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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กรุงธนบุรีไปเป็นสารานุกรมศิล ปกรรมฉบับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับเยาวชน 2) เพื่อนาองค์ความรู้กรุงธนบุรีไปพัฒนาเป็นสารานุกรมประวัติศาสตร์ฉบับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับเยาวชน 3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ สมัยกรุงธนบุรีและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี
และศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ธนบุรี ในด้านเนื้อหาและรูปแบบของ
สารานุกรม ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการศึกษาจากเอกสาร ภาคสนาม การสนทนา
กลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบว่า 1) กรุงธนบุรีเป็นราชธานีอยู่เพียงระยะเวลา 15 ปี ในช่วงนั้นอยู่ระหว่างการสร้างบ้าน แปง
เมือง ศิลปกรรมกรุงธนบุรีนั้นถือเป็น “ศิลปกรรมเพื่อชีวิตและบ้านเมือง” ที่ยังคงขนบทาเนียมความเป็นไทย พัฒนาต่อ
ยอดให้แตกต่าง ด้วยข้อจากัดของเหตุการณ์บ้านเมือง มีความเรียบง่ายตรงไปตรงมา การจัดทาสารานุกรมมีการจัด
เรียงคาตามตัวอักษร ที่เกี่ยวกับงานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี โดยมี เนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เหมาะสาหรับ
เยาวชน การออกแบบหนังสือสารานุกรม มีรูปแบบการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน อ่านง่าย มีภาพประกอบเป็นภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว คาสาคัญยังสามารถเชื่อมโยง ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้ อง สามารถเผยแพร่ได้ในรูปแบบของแผ่น CD,
USB drive หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ 2) การศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี พบว่า มีเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารชั้นต้น เอกสารงานวิชาการ และเอกสารเรื่องเล่ากรุงธนบุรี การศึกษาประวัติศาสตร์บุคคล
แบ่งเป็น บุคคลก่อนสถาปนากรุงธนบุรี พระราชวงศ์กรุงธนบุรี บุคคลในเหตุการณ์สาคัญกรุงธนบุรี และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี โดยภาพรวมของบุคคลสมัยนั้น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และ
มุมมอง การออกแบบหนังสือสารานุกรม ดาเนินการจัดทาได้ผลเช่นเดียวกับสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี 3) การ
เผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ร่วมสัมมนาเห็นว่า
เป็นงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่า และศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนต่อโครงการสารานุกรมด้านรูปแบบและเนื้อหา
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
คาสาคัญ: กรุงธนบุรี ประวัตศิ าสตร์ ศิลปกรรม สารานุกรม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
The purposes of the study were 1) to create an e-book art encyclopedia for youth 2) to develop an ebook encyclopedia on the history of Dhonburi for youth 3) to publicize Dhonburi history and art including
surveying satisfaction of the youth in Dhonburi area towards content and encyclopedia format. This research
was a mixed method research employing both qualitative and quantitative methods. The data were collected
from documents, field trip, focus group, workshop and satisfaction.
The results revealed that 1) Dhonburi was the capital city of Thailand for 15 years and the city’s
infrastructure was built in that time. Dhonburi art, therefore, was “Art for life and country” and conserved in
accordance with Thai traditions. However, some were a bit different according to the situations in the country.
The art in this period was plain and straightforward. Dhonburi art included painting, sculpture, architecture, fine
and applied arts, music, dance and performing arts, encyclopedia, etc. Words relating to Dhonburi art were
listed alphabetically. The content of the encyclopedia was easy, uncomplicated and suitable for youth. The
format was easy to use, and readable. The illustrations were both slides and video. Keywords were linked to
the related content and could be downloaded to a CD, USB drive or through websites. 2) Documentary
evidences were primary sources, republished primary sources, academic documents by academic persons
and writers and the storytelling based on Dhonburi history. Persons’ history was divided into 4 categories;
persons before Dhonburi period, Dhonburi royal family, persons in major events in Dhonburi and persons
involved with Dhonburi history. Overall persons at that time were those who sacrificed themselves and were
from different ethnic groups, religions and viewpoints. The format designs of Dhonburi history and Dhonburi
arts encyclopedias were the same. 3) Dhonburi history and art were publicized through workshop. The
participants at the workshop agreed that this research was full of quality and value. The youth’s satisfaction
towards the encyclopedia in terms of content and format was at a high level.
Keywords: Dhonburi, history, arts, encyclopedia, e-books

ความเป็นมาของปัญหา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระราช
ปรารภว่า “การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ
โดยกว้ างขวาง เป็ นเหตุ ให้ เกิ ดความรู้ ความคิ ด และ
ความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดสาหรับชีวิต ช่วยให้
บุ คคล สามารถสร้ างประโยชน์ สุ ข สร้ างความเจริ ญ
มั่นคงให้แก่ตนเอง ทั้งแก่สังคม และบ้านเมือง อันเป็นที่

พึ่งอาศัยได้ ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้
ได้ ตามความประสงค์ และกาลังความสามารถ โดยทั่ว
กัน” ดังพระราชดารัสที่พระราชทานแก่สมาชิกไลออนส์
ในประเทศไทย เกี่ยวกับ “โครงการสารานุกรมไทย” เมื่อ
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2513 ความตอนหนึ่งว่า…
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“...เราต้ องให้ ความรู้ กับเด็ กและคนรุ่ นต่ อไป
อย่างที่เราจะสามารถทาได้ จึงพูดถึง สารานุกรมฯ นี้จะ
ท าให้ เ ราแก้ ปั ญ หาของเราได้ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ริ ง มี วิ ธี
แก้ปัญหาอย่างอื่นด้วย แต่ว่า เราต้องเลือกทาขอเลือก
ทาสารานุกรม สารานุกรมไม่ใช่ครู แต่ว่าจะช่วยให้คนอื่น
ที่ไม่ได้เป็นครูได้ เช่น พ่อ แม่ ถ้าลูกถามปัญหาต่าง ๆ ก็
อาศัยสารานุกรมนี้มาตอบได้ คนที่อ่านรู้เรื่องมากกว่าจะ
สอนน้องได้ แล้วการที่ดูสารานุกรมด้วยกันในครอบครัว
จะช่วยให้เกิดความใกล้ชิดในครอบครัว จะช่วยให้ลูก
ไว้ ใ จพ่ อ แม่ ซึ่ ง จะเป็ น ผลพลอยได้ อี ก อย่ า งหนึ่ ง
นอกจากนี้ระหว่างเด็กด้วยกันหรือคนที่อ่านสารานุกรม
ด้วยกัน ก็จะคุยกันในวิชาการได้จะเกิดความรู้และจะ
เกิ ดความสามารถที่ จะแลกเปลี่ ย นความคิ ดกั นการ
แลกเปลี่ยนความคิดและแลกเปลี่ยนทัศนะกันนี้เป็นทาง
ที่จะทาให้มีความรู้ ความกว้างขวาง และจะทาให้อยาก
ที่จะรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการศึกษา ...”
เราอาจปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของเราอย่าง
ม า ก ม า ย วิ วั ฒ น า ก า ร อ ย่ า ง หนึ่ ง คื อ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ในวงการห้องสมุดซึ่งใน
อนาคตจะมี การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบให้เป็ นห้ องสมุ ด
อิเล็กทรอนิ กส์ ห้องสมุดดิจิตอล และห้องสมุดเสมือน
เทคโนโลยี นี้ก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในยุคศตวรรษที่
21 (กุสาวดี หัสแดง, 2556)
ประเทศทั่วโลกต่ างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็น
สังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge based society)
จนเกิ ด ความแตกต่ า งระหว่ า งสั ง คมที่ สมบู ร ณ์ ด้ ว ย
ความรู้ กั บสั งคมที่ ด้ อยความรู้ ที่ เรี ยกว่ า Knowledge
divide ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่งพัฒนา
การศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้
คนไปช่วยพัฒนาประเทศ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจึง
เข้ ามามี อิ ทธิ พลต่ อการด ารงชี วิตของมนุ ษย์ ในสั งคม

ปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น การเรี ย นรู้ แ ละท าความเข้ า ใจถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น เพื่อที่จะ
สามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต ทั้ ง ในด้ า น
การศึกษาเล่าเรียนและการทางาน
กรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทยมานานถึง 15 ปี
ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ธนบุรีจึงเป็นศูนย์กลางในด้าน
การเมืองการปกครอง ภายหลังเมื่อสิ้นแผ่นดินพระเจ้า
กรุ ง ธนบุ รี ในปี พ.ศ.2325 แล้ ว ได้ มี ก ารสถาปนา
กรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ของไทย ซึ่งเป็น
จุ ดเริ่ ม ต้ นของกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ การค้ นคว้ าเกี่ ยวกั บ
ธนบุรีนับว่ายังมีอยู่น้อยและเป็นงานค้นคว้าทางวิชาการ
ที่ค่อนข้างเก่า จึงควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธนบุรี
ให้ลึกซึ้ง และมีแง่มุมพิจารณาที่แหลมคมเพิ่มมากขึ้น
อย่ างไรก็ ตาม เรื่ องราวของธนบุ รี จ ะท าให้ เราเข้ าใจ
ปัจจุบัน และมองไปข้างหน้าเพื่อคิดถึงอนาคตได้ด้วย
(พลับพลึง คงชนะ, 2543) ลักษณะโดยทั่วไปขององค์
ความรู้กรุงธนบุรีในปัจจุบัน ในสภาพปัจจุบันยังไม่ได้รับ
การด าเนิ น การให้ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลาย โดยเฉพาะ
กระบวนการในการศึ ก ษาสื บ ค้ น ให้ สอดคล้ อ งและ
สัมพันธ์กับเทคโนโลยี
จากความสาคั ญของหนั งสือสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนฯ และความสาคัญของกรุงธนบุรี ดังที่
กล่ า วมาแล้ ว ตลอดจนผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า และ
ประโยชน์ของสารานุกรม กอปรกับองค์ความรู้อันเกิ ด
จากการที่ จะเข้ าถึ งสารานุ กรม อั นจะเป็ นสื่ อในการ
เรียนรู้ซึ่งจะปัจจัยสาคัญในการค้นคว้าสาหรับเยาวชน
คนรุ่นใหม่ ที่เป็นกาลังสาคัญในการสร้างสรรค์สังคมที่
อุดมไปด้วยปัญญา พัฒนาประเทศชาติด้วยภูมิความรู้
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนภายใต้สังคมยุคใหม่
ด้วยเหตุ ผลดั งกล่ าวเป็ นแรงบั นดาลใจให้ สารานุ กรม
กรุงธนบุรีสาหรับเยาวชนฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น
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เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์
ทั้งต่อสังคม ประเทศชาติ

4. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ
ได้แก่ เยาวชนในเขตธนบุรี มีการศึกษาในระดับมัธยม
ปลายและระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างประชากร ซึ่ง
ได้ เลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง ที่ เป็ นตั วแทนของ
เยาวชนระดั บ มั ธยมปลาย จ านวน 35 คน และกลุ่ ม
ตัวแทนเยาวชนระดับปริญญาตรี จานวน 35 คน
เครื่ องมื อ ได้ แก่ แบบส ารวจความพึ งพอใจ
โดยผู้ วิ จั ยได้ จั ดท าแบบส ารวจ ซึ่ ง แบ่ งเป็ นด้ านองค์
ความรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ปกรรม ด้ า น
สารานุ ก รม และหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ แล้ วน าแบบ
สารวจไปให้ ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบ และผู้ วิ จั ยท าการ
แก้ไข และนาไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach’ alpha) โดยเกณฑ์ยอมรับที่
ค่ามากกว่า 0.700
การเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการรวบรวมข้อมูล
ภาคเอกสาร ประกอบไปด้วยหนังสือ เอกสาร รวมถึงการ
บันทึกภาพ ข้าวของวัตถุโบราณ ที่ได้รับอนุญาตจากทาง
พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ห้ อ งเอกสารโบราณ และจั ด หมวด
ประวัติศาสตร์จะทาการจัดหมวดหมู่ และทาการศึกษา
ข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกต และ การบันทึ กภาพ
ผู้วิจัยทาการลงสารวจพื้นที่ต่างๆ ที่มีการบันทึกหลักฐาน
จัดแสดงและเก็ บผลงานศิลปกรรมไว้ เช่น พระราชวั ง
และสถานที่สาคัญในเขตธนบุรี ทั้งในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล เช่น ภายในเขตพระราชวังเดิม วัดต่าง ๆ ทั้ง
ในเขตกรุ ง เทพฯ และต่ า งจั ง หวั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สถาน
แห่งชาติ ห้องเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ ฯลฯ
จัดประชุมสัมมนา 2 ครั้ง และจัดการสนทนา
กลุ่มโดยผู้วิจัย ผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทาหนังสือสารานุกรม มีรายนามผู้เชี่ยวชาญ คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ 2) อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒนาองค์ ค วามรู้ กรุ ง ธนบุ รี ไปเป็ น
สารานุ ก รมศิ ล ปกรรมฉบั บ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-book) สาหรับเยาวชน
2. เพื่อนาองค์ความรู้กรุงธนบุรีไปพัฒนาเป็น
สารานุกรมประวั ติ ศาสตร์ฉบั บหนั งสื ออิเล็ กทรอนิ กส์
(E-book) สาหรับเยาวชน
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สมัย
กรุงธนบุรีและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี และศึกษาความ
คิดเห็นของเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต
พื้นที่ธนบุรี ในด้านเนื้อหาและรูปแบบของสารานุกรม

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมและประวัติศาสตร์สมัย
กรุ ง ธนบุ รี เพื่ อ พั ฒ นาสารานุ ก รมกรุ ง ธนบุ รี ฉ บั บ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1. เอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ เอกสารชั้นต้น เช่น
สมุดไทยต่างๆ จดหมายเหตุ พระราชพงศาวดาร ฯลฯ
เอกสารทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ เอกสารงานวิ จั ย เอกสาร
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี เอกสารเรื่องเล่ากรุงธนบุรี เป็น
การเขียนอิงประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่าสมัยกรุงธนบุรี
2. ผลงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ ในสมัยกรุง
ธนบุรี ที่ พบหลักฐานอยู่ ใน พระราชวั ง วัด พิพิธภัณฑ์
สถานที่ต่างๆ รวมไปถึงที่พบในเว็บไซต์ในประเทศ และ
ต่างประเทศ
3. ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ประวัติศาสตร์ งานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี
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ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารานุกรม 3) รองศาสตราจารย์เรไร
ไพรวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรม 4) อาจารย์
บุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์
และศิลปกรรม
การประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ (Workshop)
เพื่อเผยแพร่ และวิพากษ์สารานุกรมกรุงธนบุรี โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ในท้องถิ่น เยาวชน ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สัมมนา จากนั้นผู้วิจัยทาการบันทึกการประชุมสัมมนา
และส ารวจความคิ ด เห็ น โดยใช้ แ บบสอบถามแบบ
ปลายเปิด
ผู้วิจัยนาแบบสารวจความพึงพอใจของกลุ่ ม
ตัวอย่างประชากรที่เป็นเยาวชน ที่มีการศึกษาในระดับ
มัธยมปลาย และเยาวชนระดับปริญญาตรี โดยการนา
แผ่ น ซี ดี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สารานุ ก รมศิ ล ปกรรมและ
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างประชากร ทดลองใช้และตอบแบบสารวจความ
พึงพอใจ
ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาด้านศิลปกรรม มุ่ง
ศึ ก ษาศิ ล ปกรรมสมั ย กรุ ง ธนบุ รี ด้ า นจิ ต รกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประณีตศิลป์ นาฏศิลป์
ศิลปะการแสดง และวรรณกรรมที่สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี
และที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ มุ่งศึกษา
ประวัติศาสตร์บุคคลในสมัยกรุงธนบุรี เช่น พระราชวงศ์
สมัยกรุงธนบุรี บุคคลที่มีบทบาทก่อนสถาปนากรุงธนบุรี
บุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกั บเหตุ การณ์ สาคั ญสมั ยกรุ งธนบุ รี
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี

ช่างศิลป์บางส่วนเป็นบุคคลร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยา
ทาให้การกาหนดแบบอย่าง (Style) อย่างชัดเจนนั้นทา
ได้ ยาก พอสรุ ปได้ ว่ า ศิ ลปกรรมกรุ งธนบุ รี นั้ นถื อเป็ น
“ศิลปกรรมเพื่อชีวิตและบ้านเมือง” ที่ยังคงขนบความ
เป็นไทยมีการพัฒนาต่อยอดให้แตกต่างออกไปก็ด้วย
ข้อจากัดของเหตุการณ์บ้านเมือง วัสดุ อุปกรณ์ ทุนทรัพย์
ทาให้ผลงานมีความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ได้รับแบบ
แผนจากสมัยกรุงศรีอยุธยา นามาสร้างไว้เพื่อสร้างชาติ
และส่ งผลเชื่อมต่ อเป็นฐานให้ศิ ลปะกรุงรัตนโกสิ นทร์
องค์ความรู้ทางศิลปกรรมที่ใช้ในการเขียนสารานุกรม
พบว่า มีศิลปกรรมกรุงธนบุรี คือ 1) จิตรกรรม 2) ประติ
มากรรม 3) สถาปัตยกรรม 4) วรรณกรรม 5) ดนตรี
นาฏศิลป์และการแสดง 6) ประณีตศิลป์และศิลปะประยุกต์
และ 7) ศิลปกรรมสมัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรุงธนบุรี
ผลการศึกษาเนื้อหาทางประวัติศาสตร์พบว่า
บุคคลสาคัญสมัยกรุงธนบุรีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ในประวั ติ ศ าสตร์ ใ นช่ ว งรอยต่ อ ที่
ยากลาบากของชาติไทย จึงสรุปจัดกลุ่มบุคคลในสมัย
นั้นได้ดังนี้ 1) บุคคลที่ เป็นราชวงศ์และเชื้อพระวงศ์ ที่
เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด เช่น นางนกเอี้ยงและเจ้าจอม
มารดาฉิม 2) บุคคลสาคัญที่มีบทบาทในปลายสมัยกรุง
ศรีอยุธยา สืบเนื่องมาจนถึงการเสียกรุง ในปี พ.ศ. 2310
เช่ น สมเด็ จพระเจ้าเอกทั ศน์ 3) บุ คคลที่ เกี่ยวข้องกั บ
เหตุการณ์สาคัญในสมัยกรุงธนบุรี แบ่งเป็น ขุนนางและ
ข้าราชการ เช่น เจ้าพระยาจักรี คนไทยต่างเชื้อชาติ เช่น
พระยาเจ่ ง บุ คคลต่ างชาติ เช่ น จั กรพรรดิ เฉี ยนหลง
เป็นต้น 4) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
เช่ น หมอบรั ดเลย์ และพระศรี ร าชเดโช ในภาพรวม
สามารถกล่ าวถึ งบุ คคลสมั ยกรุ งธนบุ รี ได้ ว่ า มี ความ
หลากหลายทางชาติ พั น ธุ์ ความเชื่ อ และศาสนา
ตลอดจนวั ฒ นธรรม มี ค วามเสี ย สละ บุ ค คลเหล่ า นี้

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเนื้อหาทางศิลปกรรมพบว่า เนื่อง
ด้วยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีอยู่เพียงระยะเวลา 15 ปี และ
ในช่วงนั้นอยู่ระหว่างการสร้างบ้ าน แปงเมื อง แต่ก็ได้
สร้างสรรค์ศิลปกรรมไว้เป็นมรดกของชาติจานวนหนึ่ง
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ล้วนแต่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี
และการสร้างชาติในยุคนี้ทั้งสิ้น
การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
ศิ ลปกรรมกรุ งธนบุ รี ไปสู่ การจั ดท าสารานุ กรม ฉบั บ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดคาศัพท์ในหมวด
ประวัติศาสตร์ จานวน 66 คา หมวดศิลปกรรม มีคา
จานวน 66 คา ผลการสร้างสรรค์สารานุกรมกรุงธนบุรี
ฉบับอิเล็ กทรอนิกส์สาหรับเยาวชน ได้ ถูกจั ดทาขึ้นใน
ลักษณะเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป ภายในประกอบไปด้วย
เนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว การใช้เทคนิคพิเศษในการ
เปลี่ยนภาพ การเชื่อมต่อข้อมูลเนื้อหาเพื่อความสะดวก
ในการสืบค้นภายในเล่ม สารานุกรมประวัติศาสตร์กรุง
ธนบุรี มีเนื้อหา จานวน 134 หน้า สารานุกรมศิลปกรรม
กรุงธนบุรี มีเนื้อหา จานวน 209 หน้า

ความรู้ทางศิลปกรรม ค่าเฉลี่ย ( X = 4.15) ด้านรูปแบบ
คื อ ส ารวจความพึ ง พอใจ ในการใช้ ง านหนั ง สื อ
สารานุกรม ค่าเฉลี่ย ( X = 4.19) และความพึงพอใจ ใน
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉลี่ย ( X = 4.15)

อภิปรายผล
เนื้ อ หาด้ า นศิ ล ปกรรม ผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า
ศิลปะสมัยธนบุรีนั้นมีครบทุกแขนง คือ 1) จิตรกรรม
2) ประติมากรรม 3) สถาปัตยกรรม 4) วรรณกรรม
5) ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดง 6) ประณีตศิลป์ และ
ศิลปะประยุกต์ 7) ศิลปกรรมสมัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรุง
ธนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับ จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (2558)
การสร้างงานศิลปกรรม ณ กรุงธนบุรีนั้น มิได้เป็นการ
สร้างคนพวกหนึ่งให้มีความสามารถเป็นช่างนานาชนิด
ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ สร้ า งงานศิ ล ปกรรมแห่ ง กรุ ง ธนบุ รี แต่
บรรดาผู้เป็นช่างสามารถทาการช่างต่างๆ ได้นั้นต่าง
เป็นคนอยู่ ในสมัยกรุงศรีอยุธ ยา ดังนี้ งานศิลปกรรม
สมัยกรุงธนบุรีจึงกล่าวได้ว่าเป็นการสืบสานศิลปกรรม
สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา จะเห็นได้ว่า ศิลปะกรุงธนบุรี
นั้ น สร้ า งจากช่ า งกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาที่ อ พยพมา จึ ง น า
รู ป แบบของศิ ล ปกรรมในสมั ย นั้ น ติ ด มาด้ ว ย อั น
สอดคล้องกับทฤษฎี การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
ดังที่ ยศ สันตสมบัติ (2537) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม
หนึ่งๆ จะแพร่กระจายไปยังแหล่งอื่น ได้ต้องยึดถือหลัก
ว่ า วั ฒ นธรรม คื อ ความคิ ด และพฤติ ก รรมของ
ความคิด (ผลของความคิด) ที่ติดตัวบุคคล บุคคลไปถึง
ที่ใดวัฒนธรรมจะไปถึงที่นั่นซึ่งเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันใน
การสร้างเมืองแห่งใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
โครงสร้างหน้าที่นิยมทางวัฒนธรรม ทรงคุณ จันทรจร
(2553) ได้กล่าวว่า เรื่องราวของสังคม และวัฒนธรรม
ของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้
ต่ า งๆ เหล่ า นี้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเช่ น เดี ย วกั น ทั้ ง นี้

ภาพที่ 1 สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับเยาวชน
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่เยาวชนได้แสดง
ต่ อสารานุ กรมกรุ งธนบุ รี ฉบั บหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์
สาหรับเยาวชน ในหัวข้อประเมินทั้งหมดพบว่า อยู่ใน
ระดับ พึงพอใจมาก ( X = 4.20) ด้านเนื้อหามีความพึง
พอใจเกี่ ยวกั บองค์ ความรู้ ทางประวัติ ศาสตร์ สมั ยกรุ ง
ธนบุรีได้ค่าเฉลี่ย ( X = 4.23) และความพึงพอใจกับองค์
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เพราะวั ฒ นธรรม คื อ วิ ถี ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ
ซ้าแล้วซ้าอีกจนเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นมรดกทาง
สั ง คมที่ อ าจอยู่ ใ นรู ป ของศิ ลปกรรม อาทิ จิ ต รกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม นาฏกรรม
และดนตรี นอกจากนี้ยังอาจอยู่ในรูปของปัจจัย 4 อัน
ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่มและยารักษาโรค
เ นื้ อ ห า ด้ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ เ น้ น ที่
ประวั ติ ศ าสตร์ บุ ค คล แบ่ ง กลุ่ ม เนื้ อ หาออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่ 1) บุคคลที่เป็นพระราชวงศ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทางสายเลือด หรือทางการ
สมรส 2) บุ ค คลสาคั ญ ที่ มี บ ทบาทในปลายสมั ย
กรุงศรีอยุธยาหรือก่อนสถาปนากรุงธนบุรี 3) บุคคลที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ในสมั ย กรุ ง ธนบุ รี
4) บุ ค คลสมั ย อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์
กรุ ง ธนบุ รี สอดคล้ อ งกั บ นิ ธิ เอี่ ย วศรี ว งศ์ (2543)
ได้กล่าวถึ ง กลุ่มบุ คคลในสมัยกรุงธนบุรีไว้ว่ า ขุนนาง
ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนี้ อาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มแรกคือ ข้าหลวงเดิม กลุ่มที่สองคือ พวกที่เคย
เป็นขุนนางชั้ นผู้ ใหญ่พอสมควรในสมั ยกรุงศรี อยุ ธยา
กลุ่มที่สามคือ กลุ่มของข้าราชการทั่วไปซึ่งส่วนหนึ่งก็คือ
ขุนนางกรุงเก่า
ด้า นความพึ ง พอใจในหัว ข้ อย่ อ ย จะพบว่ า
หัวข้ อที่ได้ระดับ ค่าเฉลี่ย สูง ที่สุด ( X = 4.44) คื อ
ตอบสนองการใช้ งานในยุคปัจจุบั นซึ่งสอดคล้องกั บ
งานศึกษาวิจัยเรื่อง ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้าน
การสื่ อ สารออนไลน์ ข องเด็ ก และเยาวชนไทยของ
ฑิตยา ปิยภัณฑ์ (2557) ที่พบว่ากิจกรรมยามว่างที่เด็ก
และเยาวชนไทยเลื อ กท าเป็ น อย่ า งแรกคื อ ใช้
อินเทอร์เน็ต มีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ทุกวัน และ
ระยะเวลาที่ ใ ช้ สื่ อ ออนไลน์ โ ดยรวมนั้ น มากกว่ า 3
ชั่วโมงต่อวัน คือ รูปแบบของสารานุกรม มีความง่าย

ต่อการสืบค้น แล้วดาวน์โหลดนาความรู้ ไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์

สรุปผลการวิจัย
1. ได้องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมกรุงธนบุรี ได้
จัดทาสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีบรี ฉบับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเยาวชน
2. ได้องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
ได้จัดทาสารานุกรมประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีบรี ฉบับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาหรับเยาวชน
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์และ
ศิ ล ปกรรมสมั ย กรุ ง ธนบุ รี โดยการจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติก ารผู้ ร่ วมสั มมนาเห็ นว่ า เป็ น งานที่มี คุ ณภาพ
และมีคุณค่า และศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนต่อ
โครงการสารานุ ก รมด้ า นรู ป แบบและเนื้ อ หา พบว่ า
เยาวชนมีความพึงพอใจมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาสารานุ ก รมกรุ ง ธนบุ รี ฉบั บ
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ส ามารถเผยแพร่ บ น
แอพพลิเคชัน (Application) และเผยแพร่ในรูปแบบ
ของแผ่นบันทึกข้อมูล CD หรือจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อใช้
ในการจั ด การเรี ย นการสอน ให้ เ ยาวชนได้ รั บ รู้ แ ละ
ปลูกฝังความรักชาติ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบสารานุ ก รมให้ มี ค วาม
หลากหลายและสอดรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยี
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2. ควรศึกษาวิจัยต่อยอดเรื่องสารานุกรมกรุง
ธนบุรี ในด้านเรื่องราว หรือเหตุการณ์สาคัญอื่นๆ ใน
สมัยกรุงธนบุรี ในรูปแบบฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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