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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยเรื่อง “สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส”  ผูวิจัยไดแบงขอมูล           

ในการศึกษาออกเปน 8 สวน เพื่อนํามาใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะห ดังน้ี 

  สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรกรุงธนบุรี  

  สวนที่ 2 ประเภทและลักษณะทางศิลปกรรม  

  สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมสมัยธนบุรี 

  สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับสารานุกรม 

  สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  สวนที่ 6 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  สวนที่ 7 ความพึงพอใจ 

  สวนที่ 8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 1. ขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรกรุงธนบุร ี

  “ธนบุรี” ในความหมายทางประวัติศาสตร ตามเอกสารพระราชพงศาวดารตางๆและ

กฎหมายตราสามดวงปรากฏช่ือธนบุรีเขียนในแบบตางๆกัน เชน เมืองทน, ทนทบุรีย, ทนบุรีย,             

ทณบุรีย, ทนบุรีศรีมหาสมุทร หากไมพบหลักฐานวามีการใช ธนบุรี แทนการสะกดดวย ธ ธง 

กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย  (2555, น. 49)  สวนความหมายของคําวา “ธน” ตามพจนานุกรมน้ัน

หมายถึง ทรัพยสมบัติ ของมีคา 

  1.1 การถือกําเนิดและการสถาปนากรุงธนบุร ี

   กรุงศรีอยุธยาเสียเมืองใหแกกองทัพของพมาในวันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2310 คน

ไทยเรียกการเสียกรุงในครั้งน้ีวา เปนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ซึ่งกรุงศรีอยุธยาตองเสียใหแกพมา  

ครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  พ.ศ.2112  โดยครั้งน้ัน  พระเจาบุเรงนองเปนกษัตริยพมา

ที่ยกทัพเขามาตี  และมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนผูกูเอกราช  และการเสียงกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  

2  น่ีเองที่เปนจุดเกิดของวีรบุรุษของชาติไทยนาม สมเด็จพระเจาตากสิน  และเปนการปดฉาก

ประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรไทยที่คงความเขมแข็งมายาวนานที่สุดถึง 417 ป (ภาสกร  

วงศตาวัน,  2555 : 16) 
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   ตามเรื่องที่เลาสืบตอกันมาวา เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ทรงเห็นวา  เปน

การเกินกําลังที่จะบูรณปฏิสังขรณกรุงศรีอยุธยาใหกลับคืนสูสภาพเดิมไมไดแลวก็เสด็จกรีธาทัพเรือ 

ยกลองลงมายังเมืองธนบุรีและมาถึงหนาวัดมะกอกตอนรุงอรุณพอดี จึงโปรดใหเรียกวัดน้ันวา “วัด

แจง” (แตตามแผนที่เมืองธนบุรี  สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมีช่ือวัดแจงอยูกอนแลว)  จึงโปรด

ใหเทียบเรือพระที่น่ังที่ทานํ้า  เสด็จข้ึนไปทรงสักการบูชาพระมหาธาตุ  ณ  พระปรางค (องคเดิมสูง

ประมาณ  8  วา)  ซึ่งประดิษฐานอยูริมฝงแมนํ้าหนาวัด  แลวเสด็จประทับแรมที่ศาลาการเปรียญใกล

รมโพธ์ิ หลังจากน้ันก็โปรดใหเตรียมพื้นที่บริเวณปอมวิชัยประสิทธ์ิซึ่งมีหญาข้ึนรกเต็มไปดวยผักโหม

และซากศพ  แตในพระราชพงศาวดารกลาวถึงการสรางกรุงธนบุรีไวอยางรวบรัดวา  “ใหปลูกสราง

พระราชวัง  และพระตําหนักขางในใหญนอยทั้งปวงสําเร็จบริบูรณ”  คําวา  สําเร็จบริบูรณ  น้ันนาจะ

หมายความเพียงวา พออยูได  เพราะไมมีปราสาทหรือสิ่งกอสรางที่วิจิตรพิสดารอะไรเลย  เทาที่เหลือ

เปนหลักฐานในปจจุบันก็คือ  ทองพระโรงที่เสด็จออกวาราชการ  ซึ่งเปนอาคารหลังใหญ  กับพระ

ตําหนักเกงคู หลังคาแบบจีนเปนอาคาร 2 ช้ัน ช้ันบนเปนไม  ช้ันลางกออิฐถือปูน  พระตําหนักหลังใน

เปนที่บรรทม  ที่นาสังเกตก็คือ  พระตําหนักอยูใกลประตูพระราชวังมาก  แสดงวาไมทรงหว่ันเกรงภัย

อันตรายแมแตนอย  และพรอมจะเสด็จออกผจญกับศัตรูอยูทุกขณะ  เพราะในขณะน้ันกําแพงเมืองก็

ยังไมมี 

   พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน กลาววาถึงวัน              

7 คํ่า ไมทราบเดือน  จุลศักราช  1132 ปขาล  โทศก  (พ.ศ.2313) “ทรงพระวิจารณวาเมืองเกาน้ี

นอยนัก  ไพรพลสิมาก เกลือกมีการสงครามมาหาที่มั่น  ผูคนจะอาศัยมิได  จึงทรงพระกรุณาใหขา-

ทูลละอองฯ  ฝายทหารพลเรือนทําคายดวยไมทองหลางทั้งตนเปนที่มั่นไวพลางกอน   จึงจะกอกําแพง

เมืองภายหลัง   ใหทําคายต้ังแตมุมกําแพงเมืองเกาไปจนวัดบางวานอย  วงลงไปริมแมนํ้าใหญ  แลว

ขุดคูนํ้ารอบพระนครเอามูลดินข้ึนถมเปนเชิงเทินตามริมคายขางในเดือนหน่ึงสําเร็จการ” 

   สมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ชวงป พ.ศ.2077-2089 มีการขุดคลองลัดที่แมนํ้า

เจาพระยา ระหวางปากคลองบางกอกนอย และ คลองบางกอกใหญ  บริเวณหนาวัดอรุณราชวรรา

ราม (วัดแจง) ทําใหเกิดสายแม นํ้าเจาพระยาใหม บริเวณชวงหนา โรงพยาบาลศิริราช ถึง 

พระบรมมหาราชวัง ตอมาสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช มีการกอสรางปอมข้ึนที่ปากคลอง

บางกอกใหญและฝงตรงขามปากคลองตลาด ใชช่ือ “ปอมวิชาเวนทร” โดยมีปนใหญและโซเหล็กขึง

กั้นแมนํ้า ออกแบบโดย นายเดอ ลา มาร  วิศวกรชาวฝรั่งเศส และครั้นกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา ในป 

พ.ศ.2310 ซึ่งในปเดียวกันน้ันเอง พระยาตาก (สิน) ไดทําการกอบกูอิสรภาพ และข้ึนครองราษฎรเปน

กษัตริย ในป พ.ศ.2311 ทรงพระนาม “สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 หรือ พระเจากรุงธนบุรี “ และ

เน่ืองจากกรุงศรีอยุธยาเกิดความเสียหาย ยากแกการบูรณะใหกลับคืน อีกทั้งหางไกลจากทะเล จึงทรง

ยายราชธานีและสถาปนากรุงธนบุรีข้ึนเปนราชธานี  ในการสรางพระนครครั้งน้ัน ไดใชไมทองหลางทั้ง



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

10 

ตนทํารั้วลอมรอบพระนครเอาไว ทั้งสองฟากแมนํ้า มูลดินทําเปนเชิงเทินทําคายที่มั่น และเปลี่ยนช่ือ

จากปอม วิชาเยนทร เปน ปอมวิชัยประสิทธ์ิ (พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ 2548 น. 884) 

  1.2 ลักษณะของเมืองและท่ีต้ังทางภูมิศาสตร 

   ครั้งเมื่อสมเด็จพระเจาตากสินเดินทางจากเมืองอยุธยา มาถึงเมืองธนบุรี ในขณะ

น้ันเมืองธนบุรียังถือวาทรุดโทรมจากภาวะหลังสงคราม ในชวงแรกที่สมเด็จพระเจาตากสินเสด็จ

ประทับ ในขณะน้ันเมืองธนบุรี ยังเปนเมืองที่มีขนาดไมใหญนัก เพราะเปนเพียงเมืองปอมหนาดาน 

ครั้นหลังจากที่สมเด็จพระเจาตากสินทรงทําการรวบรวมชุมนุมและเหลากกตางๆ ถึงกระน้ันก็ทรงดําร ิ  

ใหสรางคาย ดวยการใชไมทองหลางทั้งตนปกลง ซึ่งภายหลังจึงเปลี่ยนเปนการกอกําแพงอิฐ 

   ตอมาโปรดใหสรางพระราชวังข้ึนที่ริมแมนํ้าเจาพระยา ตรงบริเวณปากคลอง

บางกอกใหญ ใกลกับวัดโมลีโลกยาราม (วัดทายตลาด) และวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) และทรงให

ช่ือวา “พระราชวังเดิม” เมืองธนบุรีในยุคน้ัน มีลักษณะเปนเรือกสวนไรนา ผูคนดํารงอยูดวยการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การคมนาคมเดินทางสวนใหญใชเรือพายไปตามลําคลอง เมืองธนบุรีใน

สมัยกอนน้ันเปนเมืองที่มีแมนํ้าเจาพระยาผานกลาง จนถูกเรียกวา “เมืองอกแตก” ลักษณะทาง

ภูมิศาสตรของกรุงธนบุรีน้ัน เปนพื้นที่ราบที่ครอบคลุมไปดวยแมนํ้าลําคลอง การคมนาคมสวนใหญคือ

ทางเรือ    เอื้ออํานวยตอการเดินทาง การทําการคาขาย การปกครอง มีความเจริญรุงเรืองทางดาน

ศาสนา มีวัดวาอารามเปนจํานวนมาก  ลักษณะทางที่ต้ังติดกับหัวเมืองสําคัญตางๆ ไดแก ทิศเหนือ 

ติดตอกับจังหวัดนนทบุรี ทิศตะวันออกติดกับแมนํ้าเจาพระยาและฝงพระนคร  ทิศใตติดตอกับจังหวัด

สมุทรปราการและอาวไทย และทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม (ธนบุรีจาก

อดีต สูปจจุบัน สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549) 

  1.3 เหตุผลในการเลือกเมืองธนบุรีเปนเมืองหลวง 

   สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ แจกแจงไวในหนังสือไทยรบพมา ดังน้ีคือ  

   1.3.1 ปจจัยทางดานยุทธศาสตร เน่ืองจากอยุธยาเกิดความเสียหาย อีกทั้งกอง

กําลังของพระเจาตากมีจํานวนไมมากมายนัก อีกทั้งการสงครามยังไมเกิดความสงบ ขาศึกสามารถบุก

ประชิดเมืองไดทั้งทางบกและทางนํ้า ผิดกับกรุงธนบุรีที่เปนเมืองขนาดยอม  มีปอมปราการที่มั่นคง

และไมหางจากอยุธยา และอยูใกลกับทะเล ที่จะสามารถเดินทางถอยทัพกลับจันทบุรีได 

   1.3.2 ปจจัยทางการเมือง ธนบุรีต้ังปดปากแมนํ้า ซึ่งเปนสนทางติดตอคาคากับ

ชาวตางชาติและหัวเมืองภาคเหนือ 

   1.3.3 ปจจัยทางเศรษฐกิจ ต้ังอยูในที่ต้ังทางดานการคาขาย เรือสําเภาสามารถ

แลนเขาออกโดยงาย อีกทั้งเปนพื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก 

  1.4 ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของชาวสยามสมัยกรุงธนบุร ี
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   จากบันทึกของชาวฝรั่งเศล ฟรังซัว อังรี ตุรแปง ไดมีบันทึกลงในหนังสือ Histoire 

du royaume de Siam พิมพที่กรุงปารีส พ.ศ.2314  เกี่ยวกับสภาพและวิถีชีวิตของชาวสยามสมัย   

กรุงธนบุรีไวอยางคราวๆ  ดังน้ีคือ  

   1.4.1 ดานอุปนิสัย ใจคอของชาวสยามเปนคนที่มีความภาคภูมิใจในชาติ               

รักขนบธรรมเนียมประเพณีอยางเหนียวแนน กิริยามารยาท ออนโยน สุภาพ ซอนความรูสึก มัธยัสถ 

ไมเห็นแกตัว นับถือผูอาวุโส พอแม สวนจุดออนของชาวสยามน้ันคือ ความเฉ่ือยชาเกียจคราน ไมชอบ

ทําอะไรลําบากยากเย็น ไมยินดียินราย ชาวสยามมีความเจ็บแคน เมื่อรูสึกอับอาย คนสยามมักออน

นอมกับผูอาวุโส มีความเช่ือถือ โชคลาง ไสยศาสตร ดานครอบครัว ชายชาวสยามมีความเปนผูนํา 

สตรีน้ันมีความสงบเสงี่ยมเหนียมอาย  

   1.4.2 บานเรือนชาวสยาม  ชาวสยามชอบต้ังบานเรือนอยูริมนํ้า ใชการเดินทาง

ทางนํ้าดวยเรือ บานถูกสรางจากไมและมุงหลังคาดวยใบหญา ไมมีการใชตะปู ไมมีโตะ ตู เตียงนอน 

วังพระเจาแผนดินสรางดวยอิฐ  หลังคายอดแหลมมุงดวยดีบุก พื้นปูพรมเปอรเซีย ลอมดวยกําแพงอิฐ

สามช้ัน  

   1.4.3 การแตงกาย ชาวสยามนุงผาสี ไมใสเสื้อ เด็กๆแกผาจนถึงอายุราว 5 ขวบ     

ชายชาวบานมักเปลือยทอนบน หญิง ขาราชการสวมเสื้อมัสลินสีขาวไมมีคอปก สวมหมวกปลาย

แหลม  ทหารใสเสื้อสีแดง พระเจาแผนดินทรงฉลองพระองคดวยผาตาดประดับลูกไมจากยุโรป    

สวมรองเทาปลายแหลม ไมมีสน 

   1.4.4 สินคาสงออก สินคาสงออกของชาวสยามคือ แรกาลีนา ดีบุก งาชาง ดิน

ประสิว แทงตะกั่ว ของปา เครื่องเทศ ไมจันทร ไมกฤษณา การคาของสยามรุงเรืองมาก ในสมัย

อยุธยา มีเรอืสําเภา จากจีน ยุโรป จอดเทียบทา แตในกรุงธนบุรีมีจํานวนลดนอยลงเน่ืองจากภาวะ

สงคราม  

   1.4.5 ศิลปะ ชาวสยามไมวาดภาพในแบบชาวยุโรป ภาพเขียนมักเปนรูปสัตว

ประหลาด เปนภาพที่มีลักษณะแบบไมมีแสงเงา และกลามเน้ือ มักปรากฏอยูในวัดวาอารามและสมุด

ขอย (พลาดิศัย  สทิธิธัญกิจ 2548, น. 894) 

  1.5 การเมืองการปกครอง 

   ภายหลังการข้ึนครองราชยบัลลัง ในระยะตน สมเด็จพระเจาตากสินใชการเกลี้ย

กลอม กลุม กกและชุมชนตางๆ ใหยอมออนนอม โดยผูเปนหัวหนาชุมนุมก็ยังมีอํานาจปกครองคนใน

กลุมตนได หากแตเมื่อราชการตองการกําลังคน นายชุมนุมก็จะตองสามารถเกณฑคนมาได  ระบบ

ชุมนุม มูลนายน้ีทําให เจาเมืองและผูปกครอง มีกําลังพลมากกวาไพรหลวง นับเปนวิธีการ

ประนีประนอมเพื่อใหเกิดความสงบ ในราชอาณาจักรโดยเร็วตอมาในป  พ.ศ.2316 เพื่อการจัด

ระเบียบไพรพลมีประสิทธิภาพ จึงโปรดใหมีการ สักเลก คือการใชใชหมึกสักช่ือไพรพล เมือง 
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ภูมิลําเนา ช่ือมูลนายที่สังกัด ที่แขนซายของไพรพลชาย หากผูใดไมมีรอยลักจะถูกลงโทษ ทั้งน้ีเพื่อให

ทราบสังกัด และปองกันการทะเลาะวิวาทแยงไพรพล สวนในเรื่องการดูแลหัวเมืองใหอยูในอํานาจ 

สมเด็จพระเจาตากสิน ทรงแตงต้ังนายทหารคนสนิท ที่ไววางพระทัย ไปเปนเจาหัวเมืองตางๆ อีกทั้ง

ยังทรงรื้อฟนตําแหนงราชการขุนนางในครั้งกรุงเกา เชน อัครมหาเสนาบดี ทั้ง สมุหกลาโหมและ              

สมุหนายก กับเสนาบดีทั้ง สี่กรมอันไดแก เวียง วัง คลัง นา  อีกทั้งทําการรวบรวมชําระกฎหมายที่ 

สูญหาย มาชําระใหมเพื่อใหเขากับยุคสมัย (สุดารา สุจฉายา , 2550 : 77) 

  1.6 พระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

   สมเด็จพระเจาตากสิน ทรงพระราชสมภพที่พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย  

เดือน 5 ข้ึน  15 คํ่า ปขาล  เดือนเมษายน  พ.ศ.2277  ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศแหง

กรุงศรีอยุธยา พระราชบิดาเปนชาวจีนช่ือนายไหฮอง  เปนนายอากรบอนเบี้ย  มีบรรดาศักด์ิเปน

ขุนพัฒน  พระราชนนีช่ือนางนกเอี้ยง  (กรมพระเทพามาตย)  ต้ังบานเรือนอยูตรงหนาบานเจาพระยา

จักรี สมุหนายกในครั้งน้ัน เจาพระยาจักรีไดขอเอาไปเลี้ยงไวเปนบุตรบุญธรรมอยูในความอุปการะ

ต้ังแตยังเล็ก ๆ เน่ืองจากนับต้ังแตไดบุตรนายไหฮองคนน้ีมาเลี้ยง  ทานก็มั่งค่ังสมบูรณดวยลาภยศ 

เงินทองย่ิงข้ึนกวาแตกอนมาเปนอันมาก  ทานจึงไดใหช่ือเด็กนอยน้ันวา “สิน”(สุดารา สุจฉายา, 

2550 : 12) 

   พอนายสินอายุได  9  ขวบ  เจาพระยาจักรีก็นําไปฝากใหเลาเรียนหนังสือ  อยูใน

สํานักของพระอาจารยทองดี  วัดโกษาวาส  ครั้นอายุได 13 ป ก็นําเขาถวายตัวรับราชการเปน

มหาดเล็ก อยูในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ  ตามประเพณีของขาราชการไทยในสมัยน้ัน  ใน

ระหวางน้ีนายสินไดพยายามศึกษาหาความรูทางดานภาษาตางประเทศ  มีภาษาจีน  ญวน  และแขก  

จนสามารถพูดไดคลองแคลวทั้งสามภาษา  ตอมาภายหลังที่ไดอุปสมบทอยู  3  พรรษาแลว    ก็ไดรับ

ราชการในตําแหนงมหาดเล็กรายงาน ครั้นถึงรัชกาลสมเด็จพระที่น่ังสุริยาอมรินทร ก็โปรดใหเลื่อนข้ึน

เปนหลวงยกกระบัตร  อันเปนตําแหนงที่เกี่ยวกับกฎหมายประจําอยูที่เมืองตาก ครั้นเมื่อเจาเมืองตาก

ไดถึงแกกรรมลง ก็โปรดใหเลื่อนข้ึนเปน พระยาตาก  แทนสืบตอมา  อันเปนตําแหนงสูงสุดทางฝาย

พลเรือนประจําเมืองในครั้งน้ัน   

   ตอมาเมื่อมีศึกพมาเขามาลอมกรุงครั้งหลัง  พระยาตากก็ไดถูกเรยีกตัวใหลงมาชวย

ราชการในกรุงไดปฏิบัติการสูรบกับขาศึกดวยความสามารถ  มีความดีความชอบมากจึงโปรดใหเลื่อน

ตําแหนงข้ึนเปน  พระยาวชิรปราการ  เจาเมืองกําแพงเพชร  แตยังมิทันไดออกไปครองเมือง  ก็พอดี

กรุงศรีอยุธยาเสียแกขาศึกเสียกอน  คนทั้งหลายจึงเรียกติดปากกนัวา  “พระยาตาก” และเมื่อต้ังตัว

ข้ึนเปนเจา  ก็ยังนิยมเรียกกันวา  “เจาตาก”  ตามเดิม  ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ปองกันกรุงอยูน้ัน  ได

มีเหตุ  ที่ทําใหพระยาตากบังเกิดความทอแทใจข้ึนมาหลายคราว  จึงไดตัดสินใจพาสมัครพรรคพวกตี

ฝาวงลอมของพมา  ออกไปต้ังตัวอยูที่เมืองจันทบุรี  ครั้นเมื่อรวบรวมกําลังไดเปนปกแผนมั่นคงแลว      
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ก็ยกหวนกลับมาตีกรุงศรีอยุธยา  คืนมาเปนของไทยเราไดตามเดิมแลวไดโปรดใหยายเมืองหลวงลงมา

ต้ังอยูที่เมืองธนบุรี  เมื่อปลายป พ.ศ.2310  พรอมกับปราบดาภิเษกประกาศพระองคข้ึนเปนกษัตริย  

ขณะน้ันทรงมีพระชนมายุไดเพียง  34  พรรษา ตอมาในตอนปลายรัชกาล พระองคทรงพอพระทัย         

ในการเสด็จไปน่ังวิปสสนากรรมฐาน  ทําใหพระสติมีอาการวิปริตฟนเฟอนข้ึน จนถึงข้ันเปนจลาจล

วุนวายในพระนครข้ึนมา ขาราชการและราษฎรไดรับความเดือดรอนกันทั่วไป ครั้นสมเด็จเจาพระยา

มหากษัตริยศึก  (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช) เขามาปราบยุคเข็ญเปนที่

เรียบรอยแลว จึงใหสําเร็จโทษสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเสีย เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 รวมเวลา

ที่ทรงดํารงอยูในราชสมบัติได 15 ป  ขณะที่ทรงตองสําเร็จโทษน้ัน พระชนมายุได 48 พรรษา ทรงมี

พระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 29 พระองค 

  1.7 พระราชกรณีกิจในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

   1.7.1 การรวบรวมเอกราช 

     เมื่อครั้งอาณาจักรอยุธยาลมสลาย บานเมืองเกิดสภาวะไรศูนยกลางอํานาจ

การปกครอง กลุมคนที่รวมตัวกันเปนชุมนุม เปนกก ก็เพิ่มจํานวนมากข้ึน มีทั้งที่รวมกลุมเพื่อปองกัน

ตนเอง และปลนสะดมผูอื่น อีกทั้งหวังต้ังตนเปนกษัตริย สมเด็จพระเจาตากสินจึงตองทําการ

ปราบปรามชุมนุมเหลาน้ี เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ เริ่มจากป พ.ศ.2311 ทรงยกกองทัพปราบ

ชุมนุมเจาพิษณุโลก ที่ยึดครองหัวเมืองเหนือที่เคยเปนของสุโขทัย แตพลาดทาถูกกระสุนปนไดรับ

บาดเจ็บจนตองยกทัพกลับ ฝายพิษณุโลกจึงฉวยโอกาสต้ังตน ราชาภิเษกข้ึนเปนกษัตริย แตก็เพียง                

7 วัน ก็ถึงแกพิราลัย ซึ่งเปดโอกาสใหชุมนุมเจาพระฝางมีอํานาจและเขาครอบครอง ในปเดียวกัน             

น้ีเอง เมื่อทรงหายจากอาการบาดเจ็บ ก็ทรงยกกองทัพปราบชุมนุมเจาพิมายจนสําเร็จ ตอมาในป 

พ.ศ.2312 ก็ยกทัพปราบชุมนุมเจานครศรีธรรมราช ซึ่งเปนชุมนุมใหญทางหัวเมืองภาคใต และไดอัน

เชิญพระไตรปฎกมาคัดลอกไวที่กรุงธนบุรี พรอมคุมตัวเจาเมืองนครฯ กลับมารับราชการที่กรุงธนบุรี 

สวนชุมนุมสุดทายที่ปราบปราบไดคือชุมนุมเจาพระฝาง ซึ่งแมจะตีเมืองพิษณุโลกไดแลว ก็ไมไดจาก

เมืองฝางหรือ สวางคบุรี มาที่พิษณุโลก เพราะอํานาจเจาพระฝากผูกพันกับความเช่ือและความ

ศักด์ิสิทธ์ิของพระธาตุเมืองฝาง อีกทั้งขาดระเบียบและการบริการจัดการที่ดี จึงทําใหสมเด็จพระเจา

ตากสินกระทําการตีแตกโดยงาย ซึ่งชัยชนะในครั้งน้ีเปรียบเหมือนการรวบรวมแผนดินที่เคยเปนของ       

กรุงศรีอยุธยากลับคืน ยกเวนเมืองประเทศราชเทาน้ัน และยังเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหจีนยอมรับ สถานะ

กษัตริยของพระเจากรุงธนบุรี และสงเครื่องราชบรรณาการตามแบบแผนธรรมเนียม ครั้งกอนหนา  

ซึ่งสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดสงพระราชสาสน ไปขอการสนับสนุนในป พ.ศ. 2311 (นิธิ เอียวศรีวงศ, 

2555 : 90) 

   1.7.2 การทํานุบํารุงศาสนา 
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     พระราชกรณียกิจที่โดดเดนในการกอบกู และทํานุบํารุงศาสนา ของสมเด็จ

พระเจากรุงธนบุรี พอจะรวบรวมโดยสังเขปไดดังน้ี 

     1) การจัดระเบียบสังฆมณฑล 

      หลังจากกรุงแตก วัดวาอาราม หนังสือตําราทางศาสนาถูกทําลาย           

สูญหายไปมาก พระสงฆไมลมตายก็ถูกจับเปนเชลย หรือไมก็ทําผิดวินัยจนทําใหพระพุทธศาสนา 

เสื่อมทราม พระองคจึงไดโปรดเกลาฯใหจัดระเบียบสังฆมณฑลใหม โดยจัดประชุมคณะสงฆที่วัดบาง

หวาใหญ  (วัดระฆังโฆสิตารามปจจุบัน) แลวใหเหลาคณะสงฆน้ันเลือกพระสงฆที่มีคุณธรรมข้ึนเปน

สมเด็จพระสังฆราช จากน้ันจึงแตงต้ังสมณศักด์ิพระเถรานุเถระตางๆข้ึนตามเดิม เพื่อใหการปกครอง      

สังฆมณฑลเปนไปโดยเรียบรอยใน พ.ศ.2316 ไดออกประกาศใชพระราชกําหนดวาดวยศีลสิกขา เพื่อ

บังคับพระสงฆใหปฏิบัติตนอยูในกรอบพระวินัยที่ดี พระราชกําหนดฉบับน้ีถือเปนกฎหมายเกี่ยวกับ

พระสงฆฉบับแรกของไทยก็วาได 

     2) การบูรณะและปฏิสังขรณวัดที่สําคัญ 

      พระราชพงศาวดาร กรุงธนบุรี ฉบับจันทนุมาศ เจิม ไดกลาวไววา ใน

คราวเดียวกันกับที่ไดโปรดใหจัดระเบียบสังฆมณฑล ใหเปนระเบียบเรียบรอยข้ึน ในป พ.ศ.2311 ใน

โอกาสสถาปนานครหลวงแหงใหมน่ันเอง สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  ก็ไดทรงพระราชศรัทธาวาจาง

บรรดาขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน ใหชวยกันสรางพระอุโบสถ พระวิหาร การเปรียญ และ

เสนาสนะกุฎีสงฆ รวมหลายพระอารามดวยกัน เปนจํานวนกวา 200 หลัง สิ้นพระราชทรัพยไปเปน

อันมาก ในปหลังๆ ตอมา ก็ยังไดโปรดใหสถาปนาและบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ อีกหลายครั้ง

ดวยกัน พระอารามที่ไดโปรดใหสถาปนาข้ึนในรัชกาลของพระองค ก็คือ  วัดบางย่ีเรือเหนือ(วัด

ราชคฤห) พระอารามที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณน้ันไดแก วัดบางวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตาราม) วัดแจง 

(วัดอรุณราชวราราม) วัดบางย่ีเรือใต (วัดอินทราราม) และวัดหงสอาวาสวิหาร (วัดหงสรัตนาราม)ฯลฯ 

      วัดสําคัญที่สุดที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใสบูรณะ 

ปฏิสังขรณมากที่สุดในรัชสมัยไดแก วัดอินทาราม ซึ่งสมัยน้ันเรียกกันวา “วัดบางย่ีเรือนอก” หรือ 

“วัดบางย่ีเรือใต” เปนวัดเกาแกสรางมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา อยูริมคลองบางกอกใหญ ใกล            

ตลาดพลู ฝงธนบุรี วัดน้ีไดโปรดใหยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวงช้ันเอกพิเศษทางฝายสมถะ

วิปสสนา 

     3) การรวบรวมพระไตรปฎก 

      เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาเปนครั้งที่สองในป พ.ศ.2310 น้ัน  

วัดวังบานเรือนไดถูกเผาผลาญมากมายลงกายกอง คัมภีรพระไตรปฎกและหนังสือตางๆ จึงเสียหาย

และสูญหายไปในครั้งน้ันเปนอันมาก เมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดเสด็จข้ึนเสวยราชยแลว ก็ไดทรง

เอาพระทัยใสสืบเสาะหาตนฉบับพระไตรปฎก ตามบรรดาหัวเมืองตางๆ ที่ยังหลงเหลือรอดพนจาก
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การทําลายของขาศึกในครั้งน้ัน แลวนํามาคัดลอกจําลองไว เพื่อสรางเปนพระไตรปฎกฉบับหลวง

สําหรับพระนครตอไป แตในการสรางพระไตรปฎกฉบับหลวง ของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ตามที่ได

กลาวมาน้ียังไมทันที่จะสําเร็จเรียบรอยบริบูรณ ก็มีเหตุทําใหตองสิ้นรัชกาลลงเสียกอน 

     4) การสรางสมุดภาพไตรภูมิบุราณ ฉบับกรุงธนบุรี 

      สมุดภาพไตรภูมิเปนผลงานจิตรกรรมประเพณีบนเอกสารโบราณที่สราง

ข้ึนจากความคิดรวบยอดในองคความรูและความศรัทธาที่มีตอวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระรวง 

สันนิษฐานวาสมุดภาพไตรภูมิมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา สําหรับสมุดภาพไตรภูมิบุราณ ฉบับกรุงธนบุรี มี

ประวัติวา สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ตรัสสั่งใหพญาศรีธรรมาธิราช จัดพระสมุดเน้ือดี สงใหชางไปเขียน

ภาพในสํานักสมเด็จพระสังฆราช พระเจากรุงธนบุรีทรงพบเมื่อเสด็จลงไปตีเมืองนครศรีธรรมราช จึง

นิมนตมาอยูวัดระฆัง แลวทรงต้ังใหเปนสมเด็จพระสังฆราชบอกเรื่องและคัดขอความภาษาบาลี

ประกอบไวใหชัดเจน ต้ังแต พ.ศ.2319 โดยบานแผนกของเรื่องบอกรายช่ือผูเขียนภาพและอาลักษณ

ผูเขียนคําบรรยายทั้งอักษรไทยและขอมประกอบเรื่องดวย 

     5) อัญเชิญพระแกวมรกตกลับคืน 

      เมื่อในโอกาสที่ไดโปรดใหสมเด็จพระยามหากษัตริยศึก เปนแมทัพใหญ 

ยกกองทัพไปตีเวียงจันทรไดในป พ.ศ.2322 น้ัน ตอนขากลับกองทัพไทยก็ไดอัญเชิญพระแกวมรกต

และพระบาง ซึ่งประดิษฐานอยู ณ เมืองเวียงจันทนน้ันลงมาดวย เมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรง

ทราบขาวการไดพระพุทธรูปอันศักด์ิสิทธ์ิและทรงคุณคาอยางสูงสุด ก็ทรงปติโสมนัสเปนย่ิงนัก โปรด

ใหสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะทั้งปวง ยกขบวนไปรับจนถึงเมืองสระบุรี พรอมกันน้ันได

โปรดใหจัดขบวนเรือเสด็จพระราชดําเนินข้ึนไปรับดวยพระองคเอง ที่ตําบลบางธรณีใตปากเกร็ด เปน

ขบวนเรือมโหฬารถึง 154 ลํา เมื่อรวมกับขบวนเรือที่แหมาแตเดิมเขาดวยกัน ก็เปนจํานวนเรือใน

ขบวนทั้งสิ้น 246 ลํา นําแหเขามายังกรุงธนบุรี และไดโปรดใหปลูกโรงรับเสด็จพระพุทธรูปสําคัญ

คูบานคูเมืองทั้งสององคน้ี ประดิษฐานไวขางพระอุโบสถวัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) ภายในเขต

พระราชฐาน และต้ังเครื่องสักการบูชา  

   1.7.3 การกูเศรษฐกิจ 

     การเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาเปนครั้งที่ 2 ในป พ.ศ.2310 น้ัน ทําให

ประเทศชาติตองประสบกับความพินาศยอยยับอยางใหญหลวงแทบทุกดานทุกทาง เศรษฐกิจของ

ประเทศตองอยูในภาวะตกตํ่าอยางย่ิงชนิดที่ไมเคยมีในการกอน การทําไรไถนา การคาขายกับ

ตางประเทศ ตองหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง สังคมไทยตองเผชิญกับทุพภิกขภัยครั้งใหญย่ิง ดวยมิไดทําไร            

ไถนาติดตอกันมาถึง 2 ป เหตุที่ตองอยูในสภาวะสงคราม ขาศึกคุกคามยํ่ายีอยูทั่วไป 

   พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ไดกลาวถึงสภาวะความ 

อดอยากขาดแคลนของบานเมืองในครั้งน้ันไวตอนหน่ึง ดังน้ี “จุลศักราช 1130 ปชวดสัมฤทธ์ิศก 
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ทอดพระเนตรเห็นอัฏฐิกเรวฬะคนทั้งปวงอันถึงพิบัติชีพตายดวยทุพภิกขะ โจระ โรคะ สุมกองอยูดุจ

หน่ึงภูเขา แลเห็นประชาชนซึ่งลําบากอดอยากอาหาร มีรูปรางดุจหน่ึงเปรตปศาจพึงเกลียด  ทรงพระ

สังเวชประดุจมีพระทัยเหน่ือยหนายในราชสมบัติ จะเสด็จไปเมืองจันทบุรี จึงสมณพราหมณาจารย

เสนาบดีประชาราษฎร ชวนกันกราบทูลอาราธนาวิงวอนสมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวพระบรมหนอ

พุทธางกูร ตรัสเห็นประโยชนเปนปจจัยแกพระปรมาภิเษกสมโพธิญาณน้ันก็รับอาราธนาจึงเสด็จยับย้ัง

อยู ณ พระตําหนักเมืองธนบุรี” 

   แปลวา สภาพความอดอยากขาดแคลนอยางหนักของประชาชน ที่กําลังผจญกัน

อยูทั่วหนา ณ บัดน้ัน ไดทําใหพระองคทรงทอแทพระราชหฤทัยเปนอยางย่ิง ทรงพระปริวิตกกังวลตอ

ความเปนอยูของไพรฟาประชาชน 

   จดหมายเหตุของพวกคณะบาทหลวงฝรั่งเศส ที่ไดเขามาอยูในเมืองไทยเวลาน้ันได

บันทึกถึงเรื่องทุพภิกขภัยครั้งน้ันไว ดังน้ี“คาอาหารการรับประทานในเมืองน้ีแพงอยางที่สุด เวลาน้ี

ขาวสารขายกันทะนานละ 2 เหรียญครึ่งคนที่หาเลี้ยงชีพดวยการรับจางน้ัน ถึงจะหมั่นสักเพียงไร ก็จะ

หาซื้ออาหารรับประทานแตคนเดียวก็ไมพอ เมื่อเปนเชนน้ีบุตรภรรยาจะเปนอยางไร”(วิกเตอร ลาเก  

: 94) 

   อีกตอนหน่ึงมีกลาวไววา“พวกไพรฟาขาแผนดินตองรับความเดือดรอน ตองลมตาย

วันละมากๆ เพราะอาหารการกินอัตคัดกันดารอยางที่สุด ในปน้ี (พ.ศ.2312) ไดมีคนตายมีจํานวน

มากกวาเมื่อครั้งพมาเขามาตีกรุงศรีอยุธยา” 

   ประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาฉบับตุรแปง มีกลาวไวตอนหน่ึง ดังน้ี“ราคา

ขาวข้ึนสูงจนกลายเปนสินคาที่หายากในตลาด หัวเผือกหัวมันและพวกหนอไมเปนอาหารสําคัญใน

ภาวะอดอยากน้ี และคนสวนมากถูกคุกคามจากโรคที่แปลกๆ พวกคนปวยความจําเสื่อมและพูดจา

เลอะเลือน จนกลายเปนคนเสียสติในระยะน้ีอยางงายดาย ซึ่งทําใหแผขยายความรายแรงนากลัวของ

โรคไดดีข้ึน” 

   “พวกสยามจับอาวุธข้ึนตอตานพระสงฆ ซึ่งพวกเขากลาวหาวาทรยศตอพวกเขา 

“พระเจดียถูกปลนและพระพุทธรูปถูกทําลายเพื่อเอาเงินซึ่งอยูในองคพระ” 

   ดังน้ัน นอกจากการกูชาติพรอมกับยายราชธานี มาต้ังแหงใหมที่กรุงธนบุรีแลว

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ก็ยังตองทรงกอบกูสถานะทางเศรษฐกิจของบานเมืองอยางหนักอีกดวย 

   พระราชกรณียกิจในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที ่2 

ของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ที่สําคัญมีดังตอไปน้ี  

    1) การแกปญหาความอดอยากขาดแคลนของประชาชน ปญหารายแรงอยาง

ย่ิงเฉพาะหนา ที่จะตองดําเนินการรีบดวนในทันที ก็คือการแกไขความอดอยากขาดแคลนเครื่อง

อุปโภคบริโภคของราษฎร สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรงดําเนินการดวยวิธีจายพระราชทรัพยเปน
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จํานวนมาก ซื้อขาวสารที่พอคาตางประเทศบรรทุกสําเภาเขามาคาขาย โดยใหราคาสูงเปนพิเศษ ถึง

ถังละ 3 – 5 บาท บางคราวก็ถึงถังละ 6 บาท ซึ่งนับวาแพงมากเหลือเกินสําหรับในครั้งน้ัน เพราะถา

หากเทียบกับคาของเงินในปจจุบันแลว ก็ตกถึงถังละรวม 2,000 บาท แลวก็ทรงนําขาวสารเหลาน้ัน 

มาแจกจายพระราชทาน แกบรรดาราษฎรที่อดโซนับจํานวนหมื่นโดยทั่วหนากัน ตลอดถึงขาราชการ

ทั้งฝายทหารและพลเรือน ก็ไดรับพระราชทานอยางทั่วถึง ในอัตราคนละ 1 ถังตอ 20 วัน 

    พรอมกันน้ัน ยังไดโปรดใหซื้อเสื้อผา เครื่องนุงหม แจกจายพระราชทานอีกดวย

เปนจํานวนมากมาย ยังผลใหความเดือดรอนของอาณาประชาราษฎร ไดบรรเทาเบาบางลงทันที 

    ประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาฉบับตุรแปง ไดกลาวถึงเหตุการณตอนน้ีไว

ตอนหน่ึงวา“ภายใตสถานการณที่เลวรายเหลาน้ี พระยาตากไดแสดงความเมตตากรุณา ความขัดสน

ไมเปนเรื่องตองอดอยากตอไปอีก ทรงเปดพระคลังหลวงเพื่อชวยเหลือ” 

    ปญหาทุพภิกขภัยในสมัยกรุงธนบุรีตอนตนน้ี คงจะไดมีติดตอกันมาเปนเวลา

หลายป ดวยมีหลักฐานปรากฏอยูในราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) วาแมใน  

พ.ศ.2313 ก็ยังตองทรงซื้อขาวสารแจกอยูอีก 

    “ครั้นจุลศักราช 1132 ปขาลโทศก (พ.ศ.2313) ฯลฯ ครั้งน้ันขาวแพงเกวียนละ 

3 ช่ัง ดวยเดชะพระบารมีบรมโพธิสมภารกําปนขาวสารมาแตทิศใต ก็ไดเกณฑใหกองทัพเหลือเฟอ 

แลวไดทรงบริจาคทานแกสมณะ ชีพราหมณ ยาจก วณิพก และครอบครัวบุตร ภรรยาขาทูลละอองธุลี

พระบาททั้งปวง” จากการที่ไดทรงแกปญหาทุพภิกขภัยเฉพาะหนา ดวยการทุมเงินซื้อขาวสารและ

เครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ เพื่อนํามาแจกจายบําบัดความหิวโหยขาดแคลนของประชาชนดังกลาวมาน้ี 

ไดกอใหเกิดผลดีแกชาติบานเมืองและประชาชนสวนรวม  

    2) ฟนฟูการคาขายกับเมืองตางประเทศ เมื่อบานเมืองคอยกลับคืนเขาสูความ

เปนปรกติสุขแลว สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีก็ไดทรงหันมาฟนฟูการคาทางทะเล กับตางประเทศอยาง

เปนการใหญ เพื่อหารายไดมาจับจายใชสอยในราชการ และทํานุบํารุงบานเมืองตอไป นอกจากน้ียัง

ชวยบรรเทาการเรียกเก็บภาษีอากรจากราษฎร ซึ่งยังอยูในระยะยังต้ังตัวไมไดเปนอันมากอีกดวย 

    ปรากฏวาในครั้งน้ันทางไทยเราไดสงสําเภาหลวงออกไปติดตอคาขายกับนานา

ประเทศแถบน้ีรวมหลายสายดวยกัน กลาวคือทางตะวันออกไปถึงเมืองจีน ทางตะวันตกไปถึงอินเดีย                 

ในขณะเดียวกันก็มีเรือสินคาจากประเทศเพื่อนบานในยานน้ี เขามาคาขายกับประเทศไทยเราน้ันอยู

เสมอเชนเดียวกัน เปนตนวา จีน ชวา (คืออินโดนีเซียในปจจุบัน ซึ่งฮอลันดากําลังยึดครองอยูใน

ขณะน้ัน) อินเดีย (อังกฤษยึดครอง) มลายู (มาเลเซีย) ฯลฯ ทํารายไดใหกับรัฐบาลเปนอันมาก เปนตน

วาไดจากคาปากเรือ ภาษีขาเขา – ขาออก ฯลฯ ตามระบบภาษีอากรของเราในครั้งน้ัน 

    ประเทศที่เราติดตอคาขายดวยในสมัยกรุงธนบุรีน้ัน ที่สําคัญที่สุดคือจีน ทั้งน้ี           

ก็เปนดวยชาวยุโรปชาติตางๆ ที่เคยเขามาติดตอคาขายอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ัน ไดพากันอพยพ
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โยกยาย ออกไปคาขายอยูตามประเทศอื่นๆ หมด เน่ืองจากบานเมืองของเราไดตกอยูในสภาพยุคเข็ญ

เปนจลาจล มีศึกสงครามคุกคามติดตอกันมาเปนเวลาชานาน การติดตอสัมพันธไมตรีกับประเทศ

ตะวันตกตองยุติลงช่ัวขณะหน่ึง จึงเหลือแตจีนเปนเอกอยูชาติเดียวเทาน้ัน นานๆ จึงจะมีเรือฝรั่งหรือ

แขกเขามาเทียบทาสักลําหน่ึง ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนน้ันไดมีมาชานาน อาจนับถึง

พันปมาแลวก็ได เปนความสัมพันธใกลชิดสนิทสนม ไปมาหาสูกันเสมอมิไดขาด ดุจดังเครือญาติกัน          

ก็วาได 

    ทั้งน้ีนอกจากสาเหตุที่อยูใกล สามารถไปมาหาสูกันไดสะดวก ดวยตางก็รูถึง

ฤดูกาลทิศทางลม ตลอดจนเสนทางในการเดินเรือในยานทะเลจีนน้ีเปนอันดีแลว ก็ยังเปนเพราะ

เมืองไทยเรามีสินคาหลายชนิด เปนที่ตองการของชาวจีนมาต้ังแตโบราณกาล เชน เครื่องเทศ 

พริกไทย นํ้าตาล หนังสัตว เขาสัตว รังนก ฯลฯ เฉพาะอยางย่ิง กระดูกเสือ เขากวาง นอแรด และ

สมุนไพรหลายอยางน้ัน เปนที่นิยมในการผสมตัวยา ตามตําราจีนโบราณเปนอันมาก  

    ขณะเดียวกัน จีนก็มีสินคาหลายชนิดเปนที่ปรารถนาของทางไทยเราอยูมาก

เชนกัน อาทิ เครื่องลายคราม ถวยชามเบญจรงค และผาแพรตางๆ รวมความหมาย ทั้งจีนและไทย

ตางก็ไดประโยชนจากการติดตอคาขายซึ่งกันและกันเปนอันดี 

    นอกจากน้ี ในการติดตอคาขายระหวางไทยกับจีนน้ี ตางก็ถอยทีถอยอาศัย

อะลุมอลวยซึ่งกันและกัน ดวยอัธยาศัยไมตรีเปนอยางดีตลอดมา เชน ทางไทยไดลดคาธรรมเนียมปาก

เรือ และภาษีอากรใหแกเรือสําเภาของจีนในอัตราพิเศษอยูเสมอ จนทราบกันอยูในวงการคาสมัยน้ัน

เปนอยางดี 

    พอกรุงธนบุรีต้ังตัวข้ึนมาไดความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน จึงไดรับ

การฟนฟูข้ึนมาดําเนินการทันที โดยไดมีสําเภาของทั้งสองฝายบรรทุกสินคาไปมาหาสูกันอยูเสมอ 

เฉพาะอยางย่ิงสําเภาหลวงของไทยเรา ไดออกไปคาขายยังเมืองจีนเปนประจําทํารายไดใหแก

ประเทศชาติในสมัยน้ันเปนอันมาก ( ตวน ลี เซ็ง, 2528 : 95) 

   1.7.4 ความสัมพันธกับประเทศตะวันตก 

     ความสัมพันธกับอังกฤษ เน่ืองจากในรัชสมัยของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีน้ี 

เปนยุคสมัยแหงการทําศึกสงคราม ตองพัวพันอยูกับการรบพุงเกือบตลอดเวลา สมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรีจึงตองทรงรับเปนพระราชภาระ ในการรวบรวมไพรพลและอาวุธ ใหพรอมสรรพอยูเสมอ 

     นอกจากจะทรงแสวงหาแมทัพนายกองที่สามารถมาไวชวยเปนกําลังในการ

ตอสูปองกันบานเมืองแลว ยังทรงแสวงหาอาวุธยุทธภัณฑที่ทันสมัย มาไวใชในการทําศึกสงครามอีก

ดวย ในเรื่องอาวุธน้ัน ปรากฏวาทางไทยเราในขณะน้ัน ยังขาดแคลนอาวุธทันสมัยอยูมาก เพราะเรามี

แตอาวุธสั้น ประเภทที่ ใชตอสูแบบประชิดตัว และมีปนใหญที่หลอข้ึนใชเองซึ่ งไมคอยจะมี
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ประสิทธิภาพเทาใดนัก โดยเหตุน้ีเราจึงตองมีการติดตอขอความชวยเหลือในเรื่องอาวุธ หรือขอซื้อ

อาวุธที่ทันสมัยจากประเทศที่มีสัมพันธไมตรีตอกันเพื่อนํามาใชกับขาศึกศัตรู 

     ประเทศที่เราติดตอดวยในเรื่องอาวุธน้ีในครั้งน้ัน ที่สําคัญที่สุดก็คือประทศ

อังกฤษซึ่งกําลังแผอํานาจจะเขามาครอบครองแหลมมลายู (ประเทศมาเลเซีย – สิงคโปรในปจจุบัน) 

อยูในขณะน้ัน โดยมีศูนยกลางอํานวยการใหญอยูที่อินเดีย ซึ่งในเวลาน้ันอินเดียไดตกอยูในความยึด

ครองของอังกฤษเกือบหมดประเทศแลว บุคคลสําคัญของอังกฤษที่เปนหัวแรงดําเนินการในเรื่องน้ี ก็

คือ นายฟรานซิส ไลท หรือที่เรียกกันโดยยอวา กัปตัน ไลท อดีตนายทหารเรือแหงราชนาวีอังกฤษ 

นายฟรานซิส ไลท หรือกัปตันไลทผูน้ีก็คือ “กปตันเหล็ก” หรือ “กัปตันเหล็ก” ในเอกสารของฝาย

ไทยสมัยกอนน่ันเอง ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาวา เมื่อ พ.ศ.2319 เขาไดสง

ปนเขามาถวายสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเปนจํานวน 1,400 กระบอก 

  1.8 บุคคลสําคัญท่ีเก่ียวของกับสมเด็จพระเจาตากสิน 

   1.8.1 พระยาพิชัยดาบหัก 

     พระยาพิชัย มีช่ือเดิมวา จอย ตอมาไดช่ือวา "ทองดี" เปนบุตรชาวนา อยู

บานหวยคา เมืองพิชัย (ปจจุบันเปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดอุตรดิตถ) ไดศึกษาวิชามวยกับครูที่มีช่ือ

หลายคน ออกชกมวย จนมีช่ือเสียง และไดหัดฟนดาบที่สวรรคโลกจนเกงกลา พระเจาตากเห็นฝมือ

นายทองดี ก็ทรงชวนใหไปอยูดวย ตอมาไดรับราชการเปนหลวงพิชัยอาสา ในพระราชพงศาวดารได

กลาวถึง ชวงกอนสิ้นกรุงศรีอยุธยาวา เมื่อครั้งพระยาตาก (สิน) ตีฝาวงลอมพมาออกมา หลวงพิชัย

อาสาเปนกําลังตีฝากองทัพพมาออกไปดวย หลวงพิชัยอาสาเปนทัพหนายกข้ึนไปตีคายโพธ์ิสามตน ได

สําเร็จครั้นเมื่อพระเจาตากไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแลวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ต้ังใหหลวง

พิชัยอาสาเปนเจาหมื่นไวยวรนาถ ทหารเอกราชองครักษ ตลอดระยะเวลาที่ทําสงครามปราบชุมนุม

ตางๆ เพื่อรวมไทยใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันน้ัน หลวงพิชัยอาสาหรือเจาหมื่นไวยวรนาถ ไดถือดาบ

ออกหนาทหารอยางกลาหาญ สูอยางเต็มความสามารถ จนไดเลื่อนเปนพระยาสีหราชเดโช และเปน

พระยาพิชัยไดครองเมืองพิชัยในที่สุดเมื่อพระยาพิชัยเปนเจาเมืองพิชัยอยูน้ัน พระยาพิชัยไดถือดาบ

สองมือ คุมทหารออกตอสูปองกันพมาจนดาบหัก เปนที่เลื่องลือจนไดนามวา "พระยาพิชัยดาบหัก" 

(พันจันทนุมาศ (เจิม) , 2551 : 21)  

    1.8.2 กัปตันเหล็ก หรือ ฟรานซิส ไลท  

     เปนพอคาชาวอังกฤษที่เขามามีบทบาทในกิจการคาขายในแถบหัวเมือง

มลายู ไดทําความดีความชอบ โดยการจัดหาอาวุธปนมาถวายแกพระมหากษัตริยไทย สมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราชจึงพระราชทานบรรดาศักด์ิใหเปน "พระยาราชกปตัน" บางครั้งจึงเรียกเปนพระยาราช

กปตันเหล็ก กัปตันเหล็กไดสงปนนกสับ เขามาถวายสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  และภายหลังไดเปน             

ผูติดตอ ซื้ออาวุธ ใหแกทางราชการ (มูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม , 2543 น. 71) 
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   1.8.3 เจาพระยาจักรี (ทองดวง) 

     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแหงพระบรม

ราชจักรีวงศ มีพระนามเดิมวา “ดวง” ประสูติในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงเปนแมทัพคูพระทัยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ในราชการศึกสงครามหลายครั้งหลายคราว ตลอดสมัยกรุงธนบุรี เมื่อครั้งกรุงธนบุรีเกิดการจลาจล  

จึงตองรีบยกทัพกลับมาปราบปรามระงับเหตุวุนวายในกรุงธนบุรี จนสงบราบคาบ ขาราชการ  

และราษฎรทั้งปวงพรอมใจกันอัญเชิญเจาพระยามหากษัตริยศึกข้ึนครองราชยสมบัติ เปนปฐมกษัตริย

แหงพระบรมราชจักรีวงศ  

   1.8.4 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  

     ทรงเปนนักรบที่สามารถและเปนกําลังของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ในการกอบกู อิสรภาพและยังทรงเปนกําลังสําคัญของพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช ในการปกปองประเทศ ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาโปรด

กระหมอมให เฉลิมพระนามาภิไธยเปน สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท 

   1.8.5 เจาจอมมารดาเจาหญิงฉิม  

     เจาจอมในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มีฐานันดรศักด์ิเปนเจาหญิง 

เน่ืองจากเปนพระธิดาองคใหญ ในเจาพระยานครศรีธรรมราช (หนู) หัวหนาชุมนุมเจา

นครศรีธรรมราช เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสด็จยกทัพไปปราบชุมนุม เจานครศรีธรรมราช

น้ัน เจาพระยานครศรีธรรมราชหนีไปพึ่งเจาพระยาตานี แตถูกคุมตัวสงมาจําขังไวที่ธนบุรี  และได

ถวายพระธิดาเปนขาบาทบริจาริกา เจาหญิงฉิมไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ใหเปนพระสนม

เอกที่กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ (กรมศิลปากร, 2522 : 9313) 

   1.8.6 เจาจอมมารดาฉิมใหญ  

     ในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เปนพระราชธิดาองคที่  3 ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ภายหลังเมื่อสมเด็จเจา พระยามหากษัตริยศึก

ปราบดาภิเษก เถลิงถวัลยราชสมบัติ จึงไดโปรดเกลาฯ สถาปนาเจาจอมมารดาฉิมใหญในฐานะ          

พระราชธิดา เปนสมเด็จพระเจาบรม วงศเธอเจาฟาฉิมใหญ สวนเจาฟาสุพันธุวงศ โปรดฯ ใหสถาปนา

ข้ึนเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนกษัตรานุชิต 

   1.8.7 เจาพระยาจักรี (แขก) 

     เจาพระยาจักรี (แขก) ขาราชการชาวมุสลิม ซึ่งขณะน้ันเปนหลวงนายศักด์ิ  

ช่ือเดิม "หมุด" ไปราชการที่จันทบุรี หลังจากพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกแลว จึงตกคางอยู ณ เมือง

จันทบุรีและไดมาเฝาถวายตัว กับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
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     เจาพระยาจักรี (แขก) หน่ึงในกําลังสําคัญของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช เปนแมทัพไปตีเมืองตางๆ ที่ไมยอมออนนอมตอพระเจากรุงธนบุรีในคราวปราบกกตางๆ 

รวมทั้งเมืองนครศรีธรรมราชดวย (มูลนิธิโบราณสถานในพระราชวังเดิม, 2540 น. 111) 

     หน่ึงในกําลังสําคัญของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เปนแมทัพไปตีเมือง

ตางๆ  

   1.8.8 เจาฟากรมขุนกษัตรานุชิต 

     เปนพระราชโอรสในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประสูติแต เจาฟา              

ฉิมใหญ ไดรับพระนามเมื่อประสูติวา เจาฟาสุพันธุวงศ แตคนทั่วไปเรียกวา เจาฟาเหม็น ซึ่งตอมา

ไดรับพระราชทานพระยศเปน เจาฟากรมขุนกษัตรานุชิต ทรงมีวังที่ประทับอยูที่ถนนหนาพระลาน

ดานตะวันตกที่เรียกวา “วังทาพระ” 

   1.8.9 เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษ (จุย) 

     เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษ พระนามเดิมวา “จุย” เปนพระราชโอรสองค

ใหญในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และสมเด็จพระอัครมเหสี กรมหลวงบาทบริจา มีบรรดาศักด์ิ

เปนสมเด็จพระมหาอุปราช ดํา รงตําแหนงรัชทายาท ทรงชวยราชการทําศึกสงครามอยางหนัก มา

ตลอดพระชนมชีพ เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษทรงเปนตนราชสกุล สินสุขและอินทรโยธิน 

   1.8.10 หลวงพิชัยราชา 

      เปนนายทหารผูหน่ึง ที่ไดติดตามพระเจาตาก ตีฝาวงลอมของพมาไปสะสม

ผูคนที่เมือง ระยอง ภายหลังเมื่อพระเจาตาก ปราบเมืองจันทบุรีไดแลว หลวงพิชัยราชามีหนาที่

ควบคุมดูแลการตอเรือรบ และเปนกองหนา ตีตะลุยขับไลพมาต้ังแตเมืองธนบุรีไปจนถึงโพธ์ิสามตน 

เมื่อพระเจาตากปราบดาภิเษกข้ึนเปน สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ไดทรงพระกรุณาสถาปนาหลวงพิชัย

ราชาข้ึนเปนเจาพระยาพิชัยราชา ตอมาเมื่อตีเมืองสวางคบุรีไดแลว ไดโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาพิชัย

ราชาเปนเจาพระยาสวรรคโลก ครองเมืองสวรรคโลก  

   1.8.11 หลวงพรหมเสนา  

      รับราชการเปนสามารถและไดใกลชิดสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เชนเดียวกบั

นายทหารทั้งหลายที่รวมรบกันมาต้ังแตแหกคายหลวงพรหมเสนาเปนนักรบที่มีความสามารถสูงและ

ไมยอทอในการศึก จึงไดรับโปรดเกลาตําแหนงจนถึงพระยาอนุรักษภูธร เมื่อกอนศึกเจาพระฝาง 

ตอมาทานไดบรรพชาอุปสมบทที่วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา ทานก็ไดศึกษาความรูในศาสตรตาง ๆ 

จากวัดแหงน้ี ภายหลังสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรงต้ังกรุงธนบุรีเปนราชธานี ก็ทรงพระราชทานยศ

บรรดาศักด์ิใหเปน “พระพรหมเสนา” 

 

   1.8.12 พระยาทายนํ้า (พระเชียงเงิน)  
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      เดิมเปนเจาเมืองเชียงเงิน หัวเมืองช้ันจัตวาข้ึนกับเมืองระแหง (ในพระราช

พงศาวดารกลาวชัดเจน ซึ่งแยงกับบางแหลงขอมูลวา หลวงพรหมเสนามีเช้ือสายจีน) เขามาสวามิภักด์ิ

พระยาตาก และรวมรบต้ังแตครั้งตีฝาทัพพมาออกมาจนถึงจันทบุรี หลักฐานทางประวัติศาสตรได

บันทึกไววา ในคราวที่ทรงตอสูกับอริราชศัตรูที่เมืองระยองน้ัน ไดมีบันทึกวา “พระยาเชียงเงิน” เปน 

“พระยาทายนํ้า” ครั้นเมื่อปราบปรามกกตาง ๆ ทางเมืองเหนือไดราบคาบแลว ทรงมีพระกรุณาธิคุณ

โปรดเกลาฯ ใหพระยาทายนํ้ารั้งเมืองสุโขทัย ทานเปนทหารหาญคนสนิทที่ไดรับความไววางพระราช-

หฤทัยย่ิง 

  1.9 ลําดับ เหตุการณสําคัญสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุร ี(พ.ศ.2310–พ.ศ.2325) 

   พ.ศ.2277 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงพระราชสมภพ (สมัยพระเจาอยูหัว

บรมโกศ) บิดาช่ือ ไหฮองมารดาช่ือ นางนกเอี้ยง มีกําเนิดเปนสามัญชน เมื่อพระชนมายุได 4 วัน 

เจาพระยาจักรีขอไปเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม 

   พ.ศ.2290 เมื่ออายุครบ 13 พรรษา ไดถวายตัวเปนมหาดเล็กในพระบรม

ราชาธิราชที่ 3 หรือพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

   พ.ศ.2298 เมื่ออายุครบ 21 พรรษา ทรงผนวช ณ สํานักอาจารยทองดี วัด              

โกษาวาส เมื่อทรงลาสิกขาแลวไดรับราชการในตําแหนงหาดเล็กรายงานในกรมหาดเล็กไทยและ

กรมวังศาลหลวง 

   พ.ศ.2301 ปตนรัชกาลสมเด็จพระสุริยาศนอมรินทรหรือพระเจาเอกทัศ ไดเปน

พระยาเจาเมืองตาก ตอมาเปนพระยาวชิรปราการ เจาเมืองกําแพงเพชร แตยังไมไดข้ึนไปครอง 

   พ.ศ.2309 พระยาวชิรปราการพาพรรคพวกไทย-จีน ฝาวงลอมพมาออกจากรุงศรี

อยุธยา ไปซองสุมกําลังผูคนและตระเตรียมกําลังทัพที่จันทบุรี 

   พ.ศ.2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่ 2 แตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

สามารถกอบกูเอกราชคืนมาไดในปเดียวกัน และต้ังกรุงธนบุรีเปนราชธานีใหม 

   พ.ศ.2311 เริ่มปราบชุมนุมเจาพระยาพิษณุโลก แตไมสําเร็จ ปราบชุมนุมเจาพิมาย

สําเร็จเปนชุมนุมแรก 

   พ.ศ.2312 ปราบชุมนุมเจานครศรีธรรมราชสําเร็จ ยกทัพไปตีเขมรครั้งแรกแต           

ไมสําเร็จ 

   พ.ศ.2313 รวบรวมประเทศไดเปนปกแผนมั่นคง ปราบชุมนุมเจาพระฝางสําเร็จ 

ทรงพระราชนิพนธบทละครรามเกียรต์ิ รบชนะพมาที่สวรรคโลก และตีเมืองเชียงใหมครั้งที่ 1 จัดการ

ปกครองและการศาสนาในหัวเมืองครั้งใหญ 

   พ.ศ.2314 ยกทัพไปตีเขมรครั้งที่ 2 และสามารถปราบเขมรไวในอํานาจ นายสวน

มหาดเล็กแตงโคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี 
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   พ.ศ.2315 พมายกทัพมาตีเมืองพิชัย ครั้งที่ 1 แตไมสําเร็จ 

   พ.ศ.2316 รบชนะพมาที่มาตีเชียงใหม ครั้งที่ 2 ทําใหเกิดวีรกรรมพระยาพิชัย 

ดาบหัก 

   พ.ศ.2317 รบชนะพมาที่บางแกว ราชบุรี พมาถูกจับและเสียชีวิตไปมายมาก ไทย 

ตีเมืองเชียงใหมครั้งที่ 2 ไดสําเร็จ 

   พ.ศ.2318 พมายกทัพใหญมาตีหัวเมืองเหนือแตไมสําเร็จ ถูกจับเปนเชลยหลาย

หมื่นคน 

   พ.ศ.2319 พมายกทัพมาตีเมืองเชียงใหมแตไมสําเร็จ 

   พ.ศ.2321 โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก กับเจาพระยาสุรสีห 

ไปตีเวียงจันทนไดอัญเชิญพระแกวมรกตและพระบาง มาไวที่กรุงธนบุรี พระแกวมรกตประดิษฐไวทีวั่ด

อรุณฯ สวนพระบางคืนไปในรัชกาลที่ 1 

   พ.ศ.2323 เกิดจลาจลในเขมร โปรดฯใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกฯ 

เจาพระยาสุรสีห เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษ พระองคเจาจุย ยกทัพไปตีกรุงกัมพูชา แตยังไมทันสําเร็จ 

ก็เกิดจลาจลในกรุงธนบุรีเสียกอน หลวงสรวิชิต(หน) แตงอิเหนาคําฉันท 

   พ.ศ.2324 สงทัพไปปราบจลาจลในเขมร 

   พ.ศ.2324 พระยาสรรคกอการกบฏ 

   พ.ศ.2325 ที่ประชุมขุนนางขาราชการ ลงความเห็น ใหสําเร็จโทษสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช พระองคเสด็จสวรรคต ในวันที่ 7 เมษายน 2325 พระชนมายุได 48 พรรษา รวม

เวลาครองราชยได 15 ป  

   ยุคสมัยของกรุงธนบุรีน้ันมีแมวาจะมีอายุ เพียง 15 ป  (พ.ศ.2310–พ..ศ.2325) แต

ดวยเปนสวนหน่ึงของชวงเวลาที่สําคัญทางประวัติศาสตร เปนเสมือนรอยตอแหงยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรชาติไทย นับจากกรุงศรีอยุธยามาสูกรุงรัตนโกสินทร อีกทั้งการเขามาต้ังรกรากใหม 

และการอพยพของผูคน ต้ังแตเมื่อปลายสิ้นสุดสงครามกับพมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงการมี

สัมพันธทางทางการฑูตและการคาขายกับชาวตางชาติ ทําใหเกิดการสงผานความรูทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม หลากหลายแขนง ที่นาจะอนุรักษและทําการศึกษา เพื่อเปนสวนหน่ึงหลักฐานยืนยัน 

ในความเจริญรุงเรืองของประวัติศาสตรกรุงธนบุรี (ปญจพร วชิรอัตฐากูร, 2553) 

 2. ประเภทและลักษณะทางศิลปกรรม 

  พจนานุกรมศัพทศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2541.น 26) อธิบาย

ความหมายของศิลปะไววา ผลแหงพลังความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณตางๆ 

ใหปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา 

ประสบการณ รสนิยม และทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีต
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ประเพณี หรือความเช่ือในลัทธิศาสนา ศิลปะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ วิจิตรศิลปและ

ศิลปะประยุกต  

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบายความหมายไววา 

   ศิลปกรรม หมายถึง สิ่งที่เปนศิลปะ, สิ่งที่สรางสรรคข้ึนเปนศิลปะ, เชน งาน

ประติมากรรม งานสถาปตยกรรมจัดเปนศิลปกรรม 

   จิตกรรม หมายถึง ศิลปะประเภทหน่ึงในทัศนศิลปเกี่ยวกับการเขียนภาพวาดภาพ,  

รูปภาพที่เขียนหรือวาดข้ึน  

   ประติมากรรม หมายถึง ศิลปะสาขาหน่ึงในจําพวกวิจิตรศิลปเกี่ยวกับการแกะสลัก 

หินออน โลหะ เปนตน ใหเปนรูปหรือลวดลายตางๆ 

   สถาปตยกรรม หมายถึง ศิลปะและวิทยาเกี่ยวกับงานกอสราง ที่ประกอบดวย

ศิลปะลักษณะ 

   วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ, งานประพันธ, บทประพันธทุกชนิด ทั้งที่เปน

รอยแกวและรอยกรอง, เชน วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร  

  วรรณกรรมของเสฐียร โกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสาร มวลชน; 

(กฎ) งานนิพนธที่ทําข้ึนทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา 

   คําปราศรัยสุนทรพจน และหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 

   นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะแหการละครหรือการฟอนรํา 

   การละเลน หมายถึง มหรสพตางๆ, การแสดงตางๆ, เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง 

  ตามหลักการสากลทางดานศิลปกรรมน้ันไดแบงลักษณะของการสรางสรรคศิลปะ

ออกเปนประเภทตางๆได 5 ประเภท ในการวิจัยครั้งน้ีจะเพิ่มเติมอีก 1 ประเภท 

  2.1 จิตรกรรม ไดแกผลงานที่สรางสรรคดวยการวาดเสน การเขียนสี หรือการพิมพ               

จนเกิดเปนภาพ ลงบนวัสดุพื้นผิวประเภทตางๆ มีลักษณะเปนงาน 2 มิติ  

  2.2 ประติมากรรม ไดแกผลงานที่สรางสรรคดวยการปน การแกะ การสลัก การหลอ

โลหะ จนเปนวัตถุที่มีลักษณะ 3 มิติ ลงบนวัสดุประเภทตางๆ เชน ไม โลหะ ดิน หิน เปนตน 

  2.3 สถาปตยกรรม ไดแก ผลงานสรางสรรคที่มีลักษณะเปนสิ่งกอสรางประเภทตางๆ 

เชน พระราชวัง บาน อาคาร โบสถ กุฎี ศาลา ยังพระโยชนทั้งในดานการพักอาศัย การทํางาน การ

ประกอบพิธีกรรม ฯลฯ  

  2.4 วรรณกรรม คือ ผลงานการสรางสรรค ที่ถายทอดผลงานผานตัวอักษรและภาษา 

แสดงออกในลักษณะ บทละคร บทกวี คําฉันทวรรณกรรม ผานการแสดงออกทางการขับรอง การราย 

อาจแสดงรวมกับการเลนดนตรี  
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  2.5 นาฏศิลป ดนตรี และการแสดง ไดแก ผลงานที่แสดงออกดวยทวงทา ลีลาภาษา

กาย รวมกับการบรรเลงดนตรี หรือการรองอยางมี ทวงทํานองไพเราะ  

  นอกเหนือจากผลงานการสรางสรรคประเภทตางๆ ทางศิลปะ ดังกลาวมาข้ันตนแลว ยัง

อาจรวมไปถึงผลงานทางดานการออกแบบประยุกตและผลงานประณีตศิลป ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ

ผูคน ไมวาจะเปน ผลงานทางดานหัตถกรรม ขาวของเครื่องใชที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตองผูคนใน

สมัยกรุงธนบุรี 

 3. ขอมูลเก่ียวกับศิลปกรรมสมัยธนบุรี 

  3.1 ความเปนมาของกรุงธนบุรี 

   กรุงธนบุรี ถือเปนอดีตราชธานีอันเกาแกครั้งกอนกรุงรัตนโกสินทร  มีประวัติความ

เปนมาสืบเน่ืองจากการกอบกูเอกราช จากองคสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กรุงธนบุรีน้ันต้ังอยูในที่

ราบสามเหลี่ยมปากแมนํ้าเจาพระยา ที่มีความอุดมสมบูรณ ประกอบกับสภาพภายหลังสงครามกับ

พมา ทําใหกรุงศรีอยุธยาเกิดความเสียหายยากแกการบูรณะปฏิสังขรณฟนฟู ในชวงป พ.ศ.2310          

จึงยายราชธานีมาที่กรุงธนบุรี เดิมที่พื้นที่บริเวณน้ีเรียก “บางกอก” ซึ่งอาจเพี้ยนมาจากคําวา          

“บางเกาะ”  เน่ืองจากมีลักษณะเปนเกาะเล็กเกาะนอยจากแมนํ้าลําคลอง กอนหนาน้ีในชวงป           

พ.ศ.2100 ไทยเริ่มมีการติดตอคาขายทางทะเลกับกับตางชาติ ตอมาในสมัยสมเด็จพระมหาธรรม

ราชาธิราช  จึงโปรดใหยกเมืองบางกอก เปนเมืองหนาดาน และ พระราชทานนามวา “ธนบุรี            

ศรีมหาสมุทร”  นับเปนเมืองทาที่สําคัญเมืองหน่ึงของสยาม 

   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

สัมพันธทางทางการฑูตและการคาขายกับชาวตางชาติ ทําใหเกิดการสงผานความรูทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม หลากหลายแขนง ที่นาจะอนุรักษและทําการศึกษา เพื่อเปนสวนหน่ึงหลักฐานยืนยัน 

ในความเจริญรุงเรืองของประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 
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   จุลทัศน พยาฆรานนท (2558) ไดกลาวไววา ศิลปกรรมสมัยธนบุรี  หมายถึง  งาน

ศิลปะประเภทตาง ๆ ที่ไดรับการสรางข้ึนระหวางสมัยที่เมืองธนบุรีไดรับการสถาปนาข้ึนเปนราชธานี

ในชวงพุทธศักราช 2313 ถึงพุทธศักราช  2324  เปนเวลา  14  ป  ในแผนดินสมเด็จพระบรมราชา          

ที่  4  หรือพระเจาอยูหัวแหงกรุงธนบุรี  ซึ่งตอมารูจักในพระนามสมเด็จพระเจาตากสินกรุงธนบุรี

ระยะเวลา  14  ปเศษของราชธานีแหงสยามประเทศสมัยหน่ึง  ซึ่งมีนามวากรุงธนบุรีน้ัน  เปน

ระยะเวลาไมนอยสําหรับการสรางบานเมืองข้ึนใหม  เปนพระราชนิเวศสถานที่ประทับของพระเจา

แผนดินและเจานาย  กับเหยาเรือนเปนที่อยูอาศัยของขุนนาง พอคา ประชาราษฎร ที่มารวมกันอยู

เปนชุมชนใหม  หลังจากการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาราชธานีเดิมไปไมนาน  การต้ังถ่ินฐานเปนที่อยู

อาศัยไดเปนปรกติสุขและย่ังยืน  ณ  ราชธานีแหงใหม  ผูคนทั้งหลายทั้งชาวบานและชาวเมืองลําดับ

ข้ึนไปแตที่ราชการ  ขุนนาง  เจานาย ถึงพระเจาแผนดินยอมมีความตองการเครื่องบริโภคและเครื่อง

อุปโภคตามขนาดฐานะ  กิจการ  เปนตน  สําหรับดํารงชีวิตใหเปนอยูประจํากับใชประกอบการงานทั้ง

ในสวนที่เปนราชการ  การอาชีพของราษฎร  การบํารุงขวัญและจิตใจใหบริบูรณแกสังคมราชธานีใหม 

ศิลปกรรมไดช่ือวาเปนสิ่งชุบยอมจิตใจใหเปนสุขเมื่อไดพบเห็นรูปวัตถุ  ซึ่งประกอบดวยศิลปะลักษณะ

เรียบงายไปจนประณีตวิจิตร หรือสัมผัสเสียงที่ไพเราะเสนาะหูก็ยอมทําใหใจสงบเย็น  เปนตน  

ศิลปกรรมน้ันยังมี ผูกลาววาเปนสิ่งประหน่ึงอาภรณสําหรับมนุษยตางจากหนังหรือขนคลุมกายสัตว  

มนุษยสรางบานเมืองบริบูรณดวยศิลปกรรมอยางประณีตวิจิตรไดนานาประการ  ยอมเปนสิ่งแสดงให

ประจักษวามนุษยแหงน้ันพนความเปนคนปา  และบานเมืองถ่ินน้ันพนจากเปนบานปาเมืองเถ่ือน 

ประการฉะน้ีเน่ืองดวยมีสิ่งศิลปกรรมเปนด่ังอาภรณประดับกายประดับเมืองเปนเครื่องเชิดชูความเปน

ผูเจริญ สมัยที่กรุงธนบุรีมีฐานะเปนราชธานีแหงสยามประเทศเพียง 14 ป งานศิลปกรรมนานา

ประเภท  ควรไดรับรูอยูไมนอย  แมในระยะเวลาของการเปนราชธานีอาจจะไมนาน แตควรทราบได

วา  การสรางงานศิลปกรรม ณ กรุงธนบุรีน้ัน มิไดเปนการสรางคนพวกหน่ึงใหมีความสามารถเปนชาง   

นานาชนิด ข้ึนใหมเพื่อสรางงานศิลปกรรมแหงกรุงธนบุรี  แตบรรดาผูเปนชางสามารถทําการชาง

ตางๆ ไดน้ัน ตางเปนคนอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยายังไมเสียแกขาศึก  ภายหลังเสียกรุงคนพวกที่เปนชาง

ยังมีอยู  ก็มิไดรับการชักชวนมาอยูรวมกัน ณ ราชธานีแหงใหม  จึงมีผูที่สามารถทําการสรางงาน

ศิลปกรรมไดอยางตอเน่ืองโดยไมขาดสายตลอดเวลา 14 ป อน่ึง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกขาศึกน้ัน

มักจะเขาใจกันในภายหลังวาไมมีผูคนชาวกรุงศรีอยุธยาเหลืออยูเลย  เรื่องน้ีนาจะเขาใจผิด           

ถาพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีจะทราบไดวา  พระเจาแผนดิน  เจานาย            

ขุนนาง  ขาราชการพลเมือง  ที่กรุงธนบุรีตางก็เปนชาวกรุงศรีอยุธยาที่เหลือมาภายหลังเสียกรุงศรี

อยุธยาดวยกันทั้งน้ัน  ดังน้ี งานศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีจึงกลาวไดวาเปนการสืบสานศิลปกรรมสมัย

ปลายกรุงศรีอยุธยามิใหขาดสายไวไดชวงหน่ึง 
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   จุลทัศน พยาฆรานนท (2558) ไดอธิบายถึงศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีไวสรุปเฉพาะ

หัวขอไดดังน้ี กําแพงเมืองธนบุรี พระราชวังหลวง พระที่น่ังทองพระโรง ศาลาลูกขุน หอพระปริตร 

พระตําหนักแพ กําแพงพระราชวังหลวง สถานที่ราชการ กรมชางสิบหมู ตูหนังสือ วรรณกรรมสมัย

ธนบุรี พระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ลิลิตเพชรมงกฎ นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 

โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี กฤษณาสอนนอง นิทานเรื่องปาจิตกุมารกลอนอาน และมหรสพ

สมัยกรุงธนบุรี 

   ในการคนควาขอมูลและการสืบคนหลักฐานทางดานประวัติศาสตรทาง

ศิลปวัฒนธรรมของกรุงธนบุรี ทั้งจากการรวบรวมเอกสารการออกสํารวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร และ 

การสืบหาวัตถุที่ยังคงเหลือ อยูในสมัยน้ัน ตามที่มีการบอกกลาว พบวามีประวัติความเปนมา                  

ที่นาสนใจ อีกทั้งมีที่มาสืบเน่ืองมาจากวัฒนธรรมเดิม ผสมผสานกับวัฒนธรรมของผูมาใหม 

   ศิลปะสมัยกรุงธนบุรีตามพระราชประวัติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ไดสะทอน

ความเกี่ยวของกับผลงานทางศิลปะผานทางพระราชประวัติและพระราชพงศาวดารที่เลาสืบตอกันมา 

อีกทั้งมีหลักฐานทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆที่แสดงถึงความเจริญรุงเรือง 

  3.2 ผลทางดานจิตรกรรมในสมัยกรุงธนบุร ี

   งานศิลปะทางดานจิตรกรรมในสมัยกรุงธนบุรีที่จัดไดวามีช่ือเสียงและมีความ      

โดดเดน คือ สมุดภาพไตรภูมิบุราณ หรือที่เรียกวา “สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี” สมเด็จพระเจา

กรุงโปรดใหจัดทําข้ึนในป พ.ศ.2319 โดยมีจุดประสงคเพื่อใหประชาชนเขาใจถึงเรื่องนรกและสวรรค

อยางถูกตองตามหลักทางพุทธศาสนาเพื่อการประกอบกรรมดีและละเวนจากความช่ัว สมุดภาพไตร

ภูมิถือเปนเอกสารสําคัญทางดานประวัติศาสตรและงานชางศิลปกรรมที่มีคุณคาย่ิง ซึ่งสมเด็จพระเจา

กรุงธนบุรีทรงโปรดใหสรางไว 2 ฉบับ ปจจุบันอยูที่ประเทศไทย 1 ฉบับ ณ หอสมุดแหงชาติ อีกฉบับ

หน่ึงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเบอลินน ประเทศเยอรมันนี  

   มูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม (2555 น.126) สมุดภาพมีลักษณะ

เปนสมุดภาพขนาดใหญ วัสดุเปนกระดาษเน้ือดี เมื่อคลี่สมุดเลมน้ีออก จะมีความยาวถึง 34.72 เมตร 

ภ า ย ใ น ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ภ า พ เ ขี ย น สี ที่

งดงาม เปนการเขียนทั้ง 2 หนากระดาษ นาย

ชางและที่ทํ าการ  เ ขียน ภาพ ปรากฏนาม 

ไดแก หลวงเพชรวกรรม น า ย น า ม  น า ย

บุญษา และนายเรือง สวน อาลักษณผูเขียนคํา

บรรยายคือ นายบุญจัน นายเชด นายสน 

และนายทองคํา 
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ภาพท่ี 2  ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญสมุดภาพไตรภูมหิมายเลขที ่10 

ท่ีมา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรงุศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบรุ ีเลมที่ 2.หนา 80. 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพสวรรคช้ันดาวดึงสที่มีพระอินทรเปนใหญสมุดภาพไตรภูมิหมายเลขที ่10 
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ท่ีมา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรงุศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบรุ ีเลมที่ 2. หนา 31. 

 3.3 ผลงานดานประติมากรรมสมัยกรุงธนบุรี 

  เน่ืองดวยประสบกับสภาวะหลังสงครามและการฟนฟูบานเมือง อาจมีผลทําให

ผลงานประติมากรรมสมัยกรุงธนบุรีพบไดนอยโดยเฉพาะผลงานที่มีขนาดใหญ เทาที่มีหลักฐานการ

สรางและคนพบได ก็จะเปนลักษณะประติมากรรมรูปเคารพ บูชา พระพุทธรูปในวัด ผลงาน

ประติมากรรมเทาที่มีหลักฐานและมีความโดดเดนคือ พระพุทธรูปปางตรัสรู ภายในพระอุโบสถหลัง

เกา วัดอินทราราม ที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ทรงโปรดใหสราง งานประติมากรรมอีกช้ินหน่ึงคือ 

พระสุรัสวดี ซึ่งเปนประติมากรรมไมแกะสลัก ปดทอง มีลักษณะสวยงามประณีต 

  ราตรี  โตแพงพัฒน (ม.ป.ป.) กลาววา เปนเทพองคหน่ึงของฮินดูที่มีความเฉลียว

ฉลาด ทางดานอักษรศาสตร กรมพระสุรัสวดีซึ่งมีหนาที่รวบรวมบัญชีพลไปเปนทหาร ถือเอาเทพองค

น้ีเปนที่เคารพบูชา รูปประติมากรรมไมแกะสลัก ที่เห็นอยูน้ีจึงเปรียบเสมือนพระภูมิเจาที่ ที่ทําหนาที่

ปกปองรักษาคุมครอง ปจจุบันงานช้ินน้ีเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

 3.4 ผลงานดานสถาปตยกรรมในสมัยกรุงธนบุร ี

  งานสถาปตยกรรม ในสมัยกรุงธนบุรีไววา ที่ปรากฏในพงศาวดารมีอยูเปนจํานวน

มากมายแตเปนการกลาวถึงโดยรวม ต้ังแตตนรัชกาลเปนตนมา โดยมิไดแจงรายละเอียดครบทุกแหง 

และเมื่อกาลเวลาผานไปอาคารสิ่งกอสรางเหลาน้ี ยอมเกิดการชํารุดทรุดโทรม จนตองมีการ

บูรณปฏิสังขรณกันเรื่อยมา ดังน้ันยังมีสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญย่ิงปรากฏอยู น้ันคือ พระราชวัง

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ยังมีสถาปตยกรรมภายในวัดที่สําคัญหลาย

แหง เชน อุโบสถหลังใหญ วัดหงสรัตนาราม อุโบสถหลังเกา ตําหนักจันทรและตําหนักแดงภายใน วัด

ระฆังโฆษิตารามราตรี โตแพงพัฒน (ม.ป.ป.) กลาวถึงรายละเอียดในงานสถาปตยกรรม ดังตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 4  หอไตร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

 

 

 

 3.4.1 พระราชวังพระเจาสมเด็จกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม 

  ในปพุทธศักราช 2310 ณ บริเวณริมแมนํ้าเจาพระยาปากคลองบางกอก

ใหญ ดานเหนือ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสรางพระราชวังข้ึน เมื่อ

ทรงสถาปนาราชธานีแหงใหมที่เมืองธนบุรีแลว พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กลาวถึง

การสรางพระราชวังแหงน้ีวา “ใหปลูกสรางพระราชวัง และพระตําหนักขางในใหญนอยสําเร็จ

บริบูรณ” 

  พระราชวังสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี น้ี  ในสมัยตอมาเมื่อ พ.ศ.2325 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทรยังคง

ประทับอยูตอมารวม  สองเดือนเศษ เมื่อพระราชวังใหมสรางเสร็จแลวจึงเสด็จไปประทับ ณ 

พระราชวังน้ัน พระราชวังเดิมจึงวางลง ทรงมีพระราชดําริวา พระราชวังแหงน้ีเปนสถานที่สําคัญ 

เพราะมีปอมปราการสําหรับพระนครอยู จึงโปรดฯใหเปนวังสําหรับเจานาย แตใหกับเขตวังใหแคบลง 

พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีจึงเปนวังที่ ประทับของเจานายในสมัยตอมาหลายพระองค จนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานพระราชวังเดิม

ใหเปนโรงเรียนนายเรือ แตปจจุบันคือที่ทําการกองทับเรือ  

 3.4.2 พระตําหนักทอง 

  นอกจากพระตําหนักเกงคูแลว ในพระราชวังเดิมยังมีพระตําหนักแบบ

สถาปตยกรรมไทยอีกหลังหน่ึง คือ พระตําหนักทอง ในสมัยรัชการที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช ไดโปรดฯใหรื้อไปสรางถวายสมเด็จพระสังฆราชศรีที่วัดระฆัง ครั้นถึงสมัย

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวราชการที่ 3 เกิดไฟไหมวัดน้ี พระตําหนักทองก็พลอยมอดไหม

ไปในครั้งน้ันดวย 

 3.4.3 ทองพระโรง 

  เปนอาคารโถง  มีลักษณะเปนอาคารทรงไทยช้ันเดียว  แตมีพระที่น่ังสอง

หลังเช่ือมตอกัน  หลังแรกเปนทองพระโรง หลังคาประดับชอฟาใบระกา หางหงส  มุงกระเบื้องดินเผา  

ยกพื้นสําหรับใหขุนนางเขาเฝา  กออิฐถือปูน  สวนที่ประทับออกวาราชการเปนอัฒจันทรช้ันลดพื้นไม

สูง 1.2 เมตร มีบันไดสองขางสวนหลังที่สอง เรียกวา พระที่น่ังขวาง เปนสวนพระราชมณเฑียรพื้นไม

เครื่องบนเหมือนพระที่น่ังหลังแรก 
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  ทองพระโรงน้ีเปนสถานที่สําหรับทรงวาราชการแผนดิน และเปนที่พักผอน

พระราชอิริยาบถ  เมื่อสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงใชทองพระโรง

น้ีวาราชการเปนการช่ัวคราว  ในขณะที่การสรางกรุงรัตนโกสินทรยังไมแลวเสร็จ  ทองพระโรง                

ในปจจุบันเช่ือกันวา  คงไมเปลี่ยนแปลงจากของเดิมมากนัก  ปจจุบันกองทัพเรือไดทําการบูรณะไว

อยางดี 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ทองพระโรงภายในพระราชวังเดิม 

 

 3.4.4 ปอมวิชัยประสิทธ์ิ 

  ในป พ.ศ.2314 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโปรดฯ ใหดัดแปลงปอมวิชาเยนทร 

ที่สรางในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แลวพระราชทานนามใหมวา  ปอมวิชัยประสิทธ์ิ  รูปแบบ

ของปอมน้ีมีลักษณะเปนปอมปราการแบบตะวันตก  มีหอคอย กําแพง และเชิงเทินสูง  มีบันไดข้ึนได

สะดวกจากดานใน  เมื่อข้ึนไปยืนอยูบนเชิงเทิน  จะเห็นพื้นที่โดยรวมริมฝงเจาพระยาฝงตรงขามได

ชัดเจน 
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ภาพท่ี 6 ปอมวิชัยประสทิธ์ิ 

 

 

 

 3.5 ผลงานวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุร ี

  นอกจากงานศิลปกรรมประเภทตางๆที่กลาวมา สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงให

ความสําคัญ แมวาจะมีเวลาเพียงเล็กนอย หลังจากเสร็จสิ้นศึกสงครามและการฟนฟูบานเมือง น่ันคือ

งานทางดานการประพันธ ผลงานประเภทวรรณกรรมในสมัยธนบุรีเทาที่คนพบหลักฐานน้ัน มีอยู             

8 เรื่อง คือ บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ลิลิตเพชรมงกุฎ อิเหนาคําฉันท นิราศพระยามหานุภาพไป            

เมืองจีน (นิราศกวางตุง ปาจิตกุมารกลอนอาน และพระโพธิสัตวโกสามภิน) 

  สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระราชนิพนธวรรณคดีสําคัญไว คือเรื่องรามเกียรต์ิ 

ซึ่งมีเคามูลมาจากมหากาพยของอินเดีย “รามายณะ” สัญนิษฐานวาทรงพระราชนิพนธหลัง จากการ

วางเวนสงคราม และอยูในพระทัยในพระศาสนา สังเกตจากตัวละครในเรื่องมักจะมีฤทธ์ิเดชในทาง

ปรีชาญาณ เปนสวนใหญ นอกจากน้ียังมีมีบุคคลสําคัญที่มีบทบาทอีก 2 ทานคือ หลวงสรวิชิต หรือ

เจาพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งภายหลังเปนกวีเอกในสมัชรัชกาลที่ 1 เปนผูแตงวรรณกรรม ลิลิตเพชร

มงกุฎ และ อิเหนาคําฉันท  บุคคลอีกทานหน่ึง คือ นายสวนมหาดเล็ก ผูแตงโครงยอพระเกียรติ            

พระเจากรุงธนบุรี โดยเน้ือเรื่องกลาวถึงพระราชประวัติสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ต้ังแตยกทัพจาก

จันทบุรี มาสูการกูอิสรภาพ จนนํามาสูการสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี (มูลนิธิพระราชวังเดิม : 

2550) 
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  วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีคงรับอิทธิพลสมัยอยุธยาเพียงแตรูปแบบการแตงเทาน้ัน 

การใชถอยคําและความนึกคิดของกวีมีลักษณะเฉพาะตัว สะทอนความรูสึกนึกคิด สภาพจิตใจ และ

บุคลิกลักษณะของชาวธนบุรีออกมาใหเห็นไดอยางชัดเจน และงดงามดวยศิลปะแหงการเรียงรอย

ถอยคําที่เรียบงาย ใฝสันโดษมีลักษณะเปนวรรณกรรมอยางแทจริง วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี            

สวนใหญแตงข้ึนตามเคาเรื่องที่มีมาแตกอน สงอิทธิพลถึงการสรางวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร

นับเปนการสืบทอดภูมิปญญาตอเน่ืองมาอยางไมขาดสาย (สุภาพร มากแจง, 2541 หนา 101-112) 

 3.6 ผลงานดานศิลปะประยุกตและงานประณีตศิลป 

  ตามหลักฐานที่คนพบ ผลงานประยุกตศิลปและปราณีตศิลปในสมัยธนบุรีมัก

ปรากฏอยูในขาวของเครื่องของเครื่องใช เครื่องเรือน และงานหัตถศิลประเภทตางๆ เชน ตูลายรดนํ้า 

เขียนลายลงรักปดทอง เครื่องเบญจรงค พระแทนบรรทม พระแทนวิปสสนา เงินพดดวง 

  3.6.1 ตูไทยโบราณ 

   ราตรี  โตแพงพัฒน (ม.ป.ป., หนา 36-70) กลาววา ตูไทยโบราณน้ี  แตเดิม

เปนผูเปนเจาของอาจใชใสเสื้อผา  สิ่งของตาง ๆ และเมื่อถวายไวแกพระศาสนาแลว  พระสงฆผูรับ

ถวายคงจะใชเปนที่เก็บหนังสือ  หรือพระธรรมคัมภีร  ตูเหลาน้ีนิยมเขียนลวดลายตกแตงดวยวิธีลงรัก

ปดทอง  หรือที่เรียกวา ลายรดนํ้า สวนสําคัญของตูไทยโบราณที่ทําใหมีช่ือเรียกแตกตางกันไปน้ัน  คือ  

สวนลางของตู  ตูไทยโบราณที่มีมุมขาตูเปนขาสี่เหลี่ยม  เรียกกันวาตูขาหมู  ถาตูชนิดน้ีมีลิ้นชักดวย

เรียกวา ตูขาหมูมีลิ้นชัก  แตหากมุมขาตูทั้ง 4 จําหลักเปนรูปเทาสิงห  ก็เรียกตูเทาสิงห และถาเปน              

ตูชนิดน้ีมีลิ้นชัก ก็เรียนตูเทาสิงหมีลิ้นชัก นอกจากน้ียังมีอีกชนิดหน่ึง คือตูฐานสิงห ซึ่งทําฐานตูเปนรูป

ฐานสิงหและประเภทสุดทาย เปนตูเทาคู ซึ่งมีลักษณะขาดานลางโคงคูเขาหาพื้นตูเหมือนสิงหคูเขา 

สําหรับตูไทยโบราณในสมัยกรุงธนบุรีพบอยู  2 ประเภท คือ ตูขาหมูและตูขาหมูมีลิ้นชัก สวนลาย            

รดนํ้าที่เขียนลงบนตูน้ัน ชางนิยมเขียนบายกนก เปนพื้น สวนมากทําเปนเถากนก ต้ังตนจากขอบลาง  

พุงข้ึนสูขอบบนของตู  โดยจะเขียนเปนลายเถากนกเคลาภาพ  ตูไทยโบราณที่มีลายกนกเถาแตงตัว           

ตูน้ัน  ในสมัยอยุธยาจะทําเปนตัวกนกใหญแตมีความอิสระ ออนชอย พลิ้วไหว ชอกนกสะบัดคลาย

เปลวเพลิง ในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเปนระยะคาบเกี่ยวสิบเน่ืองของอิทธิพลชางฝมือสมัยอยุธยา จึงมีลีลา

การเขียนคลายคลึงกันมาก 

  3.6.2 เงินพดดวง  : เงินตราที่ผลิตดวยมือ 

   ชาวไทยใชพดดวงเปนเงินตราแลกเปลี่ยนมาต้ังแตสมัยสุโขทัย  พดดวงทํา

ดวยโลหะ  คือ  เงินแท ทองคําแท รูปลักษณะของพดดวงคลายกับลูกกระสุนปนโบราณ  มีขนาด

กะทัดรัด หลายขนาด หลายราคามีความทนทาน และมีคาในตัวเอง ลักษณะโดยทั่วไปของเงินพดดวง

จะคลายคลึงกัน  คือเปนเหมือนกอนโลหะคอนขางกลม  แตสิ่งที่เห็นเดนชัดบนผิวของเงินตราชนิดน้ี  

คือตราที่ตีประทับ  ตราน้ีสวนใหญจะมีอยูสองตรา  คือ  ตราประจําแผนดินและตราประจํารัชกาล  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

34 

สําหรับเงินพดดวงในสมัยกรุงธนบุรีมีผูสันนิษฐานวา ตราประจําแผนดินเปนรูปจักร  4  แฉก ระหวาง

แฉกมีจุด  สวนตราประจํารัชกาล  มีรูปคลายสอมสองงาม ปลายดามสอมมีจุดอยูภายในวงกรอบ  

เรียกวา ทวิวุธ รูปลักษณะเหมือนเงินพดดวงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

   นวรัตน เลขะกุล, (2552) ไดอธิบายถึงการผลิตเงินพดดวง ทําโดยการตัด

โลหะเงินเปนช้ินเล็กๆ ช่ังใหไดตามนํ้าหนักแลวจึงนําไปหลอม เมื่อโลหะละลายดีแลวจึงนํา ไปเท            

ในเบาไมที่แชในนํ้า แลวนํามาทําใหงอโดยตอกแบงครึ่งดวยสิ่วสองคม แลวทุบ ปลายทั้งสองขางใหขด

มีลักษณะคลายตัวดวง เมื่อเขา รูปแลวนําไปวางบนทั่งเหล็กหรือกระดูกขาชางเพื่อตอก ประทับตรา

ประจํา แผนดินและตราประจํารัชกาล โดย ทั่วไปจะตอกตราของพระมหากษัตริยซึ่งเปนตราประจํา 

รัชกาลที่ดานหนา และตอกตราสัญลักษณแหงอํานาจ ในฐานะที่ทรงเปนสมมติเทพ ไดแก ตราจักร ไว

ดานบน    

 4. ขอมูลเก่ียวกับสารานุกรม 

  4.1 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

สารานุกรมอยางแทจริงถูกตีพิมพข้ึนครั้งแรกเปนภาษาอังกฤษที่เมืองเอดินเบิรก (Edinberg) ประเท

สกอตแลนด เมื่อป ค.ศ.1768–1771 สารานุกรมบริเตนนิกาเปนสารานุกรมที่เกาแกที่สุดในโลกซึ่ง

เขียนและเรียบเรียงโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งเปนสารานุกรมที่ไดรับความนิยม จากผูใชงาน

ไดตีพิมพออกมาอีกหลายครั้ง (edition) สารานุกรมบริเตนิกา เปนตนแบบในการจัดทําสารานุกรมใน

ยุคตอๆมา เพราะหลังจากที่สารานุกรมบริเตนนิกาถูกเผยแพรไดมี สารานุกรมรูปแบบเดียวกันเกิดข้ึน

อีกมากมาย ซึ่งในปจจุบันสารานุกรมบริเตนนิกา มีการตีพิมพบทความมากกวา 100,000 บทความ 

(อางอิงขอมูลจากสารานุกรมวิกิพีเดีย) ตัวอยางสารานุกรมบริเตนิกาในยุคแรกอยางสารานุกรมบริเตน

นิกา ณ หอสมุดของมหาวิทยาลัยแหง Groningenประเทศเนเธอรแลนดและตัวอยางสารานุกรม             

บริเตนนิกา ป ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) ในรูปแบบซีดีดังรูปสารานุกรมบริเตนนิกาป ค.ศ.2007 โดย 

นายจอรจ เคาซ ประธานบริษัท เอนไซโคพีเดีย บริทานนิกา อิงค. เปดเผยผานแถลงการณวา การ          

ยุติการตีพิมพของสารานุกรม เปนเรื่องที่คาดคิดกันมานานแลว มันเปนข้ันตอนของการวิวัฒนาการ
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ของเรา จากการเปนผูผลิตหนังสือสารานุกรมที่เราเคยเปน ไปสูการเปนผูผลิตสื่อการเรียนรูดิจิตอล 

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

เกาแกที่สุดที่ยังคงติพิมพอยูในโลก ประกาศยุติการตีพิมพแลว และจะหันไปทําสารานุกรมรูปแบบ

ออนไลนเต็มตัว สํานักขาวตางประเทศรายงานเมื่อวันที่ 14 มี.ค. วา บริษัทสารานุกรม 'เอนไซโคพีเดีย 

บริทานนิกา' สารานุกรมที่ตีพิมพมายาวนานกวา 244 ป ของอังกฤษ และถูกใชสําหรับการอางอิงทาง

วิชาการมากที่สุดในโลก ประกาศเตรียมยุติการตีพิมพอยางเปนทางการ และจะเปลี่ยนแปลงการ

นําเสนอเปนแบบดิจิตอลอยางเต็มตัว 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 โดยทําเปนซีดี

มัลติมีเดียครั้งแรกในป 1989 และเริ่มทําเปนสารานุกรมออนไลนครั้งแรกในป 1994 และมีผูเขาใช

งานกวา 100 ลานคนทั่วโลก 

   สารานุกรมยุคปจจุบันไดถูกปรับปรุงไปตามวิวัฒนาการทั้งดานเน้ือหา ที่มีความ

หลากหลายมากย่ิงข้ึนและรูปแบบในการเผยแพรที่แตกตางกันออกไป ปจจุบันสารานุกรมถูกเผยแพร

อยางแพรหลาย ในรูปแบบของหนังสือสารานุกรม ซีดีสารานุกรม และเว็บไซตสารานุกรมเพื่อให 

ผูอานสามารถเลือกใชงานไดเหมาะสม และสามารถเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและรวดเร็วมากกวาใน

อดีต ภาพรวมของการสํารวจขอมูลสารานุกรมดังกลาวทั้งหมด สามารถสรุปรวมในรูปของวิวัฒนาการ

ยอของสารานุกรมนําเสนอในรูปวิวัฒนาการยอของสารานุกรม ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน 

  4.2 ความหมายของสารานุกรม 

   ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดใหความหมาย คําวา “สารานุกรม” เปนคําสมาส

จากคํา “สาร” และ “อนุกรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหนิยามของคํา 

“สาร” [สาน,สาระ] (น) หมายถึง แกน, เน้ือแท มักใชเขาคูกับคํา แกน เปนแกนสาระ; ขอความ, 

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

สวนทายของสมาส เชน พจนานุกรม ปทานุกรม นามานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม เมื่อนําคํามา

สมาสเปนคําเดียวคือ “สารานุกรม” (น) หนังสือที่รวบรวมความรูทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนง

หน่ึง มักเรียงตามลําดับอักษร 

   นอกจากน้ีสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (ออนไลน) ยังไดกลาวถึง สารานุกรมใน

ภาษาอังกฤษใชคําวา encyclopedia หรือ encyclopædia (encyclopaedia) มาจากศัพทเดิม               

ในภาษากรีกโบราณ ἐγκύκλιαπαιδεία (enkykliapaideia) ประกอบดวยคํา“enkyklios” 
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(“en”=“in” +“kyklios”=“circle”)“circular” หรือความหมายอกีนัยหน่ึงคือ “general” รวมกับ 

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

“generaleducation” แตในหนังสือบางฉบบักจ็ะใหความหมายตางออกไปวา หมายถึง “training in  

a circle (สารานุกรมโทรคมนาคมไทย, 2558 : ออนไลน) 

   ดังน้ันอาจกลาวโดยรวมไดวา สารานุกรมเปนหนังสือที่อธิบายเรื่องราว ใหความรู

พื้นฐานในเรื่องตางๆ อยางกวางขวาง และใหความรูทั่วๆ ไป เขียนโดยผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชา

น้ันๆ ขอมูลที่นําเสนอจะอยูในรูปบทความ เรียบเรียงตามลําดับอักษรของช่ือเรื่องหรือหัวเรื่องหรือ

กลุมเน้ือหา และมีดัชนีชวยในการคนเน้ือหา หนังสือสารานุกรมมีทั้งชนิดเลมเดียวจบ และเปนชุด

หมายเลมจบ 

  4.3 ความสําคัญของสารานุกรม 

   แมนมาส ชวลิต (2531 : 67-68) ไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสือสารานุกรมไว

ดังน้ี 

   1. หนังสือสารานุกรมเปนหนังสือซึ่งรวมวิชาความรู และเรื่องราวตางๆ ที่มนุษย

เรียนรูและไดคิดสรางสรรคไวทั้งหมดจึงนับเปนคลังทรัพยสินทางปญญาที่บริบูรณในตัวเอง เปดโอกาส

ใหผูใฝรูสามารถอานเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเองไดทุกเวลาตามความสามารถของตน เหมือน

หองสมุดขนาดเล็กที่เคลื่อนยายไดตามผูเปนเจาของความรูในหนังสือสารานุกรมที่สรางข้ึนในแตละยุค

แตละสมัยจะทันสมัยที่สุดสําหรับยุคน้ันๆ 

   2. มีสวนในการสรางและพัฒนาวิธีการจัดระบบความรูตางๆ มีการจัดหมวดหมู

ความรู เรียงลําดับความสําคัญของความรู ช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางความรูในสาขาวิชาตางๆ การ

สรางคําแทนเน้ือเรื่อง และการเลือกคําสําคัญที่มีอยูในเรื่องแตละเรื่องมาจัดทําเปนดัชนีคนเรื่อง ทาย

เลมหรือในเลมสุดทายของชุดทั้งเพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาเรื่องที่ตองการ วิธีการเหลาน้ี

เปนตนเคาสวนหน่ึงของวิชาบรรณารักษศาสตร และสารนิเทศศาสตรในปจจุบัน 

  4.4 ประเภทของสารานุกรม 

   สารานุกรมสามารถแบงได 3ประเภท คือ  

   4.4.1. สารานุกรมทั่วไป (General encyclopedia) คือ สารานุกรมที่ขอบเขต

กวางขวางครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใชคนหาเรื่องทั่วไป โดยมีการจัดทําโดยแบงกลุมกลุมผูอานไดแก

สารานุกรมสําหรับผูใหญ และสําหรับเด็ก เชนสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน 2498-ปจจุบัน 
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ภาพท่ี 7 ตัวอยางสารานุกรมไทยฉบบัราชบัณฑิตยสถานในยุคแรก 

 

 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาลสมเด็จ

พระเจาอยูหัว, 2526-ปจจุบัน.สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงคในพระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัว ฉบับเสริมการเรียนรู . กรุงเทพฯ : โครงการ

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2548 - ปจจุบัน 

 4.4.2. สารานุกรมเฉพาะวิชา (Subject encyclopedia) คือ สารานุกรมที่ให

ความรูขอเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาหน่ึงๆ อยางลึกซึ่งกวางขวางกวาคําอธิบายในเรื่องเดียวกันใน

สารานุกรมทั่วไป  

 นอกจากน้ี วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2558 :ออนไลน) ไดกลาวถึงสารานุกรมที่เปน

ที่รูจักกันดี คือ สารานุกรมบริเตนนิกา Encyclopedia Britannica สารานุกรมที่เกาแกที่สุดในโลกที่มี

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

สกอตแลนด ซึ่งในปจจุบันไดมีการตีพิมพและจําหนายในฉบับซีดี 
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 สารานุกรมสามารถเปนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ดังที่ปรากฏในสารานุกรมที่มี

ช่ือเสียง สารานุกรมบริเตนนิกาในภาษาอังกฤษและสารานุกรมบร็อกเฮาส (Brockhaus) ใน

ภาษาเยอรมัน หรือสารานุกรมอาจจะเปนเรื่องราวเฉพาะทางเชน สารานุกรมเกี่ยวกับ การแพทย 

ประวัติศาสตร ปรัชญา หรืออาจจะเปนสารานุกรมที่ครอบคลุมเน้ือหาในแตละภูมิภาค ประเทศ หรือ

กลุมชน และขณะที่บางสารานุกรมจัดทําข้ึนเฉพาะกลุมเปาหมาย เชนสารานุกรมสําหรับเยาวชน ที่จะ

มีเน้ือหาที่อานงาย และเขาใจงาย สารานุกรมจะใชการจัดเรียงหัวขอ 2 ลักษณะ คือ เรียงตามอักขระ 

และ เรียงตามกลุมเน้ือหา ในยุคปจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีไดมีการนําสารานุกรมมาจัดเก็บใน

รูปแบบใหมรวมถึงการจัดเรียงลําดับขอมูล ดังตัวอยางเชนโครงการวิกิพีเดีย และ เอชทูจีทู (h2g2) 

เพื่อใหการใชงานสารานุกรมงายตอการใชสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค             

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนสารานุกรมภาษาไทยจัดทําข้ึนเปนรูปเลม โดยมีเน้ือหาบางสวน

เผยแพรในระบบออนไลน เปนสารานุกรมไทยแบบเปนชุด เนนความรูที่ เกิดข้ึนและใชอยูใน          

ประเทศไทย จัดทําโดยคนไทย เพื่อใหคนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสไดอาน แตละเลมรวบรวมเน้ือเรื่อง

จากหลากหลายสาขาวิชา เน้ือหาของเรื่องตางๆ เรียบเรียงใหเหมาะสมกับ 3 ระดับความรู ใหแกเด็ก

รุนเล็ก เด็กรุนกลาง และเด็กรุนใหญ รวมทั้งผูใหญที่สนใจทั่วไป แตละเรื่องเริ่มตนดวยเน้ือหาของ

ระดับเด็กรุนเล็ก ตามดวยเน้ือหาของรุนกลางและรุนใหญตามลําดับ เน้ือหาในแตละระดับพิมพ           

ดวยตัวอักษรขนาดตางกัน 

 

 
 

ภาพท่ี  8  สารานุกรมบริเตนนิกาในยุคแรก  

ท่ีมา : http://www.thaitele comkm.org /TTE/News/a_Biography_ and_Evole/index.php 
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ภาพท่ี 9 สารานุกรมบรเิตนนิกา ป ค.ศ. 2007 (พ.ศ.2550) ในรูปแบบซีดี 

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

 

 สารภี ภูมิประเทศ (2543 อางถึงใน จารุณี อภิวรชัย และบุญยืน จันทรสวาง, 

2555) ปจจุบันหนังสือสารานุกรมมีหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ มีทั้งสําหรับเด็กและผูใหญ 

แบงเปนหนังสือสารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะวิชา ซึ่งทุกประเทศในโลกลวนใหความสําคัญ

กับหนังสือสารานุกรม จึงไดจัดทําสารานุกรมประจําชาติของตนข้ึน เพื่อใหคนในชาติใชเปนแหลง

ศึกษาหาความรูในเรื่องตาง ๆ ประเทศไทยก็เชนกัน ไดมีการจัดทําสารานุกรมที่มีเอกลักษณเฉพาะ

ของชาติไทยข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งจัดเปนสารานุกรมที่มีช่ือเสียงและไดรับความนิยมแพรหลายที่

หองสมุดทุกแหงมีไวใหบริการเพื่อศึกษาคนควาดังน้ัน หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระ

ราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนหนังสือที่รวบรวมวิชาการอันเปนสาระไว

ครบถวนทุกแขนงเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับใชเปนแหลงศึกษาคนควาในหองสมุด ซึ่งสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานคําแนะนําการใชไววา การที่จะใชหนังสือ

สารานุกรมใหเกิดประโยชนน้ัน ควรจะตองวิเคราะหหลักสูตรทุก ๆ ช้ัน วามีเน้ือหาบทเรียนเรื่องใดที่

ตรงกับบทความในสารานุกรมตอนใดบาง เพื่อใหครูและนักเรียนสามารถใชสารานุกรมคนหาคําตอบ

เพิ่มความรูได นอกจากน้ี ควรมีการสงเสริมใหใชสารานุกรมอยางคุมคา ไดแกการแขงขันตอบปญหา

จากสารานุกรม ตลอดจนการสงเสริมใหครูใชสารานุกรมเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนอีกดวย 
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 4.4.3 การจัดกลุมแบงประเภทของสารานุกรมเสรี 

  สารานุกรมสามารถแบงออกไดหลายประเภทหลายรูปแบบ ซึ่งขอมูลจาก

สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย [wikipedia.net] ใหหลักการแบงประเภทของสารานุกรม ออกเปน                    

4 ประเภท ไดแก  

  (ก) แบงตามผูแตงหรือเรียบเรียงเน้ือหา  

  (ข) แบงตามความเจาะจงของเน้ือหา  

  (ค) แบงตามการเรียงลําดับของเน้ือหา  

  (ง) แบงตามรูปแบบในการนําเสนอ  

  จากขอมูลการสํารวจ ประเภทของสารานุกรมดังกลาวและจากขอมูล

ประกอบอื่นๆ โครงการจัดทําสารานุกรมโทรคมนาคมไทยจึงแบงประเภทของสารานุกรมที่เกี่ยวของ

กับโครงการฯ เพื่อการจัดทําและการบริหารโครงการฯ ออกเปนสองประเภทตามลักษณะของการ

จัดทํา คือ สารานุกรมโดยผูเช่ียวชาญและสารานุกรมเสรี โดยสารานุกรมโดยผูเช่ียวชาญ มีเน้ือหามา

จากการเขียนและเรียบเรียงโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะคุณภาพและการยอมรับจากผูใชงาน ข้ึนอยูกับ

ช่ือเสียงของผูเช่ียวชาญ หรือสํานักพิมพ เชน สารานุกรมบริเตนนิกา (Britannica) ของประเทศ

สกอตแลนด เปนตน  

  สวนสารานุกรมเสรีมีเน้ือหามาจากบุคคลทั่วไปหลากหลายอาชีพสามารถ

แกไขปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือหาไดทันทีผานทางเว็บไซต เนนหลักการมีสวนรวมของผูใชหรือบุคคลในวง

กวาง ดังน้ัน เน้ือหาสารานุกรมเสรี จึงมีความหลากหลายของขอมูล และมีปจจัยทางดานลิขสิทธ์ิ ที่

ผูอานสามารถนําเน้ือหาหรือซอฟตแวร ไปใชงานไดภายใตขอกําหนด โดยไมเสียคาใชจาย เชน 

สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย (Wikipedia) ดังน้ันทางโครงการฯจึงนําขอเดนของสารานุกรมทั้งสองประเภท

มาประกอบใชรวมกันโดยแสดงลักษณะการจัดทําสารานุกรมโดยผูเช่ียวชาญ และสารานุกรมเสรี  

 4.5 สารานุกรมอินเทอรเน็ต 

  หองสมุดดิจิตอล และหองสมุดเสมือนเทคโนโลยี น้ีก็คงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในยุค

ศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับพัลลภ พิริยะสุรวงศ (2543) การพัฒนาการเรียนการสอนเปนการพัฒนา

ในรูปแบบของการปรับรื้อระบบการเรียนการสอนใหม โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่เกี่ยวกับการเจรญิงอก

งามในตัวผูเรียนเนนทักษะการเลือกสารสนเทศ การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลขาวสาร 

ขณะเดียวกันตองทําการฝกทักษะกระบวนการจัดกระทํากับขอมูลขาวสารใหกับผูเรียนพรอมกับการ

ตอบสนองกับขอมูลขาวสารอยางชาญฉลาด ครู และนักเรียนตองชวยกันสรางสรรคสารสนเทศ 

เพื่อใหเกิดคุณคาตอการเรียนการสอนครูตองพัฒนาการสอนโดยเพิ่มทักษะการสืบคนสารสนเทศ

ใหกับนักเรียน และประเมินผลจากการนํามาใชมากกวาการจดจําเน้ือหา หมายถึงอาศัยสื่อและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมในการเสนอแนวคิดและเน้ือหาเพื่อกอใหเกิดกระบวนการเขาใจ

มากกวาการจดจํา 

  ระบบการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 น้ีผูเรียนจะตองเปนผูจัดการเรื่องการเรียนรู

ของตนเอง โดยใชระบบเครือขาย การเรียนรูจากคอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาทมากข้ึน ดังน้ัน

หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนจะถูกจัดแยกเปนประเภท ผูเรียนมีโอกาสเลอืกเรยีนหลกัสตูร

ที่หลากหลายมากข้ึนในสวนของตัวครูผูสอนน้ันครูจะมีบทบาทในฐานะเปนตัวแทนของการเรียนรู 

(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 ในรูปลักษณ            

ที่มีทั้งภาพและเสียงที่ไดรับการพัฒนาโดยโปรแกรมตาง ๆ เพิ่มข้ึนมาอีก 

 จะเห็นไดวา e–book ในยุคศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี 

สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะและการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด เพื่อสนองตอบความหลากหลายทางดาน

สติปญญา ของผูเรียนแตละคน พรอมทั้งใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่บาน (home – based 

education) มากข้ึน ผูเรียนสามารถเรียนอยูที่บาน โดยเรียนจากประสบการณของนักการศึกษาที่มี

ความรูในเรื่องน้ันๆ โดยตรง ซึ่งนับวาเปนนวัตกรรมแหงการเรียนรูใหมที่นาคนหา เพื่อผูเรียนจะเกิด

องคความรูตอไปอยางไมหยุดย้ัง นอกจากน้ีจากงานศึกษาวิจัยเรื่องคานิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมดาน

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
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ความมีอิสระเสรี อันเปนสิ่งที่สื่ออินเทอรเน็ตมีใหภายใตบริบทการสื่อสารออนไลน และดวย

คุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลนที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถสราง แลกเปลี่ยน และแบงปน ตลอดจน

รวมกันจัดทําเน้ือหาในลักษณะที่เสริมแรงและเกื้อหนุนกันไดแลวก็มีสวนเอื้อใหเด็กและเยาวชนไทย

เรียนรูผานประสบการณจริงของการใชสื่อออนไลน อาทิ การชวยแบงปนหรือแชรขอความผานสื่อ

สังคมออนไลน อยางการ ตามหาเด็กหาย หรือการขอบริจาคเลือดวาเปนทางหน่ึงที่สามารถชวยเหลือ

ผูอื่นได การเช่ือมั่นในพลังของสารานุกรมออนไลนวิกิพีเดีย (wikipedia) ก็นับเปนอีกตัวอยางหน่ึงที่

สะทอนใหเห็นคานิยมดิจิทัลดานการประสานความรวมมือของเด็กและเยาวชนไทยไดอยางชัดเจน 

 

 
 

 4.6 กระบวนการจัดทําสารานุกรม 

   สารานุกรม หมายถึง รวบรวมความรูทุกแขนง หรือแขนงใดแขนงหน่ึงก็ไดเรียง

ตามลําดับตามบท หรือถามตอบเพื่อคลายความสามารถ 

  อาจารยจุลทัศน  พยาฆรานนท (บรรยาย, 25 มิถุนายน 2557) ไดกลาวถึงการทํา

สารานุกรมไวดังตอไปน้ี 

  สารานุกรมน้ีมีเปาหมาย คือ การเรียนรูผานสื่อ มีเน้ือหาหลักที่เกี่ยวของกับ

ประวัติศาสตรและศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีความสําคัญและเปนประโยชนตอแผนดินอยางย่ิง 

  4.6.1 การกําหนดกลุมคํา และจํานวนคํา 

 ในการน้ีตองกําหนดจํานวนคําวาในหน่ึงเลมจะมีจํานวนคํากี่คํา โดยวิธีสราง

คําใหมีจํานวนมากพอ แลวจึงคัดเลือกคําที่เหมาะสมไว ในการกําหนดกลุมคําน้ีควรใหมองเห็น

ภาพรวมของสารานุกรมอยางพอเขาใจ 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 
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 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 

   4.6.2 การจําแนกคํา 

    ควรจําแนกคําตามนํ้าหนักและความสําคัญ โดยพิจารณาเน้ือหาเปนหลกั 

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  พระพุทธรูปปางตางๆ  ความยาว 1 หนา A4 

    ทั้งน้ีเพื่อนําองคความรูกรุงธนบุรีไปพัฒนาเปนสารานุกรมสารานุกรม

ประวัติศาสตรกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) สําหรับเยาวชน 

   4.6.3 การกําหนดคณะบรรณาธิการ 

    คณะบรรณาธิการ มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

    1) แจกคําใหผูเขียน 

    2) ติดตามตนฉบับ 

    3) จัดระเบียบขอมูลคํา 

    4) มีคณะกรรมการตรวจทาน 

    5) มีผู edit ปรับแกเปนสํานวนใกลเคียงกัน 

    6) รวบรวมตนฉบับ จัดลําดับ จัดหาภาพถายประกอบ 

    7) ออกแบบและจัดทําตนฉบับ Artwork 

   4.6.4 ลักษณะเฉพาะของสารานุกรม 

    สุนิตย  เย็นสบาย (2543 : 70 อางถึงสุทธิลักษณ  อําพันวงศ)  ไดกลาวถึง

ลักษณะเฉพาะของสารานุกรม  ไวดังน้ี 
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    1) สารานุกรมมีทั้งชนิดเลมเดียวจบ  และชนิดเปนชุดหลายเลมจบ  

    2) สารานุกรมสามารถอานไดหลายระดับ  ทั้งข้ันงายสําหรับเยาวชนหรือ           

ผูมีความรูในระดับปานกลาง  และข้ันยากสําหรับผูมีความรูสูง                 

    3) สารานุกรมประกอบดวยบทความทางวิชาการดานตางๆ  โดยสังเขป

เขียนโดยผูทรงคุณวุฒิ  จัดเรียงตามลําดับอักษร 

    4) มีช่ือเต็มหรืออักษรยอของผูเขียนบทความกํากับไวที่ทายเรื่องทุกเรื่อง 

    5) มีภาพประกอบบทความบางเรื่อง  

    6) สารานุกรมของตางประเทศสวนมากจะมีบรรณานุกรมโดยจัดไวทาย

บทความแตละเรื่อง 

    7) มีดรรชนีคนควาเรื่องยอย ๆ  ในเลม  สารานุกรมบางชนิดแยกเลมไว

ตางหาก 

   4.6.5 ประโยชนของสารานุกรม 

    สุนิตย  เย็นสบาย (2543 : 70 อางถึงสุทธิลักษณ  อําพันวงศ)  ไดกลาวถึง

สารานุกรมจะใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ  ในทุกแขนงวิชา  ใหคําอธิบายเรื่องราวตาง ๆ  ไว

อยางละเอียดทั้งในเชิงประวัติความเปนมา วิวัฒนาการตลอดจนความรูทั่วไป เหมาะที่จะทําการศึกษา

คนควาดวยตนเอง  และเปนคูมือบรรณารักษในการบริการตอบคําถามเปนอยางดี ประโยชนของ

สารานุกรมกลาวสรุปไดดังน้ี 

    1) ใชเปนแหลงขอมูลคนหาคําตอบเกี่ยวกับขอเท็จจริงไดทุก  ๆ แขนงวิชา 

    2) ขอเท็จจริงในหนังสือสารานุกรมเช่ือถือได  เพราะเปนหนังสือที่เขียนโดย

ผูทรงคุณวุฒิใน สาขาวิชาน้ัน ๆ                       

    3) ใชเปนแหลงศึกษาพื้นฐานความรูในเชิงประวัติความเปนมา  และ

วิวัฒนาการของศาสตรในสาขาตาง ๆ อยางทั่วถึง 

    4) ไดความรูที่ทันสมัยเพราะมีการปรับปรุงเน้ือหาทุก  ๆ  ป 

    5) ผูใชสามารถคนหาคําตอบไดสะดวกและรวดเร็ว  เพราะมีเครื่องมือ          

ชวยคน คือดรรชนี (Index) 

    6) ผูใชสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพราะมีการจัดเรียงลาํดับเน้ือ

เรื่องอยางมีระเบียบ   

    7) ใชเปนคูมือของบรรณารักษในการบริการตอบคําถามไดเปนอยางดี 

   4.6.6 วิธีใชสารานุกรม 

    1) พิจารณาดูวาเรื่องที่ตองการเปนความรูพื้นฐาน  หรือความรูเปนเรื่อง

เฉพาะวิชา 
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    2) เลือกใชสารานุกรมใหถูกกับเรือ่งที่ตองการเชน 

     2.1) ความรูพื้นฐานงายๆสั้น ๆใชสารานุกรมทั่วไปสําหรบัเยาวชน 

     2.2) ความรูพื้นฐานอยางละเอียดใชสารานุกรมทั่วไปสําหรบัผูใหญ 

     2.3) ความรูเฉพาะวิชาใหเลือกใชสารานุกรมเฉพาะวิชาซึ่งแบงออกเปน

สาขาวิชาตาง ๆ 

    3) เปดดูดรรชนีเพื่อดูเรือ่งที่ตองการคนหาวาอยูในเลมใดหนาเทาไร  โดย

พิจารณาใหถูกกับลักษณะของสารานุกรม  เชน 

     3.1) เปดดูดรรชนีทายเลม  (สารานุกรมสําหรับเยาวชนและสารานุกรม

บางชุดดรรชนีอยูดานหนา 

     3.2) เปดดูดรรชนีที่เลมสุดทายของชุด  (สารานุกรมสําหรับผูใหญและ

สารานุกรมบางชุดอยูทายเลม) 

     3.3) ดูอักษรนําเลม  หรอืคําแนะที่สันหนังสือ เพือ่ดูวาเรื่องที่ตองการ

อยูเลมใด  

     3.4) กอนใชสารานุกรมแตละชุดควรอานวิธีใชเปนลําดับแรก  แลวจึง

คนหาเรื่องที่ตองการ 

    ความถูกตองของขอมูลของสารานุกรม จากการจําแนกประเภทของ

สารานุกรมตนแบบทั้งสองลักษณะ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบดานความถูกตองของขอมูล เปนดัชนี

ที่ใชช้ีวัด เพื่อนํามาประกอบจัดทําสารานุกรมโทรคมนาคมไทยไดประเภทหน่ึง ดังน้ันผลการสํารวจ

ดานความถูกตอง สารานุกรมโดยผูเช่ียวชาญ (เชน สารานุกรมบริเตนนิกา) และสารานุกรมเสรี เชน 

สารานุกรมวิกิพีเดีย จึงเปนตัวอยางที่พิจารณา ดังน้ี สารานุกรมบริเตนนิกา (www.britannica.com) 

อันเปนสารานุกรมที่เกาแกที่สุดในโลกในรูปแบบของหนังสือ และไดปรับตัวดวยการเพิ่มชองทางการ

เผยแพรความรูผานทางเว็บไซตและอื่นๆสารานุกรมน้ีมีเ น้ือหาที่ไดมาจากการเรียบเรียงโดย

ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาและมีอายุยาวนาน เปนที่รูจักและเปนที่นาเช่ือถือ รวมทั้งเปนตนแบบ             

ในการจัดทําสารานุกรมอื่นๆ ในหลากหลายภาษาเชนกัน สวนสารานุกรมเสรี วิกิพี เ ดีย 

(www.wikipedia.org) ไดรับความนิยมแพรหลายเน่ืองจากเปนสารานุกรมออนไลนเผยแพรทาง

อินเทอรเน็ต สามารถคนหาขอมูลรวมถึงสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุงแกไขเน้ือหาไดผานทางเว็บไซต 

เนนหลักการมีสวนรวมของผูใชหรือบุคคลในวงกวาง จากความนิยมดังกลาวสารานุกรมทั้งสอง

ประเภทน้ี จึงไดรับการสํารวจดานความถูกตองของขอมูล ทั้งน้ีมีผลจากการทดสอบกับเน้ือหาดาน

วิทยาศาสตรโดยเนเจอร (Nature) อันเปนวารสารทางดานวิทยาศาสตรซึ่งไดรับความเช่ือถือ ฉบับ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หัวขอเรื่อง “Internet encyclopedias go head to head” โดย

ทําการเลือกตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา การใชคําที่เหมาะสม ความสวยงามของประโยคที่ใชวา
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มีความผิดพลาดตางกันมากนอยเพียงใด ซึ่งผลปรากฏวาสารานุกรมบริเตนนิกาโดยผูเช่ียวชาญที่มีการ

จัดทําและเผยแพรมายาวนานมีความผิดพลาด ๑๒๓ แหง เฉลี่ย ๓ แหงตอเรื่องหรือบทความ สวน

สารานุกรมเสรีวิกิพีเดียอันเกิดจากการสราง และปรับปรุงแกไขโดยบุคคลทั่วไปและมีอายุนอยกวา

มาก ปรากฏมีขอผิดพลาดอยู ๑๖๒ แหงเฉลี่ย ๔ แหงตอเรื่องหรือบทความ ซึ่งทั้งสองกรณีมีความ

ผิดพลาดเฉลี่ยใกลเคียงกัน หรือมีความนาเช่ือถือไดในระดับเทียบเคียง (ผลดังกลาวเผยแพรโดยสื่อ

ตางๆเชน หนังสือพิมพธุรกิจ (Business Week) และจากสํานักขาวบีบีซี (BBC) รวมทั้งหนังสือพิมพ ยู

เอสเอ ทูเดย (USA Today) เปนตน) ทั้งน้ีหลังจากการสํารวจน้ี ไดมีการอางอิงและสํารวจในแนวทาง

อื่นๆซึ่งผลโดยสรุปแสดงถึงแนวโนมของพัฒนาการวาเมื่อสารานุกรมเสรีมีผูรวมสราง ผูรวมแกไข

ปรับปรุง และผูใชงานที่มากและหลากหลาย รวมทั้งมีระยะเวลาการปรับปรุงที่มากข้ึนแลว ความ

ถูกตองของขอมูลจะเพิ่มข้ึนสอดคลองกันซึ่งก็จะใกลเคียงเสมือน หรือสูงกวาสารานุกรมโดย

ผูเช่ียวชาญไดในที่สุด(สารานุกรมโทรคมนาคมไทย, มปป. : ออนไลน) 

 5. ขอมูลเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกสหรอื e-book เปนคําที่ยอมาจาก คําวา Electronic Book 

หมายถึง หนังสอืทีส่รางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร มีลกัษณะเปนเอกสารในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส 

โดยปกติจะใชอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรจากเดิมซึ่งเปนหนังสือที่ผลิตจากการเขียนหรือพิมพ

ตัวอักษรหรือภาพกราฟกลงในแผนกระดาษ หรอืวัสดุชนิดอืน่ ๆ เพื่อบันทกึ 

  5.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

    มีผูใหนิยามความหมายของ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส” ไวหลายความหมาย ดังน้ี 

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

เอกสารที่มีขนาดเหมาะสม ซึ่งสามารถจัดเก็บเผยแพร หรือจําหนายไดดวยอุปกรณและวิธีการ

อิเล็กทรอนิกสโดยผูใชสามารถอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสน้ีผานทางหนาจอคอมพิวเตอรหรอือปุกรณที่

ใชสําหรับ อาน e-book ที่เรียกวา “e-book Reader” 

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

ไววาเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 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 
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   บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2540, น. 86) กลาววา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง การ

คลิกเปดเอกสารขอความหลายมิติและสื่อหลายมิติได ทําใหผูเขาใชเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของเช่ือมโยงได

อยางสะดวกรวดเร็ว พรอมดวยขอมูลมัลติมีเดียในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเปนสื่อในการเรียนรู

ที่ผูเรียนรูสามารถเลือกเรียนไดตามเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก 

   ไพฑูรย ศรีฟา (2551) ไดกลาววา “อีบุค” (e-book, 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 ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีไมมี              

ในหนังสือธรรมดาทั่วไป 

   จากการใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากนักวิชาการ จึงทําใหสามารถ

สรุปไดวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ เอกสารหรือหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถแสดง

ขอมูลและเรื่องราวไดหลากหลายลักษณะทั้งขอความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ผานทางเครื่อง

คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆ และยังสามารถเช่ือมตอไปยังเว็บไซตเพื่อหาขอมลู

เพิ่มเติมได อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยอยูตลอดเวลาได 

 

  5.2 ลักษณะและรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

   หัวใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ "แผนจานขอมูลแสง" หรือ ซีดีรอมแผนดิสก

ดังกลาวจะเก็บ ขอมูลในรูปแบบเดียวกับแผนซีดีที่ใชบันทึกเพลงความสามารถที่เปนจุดเดนของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสคือความสามารถในการใชงานขอมูลที่บรรจุอยูในแผนดิสกแบบเดียวกับ

คอมพิวเตอร คือสามารถใชงานในรูปของตัวอักษรและกราฟกแตกตางจากหนังสือฉบับจริงอยาง

สิ้นเชิง เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางหนังสือทั้งสองประเภท จึงขอสรุปความแตกตางระหวาง 

ทั้งสองประเภทในรูปแบบของตาราง ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงขอเปรียบเทียบถึงความแตกตางระหวางหนังสืออเิลก็ทรอนิกสและหนังสือจรงิ 

 
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส หนังสือจริง 

ใชไฟฟา ใชกระดาษ 
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สามารถอานในความมืดได ตองการแสงไฟในการอานเวลากลางคืน 

สามารถสรางใหมีภาพเคลื่อนไหวได มีขอความและภาพประกอบ 

สามารถใสเสียงได ไมมีเสียง 

สามารถจัดพิมพไดงายไรขีดจํากัด มีขีดจํากัดในการจัดพิมพ 

เปดอานจากคอมพิวเตอร อานจากหนังสอื 

สามารถเปดอานไดพรอมกันหลายๆคน อานได 1 คน ตอ 1 เลม 

ตนทุนการผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง 

พกพาสะดวก มีความลําบากในการพกพา 

ประหยัดเน้ือที่และนํ้าหนักในการจัดเก็บ ตองใชพื้นที่ในการจัดเกบ็ 

สามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตได ไมสามารถเช่ือมโยงได 

สามารถปรบัปรุงแกไขได แกไขปรับปรงุยาก 

 

 5.3 โครงสรางหนงัสืออิเล็กทรอนิกส (e-book Construction) 

  จากการสรุปของ ไพฑูรย  ศรีฟา ไดกลาวถึงลักษณะโครงสรางของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสจะมีความคลายคลึงกับหนังสือทั่วไปที่พิมพดวยกระดาษ หากจะมีความแตกตางที่เห็น

ไดชัดเจนก็คือกระบวนการผลิต รูปแบบ และวิธีการอานหนังสือ และสรุปโครงสรางทั่วไปของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 

  5.3.1 หนาปก (Front Cover) ปกดานหนาของหนังสือซึ่งจะอยูสวนแรก เปนตัว

บงบอกวาหนังสือเลมน้ีช่ืออะไร ใครเปนผูแตง 

  5.3.2 คํานํา (Introduction) หมายถึง คาบอกกลาวของผูเขียนเพื่อสรางความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูล และเรื่องราวตางๆ ของหนังสือเลมน้ัน 

  5.3.3 สารบัญ (Contents) หมายถึง ตัวบงบอกหัวเรื่องสําคัญที่อยูภายในเลมวา

ประกอบดวยอะไรบาง อยูที่หนาใดของหนังสือ สามารถเช่ือมโยงไปสูหนาตางๆ ภายในเลมได 

  5.3.4 สาระของหนังสือแตละหนา (Pages Contents) หมายถึง สวนประกอบ

สําคัญในแตละหนา ที่ปรากฏภายในเลม ประกอบดวย เลขหนาหนังสือ (Page Number) ขอความ 

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

(Links) 

  5.3.5 อางอิง (Reference) หมายถึง แหลงขอมูลที่ใชนามาอางอิง อาจเปน

เอกสาร ตารา หรือ เว็บไซตก็ได 
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  5.3.6 ดัชนี (Index) หมายถึง การระบุความสําคัญหรือคาหลักตางๆ ที่อยูภายใน

เลม โดยเรียงลาดับตัวอักษรใหสะดวกตอการคนหา พรอมระบุเลขหนาและจุดเช่ือมโยง 

  5.3.7 ปกหลัง (Back Cover) หมายถึง ปกดานหลงัของหนังสือซึ่งจะอยูสวนทายเลม 

 

 
 

ภาพท่ี  10  โมเดลคคํานิยามหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

ท่ีมา: 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 
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 5.4 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกสไดมีการพัฒนารูปแบบใหมีความนาสนใจย่ิงข้ึน ดวย

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia) เปนการรวมเทคนิคการนาเสนอที่มีลักษณะการเปดหนาหนังสือ

แบบเสมือน ขอความหรือเน้ือหา ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่สามารถผสมผสานกับ e-Book 

ไดอยางลงตัว จึงเปนสื่อที่ไดรับความนิยมสูงในปจจุบัน หรือเรียกวา Multimedia e-Book และไดมี

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่ใชในการสราง e-Book อีกมากมาย สิ่งที่สําคัญที่สุดการออกแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ การที่ออกแบบใหผูอานสามารถที่จะอานขอความหรือเน้ือหาในหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสน้ันไดอยางสะดวก และมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสควร

มีกระบวนการวางแผนในการออกแบบที่โดยมีโครงสราง ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 11  โครงสรางการออกแบบหนังสืออเิล็กทรอนิกส 

 5.5 บทบาทของ e-book 
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  e-book เปนแหลงรวบรวมขอมูลความรูจากสื่อตางๆนําเสนอออกมาทาง

เทคโนโลยีสมัยใหมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแสดงผลดวยภาพ ขอความ เสียง สีสัน 

และภาพเคลื่อนไหวไดทําใหผูใชบริการไดรับความบันเทิงในการศึกษาขอมูลมากข้ึนอีกทั้งยังสามารถ

พกพาไปอานไดทุกที่ โดยไมตองคํานึงถึงแสงมากหรือนอยเพราะอุปกรณ e-book มักมีแสง 

Backlight ของตัวเอง e-book ยังทําใหอานหรือทําความเขาใจไดงายกวาหนังสือนอกจากน้ียัง

สามารถเก็บขอมูลไดมากอีกดวย 

 5.6 ประโยชนของ e-book 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหน่ึงที่มีการพัฒนาไปควบคูกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมที่เขาสูยุคดิจิตอล ในปจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดเริ่มเขามามีบทบาทในสังคมเปนอยางมาก 

โดยผูวิจัยสามารถแบงประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกสออกเปนดานๆ ดังน้ี 

  5.6.1 สําหรบัผูอาน 

   1) ข้ันตอนงายในการอาน และคนหาหนังสือ 

   2) สามารถยอนกลบัไปอานหนาที่ผานมาไดโดยงาย 

   3) แสดงผลดวยภาพ ขอความ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได 

   4) สามารถเช่ือมโยงกับขอความตางๆ ภายในตัวหนังสือ หรือภายนอก

เว็บไซตอื่นๆจากอินเตอรเน็ต 

   5) ไมเปลืองเน้ือที่ในการเก็บหนังสือ 

   6) ชวยลดรายจายในการซื้อหนังสือหรือสิ่งพมิพตางๆ เพราะสามารถหา

อานขอมูลจากทางอินเตอรไดโดยไมตองเสียเงิน 

   7) อานไดในที่มืด หรือแสงนอย 

  5.6.2 สําหรับหองสมุด 

   1) สะดวกในการใหบริการหนังสือ 

   2) สามารถอานพรอมๆกัน ไดโดยไมตองรอการยืมหรือคืนเหมอืนหนังสือ

กระดาษในหองสมุด 

   3) ไมตองใชสถานที่มากในการจัดเกบ็หนังสือ และไมเสียคาใชจายในสวนน้ี 

   4) ลดงานทีเ่กิดจากการซอม จัดเกบ็ และการจัดเรียงหนังสือ 

   5) ไมเสียคาใชจายในการจางพนักงานมาดูแลและซอมแซมหนังสือ 

   6) มีรายงานแสดงการเขามาอานหนังสือ 

   7) สามารถเก็บรักษาไดนาน สามารถอานไดไมจํากัดจํานวนครัง้ 

   8) ชวยขยายโอกาสทางการศึกษาใหกวางข้ึน 
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   9) ใชพื้นที่นอยในการจัดเกบ็ (CD 1 แผนสามารถเกบ็ e-book ได

ประมาณ 500 เลม) 

  5.6.3 สําหรับสํานักพิมพและผูเขียน 

   1) ลดข้ันตอนในการจัดทําหนังสอื 

   2) ลดคาใชจายและความเสี่ยงในการจัดพิมพหนังสือ 

   3) ลดคาใชจายในการจัดจําหนายผานชองทางอื่นๆ 

   4) เพิ่มชองทางในการจําหนายหนังสือ 

   5) สามารถแกไขขอมลูทีผ่ิดพลาดไดสะดวกงายดายย่ิงข้ึน 

   6) เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธตรงถึงผูอาน 

   7) ชวยรักษาสภาพแวดลอม เพราะไมตองผานกระบวนการพมิพใหเปลือง

กระดาษ เปลืองหมกึพิมพ และข้ันตอนการจัดสง เปนการชวยลดตนทุนไดอีกทางหน่ึง 

  6. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

  6.1 ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี (Structural - Functional Theory) 

   ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม (Structural - Functional Theory) นับเปนทฤษฎี

แมบทที่ย่ิงใหญที่สุดทฤษฎีหน่ึงในบรรดาทฤษฎีแมบททั้งหลาย ดังที่ ทรงคุณ จันทจร (2553  :  17-

19) กลาวไวดังน้ี 

   ภายหลังทศวรรษที่ 1960 ความคิดที่วาสังคมเปนเหมือนกับสิ่งมีชีวิตหรือเปนองค

รวมอินทรียที่นักคิดรุนกอนๆ คิด  อีกทั้งความเช่ือแบบปฏิฐานนิยมที่เนนขอมูลเชิงประจักษเพื่อเอามา

ยืนยันสมมติฐานตางๆ และความเช่ือในเรื่องที่วาเราจะอธิบายความจริงไดดวยเหตุผลทาง

วิทยาศาสตรไดเสื่อมความนิยมลง  บรรดานักคิดจึงหันไปเนนเรื่องของความเห็นเหตุเปนผลหรือที่

เรียกวา Rationality ในความเช่ือในเรื่องของ Rationality ไดเกิดนักคิดกลุมหน่ึงที่ต้ังคําถามกับเรื่อง

ของความเปนเหตุเปนผล  กลุมน้ีคือนักสังคมวิทยาในทฤษฎีโครงสรางนิยม  กลุมนักคิดโครงสรางนิยม

หันมาสนใจเรื่องของสังคมในฐานะ “ระบบ” ที่เกิดจากความจริงเกี่ยวกับสังคมโดยรวม (Total 

Social Facts) เขาเช่ือวามีสิ่งที่เปนโครงสรางบางอยางซอนอยูในทุกสังคมและโครงสรางน้ีแสดงให

เห็นหนาที่สวนตางๆ ที่เปนระบบเกี่ยวของกัน ทั้งที่เปนระบบที่ซับซอน ระบบที่แตกตาง และระบบ

ยอยที่นํามาซึ่งความมัน่คงทางสังคม 

   การศึกษาพฤติกรรมของมนุษยของนักมานุษยวิทยารุนเกาๆ มักจะใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรสืบยอนเปนสวนใหญ ตอมาในชวงกลางของศตวรรษที่ 20 การศึกษาวัฒนธรรมไดขยาย

ขอบขายไปมากเพราะเกิดแนวคิดใหมๆ ข้ึนมากมาย วิชาการทางดานวิทยาศาสตรก็ไดแตกแขนงไป

มากมายเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานมานุษยวิทยาวัฒนธรรมน้ัน ไดเกิดแนวคิดและวิธี

การศึกษาใหมๆ ข้ึนหลายแนวคิด แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมแบบใหมๆ ไดเกิดข้ึนในชวงน้ี น่ันก็คือ 
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ศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคมในรูปบูรณาการ (Integration) ซึ่งจะตองศึกษาหนาที่ของโครงสราง

ของสังคมหน่ึงๆ ประกอบข้ึนดวยโครงสรางตางๆ โครงสรางของสังคมก็คือสวนหน่ึงของสังคมน่ันเอง  

แตละโครงสรางจะทําหนาที่ประสานสัมพันธกัน ถาขาดโครงสรางใดโครงสรางหน่ึง สังคมก็จะลมหรือ

ลมสลายหรือหากโครงสรางใดโครงสรางหน่ึงลม หรือเสื่อมสลายลง โครงสรางน้ันก็จะทําหนาที่ไมไดดี

จะเปนผลกระทบไปยังโครงสรางอื่นๆ เปนลูกโซ สุดทายทําใหสังคมน้ันเสื่อมทรามหรือลมสลายลงไป 

แตความเปนจริงแลวสังคมจะไมเคยลมสลายเลย มันจะมีวิธีการปรับตัวของมันเอง อาจกลาวไดวา 

โครงสรางใดโครงสรางหน่ึงของสังคมเกิดเสื่อมทรามลงและทํางานลมเหลว หรือลมสลายไปสังคมจะ

หยุดชะงักระยะหน่ึง และจะมีการเยียวยารักษาหรือปรับเปลี่ยนโครงสรางใหทําหนาที่ไดดีดังเดิม

เสียกอน สังคมจึงจะกาวเดินตอไป สังคมจะมีการขยับขับเคลื่อนโครงสรางที่บกพรองเสมอสังคมจึงไม

ตาย แตอาจเกิดอาการชะงักงันไปช่ัวระยะๆ หน่ึงกอนจะกาวเดินตอไป ลักษณะน้ีเปนการปรับสมดุล

ของตัวเอง คือ มีการเคลื่อนไหวและไมหยุดน่ิง (Dynics) ของสังคมหรือที่เรียกวา “การเคลื่อนสมดุล” 

(Moving Equilibrium) 

   การศึกษาสังคมในแนวโครงสรางและหนาที่สัมพันธน้ีเปนแนวคิดของ A.R. 

Radcliffe-Brown นักมานุษยวิทยาสังคมชาวอังกฤษ Radcliffe-Brown ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีไวใน

ขอเขียนของเขาช่ือ “On Social Structure” (1940) และในหนังสือช่ือ Structure and Function 

in Primitive Society ซึ่ง Radcliffe-Brown กลาววา ทฤษฎีเปรียบเทียบอินทรียซึ่งมีชีวิต มีการเกิด 

เจริญเติบโต อาพาธเจ็บปวยได เยียวยารักษาได เมื่อหายแลวก็จะกาวเดินตอไปได รางกายมนุษยมี

อวัยวะเปนประกอบเพื่อการคงอยู สังคมก็มีโครงสรางเพื่อการดํารงตนทั้งอวัยวะของคนและโครงสราง

ของสังคมตอก็ทําหนาที่ประสานสัมพันธกันเพื่อผดุงรางกายและสังคม หากสังคมเกิดความขัดแยงกัน

ในโครงสรางอันเน่ืองมาจากการขัดกันในการทําหนาที่ไมสอดคลองกันทําใหสังคมชะงักงัน หรือพฒันา

ไปไดชา สังคมก็จะหาทางแกไข หรือปรับเปลี่ยนโครงสรางของตนเองเพื่อดํารงอยูหรือพัฒนากาวหนา

ตอไป รางกายมนุษยน้ันเมื่อเจ็บปวยลงสามารถเยียวยาไดเชนกัน อวัยวะในรางกายบางสวนก็สามารถ

ปรับเปลี่ยนและแทนที่ไดแตก็ทําไมไดทั้งหมดทุกสวน โครงสรางหลักๆ ไมสามารถจะเปลี่ยนได เชน ตับ 

ลําไส สมอง เปนตน คนจึงตายไดแตสังคมไมมีวันตายหลังจากที่ไดรับปรับตัวใหพัฒนาข้ึนแลว สังคม

จะกาวเดินตอไปได  

   ในดานของการพัฒนาน้ัน สังคมสามารถพัฒนาจากสังคมรูปแบบหน่ึงเปนอีก

รูปแบบหน่ึงได เชน สังคมโรมันไดเปลี่ยนมาเปนสังคมอิตาเลียนสมัยใหมได แตรางกายของสิ่งมีชีวิต 

(Organs) ไมสามารถพัฒนาจากสัตวชนิดหน่ึงเปนสัตวอีกชนิดหน่ึงได เชน หมูไมสามารถจะกลายเปน

ฮิปโปโปเตมัสได (Radcliffe-Brown, 1952 : 181)  

   การทํางานไมประสานสอดคลองกันของรางกายของสิ่งมีชีวิตจะเห็นไดจากการที่

รางกายของสิ่งมีชีวิตที่เกิดโรคภัยไขเจ็บจนทําหนาที่ประสานกับอวัยวะอื่นๆ ไมได เชน หัวใจเกิดโรค
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ไมสามารถจะสูบฉีดโลหิตได โลหิตก็ไมไปหลอเลี้ยงรางกาย รางกายก็ลมเจ็บหรือตายไป สวนการ

ทํางานไมประสานสอดคลองของสังคม ทําใหสังคมชะงักงัน จะเห็นไดจาก ตัวอยางเชน การที่

นักการเมืองไมทําหนาที่ที่พึงทํา นักการเมืองทรราชเชนฆาประชาชน นักการเมืองโกงบานเมือง 

นักการเมืองทะเลาะเบาะแวงไมทํางาน ทําใหเศรษฐกิจตกตํ่าลง คนยากจนลง ไมมีคนทํา เด็กๆ ไมได

รับการศึกษา ประชาชนหันไปพึ่งไสยศาสตร สุดทายก็จะเลือกผูแทนที่แจกของแจกเงินเขามาบริหาร

บานเมือง หากเราเปลี่ยนนักการเมืองเลวๆ ออกไป เปลี่ยนผูบริหารบานเมืองเสียใหมเพื่อใหบานเมือง

พัฒนาตอไปได สังคมจึงไมลมสลายไป สังคมอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบใหมที่คนใน

สังคมปรารถนา น่ีคือตัวอยางที่สามารถอภิปรายแนวคิดของ Radcliffe-Brown ได 

   การศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคมในเชิงความสัมพันธของหนาที่ตามโครงสราง

ของสังคมของ Radcliffe-Brown น้ีในทางวิชาการมานุษยวิทยาเรียกวา “Holistics” ซึ่งเปนการมอง

สังคมทีเดียวทุกโครงสรางเพื่อความเขาใจสังคมทั้งหมด Radcliffe-Brown เช่ือวา การศึกษาเฉพาะ

โครงสรางใดโครงสรางหน่ึงเพียงโครงสรางเดียวไมสามารถเขาใจโครงสรางน้ันๆ ได เชน ถาจะศึกษา

โครงสรางทางการปกครองของสังคมไทยก็ตองศึกษาระบบคานิยมเศรษฐกิจ ศาสนา การศึกษา 

ครอบครัว และเครือญาติของสังคมไทยดวยเหตุเพราะทุกๆ ระบบดังกลาวมาน้ันมีผลตอโครงสราง

ทางการปกครองทั้งสิ้น 

   แนวคิดของ Radcliffe-Brown อาจตีความไปไดวาสังคมของ Radcliffe-Brown 

ตองราบรื่นเทาน้ัน Radcliffe-Brown ไมนาจะสนับสนุนความขัดแยงทางสังคมซึ่งนักมานุษยวิทยา 

รุนใหม  (Neo-Structuralisms) มองวา  Radcliffe-Brown เ ช่ือในแนวคิดที่ ว า  “สั งคมรม

รื่น”(Harmonious Society) ซึ่งเปนแนวคิดของคนรุนเกา นักมานุษยวิทยากลุมใหมอันไดแก Max 

Gluckman (1965), Edmund Leach (1954), และ Victor (1967) คานแนวคิดแบบสังคมรมรื่น

ของ Radcliffe-Brown วาแนวคิดดังกลาวเปนจริงไมได ไมมีสังคมใดเลยในโลกน้ีที่ปราศจากความ

ขัดแยง ความขัดแยงเปนธรรมชาติ ปรกติของมนุษยทุกคนมีความขัดแยงในเวลาใดเวลาหน่ึงเสมอ 

ความขัดแยงเปนกรอบของเหตุผล ทําใหเกิดการแขงขัน การแขงขันทําใหการพัฒนาในสังคมได 

   นักทฤษฎีคนสําคัญอีกคนหน่ึง  คือ Malinowski ซึ่ งมีแนวคิดแตกตางกับ 

Radcliffe-Brown อยูที่  Malinowski  เนนการทําหนาที่ของแตละโครงสรางของสังคมวามัน

ตอบสนองความตองการพื้นฐานของสมาชิกในสังคมอยางไร  Malinowski สนใจในแงของพฤติกรรม

ของคนมากกวาในดานสังคม สวน Radcliffe-Brown เนนการมองที่โครงสรางและมองตอไปถึง

ความสัมพันธทุกสวนของโครงสรางในแงบวก เขาสนใจในสถาบันสังคมมากกวาพฤติกรรมของบุคคล 

โดยสรุปแลว Malinowski มุงศึกษาวัฒนธรรม และ Radcliffe-Brown มุงศึกษาสังคม 

   งานเดนของ Malinowski คือ Argonauts of the Western Pacific พิมพ

เผยแพรเมื่อป 1922 เปนการศึกษาหมูเกาะ Trobriands และเกาะอื่นๆ ในแถบน้ี ในทางดาน
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เศรษฐกิจ ศาสนา และไสยศาสตร (Magic) และดานอื่นๆ สวนงานทางดาน Struc-functionalism 

ของ Radcliffe-Brown คือ The Andaman Islanders เปนการดูระบบศาสนา ไสยศาสตรและ

พิธีกรรมทํานองน้ีของชาวเกาะ Andaman พิมพเมื่อป 1922 เชนกัน 

   นอกจากปราชญสองคนที่กลาวมา ทางสํานักฝรั่งเศสยังมีนักสังคมวิทยาช่ือดังอีก

คน คือ Emile Durkheim ซึ่งเห็นพองกันกับทฤษฎี Structural-Functionalism ซึ่ง Durkheim ได

แสดงออกถึงแงคิดของเขาในหนังสือ ช่ือ Elementary Forms Of The Religious Life (1961)        

โดยศึกษาจากเผา Australian Aborigineses เปนรื่องที่เกี่ยวกับที่มาของศาสนาของมนุษย เขา

สรุปวา ศาสนาเริ่มตนมาจากลัทธิ Totemism การนิยมบูชาตนไมและสัตวเสมอดวย God ของตนเอง 

สาเหตุที่นิยมนับถือตนไมและสัตวก็เพื่อจะใชเปนเครื่องบงกลุม บงเผา ใหคนรูจักนับถือและสํานึกถึง

ความสําคัญของเผา เพื่อกลุมหรือเผาจะไดอยูย่ังยืนตอไปในสังคม Durkheim เริ่มพิมพเรื่องน้ีในป 

1915  ขณะน้ีมีผูแปลเปนภาษาอังกฤษแลว นอกจากน้ี Durkheim ยังสนใจหนาที่ของสถาบันสังคม

เปนอยางมาก เขาคิดวาทุกๆ สถาบันจะตองมีหนาที่ของมันเสมอ เชน ศาสนาทําหนาที่ผอนคลาย

ปญหาทางใจ ระบบศาสนาบางระบบ เชน Totemism ทําหนาที่ผดุงเผาพันธุของมนุษย สรางความ

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันของสังคมหน่ึงๆ  Totem จะกําหนดวาใครอยูที่ใดและไมใหเลือกคูสืบเผาพันธุ

ในกลุมเดียวกันจะกอใหเกิดความเสื่อมในเผาพันธุของมนุษย เปนตน 

   Durkheim ไมไดมองสังคมในเชิงราบรื่นดวยดีแตเพียงดานเดียว เชน Radcliffe-

Brown มอง Durkheim มองสองดานวาสังคมน้ันอาจจะเปนไปไดทั้งราบรื่นและขลุกขลัก ขัดแยง 

ข้ึนอยูกับวาสภาพของโครงสรางสังคมจะเปนอยางไร ถาโครงสรางเปลี่ยนจะสงผลกระทบถึงบุคคล

ทันที เชน ในสภาวะที่สังคมเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันน้ัน คนจะเกิดความสับสนมาก ไมมีอะไร              

ยึดเหน่ียว  ต้ังตัวไมติด บางคนถึงกับฆาตัวตาย ในสภาวะแบบน้ี Durkheim เรียกวา “Anomia” 

หรือสภาวะไรบรรทัดฐาน 

   แนวความคิดโครงสราง-หนาที่นิยม ของพารสันประกอบดวย คตินิยมดานปรัชญา 

3 ดาน คืออรรถประโยชนนิยม (Utilitarianism) คือ เปาหมายของการกระทําทั้งหลายอยูที่ความสุข

มากที่สุดแกคนจํานวนมาก ปฏิฐานนิยม (Positivism) อยูที่วา อะไรที่ทดสอบไดจึงจะเปนจริง และจิต

นิยม (Realism) หรืออุดมการณนิยม  คือ ความเปนจริงเปนสิ่งสมบูรณในตัว อาจเปนมโนคติหรือเปน

จิตก็ได สามารถสรุปไดดังน้ี 

   6.1.1 กลวิธีการสรางทฤษฎีสังคมวิทยาของพารสัน 

     พารสันยึดกรอบความคิดที่เรียกวา Analytical Realism เปนแนวในการ

สรางทฤษฎีสังคมวิทยา เขาไดใชกรอบน้ีในการสรางทฤษฎี โครงสรางของการกระทําทางสังคม (The 

Structure of Social Action) พารสันเนนวา ทฤษฎีตางๆในสังคมวิทยาน้ันจะตองพยายามใชสังกัปที่

จํากัดจํานวนหน่ึงที่เปนตัวแทนดานตางๆของสภาพวัตถุวิสัยของสังคม สังกัปเหลาน้ีจะตองไม
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สอดคลองกับปรากฏการณแตละอยาง แตจะตองสอดคลองกับแกนของปรากฏการณเหลาน้ัน แยก

ปรากฏการณเหลาน้ันออกจากกันได และเมื่อนํามารวมกันจะเปนตัวแทนของความเปนจริงทางสังคม 

     ลักษณะเดนของกรอบความคิดของพารสัน อยูที่วิธีการใชสังกัปนามธรรม

เหลาน้ีในการวิเคราะหทางสังคมวิทยา ซึ่งเปนโลกแหงความเปนจริง สิ่งที่คาดหวังคือ กลุมสังกัปที่

จัดเปนระบบสําหรับวิเคราะห ซึ่งแสดงลักษณะสําคัญและเปนระบบของจักรวาล โดยไมตองมีขอมูล

ประจักษมากมาย ทฤษฎีจะทําหนาที่เบื้องตนในการจัดช้ันแบง ประเภทปรากฏการณทางสังคมที่

สะทอนลักษณะสําคัญของการจัดระเบียบปรากฏการณเหลาน้ี 

     พารสันเช่ือวา ทฤษฎีการกระทําอาสานิยม (Voluntaristic Theory of 

Action) เปนศูนยรวมของสังกัปและฐานคติจากอรรถประโยชนนิยม ปฏิฐานนิยมและจิตนิยม 

(Utilitarianism, Positivism and Idealism) ซึ่งนํามาสรางทฤษฎีองคการสังคมเชิงหนาที่ข้ึน 

(Functional Theory of Social Organization) โดยในข้ันแรกอาศัยคติอาสานิยมมามองการ

ตัดสินใจของผูกระทําทางสังคม (Normative Constraints) และสถานการณ (Situational 

Constraints Action) ดังน้ัน การกระทําโดยเสรีหรือเชิงอาสา (Voluntaristic) จึงประกอบดวย           

ธาตุมูล ดังน้ี 

      1) ผูกระทํา หมายถึง ปจเจกชน 

      2) เปาหมาย ที่ผูกระทํามุงประสงค 

      3) วิธีตางๆที่ผูกระทําจะเลือกใชเพื่อบรรลุเปาหมาย 

      4) สถานการณ อันเปนฉากซึ่งผูกระทําจะตองนําเขามาพิจารณา ในการ

ที่จะเลือกวิธีหน่ึง วิธีใดในการบรรลุเปาหมาย 

      5) ตัวกําหนดเชิงบรรทัดฐาน อันไดแก คานิยมบรรทัดฐานทางสังคม

และความคิดตางๆ ซึ่งผูกระทําจะตองนํามาพิจารณาประกอบในการเลือกวิธีการบรรลุเปาหมาย 

      6) การตัดสินใจโดยเสรี ภายใตเงื่อนไขขอบังคับหรือบรรทัดฐานและ

สถานการณความคิดเรื่องระบบการกระทํายุคตน 

     ระบบการกระทํา (System of Action) เกิดในบริบททางสังคมซึ่งเปน

บริบทที่ผูกระทํามีสภาพและแสดงพฤติกรรมตามที่สถานภาพกําหนดไว สถานภาพและบทบาทตางๆ 

ในสังคมประสานสัมพันธกันในรูปของระบบตางๆหนวยการกระทําจึงมีฐานะเปนระบบการกระทํา

ระหวางกัน (System of Interaction) ซึ่งการกระทําในที่น้ี คือ แสดงบทบาทของผูกระทําประกอบ

ไปดวยผูกระทําจํานวนมาก ซึ่งก็มีสถานภาพและแสดงบทบาทที่รวมกันเขาเรียกวา ระบบสังคม 

     พารสันสรางระบบตางๆข้ึนระบบแรก คือ ระบบบุคคล คือ ระบบการ

กระทําระหวางกัน หรือการการทําระหวางมนุษยหลายคนที่มีลักษณะเปนระบบ ระบบวัฒนธรรม ซึ่ง

ไดแกเกณฑการปฏิบัติของสังคม ตอมาเปนระบบอินทรีย ไดแกพันธุและกระบวนการกระทําชีวภาพ
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ตาง ๆ ในข้ันแรกระบบตางๆตามความคิดของพารสนัก็มีเพียงสามระบบเทาน้ัน ตอมาพารสันไดสราง

ระบบที่สี่ข้ึน เรียกวา ระบบสังคม ซึ่งเปนระบบที่เขาในฐานะนักสังคมวิทยาจะตองวิเคราะหระบบหลงั

น้ี แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางระบบสังคม ระบบบุคคลและระบบวัฒนธรรม ความคิดระบบ

สังคมของพารสัน 

     เน่ืองจากจุดสนใจของพารสันอยูที่ระบบสังคม ดังน้ันเขาจึงสนใจเรื่องบูรณา

การในระบบสังคม และระหวางระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมและระบบบุคคลตามความคิดของเขา 

บูรณาการของระบบสังคมจะเกิดข้ึนได ข้ึนอยูกับความตองการจําเปนเชิงหนาที่  (Functional 

Requisite) คือ 

      1) ระบบสังคมจะตองมีคนหน่ึง ซึ่งเพียงพอที่จะแสดงบทบาทตางๆที่

ระบบตองการ 

      2) ระบบสังคม จะตองพยายามหลีกเลี่ยงแบบแผนวัฒนธรรมทั้งที่ไม

รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย และกําหนดบังคับใหคนตองกระทําการอันเปนไปไมได ซึ่งจะทําให

เกิดการเบี่ยงเบนและการขัดแยงข้ึน 

     หลังจากน้ันพารสันไดสรางกรอบความคิดกับความตอเน่ืองสัมพันธกันของ

ระบบสังคม คือ สังกัปเรื่องกลายเปนสถาบัน ซึ่งหมายถึง แบบแผนที่คอนขางถาวรของการกระทํา

ระหวางกันของบุคคลในสถานภาพตางๆ แบบแผนเหลาน้ันอยูในกรอบของวัฒนธรรม การยึดคานิยม

ของคนเกิดข้ึนไดสองทาง คือ บรรทัดฐานทางสังคมที่บังคับพฤติกรรมจะสะทอนคานิยมทั่วไปและ

ระบบความเช่ือของวัฒนธรรม สวนคานิยมและแบบแผนอื่นๆอาจกลายเปนสวนหน่ึงในระบบบุคคล 

ซึ่งยอมจะกอผลกระทบหรือสนองตอความตองการจําเปนของระบบ ซึ่งเปนตัวกําหนดความยินดีเต็ม

ใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลในระบบสังคมอีกทอดหน่ึง 

     สวนการกลายเปนสถาบันเปนทั้งกระบวนการและโครงสราง กระบวนการ

กลายเปนสถาบันมีข้ันตอนงายๆดังน้ี 

      1) ผูกระทําซึ่งมีภูมิหลังตางกัน เขาสูความสัมพันธทางสังคม 

      2) สิ่งที่ผูกระทําไดรับการขัดเกลามากอน เปนผลจากความตองการ  

      การจําเปนและวิธีการมีความตองการจําเปนเหลาน้ีจะไดรับการ

ตอบสนอง ตอบดวยการรับเอาแบบแผนวัฒนธรรม 

      3) โดยผานกระบวนการกระทําระหวางกันน่ีเอง บรรทัดฐานทางสังคม

จะกอรูปข้ึน เมื่อผูกระทําปรับการขัดเกลาที่ไดรับมากอนเขาหากัน 

      4) บรรทัดฐานเหลาน้ันเกิดเปนแนวทางปรับการขัดเกลาเขาหากันของ

ผูกระทําแตขณะเดียวกัน ก็ถูกหลอหลอมโดยวัฒนธรรม 
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      5) บรรทัดฐานเหลาน้ีจะทําหนาที่ควบคุมการกระทําระหวางกัน อันจะทํา

ใหเกิดเสถียรภาพข้ึน 

     การกลายเปนสถาบันเกิดข้ึนไดตามข้ันตอนที่กลาวมาน้ี ทํานองเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงและการบํารุงรักษาสถาบันก็อาศัยข้ันตอนเหลาน้ีดวยเมื่อการกระทําระหวางกัน

กลายเปนสถาบันข้ึนมาแลว ระบบสังคมก็เกิดข้ึน ระบบสังคมน้ีอาจไมไดหมายถึง สังคมทั้งสังคมตาม

ความคิดของพารสัน แตอาจหมายถึง องคการสังคมขนาดใดก็ได ไมวาขนาดเล็กหรือใหญ เวลา             

พารสันจะพูดถึงระบบสังคมที่หมายถึงระบบสังคมมนุษยระบบสังคมเล็กเขาจะใชระบบสังคมยอย 

(Subsytem) สรุปไดวา การกลายเปนสถาบันเปนกระบวนการที่ทําใหโครงสรางสังคมเกิดข้ึนและ

ดํารงอยู กลุมบทบาทที่กลายเปนสถาบัน แลวรวมกันเขาเปนระบบสังคม (พูดอีกอยางในระบบสังคม 

คือ การกระทําระหวางกันที่เปนแบบแผนและมั่นคง) เมื่อระบบสังคมใดเปนระบบใหญมีสถาบันหลาย

อยางผสมผสานกันอยู แตละสถาบันน้ันจะไดช่ือวาระบบยอย สังคมมนุษย คือ ระบบใหญที่

ประกอบดวยสถาบันที่สัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันหลายสถาบัน เวลาใดก็ตามที่จะวิเคราะหระบบสังคม 

จะตองคํานึงเสมอวาระบบสังคมอยูในกรอบของวัฒนธรรมและสัมพันธกับระบบบุคคล 

     ในชวงที่พัฒนาความคิดเรื่องระบบสังคม พารสันไดสรางสิ่งที่ เรียกวา 

Pattern Variables ข้ึน ซึ่งเปนระบบสังกัป แสดงคุณลักษณะของระบบสังคมตางๆ ระบบสังกัปชุดน้ี 

สามารถใชจําแนกประเภทแบบของแผนภูมิ (Modes of Orientafion) ในระบบบุคคล ระบบคานิยม

ของวัฒนธรรมตางๆ และความคาดหมายเชิงบรรทัดฐานของระบบสังคมได สังกัปชุดน้ีสรางข้ึนมาโดย

มีตัวแปรเปนคูที่มีลักษณะตรงกันขาม เวลาวิเคราะหอาจนําไปใชจําแนกแนวการตัดสินใจของผูกระทาํ 

ระบบคานิยม หรือความคาดหมายตามบทบาทก็ได ดังน้ี 

      1) Afectivity-Affective Neutrality เกี่ยวกับปริมาณของอารมณหรือ

ความพึงพอใจ ตามแตสถานการณที่ใช ควรแสดงอารมณหรือความรักมากหรือนอย 

       2) Diffuseness-Specificity แสดงถึงวากรณีน้ันๆควรมีความผูกพันใน

การกระทําระหวางกันมากนอยเพียงใด ความผูกพันควรแคบและเจาะจงหรือความผูกพันควร

กวางขวางไรขอบเขต 

      3) Universalism-Particularism เปนตัวแปรที่กลาวถึงหลักการ

ประเมินคาการกระทําของผูอื่นในการกระทําระหวางกันวา ควรใชหลักการวัดคาสากลอันเปนที่

ยอมรับกันทั่วไป หรือจะใชหลักจิตวิสัยเฉพาะกรณี 

      4) Achievement-Ascription เกี่ยวกับการประเมินผูอื่นวาควร

ประเมินจากผลงานเปนหลักหรือดูจากเช้ือสายเปนหลัก เชน จากเพศ อายุ เช้ือสาย หรือสถานภาพ

ทางครอบครัว 
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      5) Self-Collectivity แสดงถึงวาการกระทําน้ันควรมุงประโยชน

สวนรวม หรือประโยชนสวนตัวเปนหลัก  

     พารสันเห็นวา ระบบการกระทํามีความตองการพื้นฐาน 4 ประการ คือ การ

ปรับตัว การบรรลุเปาหมาย บูรณาการหรือเสถียรภาพ และกฎระเบียบ การปรับตัวเปนเรื่องของการ

แสวงหาสิ่งจําเปนตางๆจากสภาพแวดลอม แลวแจกจายไปทั่วระบบ การบรรลุเปาหมาย หมายถึง 

การกําหนดเปาหมายใดเปนเปาหมายกอนหลัง แลวระดมทรัพยากรของระบบเพื่อมุงไปสูเปาหมาย 

บูรณาการ หมายถึง การประสานงานและการบํารุงรักษาความสัมพันธระหวางหนวยตางๆ ของระบบ

กฎระเบียบประกอบดวยสองเรื่องใหญๆ คือ การบํารุงรักษาระเบียบและการจัดการกับความตึงเครยีด 

การบํารุงรักษาระเบียบเปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ ทําใหระบบสังคมมีลักษณะอันเหมาะสม การจัดการ

กับความตึงเครียด เกี่ยวของกับความตึงเครียดและแรงกดของลักษณะภายในระบบสังคมนอกจากน้ี 

พารสัน กําหนดใหระบบสังคม 4 ระบบ ทําหนาที่แกปญหาหรือสนองความตองการจําเปน คือ ระบบ

วัฒนธรรมแกปญหากฎระเบียบ ระบบสังคมแกปญหาเสถียรภาพ ระบบบุคคลแกปญหา การบรรลุ

เปาหมาย และระบบอินทรียแกปญหาการปรับตัว ความสัมพันธระหวางระบบก็จะถูกมองวาเปนเรื่อง

สัมพันธกับการแกปญหา แตละระบบและระบบยอยจะตองมีหนาที่แกปญหาตางๆเหลาน้ีดวย ดังน้ัน

ในการทําความเขาใจหรือศึกษาระบบใดๆก็จําเปนตองศึกษาหรือทําความเขาใจระบบหรือระบบยอย

อื่นประกอบดวย จึงทําใหเกิดความเขาใจดี เมื่อถึงจุดน้ีเขาเช่ือวาจะทําใหระบบสังคมสังกัปสะทอน

ความจริงทางสังคมหรือใกลเคียงกับความเปนจริง 

   6.1.2 การนําทฤษฎีไปใชในการพัฒนาชุมชน 

     ทรงคุณ จันทจร (สนธยา ผลศรี, 2547, น. 197 ; อางอิงมาจากทรงคุณ 

จันทจร. 2553)  เกี่ยวกับทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาสังคม

ได ดังน้ี 

     1) ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมเช่ือวาสังคมประกอบดวยโครงสรางที่เปน

ระบบยอยๆ หลายระบบ ระบบเหลาน้ีตางมีหนาที่ของตนเองแตกตางกันออกไป แตจะประสาน

สัมพันธกันเปนอยางดี สังคมจึงจะเกิดความมั่นคงหรือดุลยภาพ ในการพัฒนาสังคมจึงตองมุงเนนให

โครงสรางตางๆ ของสังคม คือ บุคคล กลุมและองคกรตางๆ ปฏิบัติหนาที่ของตนใหเต็มศักยภาพและ

ประสานสัมพันธกัน กลายเปนพลังของชุมชนที่พรอมจะรวมมือกันเพื่อพัฒนาสังคมของตนตอไป 

     2) ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมเช่ือวาสังคมจะดํารงอยูไดน้ัน ระบบสังคม

จะตองมีเปาหมายรวมกันมกีารปรบัตัวในลักษณะบรูณาการและควบคุมสงัคมไมใหเกิดความตึงเครียด

หรือความขัดแยง ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนโครงการและการดําเนินงานพัฒนา

สังคมได โดยการใหผูเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว แผนและโครงการมีลักษณะ

ยืดหยุนสามารถปรับปรงุเปลี่ยนแปลงได และพยายามหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขอพพิาทหรือขัดแยงข้ึน 
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     3) ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมเช่ือวาสังคมที่สามารถดํารงอยูไดหรอืสงัคม

ที่พัฒนาแลวน้ันเปนสังคมที่มีดุลยภาพ หรือมีความสมดุล ในการพัฒนาสังคมก็ควรดําเนินการให

ชุมชนเปาหมายเปนชุมชนที่มีดุลยภาพเชนเดียวกัน 

     4) ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมเช่ือวาสังคมตองมีการปรับตัวอยูตลอด 

เวลาตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา เมื่อจะดําเนินงานพัฒนาสังคม

จึงตองพรอมเสมอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผน โครงการ และการดําเนินงาน เพราะในแตละชุมชน

อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ข้ึนไดตลอดเวลา 

     5) ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมเช่ือวาระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมมี

ความสัมพันธกันและมีผลตอการปรับตัวของบุคคลใน 5 ลักษณะ คือ ทําตามระเบียบ ฝาฝนระเบียบ   

ยึดกฎระเบียบ ละทิ้งสังคม และพยายามเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมมาก 

เพราะเปนแนวทางในการกําหนดกลุมเปาหมายและแนวทางในการพัฒนา โดยเฉพาะการใชระบบ

สังคมและระบบวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนใหประสบความสําเร็จ 

  6.2 ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม 

   นักปราชญทางวัฒนธรรม  เชน Edward Sapir และ  Franz  Boas มีแนวคิด

วัฒนธรรมน้ัน เกิดจากแหลงศูนยกลางเปนแหลง ๆ ไปแลวแพรกระจายไปตามพื้นที่  มันจะไปถึงได

ตามวันเวลาที่ผานไป  และอาศัยการติดตอเช่ือมโยงของมนุษยชาติในโลกที่มีแนวโนมที่จะติดตอถึงกัน

ตลอดเวลา วัฒนธรรมตามแหลงตาง ๆ   ของโลกที่มีสวนคลายคลึงกันน้ันมีสาเหตุมาจาก การ

แพรกระจาย ทางวัฒนธรรมน้ีเอง     

   Boas (1940 ) เช่ือวาวัฒนธรรม  ที่เจริญสูงสุดขณะน้ี  ณ ที่แหงใดแหงหน่ึงไมได

หมายความวามันเกิดจากแหลงอื่นมากอน แตมาเจริญในที่ๆ มันปรากฏอยูน้ัน ตัวอยางเชน ศาสนา  

คริสเตียน เกิดที่ตะวันออกกลาง  (เยรูซาเล็ม)แตมาเจริญรุงเรือง ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งเปนที่มาของ

วัฒนธรรมหลายรูปแบบ ของสังคมแอฟริกาก็ไมไดเกิดแตแรกที่แอฟริกาแตแพรกระจายมาจากที่อื่น

เปนตน  พอจะสรุปแนวคิดที่เกี่ยวกันการแพรกระจายของวัฒนธรรมของ Boas ไดวา (1) วัฒนธรรม

อาจจะเกิดและพัฒนาเสียกอน ณ จุดเกิดแลวแพรกระจายตัวไปยังแหลงอื่นๆ โดยรอบ (2) วัฒนธรรม

อาจจะเกิด ณ แหลงหน่ึง  แลวจึงแพรกระจายไปพรอมกับพัฒนาตัวเอง ณ แหลงอื่นๆ ไดปรากฏวามี

นักศึกษาทางวัฒนธรรมบางกลุมคัดคานดวยความเขาใจผิดในแงคิดของBoas วา วัฒนธรรมที่มีสวน

คลายคลึงกันในแหลงตางๆ กันของโลก  ไมจําเปนตองมาจากการแพรกระจายถึงกัน  แตอาจตางคน

ตางเกิดคนละแหลงแลวอาจมาพองกันโดยบังเอิญก็ได เชน วัฒนธรรมมายาและยูคาทานของอเมริกา

กลาง (แถบกัวเตมาลา)  กับวัฒนธรรมอียิปตซึ่งเปนวัฒนธรรมประเภทบูชา ดวงอาทิตย  การนับถือผี

คนตายนําไปสูการอาบนํ้ายาศพ เพื่อเก็บศพไวนาน ๆ และวัฒนธรรมการกอสราง   สิ่งกอสรางมหึมา

ที่ไมตองใชเสาแตใชการคํานวณหาจุดตกของนํ้าหนักแทน เชน  ปรามิด เปนตน อันที่จริงแลวนัก
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มานุษยวิทยาทางวัฒนธรรมสวนใหญก็มีความคิดทํานองเดียวกันน้ีแมแต Boas  เองก็คิดตรงกันวา  

วัฒนธรรมนาจะเกิดข้ึน ในแหลงของมันเองเปนแหลงๆ ไป  เพราะนักมานุษยวิทยาสวนใหญเช่ือวา

วัฒนธรรมคือพฤติกรรมที่ถูกสิ่งแวดลอมบงการ  วัฒนธรรมใดจะเห็นอยางไรก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอม

น้ัน  วัฒนธรรมอียิปตกับยูคาทานมีลักษณะเหมือนกัน อาจจะเปนเพราะมีสิ่งแวดลอมที่คลายๆกันเชน 

เปนเขตรอนไดรับแสงอาทิตยจา เต็มที่ตลอดเวลา จึงตางก็บูชาดวงอาทิตยเปนตน  การที่ Boas  สรุป

ทฤษฎี การแพรกระจายทางวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมเกิดข้ึนจากแหลงหน่ึงแลวแพรกระจายไปอีก

แหลงหน่ึง ทําใหวัฒนธรรมหลาย ๆแหลงที่ตอเน่ืองมีลักษณะคลายๆ กันน้ัน   Boas ไมไดหมายถึง

การแพรกระจายของวัฒนธรรมแบบลองลอยไปโดยตัวของมันเองหากแตมีปจจัยอื่น ๆ มาประกอบ 

ไดแก   

   6.2.1 ปจจัยทางภูมิศาสตร ลักษณะทางภูมิศาสตรที่สงเสริมการแพรกระจายทาง

วัฒนธรรมตองมีลักษณะดังน้ี 

         1) ตองเปนพื้นที่ตอเน่ืองกัน 

       2)  ตองไมมีอุปสรรคทางภูมิศาสตรขัดขวาง  เชน  ทะเล  ภูเขา  ปาไม หิมะ 

ทะเลทราย เปนตน 

   6.2.2 ปจจัยทางระยะทาง หมายถึง ตองไมอยูไกลเกินกวาที่คนและวัฒนธรรมจะ

แพรกระจายไปถึงได 

   6.2.3 ปจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคม  คือวิธีการที่คนจะไปมาหาสู

ติดตอถึงกันได ถึงแมจะมีอปุสรรคทางภูมิศาสตรขัดขวางก็ตาม 

   6.2.4 ปจจัยทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจเปนตัวสนับสนุนการแพรกระจายที่สําคัญ

ปจจัยหน่ึงจะเห็นไดวา คนที่มีเงินเทาน้ันที่จะสามารถเดินทางไปยังสังคมอื่น ๆ ไดเมื่อไปถึงที่ใดก็จะ

เผยแพรวัฒนธรรมของตนที่น่ันทั้งโดยทางตรงและทางออม บางคนอาจจะไปทองเที่ยว บางคนอาจจะ

ไปคาขายหรือทํามาหากิน 

   6.2.5 ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การแพรกระจายอาจเกิดจาก  

 1) คนจากสังคมหน่ึงเดินทางไปศึกษาตอ ณ อีกสังคมหน่ึง ทําใหได

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันข้ึน 

 2) เกิดภัยสงครามในสังคมหน่ึงทําใหมีคนอพยพโยกยายไปอยูอาศัยในอีกสังคม

หน่ึง 

 3) เกิดจากการแตงงานระหวางคนตางวัฒนธรรมข้ึน 

 4) เกิดภัยธรรมชาติเชน ความแหงแลง โรคระบาด ฯลฯ ทําใหคนอพยพ

โยกยายไปอยูอีกสังคมหน่ึง 
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 ดัง น้ันจึงสรุปไดวาการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเกี่ยวของกับเขต

วัฒนธรรม (Culture Areas) อยูมากทีเดียว เพราะในเขตที่คนไปมาติดตอกันไดสะดวกจะมีวัฒนธรรม

ที่คลายคลึงกัน  เน่ืองจากวัฒนธรรมสามารถแพรกระจายไปไดจากจุดกําเนิดได  และวัฒนธรรมถูก 

บงการโดยสิ่งแวดลอมน่ีเอง จึงสามารถจัดกลุมของวัฒนธรรมตามระดับของความเจริญไดเปน                

3 ประเภทดังตอไปน้ี  

     1) วัฒนธรรมด้ังเดิม (Primitive Culture) เปนวัฒนธรรมพื้นฐานแรกเริ่ม

สุดของมนุษยซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

     วัฒนธรรมคนปาคือวัฒนธรรมของกลุมคนที่เกิดและอาศัยในเขตแอฟริกา

และเอเชีย ไดแกวัฒนธรรมของพวก (Pigmies, Semang, Sakai) และอื่นๆ กลุมน้ีเปนพวกเรรอนหา

อาหารตามมีตามเกิด ชีวิตข้ึนอยูกับธรรมชาติแตเพียงอยางเดียว     

     วัฒนธรรมเผาด้ังเดิมเขตหนาวและเขตข้ัวโลก เชนพวกเอสกิโม และ

แลปส กลุมน้ีก็ยังคงเรรอนหาอาหารเชนกัน แตคอนขางขยันและอดทน รูจักสะสมอาหารไวกิน         

ตลอดป 

     วัฒนธรรมของคนเผาพื้นเมืองออสเตรเลีย  (Australian Aborigineses) คน

กลุมน้ีอยูในออสเตรเลียและตามหมูเกาะตาง ๆ  ในทะเลใต พวกดยัคสในบอรเนียวและนิวกินี เปนตน 

     2) วัฒนธรรมปฐมภูมิ  (Primary  Culture) ไดแก   วัฒนธรรมข้ันตนที่

พฤติกรรมของมนุษยเริ่มมีระบบข้ึนมา เปนการเริ่มตนวัฒนธรรมสมัยใหม แตยังไมทิ้งลักษณะของ

วัฒนธรรมคนปาบุพกาล  เปนระยะหัวเลี้ยวตอระหวางวัฒนธรรมพื้นฐานสุดของมนุษยและวัฒนธรรม

สมัยใหมในยุคเริ่มแรก แบงไดเปน 3 ระดับ คือ         

     กลุมชนเรรอนเก็บผักหักฟนที่คอนขางเจริญ กลุมชนระดับน้ีรูจักใชกรรมวิธี

ในการหาอาหารดีข้ึนกวาเดิม  รูจักใชเครื่องมือชวยทุนแรงแลว เขตวัฒนธรรมก็เปนเขตเดียวกับ

วัฒนธรรมด้ังเดิมน่ันเอง แตผูคนใชกรรมวิธีแตกตางกันและดีกวากัน 

     ชนเผาเรรอนเลี้ยงสัตว (Normads) ชนกลุมน้ีอยูในเขตอากาศอบอุน พื้นที่

สูงและทุงหญา เชน พวกที่อาศัยอยูในยุโรปภาคกลาง ภาคเหนือและเอเชียตะวันออกกลาง เชน ตุรกี 

อิหราน (เปอรเซีย) อัฟกานิสถาน และอาฟริกาเหนือ เปนตน 

     วัฒนธรรมชาวสวน วัฒนธรรมชาวสวนน้ีเปนวัฒนธรรมของเกษตรกรน่ันเอง

แตเปนกลุมที่เพาะปลูกสวนครัวขนาดใหญ   ใชแรงงานสตรีทําการเพาะปลูก พืชที่ปลูกไดแกประเภท

หัวเผือกมัน เขตวัฒนธรรมชาวสวนไดแก เขตแปซิฟค และหมูเกาะทะเลใตเชน หมูเกาะไมโครนีเซีย 

เมลานีเซีย  และโพลีนีเซีย มีการจัดกลุมเครือญาติข้ึนแลว  แตเปนการจัดของฝายหญิง  ซึ่งเปนการ

สืบสกุลทางฝายแมข้ันตน ยังไมมีการนับญาติฝายทางชาย และยังไมมีระบบนับญาติที่แทจริง 
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     3) วัฒนธรรมทุติยภูมิ (Secondary Culture)  หมายถึง วัฒนธรรมระดับ

เจริญแลว เปนพฤติกรรมเริ่มตนของยุคศิวิไลซ  ระบบตางๆ ของพฤติกรรมมนุษยไดรับการพัฒนาไป

มากมายหลายทางแบงเปนเขตวัฒนธรรมได 3 ระดับ คือ 

     วัฒนธรรมเพาะปลูกข้ันสูง มีการใชนํ้า ใชการชลประทานใชเครื่องมือกสิกร

เริ่มมีการเลี้ยงสัตวใชงาน  เลี้ยงสัตวในครัวเรือน  เขตวัฒนธรรมระดับน้ีไมไดแบงตามเขตเดิม  แตแบง

ตามแหลงอารยธรรมใหญ ๆ ของโลก ไดแกเขตแมนํ้าไทกรีสและยูเฟรตัส หรือเมโสโปเตเมีย เขต

แมนํ้าไนล หรือ อียิปต เขตแมนํ้าฮวงโห หรือจีน เขตแมนํ้าคงคาหรืออินเดีย  เขตรอบทะเล  เมดิเตอร

เรเนียนหรือกรีก และโรมัน และเขตแมนํ้าอเมซอนหรือยูคาทาน(ชิลี เปรู และอเมริกากลาง)  

        วัฒนธรรมชาวสวนข้ันสูง  ไดแก  วัฒนธรรมในเขตหมูเกาะทะเลใต  

ในมหาสมุทรแปซิค ในระดับน้ีเกิดระบบครอบครัวและเครือญาติที่ดีข้ึน แตยังคงสืบสกุลทางแม หญิง

ยังมีบทบาทเพาะปลูกเลี้ยงสังคมอยู 

     วัฒนธรรมพื้นบานเปนใหญอํานาจทางสังคมเปลี่ยนมือจากหญิงมาเปนชาย 

สืบสกุลทางพอ พรอมกับอารยธรรมบางแขนงเจริญข้ึน ยุคน้ีเปนยุคศิวิไลซสมัยใหมเริ่มตนจากเขต

กรีกและโรมกอน แลวจึงแพรกระจายไปที่ยุโรป 

     4) วัฒนธรรมสัมผัส  

      การแพรกระจายตัวของวัฒนธรรมออกไปรอบทิศทางยอมไปสัมผัส 

(Contact) เขากับวัฒนธรรมเดิมของสังคมแหลงใหม การสัมผัสกันของวัฒนธรรมที่ตางกันสอง

วัฒนธรรมน้ันมีที่มาจากการที่คนตางวัฒนธรรมมาสังสรรคกันจะเปนโดยความบังเอิญหรือ จงใจกต็าม

ยอมจะเกิดการเกี่ยวของกันทางพฤติกรรมสวนคนเสมอ การพูดจากันครั้งแรก ๆ อาจจะไมเขาใจกัน

แตมนุษยก็มีวิธีที่ดีกวาโดยใชภาษาใบและภาษาทาทาง (Gesture) ตอมารูจักกันนาน ๆก็เริ่มพูดจากัน

รูเรื่องเพราะไดฝกหัดทําความเขาใจกันบอย ๆ ตอมาจะนําไปสูการปฏิสังสรรคกันในรูปแบบ

พฤติกรรมอื่นเชน พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ อาจมีการแลกอาหารกัน และการคาขายกัน เปนตน การ

ปฏิสังสรรคกันของคนสองวัฒนธรรมที่ตางกันก็คือ การสัมผัสกันทางวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมน้ัน

คือพฤติกรรมที่ติดตัวบุคคลมา ดังน้ัน วัฒนธรรมซึ่งแพร กระจายมาพบกันและปฏิสังสรรคกันก็คือการ

มาพบปะและสัมพันธกันของคนตางวัฒนธรรมน่ันเองวัฒนธรรมสัมผัสเปนข้ันตอนหน่ึงของการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และเปนข้ันตอนตอจากการแพรกระจายทาง 

      การหยิบยืมทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนหลังจากที่ วัฒนธรรมตางกันสอง

วัฒนธรรมมาพบกันยอมมีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนกับข้ึน การที่บุคคลจากตางวัฒนธรรมมาสัมพันธกัน

ยอมหาทางที่จะแลกเปลี่ยนความเขาใจซึ่งกันและกันเสมอ   มิฉะน้ันจะทําความสัมพันธกันไมได วิธี

แสดงออกซึ่งความคิดของบุคคลหน่ึงเมื่อเปนที่เขาใจของอีกบุคคลหน่ึงแลว บุคคลหลังน้ียอมจะจดจํา

ไวใชช่ัวคราว ตอ ๆ ไป การที่บุคคลตางวัฒนธรรมทั้งสองน้ีตางจําพฤติกรรมใด ๆ ของกันและกันไว
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แลวเอาไปใชเปนประจํา นาน ๆ เขายอมถูกผนวกเขากับวัฒนธรรมเดิมของตน แตก็ยังพอจะแยกออก

ไดวาแบบใดเปนวัฒนธรรมเดิมของตนและอันไหนของยืมมาจากคนที่ตนคบหาจากตางวัฒนธรรมการ

หยิบยืมวัฒนธรรมกันใชเกิดมาจากการพบปะกันและความจําเปนตองเขาใจกันและกันไมได 

 7. ความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปน

รูปรางได การที่จะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขาง

ซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยทางออมโดยการวัดความ

คิดเห็นของบุคคลเหลาน้ัน และการแสดงความคิดเห็นน้ันจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริง จึงสามารถ

วัดความพึงพอใจน้ันได 

  7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึงพอใจ ชอบใจ 

   อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติ

ของบุคคลที่มีตอ สิ่งใดสิ่งหน่ึงโดย อาจเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหน่ึง 

สิ่งใดน้ัน เปนไปในทางบวกหรือทางลบ 

   มอรส (Morse, 1953, p. 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่

สามารถลดความตึงเครียดของบุคคลใหนอยลงได และความตึงเครียดน้ีจะมีผลมาจากความตองการ

ของมนุษย ถามนุษยมีความตองการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง แตถาเมื่อใดความตองการไดรับ

การตอบสนองก็จะทาใหบุคคลน้ันเกิดความพึงพอใจ 

   เดวิส (Davis, 1967, p. 61) กลาววา พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย

คือความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายหรือภาวะไมไดดุลยภาพใน

รางกาย เมื่อมนุษยสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตน

ตองการ 

   มูลลินส (Mullin, 1985, p. 280) กลาววา ความพึงพอใจเปนทัศนคติของบุคคลที่

มีตอสิ่งตางๆหลายๆดานเปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบ

ความสําเร็จในงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากการที่มนุษยมีแรงผลักดันบางประการใน

ตนเองและพยายามจะบรรลุเปาหมายบางอยางเพื่อที่จะสนองตอบความตองการ หรือ ความคาดหวัง

ที่มีอยูและเมื่อบรรลุเปาหมายน้ันแลวจะเกิดความพึงพอใจ เปนผลสะทอนกลับไปยังจุดเริ่มตน เปน

กระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก 
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ภาพท่ี 12  การเกิดความพึงพอใจของบุคคล 

 

 สมศักด์ิ คงเที่ยง และอัญชลี โพธ์ิทอง (2542 หนา 278-279) กลาววา 

  1) ความพึงพอใจเปนผลรวมของความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับ

ความชอบหรือไมชอบตอสภาพตาง ๆ 

  2) ความพึงพอใจเปนผลของทัศนคติที่เกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆ 

  3) ความพึงพอใจในการทํางานเปนผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี และ

สําเร็จจนเกิดเปนความภูมิใจ และไดผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ตามที่หวังไว 

 จากแนวคิดตาง ๆ ของความพึงพอใจพอสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนเรื่อง

ของบุคคลเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึก และทัศนคติของบุคคล อันเน่ืองมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจ หรือ

ความรูสึกสวนตัวที่ไดประสบข้ึนกับสิ่งที่ชอบ โดยจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม ในลักษณะของ

ความรูสึกหรือทาทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ กลาวคือ หากบุคคลมีความพึงพอใจในกิจกรรมใด การ

กระทํากิจกรรมน้ันก็จะบรรลุตามวัตถุประสงคของงานน้ันไดเปนอยางดี จึงถือไดวาความพึงพอใจเปน

องคประกอบที่สําคัญในการทากิจกรรมตางๆ 

 7.2 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

  วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไววา ความพึง

พอใจมีสวนเกี่ยวของกับความตองการของมนุษย คือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อความ

ตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง ซึ่งมนุษยไมวาอยูที่ใดยอมมีความตองการข้ันพื้นฐานไมตางกัน 

  พิทักษ ตรุษทิบ (2538) กลาววา ความพึงพอใจเปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึก

ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ สุดทายของกระบวนการประเมินโดย

บงบอกทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไมมีปฏิกิริยา 

คือ เฉย ๆ ตอสิ่งเรา หรือ สิ่งที่มากระตุน 
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  สมพงศ เกษมสิน (2518) บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ จะตองมีการจูงใจ ได

กลาวถึงการจูงใจวา การจูงใจเปนการชัดจูงใหผูอื่นปฏิบัติตาม โดยมีมูลเหตุความตองการ 2 ประการ 

คือความตองการทางรางกาย และความตองการทางจิตใจ 

  จากคําจํากัดความและความหมายของแนวคิดความพึงพอใจที่ไดกลาวมาแลว จะ

เห็นไดวาสวนใหญจะมีความคิดเห็นคลายคลึงกัน ซึ่งพอสรุปไดวาความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เกิด

จากความสมดุลหรือความสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ไดรับจริง หรือจากการที่ความ

ตองการไดรับการตอบสนอง หรือจากประสบการณที่เขาไปใชบริการและประสบการณน้ันตรงตาม

ความคาดหวัง 

 7.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

  อุกกฤษฎ ทรงชัยสงวน (2543) ไดรวบรวมกลุมแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจใน

รูปแบบของแรงจูงใจไว 4 กลุม คือ 

  7.3.1 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’ s Theory motivation) ทฤษฎีน้ี

เขาไดเสนอความตองการในดานตาง ๆ กัน ของมนุษยเรียงลําดับจากความตองการข้ันพื้นฐาน เพื่อ

การอยูรอดไปจนถึงความตองการทางสังคม และความตองการการยอมรับนับถือจากกลุมวาตนมี

คุณคาและพัฒนาตนเองใหกาวหนาย่ิงข้ึน มาสโลว ถือวาการเรียงลําดับความตองการน้ีมีความสําคัญ 

โดยมนุษยจะมีความตองการในระดับสูง ๆ ไดก็ตอเมื่อความตองการข้ันพื้นฐานไดรับการตอบสนอง

แลว 

  7.3.2 ทฤษฎีการจูงใจ การบํารุงรักษา ของ Herz berg ไดกลาวถึงปจจัยการจูงใจ 

ซึ่งเปนตัวกระตุนใหผูปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ ไดแก โอกาส ความสําเร็จ การยอมรับ ความ

รับผิดชอบความเจริญกาวหนา และปจจัยการบํารุงรักษา ซึ่งเปนตัวขัดขวางความพึงพอใจ ไดแก 

นโยบายขององคการ สภาพการทํางาน ความสัมพันธระหวางบุคคล 

  7.3.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Mc Celland ซึ่งแบงความตองการของมนุษยเปน             

3 ประเภทคือ ความตองการความสําเร็จ ความตองการมีอํานาจ และความตองการความสัมพันธ โดย

ความตองการความสําเร็จหรือเรียกวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิน้ัน ถาบุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาทีจ่ะ

ทําสิ่งหน่ึงใหลุลวงไปดวยดี 

  7.3.4 ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ทํางานของบุคคล จะประเมินความเปนไปไดของผลที่จะบังเกิดข้ึนแลว จึงดําเนินการปฏิบัติที่ตน

คาดหวังไวการจูงใจข้ึนอยูกับการคิดหวังของมนุษยตอผลที่เกิดข้ึน ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom น้ี 

ทํานายวาบุคคลจะรวมกิจกรรมที่เขาคาดหวังวาจะไดรับรางวัลหรือสิ่งตาง ๆ ที่เขาปรารถนา 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดอธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับความ            

พึงพอใจของลูกคาไวดังน้ี ความพึงพอใจ เปนความรูสึกหลังการซื้อหรือรับบริการของบุคคล ซึ่งเปน
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ผลจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ หรือ ประสิทธิภาพของ

สินคา ถาผลที่ไดรับจากสินคา หรือ การบริการตํ่ากวาความหวัง ทําใหลูกคาเกิดความไมพอใจ แตถา

ระดับของผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคา ก็จะทําใหลูกคาเกิดความ

พึงพอใจ และถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวา ความคาดหวังที่ลูกคาต้ังไว ก็จะทําใหลูกคา

เกิดความประทับใจ 

 7.4 การวัดความพึงพอใจ 

  Stromborg (1984) การวัดความพึงพอใจของผูใชบริการน้ัน จะวัดในเรื่องใดน้ัน

ยอมแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของผูที่จะศึกษา แตมีวิธีที่นิยมใชกัน 

   1. การสัมภาษณ วิธีน้ีผูศึกษาจะมีแบบสัมภาษณที่มีคําถาม ซึ่งไดรับการ

ทดสอบหาความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นแลว ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ขอดีของวิธีน้ีคือ              

ผูสัมภาษณอธิบายคําถามใหผูตอบเขาใจได สามารถใชกับกลุมตัวอยางที่อานเขียนหนังสือไมได แตมี

ขอเสียคือ การสัมภาษณตองใชเวลามาก และอาจมีขอผิดพลาดในการสื่อความหมาย 

   2. การใชแบบสอบถาม เปนวิธีที่มีผูนิยมใชมากที่สุด มีลักษณะเปนคําถามที่ได

ทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นแลว กลุมตัวอยางเลือกตอบหรือเติมคํา ขอดีของวิธีน้ี คือ ได

คําตอบที่มีความหมายแนนอน มีความสะดวก รวดเร็วในการสํารวจ สามารถใชกับกลุมตัวอยางที่มี

ขนาดใหญ ขอเสียคือ ผูตอบตองสามารถอานออกเขียนได และมีความสามารถในการคิดเปน ความพึง

พอใจเปนสภาวะที่มีความตอเน่ือง ไมสามารถบอกจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได 

แบบสอบถามถึงนิยมสรางเปนแบบมาตรอันดับ 

 8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  8.1 งานวิจัยในประเทศ 

   8.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกรุงธนบรุ ี

     สุวิทย  เดชรุงถวิล (2543, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาพุทธ

สถาปตยกรรมในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช วิทยานิพนธฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษางานพุทธสถาปตยกรรมในชวงเวลาเช่ือมตอ

ระหวางการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2  กับสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรในรัชกาลที่  1  การเกิดของงาน

พุทธสถาปตยกรรมดังกลาวน้ีเปนพุทธสถาปตยกรรมที่เกิดข้ึนในขอจํากัดของเวลาและสถานที่  (Time 

& Space)  ที่แตกตางและอยูหางจากราชธานีอยุธยาเดิม  เปนงานที่เกิดข้ึนในชวงเวลาแหงการฟนฟู

สภาพบานเมืองข้ึนใหมในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  และความสําเร็จของงานฟนฟูเกิดข้ึน

อยางแทจริงในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชตอมา การศึกษาสามารถแยกออกเปน               

2  ประเด็น  คือ 
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     1. การศึกษาเชิงประวัติศาสตร  พบวาในชวงระยะเวลา  15  ป  ในสมัย

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  เปนชวงเวลาที่บานเมืองอยูในภาวะศึกสงคราม  ผูคนยังอยูในภาวะ

สับสนอันเน่ืองมาจากเพิ่งเสียกรุงราชธานี  รูปแบบของงานพุทธสถาปตยกรรมที่เกิดข้ึน  จะเปนการ

ซอมแซมอาคารเดิมที่มีอยูในพื้นที่เปนสวนมากเน่ืองจากขอจํากัดของแรงงานชางฝมือและวัสดุ

กอสราง  การนับถือศาสนาอยูในรูปของการเนนบุญฤทธ์ิวิทยาคมมากกวา  การนับถือพุทธศาสนาใน

รูปแบบของมนุษยนิยมที่อยู ในโลกแหงความเปนจริง  ตางจากพุทธสถาปตยกรรมในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ที่มีแนวคิดตางออกไป  พระองคสามารถใชศาสนา

เปนหลักการหน่ึงในการจัดระเบียบความสัมพันธทางสังคม  ใหคนในสังคมยอมรับในสถานะของ

พระองคไดโดยดุษฎี  การเกิดของงานในสมัยรัชกาลที่ 1 มี 4 ลักษณะ  คือ 

      1) บูรณะพระอุโบสถเดิมที่มีอยู  และตกแตงรายละเอียดเพิ่มเติม  ซึ่ง

พบวาเปนวัดที่อยูในฝงธนบุรีที่มีชุมชนเดิมขนาดใหญอาศัยอยู 

      2)  บูรณะพระอุโบสถเดิมแตเปลี่ยนประโยชนใชสอย 

          3) รื้อพรอุโบสถเดิม  และสรางใหมใหใหญสวยงามกวาเดิม  โดยมาก

เปนวัดที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรของพระองค  เพื่อประโยชนในการเสริมบุญญาธิการของ

พระองค 

      4) กอสรางใหมทั้งหมด 

     2. การศึกษาเชิงสถาปตยกรรม  พบวารูปแบบผนังบริเวณยังคงลักษณะผัง

แกนเด่ียว  เนนความสําคัญของพระอุโบสถ  ซึ่งพบบางที่เปนผนังแกนคู  โดยหันพระอุโบสถออกสู

ทางสัญจรหลัก  ความสําคัญดังกลาว  แสดงออกโดยพระระเบียงคดที่สรางข้ึนลอมเขตพุทธาวาส  อัน

เปนลักษณะเฉพาะที่นิยมในสมัยรัชกาลที่  1 

     ลักษณะหลังคาในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  จะแบงออกเปน  2  

ซอน  โดยซอนกลางคุมหองพระอโุบสถ  และซอนนอกคุลมพื้นที่เฉลียงหนาแตกตางจากสมัยรัชกาล 

ที่  1  ที่มหีลงัคาคลุมหองพระอโุบสถกลางถึง 2 ซอน  และมซีอนนอกอกี  1  ช้ันคลุมพื้นที่เฉลียง  

รูปแบบหลังคาทีพ่บในสมัยรัชกาลที่  1  มี  3  ลักษณะ  ไดแก 

      1) แบบมีหลังคาคลุมเฉลียงหนา  พบในพระอุโบสถที่บูรณะอาคารที่มี

อยูเดิม 

      2) แบบมีมุขลดคลุมพื้นที่เฉลียง  พบในพระอุโบสถที่บูรณะอาคารที่มี

อยูเดิม 

      3) แบบหนาจั่วมุขลดโดยมีหลังปกนกใตแผงจั่วจํานวนหลายตับ  

ตอเน่ืองจากดานหนาสูดานขาง  มักพบในพระอุโบสถที่สรางข้ึนใหม 
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     ลักษณะหนาบันในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมาปรากฏแนชัด  แต

พบวาแตเดิมในพื้นที่บางกอกมี  2  ลักษณะ  คือ 

      1)  รูปพระนารายณทรงครุฑในพระอุโบสถขนาดใหญมีหนาจั่วมุขลด   

      2) รูปจั่วพรหมพักตร  ในพระอุโบสถขนาดเล็ก หนาบันของพระอุโบสถ

ที่บูรณะปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่  1  จะมีลวดลายเครือเถากานขด  โดยมีลายประธานกลางเปน

เทพพนม  หรือ  เทวดาประทับบนปทมอาสน  ปลายชอเปนรูปพุมชอหางโต  มีบางที่เปนรูปสัตว             

หิมพานต  สวนหนาบันของอาคารที่เปนองคประกอบรวมของผังบริเวณวัดยังคงพบลายประธานเปน

เทพพนม  และปลายขดของลายประกอบเปนรูปสัตวพิมพานตเปนสวนใหญสําหรับหนาบันของ             

พระอุโบสถที่สรางข้ึนใหมมักพบวามีลายประธานเปนพระนารายณทรงครุฑและพระอินทรทรงชาง 

     ลักษณะผัวพื้นและฐานอาคาร  พบวามีสัดสวน 1 ตอ 2 ในสวนหองโบสถ 

ซึ่งหากรวมพื้นที่เฉลียงหนาและหลังแลวสัดสวนตอความยาวเทากับ1ตอ3ยกเวนพระอุโบสถที่

สรางใหมโดยมีพาไลดานขาง  จะยังคงมีสัดสวน1ตอ2.1เหมือนเดิมฐานอาคารในสมัยอยุธยาเปนฐาน

บัวและแอนทองชาง  ซึ่งในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชก็ยังคงมีอยูบาง แตในสมัยรัชกาลที่ 1 

ลักษณะน้ีปรากฏนอยจนถึงกับไมมีอีกเลย 

     เรืองศิลป หนูแกว (2546) ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง ความเปนสังคม

นานาชาติของกรุงธนบุรี ระหวาง พ.ศ. 2310-2325 โดยศึกษาสภาพสังคมไทยในสมัยกรุงธนบุรีวา มี

ลักษณะเปนสังคมนานาชาติที่ชาวตางชาติหลายเช้ือชาติเขามาต้ังถ่ินฐานทํามาคาขายและอาศัยอยู

รวมกัน จุดมุงหมายของวิทยานิพนธน้ีคือ เพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่ทําใหกรุงธนบุรีเปนสังคมนานาชาติ

และเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวตางชาติทั้งในทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของ

ชาวตางชาติในกรุงธนบุรี รวมถึงการวิเคราะหผลการเปนสังคมนานาชาติของกรุงธนบุรี ผลการ

ศึกษาวิจัยพบวา มีชนหลายชาติเขามาต้ังถ่ินฐานในกรุงธนบุรี เชน ชาวจีนชาวมุสลิมเช้ือชาติตางๆ 

ชาวมอญ ชาวเวียดนาม ชาวกัมพูชา และชาวยุโรป ทําใหเศรษฐกิจของกรุงธนบุรีฟนตัวเน่ืองจากได

แรงงานและการเก็บภาษีจากการคา นอกจากน้ียังพบวาความเปนสังคมนานาชาติของกรุงธนบุรีได

พัฒนาอยางตอเน่ืองมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เน่ืองจากในสมัยน้ันกรุงธนบุรีเปนเมืองหนาดานซึ่งมี

ชุมชนตางชาติต้ังถ่ินฐานอยูกอน ดังน้ันเมื่อกรุงธนบุรีถูกยกฐานะเปนเมืองหลวงใน พ.ศ. 2310 จึงได

ขยายเปนเมืองทานานาชาติและเปนศูนยกลางในการบริหารราชการแผนดิน (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
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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 ตามรอยสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราชในพื้นที่ฝงธนบุรี: ศึกษาจากพงศาวดารและสถานที่จริง การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคที่จะ

ศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชขณะที่ประทับ ณ กรุงธนบุรีโดยใชหลัก

การศึกษาทางประวัติศาสตรมาเปนกรอบขายของการศึกษาวิจัยงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยมีสมมติฐานคือเหตุการณทางประวัติศาสตรสามารถสืบคนและพิสูจนไดจากหลักฐานช้ันตนและ

หลักฐานช้ันรองแมวาเหตุการณน้ันจะเกิดข้ึนเปนเวลานานกวา 2 ศตวรรษแลวก็ตามวิธีการศึกษาวิจัย

แบงออกเปน 3 ลําดับข้ันคือข้ันแรกเปนการใชวิธีการศึกษาวิจัยโดยการคนควาจากเอกสาร 

(documentary method) เนนการคนควาจากพงศาวดารที่บันทึกเหตุการณของสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราชในกรุงธนบุรีข้ันที่ 2 เปนการใชวิธีศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (survey method) โดยนําผล

การศึกษาจากพงศาวดารมาวิเคราะหเพื่อสืบคนสถานที่ซึ่ งพงศาวดารไดกลาวถึงแลวลงพื้นที่เพื่อ

แสวงหาขอเท็จจริงทางวัตถุตามที่พงศาวดารไดกลาวถึงรวมถึงการสัมภาษณผูคนในชุมชนฝงธนบุรี 

ข้ันที่ 3 เปนการรวบรวมขอมูลแลวนํามาเขียนงานวิจัยในแบบพรรณนา (descriptive method) 

     ผลการวิจัยพบวาเหตุการณทางประวัติศาสตรในดานที่เกี่ยวกับพระราช

กรณียกิจของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในพื้นที่ฝงธนบุรีสามารถพิสูจนตรวจสอบไดจากหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรในสถานที่จริงและจากการสัมภาษณครอบครัวของชุมชนที่บรรพชนเคยมีสวนรวม

ในเหตุการณน้ันงานวิจัยน้ีจึงเปนประโยชนในการกระทําใหขอมูลทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีมี

ความชัดเจนย่ิงข้ึนและการเผยแพรงานวิจัยยอมทําใหพื้นที่ฝงธนบุรีเปนที่รูจักในฐานะที่เปน

แหลงกําเนิดมรดกทางประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีมากย่ิงข้ึน 

     กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย (2555: 445-447) ไดทําวิจัยเรื่องกรุงธนบุรี  ใน

สมัยอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทร การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคศึกษาวิจัยพัฒนาการทางกายภาพของ

เมืองธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทรโดยใชหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการสํารวจรองรอย

หลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดีที่ยังคงเหลืออยู  และการขุดคนทางโบราณคดีจํานวน 4 แหง 
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ไดแก ปอมวิชัยประสิทธ์ิ คลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คอลงบานขมิ้น) กระทรวงพาณิชย (เดิม) สถานีรถไฟ

ธนบุรี (เดิม) 

     จากการศึกษาวิจัยพบวาชุมชนธนบุรีมีพัฒนาการมาจากการต้ังถ่ินฐานของ

ชุมชน เกษตรกรรมริมนํ้าระบบกระจัดกระจายโดยมีศาสนสถานเปนศูนยกลาง ชุมชนมีความหนาแนน

มากบริเวณฝงตะวันตกของแมนําเจาพระยาสายเดิม การเขามาของชาวตะวันตกโดยเฉพาะเพื่อการ

พาณิชยนานาชาติทําใหมีการขุดคลองลัด คลองลัดที่เกิดข้ึนทําใหภูมิลักษณเปลี่ยนแปลงไป โดยเมือง

ไดขยายไปทางฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาสายเดิม มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมือง การ

กลายเปนเมืองของธนบุรีน้ันประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ คือ ชุมชน ความสัมพันธระหวางชุมชน ยาน 

และบานเมือง ทําเล ที่ต้ัง ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ และผลิตผลทางการเกษตร 

     ปฐมพงษ สุขเล็ก (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

: เรื่องเลาและการประกอบสรางความหมาย โดยมุงศึกษาเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตาก

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

     จากการวิจัยพบวา วิธีการประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จ 

พระเจาตากสินมหาราชมี 3 วิธี คือ 1) การสรางเรื่องเลาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนลาย

ลักษณอักษร อันไดแกการสรางดวยการคัดลอก การสรางดวยการเรียบเรียงใหม การสรางดวยการ

ปรับแตงขอมูล และการสรางดวยการตีความใหม 2) การสรางเรื่องเลาจากตํานานคําบอกเลาทองถ่ิน

และศาสตรอืน่ๆ อันไดแก การสรางที่สอดคลองกับเอกสารทางประวัติศาสตร และการสรางที่ปฏิเสธ

เอกสารทางประวัติศาสตร และ3) การสรางเรื่องเลาที่ไมปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร อัน

ไดแกการสรางที่ปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร และการสรางใหม เอกสารทางประวัติศาสตรที่ถูก

นํามาอางอิงและสรางเรื่องเลามากที่สุดคือพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา 

     วิธีการประกอบสรางความหมายสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมี                 

3 ลักษณะ คือ 1) การสืบทอดความหมายด้ังเดิมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร อันไดแกเหตุการณ

พระราชกําเนิดที่เปนสามัญชนเช้ือสายจีน อาการพระสติวิปลาส และการถูกประหารชีวิตตัดศีรษะที่

ปอมวิชัยประสิทธ์ิ 2) การสรางความหมายใหม อันไดแกการสรางวีรกษัตริยจากสามัญชน และ

นําเสนอความเปนมหาราช และ 3) การสืบทอดและสรางความหมายใหม อันมีเน้ือหาเฉพาะชวง

รอยตอระหวางรัชกาลที่แสดงถึงความผูกพันระหวางสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และรัชกาลที่ 1

วิธีการประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชกับการเลือกใชหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรมีความสัมพันธกันในเรื่องการนําเสนอเน้ือหากับรูปแบบของวรรณกรรมตลอดจน

ชุดเหตุการณตลอดพระชนมชีพของพระองค นอกจากน้ันทั้งวิธีการประกอบสรางเรื่องเลาและการ

เลือกใชหลักฐานทางประวัติศาสตรยังสงผลตอการประกอบสรางความหมายสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช 
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     จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกรุงธนบุรี พบวาการศึกษาในเรื่อง

สังคม ศาสนา สถาปตยกรรม และการศึกษาชุมชน ซึ่งยังไมครอบคลุมถึงศิลปกรรมและประวัติบุคคล 

และยังพบงานวิจัยเรื่องกรุงธนบุรีไมมากเทากับหนังสือกรุงธนบุรีและสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 

     สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวา ผูเรียนมีความ

พึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสและสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน แตไมพบการวิจัยที่

เกี่ยวของในเรื่องกรุงธนบุรีในรูปแบบสารานุกรมฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

   8.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสารานุกรม 

     กันยารัตน เกตุขํา (2534) ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหเน้ือความเพื่อดู

ความยากของเน้ือหาในสารานุกรมภาษาอังกฤษวาเหมาะสมกับความสามารถในการอานของนิสิต

ปริญญาตรีหรือไม 

     ผลการศึกษาพบวา เน้ือหาของสารานุกรมที่นํามาศึกษามีระดับความยาก

อยูในระดับเกรด 6 (ป.6) และเกรด 7 (ม.1) ของประเทศเจาของภาษา ประโยคสวนใหญมีเน้ือความ

หกถึงเจ็ดเน้ือความ นอกน้ันมีเน้ือความกระจายต้ังแตสองถึงสิบสี่เน้ือความ ลักษณะประโยคดังกลาว

จัดไดวาเปนประโยคที่อานเขาใจงายเพราะโครงสรางของประโยคไมซับซอนจนเกินไป ดังน้ันเน้ือหาที่

คัดเลือกมาจากสารานุกรมทั้งสองฉบับไมนาจะยากเกินความสามารถในการอานของนิสิตปริญญาตรี

อยางไรก็ดีควรมีการศึกษาโดยใชวิธีวิเคราะหเน้ือความเพิ่มเติม โดยนําเน้ือหาจากสาขาวิชาตางๆ และ

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

ทายเลมสามารถทําใหคนเรื่องที่ตองการไดรวดเร็ว 3) ความสอดคลองระหวางสาระการเรียนรูกับ

เน้ือหาแตละเรื่องในหนังสือสารานุกรม มีความถูกตอง ชัดเจน และสามารถนําไปใชไดจริงและ 4) 

คูมือมีประโยชนตอครูผูสอนในการหาเรื่องที่ตองการไดคลอบคลุมและรวดเร็วข้ึน 

     สารภี ภูมิประเทศ (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาเพื่อพัฒนาดรรชนีหรือ

เครื่องมือชวยในการสืบคนบทความในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานในโอกาสทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เลมที่ 

1-20 โดยรวบรวมคําสําคัญหรือเรื่องจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ตามระบบการจัด

หมูหนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ จากน้ันนําสิ่งที่วิเคราะหไดมาจัดทําเครื่องมือสืบคนดรรชนีใน

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ คือ หนังสือดรรชนีและฐานขอมูลดรรชนี ผลการวิจัยพบวา เมื่อ

เปรียบเทียบการใชหนังสือดรรชนีและฐานขอมูลดรรชนีของบรรณารักษและผูใชหองสมุดในดานความ

เหมาะสม ความสะดวก และความรวดเร็วในการสืบคน บรรณารักษและผูใชหองสมุดมีความคิดเห็น

ตอหนังสือดรรชนีวามีสวนชวยผูใชและบรรณารักษในการสืบคนเรื่องในสารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชนฯ อยูในระดับนอย สวนฐานขอมูลดรรชนีน้ันมีสวนชวยผูใชในการสืบคนเรื่องในสารานุกรม

ไทยสําหรับเยาวชนฯ อยูในระดับมาก 

   8.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออเิล็กทรอนิกส 

     วิไลรักษ  บุญงาม  (2550 : 49-53) การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเรื่องภาคตัดกรวย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชาวงช้ันที่ 4 เปน

การวิจัยและพัฒนา 

     ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

      1. ผลการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องภาคตัดกรวย  กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรสําหรบันักเรียนชวงช้ันที่ 4 เน้ือหาทั้งหมด 5 เรื่องประกอบดวยเรื่องที่ 1 วงกลม 

เรื่องที่ 2 วงรี เรื่องที่ 3 พาราโบลา เรื่องที่ 4 ไฮเพอรโบลา และเรื่องที่ 5 การเลื่อนกราฟ ใชเวลาเรียน

ทั้งหมด 28 ช่ัวโมง ที่ผานการประเมินความเหมาะสมขององคประกอบตาง ๆ โดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.28 และ ผลการประเมินความสอดคลองระหวางผลการเรียนที่คาดหวังกับแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องภาคตัดกรวย โดยผูเช่ียวชาญ พบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ต้ังแต 

0.67 – 1  

      2. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องภาคตัดกรวย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนน

จากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนเปน 79.12 และรอยละของคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจาก
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การทําแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องภาคตัดกรวยเปน 79.71 แสดงวา หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่องภาคตัดกรวย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 มี

ประสิทธิภาพ 79.12/79.71 ซึ่งมีประสิทธิตามเกณฑ 80/80 และเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

      3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส

เรื่องภาคตัดกรวย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 พบวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องภาคตัดกรวย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร อยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 

     นายสันทนา  สงครินทร (2552 : 87 - 91) การวิจัยเรื่องการศึกษา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับการสอนดวยวิธี

ปกติระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

     ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

      1. ผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

       กลุมตัวอยางที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนจากการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีความแตกตางกันที่นัยสําคัญระดับ 0.05 โดยกอนเรียน มี

คะแนน(เฉลี่ย 45.50) ภายหลังจากเรียน มีคะแนนเพิ่มข้ึน  (เฉลี่ย 55.10) 

      2. ความพึงพอใจ 

       ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสกลุมตัวอยาง

ที่ประเมินความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยรวมทั้งฉบับ และรายขอมีความพึงพอใจในระดับ

มาก 

     จากการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพตามที่กําหนด ทั้งน้ีเพราะผูวิจัยไดจัดทํา

แผนการพัฒนาสื่อ และดําเนินการตามแผน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือที่ใชพัฒนาสื่อตลอดทั้งไดวิเคราะหหลักสูตรมาตรฐาน

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชากําหนดระดับพฤติกรรมที่มุงหวัง อีกทั้งยังไดรับความอนุเคราะหจาก

ผูเช่ียวชาญชวยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จํานวนหลายทานทั้งดานเน้ือหา ดานสื่อ และดาน

เครื่องมือที่ใชพัฒนาสื่อนอกจากน้ันผูพัฒนาสื่อไดทําการตรวจสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือแลว

ปรับปรุงแกไขจนไดเครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถนําไปใชพัฒนาสื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพพัฒนานักศึกษาไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งใน ดานพุทธิพิสัยทักษะ

พิสัย และจิตพิสัยบรรลุตามระดับพฤติกรรมที่มุงหวัง  นอกจากน้ันนักศึกษายังมีความพึงพอใจตอการ

เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสและยังพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

นักศึกษาใหมีความใฝรูตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนมีคุณธรรมความรับผิดชอบตนเองสูงข้ึน 
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     ชัชากร คัชมาตย  (2553 )  การ วิจัย เ รื่ องการพัฒนาหนังสือ เรียน

อิเล็กทรอนิกส รายวิชา ภาษาตางประเทศ เรื่อง เทศกาลสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 

     ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

      1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส รายวิชาภาษาตางประเทศ 

เรื่อง เทศกาลสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.67/84.89  

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

      2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ที่ 6 ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาภาษาตางประเทศ เรื่อง เทศกาลสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

      3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาภาษาตางประเทศ เรื่อง เทศกาลสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 อยูในระดับดี

มาก และมีขอเสนอแนะคือ หนวยงานที่รับผิดชอบตอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ควรจัดใหมีการ

อบรมครูเกี่ยวกับการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพราะในการสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสน้ันตองอาศัยผูที่

มีความชํานาญหลายๆดาน มาสรางสรรคสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะนําไปใชใน

โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการเรียนการสอน ทําให

ผูเรียนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน 

     สิทธิพร บุญญานุวัตร (2540 : 23-37) ไดวิจัยเกี่ยวกับการนําเอาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมาใชในการฝกอบรมเรื่อง “การใชโปรแกรมออโตแคด (AutoCAD R13c4) ในการ

สรางภาพ 2 มิติ” โดยสรุปประเด็นปญหาไว 2 ประเด็น 

     ประการแรกคือ ขาดสื่อในการฝกอบรมที่เหมาะสม เน่ืองดวยเวลาที่จํากัด 

การสอนโดยการบรรยายจากแผนใส หรือการเขียนลงบนกระดานแลวใหลงมือปฏิบัติกับคอมพิวเตอร

ทําใหผูเรียนพะวงกับการจดเน้ือหาจนไมเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดรบัการ

ฝกหัดทักษะไมเพียงพอ 

     ประการที่สองคือ เอกสารและตําราสวนใหญจะแปลมาจากตางประเทศ ซึ่ง

ไมเหมาะสมกับผูเรียนระดับเริ่มตน ซึ่งควรศึกษาจากหนังสือที่ผานการวิเคราะหเน้ือหามาแลว เขาจึง

ไดนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใชเปนสื่อในการจัดฝกอบรม โดยใชขอดีของสื่อคือ ลดการสิ้นเปลือง

วัสดุและพลังงานในการจัดทําสื่อแผนใส ชวยใหการใชสื่อมีความสะดวกย่ิงข้ึน เพราะสามารถเรียกใช

ไดทันทีไมตองเสียเวลาในการคนหาและจัดเรียงสื่อ อีกทั้งยังชวยใหการอบรมนอกสถานที่มีความ

คลองตัวย่ิงข้ึนเน่ืองจากสามารถเก็บไวในแผนซีดีได การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการอบรมจะชวย

ใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูและเขาใจในเน้ือหาวิชาน้ันมากข้ึนนอกจากน้ียังใหขอเสนอแนะวา

ควรมีการเอาหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชในการเรียนการสอนดวย 
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     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 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การถายภาพเบื้องตน ผลการวิจัย

พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การถายภาพเบื้องตนมีประสิทธิภาพ 87.50/83.44 เปนไปตาม

เกณฑ และผลสัมฤทธ์ิทําการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     เสาวลักษณ ญาณสมบัติ (2545 : ออนไลน) ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

     พิเชษฐ เพียรเจริญ (2546 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง 

สื่อการสอน 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 อินทรัศม ี(2555) ไดวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

การใชหองสมุด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 เพื่อเปนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส               

(e-book) ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด และเพื่อศึกษาผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา 2554 

จํานวน 43 คน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เขตกรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีการสุมอยางงาย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การใชหองสมุดสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การใชหองสมุด สําหรับ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก 

สวนผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การใชหองสมุด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 1 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 83.72 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.28 

  8.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

   บาว (Bao. 2000: Online) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหเน้ือหาที่ปรากฏในบทความ

วิจัยที่ไดตีพิมพในวารสาร College & Research Libraries และ Journal of Academic 

Librarianship ระหวาง ค.ศ.1990-1999 เพื่อวิเคราะหเน้ือหาในบทความวิจัยที่มีการตีพิมพมากที่สุด

ในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เน้ือหาในบทความที่

ไดรับการตีพิมพในวารสาร College & Research Libraries จํานวน 682 บทความ และบทความใน

วารสาร Journal of Academic Librarianship จํานวน 306 บทความ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

คือ แบบประเมินวิเคราะหเน้ือหา และแบบสรุปผลการประเมินวิเคราะหเน้ือหา 

   ผลการศึกษาพบวา เน้ือหาที่มีการตีพิมพจํานวนสูงสุด คือ เรื่องทรัพยากรและการ

บริการ มีทั้งหมด 305 บทความ โดยจําแนกเปนเรื่องทรัพยากรและการจัดหา จํานวน 132 บทความ 

และเรื่องบริการ173 บทความ ลําดับรองลงมา คือ เรื่องบุคลากร จํานวน 122 บทความ และลําดับ

สุดทาย คือ เรื่องอินเทอรเน็ตและหองสมุดวิชาการ มีจํานวน 85 บทความ นอกจากน้ีผลการวิจัย             

ยังแสดงใหเห็นวาหัวขอเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เริ่มไดรับความสนใจจากผูวิจัยต้ังแตป 1994           

เปนตนมา 

   ฮิกกินส และฮีส (Higgin ; & Hess. 1998) ไดศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเกี่ยวกับคําศัพทจากกลอนบทหน่ึงช่ือวา “My Incredible Headache” ในซีดีรอม The 

New kid on the block ซึ่งเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับความนิยมจากนักเรียน มีคําและภาพ

เหมือนกับหนังสือปกติแตสามารถอานออกเสียงดัง ๆ เปนคํา วลีและเรื่องราวเปนรายบุคคล มี

ภาพเคลื่อนไหวและภาพที่ใชเลือกวัตถุในภาพหนังสือของนักเรียนเกรด 3 จํานวน 15 คน โดย

แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมนักเรียนในกลุมควบคุมใหอานพรอมฟงเสียงจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส และดูภาพเคลื่อนไหวผลการวิจัยพบวา นักเรียนทั้งหมดใหความสนใจกับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเพราะมีภาพเคลื่อนไหว และไดรับความรูจากแบบสอบถามกอนและหลังเรียนแตกตาง

กันหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีบทบาทตอการศึกษายุคสมัยน้ีฉะน้ัน

ผูวิจัยจึงนํามาใชในโรงเรียนใหผูเรียนไดสัมผัสเพื่อนําไปใชประโยชน อีกทั้งกอใหเกิดผลตอนักเรียนทั้ง

ดานผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึนได 
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   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกรุงธนบุรี พบวาการศึกษาในเรื่องสังคม 

ศาสนา สถาปตยกรรม และการศึกษาชุมชน ซึ่งยังไมครอบคลุมถึงศิลปกรรมและประวัติบุคคล และ

ยังพบงานวิจัยเรื่องกรุงธนบุรีไมมากเทากับหนังสือกรุงธนบุรีและสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 

   สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจ

ตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสและสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน แตไมพบการวิจัยที่เกี่ยวของใน

เรื่องกรุงธนบุรีในรูปแบบสารานุกรมฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 




