป็น
๔ หมวด คือ ๑) หมวดค้นคว้า อ้างอิง ๒) หมวดสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ๓) หมวดสิ่งพิมพ์ที่ครอบครอง  ๔) หมวดที่กล่าวถึงพุทธ
ทาส มีการเปิดรับอาสาสมัครทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทำ�และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ๒๕๕๖ จาก “โครงการ ๑๐๐,๐๐๐
ชั่วโมงร่วมกันทำ�ดี” ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ “ดีแทค” ให้พนักงานมาทำ�งานอาสา
และเป็นกำ�ลังสำ�คัญช่วยให้งานจัดหมวดหมู่หนังสือก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นการขยายผลเรื่องงานธรรมภาคีกับ
การจดหมายเหตุ
¤¤ การสแกนเอกสารต้นฉบับให้เป็นไฟล์ดิจิทัล ครั้งที่ ๑ จำ�นวน ๑๐๔,๒๐๔ หน้า นำ�เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลให้บริการสืบค้น
ออนไลน์แล้ว สแกนครั้งที่ ๒ จำ�นวน ๒๖,๙๗๓ หน้า อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องเพื่อ นำ�เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลให้
บริการสืบค้นออนไลน์ต่อไป วัสดุจดหมายเหตุประเภทโสตทัศน์ ๒๘,๕๕๓ รายการ/ชิ้น ได้รับการ Digitize แล้ว ครั้งที่ ๓
จำ�นวน ๒๕,๐๐๐ หน้า เป็นเอกสารในหมวด BIA 4 บันทึก
แผนงานต่อไป
◊ การสแกนเอกสารจดหมายเหตุ ประกอบด้วยหนังสือ หนังสือพิมพ์ สมุดบันทึก และเอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่า A3 ต้อง
ใช้เครื่องสแกนเฉพาะรวมจำ�นวน ๑๙,๗๘๖ หน้า การ Digitize วัสดุจดหมายเหตุประเภทโสตทัศน์ จำ�นวน ๕๓๐,๑๖๗
รายการ/ชิ้น
◊ การเพิ่มเติมเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ที่รับมอบใหม่เข้าในเอกสารจดหมายเหตุ ๑๑ หมวด และจัดทำ�คำ�อธิบาย
เอกสาร
◊ ด้วยปริมาณเอกสารจดหมายเหตุที่รับมอบมีจำ�นวนมาก บางส่วนก็ได้รับการอนุรักษ์ ทำ�ความสะอาดเบื้องต้น และยัง
รอดำ�เนินการอบเอกสารให้ปลอดจากสิ่งทำ�ลาย อาทิ
◊ การอนุรักษ์ฟิล์มถ่ายภาพของเจ้าชื่น สิโรรส จำ�นวน ๙๓ ม้วน
◊ การจัดการเทปรีลที่ขึ้นราจำ�นวน ๘ กล่อง
◊ การคัดแยกและอบหนังสือ พระไตรปิฎกและพงศาวดาร
◊ การทำ�ทะเบียนวัตถุจดหมายเหตุของพุทธทาสภิกขุที่นอกเหนือจากเอกสารลายลักษณ์ อาทิ อัฐบริขาร ของใช้ส่วนตัว
พุทธทาสภิกขุ, อุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์โสตทัศน์
◊ การจัดเก็บรูปภาพขาวดำ� และรูปสี ประมาณ ๒๖,๐๐๐ รูป ในวัสดุและกล่องที่ป้องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุ
◊ การคัดแยกและจัดการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุที่ขนย้ายมาจากวัดชยาราม
◊ การจัดพิมพ์บัญชีรายการหนังสือค้นคว้าอ้างอิงของพุทธทาสภิกขุที่จัดหมวดแล้วบางส่วน เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น
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ภาพการอบหนังสือที่หอ จมห.ชาติ
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๓. ด้านการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ (BIA Database) เพื่อเอื้ออำ�นวยความสะดวกในการสืบค้น การ
เข้าถึง ที่สะดวกรวดเร็ว สามารถกระจายไปสู่สาธารณชนในวงกว้างผ่านทางเครือข่ายการสื่อสารสมัยใหม่ โดยจัดทำ�ระบบฐาน
ข้อมูล (Archives Database) ที่ประกอบด้วยข้อมูลจำ�เพาะ รวมถึงสาระสังเขป คำ�สำ�คัญ ตามมาตรฐานการจัดทำ�คำ�อธิบาย
จดหมายเหตุระหว่างประเทศ (ISAD(G) : General International Standard Archival Description) ของสภาจดหมายเหตุ
ระหว่างประเทศ (ICA) ที่สามารถสืบค้นและแสดงต้นฉบับเต็มในรูปแบบสำ�เนาดิจิทัล (Digital Archives) ได้
¤¤ การตรวจทานความถูกต้องของเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบดิจิทัล หมวด BIA 7, BIA 9 และรูปภาพรวมจำ�นวน
๕๑,๖๐๖ หน้า แบ่งเป็นเอกสารลายลักษณ์ ๒๖,๘๔๒ รูปภาพ ๒๔,๗๖๔ เพื่อนำ�เข้าระบบฐานข้อมูลสำ�หรับให้บริการ
สืบค้นทางออนไลน์
¤¤ การจัดทำ�คำ�อธิบายเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารแต่ละชิ้น ตั้งแต่ระดับ
หมวด (Series), ระดับหมวดย่อย (Sub-series), ระดับแฟ้ม (File), ระดับชิ้น (Item) เริ่มดำ�เนินการในหมวดเอกสาร
จดหมายเหตุ BIA 3 การบรรยายธรรม
แผนงานต่อไป
◊ การนำ�ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบดิจิทัลจำ�นวน ๕๐,๐๐๐ หน้า เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้บริการสืบค้น
ออนไลน์
◊ การสแกนเอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่า A3 และขนาดพิเศษ จำ�นวน ๑๖,๘๒๕ หน้า อาทิ หนังสือ สิ่งพิมพ์ สมุดบันทึก
◊ การปรับระบบสืบค้นฐานข้อมูลจดหมายเหตุออนไลน์ให้สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
๔. ด้านการส่งเสริมบริการการสืบค้นข้อมูล วิจัย อำ�นวยความสะดวก ให้คำ�แนะนำ�การค้นคว้าศึกษาจากฐานข้อมูล
จดหมายเหตุ ด้วยการให้บริการทั้งที่ห้องบริการค้นคว้าในหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและสื่อสารสมัยใหม่ต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการบริการทำ�สำ�เนาต่าง ๆ
¤¤ ในส่วนนี้ยังขาดการส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยจากฐานงานจดหมายเหตุให้มากขึ้นและจริงจัง
๕. ด้านการสร้างทำ�พัฒนากิจกรรมต่อเนื่องที่ดี โดยมีจดหมายเหตุเป็นฐาน ทั้งที่ดำ�เนินการเอง โดยธรรมภาคี และให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนผู้อื่นดำ�เนินการ ด้วยการจัดกิจกรรม การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการที่สอดคล้องตามแบบ
อย่าง ปณิธาน ผลงานของพุทธทาสภิกขุ ในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการผลิตหนังสือและสื่อธรรมอื่น เป็นต้น
¤¤ การสนับสนุนฐานข้อมูลจดหมายเหตุสำ�หรับจัดกิจกรรมและเผยแผ่ธรรมของหอจดหมายเหตุฯ อาทิ สวนโมกข์เสวนา,
ธรรมนิทรรศการประจำ�เดือน
¤¤ การผลิตหนังสือและสื่อธรรม อาทิ ร้อยปี ๑๐๐ จดหมายพุทธทาสสัญญา, การเมืองคืออะไร, สาระธรรมเพื่อมวลชน, หลัก
พุทธสาสนาอย่างง่ายสำ�หรับยุวชนแห่งปฐมวัย ภาค ๑, บทสัมภาษณ์ “พุทธศาสนากับสังคมไทย”, รวมบันทึกข้อคิดของ
พุทธทาสภิกขุ เรื่อง อนัตตา เป็นต้น
¤¤ การจัดนิทรรศการจดหมายเหตุ ในงานวัดลอยฟ้า ๒ ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร ที่สยามพารากอน
แผนงานต่อไป
◊ การสนับสนุนให้นำ�เอาฐานข้อมูลจดหมายเหตุไปต่อยอดขยายผลผ่านการทำ�กิจกรรม

สัมมนา

จัดพิมพ์เผยแพร่
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เป็นต้น
◊ งานจดหมายเหตุร่วมกับงานหนังสือและสื่อธรรม
เผยแผ่ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง

คัดเลือกงานต้นฉบับจดหมายเหตุของพุทธทาสภิกขุเพื่อจัดพิมพ์

๖. จดหมายเหตุพุทธทาสอื่น การจัดการจดหมายเหตุของ “พุทธทาสอื่น” ในที่นี้ได้รับเมตตาจากพระมหาเถระสองรูปให้มี
ส่วนรับใช้ถวายงานเกี่ยวกับเอกสารต้นฉบับงานธรรมของท่านคือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน
๖.๑) ประมวลจดหมายเหตุงานธรรมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยหอ
จดหมายเหตุพุทธทาสฯ ได้รับมอบหมายจากทางวัดบวรนิเวศวิหาร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำ�นวย
การจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และได้
รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เข้าไปร่วมด้านจดหมายเหตุงานธรรมสมเด็จพระ
ญาณสังวรฯ ในส่วนของการทำ�ฐานข้อมูลดิจิทัล ภายหลังจากสำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติดำ�เนินการจัดหมวด
หมู่และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของวัดบวรนิเวศวิหารแล้วเสร็จซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการ ระหว่างนี้หอ
จดหมายเหตุพุทธทาสฯ ได้นำ�งานธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ บางส่วนมาเผยแผ่แก่สาธารณชน ดังนี้
¤¤ การถอดเทปเสียงธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จำ�นวน ๓๑๑ เรื่อง ออกมาเป็นเอกสารเพื่อคัดเลือกเลือก
ข้อธรรมจัดทำ� “ญาณสังวร”ธรรม จำ�นวน ๓๘๒ ข้อความ เผยแผ่ทางโทรศัพท์มือถือ และเสียงธรรม “ญาณสังวร”
ออกเผยแผ่สถานีวิทยุจ�ำ นวน ๑๗๐ คลิป
¤¤ การจัดทำ�วีดิทัศน์ชุด “ญาณสังวรสารธรรม” เพื่อมวลชน จำ�นวน ๓๐ คลิป ออกเผยแผ่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่ว
ประเทศ
๖.๒) การถวายงานด้านจดหมายเหตุงานธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นการทำ�งานร่วมกัน
ระหว่างคณะศิษย์ของท่านเจ้าคุณอาจารย์ กับ คณะของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในนามของกองทุน
เกื้อโลก (ป. อ. ปยุตฺโต) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการดำ�รงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมและประยุกต์ธรรมให้สมสมัย
พร้อมหาวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม โดยได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินการเกี่ยวกับเอกสารต้นฉบับงานธรรมที่ท่าน
เจ้าคุณอาจารย์เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ดีแล้ว มาทำ�ความสะอาด ซ่อมปะในส่วนที่ช�ำ รุดด้วยวัสดุไร้กรด พร้อมทั้งจัดทำ�
สำ�เนาต้นฉบับเหมือนจริง ทั้งฉบับดิจิทัล และ ฉบับกระดาษ จำ�นวน ๓ ชุด เพื่อถวายแด่พระพรหมคุณาภรณ์ ๑
ชุด ถวายวัดญาณเวศกวัน ๑ ชุด และจัดเก็บที่หอจดหมายเหตุฯ ๑ ชุด ส่วนต้นฉบับจัดเก็บในวัสดุไร้กรดเพื่อถนอม
รักษาเอกสารให้มีอายุยืนนาน
เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนางานจดหมายเหตุ เบื้องต้นมี หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, หอจดหมายเหตุสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), โครงการงานจดหมายเหตุ ศ.ระพี สาคริก
สถาบันอาศรมศิลป์ และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ รับร่วมเครือข่าย ด้วยการแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความถนัด ความสนใจและ
ใฝ่พัฒนา เพื่อให้เกิดพื้นที่กลางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน อบรมชี้แนะ และ สนับสนุนการดำ�เนินการกันและกันอย่างมี
วาระ ประเด็น และเป็นประจำ�เดือน
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งานจัดการเอกสาร
Record & Information Management
จากแนวนโยบาย เอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่มีคุณค่าตั้งแต่เริ่มผลิตเอกสาร
และเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในหอจดหมายเหตุฯ ร่วมกันสร้างสรรค์และดำ�เนินงาน โดยอาศัยการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่เอื้อต่อการบันทึกจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
ด้วยตระหนักว่า
¤¤ ความสำ�เร็จในการจัดการเอกสารที่ดีจะนำ�ไปสู่ผลสำ�เร็จของการจัดการจดหมายเหตุขององค์กร
¤¤ การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุที่ดี เป็นหมุดหมาย (CORNERSTONE) ที่สำ�คัญขององค์กรและสังคมข้อมูล
ข่าวสาร
¤¤ หากองค์กรไม่มีการจัดเก็บรักษาเอกสาร หรือทำ�ลายเอกสารที่มีอยู่ จะทำ�ให้องค์กรแตกแยกหรือล่มสลายได้
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงสังเคราะห์หลักคิดสู่หลักปฏิบัติที่ดีสำ�หรับการจัดการเอกสารขององค์กร
โดยกำ�หนดแนวทางจัดการเอกสาร และแนวคิดในการกำ�หนดนโยบายไว้ดังนี้
แนวทางการจัดเอกสาร
◊ กำ�หนดนโยบายการบริหารเอกสารขององค์กรเพื่อผลักดันให้บุคลากรทุกระดับตระหนักในความจำ�เป็นและประโยชน์
ของการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารที่วางไว้ และประกาศนโยบายการจัดการเอกสารที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
◊ จัดทำ�ระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรือ
คู่มือที่จัดทำ�ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง
◊ กำ�หนดหมวดหมู่จัดเก็บเอกสารและตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสาร
◊ กำ�หนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดเก็บรักษาเอกสาร
◊ จัดหาสถานที่สำ�หรับเป็นหน่วยเก็บเอกสารกลาง และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการจัดเก็บรักษาเอกสารอย่างเหมาะสม
แนวคิดในการกำ�หนดนโยบายการจัดการเอกสาร
◊ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ เป็นเจ้าของเอกสารทั้งหมดที่เกิดจากการปฏิบัติงานในกิจการขององค์กร
◊ ให้มีการใช้เอกสารร่วมกันได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
◊ ให้มีการควบคุมและจัดการเอกสารตั้งแต่แรกเข้าในกระบวนการทำ�งานหรือเข้าระบบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่า
เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ซ้ำ�ซ้อน เชื่อถือได้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีการกำ�หนดสิทธิการเข้าถึง
◊ ให้จัดเก็บเอกสารตามระยะเวลาที่ก�ำ หนด หรือตามความจำ�เป็นในการใช้งาน เมื่อเอกสารหมดอายุการใช้งานจะมีการ
พิจารณาจัดเก็บ บางส่วนจะถูกทำ�ลาย ส่วนที่เป็นหลักฐานสำ�คัญเกี่ยวกับการดำ�เนินงานหอจดหมายเหตุฯจะถูกโอน
ให้กลุ่มงานจดหมายเหตุจัดเก็บถาวรต่อไป
◊ ให้มีเครื่องมือการจัดการเอกสารที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ
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◊
◊
◊
◊
◊

ให้มีระบบ/ระเบียบเดียว ที่จัดการเอกสารทั้งที่เป็นกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์
ให้เจ้าหน้าที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ให้มีการฝึกอบรมการจัดการเอกสารให้บุคลากรขององค์กร
ให้ทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดการเอกสาร
ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการจัดการเอกสาร

ด้วยการสนับสนุนความรู้และบุคลากรจาก หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย หนึ่งใน
ภาคีเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนางานจดหมายเหตุ มาช่วยวิเคราะห์กระบวนการทำ�งาน และแนะนำ�ระบบการจัดเอกสาร  
โดยจัดแบ่งตามภารกิจหน้าที่ จนได้ร่างหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ดังนี้ :
๑๐๐๐
๒๐๐๐
๓๐๐๐
๔๐๐๐
๘๑๐๐
๘๒๐๐
๘๓๐๐
๘๔๐๐
๘๕๐๐
๘๖๐๐
๘๗๐๐

การกำ�กับดูแลกิจการ
การจัดการจดหมายเหตุ
การจัดการหนังสือและสื่อธรรม
กิจกรรมและการเผยแผ่
ทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
การพัฒนาองค์กร
งบประมาณและบัญชี
การจัดการอาคารสถานที่
การจัดการเอกสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการทบทวนรายละเอียดในร่างหมวดหมู่ข้างต้น และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เอกสารตามมาตรฐานสากล ISO 15489 ISO 30300 และ ISO 30301 และตามมาตรฐานการจัดทำ�คำ�อธิบายจดหมายเหตุ
ระหว่างประเทศ ISAD(G) เพื่อความเชื่อมโยงและต่อ เนื่องในการจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ โดยมีเป้าหมายให้เริ่มใช้งาน
ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
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งานต่างประเทศ
BIA International Program
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้าและสืบสานงานเผยแผ่ธรรมของพุทธทาส
ภิกขุแก่สาธารณชนในวงกว้าง โดยไม่จ�ำ กัดเชื้อชาติ ศาสนา ผ่านภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ตามปณิธาน ๓ ประการของพุทธ
ทาสภิกขุ ด้วยทุนประเดิมจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มหาชน) ในการริเริ่มจนพร้อมพอที่จะยกระดับขยายงาน
แผนการดำ�เนินงานที่ผ่านมาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการลดทอนกิจกรรมลง และให้ความสำ�คัญกับการแปล
ผลงานของพุทธทาสภิกขุมากขึ้น โดยในส่วนงานอื่นและกิจกรรมนั้นจะเป็นส่วนสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายงานแปล และ
เผยแผ่ผลงานของพุทธทาสภิกขุเป็นภาษาต่างประเทศ ภายใต้ขอบเขตงาน ๔ ด้าน ดังนี้
๑) เครือข่ายงานธรรมนานาชาติของพุทธทาสภิกขุ (Buddhadasa International Network)
ซึ่งมีฐานสำ�คัญจากนานางานธรรมที่ถูกนำ�ไปแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย ประกอบกับกิจกรรมการอบรมอานาปาน
สติอย่างต่อเนื่องที่สวนโมกข์นานาชาติร่วม ๓๐ ปี ซึ่งมีอาจารย์สันติกโรเป็นจุดประสานมาตามลำ�ดับ และได้ประสานจนเกิด
เป็นเครือข่ายงานธรรมนานาชาติและกรอบกิจกรรมนานาชาติใน ๓ กลุ่ม คือ โลกตะวันตก ยุโรป อเมริกา ซีกโลกใต้และเอเซีย
อาคเนย์ และ โลกตะวันออก จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวมไปถึงการแปล การเผยแผ่ผ่านสื่อออนไลน์ การจัดพิมพ์สื่อธรรม และการ
รวบรวมฐานข้อมูลงานแปลทุกภาษารวมถึงสื่อที่ตีพิมพ์แล้วอย่างเป็นระบบ ในลักษณะของคลังจดหมายเหตุ เพื่อให้บริการ
สืบค้นและอ้างอิงในอนาคต
๑.๑ งานถอดเสียง ฐานข้อมูลมีไฟล์เสียงธรรมบรรยายสำ�หรับชาวต่างประเทศที่พุทธทาสภิกขุเป็นผู้บรรยาย และ
อดีตพระสันติกโรอดีตพระลูกศิษย์ชาวอเมริกันแปลเป็นภาษาอังกฤษ จำ�นวน ๒๐๐ เรื่อง รวม ๔๐๐ ชั่วโมง งานชุดนี้ Francois Paco Merigoux อาสาสมัครผู้ก่อตั้งโครงการธรรมภาคภาษาอังกฤษ เริ่มดำ�เนินการแล้วเสร็จไปร้อยละ ๒๐ ปัจจุบันอยู่
ในระหว่างการวางแผนและวางระบบที่จะรับอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานถอดเสียงเพิ่มเติม
๑.๒ งานแปล ผู้แปลหลักคือ อาจารย์สันติกโร ผู้แปลงานของพุทธทาสภิกขุเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยครองเพศ
บรรพชิต และในปี ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ “It All Depends” จะตีพิมพ์เป็นหนังสือกับสำ�นักพิมพ์ Wisdom ในส่วนของ e-book
นั้น มีงานแปลชื่อ “The Prison of Life” และ “Where is Suan Mokkh?” ที่พร้อมจะเผยแผ่ออกสู่โลกออนไลน์ ขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนของการพิสูจน์อักษร และจัดรูปเล่ม
นอกจากนี้ ธัมมวิทูภิกขุ พระชาวอังกฤษที่อยู่จำ�พรรษาที่สวนโมกข์นานาชาติมายาวนานเกือบ ๒๐ ปี ได้แปลหนังสือ
ชุด “ธรรมะเล่มน้อย” จำ�นวน ๘ เล่ม วางแผนจะจัดทำ�เป็น e-book และจัดพิมพ์เป็นหนังสือออกมาในปี ๒๕๕๘ เช่นกัน ทาง
ด้านภาษารัสเซีย Denis Naumenko อาสาสมัครช่วยงานที่ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย ได้แปล “คู่มือมนุษย์” (Handbook
for Mankind) เป็นภาษารัสเซีย และพิมพ์เป็นหนังสือแล้ว โดยทุนของมูลนิธิพุทธทาส เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน ซึ่งเป็นผล
งานภาษารัสเซียเล่มที่สาม ต่อจาก “Anapanasati–Mindfulness with Breathing” และ “The A, B, C of Buddhism”
และมีแผนจะผลิตออกเป็น e-book ทั้งสามเล่มด้วย
๒) การสื่อสารออนไลน์เชื่อมโยงกับชุมชนนานาชาติ (International Online Promotion)
ได้ริเริ่มการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับผู้สนใจนานาชาติผ่านสื่อออนไลน์ ๒ ช่องทางหลัก ดังนี้
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๒.๑ bia.or.th/en ในปี ๒๕๕๖ ได้เริม่ ต้นพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นช่องทางหลักในการติดต่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุฯ และกิจกรรมต่างๆ
๒.๒ facebook ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Suan Mokkh Bangkok - BIA” ได้รับการตอบรับจากโลก
ออนไลน์มากขึ้นเป็นลำ�ดับ ปัจจุบันมีผู้เข้าเป็นสมาชิกหน้าเฟสบุ๊คมากกว่า ๕,๐๐๐ ราย ผ่านงานโพสต์ข้อธรรมของพุทธทาส
ภิกขุประจำ�วัน เป็นช่องทางกระจายข่าวประชาสัมพันธ์สู่สังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วและกว้างขึ้น
3) ความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในและระหว่างประเทศ (Collaboration)
๓.๑ คณะเยี่ยมเยียน ช่วงที่ผ่านมา มีกลุ่มเพื่อนกัลยาณมิตรจากหลายแห่งมาเยี่ยมเยียนหอฯ แต่กิจกรรมที่โดดเด่น
คือการเยี่ยมเยือนของ Dr. Ian Glover นักวิชาการด้านโบราณคดีในเอเชียอาคเนย์ที่มีชื่อเสียง และได้ร่วมจัดเสวนาที่หอฯ
เกี่ยวกับการค้นพบทางโบราณคดี ซึ่งบ่งบอกถึงการเข้ามาสู่เอเชียอาคเนย์ของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีผู้เยี่ยมชมคณะ
ใหญ่ อีก ๒ คณะ ประกอบด้วยพระสงฆ์ไทยและเจ้าหน้าที่จากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร. และคณะพระสงฆ์
อาคันตุกะและกลุ่มฆราวาสจากประเทศศรีลังกา
๓.๒ หนังสือ without and within ได้ช่วยประชาสัมพันธ์หนังสือภาษาอังกฤษแนะนำ�หลักธรรมสำ�คัญของพุทธ
ศาสนาเถรวาท “without and within” ผ่านทางสื่อออนไลน์ และสามารถดาวน์โหลด e-book จากหน้าเว็บไซต์ bia.or.th/
en ซึ่งมีชาวต่างชาติติดต่อขอรับหนังสือเล่มนี้อย่างต่อเนื่อง
๔) กิจกรรมเผยแผ่ธรรม (Dhamma Activities)
๔.๑ ชุมชนนักปฏิบัติฆราวาสแห่งหอจดหมายเหตุพุทธทาส (BIA Lay Sangha) เพื่อสร้างกลุ่มชุมชนกัลยาณมิตรทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ มาพบปะกันเป็นประจำ�ทุกสัปดาห์ช่วงเย็นวันอังคาร ครั้งละ ๒ ชั่วโมง โดยมีวิธีการเรียนรู้ร่วมกันที่
หลากหลายทั้งการนั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังธรรมบรรยาย และสนทนาธรรม การบรรยายธรรมมีการเชิญวิทยากรจากภายนอก
ทั้งนักบวชและฆราวาส หรือปฏิบัติกันเอง และร่วมกันฟังบันทึกเสียงธรรมบรรยายของครูบาอาจารย์หลากหลายท่าน จนถึง
ช่วงปลายปี ๒๕๕๖ จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง ๑๐ คนต่อครั้ง ตั้งแต่มกราคม ๒๕๕๗ จึงได้ยกเลิก
กิจกรรมนี้ไป
๔.๒ ธรรมบรรยาย (Dhamma Talks) โดยพระลูกศิษย์อาวุโสชาวต่างชาติของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นการ
ภาวนาแบบเข้มข้นครึ่งวันหรือเต็มวัน หรือฟังธรรมบรรยาย ช่วงปีที่ผ่านมามีพระอาจารย์รับเชิญ อาทิ ชยสาโรภิกขุ อมโรภิกขุ
ปสันโนภิกขุ ชยันโตภิกขุ อาจารย์สันติกโร อาจารย์โรบิน มัวร์ และอาจารย์เกรกอรี่ เครเมอร์ มีจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ระหว่าง ๓๐ – ๑๘๐ คน
๔.๓ กิจกรรมเพลินธรรมนำ�ชมภาษาอังกฤษ (A Taste of Buddhism) นำ�ชมโดยอาสาสมัครกลุ่มเพลินธรรมนำ�
ชมภาษาอังกฤษที่มีใจรักและได้รับการฝึกฝนมาแล้ว นำ�เรียนวัฒนธรรมจากที่ต่างๆ ภาพหินสลัก ภาพวาดในหอฯ ชวนการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน กลุ่มคณะส่วนใหญ่ที่ขอเยี่ยมชมจะเป็นคณะนักศึกษาชาวต่างชาติ
หรือนักศึกษาชาวไทยภาคภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ มีจ�ำ นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐-๔๐ คน
ต่อคณะ
ปัจจุบันได้ลดบทบาทของกิจกรรมต่างๆ ลง จะจัดเฉพาะกิจเท่านั้น มีธรรมบรรยาย และกิจกรรมเพลินธรรมนำ�ชม
ภาษาอังกฤษเป็นครั้งคราวตามที่ได้รับการร้องขอ ในอนาคตจะจัดตั้งเป็นกลุ่มเพลินธรรมนำ�ชมภาคภาษาต่างประเทศ (ภาษา
อื่นๆ เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษด้วย) โดยปรับปรุงคู่มือเพลินธรรมนำ�ชมภาษาอังกฤษก่อน เริ่มต้นจากแปลและตรวจแก้ไขงาน
แปลภาษาอังกฤษของป้ายคำ�บรรยายภาพปริศนาธรรมทั่วบริเวณหอฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในต้นปี ๒๕๕๘ แล้วจึงจัดฝึกอบรม
สำ�หรับอาสาสมัครที่สนใจ เพื่อเป็นกำ�ลังในการดำ�เนินงานกิจกรรมนี้ต่อไป
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กลุ่มหนังสือและสื่อธรรม
งานผลิต
ห้องหนังสือและสื่อธรรม
ห้องหนังสือและสื่อธรรมออนไลน์ (life-brary.com)
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หนังสือและสื่อธรรม
อีกหนึ่งภารกิจที่ส�ำ คัญของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่ต้องทำ�การศึกษา วิจัย พัฒนา ผลิต และเผยแผ่
สื่อธรรม พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงธรรมด้วยรูปแบบสื่อธรรมที่เหมาะสม ไม่จำ�กัดเฉพาะสื่อธรรมที่ผลิตเอง แต่เป็นการคัด
สรร รวบรวม และนำ�เสนอ เนื้อหาธรรมะในทุกระดับตั้งแต่ระดับง่ายๆ สำ�หรับคนทั่วไปจนถึงธรระที่ลึกซึ้ง ตลอดจนสื่อธรรม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ภายใต้ระบบธรรมทาน

๑. พัฒนาและผลิตสื่อธรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งเนื้อหาและ
รูปแบบนำ�เสนอให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้า
หมาย และสามารถบริหารทรัพยากรให้หมุนเวียนกลับมา
ผลิตใหม่ได้
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมธรรมภาคีในการผลิต
และเผยแผ่ธรรมให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น พร้อมเสริม
จุดอ่อนกันและกันเพื่อประโยชน์ในทางธรรมสูงสุด ตาม
หลัก ประโยชน์สูง ประหยัดสุด
๓.	 พัฒนาและผลิตสื่อธรรมใหม่ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่
พร้อมทั้งขยายขอบเขตทั้งเนื้อหาและรูปแบบสื่อธรรมให้
เป็นสากลมากขึ้น

หลักการดำ�เนินการภายใต้ระบบธรรมทาน
ไม่เป็นการซื้อขาย แต่เป็นการเผยแผ่ธรรมให้เป็น
ทาน อันมีระบบบริหารจัดการทางบัญชีและสต๊อกที่มี
มาตรฐานด้วยการนำ�เทคโนโลยีมารับใช้ธรรม ให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นธรรม มีความน่าเชื่อถือ และเอื้อ
อำ�นวยต่อการเข้าถึงธรรมสำ�หรับผู้ที่สนใจในธรรมทั้ง
หลาย ภายใต้ระบบบริการแบบ Honour System
และธรรมะภาคี ห รื อ ผู้ มีส่วนร่ วมในธรรมที่ จ ะช่ ว ย
อำ�นวยส่งเสริมผลิตสร้างทำ�และเผยแผ่ธรรม ด้วย
ระบบบุญบริหารจัดการทรัพยากรหมุนเวียนที่คุ้มค่า
สามารถทำ�การผลิตใหม่ได้ต่ออย่างเนื่อง และถ้ามี
ส่วนเหลือก็สามารถนำ�ไปดูแลงานพระศาสนาสืบไป
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หนังสือและสื่อธรรม
โครงสร้างส่วนงานหนังสือและสื่อธรรม ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ฝ่ายพัฒนาและผลิตสื่อธรรม ฝ่ายกระจายเผยแผ่ และ
ฝ่ายสื่อธรรมออนไลน์ รวมเป็นหนึ่งหน่วยกิจกรรม Activity Unit มีระบบคณะทำ�งานและโครงสร้างความรับผิดที่ชัดเจน พร้อม
ระบบที่ปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมาย ตามผังโครงสร้าง ดังนี้

และมีการจัดกลุ่มหนังสือ ‘หนังสือและสื่อธรรม’ เป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย
หนังสือ (ฺBook) สื่ออื่น (Non Book) เช่น เสื้อ แผ่่นภาพ ฯลฯ และ สื่อใหม่ (New Media)
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การพัฒนาและผลิตสื่อธรรม
หลักเกณฑ์การดำ�เนินงานของฝ่ายพัฒนาและผลิตหนังสือและสื่อธรรม ประกอบด้วย ๓ หลัก คือ
๑. สิ่งที่ต้องทำ� หมายถึง พัฒนา ผลิต เผยแผ่ ตามพันธกิจของหอจดหมายเหตุฯ เช่น หนังสือชุดอนุรักษ์ต้นฉบับและงาน
จดหมายเหตุ หนังสือและสื่อธรรมผลงานชิ้นหลัก หนังสือและสื่อธรรมเพื่อเผยแผ่ กลุ่มหนังสือและสื่อธรรมเพื่อกิจกรรม
๒. สิ่งที่ควรทำ� หมายถึง หนังสือและสื่อธรรมที่มีโอกาสเเผยแผ่ได้ในวงกว้าง ผลิตออกมาแล้วสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการผลิตใหม่และมีส่วนต่างดูแลระบบบุญบริหารได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำ�ก็ต่อเมื่อมีการวิเคราะห์พิจารณาเป็นอย่างดี
ทำ�แล้วคุ้มค่าทางทรัพยากร เช่น หมวดธรรมะประยุกต์ หนังสือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจ หนังสือเล่มกลาง เล่มสวย
ตลอดจน สื่ออื่นทและสื่อใหม่ต่างๆ
๓.สิ่งที่ไม่ทำ� หมายถึง สิ่งที่ส่งเสริมกิเลส สิ่งที่ขัดกับนโยบายของหอฯ ขัดกับประณิธาน ๓ ประการ ของอาจารย์พุทธทาส
เป้าหมายการผลิต
o สิ่งที่ต้องทำ� กลุ่มหนังสือและสื่อธรรมชุดอนุรักษ์ต้นฉบับและงานจดหมายเหตุ ผลิตอย่างน้อย ปีละ ๑ เล่ม/ชิ้น ด้วย
ระบบการหาทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาและผลิตเผยแผ่เป็นธรรมทาน
กลุ่มหนังสือและสื่อธรรมผลงานชิ้นหลัก ชุดธรรมโฆษณ์และก่อนธรรมโฆษณ์ สร้างทำ�อย่างน้อยปีละ ๑ เล่ม/ชิ้น (ชุด
ธรรมโฆษณ์กำ�ลังรอการถ่ายโอนภารกิจจากธรรมทานมูลนิธิ) โดยพัฒนาต่อยอดตามรูปแบบกองทุนสนับสนุนการผลิตและ
เผยแผ่ธรรมโฆษณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว
ชุดหนังสื่อพิมพ์พุทธสาสนา วารสารราย ๓ เดือน ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด (ขณะนี้ก�ำ ลังรอการถ่ายโอนภารกิจจากธรรมทาน
มูลนิธิ) โดยคาดหวังจะพัฒนาให้เป็นกองทุนเหมือนชุดหนังสือธรรมโฆษณ์
กลุ่มหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเผยแผ่ เป็นกลุ่มสำ�หรับผู้ที่ต้องการทำ�บุญผลิตหนังสือและสื่อธรรมเพื่อการเผยแผ่แจกจ่าย
และทำ�บุญสมทบทุนผลิตเป็นธรรมทานเพื่อการส่งเสริมงานพระศาสนาและกิจการหอจดหมายเหตุฯ เช่น หนังสือธรรมะ
เล่มน้อยรายเดือน ธรรมเล่มกลางตามวาระและโอกาสต่างๆ รวมทั้ง CD DVD และ New Media ต่างๆ เป็นต้น
กลุ่มหนังสือและสื่อธรรมเพื่อกิจกรรม ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นสื่อธรรมในแต่ละโครงการหรือแต่ละกิจกรรม เช่น หนังสือและ
คู่มือต่างๆ จากโครงการศูนย์สื่อมหรสพเพื่อสุขภาวะทางวิญญาณฯ รวมทั้งในกิจกรรมพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธองค์, ๒๐ ปี หลวงพ่อชา สุภัทโท ละสังขาร, สนทนากับองค์ทะไลลามะ, เพ็ญภาวนา ปฏิบัติบูชา ญาณสังวร ใน
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หนังสือและสื่อธรรม
วาระ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, งานวัดลอยฟ้า ๒ ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital,
ปฐมบทพระพุทธศาสนาในภาคใต้ประเทศไทย : หลักธรรมและหลักฐานโบราณคดี, อู่ทอง หลักฐานพระพุทธศาสนาแรก
เริ่ม และรอยลูกปัด,โครงการหนังสือพุทธธรรม without and within, และกิจกรรมเที่ยวไทยให้ถึงธรรมและบุญจาริก กับ
ททท. เป็นต้น
o สิ่งที่ควรทำ� กลุ่มหนังสือและสื่อธรรมเล่มสวย คัดเลือกหนังสือที่มีศักยภาพที่จะเผยแผ่ในวงกว้างได้ สร้างทำ�ให้ได้อย่าง
น้อย ปีละ ๑ เล่ม เพื่อทำ�การผลิตและกระจายไปตามช่องทางในเครือข่ายและระบบตลาดทั่วไป
กลุ่มหนังสือและสื่อธรรมสำ�หรับงานบุญและหนังสือตามวาระ สร้างทำ�อย่างน้อย ๕ เล่ม โดยทำ�การผลิตให้มีพร้อมเพื่อ
รับการสั่งในปริมาณมากๆ เช่น หนังสือตามรอยพุทธธรรม กาลานุกรรม ธรรมภาพ พิศเจริญ เป็นต้น
กลุ่มหนังสือและสื่อธรรมเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มหนังสือที่ผ่านการทดลองผลิตมาแล้วในเบื้องต้นตามสิ่งที่ต้อง
ทำ� และมีความต้องการมากพอในการผลิตเพิ่ม เช่น หนังสือพุทธธรรมปรับขยาย หนังสือชุดเกิดมาทำ�ไม เป็นต้น
กลุ่มหนังสือและสื่อธรรมประยุกต์ หนังสือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจ หนังสือเล่มกลาง CD DVD New media และ
Non book (เสื้อ กรอบรูป และอื่นๆ) เป็นต้น
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การกระจายและเผยแผ่
ห้องหนังสือและสื่อธรรม
มีภารกิจหลักเป็นหน่วยกระจายและเผยแผ่หนังสือและสื่อธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณ
ชั้น ๑ ตรงส่วนหน้าของอาคารเสมือนจุดต้อนรับสำ�หรับผู้มาเยือน และยังเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือและสื่อธรรมที่หลากหลาย
ไม่จำ�กัดค่ายและสำ�นัก ร่วมกันทำ�การเผยแผ่ในลักษณะเป็นเครือข่ายพันธมิตร ไม่มีการแข่งขันกัน แต่จะหนุนเสริมช่วยเหลือ
ในการเผยแผ่ธรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างให้มากที่สุด สำ�หรับผู้มาเยือนสามารถนั่งอ่านศึกษาได้แบบเป็นกันเอง
เมื่อถูกใจก็ท�ำ บุญนำ�กลับไปศึกษาต่อที่บ้านด้วยระบบบริการตนเอง หรือ Honor System ด้วยการแสกนบาร์โค้ดเพื่อตัดสต๊อก
และนำ�เงินหยอดที่ตู้บริจาคเพื่อสมทบทุนการผลิต นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนร่วมในธรรมหรือธรรมภาคี ได้มีโอกาสช่วย
เหลืองานธรรม เช่น เป็นผู้แนะนำ�หนังสือและสื่อธรรม บริการแสกนบาร์โค้ด จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ คิดค้นพัฒนาสื่อธรรม
และระบบบริการทั้งหลาย ตลอดจนการคิดพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงธรรมด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม book
club เสวนา กิจกรรมเพลินธรรมนำ�ชม เป็นต้น หรือให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงห้องหนังสือ
และสื่อธรรมให้เป็นพื้นที่ส�ำ หรับผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย และเป็นห้องหนังสือและสื่อธรรมของทุกคน
ส่วนระบบบริหารการกระจายเผยแผ่หนังสือและสื่อธรรมภายในนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทอัมรินทร์ในการ
วางระบบพร้อมสนับสนุนการดำ�เนินงานระยะเริ่มต้นและยังให้ใช้ระบบ POS (Point of Sale) ของอัมรินทร์ได้ฟรี ทั้งนี้ก็ยัง
มีอาสาสมัครที่เกาะติดเรื่องการจัดการเชิงระบบคือ คุณศานติ วิชิตพันธุ์ ที่เป็นที่ปรึกษามาโดยตลอด จึงทำ�ให้เป็นระบบการสม
ทบทำ�บุญเพื่อการผลิตที่มีมาตรฐานตรวจสอบการเข้าออกของหนังสือและสื่อธรรมในระบบได้
ด้านระบบสต๊อกที่ต้องทำ�การบริหารสต๊อกให้ได้มาตรฐาน มีการตั้งค่าเสื่อมราคา และมีระบบรายงานความเคลื่อนไหว
ของหนังสือและสื่อธรรม บริหารความเสี่ยงสื่อธรรมที่ด้อยค่าและนำ�ไปทำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ก็บริหารโอกาส
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หนังสือและสื่อธรรม
ในการเผยแผ่ในวงกว้าง เสมือนหนึ่งทำ�หน้าที่การตลาดเพื่อการเผยแผ่ ยกตัวอย่างหนังสือและสื่อธรรมที่มีศักยภาพก็สามารถ
ดำ�เนินการติดต่อเผยแผ่ในเครือข่ายพันธมิตร อาทิ ธรรมสภา book smile นายอินทร์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ยุวพุทธิฯ เป็นต้น
สำ�หรับทิศทางการกระจายและเผยแผ่สื่อธรรมในอนาคต หลังจากสรุปผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ๓ ปี พบว่า ผู้คนให้
ความสนใจเข้ามาศึกษาเลือกหาสื่อธรรมเป็นจำ�นวนมาก แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องการบริหารชั้น และการพัฒนาผลิตสื่อธรรมให้
ทันความต้องการจึงทำ�ให้อัตราเพิ่มขึ้นของผู้ที่มาเลือกหานำ�กลับไปศึกษาต่อไม่มากเท่าที่ควร และมีแนวโน้มว่าจะลดลง ส่วน
จำ�นวนผู้มาเลือกหาแบบรายย่อย (Retail) มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ผู้ที่มาเลือกหาแบบรายใหญ่ (fleet) มีมากขึ้น พบว่าการ
ส่งเสริมด้วยกิจกรรมพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ข้ามปี งานวัดลอยฟ้า ทำ�ให้มีความสนใจสื่อธรรมเป็นจำ�นวน
มาก โดยเพราะในหมวดเสื้อผ้าและหนังสือในวาระพิเศษ นอกจากนี้็การนำ�เสนอแบบเป็นชุด (package) ก็ก�ำ ลังได้รับความ
สนใจมากขึ้น
ดังนั้นจึงได้ร่วมกันสรุปกำ�หนดทิศทางปรับปรุงบริหารพื้นที่ห้องหนังสือและสื่อธรรม จัดแบ่งโซนให้ชัดเจนดูง่าย มีโซน
ภาพธรรมคำ�กลอน บริเวณสื่อมีเดีย CD DVD และบริเวณเสื้อผ้าและของใช้ หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ� โดยมุ่งจัดชุดแนะนำ�
สื่อธรรมตามวาระต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญของที่ระลึก หนังสืองานบุญมงคลต่างๆ การนำ�ไปทำ�บุญถวายพระ และหนังสือ
บริจาค เป็นต้น

ธรรมภาคี ที่อาสาเรื่องการบรรจุหีบห่อหนังสือและสื่อธรรม
ธรรมภาคีกำ�ลังช่วยติดบาร์โค้ดและบริการในห้องหนังสือและสื่อธรรม
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หนังสือและสื่อธรรม
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สรุปผลงานของห้องหนังสือและสื่อธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑. ยอดสมทบทุนการผลิตรายเดือนในห้องหนังสือและสื่อธรรมปี ๒๕๕๔ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากน้ำ�ท่วมใหญ่มียอดสมทบ
ทุนการผลิตต่อเดือนน้อยลง แต่ยอดสมทบทุนปลายปีเพิ่มสูงอย่างมาก จากกิจกรรมพิเศษ โดยเฉพาะงานวัดลอยฟ้า
ส่วนปี ๒๕๕๕ มีแนวโน้มคงที่ ยกเว้นช่วงปีใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมพิเศษ
ห้องหนังสือและสื่อธรรมมีธรรมภาคีที่ร่วมเผยแผ่สื่อธรรมจำ�นวน ๗๕ ราย และถ้าวิเคราะห์ยอดสมทบทุนทั้งหมดแล้วพบ
ว่า หนังสือและสื่อธรรมของหอฯ มีสัดส่วนเกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ ๕๑) อีกร้อยละ ๔๐ เป็นของ ๑๕ รายแรก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มสื่อธรรมสำ�คัญเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมูลนิธิ
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หนั:งสืโครงการห้
อและสื่อธรรม
งานผลิตหนังสือและสื่อธรรม
องหนังสือและสื่อธรรมออนไลน์

life-brary.com (โครงการห้องหนังสือและสื่อธรรมออนไลน์)

ห้องหนังสือและสื่อธรรมออนไลน์

Spiritual Books & Medias Online เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วย
ให้ผู้คนทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือและสื่อธรรมได้มากขึ้น ใน
เบื้องต้นได้จัดทาเว็บไซต์ life-brary.com ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็น
เสมือนห้องสมุดธรรมะส่วนตัวออนไลน์ ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล
หนังสือที่แม่นยา ทาให้การสืบค้นและจัดเก็บหนังสือที่สนใจเป็นไปได้
โดยง่ายและสะดวก มีการแนะนาหนังสือดี ๆ อย่างหลากหลายให้
เลือกอ่าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมชุมชนออนไลน์ ทา
ให้เกิดสังคมและเครือข่ายของผู้สนใจในเรื่องเดียวกัน

ยุทธศาสตร์

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมฐานความรู้ จึงได้พัฒนาให้
ห้องหนังสือและสื่อธรรมออนไลน์เป็นแหล่งจัดหา รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศ และสื่อการศึกษาทุกรูปแบบ ได้อย่างเพียงพอและ
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งานผลิตหนังสือและสื่อธรรม
งหนังสือและสื่อธรรมออนไลน์
หนั:งโครงการห้
สือและสื่ออธรรม

แผนการดาเนินงาน

การดาเนินงานโครงการห้องหนังสือและสื่อธรรมออนไลน์ ได้แบ่งการดาเนิน
งานออกเป็น ๔ ไตรมาส ดังนี้
• ไตรมาสแรก (ก.ค. - ก.ย. ๕๖) ดาเนินงานในขั้นตอนพัฒนาเว็บเพจ
(Webpage Developing) ติดตั้งระบบห้องหนังสือและสื่อธรรมออนไลน์
(Installation) และจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration) โดยอยู่
บนพื้นฐานของกลยุทธ์ที่ได้วางไว้
• ไตรมาสสอง (ต.ค. - ธ.ค. ๕๖) ขั้นตอนปรับแต่งระบบให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรม และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (User Experience Evaluation)
• ไตรมาสสาม (ม.ค. - มี.ค. ๕๗) บรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Contents) ลงใน
เว็บไซต์ อาทิ กฎ กติกา ในการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลของหนังสือและสื่อธรรมต่าง ๆ
(Description) เนื้อหางานวิจารณ์ (Review) ในขั้นตอนนี้มีเป้าหมายของชิ้นงาน
วิจารณ์อยู่ที่ ๑๐๐ ชิ้นงาน โดยแบ่งสัดส่วนของผลงานวิจารณ์ออกเป็น
- ประเภทหนังสือใหม่ ๓๐%
- ประเภทหนังสือแนะนา ๔๐%
- ประเภทหนังสือเทศกาล ๑๐%
- ประเภทหนังสือหายาก ๑๐%
- ประเภทสื่อธรรม ๑๐%
ทั้งนี้ เพื่อให้เว็บนี้มีความน่าสนใจและเป็นพื้นที่สาหรับผู้สนใจในธรรม
ทั้งหลายได้จริง จึงได้วางแผนเชิญนักวิจารณ์รับเชิญ ทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และ
แตกฉานในข้อธรรมหรือหนังสือนั้น ๆ มาแบ่งกันแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง โดย
จะเริ่มใน ไตรมาสสุดท้าย (เม.ย. - มิ.ย. ๕๗) ก่อนทาการประเมิน พร้อมทาขั้นตอน
การบอกรับสมาชิก การเฝ้าดูแล (Monitor) และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

แผนการวางสื่อ

ในเบื้องต้นได้วาง life-brary.com เป็นสื่อหลัก โดยใช้สื่อทางสังคม (Social
Media) อย่าง Facebook และ Twitter เป็นสื่อสนับสนุน
• Facebook เข้าถึงได้จาก facebook.com/LIFE.brary.NEWS
• Twitter เข้าถึงได้จาก twitter.com/LIFEbraryNEWS

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

life-brary.com ได้พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ความหลากหลาย เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ทุก
ประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่สนับสนุนการศึกษาธรรมะตาม
อัธยาศัยและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
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หนังสือและสื่อธรรม

รายชื่อหนังสือและสื่อธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส
ชุดหนังสืออ้างอิงของพุทธทาสภิกขุ

ธรรมโฆษณ์ พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
ธรรมโฆษณ์(๑) อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
ธรรมโฆษณ์(๒) อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย
ธรรมโฆษณ์ ปฏิจจสุมปบาทจากพระโอษฐ์
ธรรมโฆษณ์ ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
และหนังสือธรรมโฆษณ์อื่นๆ อีก รวมทั้งหมด ๘๐ เล่ม

ชุดหนังสืออนุรักษ์ต้นฉบับและงานจดหมายเหตุ

พุทธทาสลิขิตคำ�กลอน
โลกวิปริต : หัวข้อล้ออายุ ๒๕๑๙ พร้อมซีดีเสียงบรรยาย ๘ ชั่วโมง
การเมืองคืออะไร หนทางรอดของมนุษย์
อย่าเพ่อตาย หัวใจนิพพาน
พระราชา กำ�ลังเพื่อความชนะอย่างสูงสุดทุกชนิด
๑๐๐ ปี ร้อยจดหมาย พุทธทาส-สัญญา
พุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตาย
บทพระธรรม ประจำ�ภาพ เล่ม ๑
บทพระธรรมประจำ�ภาพ เล่ม ๒
สื่อมวลชน บนวิถีศีลธรรม ในทัศนะของพุทธทาส
คู่มือปฏิบัติ อานาปานสติ 16 ขั้น
โลกมีสันติได้ ด้วยทุกคนใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์
หัวใจนิพพาน เทศนาชุดสุดท้าย
ธรรมะคู่ชีวิต
บทพระธรรมประจำ�ภาพ เล่ม ๓
เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์
โลกร้อนเย็นธรรม
Mini Note (คำ�สั้น)
พินัยกรรมของพุทธทาส
สาส์นสมเด็จฯ กับพุทธทาส และดุลยพากย์สุวมัณฑ์
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (ปกแข็ง)
(ประมวลธรรม)พจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ปกอ่อน)
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ (ปกแข็ง)
(ประมวลศัพท์) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ปกอ่อน)
อินเดียน้อย
พุทธทาสลิขิตข้อธรรม : บันทึกนึกได้เอง
ลิขิตพุทธทาสถึงกรุณา กุศลาสัย
งอกเงยด้วยธรรมงดงามด้วยศิลป์
การศึกษาสมบูรณ์แบบ: คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด
ชีวิตนี้มีค่า ชุดชีวิตคืออะไร

หลักตัดสินปัญหาชีวิต ชุดชีวิตคืออะไร
ทางออกที่ ๓ ของโลกแห่งยุคปัจจุบัน
สนทนาธรรมกับนักคิดชาวพุทธที่สวนโมกข์
ธรรมะช่วยได้(ชุด ประกาศธรรมที่เมืองนคร)
อยู่ด้วยปัญญา(ชุด ประกาศธรรมที่เมืองนคร)
การส่งเสริมปฏิบัติธรรมและหลักแห่งพระพุทธศาสนา
มงคลชีวิตกับการ์ตูน
หลักธรรม เล่ม ๑
หลักธรรมเล่ม ๒
๘ เรื่องน่ารู้ สวนโมกข์กรุงเทพ
สำ�รวจศรัทธา(หนังสือ)
ลิขิตไว้ให้เห็นธรรม
สมาธิภาวนาแบบอานาปานสติอย่างย่นย่อและง่ายๆ
ANAPANASATI 101,your simple Guide
พระบฏ (Banners)
หัวใจเศรษฐี (เปลี่ยนเงินเป็นบุญ เปลี่ยนทุนเป็นธรรม)
นิพพาน (ฉบับพกพา)
นักเขียน (ศรีศตวรรษ พุทธธรรม พุทธทาส)
เที่ยวทั่วไทยให้ถึงธรรม : แนะนำ� ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมทั่ว
ประเทศไทย
ทำ�จากธรรม MADE IN DHAMMA
ชีวิตใหม่
ต่อไปนี้เราจะทำ�จริง แน่วแน่จริงทุกๆ อย่าง แม้ที่สุดแต่การเขียน
บันทึกประจำ�วัน
นี่คือฉัน นั่นคือโลก
พุทธธรรมเล่มชุด ฉบับปรับขยาย
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
๙พระสูตรปฐมโพธิกาล(บทสวดมนต์)
นิทรรศน์ตรัสรู้
ธรรมะบันทึก
Nibbana (pocket guide)
ตามรอยพุทธธรรม
๘๐ ปีสวนโมกข์ อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก
การบริหารจิตสำ�หรับผู้ใหญ่ (BIA)
สัมมาทิฏฐิ (BIA)
ญาณสังวร ๑๐๑ สารธรรม
วิธีสร้างบุญวาสนาบารมี
รวมบันทึกข้อคิดพุทธทาสภิกขุเรื่องอนัตตา
หลักพุทธสาสนาอย่างง่ายภาค ๑ สำ�หรับยุวชนแห่งปฐมวัย
บทสัมภาษณ์ เรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทย
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ชุดหนังสือธรรมะใกล้มือ

ธรรมะใกล้มือ 01/52 ปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่า		
ธรรมะใกล้มือ 02/52 นำ�้ พริกถ้วยเดียว		
ธรรมะใกล้มือ 06/52 กาลามสูตรช่วยด้วย!		
ธรรมะใกล้มือ 09/52 ดับไม่เหลือ		
ธรรมะใกล้มือ 01/53 ความสุขปีใหม่...กลิ้งให้ดีกว่าปีเก่า		
ธรรมะใกล้มือ 06/53 วิปัสสนาระบบลัดสั้น			
ธรรมะใกล้มือ 10/53 การดำ�รงจิตไว้อย่างถูกต้อง		
ธรรมะใกล้มือ 11/53 ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง		
ธรรมะใกล้มือ 12/53 ดอกสร้อยแสดงธรรม ๒๔ ฉากของชีวิต
ธรรมะใกล้มือ 01/54 ชีวิตใหม่เมื่อปีใหม่		
ธรรมะใกล้มือ 02/54 ความรักผู้อื่น		
ธรรมะใกล้มือ 03/54 โลกบ้าหรือธรรมะบ้า		
ธรรมะใกล้มือ 04/54 การชนะโลก		
ธรรมะใกล้มือ 05/54 อริยมรรคมีองค์แปด		
ธรรมะใกล้มือ 06/54 การศึกษาและการรับปริญญา
		
ในพระพุทธศาสนา		
ธรรมะใกล้มือ 07/54 วิธีท�ำ สมาธิเบื้องต้น		
ธรรมะใกล้มือ 08/54 สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ		
ธรรมะใกล้มือ 09/54 อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม		
ธรรมะใกล้มือ 10/54 การเมืองเรื่องศีลธรรม		
ธรรมะใกล้มือ 11/54 ปัญญาวุธดีกว่าศาสตราวุธ		
ธรรมะใกล้มือ 12/54 ผู้ทรงเปิดให้สัตว์โลกเห็นทั่วกันหมด		
ธรรมะใกล้มือ 01/55 การมีอายุครบรอบปี...เป็นเช่นนั้นเอง		
ธรรมะใกล้มือ 02/55 สิ่งที่เป็นคู่ชีวิต		
ธรรมะใกล้มือ 03/55 มาฆบูชาวันนี้เป็นการกระทำ�เพื่อบูชา
		
พระอรหันต์		
ธรรมะใกล้มือ 04/55 ความถูกต้องของการศึกษา		
ธรรมะใกล้มือ 05/55 ความหมายและคุณค่าของคำ�ว่า”ล้ออายุ”
ธรรมะใกล้มือ 06/55 การทำ�งานนั้นคือการปฏิบัติธรรม		
ธรรมะใกล้มือ 07/55 เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ		
ธรรมะใกล้มือ 08/55 พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม		
ธรรมะใกล้มือ 09/55 มือขวาทำ�บุญ อย่าให้มือซ้ายรู้
ธรรมะใกล้มือ 10/55 ปวารณาคือเครื่องหมายแห่งคนดี
ธรรมะใกล้มือ 11/55 ประโยชน์ของความกตัญญู		
ธรรมะใกล้มือ 12/55 ภูมิต่างๆและแนวครองชีวิต		
ธรรมะใกล้มือ 01/56 ธรรมะเผด็จการ		
ธรรมะใกล้มือ 02/56 ความเป็นไปของจิต		
ธรรมะใกล้มือ 03/56 ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับศาสนา
ธรรมะใกล้มือ 04/56 พุทธบริษัทไม่ต้องใช้ยาระงับประสาท		
ธรรมะใกล้มือ 05/56 ธรรมที่ลูกของพระพุทธเจ้าควรปฏิบัติ

ธรรมะใกล้มือ 06/56 การบวชคือการบังคับตัวเอง		
ธรรมะใกล้มือ 07/56 โทษที่เกิดเพราะไม่มีวินัย		
ธรรมะใกล้มือ 08/56 อย่างนั้นเอง		
ธรรมะใกล้มือ 09/56 มะพร้าวนาฬิเกร์		
ธรรมะใกล้มือ 10/56 ชีวิตโวหาร		
ธรรมะใกล้มือ 11/56 สติ		
ธรรมะใกล้มือ 12/56 สันทิฏฐิโก		
ธรรมะใกล้มือ 01/57 ธรรมะทำ�ไมกัน		
ธรรมะใกล้มือ 02/57 แผ่นดินรองรับร่างกาย ธรรมะรองรับจิตใจ		
ธรรมะใกล้มือ 03/57 สิ่งที่เรียกว่ากิเลส		
ธรรมะใกล้มือ 04/57 ธรรมะคือสิ่งจำ�เป็นแก่มนุษย์
		
สำ�หรับป้องกันและแก้ไข		
ธรรมะใกล้มือ 05/57 สิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่การเลิกอายุ		
ธรรมะใกล้มือ 06/57 ทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหา		
ธรรมะใกล้มือ 07/57 รู้จักธรรมะให้ถึงที่สุด
ธรรมะใกล้มือ 08/57 เข้าใจพุทธศาสนาให้ถูกต้อง		
ธรรมะใกล้มือ 09/57 หลักธรรมที่ทุกคนควรทราบ		
ธรรมะใกล้มือ 10/57 ธรรมที่เป็นเครื่องมือการเดินทาง		
ธรรมะใกล้มือ 11/57 ผลพลอยได้ที่เนื่องถึงกันและกันในโลก		
ธรรมะใกล้มือ 12/57 ธรรมะคือหน้าที่		
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กลุ่มงานกิจกรรมขยายผล
กิจกรรมประจำ�

ปฏิบัติภาวนา
ภาวนาประยุกต์ / ภาวนาวิถีเมือง
บรรยายธรรม อบรม เสวนา
เพลินธรรมนำ�ชม
ดนตรีมีธรรม
จิตอาสา
ธรรมะในสวน

กิจกรรมพิเศษ

งานวัดลอยฟ้า พุทธชยันตี
งานสนทนากับองค์ทะไลลามะ
งานวัดลอยฟ้า จิตตนคร
บุญจาริก เที่ยวให้ถึงธรรม
ปฐมบทพุทธศาสนา
หนังสือวางโรงแรม WITHOUT and WITHIN

37

annual report.indd 37

8/09/2015 10:06:37 AM

38
annual report.indd 38

8/09/2015 10:06:39 AM

39
annual report.indd 39

8/09/2015 10:06:40 AM

40
annual report.indd 40

8/09/2015 10:06:42 AM

41
annual report.indd 41

8/09/2015 10:06:50 AM

42
annual report.indd 42

8/09/2015 10:06:58 AM

43
annual report.indd 43

8/09/2015 10:07:06 AM

44
annual report.indd 44

8/09/2015 10:07:07 AM

45
annual report.indd 45

8/09/2015 10:07:08 AM

46
annual report.indd 46

8/09/2015 10:07:09 AM

47
annual report.indd 47

8/09/2015 10:07:09 AM

48
annual report.indd 48

8/09/2015 10:07:10 AM

49
annual report.indd 49

8/09/2015 10:07:11 AM

50
annual report.indd 50

8/09/2015 10:07:12 AM

51
annual report.indd 51

8/09/2015 10:07:13 AM

52
annual report.indd 52

8/09/2015 10:07:14 AM

53
annual report.indd 53

8/09/2015 10:07:14 AM

54
annual report.indd 54

8/09/2015 10:07:15 AM

55
annual report.indd 55

8/09/2015 10:07:15 AM

กิจกรรมพิเศษ : รายละเอียด

นอกจากกิจกรรมปกติด้านต่าง ๆ แล้ว หอฯ ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ทั้งที่ริเริ่มจัดขึ้น ที่ประสานความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย และที่มีผู้มาขอใช้สถานที่ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำ�เนินการมีกิจกรรมครั้งสำ�คัญต่าง ๆ เป็นจำ�นวนมาก อาทิ

กิจกรรมที่ริเริ่มจัดขึ้น

กิจกรรมอาจารยบูชา

๗๒ ปีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
มกราคม ๒๕๕๔ จัดนิทรรศการพิเศษ ชุด
“งอกเงยด้วยธรรม งดงามด้วยศิลป์” ร่วมกับ
กองทุนเกื้อโลก (ป. อ. ปยุตฺโต) และ กลุ่ม
จิตรกรไทย
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กิจกรรมพิเศษ : รายละเอียด

กิจกรรมรำ�ลึก

๒๐ปี หลวงพ่อชา สุภัทโท ละสังขาร
มกราคม ๒๕๕๕ ที่วัดหนองป่าพง สาขา และ หอจดหมายเหตุฯ
• ด้วยการจัดชุดนิทรรศการพิเศษถวาย ณ วัดหนองป่าพง
และ ๓๐๐ สาขาทั่วประเทศและทั่วโลก
• พร้อมหนังสือและสื่อสารธรรมเพื่อการเผยแผ่ในวงกว้าง
• รวมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษและการแสดงธรรม ณ หอจดหมายเหตุ
เป็นประจำ�เดือน ตลอดปี
57
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กิจกรรมพิเศษ : รายละเอียด

กิจกรรมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งกา
และปฏิบัติบูชา ญาณสังวร พุทธศักร
ประกอบด้วย

มหกรรมพุทธลีลา งานวัดลอยฟ้า ๑

ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๑๗–๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๕

เทศกาลภาพยนตร์พุทธปัญญานานาชาติ กรุงเทพฯ

ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ระหว่างวันที่ ๗–๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ การฉายภาพยนตร์
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนารอบพิเศษ Light of Asia ณ โรง
ภาพยนต์สกาล่า วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ภายใต้การสนับสนุน
ของสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สสส. และภาคี
เครือข่ายจำ�นวนมาก

กิจกรรมสนทนากับองค์ทะไลลามะ

ที่กรุงนิวเดลี ด้วยการอาราธนานิมนต์พระภิกษุและฆราวาสชาว
ไทยกว่า ๓๐๐ รูป/คน เข้าร่วมสนทนากับองค์ทะไลลามะและ
คณะศิษย์ ในหัวข้อ “หนึ่งจุดหมาย หลายหนทาง” ระหว่างวันที่
๑๕–๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิหารชั่วคราว โรงแรม ไฮแอทรีเจนซี่ เดลี กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

กิจกรรมปฏิบัติบูชา ญาณสังวร เนื่องในวาระเจริญพระ

ชนมายุ ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต่อเนื่องถึงหลัง สิ้นพระชนม์
ประกอบด้วย กิจกรรมเพ็ญภาวนา ปฏิบัติบูชา ญาณสังวร ณ
สวนปทุมวนานุรักษ์ ๑๒ เดือน ตลอดปี ๒๕๕๖
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แห่งการตรัสรู้ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
งานวัดลอยฟ้า ๒ ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวัน ที่ ๓-๗
เมษายน ๒๕๕๗ ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ สสส. และภาคีเครือข่ายจำ�นวนมาก

กิจกรรมที่ระลึก ๒๐ ปี พุทธทาสละสังขาร ที่สวนโมกขพลาราม ไชยา พฤษภาคม ๒๕๕๖

โครงการธรรมวาที

ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มุ่งมั่นศึกษา
ปฏิบัติ เพื่อการสืบพระศาสนา ด้วยการถวายกระบวนการเรียน
รู้พร้อมการปฏิบัติจิตตภาวนากับครูบาอาจารย์ และศึกษาจาก
กรณีศึกษาต่าง ๆ ณ พุทธมณฑล, สวนโมกขพลาราม, วัดหนอง
ป่าพง วัดป่านานาชาติ, วัดญาณเวศกวัน และ ฯลฯ เกิดเป็น
เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาทีที่ด�ำ เนินการต่อเนื่อง ภายใต้การ
สนับสนุนของสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โครงการหนังสือพุทธธรรม without and within เพื่อ

จัดวางในสถานพักแรมทั่วประเทศไทย เรียบเรียงและจัดรูปเล่ม
โดยชยสาโรภิกขุ ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์และภาคีเครือข่ายหลายองค์กร มีเป้าหมาย
จัดวางในสถานที่พักแรมที่มีชาวต่างประเทศเข้าพักทั่วประเทศซึ่ง
มีประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ห้อง ในเบื้องต้นมีผู้สมทบสนับสนุนจัด
พิมพ์แล้ว ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ได้รับความสนใจเข้าร่วมจากเครือข่าย
โรงแรมชั้นนำ�แล้วเป็นจำ�นวนมาก ตั้งเป้าหมายให้เต็มพื้นที่สำ�คัญ
ที่มีชาวต่างประเทศเข้าพัก อาทิ กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต กระบี่ หัวหิน พัทยา เชียงใหม่ฯ
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กิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

กิจกรรมวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

กับคณะศิษย์ของหลวงพ่อเทียน เมื่อ ๒๖–๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เปิดเป็นศูนย์ประสานจัดการเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ครั้ ง
ใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
กลาง
เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ กับเครือข่ายคนรุ่น
ใหม่ใจอาสา Gen V ที่กลายเป็นอีกหนึ่ง
ในศูนย์ประสานจัดการที่ส�ำ คัญ มีอาสา
สมัครเข้าร่วมเป็นจำ�นวนมาก ขณะนี้ยก
ระดับเป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่ใจอาสา
หรือ Gen V
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กิจกรรมบุญจาริก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรม กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการริเริ่มในเรื่อง “เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ได้ร่วมกับ ททท.พัฒนา
และดำ�เนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในชื่อ เที่ยวทั่วไทยให้ถึงธรรม, เที่ยวหัวใจใหม่ให้ถึงธรรม ฯ พร้อมกับจัดทำ�หนังสือ เที่ยวทั่ว
ไทยให้ถึงธรรม แนะนำ�  ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทย พร้อม application ออนไลน์ ตลอดจนจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น
ปฏิบัติบูชาที่พระธาตุพนม, งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่นครศรีธรรมราช ได้ความสนใจในการเลือกใช้ เข้าร่วม ตลอด
จนนำ�ไปสื่อสารสาธารณะทางช่องทางต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ได้จัดทำ�กรอบแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ ททท.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นกรอบในการดำ�เนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เพื่อให้
ภาคตะวันออกเฉียงหนือเป็นเป้าหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา

การศึกษาค้นคว้าว่าด้วยปฐมบทพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

สืบเนือ่ งจากกิจกรรมงานวัดลอยฟ้า ๑ เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ทีเ่ น้นการศึกษาว่าด้วยการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ได้รบั การประสานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ให้ด�ำเนินการจัดประชุมสัมมนา
นานาชาติและนิทรรศการพิเศษขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่   ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
ต่อมาได้รับการประสานจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ให้ด�ำเนิน
การศึกษาและประชุมสัมนากรณีอู่ทองและลุ่มน�้ำท่าจีน แม่กลอง มีผลงานการตีพิมพ์เป็นหนังสือ ๒ เล่ม และอยู่
ระหว่างด�ำเนินการอีก ๒ เล่ม คือ
• ปฐมบทพระพุทธศาสนาในภาคใต้ประเทศไทย : หลักธรรมและหลักฐานโบราณคดี
• อู่ทอง หลักฐานพระพุทธศาสนาแรกเริ่ม และรอยลูกปัด

61

annual report.indd 61

8/09/2015 10:08:13 AM

กิจกรรมพิเศษ : รายละเอียด

กิจกรรมที่มีผู้มาขอใช้สถานที่
กิจกรรมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในงานเปิดตัวหนังสือ “มีความสุขให้ลูกเห็น เป็นคนดีให้ลูกดู” วันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๓

กิจกรรมวันแห่งสติ การแสดงธรรมของพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔

กิจกรรมมหกรรม พลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ ๒

โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล และภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเยาวชน ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หอฯ

ได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำ�งาน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ที่ทันสมัย
ระบบจั
บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เพียงพอกับการใช้
งาน มีการสำย�งธรรมบรรยายของพระอาจารย์
รองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูตญ่างๆ
หายไว้ได้อเป็ย่นางต่อ
ช่วยงานถอดเสี
งานฐานข้
อมูดลเก็จดหมายเหตุ
เนื่อง ซึ่งบัจจุบันมีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในระบบ ๔๐ เครื
่อง พื้นทีเช่่ในการเก็
บข้อมูล ๑๒ เทราไบต์
จานวนมาก
น
ในวัSoftware
ตถุประสงค์หเพืลัก่อของหอจดหมายเหตุ
พุทธ างๆ และอำ�นวยความสะดวกกับผู้มาใช้บริการดังนี้
ได้มีการพัฒนึ่งนา
สนับสนุนการทำ�งานต่
 พุทธทาสภิกขุ เสียงบรรยายจานวน ๕๕๐๐ เรือ
่ ง ซึง่ ได้
ทาส อินทปัญโญ คือ ทาหน้าทีร่ วบรวม ดูแล
๑. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ระบบฐานข้ถอดเสี
อมูลเพืย่องและตรวจทานแล้
การจัดเก็บและสืวทับ้งหมด
ค้น เอกสารจดหมายเหตุ
รักษา เอกสารข้อเขียนต้นฉบับต่าง ๆ ของพุทธ
ชยสาโรภิ
กขุ เพืเสี่อยให้
งบรรยายภาษาไทยจ
านวน
และเสียงธรรมบรรยายของท่านพุทธทาส ตามมารถฐานจดหมายเหตุสากล
ISAD(G)
ผู้ที่สนใจสามารถเข้
ามาศึ๙๗๒
กษาและ
ทาสภิกขุในรูปแบบดิจิทัล หรือ เป็น digital archives และ
เรื่อง ถอดเสีทีย่มงแล้
วทั้งหมด่ใตรวจทานแล้
๔๕๐ เรื่อง และ
ค้นคว้าเอกสารต้นฉบับได้ผ่านระบบ Online จาก Website archives.bia.or.th
ีเอกสารอยู
นระบบกว่าว๑๐๐,๐๐๐
จัดระบบบริการสืบค้นที่ง่าย สะดวก รวดเร็วแก่ผู้ใช้ ทาให้ทั่ว
ส่วนภาษาอังกฤษจานวน ๙๕ เรื่อง ได้ถอดเสียงแล้ว
sound.bia.or.th ที่มีเสียงธรรมบรรยาย ๕๕๐๐ เรื่อง
โลกสามารถเข้าถึงข้อมูล ค้นคว้า
เรียนรู้และนาความรู้
หมด และเริ่มงานตรวจทาน
๒. พัางการท
ฒนาและดู
แล website
หรั่อบนให้
ข้อมูปลระโยชน์
ต่างๆ ของเครือข่ทัา้งยสวนโมกข์
ปัจจุบันมี website อยู่ในความดูแลคือ  
แบบอย่
างานของท่
านพุทธทาสสำ�เพื
าไปใช้
 สมเด็จพระสังฆราช ธรรมเทศนาจานวน ๔๐๓ เรื่อง
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ในด้www.bia.or.th
านต่าง ๆ เช่น การศึwebsite
กษาวิจัยและเผยแผ่
อยู่ในขั้นดาเนินงาน
www.dhammadana.or.th website ธรรมทานมูลนิธิ
การรวบรวม
เก็บ รักษา ข้อwebsite
มูล สวนโมกข์นานาชาติ เมื่องานถอดเสียงและตรวจทานสาเร็จเสร็จสิ้น ในระยะ
www.suanmokk-idh.org
ต่อไปก็จะดาเนินการการทาฐานของมูลเสียงธรรมต่อไป ซึ่ง
www.scribevolunteer.org
กลุ่มธรรมะภาคี
จัดให้มีกลุ่มงานธรรมภาคีถอดเสียwebsite
ง (Scribe
Volun- ถอดเสียง
ขณะนี้กาลังพัฒนาระบบสืบค้นเสียงธรรมทางออนไลน์อยู่
www.payutto.org
ฐานข้่เอป็มูนลเสีพจนานุ
teer)
ขึ้นเพื่อถอดคาบรรยายที
ยงให้เป็นกตัรม
วอักประมวลศั
ษร เพื่อ พท์ และ ประมวลธรรม ของ ปอ. ปยุตโต สามารถค้นหาข้อมูลได้
ประโยชน์
ในการพัฒนาระบบฐานข้
อมูลจให้กรรม
เป็นระบบ
การพัฒนาระบบสืบค้นเอกสาร
๓. ระบบลงทะเบี
ยนเข้าร่วมกิ
Online และ
อำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบี
ยนล่วงหน้า สำ�หรับกิจกรรมที่
รวมถึงให้ง่ายต่อการน
าไปเผยแผ่
จำ�กัดจำสะดวกในการสื
�นวนคน ผู้จบัดค้กินจกรรมสามารถประเมิ
นจำ�นวนผู
้เข้าร่ในวมได้ล่วงหน้
บเตรียมอุปกรณ์และสถานที
มีการเก็บค้บนสถิติผู้
ได้ร่วามกัสำบ�หรั
ส่วนงานจดหมายเหตุ
ปรับปรุง่ ระบบสื
ปแบบอื
่น ๆ ้นต่ๆอไปสามารถออกเป็
เช่น หนังสือ นรายงานได้
เข้าร่วรูมกิ
จกรรมนั
จดหมายเหตุให้สามารถใช้งานได้ดยี ิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มข้อมูล
โดยได้
ระดมธรรมภาคี
ระเภทบุคคลทัเป็่วไปจากทั
ให้่สนใจจะช่
๔. ระบบฐานข้
อมูลปธรรมะภาคี
นพื้นที่ใวห้โลก
ทุกคนที
วยงานหอเข้
มาฝากประวัตอิ และสิ
เอกสารที
่แสกนแล้วทัา้งหมดลงในฐานข้
มูล ่งที่ตัวเองถนัดไว้เป็น
ฐานข้อสามารถท
มูล เมื่อางานผ่
หอมีคาวามต้
องการให้ธโดยใช้
รรมภาคี
ก็สามารถมาค้นได้จากฐานข้อมูลนี้
นระบบออนไลน์
เครือมข่าช่
ายสัวยงาน
งคมในการ
ที่เว็ปไซต์ archives.bia.or.th ซึ่งให้บริการค้นหาข้อมูลแก่
ประชาสั
ม
พั
น
ธ์
โ
ครงการจนกระจายไปตามสื
อ
่
ต่
า
งๆ
มี
ผ
ส
้
ู
นใจ
๕. ระบบการวางแผนการทำ�งาน Online ในการบริหารการทำ
�งานของเจ้
าหน้า่ยทีนหน้
่ให้เาหมาะสมกั
บกิจกรรมที
่จะเกิด
ประชาชนทั
่วไป มีการเปลี
การแสดงผลใหม่
ให้สะอาด
และช่วเจ้ยงานอย่
อเนื่องประมาณ
๓๐๐๐ คน
สามารถละเดือนของตนเอง การแจ้งลา หยุด การทำ�งานนอกสถานที  ่
ขึ้นของหอ
าหน้าทีางต่
่สามารถกำ
�หนดตารางการทำ
�งานในแต่
ตา มีหมวดหมู่ชัดเจน และใช้งานได้ง่าย
การอนุมัติการหยุดและลาจากหัวหน้ากลุ่มงาน สามารถทำ�ได้ผ่านระบบ Online ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว  

ห
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(BIA International Program)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห

งานฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
นึ่งในวัตถุประสงค์หลักของหอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส อินทปัญโญ คือ ทาหน้าทีร่ วบรวม ดูแล
รักษา เอกสารข้อเขียนต้นฉบับต่าง ๆ ของพุทธ
ทาสภิกขุในรูปแบบดิจิทัล หรือ เป็น digital archives และ
จัดระบบบริการสืบค้นที่ง่าย สะดวก รวดเร็วแก่ผู้ใช้ ทาให้ทั่ว
โลกสามารถเข้าถึงข้อมูล ค้นคว้า
เรียนรู้และนาความรู้
แบบอย่างการทางานของท่านพุทธทาส เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาวิจัยและเผยแผ่

ช่วยงานถอดเสียงธรรมบรรยายของพระอาจารย์ต่างๆ ได้เป็น
จานวนมาก เช่น

พุทธทาสภิกขุ เสียงบรรยายจานวน ๕๕๐๐ เรือ่ ง ซึง่ ได้
ถอดเสียงและตรวจทานแล้วทั้งหมด
 ชยสาโรภิกขุ เสียงบรรยายภาษาไทยจานวน ๙๗๒
เรื่อง ถอดเสียงแล้วทั้งหมด ตรวจทานแล้ว ๔๕๐ เรื่อง
ส่วนภาษาอังกฤษจานวน ๙๕ เรื่อง ได้ถอดเสียงแล้ว
ทั้งหมด และเริ่มงานตรวจทาน
 สมเด็จพระสังฆราช ธรรมเทศนาจานวน ๔๐๓ เรื่อง
อยู่ในขั้นดาเนินงาน
เมื่องานถอดเสียงและตรวจทานสาเร็จเสร็จสิ้น ในระยะ
การรวบรวม เก็บ รักษา ข้อมูล
ต่อไปก็จะดาเนินการการทาฐานของมูลเสียงธรรมต่อไป ซึ่ง
จัดให้มีกลุ่มงานธรรมภาคีถอดเสียง (Scribe Volunขณะนี้กาลังพัฒนาระบบสืบค้นเสียงธรรมทางออนไลน์อยู่
teer) ขึ้นเพื่อถอดคาบรรยายที่เป็นเสียงให้เป็นตัวอักษร เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบ
และ การพัฒนาระบบสืบค้นเอกสาร
สะดวกในการสืบค้น
รวมถึงให้ง่ายต่อการนาไปเผยแผ่ใน
ได้ร่วมกับส่วนงานจดหมายเหตุ
ปรับปรุงระบบสืบค้น
รูปแบบอื่น ๆ ต่อไป เช่น หนังสือ
จดหมายเหตุให้สามารถใช้งานได้ดยี ิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มข้อมูล
โดยได้ระดมธรรมภาคีประเภทบุคคลทั่วไปจากทั่วโลก ให้ เอกสารที่แสกนแล้วทั้งหมดลงในฐานข้อมูล
สามารถทางานผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เครือข่ายสังคมในการ
ที่เว็ปไซต์ archives.bia.or.th ซึ่งให้บริการค้นหาข้อมูลแก่
ประชาสัมพันธ์โครงการจนกระจายไปตามสื่อต่างๆ มีผู้สนใจ
ประชาชนทั่วไป มีการเปลี่ยนหน้าการแสดงผลใหม่ ให้สะอาด
และช่วยงานอย่างต่อเนื่องประมาณ ๓๐๐๐ คน สามารถ
ตา มีหมวดหมู่ชัดเจน และใช้งานได้ง่าย
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๒

๑

๓

ระบบการสืบค้นเอกสารออนไลน์ (archives.bia.or.th) ที่มีการออกแบบหน้าแสดงผลใหม่ ให้สะอาดตา ดูง่าย โดย
เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นแบบตัวอักษรมาใช้รูป ๑๑ รูปสื่อแทนหมวดหมู่ต่าง ๆ ของเอกสารจดหมายเหตุ ดังรูปที่ ๑ เมื่อ
ผู้ใช้นำ�เมาส์เคลื่อนไปที่รูปใด ก็จะปรากฏตัวเลือกหมวดเอกสารย่อยๆ ตามรหัสเอกสาร ให้สามารถเลือกได้ ดังรูปที่ ๒
และเมื่อคลิ๊กที่รหัสหมวดใดๆ ก็จะปรากฏตารางแสดงผลแฟ้มเอกสาร ดังรูปที่ ๓ เพื่อนำ�ไปสู่ตัวเอกสาร
นอกจากวิธีการค้นหาเอกสารโดยการไล่ดู (browse) แล้วยังสามารถค้นหา โดยใช้คำ�สำ�คัญได้ด้วย โดยพิมพ์ลงใน
ช่องค้นหาทางมุมขวาบนของหน้าแรก (ดังรูปที่ ๑)

ภาพตัวอย่างเอกสารและข้อมูลที่สืบค้นได้ในหมวด
BIA ๑ ชีวประวัติ
BIA ๑.๑ การศึกษาด้วยตัวเอง
รหัสเอกสาร : BIA๑.๑/๔ กล่อง ๑
ชื่อเรื่อง : ซอง KODAK, AGFA และ ILFORD
ปี : พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๔

สถิติการใช้งาน archives.bia.or.th
ผู้ใช้งานในปี ๒๕๕๔ : ๑,๑๓๗ ครั้ง
ผู้ใช้งานในปี ๒๕๕๕ : ๖,๓๘๓ ครั้ง

80
annual report.indd 80

8/09/2015 10:08:57 AM

กลุ่มงานบุญบริหาร
ธรรมภาคี
และ ผู้สนับสนุน
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ลยาณมิ
ร ธรรมภาคี
นทำ�งาน
กัลกัยาณมิ
ตร ตธรรมภาคี
และและ
ทุนททุางาน

กัลยาณมิตตตา เป็นหนึ่งในบุพนิมิตแห่งมรรค
เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

หอ

จดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ ใช้ระบบ “บุญบริหาร” และ “การทางานคือการ
ปฏิบตั ธิ รรม” ทัว่ ทัง้ ระบบ คือ เป็นการบุญ อันประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา ทัง้ สมาธิและปัญญา ตาม
หลักการทีพ่ ระพุทธองค์ทรงวางไว้ในบุญกิรยิ า ไตรสิกขา และมหาสติปฏั ฐาน ตลอดทัง้ หลักคิดว่าการปฏิบตั ธิ รรม
มีคณะธรรมทาน อันหมายถึง สวนโมกขพลาราม วัดธารนาไหล และ ธรรมทานมูลนิธิ เป็นบุพกัลยาณมิตร ร่วมกับ
กัลยาณมิตรอื่นๆ อีกมากมายหลายระดับลักษณะเชื่อมโยงอย่างเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้วยธรรม ทั้งกลุ่ม องค์กร คณะ
บุคคล ตลอดจนบุคลธรรมดา ที่เรียกว่า Individual Node Network (INN) ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคมใหม่ ตามแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี เพื่อสร้างผลงาน และ การพัฒนางานที่มีความเข้มแข็ง ของสายสัมพันธ์ที่โยงใยกันอย่างยั่งยื่น
โดยที่ทุกคนมีความสาคัญเท่าเทียมกัน มีความรู้อยู่ในตัว มารวมตัวกัน แต่ละคนมีอิสระ มีความสบาย และมีความสุข เพราะ
กัลยาณมิ
ร ธรรมภาคี
างาน ่อถือกัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความสุข และมี
ความเห็นแก่ตัวลดลง ความเอื้ออาทรมีมากขึ
้น มีคตวามเปิ
ดเผยจริและ
งใจ ทุมีนคทวามเชื
ต้นทุนการทางานน้อย อีกทั้งเป็นโครงสร้างใหม่ โดยมิได้ทาลายโครงสร้างสังคมเก่า
ปัจเจกบุคคลที
่มีจากั
ิตสบานึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคน ถือว่า
คณะกรรมการมูลนิธิพร้อมที่ปรึกษา เป็นผูIndividual
้กาหนดกรอบนโยบาย
และก
ทุกคนมี
ศักยภาพอยูอู่ในนตั
าอะไรดีๆ /และร่
วมกันทาอะไรที
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประเวศ วะสี ประธาน
/ นายเสนาะ
ากูวลจะท
รองประธาน
ศาสตราจารย์
เกียรติ่ดคีกุณ็ได้เกษม
Individual วิจารณ์ พานิช / นางกรรณิการ์ ตันประเสริฐ / คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม / นายปีติพงศ์
วัฒนชัย / ศาสตราจารย์
Node กลุ่มคนที่เป็นแกนหลักในการดาเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
พึ่งบุญ ณ อยุธยา / นายนิคม เจตน์เจริญรักรวมตั
ษ์ / วนางสาวอรศรี
ทยาพงศ์ /่ยนเรี
นายธี
รพล
ยม / นายบรรยง
พงษ์
กันทาเรื่องดีๆงามวิ
มีการแลกเปลี
ยนรู
้ ด้วนิยความสุ
ขและสร้างสรรค์
พานิช / นายบัญชา พงษ์พานิช
Network เครือข่ายเชื่อมโยงกัน ระหว่างบุคคล และ กลุ่มงาน ทางานร่วมกัน
Network
Node
หนุนเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ตลอดจน
เชื่อมต่อไปยังองค์กรต่างๆได้อย่างเข้มแข็ง
84
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เป้าหมายในการทางาน

8/09/2015 10:08:58 AM

กัลยาณมิตร ธรรมภาคี และ ทุนทำ�งาน
คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประเวศ วะสี ประธานกรรมการ
นายเสนาะอูนากูล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย กรรมการ
ศาสตราจารย์ วิจารณ์ พานิช
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นายนิคม เจตน์เจริญรักษ์
กรรมการ
นางสาวอรศรี งามวิทยาพงศ์
นายธีรพล นิยม
กรรมการ
นายบรรยง พงษ์พานิช
นายบัญชา พงษ์พานิช
กรรมการและเลขานุการ
อดีตกรรมการที่ลาออก/หมดวาระ
นายไพโรจน์ นิงสานนท์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นางกรรณิการ์ ตันประเสริฐ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ
นายนิคม เจตน์เจริญรักษ์ รองประธานกรรมการ
นายภูธร ภูมะธน
กรรมการ
นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
นายโพธิพันธุ์ พานิช
กรรมการ
นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการ
นายเอนก วาสนาสมปอง กรรมการ
นายศานติ วิชิตพันธุ์
กรรมการ
นายวิรไท สันติประภพ กรรมการ
นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์
กรรมการ
นายบัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ  นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ  นายกรุณพล พานิช  ผู้ช่วยเลขานุการ
อดีตกรรมการที่ลาออก/หมดวาระ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน์ นายวีระพงษ์ เกรียงสินยศ นายรัฐพล ภักดีภูมิ นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ

คณะกรรมการสนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
นายวิรไท สันติประภพ
นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
นายบรรยง พงษ์พานิช
นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน ์
นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล
นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (หมดวาระ)
คณะที่ปรึกษา
พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ  จันทสโร)

เจ้าอาวาสวัดธารน้ำ�ไหล

นายเมตตา  พานิช

ประธานกรรมการธรรมทานมูลนิธิ

คณะกรรมการจัดตั้งฯ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ   
นางกรรณิการ์ ตันประเสริฐ
กรรมการ
นายบรรยง พงษ์พานิช
กรรมการ
นายโพธิพันธุ์ พานิช กรรมการ
นางสาวสวนีย์ วิเศษสินธุ์
กรรมการ
นางสัญใจ พูลทรัพย์
กรรมการ
นายวีระพงษ์ เกรียงสิน กรรมการ
นายบัญชา พงษ์พานิช    กรรมการและเลขานุการ   นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำ�เนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการก่อสร้าง (หมดวาระ)

นายธีรพล นิยม
ประธานกรรมการ
นายบรรยง พงษ์พานิช
กรรมการ
นายสุรพงษ์ ศิริวิชยกุล
นายปรีชา รุ่งรุจิไพศาล
กรรมการ
นายบัญชา พงษ์พานิช
นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี
กรรมการและเลขานุการ นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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กัลยาณมิตร ธรรมภาคี และ ทุนทางาน

ธรรมภาคี ระบบบุญบริหาร
รวมคิด รวมทา รวมเรียนรู้เพื่อพัฒนางานธรรม
และรวมสืบสานเจตนารมณ์อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนางานธรรมภาคี
มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาสอินทปัญโญ เป็นองค์กรการกุศลแบบบุญนิยม ไม่แสวงหากาไรในเชิงพาณิชย์ อยู่
ได้ด้วยเงินทาบุญแบบบริจาคและเงินสมทบในกิจกรรมต่างๆ จึงเลือกใช้ระบบบุญบริหารในการบริหารจัดการ อัน
ประกอบด้วยทาน ศีล ภาวนา และการบูชาอย่างยิ่ง ทั้งอามิสบูชาและ ปฏิบัติบูชา
การบริหารธรรม ด้วยระบบธรรมภาคี คือ หลักการทางานที่เปิดกว้างต่อผู้มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมในงานธรรมกับ
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ในลักษณะ คนได้ธรรม – ธรรมได้คน หรือ คนมีธรรม – ธรรมมีคน ตาม
ความหมายว่า ธรรมะ คือ หน้าที่ และ การทางานคือการประพฤติธรรม ทั้งการก่อสร้าง บริหารจัดการนานากิจกรรม
มากน้อยตามกาลัง สติปัญญา และนานปัจจัย คือกรอบคา “ธรรมภาคี” ที่พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี ว.วชิรเมธี) เชิญจาก
พระไตรปิฏกมาให้
ธรรมภาคี หรือผู้มีส่วนร่วมในธรรม-อาสาสมัครเพื่องานธรรมของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ที่มีใจประสงค์
และยินดีที่จะร่วม งานอาสาที่มีอยู่หลากหลาย โดยสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสม ตรงตามทักษะความพร้อมความถนัด
ของตนและของกลุ่ม มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ พร้อมให้คนอาสาได้
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีงานอาสาที่รอคุณอยู่มากมาย เพียงสละเวลา ความตั้งใจจริง และความ
รับผิดชอบ อาสาเข้ามาร่วมช่วยเหลือ ซึ่งนอกจากธรรมภาคีจะเป็นผู้ร่วมสืบสานงานพระพุทธศาสนา อันเป็นการสร้าง
ประโยชน์กับสังคม
โดยการช่วยเหลือเอื้ออานวยความสะดวกให้บุคคลอื่นที่สนใจงานท่านพุทธทาสเข้าร่วมศึกษา
หลักธรรมของท่านแล้ว ธรรมภาคียังได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมและกระบวนการทางานจากงานของท่านพุทธทาสโดยตรง
ด้วย
ธรรมภาคีสามารถเลือกผูกพันกับงาน เลือกเวลา เลือกการจัดการ เลือกการดูแลได้ตามรูปแบบดังนี้
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กัลกัยาณมิ
�งาน
ลยาณมิตตรรธรรมภาคี
ธรรมภาคี และ
และ ทุทุนนททำางาน
ประเภทงานอาสา และ การรวมกลุ่มของธรรมภาคีสามารถเลือกได้

หอจดหมายเหตุได้สร้างช่องทางการติดต่อทาง ออนไลน์ เพื่อสื่อสาร
และประสานกับธรรมภาคี เพื่อช่วยเหลืองานอาสาอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างประสิทธิผลอย่างสูง
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หอจดหมายเหตุได้เริ่มรับสมัครธรรมภาคีผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ www.bia.or.th\dhammabhagi โดยมีเมนูงานอาสาให้
เลือกตามความสนใจหรือตามทักษะ ปัจจุบันมีธรรมภาคีที่สมัครผ่านธรรมะ
ออนไลน์ จานวน ๗๐๐ รายชือ่ ยอดสมัคร ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖)
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ที่ดิน

•กระทรวงคมนาคม
•การรถไฟแห่งประเทศไทย
•สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย
•กรุงเทพมหานคร

ทุนก่อสร้าง

•กรมการศาสนา และ กระทรวงวัฒนธรรม
•เครือซิเมนต์ไทย (SCG)
•ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
•ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
•ธนาคารออมสิน
•บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท ทุนภัทร จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท ปตท. เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด
(มหาชน)
•บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
•คุณเจริญ – คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี
•นพ.ชัยยุทธ – ม.ร.ว.พรรณจิตร กรรณสูต
•ขุนบวรรัตนารักษ์ – นางช้อย – นางสาว
ยุพา บวรรัตนารักษ์
•สุธีรัตนามูลนิธิ นครศรีธรรมราช

การออกแบบและก่อสร้าง

•กลุ่มบริษัทแปลน
•อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม
สถาบันอาศรมศิลป์
•บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์
ส จำ�กัด
•บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท์ จำ�กัด
•บริษัท ออกัสท์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
•บริษัท เอคซ์ไซท์ ดีไซน์ สตูดิโอ จำ�กัด
•บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด
(มหาชน)
•บริษัท เอช. เอ็นจิเนียร์ จำ�กัด
•บริษัท A-3D จำ�กัด
•บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำ�กัด
•บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำ�กัด
•บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำ�กัด
•บริษัท กัปตัน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
•บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด
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ผู้สนับสนุนหลัก

•สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์
•สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
•กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
•ธนาคารเกียรตินาคิน จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท ทุนภัทร จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มหาชน)
•เอสซีจี
•มูลนิธิซิเมนต์ไทย
•การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
•ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท ปตท จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท เบสท์ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำ�กัด
•วัดบวรนิเวศวิหาร และ สำ�นักนายก
รัฐมนตรี
•มูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์
•กระทรวงวัฒนธรรม
•กรุงเทพมหานคร
•มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•คุณบรรยง – คุณอทิติ พงษ์พานิช
•คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
•คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
•คุณอุดร ตันติสุนทร
•คุณนภมาศ ลัดพลี
•คุณวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
•คุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน
•ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
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ภาคีทางธรรมสำ�คัญ

•วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล นครปฐม
•คณะสงฆ์สายวัดหนองป่าพง จังหวัด
อุบลราชธานี และ สาขา
•คณะศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ
•คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
•คณะศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
•คณะศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
•คณะศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
•ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
•มูลนิธิบ้านอารีย์
•มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆ
ราชูปถัมภ์
•เครือข่ายพุทธิกา และ พระไพศาล วิสาโล
•สถาบันวิมุตตยาลัย และ พระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธี
•กลุ่มธรรมะกลับตาลปัตร โดยพระประสงค์
ปริปุณฺโณ
•สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
พุทธมณฑล จ.นครปฐม
•มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จ.นครปฐม
•มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
•วัดบวรนิเวศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
•วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
•สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
•ทีปภาวันธรรมสถาน อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี
•วัดญาณเวศกวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
•วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
•วัดมเหยงคณ์ อ.หันตรา
จ.พระนครศรีอยุธยา
•วัดวรกิจตาราม อ.เมือง จ.เชียงราย
•วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
•สำ�นักปฏิบัติธรรมดอกไม้ศรีจันทร์
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
•สำ�นักสงฆ์ วิวัฏฏะ โดยพระอาจารย์
นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
ฯลฯ

ภาคีความร่วมมือหลัก

•สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์
•กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน–ภัทร
•กระทรวงวัฒนธรรม – ดนตรี กวี
ศิลปะในสวนธรรม / ยุทธศาสตร์
อารย-ธรรมสุวรรณภูมิฯ
•กรุงเทพมหานคร – ธรรมะในสวนฯ
•การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย –
เที่ยวไทยให้ถึงธรรมฯ
•สำ�นักนายกรัฐมนตรี / บมจ.อสมท. /
กรมประชาสัมพันธ์ / ททบ.๕ ฯลฯ สาระธรรมเพื่อมวลชน
•สสส. – ศูนย์สื่อ ศิลปะ มหรสพเพื่อ
ปัญญา / เติมพลังไปสร้างสุข
•บมจ.อสมท. – เรียนรู้วิถีธรรม ตาม
รอยพุทธทาส ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
•จังหวัดนครศรีธรรมราช –มาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ / นครเมือง
ธรรม
ฯลฯ

ภาคีความร่วมมืออื่นๆ

•งานจดหมายเหตุ
•หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
•หอจดหมายเหตุมูลนิธิพระดาบส
•หอสมุด จดหมายเหตุ และ
พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
•โครงการหอจดหมายเหตุ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
•โครงการงานจดหมายเหตุ ศ.ระพี
สาคริก สถาบันอาศรมศิลป์
•ธรรมภาคีที่ปรึกษางานจดหมายเหตุ
•กรรณิการ์ ตันประเสริฐ
•สวนีย์ วิเศษสินธุ์
•ราม ป้อมทอง
•ศิริเพ็ญ น้าสกุล
•อำ�พัน พิมพ์นุกูล
ฯลฯ
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กัลยาณมิตร ธรรมภาคี และ ทุนทำ�งาน
งานบริหารจัดการ การเงินและ
บัญชี

•บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
•บริษัท เอินส์ท แอนท์ ยัง คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส จำ�กัด
•บริษัท โทเทิล แอคเคานท์ติ้ง
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
•บริษัท สอบบัญชีสุนันท์ธนะวัฒน์
จำ�กัด
•บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำ�กัด
•บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่
จำ�กัด
•เอสซีจี
•ธรรมภาคีร่วมบริการ จัดส่งเอกสาร
ฯลฯ

งานระบบฐานข้อมูล

•ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
•สำ�นักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
•คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง
ชาติ
•ธรรมภาคีถอดเสียง พิมพ์ แปล ฯ scribevolunteer.org

ธรรมภาคีงาน/กิจกรรมต่างประเทศ
•Anyaporn Sawasdichai
•Arpaporn Lemubol
•Bhusaba Taecharoen
•Che Garcia
•Cindy Stewart
•David De Young
•Duangrat Gansawat
•Francois ‘Paco’ Merigoux
•Gillian Storey
•Jittiporn Chaisaingmongkol
•Mary Pipes
•Mike Adair
•Minette Mangahas
•Ralph Oertel
•Tanya Jill Brockelman
•Udom Tangjedtanaporn
•Little Bangkok Sangha

งานสารสนเทศ มัลติมีเดีย

•บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท เพลย์เวิร์ค จำ�กัด
•บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จํากัด
•บริษัท กะทิสตูดิโอ จำ�กัด
•บริษัท อมร กัมปานี จำ�กัด
•บริษัท มดซิลล่า จำ�กัด
•บริษัท สนุกคิด มีเดีย จำ�กัด
ฯลฯ

ธรรมภาคีงานแปล

•Dhammavidu Bhikkhu
•James Ratana Nantho Bhikkhu
•Sanghamitra D. Chandrasekhar
•Denis Naumenko
•Donald Swearer
•Jeanne Schut
•Louis Gabaude
•Mongkol Dejnakarintra
•Ricardo Sasaki
•Roderick S. Bucknell
•Santikaro (Robert Larson)
•Viriya (Manfred Wiseberger)
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กัลยาณมิตร ธรรมภาคี และ ทุนทำ�งาน
งานการผลิตหนังสือและสื่อธรรม

•บริษัท แปลน โมทิฟ จำ�กัด
•กลุ่มบ้านอิฐ
•เครือมติชน
•เครืออมรินทร์
•นานมีบุ๊คส์
•มูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์
•ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม
•กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่ง
เสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
•โต๊ะข่าวบันเทิง และ รายการธรรมในใจ
ไทยทีวีสี ช่อง ๓
•นสพ.ไทยรัฐ
•เครือเนชั่น – ZEN 2010 จากสวน
โมกข์สู่หมู่บ้านพลัม
•บริษัท โมโน อิมเม็กซ์ จำ�กัด
•สำ�นักพิมพ์สุขภาพใจ
•ห้องสมุดจำ�ปีรัตน์ วัดชลประทานรัง
สฤษฏ์
•บริษัท แอสมีเดีย (สำ�นักพิมพ์ A
Thing)
•อ้อมแก้ว กัลป์ยาณพงศ์
•อุไรวรรณ เลิศชัยศิริกุล
•นุภาพ สวันตรัจฉ์
•ชมรมพาตัวใจกลับบ้าน
•มูลนิธิโรคตับ
•ชาติชาย ศิริอภิพัฒน์อมร
•กองทุนสืบธรรม สืบไท
•สำ�นักพิมพ์ มะลิ
•มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
•ยุทธชัย เฉลิมชัย
•ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•ห้างหุ้นส่วนสามัญ กลุ่มตีลังกาคิดเซ่
•บริษัท สำ�นักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำ�กัด
•มูลนิธิธัมมคีรี แม่ฮ่องสอน
•หจก. สำ�นักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม
•กรีน มิวสิค
•บริษัท สวนเงินมีมา จำ�กัด
•บริษัทชนนิยม จำ�กัด
•บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด(มหาชน)

•ยุวดี รื่นอารมณ์
•วัดทุ่งไผ่
•ปัญญา มหาโคตร
•นวลอนงค์  จิรารัตน์วัฒนา
•ดำ�รง วงศ์สัตยนนท์
•อุษา แก้วมณี
•รุ่งนภา ธนะภูมิ
•บริษัทมีเดียสแตนดาร์ด จำ�กัด
•สมชาย เพ็ชรโพธิ์
•บริษัท สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำ�กัด
•บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำ�กัด
•สำ�นักพิมพ์สามัญชน
•กองทุนเกื้อโลก
•สนพ.บ้านภายใน
•ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำ�นักพิมพ์มิวเซียม
เพรส
•เสฐียรพงษ์ วรรณปก
•สุพล โล่ห์ชิตกุล
•บริษัทปราณ พับลิชชิ่ง จำ�กัด
•บริษัทวิริยะธุรกิจ จำ�กัด
•บริษัทกรีนบลิส จำ�กัด
•บริษัท พรีมา พับบลิชชิง จำ�กัด
•บริษัทวิส-อาร์ค จำ�กัด
•กองทุนสื่อธรรมะทอสี และมูลนิธิ
ปัญญาประทีป
•บริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด
•มูลนิธิพุทธธรรม
•อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
•มูลนิธิเด็ก
•วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
•บริษัท อีเทอร์นัล อิงค์ จำ�กัด
•บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
•ร้านไตรปิฎก
•สำ�นักพิมพ์ฟรีมายด์
•ดินป่า  จีวัน / กลุ่มศิลปะเปิดจิต
•พิสุทธิ์ เกรียงบูรพา
•อันวีกฤษณา
•บริษัท บิสซี่เดย์ จำ�กัด
•สถาบันโยคะวิชาการ
•มูลนิธิหมู่บ้านพลัม
•มูลนิธิโกมลคีมทอง
•เครือข่ายพุทธิกา : เพื่อพระพุทธศาสนา

และสังคม
•พิศมัย เอี่ยมสกุลรัตน์
•กะทิ กะลา
•บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำ�กัด
•สำ�นักพิมพ์ธรรมดา
•ธรรมทานมูลนิธิ
•บริษัท สนพ.กรีน ปัญญาญาณ จำ�กัด
•สำ�นักพิมพ์อรุณวิทยา
•บริษัท ชนนิยม จำ�กัด
•บริษัท สำ�นักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำ�กัด
•สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง
•บริษัท พรีมา พับบลิชชิง จำ�กัด
•บริษัท สำ�นักพิมพ์หมอชาวบ้าน จำ�กัด
•ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•ชมรมเด็ก
•บริษัท สำ�นักพิมพ์แสงดาว จำ�กัด
•บริษัท สำ�นักพิมพ์วิญญูชน จำ�กัด
•บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำ�กัด
•บริษัท วิริยะธุรกิจ จำ�กัด
•บริษัท บิสซี่เดย์ จำ�กัด
•บริษัท บันลือบุ๊คส์ จำ�กัด
•บริษัท งานดี จำ�กัด
•บริษัท เคล็ดไทย จำ�กัด
•บริษัท ก้าวกระโดด จำ�กัด
                ฯลฯ

งานห้องหนังสือและสื่อธรรม

•สำ�นักเผยแผ่ธรรม ๑๐ แห่ง
•สำ�นักพิมพ์ ๒๖ แห่ง
•กลุ่มผลิตสื่อธรรม ๘ กลุ่ม
•ธรรมภาคีคลังหนังสือและสื่อธรรม
•ธรรมภาคีให้บริการ ณ ห้องหนังสือและ
สื่อธรรม (หนังสือ สิ่งพิมพ์ ซีดี โสตทัศน์
เสื้อ และสื่ออื่น)
           ฯลฯ
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กัลยาณมิตร ธรรมภาคี และ ทุนทำ�งาน
กลุ่มงานกิจกรรม

•กลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์
•กลุ่มโยคะ – สถาบันโยคะวิชาการ /
โยคะบ้านสวน
•กลุ่มไทเก็ก
•เครือข่ายชีวิตสิกขา
•กลุ่มค่ายครอบครัวธรรมะ
•กลุ่มจิตรกรไทย
•มูลนิธิพันดารา
•มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
•มูลนิธิโกมลคีมทอง
•เสมสิกขาลัย
•กลุ่มอาสานำ�สวดมนต์ประจำ�วัน
•ชมรมผู้อาวุโส ปตท. และ ชมรมรักษ์
ธรรม ปตท. สผ.
•มูลนิธิซิเมนต์ไทย
•มูลนิธิสยามกัมมาจล
•วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
•คณะละครมะขามป้อม
•คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
•บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำ�กัด (มหาชน)
•สถาบันโยคะวิชาการ
•เครือข่ายพุทธิกา
•กลุ่มเพลินธรรมนำ�ชม
•กลุ่มเพลินธรรมนำ�ปัญญา
•กลุ่มเพลินธรรมนำ�ชีวิต
•เครือข่ายธนาคารจิตอาสา
•มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
•บริษัท บุญมีฤทธิ์ จำ�กัด
•ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง - พัน
พรรณ  
•โรงเรียนคนตาบอดและพิการซ้�ำ ซ้อน
ลพบุรี  
•คลองเตย มิวสิค โปรแกรม
•กลุ่มชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว
•กลุ่มด้วงแมง
•กลุ่มส้ม- อมรา ศิริพงษ์
•กลุ่มสห+ ภาพ
•กลุ่มจิตรกรไทย
•กลุ่มไทยอิลัส
•นิตยสาร Simply Living

•ทีวีบูรพา
•ทรูปลูกปัญญา
•รายการพื้นที่ชีวิต ไทยพีบีเอส
•เมธี จันทรา (ฟังเสียงในจิตใจ)
•สุพล โล่ห์ชิตกุล (ไทเก๊ก สมาธิ โยคะ)
•แกรี ฮอลล์ (โสตะ สติ)
•กัลยา สุภัทรวณิชย์ (เพลินเพลงธรรม)
•ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ (พุทธ
วิทยาศาสตร์)
•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

ภาคีกิจกรรมพิเศษ

มหกรรมลานโพธิ์ งานวัดลอยฟ้า
เทศกาลพุทธลีลา ฉลองพุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ภาคีผู้สนับสนุน
•สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
•สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
•กระทรวงวัฒนธรรม
•กรุงเทพมหานคร
•การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
•มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
•เครือซิเมนต์ไทย (SCG)
•ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด
(มหาชน)
•บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
•อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี
•เครืออมรินทร์
•บริษัท สยามพิวรรธน์ จำ�กัด
•คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•กลุ่มชูใจกะกัลยาณมิตร
•บริษัท กะทิ สตูดิโอ จำ�กัด
•บริษัท เพลย์เวิร์ค จำ�กัด
•บริษัท พรีเซนเทีย จำ�กัด
•บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จำ�กัด
•บริษัท เอ็ม เมิร์จ จำ�กัด
•บริษัท อาร์ตคอร์ จำ�กัด
•บริษัท Conscious จำ�กัด

•บริษัท Syrup จำ�กัด
•สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำ�หน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
ภาคีร่วมจัด
•องค์กรชาวพุทธ (เรียงตามลำ�ดับอักษร)
•กลุ่ม “ธรรมดา” (วัดผาณิตาราม)
•กลุ่มธรรมะกลับตาลปัตร
•กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
•คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
•เครือข่ายชีวิตสิกขา
•โครงการ ๒ ศรีพระศาสนา วัด
ชลประทานรังสฤษฏ์
•ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ
•ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์
•มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ชมรมเมเปิ้ลธรรมะ-บุญสหาย
•ธรรมะเดลิเวอรี่
•มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
•และ มหาจุฬาบรรณาคาร
•มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
•มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์
•มูลนิธิบ้านอารีย์
•มูลนิธิพันดารา
•มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
•มูลนิธิมายา โคตมี
•มูลนิธิรักษ์ธรรม
•มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานใน
พระสังฆราชูปถัมภ์
•(โกเอ็นก้า)
•มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
•มูลนิธิอารยวังโสเพื่อการสืบอายุ
พระพุทธศาสนา
•ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
•วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
•วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
•วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
•ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัด
พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
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กัลยาณมิตร ธรรมภาคี และ ทุนทำ�งาน
•วัดวรกิจตาราม เชียงราย
•วัดสวนแก้ว
•วัตรทรงธรรมกัลยาณี
•ศูนย์ไทย-ธิเบตศึกษา
•ภายใต้มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป
•สถาบันวิมุตตยาลัย
•สวนหนังสือเจริญกรุง
•เสถียรธรรมสถาน
•ห้องหนังสือเรือนธรรม
•องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม ICARE
โรงเรียนวิถีพุทธ (เรียงตามลำ�ดับอักษร)
•ฝ่ายบริการฝึกอบรม
•มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
•โรงเรียนคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น
ธนาคารออมสิน
•โรงเรียนทอสี
•โรงเรียนปัญญาประทีป
•โรงเรียนรุ่งอรุณ และ
•กลุ่มภาคีเครือข่ายพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีฯ
•โรงเรียนสยามสามไตร และกลุ่มหลักชาว
พุทธ
•สมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย
สำ�นักพิมพ์และสื่อด้านพระพุทธศาสนา
(เรียงตามลำ�ดับอักษร)
•เด็กอวดดีสร้างสถานีโทรทัศน์
•มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ (สถานีธรรมะ
ทีวี)
•รายการพื้นที่ชีวิต
•โวลันเทียร์ คอนเน็ค - อาสาสื่อ สื่ออาสา
•สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV
•วัดยานนาวา
•เกี้ยว-เกล้า พิมพการ
•ต้นฉบับ
•ต้นบุญ (บ้านหนังสือโกสินทร์)
•ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม
•นิตยสาร simply living
•เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท์
•บริษัท ดวงกมลสมัย จำ�กัด
•บริษัท บรรลือสาส์น จำ�กัด
•บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำ�กัด
•บริษัท สกายบุ๊กส์ จำ�กัด

•บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำ�กัด
•บริษัท สวนเงินมีมา จำ�กัด
•บริษัท สำ�นักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
จำ�กัด
•บริษัท สำ�นักพิมพ์แสงดาว จำ�กัด
•บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด
•ปราณ พับลิชชิ่ง
•ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์
•พุทธลีลา (ร่วมสมัย)
•ร้านหนังสือเคล็ดไทย
•รุ่งวัฒนา ส่งเสริมรักการอ่าน
•สำ�นักพิมพ์ OPEN BOOKS
•สำ�นักพิมพ์ครอบครัวและสำ�นักพิมพ์
ธรรมดา
•สำ�นักพิมพ์คอมม่า
•สำ�นักพิมพ์ดีเอ็มจี
•สำ�นักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
•สำ�นักพิมพ์มติชน
•สำ�นักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
•สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธ
ศาสน์
•สำ�นักพิมพ์สารคดีและเมืองโบราณ
•สำ�นักพิมพ์สุขภาพใจ
•อนิเมท กรุ๊ป
•A Thing Book
•PRIMA PUBLISHING
ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตและ
ปัญญา ของ สสส.
•ทำ�-มะ
•ธนาคารจิตอาสา
•แผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การ
ออกกำ�ลังกาย กีฬา เพื่อสุขภาพ
•สำ�นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
งานวัดลอยฟ้า ๒ ญาณสังวร ๑๐๑
จิตตนคร The Hidden Capital
ภาคีผู้สนับสนุน ๒๖ องค์กร
•สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์
•วัดบวรนิเวศวิหาร
•สำ�นักปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

•สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
•กรุงเทพมหานคร
•การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
•ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
•เอสซีจี
•บริษัท ปตท จำ�กัด (มหาชน)
•บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด
(มหาชน)
•บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์
จำ�กัด
•บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำ�กัด
•บริษัท พรีเซนเทีย จำ�กัด
•คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
•ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•ธนาคารออมสิน
•สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
•บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด
•บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จำ�กัด
•บริษัท บ้านบันดาลใจ จำ�กัด
•บริษัท อานนท์ ไพโรจน์ ดีซาย สตูดิโอ
จำ�กัด
•บริษัท เวรี่ คายน์ อินเว้นท์ชั่น จำ�กัด
•หจก.สตูดิโอ ไดอะล็อก
•บริษัท แปลน โมทิฟ จำ�กัด
•อายดรอปเปอร์ฟิล
•บริษัท กระต่ายตื่นตัว จำ�กัด
ภาคีร่วมจัด
•องค์กรชาวพุทธ (เรียงตามลำ�ดับอักษร)
๓๑ องค์กร
•กลุ่มคิลานธรรม
•กลุ่มเคลื่อนไทยด้วยปัญญา
•กลุ่มเทียนส่องธรรม
•กลุ่มธรรมดา
•กลุ่มธรรมะกลับตาลปัตร
•กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
•กลุ่ม I See You
•เครือข่ายชีวิตสิกขา
•เครือข่ายพุทธิกา : เพื่อพระพุทธศาสนา
และสังคม
•โครงการพระธรรมจาริก
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กัลยาณมิตร ธรรมภาคี และ ทุนทำ�งาน
•วัดตโปทาราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์
•ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ
•ปทุมมามหาสิกขาลัย
•มูลนิธิบ้านอารีย์
•มูลนิธิพันดารา
•มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
•มูลนิธิมายา โคตมี
•มูลนิธิรักษ์ธรรม
•มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์
•ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
•วัดปัญญานันทาราม
•วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ ภาคี
ทางธรรม
•โดย มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี
ธรรมาโศกราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช
(โครงการพระธาตุสู่มรดกโลก) และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นครศรีธรรมราช
•วัดมเหยงคณ์
•วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม
•ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔
พรรษา
•ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)
•สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย (สอพท.)
•สวนโมกข์เชียงราย
•สหพันธ์จิตอาสา
•เสถียรธรรมสถาน
•หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ (เรียงตามลำ�ดับอักษร)
๓ องค์กร
•โรงเรียนทอสี
•โรงเรียนปัญญาประทีป
•โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์
องค์กรทางสังคมและองค์กรสาธารณ
กุศล (เรียงตามลำ�ดับอักษร) ๒๕ องค์กร
•กลุ่มทำ�บุญหวังผล
•กลุ่มบริษัทแปลน
•กีรตาโปรดักส์

•คลองเตยมิวสิคโปรแกรม
•ดอกบัวมหามิตร–มาหามิตร ผลิตจากอลู
มิเนียม
•ตลาดสีเขียว
•ธรรมธุรกิจ
•พันธกิจเพื่อคนพิการ
•พิพิธภัณฑ์แม่
•มูลนิธิกระจกเงา
•มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
•มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระ
ราชดำ�ริ
•มูลนิธิสุขภาพไทย
•มูลนิธิอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
•(Fragile Palm Leaves Foundation)
•ไร่ทอง ออร์แกนิก ฟาร์ม
•โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
•ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
•ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
•สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำ�
ประเทศไทย
•สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
•สวนพันธุ์ป่า
•องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม ICARE
•อีสานแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม
•Instadham
•SOS เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา (บ่มเพาะต้น
กล้าของพ่อ)
•Thai Illust
สำ�นักพิมพ์และสื่อด้านพระพุทธศาสนา
(เรียงตามลำ�ดับอักษร) ๑๖ องค์กร
•เครืออมรินทร์
•จีวันแบนด์
•เด็กอวดดี เสถียรธรรมสถาน
•ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
•นิตยสารซีเคร็ท
•นิตยสารทางอีศาน
•นิตยสาร simply living
•บริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด
•มูลนิธิไทยพีบีเอส
•มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ (สถานีธรรมะ
ทีวี)
•สวนหนังสือเจริญกรุง

•สำ�นักพิมพ์ดีเอ็มจี
•สำ�นักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
•สำ�นักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
•สำ�นักพิมพ์สุขภาพใจ
•NOW 26 channel digital TV
ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตและ
ปัญญา ของ สสส. ๕ องค์กร
•ธนาคารจิตอาสา
•นิทรรศการ สสส. (สวดมนต์ข้ามปี)
•พุทธิกาชวนเช็คอารมณ์ป่วน
•ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
•สงฆ์ไทยไกลโรค
ภาคีการแสดงและกิจกรรม ๑๗
องค์กร
•กลุ่มคีตาทอฝัน
•กลุ่มชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว
•กลุ่มตีลังกาคิดเซ่
•กลุ่มเยาวชน เสียงเพลง แสงธรรม
โดยคุณมาลีวัลย์ เจมิน่า
•การแสดงธรรมประกอบกับบทเพลง
ธรรมะและสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ
โดย ธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก),
สาธิดา พรหมพิริยะ (แนน), ธเนศ     
วรากุลนุเคราะห์, ทฤษฎี ณ พัทลุง,
วงดนตรีแชมเบอร์ “ไพเราะจับจิต”,
คณะนักร้องประสานเสียง “ด้วงแมง
แสดงธรรม”
•คีตธรรม ชุด เปิดม่านละครใจ
•คณะศิลปินบัวลอย, วง Alarm 9, โอ๋
เจษฎา (ซีเปีย)
•แฟชั่นโชว์ธรรมดา “ธรรมะศรัทธา”
โดย พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ และ ๙
ห้องเสื้อชั้นนำ� ได้แก่ T-ra, Realistic Situation, Chai, Ab-Normal,
Hook’s, Painkiller, Vickteerut,
Pony Stone, Sretsis
•มูลนิธิปัญญาประทีป
•ละครเวที “จิตตากับนคร” นักแสดง
เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา, โอ๊ต-วราวุฒิ
นิยมทรัพย์, ปุยฝ้าย (AF4) –ณัฏฐพัชร
วิพัธครตระกูล, แม็ค (AF6) –วีรคณิศร์
กานต์วัฒนกุล และ อ้อม-สุนิสา
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สุขบุญสังข์
•ละครหุ่นสาย “จิตตนคร พุทธจินต
นิทาน” โดยมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะ
เพื่อสังคม
•รายการธรรมในใจ ช่อง ๓
•รายการพื้นที่ชีวิต ไทยพีบีเอส
•วงนั่งเล่น
•วงบุดดาเบลส
•วงมโหระทึก เป่าจินจง
•วงอีกา Eka วัดพระบาทน้�ำ พุ
•วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
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อนาคตที่ท้าทาย
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  อนาคตที่ท้าทาย
ตลอดระยะแรกของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ ตั้งแต่เปิดดำ�เนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ถึงทุกวันนี้ ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๗ อาจถือว่าประสบความสำ�เร็จอย่างสูงในหลายด้าน โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับภาคีและภาค
ส่วนต่าง ๆ กิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำ�และกิจกรรมพิเศษ การหนังสือและสื่อธรรม ตลอดจนการสื่อสารธรรมต่าง ๆ จนได้
ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหน่วยนำ�ของสังคมในแวดวงพระศาสนาและการพัฒนาชีวิตจิตใจ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ทั้ง ๓ โดยเฉพาะ ๒ ข้อ
แรก มีหลายกิจกรรมที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นกรณีศึกษา เช่น งานวัดลอยฟ้า, งานเพ็ญภาวนา ปฏิบัติบูชา ญาณสังวร, เทศกาล
เจริญสติ สวดมนต์ข้ามปี, การท่องเที่ยวให้ถึงธรรม, สารคดีพื้นที่ชีวิต, กิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด, สารธรรมเพื่อ
มวลชน และ ธรรมใกล้มือ ฯลฯ โดยมีอีกหลายด้านที่ยังต้องการการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการจดหมายเหตุ
การบริหารจัดการ ระบบกำ�ลังคนภาคีเครือข่าย และ การจัดการทุนเพื่อการดำ�เนินการอย่างยั่งยืนภายใต้ชุดความคิดของ
“บุญบริหาร และ บุญนิยม” ที่รอการยกระดับเป็น “ธรรมนิยม” ในโอกาสต่อไป
การจดหมายเหตุ มิได้เป็นเพียงปัญหาของมูลนิธิฯ เท่านั้น แต่เป็นปัญหาทั้งระบบของประเทศไทยในเรื่องนี้ที่มี
การเห็นและให้ความสำ�คัญ มีการพัฒนาอย่างไม่ได้สัดส่วนกับการพัฒนาอื่น ๆ แม้หอฯ จะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหอ
จดหมายเหตุแนวใหม่ที่ก้าวหน้า แต่การจัดการระบบงาน ฐานข้อมูล การเข้าถึงและส่งเสริมการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนา ทั้งฐานข้อมูลของพุทธทาสภิกขุและของหอจดหมายเหตุเอง ยังดำ�เนินการได้ไม่ทันและสมบูรณ์แบบ
การบริหารจัดการ ระบบกำ�ลังคนภาคีเครือข่าย ถือเป็นหัวใจซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมาอันเป็นช่วงของการพัฒนาและ
ทดลองระบบโดยมีที่ปรึกษาจากหลายฝ่าย อาทิ อาสาสมัครจาก Earnst & Young, KPMG ภูมิไชย, เครืออมรินทร์และร้าน
นายอินทร์, SCG, SCB และธรรมภาคีอิสระอื่น ๆ ที่น�ำ ระบบบริหารจัดการภาคธุรกิจมาช่วยพัฒนาสำ�หรับระบบงานที่มิใช่
ธุรกิจหวังผลกำ�ไร แต่มุ่งใช้ระบบเชิงอาสาที่เรียกว่า “บุญบริหาร และ บุญนิยม” ซึ่งมีพัฒนาการความก้าวหน้าที่ดีขึ้นตามลำ�ดับ
แม้ประเด็นกำ�ลังคนจะยังไม่เพียงพอและมีความผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสูงก็ตาม
การจัดการทุนเพื่อการดำ�เนินการอย่างยั่งยืน แม้จะได้รับการพิจารณาให้เป็นมูลนิธิองค์กรการกุศลที่สามารถนำ�ไป
ลดหย่อนภาษีได้ มิใช่วัด ในขณะที่มีแนวทางการไม่แสวงหากำ�ไรเป็นตัวเงิน ไม่เรี่ยไรการทำ�บุญ เลือกใช้วิธีการสมทบทำ�บุญ
เมื่อเข้าร่วมแล้วเห็นเป็นประโยชน์ รวมทั้งการสนับสนุนการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยในระยะที่ผ่านมา
สามารถบริหารจัดการได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งจำ�เป็นต้องพัฒนาระบบขึ้นเป็นกองทุนที่ต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป
ความท้าทายที่สำ�คัญในอนาคตนอกเหนือจาก ๔ ความสำ�เร็จ ๓ สิ่งที่ต้องปรับปรุงข้างต้นแล้วยังมีอีกมากมาย
โดยเฉพาะความคาดหวังต้องการของสังคมและผู้คนจำ�นวนมาก เฉพาะอย่างยิ่งตามปณิธาน ๓ ประการ ของพุทธทาส
ภิกขุ.
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รายงานการเงิน
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งบการเงิน มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
1

ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ “มูลนิธิฯ” ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 ตามใบอนุญาตเลขที่ กท 1598 สานักงาน
ตั้งอยู่ที่สวนวชิรเบญจทัศ ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตามประกาศกาหนดโดยกระทรวงการคลังลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กันยายน 2552 มูลนิธิฯได้รับอนุมัติให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณ
กุศล ลาดับที่ 683
วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ มีดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อจัดตั้งและดาเนินการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้เป็นหอจดหมายเหตุที่รวบรวม อนุรกั ษ์สิ่งศึกษาเรียนรู้ และผลงานทุก
ประเภทของท่านพุทธทาสภิกขุ เพื่อศึกษาและสาธารณะประโยชน์
1.2 เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาความรู้ เผยแผ่งานพุทธธรรมจากงานที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้ริเริ่มทาไว้
1.3 ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม เพือ่ ความเข้าใจในศาสนาและพ้นจากอานาจวัตถุนยิ ม ตลอดจนมีความเข้าใจใน
ศาสนาตามปณิธาน 3 ประการของท่านพุทธทาสภิกขุ
1.4 เพื่อดาเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การสาธารณประโยชน์อื่นๆ
1.5 ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
วิธีการจัดหาทุนเพื่อดาเนินการ
มูลนิธิฯ อาจได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีดังต่อไปนี้





2

เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิฯ ต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิฯ
รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)
งบการเงินนี้จัดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึ กตามราคา
ทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาน การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบั ญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรั พย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในปีบัญชีที่
ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่ไม่ติดภาระผูกพัน ยอดเงินฝากประเภท
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

6
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ข) หนังสือและสื่อธรรม
ต้นทุนของหนังสือและสื่อธรรมคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนหนังสือและสื่อธรรมประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้หนังสือและสื่อธรรมอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน
ค) อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่มูลนิธิฯ ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ
แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์
ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สาหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ซึ่งไม่
สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญแยก
ต่างหากจากกัน
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร
และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่าย คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสานักงาน
คอมพิวเตอร์

20
5
3

ปี
ปี
ปี

ง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

จ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อมูลนิธิฯ มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจานวนภาระหนี้สิน
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินประมาณโดยวิธีการประมาณการที่ดีที่สุด

ฉ) รายได้
รายรับจากการบริจาครับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายตามจานวนเกณฑ์เงินสด ยกเว้นเงินรับบริจาคที่มีกาหนดระยะเวลาการใช้เงินบริจาค จะรับรู้ใน
งบรายได้และค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กาหนด
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร บันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ช) ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
ซ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
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โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งมูลนิธิฯ จ่ายสมทบเป็นจานวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก
(กองทุนสารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้า
โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบปีที่พนักงานได้ทางานให้กับมูลนิธิฯ
4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2557

2556

2555

2554

(บาท)
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม
5

69,060
80,048
13,610,323
33,300,338
47,059,769

266,446
328,349
9,793,645
27,801,567
38,190,007

192,257
-426,525
14,992,900
12,578,923
27,337,555

82,608
9,014,056
7,226,444
20,294,578
36,617,686

อาคารและอุปกรณ์
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร
ราคาทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

อุปกรณ์และ
เครื่องตกแต่ง
สานักงาน

รวม

29,346,900
142,154,958
-

3,320,871
14,761,026
(174,320)

1,286,844
162,251
-

142,154,958
(142,154,958)
-

146,762
44,270,177
(174,320)

171,501,858
-

17,907,577
5,941,140
(900,000)

1,449,095
1,089,662
-

-

190,858,530
7,030,802
(900,000)

171,501,858
-

22,888,717
1,358,428

2,538,757
307,396

-

196,929,332
1,665,824

171,501,858
171,501,858

24,247,145
289,514
24,536,659

2,846,153
248,615
3,094,768

-

198,595,156
538,129
199,133,285

7,352,610
-

403,269
2,602,861
(111,334)

638,219
448,993
-

-

1,041,488
10,404,464
(111,334)

7,352,610
8,475,290
-

2,894,796
4,283,218
(173,061)

1,087,212
433,157
-

-

11,334,618
13,191,665
(173,061)
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คอมพิวเตอร์
(บาท)

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
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และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

15,827,900
8,475,290

7,004,953
4,666,999

1,520,369
514,143

-

24,353,222
13,656,432

24,303,190
8,475,290
32,778,480

11,671,952
4,789,901
16,461,853

2,034,512
512,651
2,547,163

-

38,009,654
13,777,842
51,787,496

164,149,248
155,673,958
147,198,668
138,723,378

15,012,781
15,883,764
12,575,193
8,074,806

361,883
1,018,388
811,641
547,605

-

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

179,523,912
172,576,110
160,585,502
147,345,789

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารตั้งอยู่บนที่ดินภายใต้การดูแลของคณะกรรมการปรับปรุงสวนวชิรเบญจทัศ
6

เงินบริจาครับล่วงหน้า
2557
งานระบบจดหมายเหตุพุทธศาสนา
ธรรมวาที
โครงการหนังสือพุทธธรรม
หนังสือและสื่อธรรมออนไลน์
โครงการอู่ทองเมืองโบราณ
โครงการท่องเที่ยงเชิงศาสนาภาคอีสาน
โครงการความร่วมมือพระพุทธศาสนาไทย-ทิเบต
งานวัดลอยฟ้าปี 2 ตอนจิตตนคร
งานต่างประเทศ
รวม

7

2556

4,710,313
2,704,718
2,578,787
673,083
450,000
300,000
130,000
11,546,901

(บาท)
1,500,000
3,500,000
500,000
130,000
5,200,000
1,141,667
11,971,667

2555

2554

-

-

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมาย
เหตุ

2557

2556

2555

2554

(บาท)
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายในการเผยแผ่ธรรม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บารุงรักษา
อื่น ๆ
รวม

5
8

13,777,842
47,473,195
6,637,053

13,656,432
10,529,531
7,074,645

13,191,665
41,179,904
4,702,686

10,404,464
6,369,577
3,473,935

4,690,206
993,470

5,894,131
659,548

4,947,471
389,297

1,296,604
1,992,200

3,364,565
76,936,331

2,430,460
40,244,747

3,433,791
67,844,814

2,275,725
25,812,505
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8

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
2557
เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
อื่น ๆ
รวม

2556

2555

(บาท)
6,912,463
152,182
10,000
7,074,645

6,450,876
186,177
6,637,053

4,702,686
4,702,686

2554
3,095,838
247,523
130,574
3,473,935

มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิก
ของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และ มูลนิธิฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง
อัตราร้อ ยละ 5 ของเงินเดือนของพนัก งานทุกเดือ น กองทุนสารองเลี้ย งชีพ นี้ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามข้ อก าหนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
9

ภาระผูกพัน
2557

2556

2555

2554

216,000
60,000
276,000

216,000
276,000
492,000

(บาท)
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
รวม

36,000
69,000
105,000
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กรกฎาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗

รายงาน ผลการดำเนินงาน ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ : สวนโมกขกรุงเทพ
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