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สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบบัหนังสอือิเล็กทรอนิกส สําหรบัเยาวชน 

ทองเจือ เขียดทอง, ฉลอง สุนทรนนท, องอาจ มากสิน, 

แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ, ชาคริต เกตุเรืองโรจน, สมัชชา อภิสิทธ์ิสุขสันติ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
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การวิจัยเรื่องมีวัตถุประสงคคือ 1) พัฒนาองคความรูกรุงธนบุรีไปพัฒนาเปนสารานุกรมศิลปกรรม

ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน 2) นําองคความรูกรุงธนบุรี ไปพัฒนาเปน

สารานุกรมประวัติศาสตรกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน  

3) เผยแพรองคความรูประวัติศาสตรและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี  ศึกษาความคิดเห็นของเยาวชน 

ในเขตพื้นที่ธนบุรี ใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ภาคสนาม (Field Study) การสนทนากลุม 

(Focused Group)  การประชุมเชิงปฏิบั ติการ(Workshop)และการศึกษาความพึงพอใจ 

(Satisfaction Studies) และการศึกษาความพึงพอใจ (Satisfaction Studies) 

 ผลการวิจัยพบวา 1) กรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูเพียงระยะเวลา 15 ป ในชวงน้ันอยูระหวาง

การสรางบาน แปงเมือง ศิลปกรรมกรุงธนบุรีน้ันถือเปน “ศิลปกรรมเพื่อชีวิตและบานเมือง” ที่ยังคง

ขนบความเปนไทย พัฒนาตอยอดใหแตกตาง ดวยขอจํากัดของเหตุการณบานเมือง มีความเรียบงาย

ตรงไปตรงมา หนังสือสารานุกรมมีการจัดเรียงคํา ที่เกี่ยวกับงานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี โดยมี  

เน้ือหาที่เขาใจงายไมซับซอน เหมาะสําหรับเยาวชน การออกแบบหนังสือสารานุกรม มีรูปแบบการใช

งานที่ไมซับซอน อานงาย มีภาพประกอบเปนภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว คําสําคัญยังสามารถ

เช่ือมโยง ไปยังเน้ือหาที่เกี่ยวของ สามารถเผยแพรไดในรูปแบบของ แผน CD, USB drive หรือดาวน

โหลดผานทางเว็บไซต  2) การศึกษาองคความรูประวัติศาสตรกรุงธนบุรี พบวามีเอกสารที่เกี่ยวของ 

ไดแก เอกสารช้ันตน เอกสารงานวิชาการ และเอกสารเรื่องเลากรุงธนบุรี เขียนอิงประวัติศาสตร ใน

ดานประวัติศาสตรบุคคล แบงเปน บุคคลกอนสถาปนากรุงธนบุรี พระราชวงศกรุงธนบุรี บุคคลใน

เหตุการณสําคัญกรุงธนบุรี และบุคคลที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรกรุงธนบุรี โดยภาพรวมของบุคคล

สมัยน้ัน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ศาสนา และมุมมอง การออกแบบหนังสือสารานุกรม 

ดําเนินการเชน เดียวกับสารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรี 3) การเผยแพรองคความรูประวัติศาสตรและ

ศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูรวมสัมมนาเห็นวาเปนงานที่มีคุณภาพ

และมีคุณคา และศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนตอโครงการสารานุกรมดานรูปแบบและเน้ือหาพบวา 

ในภาพรวมอยูในระดับ พึงพอใจมาก 
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The purposes of the study were 1) to create an e-book art encyclopedia for youth 2) 

to develop an e-book encyclopedia on the history of Dhonburi for youth 3) to 

publicize Dhonburi history and art including surveying satisfaction of the youth in 

Dhonburi area towards content and encyclopedia format. This research was a mixed 

method research both qualitative and quantitative methods. The data were 

collected from documents, field trip, focus group, workshop and satisfaction. 

The results revealed 1) Dhonburi was the capital city of Thailand for 15 years 

and the city’s infrastructure was built in that time. Dhonburi art, therefore, was “Art 

for life and country” and conserved Thai traditions. However, some were a bit 

different according to the situations in the country. The art in this period was plain 

and straight forward. Dhonburi art included painting, sculpture, architecture, fine and 

applied arts, music, dance and performing arts, encyclopedia, etc. Words relating to 

Dhonburi art were listed alphabetically. The content of the encyclopedia was easy, 

uncomplicated and suitable for youth. The format was easy to use, and readable. 

The illustrations were both slides and video. Keywords were linked to the related 

content and could be downloaded to a CD, USB drive or through websites. 2) 

documentary evidence were primary sources, republished primary sources, academic 

documents by academic persons and writers and the storytelling based on Dhonburi  

history. Persons’ history was divided into 4 categories; persons before Dhonburi 

period, Dhonburi royal family, persons in major events in Dhonburi and persons 

involved with Dhonburi history. Overall persons at that time were those who 

sacrificed themselves and were from different ethnic groups, religions and 

viewpoints. The format designs of Dhonburi history and Dhonburi arts encyclopedias 

were the same.  3) Dhonburi history and art were publicized through workshop. The 

participants at the workshop agreed that this research was full of quality and value. 

The youth’s satisfaction towards the encyclopedia in terms of content and format 

was at a high level. 
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