
บทที่ 2 

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยเรื่อง “สารานุกรมศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส”  ผูวิจัย

ไดแบงขอมูลในการศึกษาออกเปน 5 สวน เพื่อนํามาใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะห ดังน้ี 

  1. ประเภทและลักษณะทางศิลปกรรม 

  2. ขอมูลเกี่ยวกบัศิลปกรรมสมัยธนบุรี 

  3. ขอมูลเกี่ยวกับสารานุกรม 

  4. ขอมูลเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  5. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

1. ประเภทและลักษณะทางศิลปกรรม 

 

 พจนานุกรมศัพทศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2541.น 26) อธิบาย

ความหมายของศิลปะไววา ผลแหงพลังความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณตางๆ 

ใหปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา 

ประสบการณ รสนิยม และทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณี หรือความเช่ือในลัทธิศาสนา ศิลปะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ วิจิตรศิลปและ           

ศิลปประยุกต  

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบายความหมายไววา 

 ศิลปกรรม หมายถึง สิ่ งที่ เปนศิลปะ , สิ่ งที่สร างสรรค ข้ึนเปนศิลปะเชน งาน

ประติมากรรม งานสถาปตยกรรมจัดเปนศิลปกรรม 

 จิตกรรม หมายถึง ศิลปะประเภทหน่ึงในทัศนศิลปเกี่ยวกับการเขียนภาพวาดภาพ, 

รูปภาพที่เขียนหรือวาดข้ึน 

 ประติมากรรม หมายถึง ศิลปะสาขาหน่ึงในจําพวกวิจิตรศิลปเกี่ยวกับการแกะสลัก             

หินออน โลหะ เปนตน ใหเปนรูปหรือลวดลายตางๆ 

 สถาปตยกรรม หมายถึง ศิลปะและวิทยาเกี่ยวกับงานกอสราง ที่ประกอบดวยศิลปะ

ลักษณะ 
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 วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ, งานประพันธ, บทประพันธทุกชนิดทั้งที่เปนรอยแกว

และรอยกรอง, เชน วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร วรรณกรรมของเสฐียร โกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส 

วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน; (กฎ) 

 งานนิพนธที่ทําข้ึนทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนาคํา

ปราศรัยสุนทรพจน และหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 

 นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะแหการละครหรือการฟอนรํา 

 การละเลน หมายถึง มหรสพตางๆ, การแสดงตางๆ, เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง 

 

ตามหลักการสากลทางดานศิลปกรรมน้ันไดแบงลักษณะของการสรางสรรคศิลปะออกเปน

ประเภทตางๆได 5 ประเภท ในการวิจัยครั้งน้ีจะเพิ่มเติมอีก 1 ประเภท 

1.1 จิตรกรรม ไดแกผลงานที่สรางสรรคดวยการวาดเสน การเขียนสี หรือการพิมพ จนเกิด

เปนภาพ ลงบนวัสดุพื้นผิวประเภทตางๆ มีลักษณะเปนงาน 2 มิติ  

1.2 ประติมากรรม ไดแกผลงานที่สรางสรรคดวยการปน การแกะ การสลัก การหลอโลหะ 

จนเปนวัตถุที่มีลักษณะ 3 มิติ ลงบนวัสดุประเภทตางๆ เชน ไม โลหะ ดิน หิน เปนตน 

1.3 สถาปตยกรรม ไดแก ผลงานสรางสรรคที่มีลักษณะเปนสิ่งกอสรางประเภทตางๆ เชน 

พระราชวัง บาน อาคาร โบสถ กุฎี ศาลา ยังพระโยชนทั้งในดานการพักอาศัย การทํางาน การ

ประกอบพิธีกรรม ฯลฯ 

1.4 วรรณกรรม คือผลงานการสรางสรรค ที่ถายทอดผลงานผานตัวอักษรและภาษา 

แสดงออกในลักษณะ บทละคร บทกวี คําฉันทวรรณกรรม ผานการแสดงออกทางการขับรอง การราย 

อาจแสดงรวมกบัการเลนดนตรี  

1.5 นาฏศิลป ดนตรี และการแสดง ไดแก ผลงานที่แสดงออกดวยทวงทา ลีลาภาษากาย 

รวมกับการบรรเลงดนตรี หรือการรองอยางมี ทวงทํานองไพเราะ  

นอกเหนือจากผลงานการสรางสรรคประเภทตางๆ ทางศิลปะ ดังกลาวมาข้ันตนแลว ยัง

อาจรวมไปถึงผลงานทางดานการออกแบบประยุกตและผลงานประณีตศิลป ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ

ผูคน ไมวาจะเปน ผลงานทางดานหัตถกรรม ขาวของเครื่องใชที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตองผูคนใน

สมัยกรุงธนบุรี 

 

2. ขอมูลเก่ียวกับศิลปกรรมสมัยธนบุร ี

 

 2.1 ความเปนมาของกรุงธนบุร ี
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  กรุงธนบุรี ถือเปนอดีตราชธานีอันเกาแกครั้งกอนกรุงรัตนโกสินทร  มีประวัติความ

เปนมาสืบเน่ืองจากการกอบกูเอกราช จากองคสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กรุงธนบุรีน้ันต้ังอยูใน 

ที่ราบสามเหลี่ยมปากแมนํ้าเจาพระยา ที่มีความอุดมสมบูรณ ประกอบกับสภาพภายหลังสงครามกับ

พมา ทําใหกรุงศรีอยุธยาเกิดความเสียหายยากแกการบูรณะปฏิสังขรฟนฟู ในชวงป พ.ศ.2310 จึงยาย

ราชธานีมาที่กรุงธนบุรี เดิมที่พื้นที่บริเวณน้ีเรียก “บางกอก”  ซึ่งอาจเพี้ยนมาจากคําวา “บางเกาะ”  

เน่ืองจากมีลักษณะเปนเกาะเล็กเกาะนอยจากแมนํ้าลําคลอง กอนหนาน้ีในชวงปพ.ศ. 2100 ไทยเริ่ม 

มีการติดตอคาขายทางทะเลกับกับตางชาติ ตอมาในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช จึงโปรดให

ยกเมืองบางกอก เปนเมืองหนาดาน และ พระราชทานนามวา “ธนบุรีศรีมหาสมุทร”  นับเปนเมืองทา

ที่สําคัญเมืองหน่ึง ของสยาม 

  หลังจากสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงทําการกอบกูเอกราชและไดทําการ

รวบรวมชุมนุมตางๆเปนที่เรียบรอยแลว จึงทําสถาปนากรุงธนบุรีข้ึนเปนราชธานี ภายหลังสมเด็จกรม

พระยาดํารงราชานุภาพ ทรงไดแสดงเหตุผลและที่มาของการเลือกกรุงธนบุรีเปนเมืองราชธานี ของ

สมเด็จพระเจาตากสิน ก็ดวยเหตุผลที่ธนบุรี อยูไมไกลจากกรุงศรีอยุธยา อีกปจจัยหน่ึงคือการที่ต้ังอยู

ในบริเวณที่มีแมนํ้า ที่สามารถเช่ือมตอกับทะเลอันอํานวยใหกับการเดินทาง การติดตอและทําการคา

กับชาวตางชาติ อีกทั้งในดานยุทธภูม ิที่เปนอุปสรรคของขาศึกที่จะตองเดินทางลึกเขามาในแมนํ้า  

  ยุคสมัยของกรุงธนบุรีน้ันมีแมวาจะมีอายุเพียง 15 ป  (พ.ศ. 2310–พ.ศ. 2325 ) แต

ดวยเปนสวนหน่ึงของชวงเวลาที่สําคัญทางประวัติศาสตร เปนเสมือนรอยตอแหงยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรชาติไทย นับจากกรุงศรีอยุธยามาสูกรุงรัตนโกสินทรอีกทั้งการเขามาต้ังรกรากใหม และ

การอพยพของผูคน ต้ังแตเมื่อปลายสิ้นสุดสงครามกับพมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงการมี

สัมพันธทางทางการทูตและการคาขายกับชาวตางชาติ ทําใหเกิดการสงผานความรูทางด าน

ศิลปวัฒนธรรม หลากหลายแขนง ที่นาจะอนุรักษและทําการศึกษา เพื่อเปนสวนหน่ึงหลักฐานยืนยัน 

ในความเจริญรุงเรืองของประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 

  จุลทัศน พยาฆรานนท (2558) ไดกลาวไววา ศิลปกรรมสมัยธนบุรี  หมายถึง  งาน

ศิลปะประเภทตาง ๆ ที่ไดรับการสรางข้ึนระหวางสมัยที่เมืองธนบุรีไดรับการสถาปนาข้ึนเปนราชธานี

ในชวงพุทธศักราช 2313 ถึงพุทธศักราช 2324  เปนเวลา 14 ป  ในแผนดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4  

หรือพระเจาอยูหัวแหงกรุงธนบุรี  ซึ่งตอมารูจักในพระนามสมเด็จพระเจาตากสินกรุงธนบุรี 

  ระยะเวลา  14  ปเศษของราชธานีแหงสยามประเทศสมัยหน่ึง  ซึ่งมีนามวากรุงธนบุรี

น้ัน  เปนระยะเวลาไมนอยสําหรับการสรางบานเมืองข้ึนใหม  เปนพระราชนิเวศสถานที่ประทับของ 

พระเจาแผนดินและเจานาย กับเหยาเรือนเปนที่อยูอาศัยของขุนนาง พอคา ประชาราษฎร ที่มา

รวมกันอยูเปนชุมชนใหม  หลังจากการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาราชธานีเดิมไปไมนาน  การต้ังถ่ินฐานเปน

ที่อยูอาศัยไดเปนปรกติสุขและย่ังยืน  ณ  ราชธานีแหงใหม  ผูคนทั้งหลายทั้งชาวบานและชาวเมือง
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ลําดับข้ึนไปแตที่ราชการ  ขุนนาง  เจานาย ถึงพระเจาแผนดินยอมมีความตองการเครื่องบริโภคและ

เครื่องอุปโภคตามขนาดฐานะ  กิจการ  เปนตน  สําหรับดํารงชีวิตใหเปนอยูประจํากับใชประกอบการ

งานทั้งในสวนที่เปนราชการ  การอาชีพของราษฎร  การบํารุงขวัญและจิตใจใหบริบูรณแกสังคม           

ราชธานีใหม 

  ศิลปกรรมไดช่ือวาเปนสิ่งชุบยอมจิตใจใหเปนสุขเมื่อไดพบเห็นรูปวัตถุ  ซึ่งประกอบ 

ดวยศิลปะลักษณะเรียบงายไปจนประณีตวิจิตร หรือสัมผัสเสียงที่ไพเราะเสนาะหูก็ยอมทําใหใจสงบ

เย็น  เปนตน  ศิลปกรรมน้ันยังมีผูกลาววาเปนสิ่งประหน่ึงอาภรณสําหรับมนุษยตางจากหนังหรือขน

คลุมกายสัตว  มนุษยสรางบานเมืองบริบูรณดวยศิลปกรรมอยางประณีตวิจิตรไดนานาประการ  ยอม

เปนสิ่งแสดงใหประจักษวามนุษยแหงน้ันพนความเปนคนปา  และบานเมืองถ่ินน้ันพนจากเปนบานปา

เมืองเถ่ือน   ประการฉะน้ีเน่ืองดวยมีสิ่งศิลปกรรมเปนด่ังอาภรณประดับกายประดับเมือง เปนเครื่อง

เชิดชูความเปนผูเจริญ 

  สมัยที่กรุงธนบุรีมีฐานะเปนราชธานีแหงสยามประเทศเพียง 14 ป  งานศิลปกรรม

นานาประเภท  ควรไดรับรูอยูไมนอย  แมในระยะเวลาของการเปนราชธานีอาจจะไมนาน แตควร

ทราบไดวา  การสรางงานศิลปกรรม ณ กรุงธนบุรีน้ัน มิไดเปนการสรางคนพวกหน่ึงใหมีความสามารถ

เปนชาง   นานาชนิด ข้ึนใหมเพื่อสรางงานศิลปกรรมแหงกรุงธนบุรี  แตบรรดาผูเปนชางสามารถทํา

การชางตางๆ ไดน้ัน ตางเปนคนอยูในสมัยกรุงศรอียุธยายังไมเสียแกขาศึก  ภายหลังเสียกรุงคนพวกที่

เปนชางยังมีอยู  ก็มิไดรับการชักชวนมาอยูรวมกัน ณ ราชธานีแหงใหม  จึงมีผูที่สามารถทําการสราง

งานศิลปกรรมไดอยางตอเน่ืองโดยไมขาดสายตลอดเวลา 14 ป อน่ึง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกขาศึก

น้ันมักจะเขาใจกันในภายหลังวาไมมีผูคนชาวกรุงศรีอยุธยาเหลืออยูเลย  เรื่องน้ีนาจะเขาใจผิด           

ถาพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีจะทราบไดวา  พระเจาแผนดิน  เจานาย  

ขุนนาง  ขาราชการ  พลเมือง  ที่กรุงธนบุรีตางก็เปนชาวกรุงศรีอยุธยาที่เหลือมาภายหลังเสียกรุง    

ศรีอยุธยาดวยกันทั้งน้ัน  ดังน้ี งานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีจึงกลาวไดวาเปนการสืบสานศิลปกรรม

สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา  มิใหขาดสายไวไดชวงหน่ึง 

  จุลทัศน พยาฆรานนท (2558) ไดอธิบายถึงศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีไวสรุปเฉพาะ

หัวขอไดดังน้ี กําแพงเมืองธนบุรี พระราชวังหลวง พระที่น่ังทองพระโรง ศาลาลูกขุน หอพระปริตร 

พระตําหนักแพ กําแพงพระราชวังหลวง สถานที่ราชการ กรมชางสิบหมู ตูหนังสือ วรรณกรรมสมัย

ธนบุรี พระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ลิลิตเพชรมงกุฎ นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 

โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี กฤษณาสอนนอง นิทานเรื่องปาจิตกุมารกลอนอาน และมหรสพ

สมัยกรุงธนบุรี 

  ในการคนควาขอมูลและการสืบคนหลักฐานทางดานประวัติศาสตรทางศิลปวัฒนธรรม

ของกรุงธนบุรี ทั้งจากการรวบรวมเอกสารการออกสํารวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร และ การสืบหาวัตถุ
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ที่ยังคงเหลือ อยูในสมัยน้ัน ตามที่มีการบอกกลาว พบวามีประวัติความเปนมาที่นาสนใจ อีกทั้งมีที่มา

สืบเน่ืองมาจากวัฒนธรรมเดิม ผสมผสานกับวัฒนธรรมของผูมาใหม 

  ศิลปะสมัยกรุงธนบุรีตามพระราชประวัติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ไดสะทอนความ

เกี่ยวของกับผลงานทางศิลปะผานทางพระราชประวัติและพระราชพงศาวดารที่เลาสืบตอกันมา อกีทัง้

มีหลักฐานทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆที่แสดงถึงความเจริญรุงเรือง 

 2.2 ผลทางดานจิตรกรรมในสมัยกรุงธนบุร ี

  งานศิลปะทางดานจิตรกรรมในสมัยกรุงธนบุรีที่จัดไดวามีช่ือเสียงและมีความโดดเดน

คือ สมุดภาพไตรภูมบิุราณ หรือที่เรียกวา“ สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี ” สมเด็จพระเจากรุงโปรด

ใหจัดทําข้ึนในปพ.ศ.2319 โดยมีจุดประสงคเพื่อใหประชาชนเขาใจถึงเรื่องนรกและสวรรคอยาง

ถูกตองตามหลักทางพุทธศาสนาเพื่อการประกอบกรรมดีและละเวนจากความช่ัว สมุดภาพไตรภูมิถือ

เปนเอกสารสําคัญทางดานประวัติศาสตรและงานชางศิลปกรรมที่มีคุณคาย่ิง ซึ่งสมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรีทรงโปรดใหสรางไว 2 ฉบับ ปจจุบันอยูที่ประเทศไทย 1ฉบับ  ณ หอสมุดแหงชาติ อีกฉบับหน่ึง

อยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเบอลินนประเทศเยอมันนี สมุดภาพมีลักษณะเปนสมุดภาพขนาด

ใหญ วัสดุเปนกระดาษเน้ือดี เมื่อคลี่สมุดเลมน้ีออก จะมีความยาวถึง 34.72 เมตร ภายใน

ประกอบดวยภาพเขียนสีที่งดงาม เปนการเขียนทั้ง 2หนากระดาษ นายชางและที่ทําการเขียนภาพ 

ปรากฏนามไดแก หลวงเพชรวกรรม นายนาม นายบุญษา และนายเรือง สวนอาลักษณผูเขียนคํา

บรรยายคือ นายบุญจัน นายเชด นายสน และนายทองคํา 
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ภาพท่ี 2 ภาพสวรรคช้ันดาวดึงสที่มพีระอินทรเปนใหญสมุดภาพไตรภูมิหมายเลขที ่10 

ท่ีมา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรงุศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบรุ ีเลมที่ 2. หนา 31. 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญสมุดภาพไตรภูมิหมายเลขที ่10 
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ท่ีมา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรงุศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบรุ ีเลมที่ 2.หนา 80. 

 2.3 ผลงานดานประติมากรรมสมัยกรุงธนบุร ี

  เน่ืองดวยประสบกับสภาวะหลังสงครามและการฟนฟูบานเมือง อาจมีผลทําใหผลงาน

ประติมากรรมสมัยกรุงธนบุรีพบไดนอยโดยเฉพาะผลงานที่มีขนาดใหญ เทาที่มีหลักฐานการสรางและ

คนพบได ก็จะเปนลักษณะประติมากรรมรูปเคารพ บูชา พระพุทธรูปในวัด ผลงานประติมากรรมเทาที่

มีหลักฐานและมีความโดดเดนคือ พระพุทธรูปปางตรัสรู ภายในพระอุโบสถหลังเกา วัดอินทราราม ที่

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ทรงโปรดใหสราง งานประติมากรรมอีกช้ินหน่ึงคือ พระสุรัสวดี ซึ่งเปน

ประติมากรรมไมแกะสลัก ปดทอง มีลักษณะสวยงามประณีต 

  ราตร ี  โตแพงพัฒน (มปป.) กลาววา เปนเทพองคหน่ึงของฮินดูที่มีความเฉลียวฉลาด 

ทางดานอักษรศาสตร กรมพระสุรัสวดีซึ่งมีหนาที่รวบรวมบัญชีพลไปเปนทหาร ถือเอาเทพองคน้ีเปนที่

เคารพบูชา รูปประติมากรรมไมแกะสลักที่เห็นอยูน้ีจึงเปรียบเสมือนพระภูมิเจาที่ ที่ทําหนาที่ปกปอง

รักษาคุมครอง ปจจุบันงานช้ินน้ีเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

 2.4 ผลงานดานสถาปตยกรรมในสมัยกรุงธนบุร ี

  งานสถาปตยกรรม ในสมัยกรุงธนบุรีไววา ที่ปรากฏในพงศาวดารมีอยูเปนจํานวน

มากมายแตเปนการกลาวถึงโดยรวม ต้ังแตตนรัชกาลเปนตนมา โดยมิไดแจงรายละเอียดครบทุกแหง 

และเมื่อกาลเวลาผานไปอาคารสิ่งกอสรางเหลาน้ี ยอมเกิดการชํารุดทรุดโทรม จนตองมีการ

บูรณปฏิสังขรณกันเรื่อยมา ดังน้ันยังมีสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญย่ิงปรากฏอยู น้ันคือ พระราชวัง

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ยังมีสถาปตยกรรมภายในวัดที่สําคัญหลาย

แหง เชน อุโบสถหลังใหญ วัดหงสรัตนาราม อุโบสถหลังเกา ตําหนักจันทรและตําหนักแดงภายใน วัด

ระฆังโฆษิตาราม 
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ภาพท่ี 4  หอไตร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

 

 

 

 2.4.1 พระราชวังพระเจาสมเด็จกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม ในปพุทธศักราช 

2310 ณ บริเวณริมแมนํ้าเจาพระยาปากคลองบางกอกใหญดานเหนือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสรางพระราชวังข้ึน เมื่อทรงสถาปนาราชธานีแหงใหมที่เมืองธนบุรีแลว 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กลาวถึงการสรางพระราชวังแหงน้ีวา “ใหปลูกสราง

พระราชวัง และพระตําหนักขางในใหญนอยสําเร็จบริบูรณ”พระราชวังสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีน้ี ใน

สมัยตอมาเมื่อ พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริย

แหงกรุงรัตนโกสินทรยังคงประทับอยูตอมารวม  สองเดือนเศษ เมื่อพระราชวังใหมสรางเสร็จแลวจึง

เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังน้ัน พระราชวังเดิมจึงวางลง ทรงมีพระราชดําริวา พระราชวังแหงน้ีเปน

สถานที่สําคัญ เพราะมีปอมปราการสําหรับพระนครอยู จึงโปรดฯใหเปนวังสําหรับเจานาย แตใหกับ

เขตวังใหแคบลง พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีจึงเปนวังที่ ประทับของเจานายในสมัยตอมาหลายพระองค 

จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทาน

พระราชวังเดิมใหเปนโรงเรียนนายเรือ แตปจจุบันคือที่ทําการกองทับเรือ  

 2.4.2 พระตําหนักทอง  

  นอกจากพระตําหนักเกงคูแลว ในพระราชวังเดิม ยังมีพระตําหนักแบบ

สถาปตยกรรมไทยอีกหลังหน่ึง คือ พระตําหนักทอง ในสมัยรัชการที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
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ฟาจุฬาโลกมหาราช ไดโปรดฯใหรื้อไปสรางถวายสมเด็จพระสังฆราชศรีที่วัดระฆัง ครั้นถึงสมัย

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวราชการที่ 3เกิดไฟไหมวัดน้ี พระตําหนักทองก็พลอยมอดไหมไป

ในครั้งน้ันดวย 

 2.4.3 ทองพระโรง 

  เปนอาคารโถง  มีลักษณะเปนอาคารทรงไทยช้ันเดียว  แตมีพระที่น่ังสองหลัง

เช่ือมตอกัน  หลังแรกเปนทองพระโรง  หลังคาประดับชอฟาใบระกา  หางหงส  มุงกระเบื้องดินเผา  

ยกพื้นสําหรับใหขุนนางเขาเฝา  กออิฐถือปูน  สวนที่ประทับออกวาราชการเปนอัฒจันทรช้ันลดพื้นไม

สูง 1.20 เมตร  มีบันไดสองขางสวนหลังที่สอง  เรียกวา  พระที่น่ังขวาง  เปนสวนพระราชมณเฑียร

พื้นไมเครื่องบนเหมือนพระที่น่ังหลังแรก 

  ทองพระโรงน้ีเปนสถานที่สําหรับทรงวาราชการแผนดิน  และเปนที่พักผอน

พระราชอิริยาบถ  เมื่อสิ้นรัชกาล  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ทรงใชทองพระ

โรงน้ีวาราชการเปนการช่ัวคราว  ในขณะที่การสรางกรุงรัตนโกสินทรยังไมแลวเสร็จ  ทองพระโรงใน

ปจจุบันเช่ือกันวา  คงไมเปลี่ยนแปลงจากของเดิมมากนัก  ปจจุบันกองทัพเรือไดทําการบูรณะอยางดี 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ทองพระโรงพระราชวังเดิม 

 

 2.4.4 ปอมวิชัยประสิทธ์ิ 

  ในป พ.ศ. 2314 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโปรดฯ ใหดัดแปลงปอมวิชาเยนทร  

ที่สรางในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แลวพระราชทานนามใหมวา ปอมวิชัยประสิทธ์ิ รูปแบบ
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ของปอมน้ีมีลักษณะเปนปอมปราการแบบตะวันตก มีหอคอย กําแพงและเชิงเทินสูง มีบันไดข้ึนได

สะดวกจากดานใน  เมื่อข้ึนไปยืนอยูบนเชิงเทิน จะเห็นพื้นที่ ริมฝงเจาพระยาฝงตรงขามไดชัดเจน 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ปอมวิชัยประสิทธ์ิ 

 

 2.5 ผลงานดานประยุกตศิลปและงานประณีตศิลป 

  ตามหลักฐานที่คนพบ ผลงานประยุกตศิลปและปราณีตศิลปในสมัยธนบุรีมักปรากฏ

อยูในขาวของเครื่องของเครื่องใช เครื่องเรือน และงานหัตถศิลประเภทตางๆ เชน ตูลายรดนํ้า เขียน

ลายลงรักปดทอง เครื่องเบญจรงค พระแทนบรรทม พระแทนวิปสสนา เงินพดดวง 

  2.5.1 ตูไทยโบราณ 

   ราตรี โตแพงพัฒน (ม.ป.ป., น.36-70) กลาววา ตูไทยโบราณน้ี  แตเดิมผูเปน

เจาของอาจใชใสเสื้อผา  สิ่งของตาง ๆ และเมื่อถวายไวแกพระศาสนาแลว  พระสงฆผูรับถวายคงจะ

ใชเปนที่เก็บหนังสือ  หรือพระธรรมคัมภีร  ตูเหลาน้ีนิยมเขียนลวดลายตกแตงดวยวิธีลงรักปดทอง 

หรือที่เรียกวา ลายรดนํ้า สวนสําคัญของตูไทยโบราณที่ทําใหมีช่ือเรียกแตกตางกันไปน้ัน  คือ  

สวนลางของตู  ตูไทยโบราณที่มีมุมขาตูเปนขาสี่เหลี่ยม  เรียกกันวาตูขาหมู   

    ถาตูชนิดน้ีมีลิ้นชักดวยเรียกวา ตูขาหมูมีลิ้นชัก แตหากมุมขาตูทั้ง 4 จําหลัก

เปนรูปเทาสิงห  ก็เรียกตูเทาสิงห  และถาเปนตูชนิดน้ีมีลิ้นชัก  ก็เรียน  ตูเทาสิงหมีลิ้นชัก  นอกจากน้ี

ยังมีอีกชนิดหน่ึง  คือ  ตูฐานสิงห  ซึ่งทําฐานตูเปนรูปฐานสิงหและประเภทสุดทาย เปนตูเทาคู ซึ่งมี

ลักษณะขาดานลางโคงคูเขาหาพื้นตูเหมือนสิงหคูเขาสําหรับตูไทยโบราณในสมัยกรุงธนบุรีพบอยู  2  
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ประเภท  คือ  ตูขาหมู  และตูขาหมูมีลิ้นชักสวนลายรดนํ้าที่เขียนลงบนตูน้ัน  ชางนิยมเขียนบายกนก  

เปนพื้น  สวนมากทําเปนเถากนก  ต้ังตนจากขอบลาง  พุงข้ึนสูขอบบนของตู  โดยจะเขียนเปนลาย

เถากนกเคลาภาพ  ตูไทยโบราณที่มีลายกนกเถาแตงตัวตูน้ัน  ในสมัยอยุธยาจะทําเปนตัวกนกใหญแต

มีความอิสระ  ออนชอย  พลิ้วไหว  ชอกนกสะบัดคลายเปลวเพลิง  ในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเปนระยะคาบ

เกี่ยวสิบเน่ืองของอิทธิพลชางฝมือสมัยอยุธยา  จึงมีลีลาการเขียนคลายคลึงกันมาก 

  2.5.2 พระแทนบรรทมของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีพระแทนองคน้ีประดิษฐานอยูใน

วิหารดานหนาที่เรียก วิหารพระเจาตาก วัดอินทาราม ทําดวยไมกระดานสองแผนประกอบกัน  

ลูกกรงที่ลอมรอบพระแทนทําดวยงาและมีแผนงาจําหลักลายดอกพุดตานประดับอยูโดยรอบ  

   ไดรับข้ึนทะเบียนโบราณวัตถุในประกาศราชกิจจานุเบิกษา ตอนที่ 64 วันที่ 22 

พฤศจิกายน 2492 

  2.5.3 พระแทนสําหรับประทับเจริญวิปสสนากรรมฐาน 

   พระแทนองคน้ีประดิษฐานอยูในโบสถนอย  วัดอรุณราชวราราม  หนา             

พระพุทธปรางค  เปนพระแทนทําดวยไมแผนเดียว  มีลวดลายจําหลักเปนลายประจํายาม  และดอก

พุดตาน 

   ไดรับข้ึนทะเบียนโบราณวัตถุในประกาศราชกิจจานุเบิกษา ตอนที่ 64 วันที่ 22 

พฤศจิกายน 2492 

  2.5.4 เงินพดดวง  : เงินตราที่ผลิตดวยมือ 

   ชาวไทยใชพดดวงเปนเงินตราแลกเปลี่ยนมาต้ังแตสมัยสุโขทัย  พดดวงทําดวย

โลหะ คือ เงินแท ทองคําแท  รูปลักษณะของพดดวงคลายกับลูกกระสุนปนโบราณ  มีขนาดกะทัดรัด  

หลายขนาด  หลายราคา  มีความทนทาน  และมีคาในตัวเอง  

   ลักษณะโดยทั่วไปของเงินพดดวงจะคลายคลึงกัน  คือเปนเหมือนกอนโลหะ

คอนขางกลม แตสิ่งที่เห็นเดนชัดบนผิวของเงินตราชนิดน้ี  คือตราที่ตีประทับ  ตราน้ีสวนใหญจะมีอยู

สองตรา  คือ ตราประจําแผนดินและตราประจํารัชกาล  สําหรับเงินพดดวงในสมัยกรุงธนบุรีมีผู

สันนิษฐานวา ตราประจําแผนดินเปนรูปจักร  4  แฉก  ระหวางแฉกมีจุด  สวนตราประจํารัชกาล  มี

รูปคลายสอมสองงาม  ปลายดามสอมมีจุดอยูภายในวงกรอบ  เรียกวา  ทวิวุธ  รูปลักษณะเหมือนเงิน

พดดวงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

 2.6 ผลงานวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุร ี

  นอกจากงานศิลปกรรมประเภทตางๆที่กลาวมา สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงให

ความสําคัญ แมวาจะมีเวลาเพียงเล็กนอย หลังจากเสร็จสิ้นศึกสงครามและการฟนฟูบานเมือง น่ันคือ

งานทางดานการประพันธ ผลงานประเภทวรรณกรรมในสมัยธนบุรีเทาที่คนพบหลักฐานน้ัน มีอยู 8 
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เรื่อง คือ บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ลิลิตเพชรมงกุฎ อิเหนาคําฉันท นิราสพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 

(นิราศกวางตุง ปาจิตกุมารกลอนอาน และ พระโพธิสัตวโกสามภิน 

  สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระราชนิพนธวรรณคดีสําคัญไว คือเรื่องรามเกียรต์ิ ซึ่งมี

เคามูลมาจากมหากาพยของอินเดีย “รามายณะ” สัญนิษฐานวาทรงพระราชนิพนธหลัง จากการ

วางเวนสงคราม และอยูในพระทัยในพระศาสนา สังเกตจากตัวละครในเรื่องมักจะมีฤทธ์ิเดชในทาง

ปรีชาญาณ เปนสวนใหญ นอกจากน้ียังมีมีบุคคลสําคัญที่มีบทบาทอีก 2 ทานคือ หลวงสรวิชิต หรือ

เจาพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งภายหลังเปนกวีเอกในสมัชรัชกาลที่ 1 เปนผูแตงวรรณกรรม ลิลิตเพชร

มงกุฎ และ อิเหนาคําฉันท  บุคคลอีกทานหน่ึงคือ นายสวนมหาดเล็ก ผูแตงโครงยอพระเกียรติ           

พระเจากรุงธนบุรี โดยเน้ือเรื่องกลาวถึงพระราชประวัติสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ต้ังแตยกทัพจาก

จันทบุรี มาสูการกูอิสรภาพ จนนํามาสูการสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี(มูลนิธิพระราชวังเดิม : 

2550) วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีคงรับอิทธิพลสมัยอยุธยาเพียงแตรูปแบบการแตงเทาน้ัน การใชถอยคํา

และความนึกคิดของกวีมีลักษณะเฉพาะตัว สะทอนความรูสึกนึกคิด สภาพจิตใจ และบุคลิกลักษณะ

ของชาวธนบุรีออกมาใหเห็นไดอยางชัดเจน และงดงามดวยศิลปะแหงการเรยีงรอยถอยคําที่เรียบงาย 

ใฝสันโดษมีลักษณะเปนวรรณกรรมอยางแทจริง วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรีสวนใหญแตงข้ึนตามเคา

เรื่อที่มี มาแตกอน สงอิทธิพลถึงการสรางวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรนับเปนการสืบทอดภูมิ

ปญญาตอเน่ือง มาอยางไมขาดสาย (สุภาพร มากแจง, 2541 น.101-112) 

 

3. ขอมูลเก่ียวกับสารานุกรม 

 

 3.1 ประวัติและวิวัฒนาการของสารานุกรม 

  กองบรรณาธิการสารานุกรมโทรคมนาคมไทยไดทําการจัดเก็บขอมูลประวัติและ

วิวัฒนาการของสารานุกรม (สารานุกรมโทรคมนาคมไทย, 2558 : ออนไลน) ไดกลาวถึงสารานุกรม 

(Encyclopedia) คือ หนังสือที่รวบรวมความรูทั่วๆ ไปหรือความรูเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง เชน 

ดานพืช ดานคอมพิวเตอร ดานภูมิศาสตรฯลฯ สารานุกรมชุดหน่ึงอาจจะประกอบดวยสารานุกรมเลม

เดียว หรือหลายเลม ซึ่งในแตละเลม จะมีการจัดเรียงที่แตกตางกันออกไปอาจเรียงลําดับตามตัวอักษร 

หรือเรียงลําดับตามเน้ือหาเพื่อความสะดวกตอการคนหาความรูตางๆ โดยเน้ือหาในสารานุกรมอาจจะ

มีภาพประกอบรูปถายหรือตัวอยางเพื่อชวยใหผูอานสามารถเขาใจไดงายย่ิงข้ึน 

  สารานุกรมบริเตนนิกา (Encyclopedia Britannica) เปนหนังสือชุดแรกที่เปน

สารานุกรมอยางแทจริง ถูกตีพิมพข้ึนครั้งแรกเปนภาษาอังกฤษที่เมืองเอดินเบิรก (Edinberg) 

ประเทศสกอตแลนด เมื่อป ค.ศ.1768–1771 สารานุกรมบริเตนนิกาเปนสารานุกรมที่เกาแกที่สุด            

ในโลกซึ่งเขียนและเรียบเรียงโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งเปนสารานุกรมที่ไดรับความนิยม จาก
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ผูใชงานไดตีพิมพออกมาอีกหลายครั้ง (edition) สารานุกรมบริเตนิกา เปนตนแบบในการจัดทําสารา 

นุกรมในยุคตอๆมา เพราะหลังจากที่สารานุกรมบริเตนนิกาถูกเผยแพรไดมี สารานุกรมรูปแบบเดียว 

กัน เกิดข้ึนอีกมากมาย ซึ่งในปจจุบันสารานุกรมบริเตนนิกา มีการตีพิมพบทความมากกวา 100,000 

บทความ (อางอิงขอมูลจากสารานุกรมวิกิพีเดีย) ตัวอยางสารานุกรมบริเตนิกาในยุคแรกอยางสารา-       

นุกรมบริเตนนิกา ณ หอสมุดของมหาวิทยาลัยแหง Groningenประเทศเนเธอรแลนดและตัวอยาง

สารานุกรมบริเตนนิกา ป ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) ในรูปแบบซีดีดังรูปสารานุกรมบริเตนนิกาป ค.ศ.

2007 โดยนายจอรจ เคาซ ประธานบริษัท เอนไซโคพีเดีย บริทานนิกา อิงค. เปดเผยผานแถลงการณ

วา การยุติการตีพิมพของสารานุกรม เปนเรื่องที่คาดคิดกันมานานแลว มันเปนข้ันตอนของการ

วิวัฒนาการของเรา จากการเปนผูผลิตหนังสือสารานุกรมที่เราเคยเปน ไปสูการเปนผูผลิตสื่อการ

เรียนรูดิจิตอล สอดคลองกับ ไทยรัฐออนไลน 14 มี.ค.2555 ไดกลาวถึง เอนไซโคพีเดีย บริทานนิกา 

สารานุกรมเกาแกที่สุดที่ยังคงติพิมพอยูในโลก ประกาศยุติการตีพิมพแลว และจะหันไปทําสารานุกรม

รูปแบบออนไลนเต็มตัว สํานักขาวตางประเทศรายงานเมื่อวันที่ 14 มี.ค. วา บริษัทสารานุกรม 'เอน

ไซโคพีเดีย บริทานนิกา' สารานุกรมที่ตีพิมพมายาวนานกวา 244 ป ของอังกฤษ และถูกใชสําหรับการ

อางอิงทางวิชาการมากที่สุดในโลก ประกาศเตรียมยุติการตีพิมพอยางเปนทางการ และจะเปลี่ยน 

แปลงการนําเสนอเปนแบบดิจิตอลอยางเต็มตัว เน่ืองจากยอดขายฉบับพิมพตกตํ่าลงอยางมากในยุค

อินเทอรเน็ต ทั้งน้ี เอนไซโคพีเดีย บริทานนิกา เริ่มตีพิมพครั้งแรกเมื่อป 1768 ในประเทศสกอตแลนด 

กอนที่จะยายโรงพิมพไปยังเมืองชิคาโกของสหรัฐฯ ในป 1901 โดยยอดขายพุงถึงจุดสูงสุดในป 1990 

ซึ่งขายไดถึง 120,000 ชุด หลังจากน้ัน เมื่อเขาสูยุคอินเทอรเน็ต ผูคนเริ่มหันไปคนขอมูลในโลก

ออนไลนมากข้ึน ทําใหยอดขายของ เอนไซโคพีเดีย บริทานนิกา ลดลงอยางมาก อยางเมื่อป 2010             

ก็ขายไดเพียง 8,000 ชุดเทาน้ันบริทานนิกา จึงหันมาทําสารานุกรมในแบบดิจิตอล โดยทําเปน              

ซีดีมัลติมีเดียครั้งแรกในป 1989 และเริ่มทําเปนสารานุกรมออนไลนครั้งแรกในป 1994 และมีผูเขาใช

งานกวา 100 ลานคนทั่วโลก 

  สารานุกรมยุคปจจุบันไดถูกปรับปรุงไปตามวิวัฒนาการทั้งดานเน้ือหา ที่มีความ

หลากหลายมากย่ิงข้ึนและรูปแบบในการเผยแพรที่แตกตางกันออกไป ปจจุบันสารานุกรมถูกเผยแพร

อยางแพรหลาย ในรูปแบบของหนังสือสารานุกรม ซีดีสารานุกรม และเว็บไซตสารานุกรมเพื่อให 

ผูอานสามารถเลือกใชงานไดเหมาะสม และสามารถเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและรวดเร็วมากกวาใน

อดีต ภาพรวมของการสํารวจขอมูลสารานุกรมดังกลาวทั้งหมด สามารถสรุปรวมในรูปของวิวัฒนาการ

ยอของสารานุกรมนําเสนอในรูปวิวัฒนาการยอของสารานุกรม ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน 

 3.2 ความหมายของสารานุกรม 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดใหความหมาย คําวา “สารานุกรม” เปนคําสมาสจากคํา 

“สาร” และ “อนุกรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหนิยามของคํา “สาร” 
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[สาน,สาระ] (น) หมายถึง แกน, เน้ือแท มักใชเขาคูกับคํา แกน เปนแกนสาระ; ขอความ, ถอยคํา, 

เรื่องราว “อนุกรม” (น) หมายถึง ลําดับ, ระเบียบ, ช้ัน, เชน โดย อนุกรม, นิยมใชเปนสวนทายของ

สมาส เชน พจนานุกรม ปทานุกรม นามานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม เมื่อนําคํามาสมาสเปนคํา

เดียวคือ “สารานุกรม” (น) หนังสือที่รวบรวมความรูทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหน่ึง มักเรียง

ตามลําดับอักษร 

  นอกจากน้ีสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (ออนไลน) ยังไดกลาวถึง สารานุกรมใน

ภาษาอังกฤษใชคําวา encyclopedia หรือ encyclopædia (encyclopaedia) มาจากศัพทเดิมใน 

ภาษากรีกโบราณ ἐγκύκλιαπαιδεία (enkykliapaideia) ประกอบดวยคํา “enkyklios” 

(“en”=“in” + “kyklios” ="circle") "circular"หรือความหมายอีกนัยหน่ึง คือ "general"รวมกับ 

“paideia”ซึ่งหมายถึง "education, child-rearing" เมื่อนํามาแปลตามกันจะไดความหมายวา 

“generaleducation” แตในหนังสือบางฉบับก็จะใหความหมายตางออกไปวา หมายถึง "training in 

a circle (สารานุกรมโทรคมนาคมไทย, 2558 : ออนไลน) 

ดังน้ันอาจกลาวโดยรวมไดวา สารานุกรมเปนหนังสือที่อธิบายเรื่องราว ใหความรู

พื้นฐานในเรื่องตางๆ อยางกวางขวาง และใหความรูทั่วๆ ไป เขียนโดยผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชา

น้ันๆ ขอมูลที่นําเสนอจะอยูในรูปบทความ เรียบเรียงตามลําดับอักษรของช่ือเรื่องหรือหัวเรื่องหรือ

กลุมเน้ือหา และมีดัชนีชวยในการคนเน้ือหา หนังสือสารานุกรมมีทั้งชนิดเลมเดียวจบ และเปนชุด

หมายเลมจบ 

 3.3 ความสําคัญของสารานุกร แมนมาส ชวลิต (2531 : 67-68.) ไดกลาวถึงความสําคัญ

ของหนังสือสารานุกรมไวดังน้ี 

  1. หนังสือสารานุกรมเปนหนังสือซึ่งรวมวิชาความรู และเรื่องราวตางๆ ที่มนุษยเรียนรู

และไดคิดสรางสรรคไวทั้งหมดจึงนับเปนคลังทรัพยสินทางปญญาที่บริบูรณในตัวเอง เปดโอกาสใหผู

ใฝรูสามารถอานเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเองไดทุกเวลาตามความสามารถของตน เหมือนหองสมุด

ขนาดเล็กที่เคลื่อนยายไดตามผูเปนเจาของความรูในหนังสือสารานุกรมที่สรางข้ึนในแตละยุคแตละ

สมัยจะทันสมัยที่สุดสําหรับยุคน้ันๆ 

  2. มีสวนในการสรางและพัฒนาวิธีการจัดระบบความรูตางๆ มีการจัดหมวดหมูความรู 

เรียงลําดับความสําคัญของความรู ช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางความรูในสาขาวิชาตางๆ การสรางคํา

แทนเน้ือเรื่อง และการเลือกคําสําคัญที่มีอยูในเรื่องแตละเรื่องมาจัดทําเปนดัชนีคนเรื่อง ทายเลมหรือ

ในเลมสุดทายของชุดทั้งเพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาเรื่องที่ตองการ วิธีการเหลาน้ีเปนตนเคา

สวนหน่ึงของวิชาบรรณารักษศาสตร และสารนิเทศศาสตรในปจจุบัน 

 3.4 ประเภทของสารานุกรม สารานุกรมสามารถแบงได 3ประเภท คือ  
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  3.4.1 สารานุกรมท่ัวไป (General encyclopedia) คือ สารานุกรมที่มีขอบเขต

กวางขวางครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใชคนหาเรื่องทั่วไป โดยมีการจัดทําโดยแบงกลุมกลุมผูอานไดแก

สารานุกรมสําหรับผูใหญ และสําหรับเด็ก เชนสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน 2498-ปจจุบัน 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ตัวอยางสารานุกรมไทยฉบบัราชบัณฑิตยสถานในยุคแรก 

ท่ีมา : http://www.thaitelecomkm.org /TTE/News/a_Biography_and_Evole/  index.php 

 

  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. 

กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาลสมเด็จพระ

เจาอยูหัว, 2526-ปจจุบัน.สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดย

พระราชประสงคในพระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัว ฉบับเสริมการเรียนรู . กรุงเทพฯ : โครงการ

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2548-ปจจุบัน 

  3.4.2 สารานุกรมเฉพาะวิชา (Subject encyclopedia) คือ สารานุกรมที่ให

ความรูขอเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาหน่ึงๆ อยางลึกซึ่งกวางขวางกวาคําอธิบายในเรื่องเดียวกันใน

สารานุกรมทั่วไป  

  นอกจากน้ี วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี( 2558 :ออนไลน) ไดกลาวถึงสารานุกรมที่เปนที่

รูจักกันดี คือ สารานุกรมบริเตนนิกา Encyclopedia Britannica สารานุกรมที่เกาแกที่สุดในโลกที่มี

การตีพิมพฉบับแรกในภาษาอังกฤษในชวงป พ.ศ.2311-2314 (ค.ศ.1768–1771) ในเมืองเอดินบะระ 

สกอตแลนด ซึ่งในปจจุบันไดมีการตีพิมพและจําหนายในฉบับซีดี 

  สารานุกรมสามารถเปนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ดังที่ปรากฏในสารานุกรมที่มี

ช่ือเสียง สารานุกรมบริเตนนิกาในภาษาอังกฤษและสารานุกรมบร็อกเฮาส (Brockhaus) ใน

ภาษาเยอรมัน หรือสารานุกรมอาจจะเปนเรื่องราวเฉพาะทางเชน สารานุกรมเกี่ยวกับ การแพทย 

ประวัติศาสตร ปรชัญา หรืออาจจะเปนสารานุกรมที่ครอบคลุมเน้ือหาในแตละภูมิภาค ประเทศ หรือ
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กลุมชน และขณะที่บางสารานุกรมจัดทําข้ึนเฉพาะกลุมเปาหมาย เชนสารานุกรมสําหรับเยาวชน ที่จะ

มีเน้ือหาที่อานงาย และเขาใจงาย สารานุกรมจะใชการจัดเรียงหัวขอ 2 ลักษณะ คือ เรียงตามอักขระ 

และ เรียงตามกลุมเน้ือหา ในยุคปจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีไดมีการนําสารานุกรมมาจัดเก็บใน

รูปแบบใหมรวมถึงการจัดเรียงลําดับขอมูล ดังตัวอยางเชนโครงการวิกิพีเดีย และ เอชทูจีทู (h2g2) 

เพื่อใหการใชงานสารานุกรมงายตอการใชสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนสารานุกรมภาษาไทยจัดทําข้ึนเปนรูปเลม โดยมีเน้ือหาบางสวน

เผยแพรในระบบออนไลน เปนสารานุกรมไทยแบบเปนชุด เนนความรูที่เกิดข้ึนและใชอยูในประเทศ

ไทย จัดทําโดยคนไทย เพื่อใหคนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสไดอาน แตละเลมรวบรวมเน้ือเรื่องจาก

หลากหลายสาขาวิชา เน้ือหาของเรื่องตางๆ เรียบเรียงใหเหมาะสมกับ 3 ระดับความรู ใหแกเด็กรุน

เล็ก เด็กรุนกลาง และเด็กรุนใหญ รวมทั้งผูใหญที่สนใจทั่วไป แตละเรื่องเริ่มตนดวยเน้ือหาของระดับ

เด็กรุนเล็ก ตามดวยเน้ือหาของรุนกลางและรุนใหญตามลําดับ เน้ือหาในแตละระดับพิมพดวย

ตัวอักษรขนาดตางกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 8 สารานุกรมบริเตนนิกาในยุคแรก 
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ภาพท่ี 9 สารานุกรมบริเตนนิกา ป ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) ในรูปแบบซีดี 

ท่ีมา : http://www.thaitelecomkm.org/TTE/News/a_Biography_ and_Evole/index.php 

 

  สารภี ภูมิประเทศ (2543อางถึงใน จารุณี อภิวรชัย และบุญยืน จันทรสวาง, 2555) 

ปจจุบันหนังสือสารานุกรมมีหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ มีทั้งสําหรับเด็กและผูใหญ แบงเปน

หนังสือสารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะวิชา ซึ่งทุกประเทศในโลกลวนใหความสําคัญกับ

หนังสือสารานุกรม จึงไดจัดทําสารานุกรมประจําชาติของตนข้ึน เพื่อใหคนในชาติใชเปนแหลงศึกษา

หาความรูในเรื่องตาง ๆ ประเทศไทยก็เชนกัน ไดมีการจัดทําสารานุกรมที่มีเอกลักษณเฉพาะของชาติ

ไทยข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ซึ่งจัดเปนสารานุกรมที่มีช่ือเสียงและไดรับความนิยมแพรหลายที่หองสมุดทุกแหงมีไว

ใหบริการเพื่อศึกษาคนควาดังน้ัน หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนหนังสือที่รวบรวมวิชาการอันเปนสาระไวครบถวนทุกแขนงเปน

ประโยชนอยางย่ิงสําหรับใชเปนแหลงศึกษาคนควาในหองสมุด ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานคําแนะนําการใชไววา การที่จะใชหนังสือสารานุกรมใหเกิด

ประโยชนน้ัน ควรจะตองวิเคราะหหลักสูตรทุก ๆ ช้ัน วามีเน้ือหาบทเรียนเรื่องใดที่ตรงกับบทความใน

สารานุกรมตอนใดบาง เพื่อใหครูและนักเรียนสามารถใชสารานุกรมคนหาคําตอบเพิ่มความรูได 

นอกจากน้ี ควรมีการสงเสริมใหใชสารานุกรมอยางคุมคา ไดแกการแขงขันตอบปญหาจากสารานุกรม 

ตลอดจนการสงเสริมใหครูใชสารานุกรมเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนอีกดวย 

  3.4.3 การจัดกลุมแบงประเภทของสารานุกรมเสร ี
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   สารานุกรมสามารถแบงออกไดหลายประเภทหลายรูปแบบ ซึ่งขอมูลจาก

สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย [wikipedia.net] ใหหลักการแบงประเภทของสารานุกรม ออกเปน 4 

ประเภท ไดแก  

   (ก) แบงตามผูแตงหรือเรียบเรียงเน้ือหา  

   (ข) แบงตามความเจาะจงของเน้ือหา  

   (ค) แบงตามการเรียงลําดับของเน้ือหา  

   (ง) แบงตามรูปแบบในการนําเสนอ  

   จากขอมูลการสํารวจ ประเภทของสารานุกรมดังกลาวและจากขอมูลประกอบ

อื่นๆ โครงการจัดทําสารานุกรมโทรคมนาคมไทยจึงแบงประเภทของสารานุกรมที่เกี่ยวของกับ

โครงการฯ เพื่อการจัดทําและการบริหารโครงการฯ ออกเปนสองประเภทตามลักษณะของการจัดทํา 

คือ สารานุกรมโดยผูเช่ียวชาญและสารานุกรมเสรี โดยสารานุกรมโดยผูเช่ียวชาญ มีเน้ือหามาจากการ

เขียนและเรียบเรียงโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะคุณภาพและการยอมรับจากผูใชงาน ข้ึนอยูกับช่ือเสียงของ

ผูเช่ียวชาญ หรือสํานักพิมพ เชน สารานุกรมบริเตนนิกา (Britannica) ของประเทศสกอตแลนด             

เปนตน  

   สวนสารานุกรมเสรีมีเน้ือหามาจากบุคคลทั่วไปหลากหลายอาชีพสามารถแกไข

ปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือหาไดทันทีผานทางเว็บไซต เนนหลักการมีสวนรวมของผูใชหรือบุคคลในวงกวาง 

ดังน้ัน เน้ือหาสารานุกรมเสรี จึงมีความหลากหลายของขอมูล และมีปจจัยทางดานลิขสิทธ์ิ ที่ผูอาน

สามารถนําเน้ือหาหรือซอฟตแวร ไปใชงานไดภายใตขอกําหนด โดยไมเสียคาใชจาย เชน สารานุกรม

เสรีวิกิพีเดีย (Wikipedia) ดังน้ันทางโครงการฯจึงนําขอเดนของสารานุกรมทั้งสองประเภทมา

ประกอบใชรวมกันโดยแสดงลักษณะการจัดทําสารานุกรมโดยผูเช่ียวชาญ และสารานุกรมเสรี  

 3.5 สารานุกรมอินเทอรเน็ต 

  หองสมุดดิจิตอล และหองสมุดเสมือนเทคโนโลยี น้ีก็คงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในยุค

ศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับพัลลภ พิริยะสุรวงศ (2543) การพัฒนาการเรียนการสอนเปนการพัฒนา

ในรูปแบบของการปรับรื้อระบบการเรียนการสอนใหม โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่เกี่ยวกับการเจรญิงอก

งามในตัวผูเรียนเนนทักษะการเลือกสารสนเทศ การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลขาวสาร 

ขณะเดียวกันตองทําการฝกทักษะกระบวนการจัดกระทํากับขอมูลขาวสารใหกับผูเรียนพรอมกับการ

ตอบสนองกับขอมูลขาวสารอยางชาญฉลาด ครู และนักเรียนตองชวยกันสรางสรรคสารสนเทศ 

เพื่อใหเกิดคุณคาตอการเรียนการสอนครูตองพัฒนาการสอนโดยเพิ่มทักษะการสืบคนสารสนเทศ

ใหกับนักเรียน และประเมินผลจากการนํามาใชมากกวาการจดจําเน้ือหา หมายถึงอาศัยสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมในการเสนอแนวคิดและเน้ือหาเพื่อกอใหเกิดกระบวนการเขาใจ

มากกวาการจดจํา 
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  ระบบการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 น้ีผูเรียนจะตองเปนผูจัดการเรื่องการเรียนรูของ

ตนเอง โดยใชระบบเครือขาย การเรียนรูจากคอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาทมากข้ึน ดังน้ันหลักสูตรที่

ใชในการจัดการเรียนการสอนจะถูกจัดแยกเปนประเภท ผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนหลักสูตรที่

หลากหลายมากข้ึนในสวนของตัวครูผูสอนน้ันครูจะมีบทบาทในฐานะเปนตัวแทนของการเรียนรู 

(learning agent) ตองมีแผนการเรียนรูเปนรายบุคคล (personal learning plan) และจัดทําระบบ

การประเมินจะหลากหลายมากข้ึน ไมไดวัดเฉพาะความรูในแบบทดสอบเทาน้ัน ฉะน้ันการเรียนรูใน

ยุคน้ีเทคโนโลยีมีบทบาทมาก e-book จึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรู

ดวยตนเอง มีโอกาสไดทบทวนความรูดวยตนเองมากข้ึน โดยที่ตัวครูผูสอนน้ันจะมีคุณลักษณะเปนผู

ช้ีแนะการเรียนรู (learning coach) และ เปนตัวแทนในการนําผูเรียนทองเที่ยวไปสูโลกแหงการ

เรียนรูได (learning travel agent) หนังสือ e-book มีการพัฒนารูปแบบตาง ๆ เพื่อเราความสนใจ

ใหกับผูเรียน ประกอบกับเพื่อใหเขากับยุคของการเรียนรูในยุคน้ีเรามักจะพบ e–book ในรูปลักษณที่

มีทั้งภาพและเสียงที่ไดรับการพัฒนาโดยโปรแกรมตาง ๆ เพิ่มข้ึนมาอีก 

  จะเห็นไดวา e–book ในยุคศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี 

สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะและการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด เพื่อสนองตอบความหลากหลายทางดาน

สติปญญา ของผูเรียนแตละคน พรอมทั้งใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่บาน (home – based 

education) มากข้ึน ผูเรียนสามารถเรยีนอยูที่บาน โดยเรียนจากประสบการณของนักการศึกษาที่มี

ความรูในเรื่องน้ันๆโดยตรง ซึ่งนับวาเปนนวัตกรรม แหงการเรียนรูใหมที่นาคนหา เพื่อผูเรียนจะเกิด

องคความรูตอไปอยางไมหยุดย้ัง นอกจากน้ีจากงานศึกษาวิจัยเรื่องคานิยมดิจิทัล กับพฤติกรรมดาน

การสื่อสารออนไลนของเด็กและเยาวชนไทย (ฑิตยา ปยภัณฑ : 2557) พบวา กิจกรรมยามวางที่เด็ก 

และเยาวชนไทยเลือกทําเปนอยางแรกคือ ใชอินเทอรเน็ต มีความถ่ีในการใชสื่อออนไลนทุกวัน และ

ระยะเวลาที่ใชสื่อออนไลนโดยรวมน้ันมากกวา 3 ช่ัวโมงในแตละวัน ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา 

เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนในระดับที่สูงมาก นอกจากน้ี เด็กและเยาวชนไทยมี

คานิยมดิจิทัลดานเสรีภาพ ความซื่อสัตยโปรงใส การประสานความรวมมือ ความบันเทิงและ

นวัตกรรม ซึ่งปรากฏคานิยมดิจิทัลดังกลาวในระดับมากทุกคานิยม ณ ที่น้ีจะขอกลาวถึงคานิยมดิจิทัล

ดานเสรีภาพและการประสานความรวมมือเทาน้ัน การใหคุณคากับคานิยมดิจิทัลในหลายๆ ดานอาจมี

ความเกี่ยวของกับการเรียนรูทางสังคมอันสืบเน่ืองจากการใชสื่อออนไลนอยางเขมขน เมื่อพิจารณาถึง

สื่อออนไลนอยางอินเทอรเน็ตที่มีลักษณะเปดกวาง เปนพื้นที่ที่ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็น 

ตลอดจนความรูสึกนึกคิดตางๆ ไดโดยไมถูกปดกั้น ดวยคุณลักษณะของสื่อขอน้ีจึงทําใหเด็กและ

เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตมากับการใชสื่อออนไลนมีคานิยมดิจิทัลดานเสรีภาพ ดวยความคุนชินกับ

ความมีอิสระเสรี อันเปนสิ่งที่สื่ออินเทอรเน็ตมีใหภายใตบริบทการสื่อสารออนไลน และดวย

คุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลนที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถสราง แลกเปลี่ยน และแบงปน ตลอดจน
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รวมกันจัดทําเน้ือหาในลักษณะที่เสริมแรงและเกื้อหนุนกันไดแลวก็มีสวนเอื้อใหเด็กและเยาวชนไทย

เรียนรูผานประสบการณจริงของการใชสื่อออนไลน อาทิ การชวยแบงปนหรือแชรขอความผานสื่อ

สังคมออนไลน อยางการ ตามหาเด็กหาย หรือการขอบริจาคเลือดวาเปนทางหน่ึงที่สามารถชวยเหลือ

ผูอื่นได การเช่ือมั่นในพลังของสารานุกรมออนไลนวิกิพีเดีย (wikipedia) ก็นับเปนอีกตัวอยางหน่ึงที่

สะทอนใหเห็นคานิยมดิจิทัลดานการประสานความรวมมือของเด็กและเยาวชนไทยไดอยางชัดเจน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10  สารานุกรมบริเตนนิกาออนไลน สารานุกรมเสรวิีกิพีเดีย 

ท่ีมา : http://www.libraryhub.in.th/2009/12/29/case-study-encyclopeadia-online-

britannica-vs-wikipedia/ 

 

 3.6 กระบวนการจัดทําสารานุกรม 

  อาจารยจุลทัศน พยาฆรานนท (บรรยาย, 25 มิถุนายน 2557) ไดกลาวถึงการทํา

สารานุกรมไวดังตอไปน้ี 

  สารานุกรมน้ีมี เปาหมาย คือ การเรียนรูผานสื่อ มีเ น้ือหาหลักที่ เกี่ยวของกับ

ประวัติศาสตรและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีความสําคัญและเปนประโยชนตอแผนดินอยางย่ิง 

  1. ความหมาย 

   สารานุกรม หมายถึง รวบรวมความรูทุกแขนง หรือแขนงใดแขนงหน่ึงก็ไดเรียง

ตามลําดับตามบท หรือถามตอบเพื่อคลายความสามารถ 

 

 

  2. หลักการทํางาน 

   2.1 การวางแผน 
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    ควรกําหนดวาจะทําอะไรกอน – หลัง และกําหนดขอบเขตของพื้นที่ที่จะ

ศึกษา และการกําหนดเน้ือหาใหชัดเจน 

   2.2 การกําหนดกลุมคํา และจํานวนคํา 

    ในการน้ีตองกําหนดจํานวนคําวาในหน่ึงเลมจะมีจํานวนคํากี่คํา โดยวิธีสราง

คําใหมีจํานวนมากพอ แลวจึงคัดเลือกคําที่เหมาะสมไว ในการกําหนดกลุมคําน้ีควรใหมองเห็น

ภาพรวมของสารานุกรมอยางพอเขาใจ 

  3. การกําหนดคณะบรรณาธิการ 

   คณะบรรณาธิการ มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

   3.1 แจกคําใหผูเขียน 

   3.2 ติดตามตนฉบับ 

   3.3 จัดระเบียบขอมูลคํา 

   3.4 มีคณะกรรมการตรวจทาน 

   3.5 มีผูeditปรับแกเปนสํานวนใกลเคียงกัน 

   3.6 รวบรวมตนฉบับ จัดลําดับ จัดหาภาพถายประกอบ 

   3.7 ออกแบบและจัดทําตนฉบับArtwork 

 

   3.1.1 การกําหนดกลุมคํา 

    อาจแบงเปน 10  หมวด คือ 

    1) คนไดแก  คนสําคัญ  ผูทรงคุณวุฒิ  คหบดี  ขุนนาง  ขาราชการ  ครู  

นักดนตรีกวี นักประพันธ  พระ  นักบวช  ผูนําชุมชน 

    2) สถานที่  วัด  มัสยิด  โรงเรียน  ศาลเจา  สุสาน  กุโบร  โบราณสถาน 

ทาเรือ  ประตูนํ้า  สะพาน  ถนน  คลอง  ตรอก  ซอย  ยาน  บาน  บาง  ชุมชน  ภาษา  ชาติพันธุ 

    3) อาชีพ  ทํานา  ทําสวน  คาขาย  ชางนาค  ศิลปกรรม   

    4) พาหนะ  พาหนะทางนํ้าเรือ  40  ประเภท 

    5) เครื่องมือ  ประกอบอาชีพ  เชน  คันโพง  เครื่องทุนแรง   

    6) พืชพันธุ 

    7) สัตวเสือปลา 

    8) อาหารการกินกับขาว 

    9) มหรสพการละเลน 

    10) ภูมิปญญาการแกปญหา 

   3.1.2 การจําแนกคํา 
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    ควรจําแนกคําตามนํ้าหนักและความสําคัญ โดยพิจารณาเน้ือหาเปนหลัก  

ตัวอยางเชน  

 

    1) คําแมบท /คําต้ังมีขอบขายคอนขางทั้งกวางขอบและซับซอน  ยาว

ประมาณ 25-50  หนา  A 4 

    2) คําเอกมีรายละเอียดมากความยาว  10  หนา  A  4 

    3) คํารองมีเน้ือหาสมบูรณในตัวความยาว  3 – 5  หนา  A 4 

    4) คํายอยอธิบายสั้น ๆ เชน  พระพุทธรูปปาตางๆ  ความยาว1หนาA 4 

    ทั้งน้ีเพื่อนําองคความรูกรุงธนบุรีไปพัฒนาเปนสารานุกรมประวัติศาสตรกรงุ

ธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สําหรับเยาวชน 

 3.7 ลักษณะเฉพาะของสารานุกรม 

  สุนิตย   เ ย็นสบาย (2543 : 70 อางถึงสุทธิลักษณ  อําพันวงศ )   ไดกลาวถึง

ลักษณะเฉพาะของสารานุกรม  ไวดังน้ี 

  3.7.1 สารานุกรมมีทั้งชนิดเลมเดียวจบ  และชนิดเปนชุดหลายเลมจบ  

  3.7.2 สารานุกรมสามารถอานไดหลายระดับ  ทั้งข้ันงายสําหรับเยาวชนหรือผูมี

ความรูในระดับปานกลาง  และข้ันยากสําหรับผูมีความรูสูง                 

  3.7.3 สารานุกรมประกอบดวยบทความทางวิชาการดานตางๆ  โดยสังเขปเขียนโดย

ผูทรงคุณวุฒิ  จัดเรียงตามลําดับอักษร 

  3.7.4 มีช่ือเต็มหรืออักษรยอของผูเขียนบทความกํากับไวที่ทายเรื่องทุกเรื่อง 

  3.7.5 มีภาพประกอบบทความบางเรื่อง  

  3.7.6 สารานุกรมของตางประเทศสวนมากจะมีบรรณานุกรมโดยจัดไวทายบทความ 

แตละเรื่อง 

  3.7.7 มีดรรชนีคนควาเรื่องยอย ๆ  ในเลม  สารานุกรมบางชนิดแยกเลมไวตางหาก 

 3.8 ประโยชนของสารานุกรม 

  สุนิตย  เย็นสบาย (2543 : 70 อางถึงสุทธิลักษณ  อําพันวงศ)  ไดกลาวถึงสารานุกรม

จะใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ  ในทุกแขนงวิชา  ใหคําอธิบายเรื่องราวตาง ๆ  ไวอยางละเอียด

ทั้งในเชิงประวัติความเปนมา  วิวัฒนาการตลอดจนความรูทั่วไป  เหมาะที่จะทําการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง  และเปนคูมือบรรณารักษในการบริการตอบคําถามเปนอยางดี ประโยชนของสารานุกรมกลาว

สรุปไดดังน้ี 

  3.8.1 ใชเปนแหลงขอมูลคนหาคําตอบเกี่ยวกับขอเท็จจริงไดทุก  ๆ แขนงวิชา 
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  3.8.2 ขอเท็จจริงในหนังสือสารานุกรมเช่ือถือได  เพราะเปนหนังสือที่เขียนโดย

ผูทรงคุณวุฒิใน สาขาวิชาน้ัน ๆ                       

  3.8.3 ใชเปนแหลงศึกษาพื้นฐานความรูในเชิงประวัติความเปนมา  และวิวัฒนาการ

ของศาสตรในสาขาตาง ๆ  อยางทั่วถึง 

  3.8.4 ไดความรูที่ทันสมยัเพราะมีการปรับปรุงเน้ือหาทุกๆป 

  3.8.5 ผูใชสามารถคนหาคําตอบไดสะดวกและรวดเร็ว  เพราะมีเครื่องมือชวยคน คือ

ดรรชนี (Index) 

  3.8.6 ผูใชสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพราะมีการจัดเรียงลําดับเน้ือเรื่องอยาง

มีระเบียบ   

  3.8.7 ใชเปนคูมือของบรรณารักษในการบริการตอบคําถามไดเปนอยางดี 

  3.8.8 วิธีใชสารานุกรม 

   3.8.2.1 พิจารณาดูวาเรื่องที่ตองการเปนความรูพื้นฐาน  หรือความรูเปนเรื่อง

เฉพาะวิชา 

   3.8.2.2 เลือกใชสารานุกรมใหถูกกับเรื่องที่ตองการเชน 

     1) ความรูพื้นฐานงายๆสั้น ๆใชสารานุกรมทั่วไปสําหรับเยาวชน 

     2) ความรูพื้นฐานอยางละเอียดใชสารานุกรมทั่วไปสําหรับผูใหญ 

     3) ความรูเฉพาะวิชาใหเลือกใชสารานุกรมเฉพาะวิชาซึ่งแบงออกเปน

สาขาวิชาตาง ๆ 

   3.8.2.3 เปดดูดรรชนีเพื่อดูเรื่องที่ตองการคนหาวาอยูในเลมใดหนาเทาไร   

โดยพิจารณาใหถูกกับลักษณะของสารานุกรม  เชน 

     1) เปดดูดรรชนีทายเลม  (สารานุกรมสําหรับเยาวชนและสารานุกรม

บางชุดดรรชนีอยูดานหนา 

     2) เปดดูดรรชนีที่เลมสุดทายของชุด  (สารานุกรมสําหรับผูใหญและ

สารานุกรมบางชุดอยูทายเลม) 

     3) ดูอักษรนําเลม หรือคําแนะที่สันหนังสือ เพื่อดูวาเรื่องที่ตองการอยู

เลมใด  

     4) กอนใชสารานุกรมแตละชุดควรอานวิธีใชเปนลําดับแรก  แลวจึง

คนหาเรื่องที่ตองการ 

  ความถูกตองของขอมูลของสารานุกรม จากการจําแนกประเภทของสารานุกรม

ตนแบบทั้งสองลักษณะ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบดานความถูกตองของขอมูล เปนดัชนีที่ใชช้ีวัด 

เพื่อนํามาประกอบจัดทําสารานุกรมโทรคมนาคมไทยไดประเภทหน่ึง ดังน้ันผลการสํารวจดานความ
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ถูกตอง สารานุกรมโดยผูเช่ียวชาญ (เชน สารานุกรมบริเตนนิกา) และสารานุกรมเสรี เชน สารานุกรม

วิกิพีเดีย จึงเปนตัวอยางที่พิจารณา ดังน้ีสารานุกรมบริเตนนิกา (www.britannica.com) อันเปน

สารานุกรมที่เกาแกที่สุดในโลกในรูปแบบของหนังสือ และไดปรับตัวดวยการเพิ่มชองทางการเผยแพร

ความรูผานทางเว็บไซตและอื่นๆสารานุกรมน้ีมีเน้ือหาที่ไดมาจากการเรียบเรียงโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะ

สาขาวิชาและมีอายุยาวนาน เปนที่รูจักและเปนที่นาเช่ือถือ รวมทั้งเปนตนแบบในการจัดทํา

สารานุกรมอื่นๆ ในหลากหลายภาษาเชนกัน สวนสารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย (www.wikipedia.org) 

ไดรับความนิยมแพรหลายเน่ืองจากเปนสารานุกรมออนไลนเผยแพรทางอินเทอรเน็ต สามารถคนหา

ขอมูลรวมถึงสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุงแกไขเน้ือหาไดผานทางเว็บไซต เนนหลักการมีสวนรวมของผูใช

หรือบุคคลในวงกวาง จากความนิยมดังกลาวสารานุกรมทั้งสองประเภทน้ี จึงไดรับการสํารวจดาน

ความถูกตองของขอมูล ทั้งน้ีมีผลจากการทดสอบกับเน้ือหาดานวิทยาศาสตรโดยเนเจอร (Nature) 

อันเปนวารสารทางดานวิทยาศาสตรซึ่งไดรับความเช่ือถือ ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2548 หัวขอ

เรื่อง “Internet encyclopedias go head to head” โดยทําการเลือกตรวจสอบความถูกตองของ

เน้ือหา การใชคําที่เหมาะสม ความสวยงามของประโยคที่ใชวามีความผิดพลาดตางกันมากนอย

เพียงใด ซึ่งผลปรากฏวาสารานุกรมบริเตนนิกาโดยผูเช่ียวชาญที่มีการจัดทําและเผยแพรมายาวนานมี

ความผิดพลาด 123 แหง เฉลี่ย 3 แหงตอเรื่องหรือบทความ สวนสารานุกรมเสรีวิกิพีเดียอันเกิดจาก

การสราง และปรับปรุงแกไขโดยบุคคลทั่วไปและมีอายุนอยกวามาก ปรากฏมีขอผิดพลาดอยู 162 

แหงเฉลี่ย 4 แหงตอเรื่องหรือบทความ ซึ่งทั้งสองกรณีมีความผิดพลาดเฉลี่ยใกลเคียงกัน หรือมีความ

นาเช่ือถือไดในระดับเทียบเคียง (ผลดังกลาวเผยแพรโดยสื่อตางๆเชน หนังสือพิมพธุรกิจ (Business 

Week) และจากสํานักขาวบีบีซี (BBC) รวมทั้งหนังสือพิมพ ยูเอสเอ ทูเดย (USA Today) เปนตน) 

ทั้งน้ีหลังจากการสํารวจน้ี ไดมีการอางอิงและสํารวจในแนวทางอื่นๆซึ่งผลโดยสรุปแสดงถึงแนวโนม

ของพัฒนาการวาเมื่อสารานุกรมเสรีมีผูรวมสราง ผูรวมแกไขปรับปรุง และผูใชงานที่มากและ

หลากหลาย รวมทั้งมีระยะเวลาการปรับปรุงที่มากข้ึนแลว ความถูกตองของขอมูลจะเพิ่มข้ึน

สอดคลองกันซึ่งก็จะใกลเคียงเสมือน หรือสูงกวาสารานุกรมโดยผูเช่ียวชาญไดในที่สุด(สารานุกรม

โทรคมนาคมไทย, มปป. : ออนไลน) 

 

4. ขอมูลเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกสหรือ e-book เปนคําที่ยอมาจากคําวา Electronic Book หมายถึง 

หนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยปกติ

จะใชอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรจากเดิมซึ่งเปนหนังสือที่ผลิตจากการเขียนหรือพิมพตัวอักษร

หรือภาพกราฟกลงในแผนกระดาษ หรือวัสดุชนิดอื่น ๆ เพื่อบันทึก 
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 4.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  มีผูใหนิยามความหมายของ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส” ไวหลายความหมาย ดังน้ี 

  สุทิน ทองไสว (2547, น. 46) กลาวไววา e-book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ 

เอกสารที่มีขนาดเหมาะสม ซึ่งสามารถจัดเก็บเผยแพร หรือจําหนายไดดวยอุปกรณและวิธีการ

อิเล็กทรอนิกสโดยผูใชสามารถอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสน้ีผานทางหนาจอคอมพิวเตอรหรอือปุกรณที่

ใชสําหรับ อาน e-bookที่เรียกวา “e-book Reader” 

  ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ (2545, น. 43 ) กลาวไววา คําวา E-book ไดนิยาม          

ไววา เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองอาศัยเครื่องมือในการอานหนังสือประเภทน้ี คือฮารดแวร 

(Hardware) อาจเปนเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆ พรอมติดต้ัง

ระบบปฏิบัติการหรือซอฟตแวร (Software) ที่สามารถอานขอความตาง ๆ เชน ออแกไนเซอรแบบ

พกพา, Pocket PC หรือพีดีเอ (PDA) เปนตน สําหรับการดึงขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่อยูบน

เว็บไซตที่ใหบริการทางดานน้ีมาอาน โดยใชวิธีการดาวนโหลดผานทางอินเตอรเน็ตเปนสวนใหญแตยัง

มีขอจํากัดในเรื่องของชนิดของไฟลบางประเภทที่ไมสามารถอานขอมูลได จึงมีการแกปญหาโดยนํา

ซอฟตแวรบางตัวมาชวยในการอานขอมูลจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ ซอฟตแวรที่ใชอานขอมูลจาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวรที่ใชเขียนขอมูลออกมาเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2540, น. 86) กลาววา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึงการคลิก

เปดเอกสารขอความหลายมิติและสื่อหลายมิติได ทําใหผูเขาใชเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของเช่ือมโยงได

อยางสะดวกรวดเร็ว พรอมดวยขอมูลมัลติมีเดียในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเปนสื่อในการเรียนรู

ที่ผูเรียนรูสามารถเลือกเรียนไดตามเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก 

  ไพฑูรย  ศรีฟา (2551) ไดกลาววา “อีบุค” (eBook, E-book,e-book) เปน

ภาษาตางประเทศยอมาจาก electronic book หมายถึงหนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

มีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยปกติมักจะเปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่สามารถอานเอกสาร

ผานหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและออนไลน คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สามารถเช่ือมโยงจุดไปยังสวนตางๆของหนังสือ เว็บไซตตางๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับ

ผูเรียนได นอกจากน้ันหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ 

และสามารถสั่งพิมพเอกสารไดตามตองการออกทางเครื่องพิมพได อีกประการหน่ึงที่สําคัญ คือ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอความใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีไมมีใน

หนังสือธรรมดาทั่วไป 

  จากการใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากนักวิชาการ จึงทําใหสามารถสรุป

ไดวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ เอกสารหรือหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถแสดงขอมูล

และเรื่องราวไดหลากหลายลักษณะทั้งขอความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ผานทางเครื่อง
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คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆ และยังสามารถเช่ือมตอไปยังเว็บไซตเพื่อหาขอมลู

เพิ่มเติมได อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยอยูตลอดเวลาได 

 4.2 ลักษณะและรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  หัวใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ "แผนจานขอมูลแสง" หรือ ซีดีรอมแผนดิสก

ดังกลาวจะเก็บ ขอมูลในรูปแบบเดียวกับแผนซีดีที่ใชบันทึกเพลงความสามารถที่เปนจุดเดนของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสคือความสามารถในการใชงานขอมูลที่บรรจุอยูในแผนดิสกแบบเดียวกับ

คอมพิวเตอร คือสามารถใชงานในรูปของตัวอักษรและกราฟกแตกตางจากหนังสือฉบับจริงอยาง

สิ้นเชิง เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางหนังสือทั้งสองประเภท จึงขอสรุปความแตกตางระหวางทัง้

สองประเภทในรูปแบบของตาราง ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 แสดงขอเปรยีบเทียบถึงความแตกตางระหวางหนังสืออเิลก็ทรอนิกสและหนังสือจรงิ 

 
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส หนังสือจริง 

ใชไฟฟา ใชกระดาษ 

สามารถอานในความมืดได ตองการแสงไฟในการอานเวลากลางคืน 

สามารถสรางใหมีภาพเคลื่อนไหวได มีขอความและภาพประกอบ 

สามารถใสเสียงได ไมมีเสียง 

สามารถจัดพิมพไดงายไรขีดจํากัด มีขีดจํากัดในการจัดพิมพ 
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เปดอานจากคอมพิวเตอร อานจากหนังสอื 

สามารถเปดอานไดพรอมกันหลายๆคน อานได 1 คน ตอ 1 เลม 

ตนทุนการผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง 

พกพาสะดวก มีความลําบากในการพกพา 

ประหยัดเน้ือที่และนํ้าหนักในการจัดเก็บ ตองใชพื้นที่ในการจัดเกบ็ 

สามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตได ไมสามารถเช่ือมโยงได 

สามารถปรบัปรุงแกไขได แกไขปรับปรงุยาก 

 

 4.3 โครงสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book Construction) 

  จากการสรุปของ ไพฑูรย  ศรีฟา  ไดกลาวถึงลักษณะโครงสรางของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสจะมีความคลายคลึงกับหนังสือทั่วไปที่พิมพดวยกระดาษ หากจะมีความแตกตางที่เห็น

ไดชัดเจนก็คือกระบวนการผลิต รูปแบบ และวิธีการอานหนังสือ และสรุปโครงสรางทั่วไปของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 

  4.3.1 หนาปก (Front Cover) ปกดานหนาของหนังสือซึ่งจะอยูสวนแรก เปนตัว            

บงบอกวาหนังสือเลมน้ีช่ืออะไร ใครเปนผูแตง 

  4.3.2 คํานํา (Introduction) หมายถึง คําบอกกลาวของผูเขียนเพื่อสรางความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูล และเรื่องราวตางๆ ของหนังสือเลมน้ัน 

  4.3.3 สารบัญ (Contents) หมายถึง ตัวบงบอกหัวเรื่องสําคัญที่อยูภายในเลมวา

ประกอบดวยอะไรบาง อยูที่หนาใดของหนังสือ สามารถเช่ือมโยงไปสูหนาตางๆ ภายในเลมได 

  4.3.4 สาระของหนังสือแตละหนา (Pages Contents) หมายถึง สวนประกอบสําคัญ

ในแตละหนา ที่ปรากฏภายในเลม ประกอบดวย เลขหนาหนังสือ (Page Number) ขอความ 

(Texts)ภาพประกอบ (Graphics) เสียง (Sounds)ภาพเคลื่อนไหว (Video Clips) จุดเช่ือมโยง 

(Links) 

  4.3.5 อางอิง (Reference )หมายถึง แหลงขอมูลที่ใชนามาอางอิง อาจเปนเอกสาร 

ตารา หรือ เว็บไซตก็ได 

  4.3.6 ดัชนี (Index) หมายถึง การระบุคําสําคัญหรือคําหลักตางๆ ที่อยูภายในเลม 

โดยเรียงลําดับตัวอักษรใหสะดวกตอการคนหา พรอมระบุเลขหนาและจุดเช่ือมโยง 

  4.3.7 ปกหลัง (Back Cover) หมายถึง ปกดานหลังของหนังสือซึ่งจะอยูสวนทายเลม 
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ภาพท่ี 11 โมเดลคคํานิยามหนังสอือิเล็กทรอนิกส ที่มา: Barker, 1992: 142 

 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกสจะแตกตางจากหนังสือเลมในการพลิกหนา โดยที่ไมไดมีการ

พลิกหนาจริง หากแตเปนไปในลักษณะของการซอนทับกัน (Barker and Singh, 1985 , Quoted in 

Barker and Manji, 1991 : 276) สิ่งที่แตกตางกันระหวางหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับหนังสือเลมอยาง

เดนชัดน่ันก็คือ การปฏิสัมพันธ และความเปนพลวัต (Barker, 1996 : 14) ซึ่งอาจจะแตกตางกันบาง

ในหนังสืออิเล็กทรอนิกสแตละเลม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับจุดประสงคการใชงาน และการปฏิสัมพันธจากผูอาน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีลักษณะเหมือนกับหนังสือเลมดังภาพประกอบ 4 คือ มีหนาปก เพื่อบอก

ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับหนังสือ หากใน 1 หนามีขอมูลเปนหนาคู ดานซายมือเปนหนาซาย ดานขวามือ

จะเปนหนาขวา กดปุมไปหนาก็จะไปยังหนาตอไป กดปุมถอยหลังจะกลับไปหนากอน นอกจากน้ียัง

สามารถกระโดดขามไปยังหนาที่ผูอานตองการไดอีกดวย หนาสุดทายจะเปนหนากอนออกจาก

โปรแกรม ถึงแมวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะคลายกับหนังสือเลมมาก แตขอจากัดที่มีอยูมากมายใน

หนังสือเลมไมสามารถสงอิทธิพลมายังหนังสืออิเล็กทรอนิกสแตอยางใด 

 4.4 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกสไดมีการพัฒนารูปแบบใหมีความนาสนใจย่ิงข้ึน ดวยเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย (Multimedia) เปนการรวมเทคนิคการนาเสนอที่มีลักษณะการเปดหนาหนังสือแบบเสมอืน 

ขอความหรือเน้ือหา ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่สามารถผสมผสานกับ e-book ไดอยางลงตัว 

จึงเปนสื่อที่ไดรับความนิยมสูงในปจจุบัน หรือเรียกวา Multimedia e-book และไดมีการพัฒนา
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โปรแกรมประยุกตที่ใชในการสราง e-book อีกมากมาย สิ่งที่สําคัญที่สุดการออกแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส คือ การที่ออกแบบใหผูอานสามารถที่จะอานขอความหรือเน้ือหาในหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสน้ันไดอยางสะดวก และมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสควร

มีกระบวนการวางแผนในการออกแบบที่โดยมีโครงสราง ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 12 โครงสรางการออกแบบหนังสืออเิล็กทรอนิกส 

 

4.5 บทบาทของ e-book 

e-book เปนแหลงรวบรวมขอมูลความรูจากสื่อตางๆนําเสนอออกมาทางเทคโนโลยี

สมัยใหมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแสดงผลดวยภาพ ขอความ เสียง สีสัน และ

ภาพเคลื่อนไหวไดทําใหผูใชบริการไดรับความบันเทิงในการศึกษาขอมูลมากข้ึนอีกทั้งยังสามารถพกพา
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ไปอานไดทุกที่ โดยไมตองคํานึงถึงแสงมากหรือนอยเพราะอุปกรณ e-book มักมีแสง Backlight ของ

ตัวเอง e-book ยังทําใหอานหรือทําความเขาใจไดงายกวาหนังสือนอกจากน้ียังสามารถเก็บขอมูลได

มากอีกดวย 

 4.6 ประโยชนของ e-book 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหน่ึงที่มีการพัฒนาไปควบคูกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมที่เขาสูยุคดิจิตอล ในปจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดเริ่มเขามามีบทบาทในสังคมเปนอยางมาก 

โดยผูวิจัยสามารถแบงประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกสออกเปนดานๆ ดังน้ี 

  4.6.1 สําหรับผูอาน 

    1) ข้ันตอนงายในการอาน และคนหาหนังสือ 

    2) สามารถยอนกลับไปอานหนาที่ผานมาไดโดยงาย 

    3) แสดงผลดวยภาพ ขอความ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได 

    4) สามารถเช่ือมโยงกับขอความตางๆ ภายในตัวหนังสือ หรือภายนอกเว็บไซต

อื่นๆจากอินเตอรเน็ต 

    5) ไมเปลืองเน้ือที่ในการเก็บหนังสือ 

    6) ชวยลดรายจายในการซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพตางๆ เพราะสามารถหาอาน

ขอมูลจากทางอินเตอรไดโดยไมตองเสียเงิน 

    7) อานไดในที่มืด หรือแสงนอย 

  4.6.2 สําหรับหองสมุด 

    1) สะดวกในการใหบริการหนังสือ 

    2) สามารถอานพรอมๆกัน ไดโดยไมตองรอการยืมหรือคืนเหมือนหนังสือ

กระดาษในหองสมุด 

    3) ไมตองใชสถานที่มากในการจัดเก็บหนังสือ และไมเสียคาใชจายใน สวนน้ี 

    4) ลดงานที่เกิดจากการซอม จัดเก็บ และการจัดเรียงหนังสือ 

    5) ไมเสียคาใชจายในการจางพนักงานมาดูแลและซอมแซมหนังสือ 

    6) มีรายงานแสดงการเขามาอานหนังสือ 

    7) สามารถเก็บรักษาไดนาน สามารถอานไดไมจํากัดจํานวนครั้ง 

    8) ชวยขยายโอกาสทางการศึกษาใหกวางข้ึน 

    9) ใชพื้นที่นอยในการจัดเก็บ (CD 1 แผนสามารถเก็บ e-book ไดประมาณ 

500 เลม) 

  4.6.3 สําหรับสํานักพิมพและผูเขียน 

    1) ลดข้ันตอนในการจัดทําหนังสือ 
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    2) ลดคาใชจายและความเสี่ยงในการจัดพิมพหนังสือ 

    3) ลดคาใชจายในการจัดจําหนายผานชองทางอื่นๆ 

    4) เพิ่มชองทางในการจําหนายหนังสือ 

    5) สามารถแกไขขอมูลที่ผิดพลาดไดสะดวกงายดายย่ิงข้ึน 

    6) เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธตรงถึงผูอาน 

    7) ชวยรักษาสภาพแวดลอม เพราะไมตองผานกระบวนการพิมพใหเปลือง

กระดาษ เปลืองหมึกพิมพ และข้ันตอนการจัดสง เปนการชวยลดตนทุนไดอีกทางหน่ึง 

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  5.1.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกรุงธนบุร ี

    สุวิทย   เดชรุ งถวิล (2543, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาพุทธ

สถาปตยกรรมในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช วิทยานิพนธฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษางานพุทธสถาปตยกรรมในชวงเวลาเช่ือมตอ

ระหวางการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2  กับสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรในรัชกาลที่  1  การเกิดของงาน

พุทธสถาปตยกรรมดังกลาวน้ีเปนพุทธสถาปตยกรรมที่เกิดข้ึนในขอจํากัดของเวลาและสถานที่  (Time 

& Space)  ที่แตกตางและอยูหางจากราชธานีอยุธยาเดิม  เปนงานที่เกิดข้ึนในชวงเวลาแหงการฟนฟู

สภาพบานเมืองข้ึนใหมในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  และความสําเร็จของงานฟนฟูเกิดข้ึน

อยางแทจริงในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชตอมาการศึกษาสามารถแยกออกเปน  2  

ประเด็น  คือ 

    1. การศึกษาเชิงประวัติศาสตร พบวาในชวงระยะเวลา  15  ป  ในสมัยสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช  เปนชวงเวลาที่บานเมืองอยูในภาวะศึกสงคราม  ผูคนยังอยูในภาวะสับสน

อันเน่ืองมาจากเพิ่งเสียกรุงราชธานี  รูปแบบของงานพุทธสถาปตยกรรมที่เกิดข้ึน  จะเปนการ

ซอมแซมอาคารเดิมที่มีอยูในพื้นที่เปนสวนมากเน่ืองจากขอจํากัดของแรงงานชางฝมือและวัสดุ

กอสราง  การนับถือศาสนาอยูในรูปของการเนนบุญฤทธ์ิวิทยาคมมากกวา  การนับถือพุทธศาสนาใน

รูปแบบของมนุษยนิยมที่อยู ในโลกแหงความเปนจริง  ตางจากพุทธสถาปตยกรรมในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ที่มีแนวคิดตางออกไป  พระองคสามารถใชศาสนา

เปนหลักการหน่ึงในการจัดระเบียบความสัมพันธทางสังคม  ใหคนในสังคมยอมรับในสถานะของ

พระองคไดโดยดุษฎี  การเกิดของงานในสมัยรัชกาลที่ 1 มี 4 ลักษณะ  คือ 
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     1) บูรณะพระอุโบสถเดิมที่มีอยู  และตกแตงรายละเอียดเพิ่มเติม  ซึ่งพบวา

เปนวัดที่อยูในฝงธนบุรีที่มีชุมชนเดิมขนาดใหญอาศัยอยู 

     2) บูรณะพระอุโบสถเดิมแตเปลี่ยนประโยชนใชสอย 

     3) รื้อพรอุโบสถเดิม  และสรางใหมใหใหญสวยงามกวาเดิม  โดยมากเปน

วัดที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรของพระองค  เพื่อประโยชนในการเสริมบุญญาธิการของพระองค 

     4) กอสรางใหมทั้งหมด 

    2. การศึกษาเชิงสถาปตยกรรม  พบวารูปแบบผนังบริเวณยังคงลักษณะผัง

แกนเด่ียว  เนนความสําคัญของพระอุโบสถ  ซึ่งพบบางที่เปนผนังแกนคู  โดยหันพระอุโบสถออกสู

ทางสัญจรหลัก  ความสําคัญดังกลาว  แสดงออกโดยพระระเบียงคดที่สรางข้ึนลอมเขตพุทธาวาส  อัน

เปนลักษณะเฉพาะที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 1 

    ลักษณะหลังคาในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จะแบงออกเปน 2  ซอน 

โดยซอนกลางคุมหองพระอุโบสถ  และซอนนอกคุลมพื้นที่เฉลียงหนาแตกตางจากสมัยรัชกาลที่ 1 ที่มี

หลังคาคลุมหองพระอุโบสถกลางถึง 2 ซอน และมีซอนนอกอีก 1 ช้ันคลุมพื้นที่เฉลียง รูปแบบหลังคา

ที่พบในสมัยรัชกาลที่ 1 มี 3 ลักษณะ ไดแก 

     1) แบบมีหลังคาคลุมเฉลียงหนา  พบในพระอุโบสถที่บูรณะอาคารที่มี              

อยูเดิม 

     2) แบบมีมุขลดคลุมพื้นที่ เฉลียง  พบในพระอุโบสถที่บูรณะอาคารที่มี               

อยูเดิม 

     3) แบบหนาจั่วมุขลดโดยมีหลังปกนกใตแผงจั่วจํานวนหลายตับ  ตอเน่ือง

จากดานหนาสูดานขาง  มักพบในพระอุโบสถที่สรางข้ึนใหม 

    ลักษณะหนาบันในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมาปรากฏแนชัด  แต

พบวาแตเดิมในพื้นที่บางกอกมี 2 ลักษณะคือ 

     1) รูปพระนารายณทรงครุฑในพระอุโบสถขนาดใหญมีหนาจั่วมุขลด   

     2) รูปจั่วพรหมพักตร ในพระอุโบสถขนาดเล็ก 

    หนาบันของพระอุโบสถที่บูรณะปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 1 จะมีลวดลาย

เครือเถากานขด  โดยมีลายประธานกลางเปนเทพพนม  หรือ  เทวดาประทับบนปทมอาสน  ปลายชอ

เปนรูปพุมชอหางโต  มีบางที่เปนรูปสัตวหิมพานต  สวนหนาบันของอาคารที่เปนองคประกอบรวม

ของผังบริเวณวัดยังคงพบลายประธานเปนเทพพนม  และปลายขดของลายประกอบเปนรูปสัตว

พิมพานตเปนสวนใหญสําหรับหนาบันของพระอุโบสถที่สรางข้ึนใหมมักพบวามีลายประธานเปนพระ

นารายณทรงครุฑและพระอินทรทรงชาง 
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    ลักษณะบัวพื้นและฐานอาคาร  พบวามีสัดสวน 1 ตอ 2 ในสวนหองโบสถ ซึ่ง

หากรวมพื้นที่เฉลียงหนาและหลังแลวสัดสวนตอความยาวเทากับ1ตอ3ยกเวนพระอุโบสถที่สรางใหม

โดยมีพาไลดานขาง  จะยังคงมีสัดสวน1ตอ2.1เหมือนเดิมฐานอาคารในสมัยอยุธยาเปนฐานบัวและ

แอนทองชาง  ซึ่งในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชก็ยังคงมีอยูบาง แตในสมัยรัชกาลที่ 1 ลักษณะ

น้ีปรากฏนอยจนถึงกับไมมีอีกเลย 

    เรืองศิลป หนูแกว (2546) ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง ความเปนสังคมนานาชาติ

ของกรุงธนบุรี ระหวาง พ.ศ. 2310-2325 โดยศึกษาสภาพสังคมไทยในสมัยกรุงธนบุรีวา มีลักษณะ

เปนสังคมนานาชาติที่ชาวตางชาติหลายเช้ือชาติเขามาต้ังถ่ินฐานทํามาคาขายและอาศัยอยูรวมกัน 

จุดมุงหมายของวิทยานิพนธน้ีคือ เพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่ทําใหกรุงธนบุรีเปนสังคมนานาชาติและเพื่อ

ศึกษาวิถีชีวิตของชาวตางชาติทั้งในทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของชาวตางชาติ

ในกรุงธนบุรี รวมถึงการวิเคราะหผลการเปนสังคมนานาชาติของกรุงธนบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบวา มี

ชนหลายชาติเขามาต้ังถ่ินฐานในกรุงธนบุรี เชน ชาวจีนชาวมุสลิมเช้ือชาติตางๆ ชาวมอญ ชาว

เวียดนาม ชาวกัมพูชา และชาวยุโรป ทําใหเศรษฐกิจของกรุงธนบุรีฟนตัวเน่ืองจากไดแรงงานและการ

เก็บภาษีจากการคา นอกจากน้ียังพบวาความเปนสังคมนานาชาติของกรุงธนบุรีไดพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เน่ืองจากในสมัยน้ันกรุงธนบุรีเปนเมืองหนาดานซึ่งมีชุมชน

ตางชาติต้ังถ่ินฐานอยูกอน ดังน้ันเมื่อกรุงธนบุรีถูกยกฐานะเปนเมืองหลวงใน พ.ศ. 2310 จึงไดขยาย

เปนเมืองทานานาชาติและเปนศูนยกลางในการบริหารราชการแผนดิน (เรืองศิลป หนูแกว, 2546) 

    ในปพ.ศ. 2548 วิไลพร วงศสุรักษ (2548: 89-91) ไดเขียนสารนิพนธเรื่อง 

จิตรกรรมเรื่องนรกภูมิในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี พุทธศักราช 2319 โดยอธิบายวาสมุดภาพ

ไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรีซึ่งพบในปจจุบันมีจํานวน 3 ฉบับ โดย 2 ฉบับอยูในประเทศไทย และอีก 1 

ฉบับอยูในประเทศเยอรมนี ถือวาเปนพระราชมรดกที่สําคัญและนับเปนงานจิตรกรรมช้ินเอกในสมัย

กรุงธนบุรี ภาพที่เขียนนับวาเปนภาพสัญลักษณที่ประดิษฐข้ึนจากจินตนาการ ไมใชภาพเลียนแบบ

ธรรมชาติ การแสดงออกในงานเขียนของชางจึงตองอาศัยจินตนาการบนพื้นฐานความเช่ือของ

สังคมไทยในสมัยน้ันผลการศึกษาพบวา การเขียนภาพนรกภูมิมีรูปแบบ ที่สามารถสรุปเปนแบบแผนที่

ชัดเจนเปนลําดับ มีการแสดงออกของภาพใกลเคียงกับเน้ือหาในไตรภูมิโลกนิจฉยกถา มากกวาไตรภูมิ

กถา นอกจากน้ีรูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏ และการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเรื่องวันที่

โบราณ ทําใหเพิ่มเติมขอสรุปไดในประเด็นความเปนฉบับตนแบบและฉบับคัดลอกวาสมุดภาพไตรภูมิ

ทั้ง 3 ฉบับ คงจะมิไดเขียนข้ึนในคราวเดียวกัน แตมีฉบับหน่ึงในน้ันที่นาจะเปนฉบับคัดลอกตอมาใน

ภายหลังมิใชราชสํานักจัดทําข้ึนในป พ.ศ.2319 

    วัชรา คลายนาทร (2555: 191) ทําการวิจัยเรื่อง ตามรอยสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราชในพื้นที่ฝงธนบุรี: ศึกษาจากพงศาวดารและสถานที่จริง การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคที่จะ
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ศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชขณะที่ประทับ ณ กรุงธนบุรีโดยใชหลัก

การศึกษาทางประวัติศาสตรมาเปนกรอบขายของการศึกษาวิจัยงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยมีสมมติฐานคือเหตุการณทางประวัติศาสตรสามารถสืบคนและพิสูจนไดจากหลักฐานช้ันตนและ

หลักฐานช้ันรองแมวาเหตุการณน้ันจะเกิดข้ึนเปนเวลานานกวา 2 ศตวรรษแลวก็ตามวิธีการศึกษาวิจัย

แบงออกเปน 3 ลําดับข้ัน คือ ข้ันแรกเปนการใชวิธีการศึกษาวิจัยโดยการคนควาจากเอกสาร 

(documentary method) เนนการคนควาจากพงศาวดารที่บันทึกเหตุการณของสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราชในกรุงธนบุรีข้ันที่ 2 เปนการใชวิธีศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (survey method) โดยนําผล

การศึกษาจากพงศาวดารมาวิเคราะหเพื่อสืบคนสถานที่ซึ่งพงศาวดารไดกลาวถึงแลวลงพื้นที่เพื่อ

แสวงหาขอเท็จจริงทางวัตถุตามที่พงศาวดารไดกลาวถึงรวมถึงการสัมภาษณผูคนในชุมชนฝงธนบุรี 

ข้ันที่ 3 เปนการรวบรวมขอมูลแลวนํามาเขียนงานวิจัยในแบบพรรณนา (descriptive method) 

    ผลการวิจัยพบวาเหตุการณทางประวัติศาสตรในดานที่เกี่ยวกับพระราชกรณีย-

กิจของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในพื้นที่ฝงธนบุรีสามารถพิสูจนตรวจสอบไดจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรในสถานที่จริงและจากการสัมภาษณครอบครัวของชุมชนที่บรรพชนเคยมีสวนรวมใน

เหตุการณน้ันงานวิจัยน้ีจึงเปนประโยชนในการกระทําใหขอมูลทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีมี

ความชัดเจนย่ิงข้ึนและการเผยแพรงานวิจัยยอมทําใหพื้นที่ฝงธนบุรีเปนที่รูจักในฐานะที่เปน

แหลงกําเนิดมรดกทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีมากย่ิงข้ึน 

    กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย (2555: 445-447) ไดทําวิจัยเรื่องกรุงธนบุรี  ในสมัย

อยุธยาถึงตนรัตนโกสินทร การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคศึกษาวิจัยพัฒนาการทางกายภาพของเมือง

ธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทรโดยใชหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการสํารวจรองรอย

หลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดีที่ยังคงเหลืออยู  และการขุดคนทางโบราณคดีจํานวน 4 แหง 

ไดแก ปอมวิชัยประสิทธ์ิ คลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คอลงบานขมิ้น) กระทรวงพาณิชย (เดิม) สถานีรถไฟ

ธนบุรี (เดิม) 

    จากการศึกษาวิจัยพบวาชุมชนธนบุรีมีพัฒนาการมาจากการต้ังถ่ินฐานของ

ชุมชน เกษตรกรรมริมนํ้าระบบกระจัดกระจายโดยมีศาสนสถานเปนศูนยกลาง ชุมชนมีความหนาแนน

มากบริเวณฝงตะวันตกของแมนําเจาพระยาสายเดิม การเขามาของชาวตะวันตกโดยเฉพาะเพื่อการ

พาณิชยนานาชาติทําใหมีการขุดคลองลัด คลองลัดที่เกดิข้ึนทําใหภูมิลักษณเปลี่ยนแปลงไป โดยเมือง

ไดขยายไปทางฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาสายเดิม มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมือง การ

กลายเปนเมืองของธนบุรีน้ันประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ คือ ชุมชน ความสัมพันธระหวางชุมชน ยาน 

และบานเมือง ทําเล ที่ต้ัง ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ และผลิตผลทางการเกษตร 
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    ปฐมพงษ สุขเล็ก (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช: 

เรื่องเลาและการประกอบสรางความหมาย โดยมุงศึกษาเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจา-           

ตากสินมหาราชในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงป พ.ศ.2551 จํานวน 15 เรื่อง 

    จากการวิจัยพบวา วิธีการประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราชมี 3 วิธี คือ 1) การสรางเรื่องเลาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณ

อักษร อันไดแกการสรางดวยการคัดลอก การสรางดวยการเรียบเรียงใหม การสรางดวยการปรับแตง

ขอมูล และการสรางดวยการตีความใหม 2) การสรางเรื่องเลาจากตํานานคําบอกเลาทองถ่ินและ

ศาสตรอื่นๆ อันไดแก การสรางที่สอดคลองกับเอกสารทางประวัติศาสตร และการสรางที่ปฏิเสธ

เอกสารทางประวัติศาสตร และ 3) การสรางเรื่องเลาที่ไมปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร               

อันไดแกการสรางที่ปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร และการสรางใหม เอกสารทางประวัติศาสตรที่

ถูกนํามาอางอิงและสรางเรื่องเลามากที่สุดคือพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา 

    วิธีการประกอบสรางความหมายสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมี 3 ลักษณะ 

คือ 1) การสืบทอดความหมายด้ังเดิมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร อันไดแกเหตุการณพระราช

กําเนิดที่เปนสามัญชนเช้ือสายจีน อาการพระสติวิปลาส และการถูกประหารชีวิตตัดศีรษะที่ปอมวิชัย

ประสิทธ์ิ 2) การสรางความหมายใหม อันไดแกการสรางวีรกษัตริยจากสามัญชน และนําเสนอความ

เปนมหาราช และ 3) การสืบทอดและสรางความหมายใหม อันมีเน้ือหาเฉพาะชวงรอยตอระหวาง

รัชกาลที่แสดงถึงความผูกพันระหวางสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และรัชกาลที่1วิธีการประกอบ

สรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชกับการเลือกใชหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรมีความสัมพันธกันในเรื่องการนําเสนอเน้ือหากับรูปแบบของวรรณกรรมตลอดจนชุด

เหตุการณตลอดพระชนมชีพของพระองค นอกจากน้ันทั้งวิธีการประกอบสรางเรื่องเลาและการ

เลือกใชหลักฐานทางประวัติศาสตรยังสงผลตอการประกอบสรางความหมายสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช 

  5.1.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสารานุกรม 

    กันยารัตน  เกตุขํา (2534) ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหเน้ือความเพื่อดู

ความยากของเน้ือหาในสารานุกรมภาษาอังกฤษวาเหมาะสมกับความสามารถในการอานของนิสิต

ปริญญาตรีหรือไม 

    ผลการศึกษาพบวา เน้ือหาของสารานุกรมที่นํามาศึกษามีระดับความยากอยูใน

ระดับเกรด 6 (ป.6) และเกรด 7 (ม.1) ของประเทศเจาของภาษา ประโยคสวนใหญมีเน้ือความหกถึง

เจ็ดเน้ือความ นอกน้ันมีเน้ือความกระจายต้ังแตสองถึงสิบสี่เน้ือความ ลักษณะประโยคดังกลาวจัดได

วาเปนประโยคที่อานเขาใจงายเพราะโครงสรางของประโยคไมซับซอนจนเกินไป ดังน้ันเน้ือหาที่

คัดเลือกมาจากสารานุกรมทั้งสองฉบับไมนาจะยากเกินความสามารถในการอานของนิสิตปริญญาตรี
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อยางไรก็ดีควรมีการศึกษาโดยใชวิธีวิเคราะหเน้ือความเพิ่มเติม โดยนําเน้ือหาจากสาขาวิชาตางๆ และ

จากสารานุกรมฉบับอื่น ๆ มาวิเคราะห เพื่อใหเกิดความเขาใจในระดับความยากของเน้ือหากวางขวาง

ออกไป ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน 

    พัชราภรณ  ทิพยทัศน (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหเน้ือหา

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่สอดคลองกับ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหเน้ือหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มีเน้ือหาสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลกัสตูร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเพื่อสรางคูมือการใชสารานุกรม

สําหรับเยาวชนฯ 

    ผลการวิจัย พบวา สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 1-34 จํานวน 325 

เรื่อง มีเรื่องที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ทั้งหมด 79 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 27.07 เมื่อพิจารณาเปนรายเลม พบวา เลมที่มีเรื่องที่สอดคลองมากที่สุด คือ 

เลมที่ 5รอยละ 87.50 สําหรับคูมือการใชสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ประกอบดวย 4 สวน คือ 

คํานําวิธีการใชคูมือ เน้ือหา และดรรชนี เมื่อนําไปใหครูผูสอนประเมินคุณภาพแลวพบวา คูมือมี

คุณภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ครูผูสอนใหความเห็นวามีคุณภาพอยูใน

ระดับมากที่สุด มี 4 ขอ คือ 1) ตัวหนังสือที่ใชจัดทําคูมือมีความถูกตอง ชัดเจน อานงาย 2)ดรรชนี

ทายเลมสามารถทําใหคนเรื่องที่ตองการไดรวดเร็ว 3) ความสอดคลองระหวางสาระการเรียนรูกับ

เน้ือหาแตละเรื่องในหนังสือสารานุกรม มีความถูกตอง ชัดเจน และสามารถนําไปใชไดจริงและ 4) 

คูมือมีประโยชนตอครูผูสอนในการหาเรื่องที่ตองการไดคลอบคลุมและรวดเร็วข้ึน 

    สารภี ภูมิประเทศ (2543: บทคัดยอ) ศึกษาเพื่อพัฒนาดรรชนีหรือเครื่องมือ

ชวยในการสืบคนบทความในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานในโอกาสทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เลมที่ 1-20 โดย

รวบรวมคําสําคัญหรือเรื่องจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ตามระบบการจัดหมูหนังสือ

แบบทศนิยมของดิวอี้ จากน้ันนําสิ่งที่วิเคราะหไดมาจัดทําเครื่องมือสืบคนดรรชนีในสารานุกรมไทย

สําหรับเยาวชนฯ คือ หนังสือดรรชนีและฐานขอมูลดรรชนี ผลการวิจัยพบวา เมื่อเปรียบเทียบการใช

หนังสือดรรชนีและฐานขอมูลดรรชนีของบรรณารักษและผูใชหองสมุดในดานความเหมาะสม ความ

สะดวก และความรวดเร็วในการสืบคน บรรณารักษและผูใชหองสมุดมีความคิดเห็นตอหนังสือดรรชนี

วามีสวนชวยผูใชและบรรณารักษในการสืบคนเรื่องในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ อยูในระดับ

นอย สวนฐานขอมูลดรรชนีน้ันมีสวนชวยผูใชในการสืบคนเรื่องในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ อยู

ในระดับมาก 
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  5.1.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

    วิไลรักษ  บุญงาม  (2550 : 49-53) การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเรื่องภาคตัดกรวย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 เปน

การวิจัยและพัฒนาผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

    1. ผลการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องภาคตัดกรวย  กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 เน้ือหาทั้งหมด 5 เรื่องประกอบดวยเรื่องที่ 1 วงกลม  

    เรื่องที่ 2 วงรี เรื่องที่ 3 พาราโบลา เรื่องที่ 4 ไฮเพอรโบลา และเรื่องที่ 5 การ

เลื่อนกราฟ ใชเวลาเรียนทั้งหมด 28 ช่ัวโมง ที่ผานการประเมินความเหมาะสมขององคประกอบตาง ๆ  

โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.28 และ ผลการประเมินความสอดคลองระหวางผลการเรียนที่คาดหวังกับ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องภาคตัดกรวย โดยผูเช่ียวชาญ พบวามีคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC)  ต้ังแต 0.67 – 1  

    2. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องภาคตัดกรวย กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจาก

การทําแบบทดสอบระหวางเรียนเปน 79.12 และรอยละของคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องภาคตัดกรวยเปน 79.71 แสดงวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เรื่องภาคตัดกรวย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 มีประสิทธิภาพ 

79.12/79.71 ซึ่งมีประสิทธิตามเกณฑ 80/80 และเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

    3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องภาค

ตัดกรวย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องภาคตัดกรวย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 

    นายสันทนา  สงครินทร (2552 : 87 - 91) การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับการสอนดวยวิธีปกติระดับ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

     1) ผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

      กลุมตัวอยางที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

จากการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีความแตกตางกันที่นัยสําคัญระดับ 0.05 โดยกอนเรียน มีคะแนน

(เฉลี่ย 45.50) ภายหลังจากเรียน มีคะแนนเพิ่มข้ึน  (เฉลี่ย 55.10) 

     2) ความพึงพอใจ 
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      ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสกลุมตัวอยางที่

ประเมินความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยรวมทั้งฉบับ และรายขอมีความพึงพอใจในระดับ

มาก 

    จากการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพตามที่กําหนด ทั้งน้ีเพราะผูวิจัยไดจัดทํา

แผนการพัฒนาสื่อ และดําเนินการตามแผน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือที่ใชพัฒนาสื่อตลอดทั้งไดวิเคราะหหลักสูตรมาตรฐาน

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชากําหนดระดับพฤติกรรมที่มุงหวัง อีกทั้งยังไดรับความอนุเคราะหจาก

ผูเช่ียวชาญชวยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จํานวนหลายทานทั้งดานเน้ือหา ดานสื่อ และดาน

เครื่องมือที่ใชพัฒนาสื่อนอกจากน้ันผูพัฒนาสื่อไดทําการตรวจสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือแลว

ปรับปรุงแกไขจนไดเครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถนําไปใชพัฒนาสื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพพัฒนานักศึกษาไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งใน ดานพุทธิพิสัยทักษะ

พิสัย และจิตพิสัยบรรลุตามระดับพฤติกรรมที่มุงหวัง  นอกจากน้ันนักศึกษายังมีความพึงพอใจตอการ

เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสและยังพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

นักศึกษาใหมีความใฝรูตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนมีคุณธรรมความรับผิดชอบตนเองสูงข้ึน 

    ชัชากร คัชมาตย (2553 : ) การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส 

รายวิชา ภาษาตางประเทศ เรื่อง เทศกาลสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย 

ครัง้น้ีสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

     1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส รายวิชาภาษาตางประเทศ เรื่อง 

เทศกาลสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.67/84.89  ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

     2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ที่  6 ที่ เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาภาษาตางประเทศ เรื่อง เทศกาลสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

     3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส รายวิชา

ภาษาตางประเทศ เรื่อง เทศกาลสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับดีมาก และ

มีขอเสนอแนะคือ หนวยงานที่รับผิดชอบตอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ควรจัดใหมีการอบรมครู

เกี่ยวกับการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพราะในการสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสน้ันตองอาศัยผูที่มีความ

ชํานาญหลายๆดาน มาสรางสรรคสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะนําไปใชในโรงเรียน

และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน

เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน 
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    สิทธิพร บุญญานุวัตร (2540: 23-37) ไดวิจัยเกี่ยวกับการนําเอาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมาใชในการฝกอบรมเรื่อง “การใชโปรแกรมออโตแคด (AutoCAD R13c4) ในการ

สรางภาพ 2 มิติ” โดยสรุปประเด็นปญหาไว 2 ประเด็น 

    ประการแรกคือ ขาดสื่อในการฝกอบรมที่เหมาะสม เน่ืองดวยเวลาที่จํากัด การ

สอนโดยการบรรยายจากแผนใส หรือการเขียนลงบนกระดานแลวใหลงมือปฏิบัติกับคอมพิวเตอรทํา

ใหผูเรียนพะวงกับการจดเน้ือหาจนไมเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการ

ฝกหัดทักษะไมเพียงพอ 

    ประการที่สองคือ เอกสารและตําราสวนใหญจะแปลมาจากตางประเทศ ซึ่งไม

เหมาะสมกับผูเรียนระดับเริ่มตน ซึ่งควรศึกษาจากหนังสือที่ผานการวิเคราะหเน้ือหามาแลว เขาจึงได

นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใชเปนสื่อในการจัดฝกอบรม โดยใชขอดีของสื่อคือ ลดการสิ้นเปลืองวัสดุ

และพลังงานในการจัดทําสื่อแผนใส ชวยใหการใชสื่อมีความสะดวกย่ิงข้ึน เพราะสามารถเรียกใชได

ทันทีไมตองเสียเวลาในการคนหาและจัดเรียงสื่อ อีกทั้งยังชวยใหการอบรมนอกสถานที่มีความ

คลองตัวย่ิงข้ึนเน่ืองจากสามารถเก็บไวในแผนซีดีได การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการอบรมจะชวย

ใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูและเขาใจในเน้ือหาวิชาน้ันมากข้ึนนอกจากน้ียังใหขอเสนอแนะวา

ควรมีการเอาหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชในการเรียนการสอนดวย 

    เพ็ญนภา พัทรชนม (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง 

กราฟกเบื้องตนและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง กราฟกเบื้องตน ซึ่งกลุมตัวอยางที่

ใชเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรที่ไมเคยเรียนรายวิชา 263-201 เทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 30 คน ซึ่งการเปรียบเทียบ

ผลทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนพบวาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนจากการทดสอบ

กอนเรียน 

    ทิพยมณฑา สดช่ืน (2544 : ออนไลน) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง 

การถายภาพเบื้องตนดวยโปรแกรม Adobe Acrobat สําหรับใชประกอบการเรียนการสอนวิชา 263-

201 เทคโนโลยีการศึกษา แลวหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การถายภาพเบื้องตน ผลการวิจัยพบวา 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การถายภาพเบื้องตนมีประสิทธิภาพ 87.50/83.44 เปนไปตามเกณฑ และ

ผลสัมฤทธ์ิทําการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    เสาวลักษณ ญาณสมบัติ (2545: ออนไลน) ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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    พิเชษฐ เพียรเจริญ (2546: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง สื่อ

การสอน เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามเกณฑ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไมเคยเรียนวิชา 263-201 เทคโนโลยีการศึกษามากอน จํานวน 55 คน 

ผลการวิจัยพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง สื่อการสอนมีประสิทธิภาพ 82.00/82.50 เปนไปตาม

เกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรือ่ง 

สื่อการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    พัดชา อินทรัศมี (2555) ไดวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

การใชหองสมุด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 เพื่อเปนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส               

(e-book) ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด และเพื่อศึกษาผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส                  

(e-book) กลุมตัวอยางที่ใชในการครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2ป

การศึกษา 2554 จํานวน 43 คน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เขตกรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีการสุม

อยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การใชหองสมุด

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมิน

คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การใช

หองสมุด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยู

ในระดับดีมาก สวนผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การใชหองสมุด สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 1 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 83.72 และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.28 

 5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

  บาว (Bao. 2000: Online) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหเน้ือหาที่ปรากฏในบทความวิจัยที่

ไดตีพิมพในวารสาร College & Research Libraries และ Journal of Academic Librarianship 

ระหวาง ค.ศ. 1990-1999 เพื่อวิเคราะหเน้ือหาในบทความวิจัยที่มีการตีพิมพมากที่สุดในสาขา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เน้ือหาในบทความที่ไดรับการ

ตีพิมพในวารสาร College & Research Libraries จํานวน 682 บทความ และบทความในวารสาร 

Journal of Academic Librarianship จํานวน 306 บทความ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบ

ประเมินวิเคราะหเน้ือหา และแบบสรุปผลการประเมินวิเคราะหเน้ือหา 

  ผลการศึกษาพบวา เน้ือหาที่มีการตีพิมพจํานวนสูงสุด คือ เรื่องทรัพยากรและการ

บริการ มีทั้งหมด305 บทความ โดยจําแนกเปนเรื่องทรัพยากรและการจัดหา จํานวน 132 บทความ 

และเรื่องบริการ173 บทความ ลําดับรองลงมา คือ เรื่องบุคลากร จํานวน 122 บทความ และลําดับ
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สุดทาย คือ เรื่องอินเทอรเน็ตและหองสมุดวิชาการ มีจํานวน 85 บทความ นอกจากน้ีผลการวิจัยยัง

แสดงใหเห็นวาหัวขอเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ไดรับความสนใจจากผูวิจัยต้ังแตป 1994 เปนตนมา 

  ฮิกกินส และฮีส (Higgin; & Hess. 1998) ไดศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเกี่ยวกับคําศัพทจากกลอนบทหน่ึงช่ือวา “My Incredible Headache” ในซีดีรอม The 

New kid on the block ซึ่งเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับความนิยมจากนักเรียน มีคําและภาพ

เหมือนกับหนังสือปกติแตสามารถอานออกเสียงดัง ๆ เปนคําวลีและเรื่องราวเปนรายบุคคล มี

ภาพเคลื่อนไหวและภาพที่ใชเลือกวัตถุในภาพหนังสือของนักเรียนเกรด 3 จํานวน 15 คน โดย

แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมนักเรียนในกลุมควบคุมใหอานพรอมฟง เสียงจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส และดูภาพเคลื่อนไหวผลการวิจัยพบวา นักเรียนทั้งหมดใหความสนใจกับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเพราะมีภาพเคลื่อนไหว และไดรับความรูจากแบบสอบถามกอนและหลังเรียนแตกตาง

กันหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีบทบาทตอการศึกษายุคสมัยน้ีฉะน้ัน

ผูวิจัยจึงนํามาใชในโรงเรียนใหผูเรียนไดสัมผัสเพื่อนําไปใชประโยชน อีกทั้งกอใหเกิดผลตอนักเรียนทั้ง

ดานผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนได 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกรุงธนบุรี พบวาการศึกษาในเรื่องสังคม ศาสนา 

สถาปตยกรรม และการศึกษาชุมชน ซึ่งยังไมครอบคลุมถึงศิลปกรรมและประวัติบุคคล และยังพบ

งานวิจัยเรื่องกรุงธนบุรีไมมากเทากับหนังสือกรุงธนบุรีและสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 

  สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสและสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน แตไมพบการวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่อง

กรุงธนบุรีในรูปแบบสารานุกรมฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 


