
บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 

“กรุงธนบุร”ี หรือช่ือเต็มวา “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” จากประวัติศาสตรเมื่อวันเสารข้ึน

สี่คํ่า เดือนย่ี ปจอ พุทธศักราช 2309 พระยาวชิรปราการ หรือ “สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี” ไดยกไพร

พลตีฝาวงลอมทหารพมา ออกมุงหนาทางตะวันออก และไดไปต้ังมั่นที่เมืองจันทบูร หลังจากเตรียม

เรือและไพรพล พ.ศ.2310ก็ทรงยกทัพเรือจากจันทบูรเขาตีคายพมาที่ธนบุรีแลวเขาไปตีคายโพธ์ิสาม

ตนกูเอกราชของทางศรีอยุธยาคืนมา ตามพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับหมอบรัดเลย (2551                

น.32) กลาววา เมื่อเจาตากตีคายโพธ์ิสามตนไดแลว ไดสํารวจดูปราสาทพระราชวังในกรุงศรีอยุธยา

จนทั่ว เห็นปราสาทและตําหนักใหญนอยที่ขางหนา ขางใน และอาวาสบานเรือนทั้งปวงในกรุงน้ัน

เพลิงไหมเสียบาง ยังดีอยูบาง ก็ทรงพระสังเวช ดําริจะกระทําปฏิสังขรณบํารุงข้ึนใหปกติดีดังแตกอน 

แลวจะรวบรวมไพรฟาประชากรและสมณพราหมณาจารยเขามาอยูในพระนครตามเดิม จะเสด็จเขา

ต้ังดํารงราชอาณาจักรสืบกษัตริยครอบครองรักษาแผนดินตอไป จะกอกูกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาซึง่

ถึงกาลประลัยแลวน้ันใหกลับคืนคงเปนราชธานีดังเกา แลวตรัสสั่งใหเลิกกองทัพ กวาดตอนราษฎร

และสมณพราหมณาจารยทั้งปวงกับทั้งโบราณขัตติยวงศซึ่งยังเหลืออยูน้ัน ก็เสด็จกลับลงมาต้ังอยูใน

เมืองธนบุรีเปนราชธานีของไทย ซึ่งสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปน

บรมกษัตริยผานพิภพสีมา ณ กรุงธนบุรี เมื่อปชวด พ.ศ.2311 ชวงที่พระองคทรงครองราชยสมบัติ

ตลอดระยะเวลา 15 ป ทรงสรางบาน แปงเมือง ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปพรอมๆกับการทํา

สงคราม 

จากการศึกษาเอกสาร ตํารา ของนักวิชาการดานประวัติศาสตรศิลปะหลายเลมมักเขียนถึง

ศิลปกรรมธนบุรีไวนอยมากเพียงหน่ึงยอหนา หรือบางเลมก็ไมไดกลาวถึงไวเลย ดวยเหตุผลที่วาสมัย

กรุงธนบุรีเปนยุคของการสรางบานแปงเมือง บานเมืองขาดแคลนและเปนชวงระยะเวลาสั้นๆเพียง  

15 ป ทําใหไมปรากฏรูปแบบทางศิลปกรรมที่ชัดเจน 

สุภัทรดิศ ดิศกุล (2539 : 37) อธิบายในหนังสือศิลปะในประเทศไทยไววา “สําหรับพุทธ

ศิลปะในสมัยกรุงธนบุรีน้ัน เน่ืองจากมีระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 ป และมีลักษณะคลายกับพุทธศิลปะ

แบบอยุธยา จึงจัดรวมไวในศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งสอดคลองกับสันติ เล็กสุขุม (2550 : 86) กลาวถึง

สมัยน้ันวา “เน่ืองจากระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 ปในชวงปรับฟนตัว งานชางจึงมีอยูนอยมาก ที่
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หลงเหลืออยูก็ยังเปนความรูความเขาใจที่คลุมเครือ เชน พระตําหนักเกงจีนที่เช่ือกันวาพระเจากรุง

ธนบุรีเคยประทับอยูภายใน” 

จุลทัศน พยาฆรานนท (2557, 25 มิ.ย.) มีความเห็นวา อันที่จริงจากขอจํากัดในความ

สูญเสียอันมากมาย สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมหาราชทรงอุตสาหะกอบกูรวบรวมและฟนฟูงาน

ศิลปกรรม ใหกลับมาเจริญรุงเรืองและเปนสมบัติใหสมัยกรุงรัตนโกสินทรไดสืบทอด ดังน้ันการศึกษา

ถึงศิลปกรรมแหงกรุงธนบุรี จึงมีความจําเปนอยางย่ิง 

เราอาจพิจารณาเห็นความเจริญรุงเรืองในศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีได จากเหตุการณทาง

ประวัติงานสมโภชนพระแกวมรกตและโคลงยอพระเกียรติ โดย นายสวน มหาดเล็ก 

  ๏ ภูมสถานที่สถิตยไท  ไชยสถาน 

 พางพิษณุกรรมชํานาญ  เศกสราง 

 ราชวังมุขพิมาน   มูลเกิด มีนา 

 เรือนรัตนซายขวากวาง  เพียบพื้นภูวดล ฯ 

  ๏ มีฉนวนขนานนํ้าพวง  ขนัดแพ 

 เปนที่ลานสมรแล  ลอฟา 

 โรงทองพระลานแด  ดูถงาน พระเอย 

 โรงพระอาภรณอา  ร่ํารื้อฤาถึง ฯ 

  ๏ โรงสรรพยุทธไว  ศาสตรา 

 โรงอัศวะคเชนทรา  เพริศแพรว 

 โรงสุธรรมพิพากษา  คดีราษ ฎรแฮ 

 โรงพระโอสถแผว  โรคใหมลายหาย ฯ 

  ๏ พระคลังทวาทัศทวน  โภคี 

 สมบัติหมื่นหมายมี  มากพรอม 

 ศาลามาตยมนตร ี  เตรียมเฟา 

 ทิมกระทอมพลลอม  รอบรั้ววังใน ฯ 

  ๏ ปอมคายคูเข่ือนข้ัน  ปราการ 

 ในนอกวังเวียงสถาน  ทานไท 

 หอรบวิชัยชาญ   เรียงรอบ 

 สบสรรพาวุธไว   ผดับเบื้องบทศรี ฯ 

  ๏ ดูดุจเธอเทพแท  นฤมิตร 

 ฤาวิษณุกรรมปลิต  จากฟา 

 ถอมถวายพระบรมสิทธ์ิ  ทรงเดช 
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 เลอวิไลยงามหลา  เลิศล้ําบุญสนอง ฯ 

(โคลงยอพระเกียรติ: 2546) 

 

จากโคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรีที่นายสวนมหาดเล็กแตง จะเห็นถึงบานเมืองสมัย

น้ันมีความเจริญดานศิลปะกรรมที่กลาวถึงพระราชวังมุขพิมาน บานเรือนแพ โรงทอง โรงพระอาภรณ 

โรงเก็บศาสตราวุธ โรงชางโรงมา โรงศาลพิพากษา โรงยา ทองพระคลัง ปอมคาย อันดุจดังเทพยาได

นฤมิต 

แผนที่กรุงธนบุรี เปนแผนที่เขียนโดยสายลับพมาซึ่งลอบเขามาสืบราชการและคนหาที่ต้ัง

ของสถานที่สําคัญของไทยในปลายรัชสมัยสมเดจพระเจาตากสินมหาราชเพื่อหาชองทางเขามาโจมตี

ไทย แลวไดสงแผนที่ฉบับน้ีกลับไปยังพมา ซึ่งแผนที่ฉบับน้ีไดตกทอดมาเปนสมบัติของวัดแหงหน่ึงใน

พมา อาจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได

นําพิมพเขียวของแผนที่ฉบับน้ี ซึ่งไดจากศาสตราจารย หมอง หมอง ทิน เพื่อนชาวพมา (มูลนิธิ

อนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม กองทัพเรือ, 2545: 29) 

เมื่อพิจารณาแผนที่ฉบับน้ีไดแสดงถึงที่ต้ังของพระราชวังเดิม แมนํ้า ลําคลอง ปอมปราการ 

วัด หมูบานของชาวตางชาติ  เขตพระราชฐานช้ันใน หรือวังหลวง  บานพระยาจักรี  เจาเมืองบางกอก  

ทาข้ึนวัง  ประตูถือนํ้าพิพัฒนสัตยา (นํ้าสาบาน)  โรงเก็บขาวเปลือก  โรงทําปน  โรงทําทอง โรงชาง

สําคัญ  บานหัวหนาชาวจีน (พระยาราชาเศรษฐี)  บานชางหลอ บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติ (มีปอม

คายทหาร) จากแผนที่สายลับพมา จะเห็นไดวากรุงธนบุรีมีความเจริญรุงเรืองดานศิลปกรรม ดาน

สถาปตยกรรมมากพอสมควร แมมีระยะเวลาสรางเมือง 15 ป จะพบเห็นทั้งพระราชวัง วัด บาน                

โรงชาง อันเปนงานศิลปกรรมที่ปรากฏในยุคสมัยน้ัน 

“ลุศักราช 1130 ปจอสัมฤทธิศก ครั้นปกุรเอกศก (พ.ศ.2322) ดํารัสใหพระเจากษัตริยศึก

เปนจอมทัพ ไปกระทําแกกรุงสัตนาคนหุตได จึงอัญเชิญพระพุทธปฏิมากรแกวมรกตลงมา ณ กรุง

ธนบุรี พระเจาอยูหัวใหแตงโรงรับเสด็จข้ึนประดิษฐานไว ณ ขางพระอุโบสถวัดแจง แลวก็กระทํา 

มหันตสักการสมโภชเปนอันมาก” (ประชุสมพงศาวดาร ภาคที่ 65 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับ

พันจันทนุมาศ (เจิม), (2506: 98-99) 

เมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงทราบขาว จึงโปรดฯใหสมเด็จพระสังฆราช และพระราชา

คณะทั้งปวงยกขบวนไปรับจนถึงเมืองสระบุรี พรอมทั้งโปรดฯใหจัดขบวนเรือเสด็จพระราชดําเนินข้ึน

ไปรับดวยพระองคเองที่ปากเกร็ด รวมเปนขบวนเรือทั้งสิ้น 246 ลํา แหเขามายังกรุงธนบุรีแลวอัญเชิญ

ไปประดิษฐานไวช่ัวคราว ณ โรงที่สรางถวายข้ึนใหมขางพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ภายในเขต

พระราชฐาน ซึ่งภายหลังเรียกกันวา โรงพระแกว สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโปรดฯใหจัดงานพระราช
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พิธีสมโภชเฉลิมฉลองพระแกวมรกตดวยมหรสพการแสดงตางๆทั้งสองฝงลํานํ้าเจาพระยาเปนเวลา               

7 วัน 7 คืน 

งานสมโภชในครั้งน้ันแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเปนการฟนฟูวัฒนธรรม

ไทยครั้งสําคัญเกี่ยวกับนาฎศิลปและการละครในรัชสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนุรี ดังจะเห็นไดจากการ

มหรสพมีการแสดงจากโรงละครหลวง ละครผูหญิงของเจานคร รวมทั้งละครนอกคณะอื่นๆของ

เอกชนอยางครึกครื้น ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากที่ทรงเอาพระทัยใส พยายามฟนฟูศิลปะการละครที่เคย

รุงเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาใหฟนตัวข้ึนมาใหม เชน เมื่อคราวลงไปปราบชุมนุมเจานครใน พ.ศ.2312 

ไดทรงนําละครผูหญิงของเจานครข้ึนมาเปนครูฝกหัดรวมกับพวกละครที่ทรงรวบรวมไดจากที่อื่น               

ต้ังเปนละครหลวงข้ึนโดยยึดแบบฉบับการละครของกรุงศรีอยุธยา ทั้งยังไดทรงพระอุตสาหะพระราช

นิพนธบทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ดวยพระองคเองถึง 4 ตอน เพื่อใหคณะละครหลวงไดนําไปฝกหัด

สําหรับออกแสดง (สาระนารูธนบุรี, 2543: 114) 

เน่ืองจากสมัยธนบุรีเปนราชธานีในระยะเวลาสั้นๆ และตองตกอยูในภาวะสงคราม

ตลอดเวลา เปนผลใหภูมิปญญาแลละวัฒนธรรมดานศิลปกรรมจึงมีอยูบาง  ที่ปรารกฏใน

ประวัติศาสตรคือ  การตอเรือเจริญมากเพราะมีการตอเรือรบ เรือสําเภา ตลอดจนเรือกระบวนไวใชใน

ราชการเปนจํานวนมากมีการกอสรางเปนจํานวนมาก  อาทิ  พระราชวัง ปอมปราการ กําแพงพระ

นคร พระอารามตาง ๆ  ลักษณะสถาปตยกรรมสมัยน้ีลวนสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน

ปลาย  เทาที่ยังปรากฏเคาเดิมในปจจุบัน ไดแกปอมวิชัยประสิทธ์ิ กําแพงพระราชวังเดิม พระตําหนัก

ทองพระโรง และพระตําหนักเกงคูในพระราชวังเดิมที่ไดรับอิทธิพลการกอสรางมาจากจีน พระอาราม

ทั้งในพระนครและหัวเมืองที่ไดรับการบูรณปฏิสังขรณในรัชกาลน้ีลวนแตไดรับการบรูณะใหมใน

รัชกาลตอมาเชนกัน สวนที่ยังแสดงลักษณะศิลปกรรมสมัยกรุงธนไดแก พระอุโบสถและพระวิหาร

นอย วัดอรุณราชวราราม  พระอุโบสถและพระวิหารเดิมวัดราชคฤห พระอุโบสถเดิมวัดอินทา

ราม  ตําหนักแดง วัดระฆังโฆสิตาราม  และพระอุโบสถวัดหงสรัตนาราม งานหัตถกรรมหรืองาน

ประณีตศิลป  งานประณีตศิลปช้ินสําคัญสมัยน้ี ไดแก ตูพระไตรปฎกลายรดนํ้าในหอวชิญาณ และงาน

จิตรกรรม  ภาพจิตรกรรมสมัยธนบุรีอาจดูไดจาก ตําราภาพไตรภูมิ (ฉบับหลวง)   

ศิลปกรรมไทยสมัยกรุงธนบุรี เปนศิลปกรรมประเภททัศนศิลป (Visual Arts) เชน 

สถาปตยกรรม (Architecture) ไดแก พระอุโบสถ พระวิหาร พระตําหนัก ซึ่งสถาปตยกรรมดังกลาว

เปนที่รวมศิลปกรรมไทยหลากหลายประเภทที่ทรงคุณคาทางสุนทรียภาพ เชน ชอฟา บราลี หางหงส 

คันทวย สาหรายรวงผึ้ง บัวหัวเสา และภายในพระอุโบสถยังมีศิลปกรรมไทยประเภทจิตรกรรม 

(Painting) อันเปนจิตรกรรมฝาผนังที่สรางสรรคข้ึนตามแบบแผนของชางไทยสมัยโบราณ ที่แสดงออก

ทั้งดานทักษะการวาดภาพระบายสีที่งดงามวิจิตร รวมทั้งการถายทอดเน้ือหาสาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
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พระพุทธประวัติ เรื่องราวที่เกี่ยวกับวรรณคดีสําคัญ เชน เรื่องรามเกียรต์ิ เปนตน โดยจิตรกร                                

ผูสรางสรรค เปนจิตรกรช้ันครูที่หายากย่ิง 

นอกจากศิลปกรรมดังกลาว ยังมีศิลปะประเภทประณีตศิลปอันงดงาม ทั้งศิลปะการเรียน

ภาพลายรดนํ้าบนตูพระไตรปฎก ซึ่งเปนศิลปหัตถกรรมที่ล้ําคาหาชมไดยากย่ิง ซึ่งผลงานศิลปกรรมที่

วิจิตรงดงามดังกลาวควรที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนไทยไดมีโอกาสรับรู ไดมีโอกาสช่ืนชมใน

ความสามารถทางทักษะศิลปะ ตลอดจนแนวความคิดสรางสรรคและจินตนาการของบรรพบุรษุไทยใน

อดีต โดยการช่ืนชมในลักษณะเชิงประจักษผานสื่อคอมพิวเตอร ที่ใหความชัดเจน รวดเร็ว รวมทั้งเปน

การจุดประกายจุดสนใจใหกับเยาวชน ใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในผลงานศิลปกรรมที่ล้ําคาดวย

สุนทรียภาพอันเกิดจากฝมือของศิลปนไทยโดยแทจริง 

ในสภาพปจจุบัน ศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีที่ล้ําคาขาดการรวบรวมและ ไมไดรับการ

เผยแพรใหกวางขวางและแพรหลายเทาที่ควร โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนไทย ซึ่งมีอยูมากมายทั่ว

ประเทศ ทั้งน้ีเพราะ ศิลปกรรมดังกลาว เปนศิลปกรรมที่สถิตอยูกับที่ต้ัง ในสวนของศิลปวัตถุและ

ศิลปะโบราณสถาน รวมทั้งเน้ือหาองคความรูเกี่ยวกับศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี ก็จะปรากฏอยูใน

จดหมายเหตุ พงศาวดาร ซึ่งเปนสื่อที่ยากตอการใหเยาวชนไดมีโอกาสรับรู หรือเรียนรู โดยเฉพาะ

เยาวชนไทยที่อยูหางไกลในแตละจังหวัด 

ในปจจุบันเยาวชนมีความสนใจในการอานนอย การจัดทําโครงการวิจัยเพื่อนําองคความรู

ศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทสื่อคอมพิวเตอร ซึ่งมีความสําคัญ

อยางย่ิงที่สามารถนําองคความรูศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี ทั้งภาพศิลปกรรมในลักษณะภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว คําบรรยาย คําอธิบาย รวมทั้งอาจมีเพลงประกอบที่เหมาะสมกลมกลืน ใหเยาวชน

ไดรับรูในชวงเวลาที่รวดเร็ว มีความชัดเจน จะกอเกิดประโยชนตอการสรางความรูความเขาใจในองค

ความรูศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีไดอยางดีย่ิง รวมทั้งจะเปนสื่อที่โนมนาวจิตใจเยาวชนใหเกิดแนวคิด           

ที่จะไปศึกษาศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีในสถานที่ตางๆ ดวยตนเองมากย่ิงข้ึนอีกดวย   

 “สารานุกรม” เปนหนังสือรวมเรื่องราวตางๆ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน                

พ.ศ.2525 ใหนิยามของคํา "สาร" วา แกน เน้ือแท สวนสําคัญ ขอใหญใจความ ถอยคํา คําวา 

“อนุกรม” หมายถึง ลําดับ ระเบียบ ช้ัน สองคําน้ีรวมกันเขา โดยวิธีสมาสเปนคําเดียวคือ 

“สารานุกรม” หมายถึง เรื่องราวที่เปนเน้ือแท เปนแกนสารนํามาเรียบเรียง โดยใชถอยคํา จัดระเบียบ

เรื่องแตละเรื่องตามลําดับ ใหอยูดวยกันในหนังสือเลมเดียวกัน หรือหลายเลมแตเปนชุดเดียวกัน คําน้ี

ใชเรียกช่ือหนังสืออางอิง หรือหนังสืออุเทศประเภทหน่ึง ลักษณะทั่วไปของหนังสือน้ี คือ อธิบาย

เรื่องราวตางๆ ที่มนุษยไดเรียนรู และไดคิดข้ึนต้ังแตโบราณสมัย จนถึงปจจุบัน มีทั้งความรูที่จัดเปน

วิชา หรือเปนศาสตร และความรูทั่วๆ ไป ที่ควรรู หรือนารู ผูจัดทําสารานุกรม จะจัดหมวดหมู และ

ลําดับความสําคัญของคําอธิบายเรื่องราวเหลาน้ี เรียงลําดับอยูในเลมเดียวกัน หรือชุดเดียวกัน 
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ตามลําดับความสําคัญ ของแตละวิชาบาง ตามลําดับความสัมพันธของแตละวิชา และสาขาวิชาใน

กลุมวิชาน้ันๆ บาง ตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของคํา ซึ่งใชเรียกช่ือวิชา หรือเรื่องราวน้ันๆ บาง 

 สารานุกรมใชเปนแหลงขอมูลคนหาคําตอบเกี่ยวกับขอเท็จจริงไดทุก ๆ แขนงวิชา สามารถ

เช่ือถือได เพราะเปนหนังสือที่ เขียนโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ ใชเปนแหลงศึกษาพื้น

ฐานความรูในเชิงประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของศาสตรในสาขาตาง ๆ สามารถคนหา

คําตอบไดสะดวกและรวดเร็ว และสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง เพราะมีการจัดเรียงลําดับเน้ือ

เรื่องอยางมีระเบียบ ในปจจุบัน หนังสือสารานุกรมมีหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ มีทั้งสําหรับ

เด็กและผูใหญ แบงเปนหนังสือสารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะวิชา ซึ่งทุกประเทศในโลกลวน

ใหความสําคัญกับหนังสือสารานุกรม จึงไดจัดทําสารานุกรมประจําชาติของตนข้ึน เพื่อใหคนในชาติใช

เปนแหลงศึกษาหาความรูในเรื่องตาง ๆ 

 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ ของโลกปจจุบันซึ่งเปนยุคโลกาภิวัตน สงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงประเทศชาติในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการศึกษาของประชาชนในแตละ

ประเทศ เพราะการที่ประเทศชาติ จะพัฒนากาวไกลไปไดมากนอยเพียงใด ก็ข้ึนอยูกับการศึกษาของ

ประชาชนในประเทศน้ัน ๆ ทั้งน้ี การศึกษาจะมีคุณภาพไดก็ตองอาศัยสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหมในการเสนอแนวคิดและเน้ือหาเพื่อกอใหเกิดกระบวนการเขาใจมากกวาการจดจํา ปจจุบัน

คอมพิวเตอรไดเขามามีสวนรวมกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนไทยมากข้ึน สถาบันการศึกษาใน

ไทยทุกแหงใหความสนใจในเรื่องการใชเทคโนโลยีเพื่อประโยชนทางดานการศึกษา เพราะเปน

สิ่งจําเปน การเรียนการสอนของไทยในปจจุบันจึงเปลี่ยนสภาพไป คอนขางมาก นักเรียน นักศึกษา 

ครูอาจารย ลวนแลวแตตองใชเครือขายคอมพิวเตอรประกอบการเรียนการสอนดวยกันทั้งสิ้น 

เทคโนโลยีหน่ึงที่ถูกนํามาใชในการเรียนการสอนของไทยในยุคปจจุบันและมีแนวโนมที่จะนาไปใชใน

อนาคตอยางแพรหลายดวย สอดคลองกับ ฑิตยา ปยภัณฑ  (2557) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“คานิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมดานการสื่อสารออนไลนของเด็กและเยาวชนไทย” ผลการวิจัยพบวา 

กิจกรรมยามวางที่เด็กและเยาวชนไทยเลือกทําเปนอยางแรกคือ ใชอินเทอรเน็ต มีความถ่ีในการใชสื่อ

ออนไลนทุกวัน และระยะเวลาที่ใชสื่อออนไลนโดยรวมน้ันมากกวา 3 ช่ัวโมงในแตละวัน ขอคนพบ

ดังกลาวแสดงใหเห็นวา เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนในระดับที่สูงมาก 

นอกจากน้ี เด็กและเยาวชนไทยมีคานิยมดิจิทัลดานเสรีภาพ ความซื่อสัตยโปรงใส การประสานความ

รวมมือ ความบันเทิงและนวัตกรรม ซึ่งปรากฏคานิยมดิจิทัลดังกลาวในระดับมาก 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ e-book เปนคําที่ยอมาจากคําวา Electronic Book หมายถึง 

หนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมเตอร เอกสารหรือหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถ

แสดงขอมูลและเรื่องราวไดหลากหลายลักษณะทั้งขอความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ผานทาง

เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆ และยังสามารถเช่ือมตอไปยังเว็บไซตเพือ่หา
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ขอมูลเพิ่มเติมได อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยอยูตลอดเวลาไดโดยมีลักษณะเปน

เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยปกติจะใชอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรจากเดิมซึ่งเปน

หนังสือที่ผลิตจากการเขียนหรือพิมพตัวอักษรหรือภาพกราฟกลงในแผนกระดาษ หรือวัสดุชนิดอื่น ๆ 

เพื่อบันทึก 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ e-book เปนนวัตกรรมของหนังสือที่แตกตางไปจากหนังสือ

ฉบับสิ่งพิมพเดิมอยางสิ้นเชิง ไมวาจะเปนในดาน ข้ันตอนการอานที่งาย สามารถแสดงผลดวยภาพ 

ขอความ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได และเช่ือมโยงกับขอความตางๆ ภายในตัวหนังสือ หรือภายนอก

เว็บไซตอื่นๆจากอินเตอรเน็ต อีกทั้งไมเปลืองเน้ือที่ในการเก็บหนังสือเพราะถูกจัดอยูในรูปแบบของ

ไฟลอิเล็กทรอนิกส นอย  

 ในดานการศึกษา e-book จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง มีโอกาสไดทบทวนความรู

ดวยตนเองมากข้ึน โดยที่ตัวครูผูสอนน้ันจะมีคุณลักษณะเปนผูช้ีแนะการเรียนรู (learning coach) 

และ เปนตัวแทนในการนําผูเรียนทองเที่ยวไปสูโลกแหงการเรียนรูได (learning travel agent) 

หนังสือ e-book มีการพัฒนารูปแบบตาง ๆ เพื่อเราความสนใจใหกับผูเรียน ประกอบกับเพื่อใหเขา

กับยุคของการเรียนรู จากการวิจัยของ เพ็ญนภา พัทรชนม (2544 : บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเรื่อง กราฟกเบื้องตนและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง กราฟก

เบื้องตน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรที่ไมเคยเรียนรายวิชา 263-201 

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 30 

คน ซึ่งการเปรียบเทียบผลทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนพบวาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกวา

คะแนนจากการทดสอบกอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับ พัดชา อินทรัศมี (2555) ไดวิจัยการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) การใชหองสมุด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 เพื่อเปนการพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด และเพื่อศึกษาผลการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) ผลการวิจัย พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การใชหองสมุด 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี

มาก สวนผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การใชหองสมุด สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 83.72 และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.28 

 ในปจจุบัน องคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรี ยังไมไดรับการดําเนินการใหเปนที่

แพรหลาย โดยเฉพาะกระบวนการในการศึกษาสืบคนใหสอดคลองและสัมพันธกับเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา การจัดทําองคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรีที่ไดจากการศึกษาวิจัย เปนลักษณะสื่อสิ่งพิมพ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) จึงเปนวิธีการหน่ึงอันสําคัญที่จะมีสวนสงเสริมและพัฒนาการศึกษา และทํา

ความเขาใจในองคความรูกรุงธนบุรีใหมีลักษณะแพรหลาย อยางกวางขวางและลึกซึ้งใหมากข้ึน อีกทั้ง
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ยังเขากับยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาไปพรอมกับเยาวชนไทยในปจจุบันที่มีความสนใจ

ในเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหองคความรูกรุงธนบุรีที่เปนองคความรูที่ความสําคัญที่คนไทย

ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนจะไดเรียนรูและศึกษา ใหเกิดความรูความเขาใจอยางถองแทสืบไป 

 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาองคความรูดานศิลปกรรมของสมัยกรุงธนบุรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 2. เพื่อพัฒนาองคความรูดานศิลปกรรมกรุงธนบุรี เปนสารานุกรม ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book)  

 3. เพื่อศึกษาความความพึงพอใจของเยาวชนในเขตธนบุรีตอสารานุกรม ในดานความรู

ศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี และลักษณะสารานุกรมประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

  

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 งานวิจัยครั้งน้ีแบงขอบเขตการวิจัยเปน 4 ดาน ดังตอไปน้ี คือ 

  1. ดานประชากร    

   1.1 ดานเอกสาร เอกสารช้ันตน เชน พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ สมุดไทย

ตางๆ และบันทึกความทรงจํา  

   1.2 เอกสารช้ันรอง เชน บทความ งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ตํารา หลกัฐานเอกสารตางๆ  

จากนักเขียน  ฯลฯ 

   1.3 นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เขตธนบรุ ี

  2. ดานเน้ือหา  

   งานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาเน้ือหาทัง้ในดานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบรุ ี

ศิลปกรรมสมัยกรงุธนบุรี ดานตางๆ คือ  จิตรกรรม  ประติมากรรม สถาปตยกรรม  ประณีตศิลปและ

ศิลปประยุกต ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะการแสดงและการละเลน วรรณกรรมที่สรางข้ึนสมัยกรุงธนบรุี  

  3. ดานพ้ืนท่ี 

   ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ศึกษาความรูทีเ่กี่ยวกบักรงุธนบรุี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เพื่อใชในการศึกษาภาคสนาม 

  4. ดานระยะเวลา 
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   ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาทางดานศิลปกรรมในสมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานี

ชวงเวลา 15 ป พ.ศ.2310–2325 และชวงเวลาที่เกี่ยวเน่ือง โดยผูวิจัยใชระยะเวลาในการดําเนินการ

วิจัย 12 เดือน 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี และกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

ตัวแปรที่ศึกษาหรือกรอบแนวความคิดการวิจัย 

การวิจัยการจัดทําสารานุกรมศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีสําหรับเยาวชน ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) มีกรอบแนวความคิดการวิจยั ดังน้ี 
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 ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน 

เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเนนวิจัยเชิงคุณภาพและเสริมดวยการวิจัยเชิง

ปริมาณโดยมีกรอบแนวคิดดังน้ี 

 

  1. การศึกษาเพื่อสรางองคความรูศิลปกรรมกรุงธนบุรี คนควาขอมูลทั้งภาคเอกสาร 

และการศึกษาภาคสนามทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ แลวทําการจัดหมวดหมูเอกสารและ

บันทึกภาพในสถานที่สําคัญที่เกี่ยวของ 
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  2. การพัฒนาองคความรูเปนสารานุกรมศิลปกรรมการสนทนากลุมเพื่อวิเคราะหให

ไดมาซึ่งการกําหนดรูปแบบของสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีและกําหนดรูปแบบของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส กลุมประเภทคํา หลักเกณฑการคัดเลือกคํา  และแนวทางรายละเอียดการเขียนเรียบ

เรียงอธิบายคํา รายการคําตางๆโดยวิเคราะหตามหลักทฤษฎีโครงสรางหนาที่ทางวัฒนธรรม และ

ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม 

   2.1 การกําหนดผูเช่ียวชาญและเชิญผูเช่ียวชาญเขียนคําตามความสมัครใจ และ

ตามที่คณะผูวิจัยกําหนด 

   2.2 ทางบรรณาธิการหลังจากไดรายละเอียดการเขียนคําที่เรียบเรียงแลวจัดสงใหผู

เปนบรรณาธิการตรวจสอบความถูกตองอยางนอย 2 รอบ 

   2.3 การออกแบบและการจัดทําสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี มีการออกแบบให

สอดคลองกับขอสรุป และความสวยงามพรอมจัดทําภาพประกอบ จากน้ันจัดทําเปนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

  3. การเผยแพรใหเยาวชนไดทดลองใชสารานุกรมและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   ปรับปรุงสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี และเขียนรายงานการวิจัยตามหลักทฤษฎี

และขอเสนอแนะ 

  4. ไดสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีสําหรับเยาวชน ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 สารานุกรม หมายถึงหนังสือที่รวมความรูทุกแขนง หรือเฉพาะแขนงใดแขนงหน่ึง มัก

เรียงลําดับตัวอักษร มาจากภาษาอังกฤษ Encyclopedia ในการวิจัยครั้งน้ีเปนสารานุกรมเฉพาะทาง

องคความรูเกี่ยวกับกรุงธนบุรี ที่เนนดานศิลปกรรม โดยนําเสนอประเภทงานศิลปกรรมที่ปรากฏใน

สมัยกรุงธนบุรีไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม การแสดง ประณีตศิลป สถาปตยกรรม 

 ศิลปกรรมกรุงธนบุรี หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางสรรคข้ึนเพื่อความงาม การใชสอยและความ

เช่ือใน 6 ดาน คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม การแสดง และหัตถกรรม 

หรือประณีตศิลป อันแสดงถึงสังคม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ในสมัยกรุงธนบุรี และที่

เกี่ยวของ 
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 เยาวชน หมายถึง ตามความหมายขององคการสหประชาชาติกําหนดไววา คนในวัยหนุม

สาว โดยในวิจัยชุดน้ีมุงเนนไปที่เยาวชนที่ศึกษาอยูในเทียบเทาระหวางศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนถึงระดับปริญญาตรี และอาศัยอยูในเขตธนบุร ี

 สารานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง หนังสือที่รวบรวมความรูเฉพาะแขนง มาจาก

คําภาษาอังกฤษ Electronic Book  หมายถึง หนังสือที่สรางโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร มีลักษณะ

เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่อยูในรูปแบบดิจิทัล มีขอมูลตัวอักษรและภาพ วีดีทัศน และเสียงดนตรี

ประกอบ จัดทําในรูปแบบซีดีรอม สามารถเปดใชงานไดโดยคอมพิวเตอร ในวิจัยชุดน้ีเปนการรวบรวม

องคความรูในเรื่องศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 

 1. เกิดองคความรูดานศิลปกรรมในสมัยกรุงธนบุร ี

 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีไวเผยแพรในศูนยธนบุรี

ศึกษา 

 3. มีสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีที่จัดทําในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสําหรับ

เผยแพรสูภายนอก อาทิ การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไป

ใชประโยชน 

 4. เยาวชนไดรับองคความรูศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี ในลักษณะสื่อสารานุกรมประเภท

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) อยางถูกตองและชัดเจน 


