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เกมกระดาน หมายถึง เกมท่ีมีกระดานเป็นส่วนประกอบหรือมีการก าหนดจุดในการเล่น 

ความน่าสนใจของเกมกระดานอยู่ท่ีตวัเกมไม่เคยหายไปในประวติัศาสตร์ของมนุษยแ์ละยงัไดรั้บ
การพฒันาจนไดรั้บความนิยมในหลายๆ  ประเทศอยู่เสมอๆ ก่อนคริสตศกัราช 3100 ‘Senet’ เป็น
เกมกระดานท่ีเล่นกนัในชนชั้นสูงในอียิปต์ ต่อมาในสมยัท่ีมนุษยย์งัท าสงครามแก่งแย่งพื้นท่ีกัน 
หมากรุกก็ถูกพฒันาขึ้นจากเกมจตุรงคะของอินเดีย และเม่ือสงครามจบลง ในสมยัท่ีระบบทุนนิยม
เร่ิมเขา้มามีบทบาท เกมเศรษฐี ก็ถูกพฒันาขึ้น จนกระทัง่ในปัจจุบนัเกมท่ีถูกคิดคน้ขึ้นมาใหม่ Catan 
ก็ยงัไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนั กลยุทธ์ในการชกัจูงจนท าให้เกิดปัญญา และการเขา้ใจ
เขาเขา้ใจเรา ท าให้เกมกระดานเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีไม่เคย
เลือนหายไปจากประวติัศาสตร์ของมนุษย ์ 

          ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการสังเกตและการลองผิดลองถูกจน
สามารถเขา้ไปแกปั้ญหาในการใช้ชีวิตได้และบรรพบุรุษก็ไดรั้บถ่ายทอดความรู้นั้นจากรุ่นสู่รุ่น
ตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบนั ปลาตะเพียนสานท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นสิริมงคลและความสามคัคีก็
เป็นหน่ึงในภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อๆ  มาในจังหวดัอยุธยา  อย่างไรก็ตามเม่ือวิถีชีวิตของคน
เปล่ียนแปลงไป ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก็ไดรั้บความนิยมน้อยลง เม่ือรายไดน้้อยลง ในขณะท่ีโรงงานมี
มากขึ้น ผูท่ี้จะสืบสานภูมิปัญญาก็ลดลง 

          ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจดัท างานวิจยัฉบบัน้ีขึ้น โดยมีกลุ่มปลาตะเพียนสานจากใบลาน 
หมู่ 1 ต าบลภูเขาทองเป็น 

กรณีศึกษา  โดยมีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) ศึกษากลวิธีในการดึงดูดผูเ้ล่นของเกมกระดาน
และกระบวนการการสร้างสัมพนัธภาพและการมีส่วนร่วมเพื่อเขา้ใจกระบวนการการสร้างแรงจูงใจ
และสัมพนัธภาพ 2) ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาชาวบา้นจนถึงประเพณี  วิถีชีวิต ความคิด
ความเช่ือ และการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  เพื่อให้เข้าใจปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบและเข้าถึง
กระบวนการในการถ่ายทอดเร่ืองราว 3) สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบเพื่อการสร้างสัมพนัธภาพ
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ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดปฎิสัมพนัธ์ผา่นการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

  

 
 

 

 



  ฉ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

61156306 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : Boardgame, Local Wisdom, Relationship 

MISS BOONSITA PITAKTHUM : RELATIONSHIP BUILDING IN FAMILY BY 
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Tabletop or Boardgame is the oldest game in the world that was developed โ and 
became a topical game in each era. Before the chess and monopoly , Boardgame was known 
around the world, was created, Boardgame have been created in Egypt since BC 3100, known in 
the name of ‘Senet’. Today, Boardgame still was developed, up-to-date and still play within 
teenager group. So Boardgame is a interested tool that should bring to study for Building 
relationship in family.  

The local wisdom is the knowledge came from observing and experiment until found 
how to solve a daily life problem, then pass on the knowledge to next generation. The plaided 
bamboo fish-family mobile is a Thai local wisdom that is a symbol of unity and auspicious. 
However, the way of life changes a lot in present, people’s life relies on technology more than 
local wisdom. To keep the local wisdom, we still find the way to develop or pass on the 
knowledge to next generation.     

Therefore this research began by studying a case study of the plaided bamboo fish-
family mobile group at mu 1, pukaowtong in Ayutthaya province. For 3 purposes, 1) To building 
relationship in family 2) To studying Local wisdom, way of life and belief, for understanding 
design factors 3) To design activity for building relationship by local wisdom and boardgame’s 
strategy. 
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บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานของสังคมท่ีช่วยหล่อหลอมและขดัเกลาบุคลิกภาพ 

นิสัย คุณธรรมจริยธรรม จนตลอดถึงสติปัญญา สถาบนัครอบครัวจึงเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัเป็น

อนัดบัตน้ๆ ในการผลิตบุคคลากรท่ีมีคุณภาพสู่สังคม สถาบนัครัวจึงเป็นสถาบนัท่ีมีส่วนช่วยลด

และป้องกนัการเกิดปัญหาสังคมเป็นอนัดบัตน้ๆ อยา่งๆไรก็ตาม จากรายงานสถานการณ์ประชากร

ไทยเม่ือปี 2558 (UNFPA 2558) พบวา่ แมส้ังคมไทยในปัจจุบนัจะมีอตัราของครอบครัว 3 รุ่น

เพิ่มขึ้น แต่อตัราการหยา่ลา้งก็สูงขึ้นตามไปดว้ย โดยครอบครัวพ่อแม่เล้ียงเด่ียวเพิ่มจากเดิม 9.7 

แสนครัวเรือน เป็น 1.37 ลา้นครัวเรือน ในจ านวนน้ีประมาณ 80% เป็นครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียว 

มากกวา่พ่อเล้ียงเด่ียว นอกจากน้ีการส ารวจของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) (Donnaya Suvetwethin 2560) พบวา่ เยาวชนไทยอาย ุ 15-24 ปี จ านวน 824 กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.7 ระบุวา่ หากนึกถึงวนัครอบครัวจะนึกถึงความสุขเป็นอยา่งแรก รองลงมา 

ร้อยละ 39.8 นึกถึงการไปเท่ียว ท ากิจกรรมร่วมกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงเห็นไดว้า่ การสร้างความรัก

ความสุขและการใชเ้วลาอยูร่่วมกบัครอบครัวเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีเยาวชนในปัจจุบนัตอ้งการ ซ่ึง

ความคิดเห็นน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก เพญ็พรรณ จิตตะเสนีย ์ ผูอ้  านวยการส านกัสนบัสนุนสุข

ภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. (เพญ็พรรณ จิตตะเสนีย ์ 2017) ซ่ึงไวก้ล่าววา่ ส่ิงท่ีเยาวชน

ตอ้งการจากครอบครัวไทยมากท่ีสุดคือการใชเ้วลาร่วมกนัในครอบครัว และส่ิงท่ีตอ้งท าต่อไปก็คือ

เปล่ียนให ้ 3 ชัว่โมงกลายเป็นเวลาท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะการส่ือสารเชิงบวกในครอบครัว สร้าง

ความเขา้ใจกนัในแต่ละช่วงวยั มีการส่ือสารทั้ง 2 ทาง โดยเฉพาะเด็กเลก็ตอ้งดูแลใกลชิ้ดและ

เหมาะสมซ่ึงจะส่งผลต่อภูมิคุม้กนัแก่เด็กเม่ือโตขึ้น 

เช่นเดียวกบั ทิว-อิทธิพล ทองแดง ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.อุบลราชธานี (อิทธิพล 

ทองแดง 2017) ท่ีกล่าวสนบัสนุนวา่ เด็กและเยาวชนชอบมากท่ีสุด คือ การท่ีครอบครัวไดใ้ชเ้วลา

และท ากิจกรรมอยูด่ว้ยกนั ความเขา้ใจและรับฟังปัญหา ใหค้  าปรึกษาไดทุ้กเร่ือง ทั้งเร่ืองเรียน ความ

รัก ขณะท่ีปัญหาการหยา่ร้าง การแยกทางของพ่อแม่ เป็นเร่ืองท่ีเด็กและเยาวชนไม่อยากใหเ้กิด แต่ก็

มกัพบบ่อยๆ เพราะปัญหาเหล่าน้ีส่งผลต่อความรู้สึกของลูก และถูกสังคมตีตราวา่เป็นเด็กมีปัญหา   
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จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมท่ีสืบทอดเร่ืองราว 

ภูมิปัญญา ความรู้ และประวติัศาสตร์ท่ีกล่าวถึงความรักความสามคัคีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง

เกิดจากการยทุธศาสตร์รอบดา้น ทั้งการพึ่งพาและพึ่งพิงกนัและกนัระหวา่งมนุษยก์บัภูมิศาสตร์

ธรรมชาติ และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของมนุษยก์บัมนุษย ์ อีกทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงเร่ือง

สถานท่ีท่องเท่ียวทางโบราณสถานท่ีไดรั้บการรับรองจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกในดา้น

ประวติัศาสตร์และเป็นรากฐานของรัตนโกสินทร์ในปัจจุบนั จากการงานวิจยัการจดัการการ

ท่องเท่ียวอยธุยาเมืองมรดกโลก (ปราณี ตนัประยรู และกิติมา ทามาล 2561) พบวา่ นกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เดินทางกบัครอบครัว และรับรู้ขอ้มูลจากส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จิ

รานุช โสภาและคณะ (จิรานุช โสภา และคณะ 2554) ท่ีกล่าวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคเ์พื่อไปท่องเท่ียวและพกัผอ่นกบัครอบครัวและญาติในช่วงวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์  ทั้งน้ี

นอกจากการจดัการดา้นอุทธยานประวติัศาสตร์แลว้ ทางจงัหวดัยงัมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวในชุมชนต่อไปอีกดว้ย กลุ่มจกัสานปลาตะเพียนจากใบลาน หมู่ 1 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาเป็นชุมชนชาวมุสลิมท่ีสืบทอดภูมิปัญญาและค าสอนเก่ียวกบัการสร้างความ

สามคัคีตามความเช่ือท่ีเกิดจากการสังเกตธรรมชาติของปลาตะเพียนท่ีมกัจะอาศยัอยู่รวมกนัเป็นฝงู 

ท่ีพยายามจะอนุรักษณ์และสืบทอดเร่ืองราวน้ีต่อกนัมาเป็นรุ่นๆ ท่ามกลางวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การขยายตวัของความเป็นเมืองท่ีมีมากขึ้น รายได ้และผูสื้บสานท่ีลดลง  

บอร์ดเกมหรือเกมกระดานเป็นกิจกรรมและการละเล่นอยา่งหน่ึงท่ีเก่าแก่ท่ีไดรั้บความนิยม

ไปทัว่โลกและอยูคู่่กบัวฒันธรรมในหลายๆ ประเทศ ในหลายๆ ยคุสมยั และไดรั้บการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ืองจนกลบัมาไดรั้บความสนใจจากวยัรุ่นในปัจจุบนั ซ่ึงสามารถดึงดูดใหผู้เ้ล่นมาใชเ้วลาท า

กิจกรรมในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงพร้อมกบักลุ่มคนกลุ่มหน่ึงได ้ โดยมีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างจากการดู

ภาพยนตร์และการเล่นเกมออนไลน์คือ กิจกรรมดงักล่าวดึงดูดใหผู้เ้ล่นมาร่วมตวั พบปะกนั พูดคุย

กนั โดยมีอุปกรณ์เป็นส่ือกลาง ดร.ศรัณวิชญ ์พรหมสาขา ณ สกลนคร กล่าววา่  เกมเป็นเคร่ืองมือท่ี

ทรงพลงัในการจ าลองสถานการณ์ ใหผู้เ้ล่นไดท้ดลองแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ดงันั้นโจทยแ์รกท่ี

ตอ้งเรียนรู้ในการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อแกปั้ญหาสังคมคือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) ทุกวนัน้ีมีผูป้กครองจ านวนมากท่ีเลือกใชบ้อร์ดเกมเป็นตวัช่วยในการสังเกตและเสริม

พฒันาการใหก้บัลูก มีคนรุ่นใหม่จ านวนมากท่ีหันมาแฮงเอาทด์ว้ยการเล่นบอร์ดเกมเพราะช่วยสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพื่อนฝงูไดดี้ มีตวัอยา่งของสถาบนัการศึกษาต่างๆ ท่ีพิสูจน์แลว้วา่ การน า

บอร์ดเกมมาใชใ้นหอ้งเรียนสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นได ้ เพราะ
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เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจไม่ใช่การท่องจ า  อีกทั้ง อลงกรณ์ วินยักุลพงศ ์(คมชดัลึก 2560)

ยงักล่าวสนบัสนุนวา่ “บอร์ดเกมเป็นเคร่ืองมือท่ีเอาไปใชไ้ดง้่าย ใครก็ใชไ้ด ้ การน าเกมมาใชใ้น

กระบวนการท าใหมี้ความหลากหลายของผูเ้ขา้ร่วมไดม้ากขึ้น  

ดว้ยเหตุน้ี ท่ามกลางวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปในสังคมปัจจุบนั ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการ

สร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัว โดยใชก้ลวิธีของเกมกระดานท่ีไดรั้บความนิยมจากวยัรุ่นใน

ปัจจุบนั ไปพร้อมๆ กบัการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้น เพื่อออกแบบกิจกรรมการ

สร้างสัมพนัธภาพบนแนวคิดของการพึ่งพิงพึ่งอาศยั และอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินใหอ้ยูคู่่กบั

สังคมไทยสืบต่อไป 

 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีจดัท าขึ้นเพื่อคน้หาวิธีการออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถสร้าง

สัมพนัธภาพภายในครอบครัวผา่นภูมิปัญญาชาวบา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ศึกษากระบวนการการสร้างสัมพนัธภาพผา่นเกมกระดาน เพื่อเขา้ใจกระบวนการการสร้าง

แรงจูงใจและสัมพนัธภาพในกลุ่มผูเ้ล่น 

2. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาปลาตะเพียนสานจากใบลาน จนถึงความเก่ียวพนักบั

วิถีชีวิต ความคิดความเช่ือ กรรมวิธีในการสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา และเร่ืองราวเก่ียวกบั

ชุมชนพื้นบา้น เพื่อใหเ้ขา้ใจปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบและเขา้ถึงกระบวนการในการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัปลาตะเพียนสานจากใบลาน 

3. สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบเพื่อการสร้างสัมพนัธภาพท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการสร้าง

สัมพนัธภาพภายในครอบครัวผา่นภูมิปัญญา 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
เกมกระดานหรือกลยทุธ์ของเกมกระดานเป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีสามารถสร้าง

สัมพนัธภาพในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ได ้ ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตและ

ภูมิปัญญาชาวบา้น เพื่อแสดงใหเ้ห็นความส าคญัของการพึ่งพากนั  
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1.4. ขอบเขตของการศึกษา 
ผูว้ิจยัท าการศึกษาวิจยั โดยก าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. ขอบเขตของเน้ือหา  

ผูว้ิจยัเนน้ศึกษาการสร้างสัมพนัธภาพดว้ยภูมิปัญญาผา่นกลวิธีเกมกระดาน โดย

ศึกษาเร่ืองราวและพื้นท่ีในจงัหวดัอยธุยา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ดา้นดงัน้ี  

1) ศึกษากลยทุธ์ในการสร้างสรรคเ์กมกระดาน 

2) ศึกษากลุ่มจกัสานปลาตะเพียนจากใบลาน ต าบลภูเขาทอง จงัหวดัอยธุยา 

 

2. ขอบเขตของประชากร  

ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวของวยัรุ่นอาย ุ15-20 ปี  

  

ตัวแปรที่ศึกษา 

1) ตวัแปรตน้ คือ ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา ไดแ้ก่ เร่ืองเล่า การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

และการสร้างสรรคภ์ูมปัญญา 

2) ตวัแปรตาม คือ กิจกรรมหรือเกม ซ่ึงเกิดจากการศึกษาออกแบบ  

 

 

1.5. แหล่งข้อมูลและอุปกรณ์ท่ีใช้  
1. แหล่งข้อมูล 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่าง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ เช่น หนงัสือแบบเรียนท่ี

ตีพิมพโ์ดยกระทรวงศึกษาธิการ, หนงัสือบนัทึกประวติัศาสตร์, แผนท่ีในอดีต, หอ้งสมุด, 

เวบ็ไซต,์ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นประวติัศาสตร์ เป็นตน้ และการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับอร์ดเกม 
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เช่น งานวิจยัท่ีเก่ียวกบับอร์ดเกม และเวบ็ไซตต์่างๆ เช่น developer thailand, BoardGameGeek, 

Siam Boardgame, Boardgame night เป็นตน้ 

 

2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ การสังเกต การรวบรวมผูใ้ชต้วัอยา่ง การทดลอง การสัมภาษณ์เชิง

ลึก เป็นตน้ 

 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ค้นคว้า 

1) คอมพิวเตอร์ 

2) กระดาษ และแบบสอบถาม 

3) เคร่ืองเขียน 

4) โต๊ะ หรือพื้นท่ีในการท ากิจกรรม 

5) กลอ้งถ่ายรูป 

6) กลอ้งวีดิโอ 

7) อุปกรณ์ส าหรับท างานตน้แบบ (Prototype) 

 

1.6 การเสนอผลงาน 

1) วารสารบทความทางวิชาการหรือการจดันิทรรศการ 

2) เล่มวิทยานิพนธ์ท่ีบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยั กระบวนการออกแบบ วิธีการถ่ายทอด

เร่ืองราว และผลการทดลอง 

3) ผลงานการออกแบบกิจกกรมการสร้างสัมพนัธภาพผา่นกลวิธีเกมกระดาน 
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1.7 นยิามศัพท์เฉพาะ 

สัมพนัธภาพ หมายถึง ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล หรือการอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมี

ความสุข อนัเกิดจากความรัก ความนบัถือ และความร่วมมือ  

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง ความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบา้นในวิถีดั้งเดิมนั้น 

ซ่ึงสัมพนัธ์กนักบัการท ามาหากิน การอยูร่่วมกนัในชุมชน การปฏิบติัศาสนา พิธีกรรม และประเพณี 

(มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 2540) 

บอร์ดเกม (Board game) หรือเกมกระดาน หมายถึง เกมท่ีมีการก าหนดพื้นท่ีหรือมีก าหนด

ต าแหน่งของตวัหมากหรือผูเ้ล่นไว ้ โดยมีการเล่าเร่ือง วิธีการเล่น และอุปกรณ์เปล่ียนไปตาม

วตัถุประสงคใ์นการออกแบบ นิยมเล่นในโลกความจริง ซ่ึงท าใหเ้กมกระดานแตกต่างจากเกม

ออนไลน์ 

การสนทนาทางบวก หมายถึง เป็นการส่ือสารเชิงบวกท่ีท าใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจ เปิดใจรับฟัง 

และไม่เกิดการต่อตา้นดว้ยอารมณ์ 

การสนทนาทางลบ หมายถึง เป็นการส่ือสารท่ีท าใหผู้ฟั้งเกิดการต่อตา้น ไม่เปิดใจรับฟัง และ

ส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์แยล่ง 
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บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การสร้างสัมพนัธภาพดว้ยภูมิปัญญาผา่นกลวิธีเกมกระดาน ผูว้ิจยัได้

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัแนวคิดในการออกแบบและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร์

ในสมยัอยธุยา โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น  4 ส่วน ดงัน้ี 

 2.1 ภูมิหลงัของผูว้ิจยั  

2.2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเกมกระดาน 

2.3 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัจงัหวดัอยธุยา 

2.3.1 มรดกโลกกบัจงัหวดัอยุธยา 

2.3.2 ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต 

2.3.3 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาชาวบา้น 

2.3.4 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวกบัเป้าหมาย 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 

(Interpersonal Relationship Theory) 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้และการจูงใจ 

  2.4.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่าเร่ือง (Narrative) 

  2.4.4 ทฤษฎีเกม (Game Theory) 

2.5 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 ภูมิหลงัของผู้วิจัย 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัในสาขาศิลปะการออกแบบท่ีประกอบดว้ยองคค์วามรู้ในดา้น

ศิลปะและทศันคติพื้นฐานชองผูวิ้จยัเป็นส าคญั ซ่ึงน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบ

อนัเป็นผลลพัธ์จากการศึกษาในคร้ังน้ี ดงันั้นผูวิ้จยัจึงศึกษา “ตวัตน” ของผูวิ้จยัเพื่อเขา้ถึงความมี

เอกลกัษณ์และกล่ินอายเฉพาะตวัของตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 

 

2.1.1 ภูมิล าเนาและการศึกษา 

ปัจจุบนัผูว้ิจยัประกอบอาชีพกราฟิกดีไซน์ โดยมีประการณ์การผลิตส่ือการเรียนรู้และ

ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัการเรียนรู้ เช่น หนงัสือเรียน ส่ือวิดิโอส าหรับติวสอบ จนตลอด

ถึงการมุ่งพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมากกวา่หนงัสือหรือ content ส่ือสาร โดยสนใจการเรียนรู้เพื่อ

ความสนุกสนาน ผูว้ิจยัจึงสนใจเกมกระดานหรือบอร์ดเกม (Board Game) ท่ีกลบักลายมาเป็น

ท่ีนิยมของวยัรุ่นในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นเกมท่ีเล่นกนัในโลกความจริงแทนโลกออนไลน์ และ

มีกลยทุธ์มากมายท่ีมีเสน่หใ์นแบบท่ีแตกต่างจากเกมในโลกออนไลน์ในปัจจุบนั 

 

 2.1.2 ประสบการณ์ของผู้วิจัย 

ผูว้ิจยัอยูใ่นวงการบอร์ดเกมมาประมาณ 4-5 ปี มีประสบการณ์ในการออกแบบและทดสอบ
เกมร่วมกบัทีมงานมา 2 เกม ไดแ้ก่ เกม Tibo และเกม sriracha ซ่ึงขายลิขสิทธ์ิใหส้ยามบอร์ด
เกมในเวลาต่อมา นอกจากน้ียงัมีประการณ์การน าเขา้เกมจากดีไซเนอร์จากต่างประเทศ
มากกวา่ 10 เกม ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถน าประสบการณ์ในการเล่นและการคลุกคลีกบักลุ่มผูเ้ล่น
มาใชใ้นการออกแบบและการสร้างสรรค์ 

 

2.2. ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัเกมกระดาน 

เกมกระดานหรือบอร์ดเกม หมายถึง เกมท่ีตอ้งใชช้ิ้นส่วนของตวัหมากวางไวบ้นพื้นท่ีการเล่น 

อาจมีการเคล่ือนท่ีหรือก าหนดจุดท่ีบนพื้นท่ีนั้นๆ โดยท่ีพื้นท่ีนั้นเปรียบไดเ้หมือน “กระดาน” โดย
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พื้นผิวหรือรูปภาพจะเปล่ียนแปลงไปตามแต่เกมนั้นๆ เกมกระดานมกัจะใชค้วามสามารถเชิงกล

ยทุธ์หรือดวงเป็นส่วนประกอบ สามารถแบ่งประเภทเกมกระดานออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 

2.2.1. เกมครอบครัว (Family Game) 

หมายถึง เกมท่ีมีกฎกติกาไม่ซบัซอ้น สามารถอธิบายใหค้นท่ีไม่เคยเล่นเขา้ใจไดภ้ายใน 5-10 

นาที แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนปอกกลว้ยจนพ่อแม่รู้สึกวา่ไม่ทา้ทาย เกมจะถูกออกแบบมาใหเ้ด็กและ

ผูใ้หญ่สามารถเล่นดว้ยกนัได ้ บอร์ดเกมแนวครอบครัวจึงมีเนน้ใหผู้เ้ล่นตอ้งพูดคุย ถกเถียง หรือหา

โอกาสแกลง้กนั หรือมีการวางแผนท่ีไม่ซบัซอ้น ไม่เก่ียวกบัความรุนแรงหรือประเด็นหนกัๆ 

สามารถเล่นจบไดภ้ายใน 15-60 นาที เช่น  

Codename : เป็นเกมใบค้  า โดยเราจะสมมุติตวัเราวา่เป็นสายลบัท่ีก าลงัจะส่ง Codename ให้

พรรคพวกของเรา เร่ิมเกมเราจะแบ่งทีมเป็นสองฝ่าย ฝ่ายไหนทายค าของทีมตวัเองครบก่อนจะเป็น

ฝ่ายชนะ เกมเป็นลกัษณะผลดักนัเล่น โดยเลือกท าไดแ้ค่ 1 Action ตามหนา้ท่ีของแต่ละคน ไดแ้ก่ 

คนท่ีท าหนา้ท่ีทายค า และคนท่ีท าหนา้ท่ีใบค้  าตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี  1 เกม CODENAM 

หมายเหตุ. จาก  https://dl.acm.org/doi/10.1145/3325480.3325510 
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Geistesblitz (Ghost Blitz) : เป็นเกมเป็นแบบ real time คือแข่งความไวกนั เป็นเกมประเภทเล่น

พร้อมกนั โดยจะมีคนหน่ึงคอยเปิดการ์ด เม่ือเปิดการ์ดออกมาตอ้งดูวา่อะไรคือค าตอบท่ีถูกตอ้ง ผู ้

เล่นท่ีจบัของท่ีถูกตอ้งไวท่ีสุดก็จะเป็นผูช้นะ เกมน้ีเหมาะส าหรับเล่นในกลุ่มเด็กอาย ุ8 ขวบขึ้นไป มี

การฝึกทกัษะการคิดไวและการจ าแนกสีและรูปร่าง 

 

 

ภาพท่ี  2 เกม GEISTESBLITZ 

หมายเหตุ. จาก  http://tabletop-thailand.blogspot.com/2016/08/ghost-blitz.html 

 

Survive: Escape from Atlantis! : เป็นเกมแนว worker and placement เน้ือเร่ืองจะมีอยูว่า่ เราเป็น

นกัส ารวจท่ีเขา้ไปส ารวจในเกาะแอตแลนติสท่ีก าลงัจะจมลงสู่ทะเล เราตอ้งพยายามพานกัส ารวจ

ของเรากลบัขึ้นฝ่ังใหไ้ดก่้อนท่ีเกาะจะจมหายไป เกมเป็นลกัษณะของการผลดักนัเล่น เล่นได ้ 2-4 

คน เม่ือจบเกม ตดัสินแพช้นะดว้ยการนบัคะแนน 

 

http://tabletop-thailand.blogspot.com/2016/08/ghost-blitz.html
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ภาพท่ี 3 เกม SURVIVE: ESCAPE FROM ATLANTIS 

หมายเหตุ. จาก https://medium.com/@boardgameaims/tabletop-review-survive-escape-from-

atlantis-e779686fd05 

 

Camel Up : เป็นเกมแนวการวางแผนท่ีตลอดทั้งเกม กระแสจะด าเนินไปตามดวงและการคาด

เดาค่อนขา้งเยอะ ท าใหค้วามสนุกอยูต่รงท่ีเดาไม่ไดว้า่ทา้ยท่ีสุดใครจะชนะ เพราะกระแสของเกม

สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ผูเ้ล่นจะรับบทบาทเป็นคนท่ีเขา้ไปร่วมในงานแข่งอูฐ โดยจะ

พยายามทายวา่อูฐตวัไหนท่ีจะเขา้เส้นชยัตวัแรกและตวัสุดทา้ย โดยผูเ้ล่นจะเลือกท าไดแ้ค่ 1 action 

จาก 4 action ไดแ้ก่ ทอยเต๋า, หยบิตัว๋แทงอูฐ, แกลง้เพื่อน, ทายผล  

 

 

ภาพท่ี 4 เกม CAMEL UP 

หมายเหตุ. จาก

https://www.littlekrakenboardgame.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8

%B4%E0%B8%A7-camel-up-2nd-edition/ 

 

2.2.2. เกมวางแผน (Strategy Game) 

https://medium.com/@boardgameaims/tabletop-review-survive-escape-from-atlantis-e779686fd05
https://medium.com/@boardgameaims/tabletop-review-survive-escape-from-atlantis-e779686fd05
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เกมท่ีตอ้งใชท้กัษะในการวางแผนมากกวา่เกมครอบครัว มกัจะตอ้งใชก้ารคิด อ่านใจคู่ต่อสู้  และ

การวางกลยทุธ์อยา่งแยบยล เหมาะส าหรับคนท่ีเล่นเกมอยูแ่ลว้และ ‘Gamemer’ ไม่เหมาะส าหรับ 

‘Starter’ ท่ีเพิ่งเร่ิมเล่นเกมใหม่ๆ เกมวางแผนอาจมี ‘ดวง’ เป็นส่วนประกอบบา้ง ใชเ้วลาเล่น 60-120 

นาที แต่บางเกมอาจยาวถึง 180 นาที หรือเป็นมหากาพย ์ 5-6 ชัว่โมงไดเ้ลยก็ได ้ เกมวางแผนนบัได้

วา่เป็นบอร์ดเกมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด แรกเร่ิมถูกใชเ้พื่อ ‘จ าลอง’ สถานการณ์สงครามก่อนรบจริง เช่น โกะ 

หมากลอ้ม และหมากรุก ปัจจุบนัเกมยงัคงนิยมกฎกติกาท่ี ‘เรียบง่าย’ แต่ตวัเกมมีความทา้ทาย ให้

ผลลพัธ์ท่ีสลบัซบัซอ้น เล่นซ ้าไดห้ลายรอบ ไม่น่าเบ่ือ ให้ประสบการณ์ไม่ซ ้าเดิม เช่น 

Catan : คาทานเป็นบอร์ดเกมสมยัใหม่ท่ีโด่งดงัท่ีสุดตวัหน่ึง คร้ัง อีกทั้งยงัมีการจดัแข่งชิงแชมป์

โลกอีกดว้ย คาทานเป็นเกมแนววางแผนท่ีมีดวงแทรกเขา้มาในเกมผสมผสานกบัความน่าจะเป็น

ของทางทอยลูกเต๋า เร่ืองราวกล่าวถึงในยคุของการส ารวจ เรือของเราไดค้น้พบเจอเกาะแห่งหน่ึงช่ือ 

คาทาน แต่เรากลบัไม่ใช่นกัส ารวจเพียงคนเดียวท่ีมาเจอเกาะแห่งน้ี ดงันั้นการแยง่ชิงพื้นท่ีจึงเกิดขึ้น 

เร่ิมตน้เกมทุกคนจะสามารถเลือกพื้นท่ีท่ีเราจะยดึครองได ้2 จุด โดยในแต่ละพื้นท่ีจะใหท้รัพยากรท่ี

แตกต่างกนั เราสามารถสร้างโรงงาน ถนน หรือเก็บการ์ดท่ีเป็น action พิเศษไดแ้ลว้แต่เราจะวางกล

ยทุธ์ โดยส่ิงก่อสร้างหรือการ์ดบางตวัจะท าคะแนนใหก้บัเรา สุดทา้ยใครคะแนนเยอะท่ีสุดก็ชนะไป    

 

ภาพท่ี  5 เกม CATAN 

หมายเหตุ. จาก https://www.boardgamequest.com/catan-3d-edition-is-coming-back/ 
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Village : เป็นเกมแนว worker and placement ท่ีกล่าวถึงการเปลี่ยนผา่น Generation ของตระกูล 

ตวัเกมเล่นได ้2-4 คน ชนะดว้ยการเก็บคะแนน ใครคะแนนมากท่ีสุดชนะ โดยผูเ้ล่นสามารถเลือกได้

วา่จะส่งตระกูลของตวัเองไปท าอะไร เช่น ไปบวช ออกเดินทาง ท าไร่ท านา รับราชการ เป็นตน้ ซ่ึง

แต่ละจุดท่ีผูเ้ล่นเลือกไปจะมีการเก็บคะแนนท่ีแตกต่างกนั ผูเ้ล่นแต่ละคนจึงตอ้งเดินหมากเพื่อไป

แยกชิงคะแนนในแต่ละจุด โดยการเดินหมากในแต่ละคร้ังจะเก่ียวพนัไปถึงอายขุยัของตวัหมากดว้ย 

ดงันั้นใครท่ีหมากตายจนหมดก็จะตอ้งหยุดเล่นไปโดยปริยาย 

 

 

ภาพท่ี  6 เกม VILLAGE 

หมายเหตุ. จาก https://www.boardgamereviewsbyjosh.com/2013/04/village-review.html 

 

Zombicide : Zombicide เป็นเกมแนว Co-op ท่ีนกัสะสมช่ืนชอบมาก เน่ืองจากความอลงัการของ 

miniature และการออกแบบอุปกรณ์ในเกม เป็นเกมหน่ึงท่ีถูกดีไซน์เพื่อน ามา Painting และท า 

Diorama เป็นหน่ึงในเกมท่ีเกมเมอร์สะสมกนั ตวัเกมมีออกมาทั้งหมด 5 ภาค ซ่ึงจะกล่าวถึงการบุก

รุกของเหล่าซอมบ้ีในแต่ละยุคสมยั เหตุการณ์ และสถานท่ี ซ่ึงผูเ้ล่นจะตอ้งว่ิงเขา้ไปท าภารกิจ

ร่วมกบัเพื่อนๆ เกมมีระบบ RPG กล่าวคือ ตวัละครมีค่าประสบการณ์และสามารถพฒันาตวัเองได ้

ท าใหโ้จมตีไดแ้ม่นย  าขึ้นหรือท า counter ไดม้ากขึ้น เกมจะจบเม่ือผูเ้ล่นตายหมด หรือท าภารกิจ

ส าเร็จไปดว้ยกนั  
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ภาพท่ี  7 เกม ZOMBICIDE 

หมายเหตุ. จาก https://bleedingcool.com/games/zombicide-second-edition-enters-last-two-

days-on-kickstarter/ 

 

2.2.3. ปาร์ตีเ้กม (Party Game) 

ปาร์ต้ีเกมถูกออกแบบมาส าหรับเล่นเป็นหมู่คณะ ปกติหมายถึง 8-20 คนหรือมากกวา่ ปาร์ต้ีเกม

ท่ีสนุกคือเกมท่ีอธิบายใหทุ้กคนเขา้ใจไดภ้ายใน 5-10 นาที มีอุปกรณ์ไม่มาก มกัจะใชม้นุษยสัมพนัธ์

และปฏิภาณไหวพริบในการเล่น เช่น  

Werewolf : เป็นเกมท่ีมีช่ือเสียงมากๆ ความสนุกของเกมและประสบการณ์ของผูเ้ล่นจะ

เปล่ียนแปลงไปตามจ านวนคนท่ีเล่น การแกต้วั ความเช่ือใจ และไหวพริบของผูเ้ล่นในกลุ่มนั้นๆ 

เร่ืองราวยอ้นกลบัไปในสมยัยคุกลางท่ีมีการล่าแม่มดหรือปีศาจกนั เกม werewolf จะแบ่งผูเ้ล่น

ออกเป็น 2 ฝ่ายหลกัๆ คือฝ่ายหมาป่าและฝ่ายมนุษย ์กฎมีอยู่แค่ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตายหมดก่อน อีก
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ฝ่ายก็จะชนะ เกมจะเป็นลกัษณะผลดักนัเล่น โดยท่ีฝ่ายมนุษยจ์ะเร่ิมเล่นก่อน และพอตกค ่าหมาป่า

จะกลายร่างมากินมนุษยค์นใดคนหน่ึงไปทีละคน หากมนุษยย์งัหาหมาป่าไปพบ หมาป่าก็จะกิน

มนุษยจ์นหมดหมู่บา้นและชนะไป เกมจะตอ้งใชก้ารเจรจา การโกหก ไหวพริบ เพื่อบอกวา่ตวัเอง

เป็นพวกอีกฝ่ายและมีชีวิตรอดไปจนจบเกม  

 

ภาพท่่ี  8 เกม WEREWOLF1 

 

สามก๊ก : เป็นเกม Party game ท่ีท าออกมาในรูปแบบของ card game โดยจะแบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 3 

ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายจกัรพรรดิ ซ่ึงมีภกัดีคอยปกป้อง ฝ่ายกบฏ และฝ่ายทรยศ โดยแต่ละฝ่ายต่างมี

จุดมุ่งหมายต่างกนัคือ ฝ่ายจกัรพรรดิก็ตอ้งปราบกบฏ ฝ่ายกบฏก็พยายามจะฆ่าจกัรพรรดิ ส่วนทรยศ

ก็คือพยายามจะเหลือรอดเป็นคนสุดทา้ยเพื่อไปสู้กบัจกัรพรรดิตวัต่อตวั เร่ิมเกมทุกคนจะไม่รู้วา่ใคร

เป็นใคร มีเพียงจกัรพรรดิเท่านั้นท่ีตอ้งเปิดเผยตวั เกมจะเป็นลกัษณะของการผลดักนัเล่น โดยการ

หยบิการ์ดและใชก้าร์ดในมือเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตน้ ไม่วา่จะเป็นการใชมี้สุขลืมเมือง (ท าให้

 
1 หมายเหต.ุ จาก 
https://blog.maqe.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84
%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%8
7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-
%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A
2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9
%80%E0%B8%81%E0%B8%A1-werewolf-b06d6955a661 
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ผูเ้ล่นหยดุเล่น 1 ตา) หรือเกาทณัฑพ์นัดอก (ท าใหผู้เ้ล่นทุกคนตอ้งลงป้องกนั เพื่อบงัคบัใหคู้่ต่อสู้ลง

การ์ดป้องกนั) เมกจะจบก็ต่อเม่ือมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท าเป้าหมายของตวัเองไดส้ าเร็จ  

 

ภาพท่ี 9 เกม สามก๊ก 

หมายเหตุ. จาก http://kodhitboardgame.blogspot.com/2018/12/700-3-2-10-30-60-1.html 

 

จากการแบ่งประเภทของเกมดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ เกมถูกแบ่งประเภทโดยค านึงจากจ านวนและ

ลกัษณะของผูเ้ล่นเป็นหลกั หรือมีแสดงให้เห็นเป็นนยัยะวา่ ลกัษณะนิสัยของกลุ่มและ

ความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท ากิจกรรมหรือเล่นเกมใดเกมหน่ึง อีก

ทั้งในแต่ละเกมจะมีองคป์ระกอบร่วมกนัคือ เร่ืองราวท่ีดึงดูดความสนใจของผูเ้ล่น mechanic หรือ

วิธีการเล่นท่ีเขา้ใจง่าย และการออกแบบอุปกรณ์ เม่ือองคป์ระกอบทั้งสามสอดประสานกนัอยา่งลง

ตวั จะสร้างความรู้สึกร่วมกบักิจกรรมหรือเกมนั้นๆ ขึ้นมา   

 

2.3 ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัจังหวัดอยุธยา 
2.3.1 มรดกโลกกบัจังหวัดอยุธยา 
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จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นอดีตราชธานีของไทยมีหลกัฐานของการเป็นเมืองในลุ่ม

แม่น ้าเจา้พระยา ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 - 18 โดยมีร่องรอยของท่ีตั้งเมืองโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ และเร่ืองราวเหตุการณ์ในลกัษณะต านานพงศาวดาร ไปจนถึงหลกัศิลาจารึก ซ่ึงถือวา่

เป็นหลกัฐานร่วมสมยัท่ีใกลเ้คียงเหตุการณ์มากท่ีสุด ซ่ึงเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนคร 

หรือเมืองพระราม มีท่ีตั้งอยู่บริเวณดา้นตะวนัออกของเกาะเมืองอยธุยา มีบา้นเมืองท่ีมีความเจริญ

ทางการเมือง การปกครอง และมีวฒันธรรมท่ีรุ่งเรืองแห่งหน่ึง มีการใชก้ฎหมายในการปกครอง

บา้นเมือง 3 ฉบบั คือ พระอยัการลกัษณะเบด็เสร็จ พระอยัการลกัษณะทาส พระอยัการลกัษณะกูห้น้ี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกูเ้อกราชคืนมาไดใ้น พ.ศ. 2127 และ เสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 ใน 

พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทรงกอบกูเ้อกราชไดใ้นปลายปีเดียวกนัแลว้ทรงสถาปนา 

กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยกวาดตอ้นผูค้นจากกรุงศรีอยธุยาไปยงักรุงธนบุรีเพื่อสร้างเมือง

ใหม่ แต่กรุงศรีอยธุยาไม่ไดก้ลายเป็นเมืองร้างยงัคงมีคนรักถ่ินฐานบา้นเดิมอาศยัอยู่และราษฎรท่ี

หลบหนีไปไดก้ลบัเขา้มาอยูร่วมกนั ต่อมาไดรั้บการยกยอ่งเป็นเมืองจตัวาเรียก "เมืองกรุงเก่า" 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงยกเมืองกรุงเก่าขึ้นเป็นหวัเมืองจตัวา

เช่นเดียวกบัสมยักรุงธนบุรี หลงัจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดใหจ้ดัการ

ปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้นโปรดใหจ้ดัการ

ปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้นโดยใหร้วมเมืองท่ีใกลเ้คียงกนั 3 - 4 เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีขา้หลวง

เทศาภิบาลเป็นผูป้กครอง โดยในปี พ.ศ. 2438 ทรงโปรดใหจ้ดัตั้งมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบดว้ย

หวัเมืองต่างๆ คือ กรุงเก่าหรืออยธุยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี 

ต่อมาโปรดใหร้วมเมืองอินทร์ และเมืองพรหมเขา้กบัเมืองสิงห์บุรี ตั้งท่ีวา่การมณฑลท่ีอยธุยา และ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 เปล่ียนช่ือจากมณฑลกรุงเก่าเป็นมณฑลอยธุยา ซ่ึงจากการจดัตั้งมณฑลอยธุยา

มีผลใหอ้ยธุยามีความส าคญัทางการบริหาร การปกครองมากขึ้นการสร้างส่ิงสาธารณูปโภคหลาย

อยา่งมีผลต่อการพฒันาเมืองอยธุยาในเวลาต่อมา จนเม่ือยกเลิกการปกครองระบบเทศาภิบาล 

ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยธุยาจึงเปล่ียนฐานะเป็นจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาจนถึงปัจจุบนัในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีไดมี้นโยบาย

บูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยธุยาเพื่อเป็นการฉลองยี่สิบหา้พุทธศตวรรษประจวบกบัในปี 

พ.ศ. 2498 นายกรัฐมนตรีประเทศพม่าเดินทางมาเยอืนประเทศไทยและมอบเงินจ านวน 200,000 

บาท เพื่อปฏิสังขรณ์วดัและองคพ์ระมงคลบพิตรเป็นการเร่ิมตน้การบูรณะโบราณสถานในอยธุยา

อยา่งจริงจงั ซ่ึงต่อมากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานส าคญัในการด าเนินการ จนองคก์ารศึกษา
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วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีมติใหข้ึ้นทะเบียนนครประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยาเป็น " มรดกโลก " เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2534 มีพื้นท่ีครอบคลุมในบริเวณ

โบราณสถานเมืองอยธุยาถึง 3000 ไร่(ส านกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2559) 

จากการงานวิจยัการศึกษาอตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ของนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาใน

ฐานะมรดกโลก (สายหยดุ อุไรสกุล และคณะ 2554) กล่าวถึง อตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ท่ีสนบัสนุน

ใหพ้ระนครศรีอยธุยากลายเป็นมรดกโลกได ้ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 3 วา่ดว้ยเร่ืองของการ

เป็นส่ิงท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีหาไดย้ากยิง่ หรือเป็นพยานหลกัฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ

อารยธรรม ซ่ึงคงเหลืออยูห่รือหายสาบสูญไปแลว้ ดว้ยเหตุน้ีอยธุยาจึงไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็น

มรดกโลก ดว้ยเหตุปัจจยัยอ่ย 4 ประการ  ดงัน้ี 

• ท าเลท่ีตั้งและการวางแผนผงัเมือง : ต าแหน่งท่ีตั้งเป็นจุดชุมนุมของแม่น ้า มีการ

ออกแบบผงัเมืองอยา่งซบัซอ้นเหมาะสมกบัชุมชนท่ีอาศยัการสัญจรทางน ้าเป็นหลกั ซ่ึงเป็น

รูปแบบของการตั้งถ่ินฐานแบบไทยๆ ลกัษณะดงักล่าวเอ้ืออ านวยต่อการรักษาพระนคร การ

ป้องกนัการรุกรานของขา้ศึกศตัรูและการจดัระบบสาธารณูปการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสังคม

เมือง จนสามารถพฒันาการสู่ความรุ่งเรืองในยามสงบสุข 

• แม่แบบในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ : โดยไดถ้่ายทอดความงาม ความรุ่งเรือง

ของอยธุยามาไวใ้นทุกแง่ทุกมุม ไม่วา่จะเป็นระเบียบผงัเมือง การจดัวางอาคาร ช่ือสถานท่ี

ต่างๆ ลกัษณะสถาปัตยกรรม อาคารบา้นเรือน ตลอดจนวิถีชีวิต 

• เอกลกัษณ์ดา้นกายภาพดา้นประวติัศาสตร์และดา้นอารยธรรม ซ่ึงหานครโบราณ

ในเอเชียหรือในโลกเป็นไม่มี 

• เอกลกัษณ์ดา้นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นในภาคพื้นเอเชีย เช่น 

เจดีย ์ปรางค ์และปราสาท มีความเป็นพิเศษไม่สามารถพบเห็นในท่ีอ่ืนๆ แสดงใหเ้ห็นถึง

ความต่อเน่ืองและวิวฒันาการดา้นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมมาสู่ลกัษณะท่ีเป็นแบบไทยแท ้

และไม่สามารถสร้างทดแทนไดใ้นปัจจุบนั 

 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ อยธุยาเป็นเมืองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอจัฉริยะภาพทั้งทางดา้นการวางผงัเมือง 

การบริหารและการจดัระบบน ํ ํ
ํ ํ ํ
ํ ํ ํ
ํ ํ ํ
ํ ํ้

า ดา้นสถาปัตยกรรม จนตลอดถึงการอยู่ร่วมกนัของชุมชนซ่ึงมีวิถี

ชีวิตสอดคลอ้งกบัต าแหน่งแห่งท่ีของนครประวติัศาสตร์ ซ่ึงขึ้นช่ือวา่ “เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของไทย” 
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ค าขวัญประจ าจังหวัด 

ราชธานีเก่า อู่ขา้วอู่น ้า เลิศล ้ากานทก์วี คนดีศรีอยธุยา เลอคุณค่ามรดกโลก 

 

สรุปเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา 

กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในประวติัศาสตร์ของไทย ด ารงความส าคญั

สืบเน่ืองตั้งแต่ไดรั้บการสถาปนาใน พ.ศ. 1493 จนกระทัง่เสียกรุง พ.ศ.  2310 ยาวนานถึง 417 ปี 

ดว้ยภูมิสถานเมืองท่ีเอ้ือต่อการติดต่อสัมพนัธ์กบัดินแดนต่างๆ ทั้งท่ีอยูภ่ายในผืนแผน่ดินและ

ดินแดนโพน้ทะเล สร้างความมัน่คงทางการเมืองการปกครองและความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ  

เหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์กรุงศรีอยธุยานบัแต่สถาปนา พ.ศ. 1493 ถึงเสียกรุง พ.ศ. 

2310 แสดงใหเ้ห็นความส าคญัของความสามคัคีและความร่วมแรงร่วมใจ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

• 4 มีนาคม 1893 พระเจา้อู่ทองเช้ือสายพระเจา้ไชยศิริ สถาปนากรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 

เป็นปฐมกษตัริย ์

• พ.ศ. 1920 สมเด็จพระนครอินทราธิราชทรงเสด็จไปประเทศจีน เม่ือคร้ังครองเมือง

สุพรรณบุรี 

• พ.ศ. 1921 อาณาจกัรอยธุยา ผนวกอาณาจกัรสุโขทยัไวใ้นอ านาจ 

• พ.ศ. 1933 สมเด็จพระราเมศวรทรงท าสงครามขยายพระราชอาณาเขตไปยงัลา้นนาและ

กมัพูชา ทรงยกทพัไปตีเชียงใหม่ได ้แลว้ตอ้นชาวเมืองพทัลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และ

จนัทบุรี แลว้ยกทพัไปตีเมืองกมัพูชาได ้

• พ.ศ. 1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครองราชย ์

• พ.ศ. 2001 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตั้งกฎมณเทียรบาลขึ้นเป็นกฎหมายส าหรับการ

ปกครอง แบ่งออกเป็น พระต าราวา่ดว้ยการวางแผน พระธรรมนูญวา่ดว้ยต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

และพระราชก าหนด เป็นขอ้บงัคบัส าหรับราชส านกั 

• พ.ศ. 2111 –สงคราม- พม่า  พระเจา้บุเรงนองเขา้ลอ้มกรุงศรีอยธุยา แมก้องทพัพระไชยเว

ษฐามาช่วย แต่กลบัถูกพม่าตีกลบัไป 

• 7 สิงหาคม 2112 อยธุยาเสียเอกราชแก่พม่า เพราะความแตกความสามคัคีและการเป็นไส้ศึก 



  20 

• 17 เมษายน 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประราชอิสรภาพท่ีเมืองแครง 

•  29 กรกฎาคม 2133 วนัขึ้นครองราชยข์องสมเด็กพระนเรศวร 

• 25 มกราคม 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระท ายทุธหตัถึไดช้ยัชนะจากสมเด็ก

พระมหาอุปราชา 

• พ.ศ. 2142 สมเด็กพระเอกกาทศรถเป็นแม่ทพัไปปราบปรามความไม่สงบท่ีเชียงใหม่ 

• พ.ศ. 2303 พม่าส่งกองทพัมาตีอยธุยา 

• พ.ศ. 2307 พะเจา้มงัระไดย้กทพัเขา้มาทางเมืองทะวายและตีเมืองรายทาง เขา้ลอ้มกรุงศรี

อยธุยา 

• 20 มิถุนายน 2309 ค่ายบางระจนัแตก 

• 3 มกราคม 2309 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชตีฝ่ากองทหารหม่ออกจากกรุงศรีอยธุยาไป

ทางทิศตะวนัออก 

• 7 เมษายน 2310 กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าคร้ังท่ี 2 ในสมยัพระเจา้เอกทศั หลงัจากพม่าลอ้ม

กรุงอยู ่1 ปี 2 เดือน 

 

2.4.2 ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต 

การตั้งถ่ินฐานของมนุษยต์ั้งแต่สมยัอดีตมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ 

ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลแ้หล่งอาหารและในท่ีซ่ึงมีความปลอดภยั อยธุยาตั้งอยูใ่นท่ีราบลุ่มดินดอน

สามเหล่ียมเจา้พระยาตอนล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกและการคมนาคม ท า

ใหอ้ยธุยากลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเมืองหน่ึง 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในพระนครศรีอยุธยา 

1) สภาพภูมิศาสตร์ 

พระนครศรีอยธุยามีเป็นท่ีราบท่ีมีน ้าท่วมถึง มีแม่น ้าลอ้มรอบ ไดแ้ก่ แม่น ้าป่าสัก แม่น ้า

เจา้พระยา แม่น ้าลพบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ นอกนั้นยงัมีลกัษณะคลา้ยเกาะ มีคูคลองจ านวนมากตดั

ผา่น ท าใหผู้ค้นนิยมสัญจรทางน ้าเป็นหลกั วิถีชีวิตจึงผกูพนักบัแม่น ้าล าคลอง การท าเรือ และการ
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ปลูกขา้ว อีกทั้งตวัเมืองยงัเป็นเมืองก่ึงเมืองท่า เน่ืองจากตั้งอยูไ่ม่ไกลจากทะเลมากนกั ท าใหอ้ยธุยา

สามารถติดต่อแลกเปล่ียนดา้นการคา้และวฒันธรรมกบัต่างชาติอยูต่ลอดเวลา มีการใชป้ระโยชน์

จากหวัเมืองเป็นงวงชั้น กล่าวคือ ชั้นในเป็นแหละการคา้และชุมชนท่ีอยูอ่าศยั ชั้นกลางเป็นแหล่ง

เพาะปลูกและท าการเกษตรหรืออู่ขา้วอู่น ้าของคนในชุมชน พื้นท่ีชั้นนอกท่ีอยู่ห่างออกไปมี

ความส าคญัทางตอนเหนือและใต ้ เป็นแหล่งของป่าหายาก นอกจากขา้วแลว้ ยงัเป็นแหล่งสวน

ผลไมท่ี้ส าคญั เช่น ทุเรียน มะพร้าว หมากพลู ส้ม กลว้ย อีกทั้งยงันิยมใชไ้มไ้ผม่าท าเป็นขา้วของ

เคร่ืองใชด้ว้ย  

 

2) ภูมิหลงัทางประวัติศาสตร์ 

จากบนัทึกของจีนแสดงใหเ้ห็นวา่ ชุมชนน้ีมีการติดต่อคา้ขายมาอยา่งยาวนาน จนกระทัง่

สถาปนาไดพ้ฒันาความเจริญในหลายๆ ดา้นควบคู่ไปดว้ย โดยศูนยก์ลางของการปกครองมีกษตัริย์

เป็นประมุขทั้งทางโลกและทางพิธีกรรม การสร้างวดัมหาธาตุยงัแสดงใหเ้ห็นความศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุด 

จึงกลายเป็นศูนยก์ลางของพิธีกรรมต่างๆ ท าใหผู้ค้นมีวิถีชีวิตผกูพนักบัความเช่ือและการคา้มาอยา่ง

ยาวนาน 

 

3) การขยายตัวของชุมชนเมือง  

ในปัจจุบนั จงัหวดัอยธุยาไดรั้บการยอมรับในฐานะจงัหวดัท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์อนัเป็น

มรดกโลกท่ีส าคญัท่ีหน่ึงของไทย อีกทั้งยงัอยูใ่กลก้บักรุงเทพฯ ท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวอยู่อยา่งสม ่าเสมอ การเดินทาง การคมนาคมส่วนใหญ่เปล่ียนไปเพื่อการรองรับ

นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ ไม่วา่จะเป็นการนัง่เรือเท่ียวชมทศันียภาพ การขี่ชา้งชมเมือง การเดินทาง

โดยรถตู ้ รถไฟ และการจดัสร้างเส้นทางจกัรยานเพื่อการท่องเท่ียว เป็นตน้ อีกทั้งการตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรม ท าใหว้ิถีชีวิตเปล่ียนไปเป็นอยา่งมาก คนส่วนมากละทิ้งการท านาและหตักรรมเพื่อ

เขา้ไปท างานในโรงงาน ท าใหรู้ปแบบการใชชี้วิตแบบชุมชนขนาดเลก็ท่ีพึ่งพาอาศยักนั กลายเป็น

สังคมแบบอุตสาหกรรมท่ีเนน้การแบ่งงานแบ่งหนา้ท่ี โดยท่ีสินคา้หรือการบริการเป็นลิขสิทธ์ิของ

นายทุน 

 

การบริโภคและอุปโภคของชาวเมืองในอดีต 
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จากงานวิจยั วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 22 ถึง

พ.ศ. 2310 (พชัพรรณ เสือคง 2553) กล่าววา่ จากภูมิประเทศท่ีมีแม่น ้าตดัผา่นหลายสายท าให้

ภูมิภาคตรงน้ีเป็นท่ีราบลุ่มท่ีน ้าท่วม การอุปโภคบริโภคของชาวเมืองจึงพึ่งพิงสายน ้ า โดย

บริโภคขา้ว พืชผกัผลไม ้ และสัตวน์ ้าเป็นหลกั ประกอบอาหารแบบง่ายๆ ภายในครัวเรือน 

รวมถึงยงัมีการถนอมอาหารโดยท าปลาตากแหง้ ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกต่างแดนดว้ย 

โดยอา้งถึงการบนัทึกของตุรแปงท่ีกล่าววา่ ในอยธุยามีปลาจ านวนมาก แต่ก็มีรสดีมาก 

โดยเฉพาะปลาตากแหง้ ส่วนการจบัปลาก็จะใชก้ระบวนการแบบง่ายๆ เช่น การใชแ้ห อวน และ

เฝือกกั้น นิยมน ามาท าแกง โดยใชเ้คร่ืองเทศใกลต้วั ไดแ้ก่ พริก ขิง บางก็นิยมใส่กะปิ นอกจากน้ี

ชาวเมืองยงัมีการเรียนรู้การถนอมอาหารทั้งการหมกั การตาก การดอง และการกวน เช่น 

หน่อไมด้อง ทุเรียนกวน ขนุนกวน ปลาร้า มะม่วงดอง ขิงดอง แตงดอง เป็นตน้ อีกทั้งยงัมี

วฒันธรรมการเคี้ยวหมาก เคี้ยวตั้งแต่เด็ก ซ่ึงมีนยัยะการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ และเพื่อไม่ใหมี้กล่ิน

ปาก 

 

ประเพณีและการเกษตร 

ประเพณีส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตท่ีมีความผกูพนักบัสายน ้าและผืนแผน่ดิน เช่น การ

สัญจรทางน ้า และการท านา ผสมผสานกบัความเช่ือในทางพุทธศาสนา ดงัน้ี 

1) พระราชพิธีอาศยธุ หรือการแข่งเรือ เป็นพิธีท่ีจดัในเดือนสิบเอด็ เน่ืองจากมกัจะมี

ฝนตกและน ้าหลาก ชาวบา้นวา่งจากการปักด ารอเวลาน ้ าลดขา้วในนาสุก จึงจดัพิธีน้ีเพื่อเส่ียง

ทายวา่ หากเรือกษตัริยช์นะ ลูกคา้พานิชมากมาย ธญัญาหารจะไม่อุดมสมบูรณ์ แต่หากเรือของ

อคัรชายาชนะ  บา้นเมืองจะอุดมสมบูรณ์ บริบูรณ์ดว้ยพืชพนัธุ์และอาหาร ในงานจะมีวงมโหรี

และมีเคร่ืองกระทบจงัหวะท่ีท าจากกระบอกไมไ้ผ ่ ปัจจุบนัการแข่งเรือเป็นประเพณีท่ีจดัไดย้าก

ในอยธุยาเน่ืองจากภูมิประเทศและการจดัการน ้าท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกทั้งยงัขาดช่างผูช้  านาญ

ท่ีมารับช่วงต่อในการต่อเรือแบบดั้งเดิม การต่อเรือในปัจจุบนักลายเป็นการต่อเรือเพื่อใชใ้นงาน

เชิงพานิชยม์ากกวา่งานราชพิธีในสมยัอดีต 

2) พระราชพิธีจรดพระนงัคลั เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบ ารุงขวญั

เกษตรกร ก าหนดจดัขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซ่ึงระยะน้ีเป็นระยะเหมาะสมท่ีจะเร่ิมตน้การท านา

อนัเป็นอาชีพหลกัของประชาชน  
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ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัภูมิปัญญาชาวบ้าน 

จากหนงัสือพระนครศรีอยธุยา : แหล่งเรียนรู้งานช่างพื้นบา้น (ชไมพร พรเพญ็พิพฒัน์, 2545) 

ไดร้วบรวมภูมิปัญญาของจงัหวดัอยธุยาไวด้งัน้ี 

 

 

1. มีดอรัญญิก 

มีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ เดิมเป็นฝีมือชาวเวียงจนัทน์ ประเทศลาว

แห่งบา้นตน้โพธ์ิและบา้นไผ่หนอง ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่ เกิดจากการอพยพยา้ยถ่ินมาเอง

หรือถูกกวาดตอ้นมาในสมยัเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กคราวยกทพัไปตีเมืองเวียงจนัทน์ มีหลกัฐานวา่

นายเทาเป็นผูน้ า ซ่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดพ้ระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็น ขนุนราบริรักษช์าว

เวียงจนัทน์กลุ่มน้ีมีฝีมือทางช่าง ไดแ้ก่ ช่างทองกบัช่างเหล็ก แต่เม่ือพ.ศ. 2365 ไดเ้ลิกอาชีพช่างทอง 

คงเหลือแต่การตีมีดอยา่งเดียว ประกอบกบัภูมิประเทศบริเวณน้ีเป็นอู่ขา้วอู่น ้า มีดงไมไ้ผห่นาแน่น 

มีหนองน ้าและแม่น ้าป่าสักไหลผา่นจึงสะดวกต่อการเดินทางและน าไมไ้ผม่าใชเ้ป็นองคป์ระกอบ

ในการท ามีด คือ น ามาเป็นเช้ือเพลิงในเตาเผาเหลก็ เพราะถ่านไมไ้ผใ่หค้วามร้อนสูงกวา่ไมช้นิดอ่ืน 

และน าล าตน้ไปท าดา้มพะเนิน ดา้มคอ้น และดา้มมีด สมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือราว พ.ศ. 2369 เจา้อนุวงศ์

เวียงจนัทน์เสด็จมาถวายพระเพลิงพระบรมศ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ไดม้าขอให้

ชาวเวียงจนัทน์กลบัประเทศแต่ชาวบา้นไผ่หนองและบา้นตน้โพธ์ิขออยูใ่ตร่้มโพธิสมภาร สร้าง

ช่ือเสียงจากวิชาตีมีดในเมืองไทยต่อไป สาเหตุท่ีไดช่ื้อวา่มีดอรัญญิก เป็นเพราะสมยัโบราณมีตลาด

ท่ีบา้นอรัญญิก ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ห่างจากหมู่บา้นตน้โพธ์ิและ

หมู่บา้นไผห่นองประมาณ 3 กิโลเมตร ชาวบา้นน าเอามีดไปขายท่ีตลาดแห่งน้ี คนท่ีซ้ือไปก็บอก

ต่อๆ กนัวา่มีดอรัญญิกมีคุณภาพดี เพราะทั้งแขง็แรงทนทาน บางชนิดใชไ้ดน้านตลอดชัว่อายคุน 

และยงัสวยงามประณีต มีดอรัญญิกมีดว้ยกนั 4 ตระกูล ไดแ้ก่ มีดตระกูลเกษตรกรรม มีดตระกูล 

คหกรรม มีดตระกูลอาวุธ และมีดตระกูลอ่ืนๆ ชุมชนทั้งสองน้ีมีงานประเพณีส าคญัคือ การไหวค้รู

หรือไหวค้รูบูชาเตาก าหนดวนัขา้งขึ้นเดือนหกท่ีตรงกบัวนัพฤหสับดี ทุกบา้นจะซ่อมแซมท าความ

สะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่างๆ และน าไปวางไวใ้นท่ีอนัสมควร เตาเผาเหลก็จะตอ้งป้ันกนัใหม่และ

น าเคร่ืองบูชาและอาหารคาวหวานถวายแด่พระภูมิ แม่ธรณีส่วนเคร่ืองสังเวยต่างๆ จะน ามาวางไวท่ี้

เคร่ืองมือแลว้ท าพิธีสวดโองการเชิญเทพเจา้ เป็นธรรมเนียมปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยูคู่่กบัการท ามีด
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อรัญญิก นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้พกัโฮมสเตย ์ชมการท ามีดและลงมือตีมีดดว้ยตนเอง โดยไม่พลาด

ซ้ือมีดอรัญญิก หน่ึงในของดีขึ้นช่ือเมืองอยธุยากลบัไปพิสูจน์คุณภาพกนัดว้ย 

 

การด าเนินการผลติ 

1) ตดัเหลก็ใหไ้ดข้นาดตามความตอ้งการ เผาไฟใหแ้ดงแลว้น าออกมาจากเตาให้คนสามคนใช้

พะเนินตีจนไดรู้ปหุ่น หรือกูน(ชาวบา้นเรียกวา่การ “ หลาบ” เหลก็) 

 

ภาพท่ี  10 การหลาบเหลก็ 

หมายเหตุ. จาก (ศูนส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ 2016) 

 

2) เม่ือไดหุ่้นหรือกูนมีดแลว้ น าเอาเขา้เตาเผาไฟอีกคร้ังหน่ึง แลว้ใชค้น คนเดียวตีดว้ยคอ้นเพื่อขึ้น

รูปมีดใหไ้ดต้ามความตอ้งการ (ชาวบา้นเรียกวา่การ “ซ ้า”) 
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ภาพท่ี 11 การตีดาบด้วยฆ้อนหรือการซ ้า 

หมายเหตุ. จาก (ศูนส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ 2016) 

 

3) เม่ือซ ้าไดรู้ปมีดแลว้ ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ แลว้ใชค้อ้นตีจนเน้ือเหลก็เรียบเป็นมนัเพื่อให้เน้ือเหลก็เหนียว

แน่น คมบาง ตวัมีดตรง (ชาวบา้นเรียกวา่การ “ล าเรียบ หรือ ไห่” 

4) เม่ือไห่ไดรู้ปมีดพอสมควรแลว้ น ามาแต่งดว้ยตะไบ เพื่อใหไ้ดรู้ปเล่มสวยงามขึ้น (เรียกวา่การ 

“แต่ง”) 

 

ภาพท่ี 12 การแต่งดาบ 

หมายเหตุ. จาก (ศูนส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ 2016) 
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5) เม่ือแต่งดว้ยตะไบไดรู้ปแลว้ น ามาขดูคมใหบ้างโดยใชเ้หลก็ขดู เพื่อท าให้ตวัมีดขาวและบาง 

(เรียกวา่การ “ขดู”) 

6) เม่ือขูดไดค้มบางพอสมควรแลว้ ใชต้ะไบหยาบและตะไบละเอียดโสกตามตวัมีด เพื่อใหต้วัมีด 

.23 

6ขาวเรียบร้อย และคมจะบางยิง่ขึ้น (เรียกวา่การ “ โสก” ) 

 

 

ภาพท่ี  13 การโสก 

หมายเหตุ. จาก (ศูนส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ 2016) 

 

7) เม่ือโสกเรียบร้อยแลว้น ามาพานคม โดยใชต้ะไบละเอียดพานขวางของคมมีดเพื่อให้คมมีดบาง

เฉียบ (เรียกวา่การ “พานคมมีด”) 

8) เม่ือพานคมแลว้ก็นามาชุบ “การชุบ” เป็นเร่ืองส าคญัมาก ช่างตอ้งมีความช านาญเป็นพิเศษ โดย

น าเขา้เผาไฟในเตาเพื่อใหค้มแดงตามความตอ้งการวา่เผาขนาดไหนจึงจะเหมาะสมกบัความกลา้ 

แลว้ชุบกบัน ้า คมของมีดจะกลา้แขง็ไม่อ่อนและไม่บ่ิน 
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9) เม่ือชุบแลว้น ามา ฝน หรือลบั โดยใชหิ้นหยาบ และหินละเอียด ใหค้มไดท่ี้สมยัน้ีใชหิ้นกากเพช็ร์ 

(เรียกวา่การ “ลบัคม”) 

10) เม่ือฝนหรือลบัคมไดท่ี้แลว้ จึงน ามาเขา้ดา้มมีด แลว้ใชน้ ้ามนัทาตวัมีดเพื่อกนัสนิม เป็นเสร็จส้ิน

ขั้นตอนการท ามีด 

 

2. การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสน 

ในสมยัโบราณ ชาวอยธุยามีอาชีพท านาเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงในนามกัมีวชัพืชท่ีมาแยง่อาหาร

จากตน้ขา้ว หรือก็คือ ตน้โสนหางไก่ ชาวนาจึงถอนทิ้ง ต่อมาไดมี้ผูค้ิดริเร่ิมน าตน้โสนน้ีมาท าให้

เกิดประโยชน์โดยท าเป็นดอกไม ้เร่ิมจากรูปแบบง่ายๆ จนกระทัง่พฒันารูปแบบใหม่ๆ หลายแบบ  

เช่น ดอกมะลิบาน ดอกมะลิตูม ดอกกุหลาบ ดอกบวั และอ่ืนๆ อีกมากมาย ในปัจจุบนัน้ีมีการท ากนั

อยูแ่ทบทุกหลงัคาเรือนเลยท่ีเดียว เป็นการสร้าง รายไดเ้สริมท่ีดีแก่ครอบครัวในช่วงท่ีวา่งเวน้จาก

การท านาหรืองานประจ า ปัจจุบนัมีการจดัตั้งเป็นกลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ตน้โสนหางไก่อยูท่ี่ 21/1 ม.1 

ต าบลบางยีโ่ท อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13110  

 

ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

ดอกไมป้ระดิษฐ์จกตน้โสนหางไก่ไดมี้การรวมกลุ่มกนัในชุมชน เพื่อท าดอกไม ้ท าให้

ชุมชนมีรายไดเ้ขา้มา และท าใหค้นในชุมชนมีการพบปะ ท ากิจกรรมร่วมกนั 

 

ขั้นตอนการผลติ 

1) น าตน้โสนหางไก่มาตากแดดใหแ้หง้ 

2) ควัน่โสนออกเป็นท่อนตามขนาดตอ้งการ 

3) ปอกเปลือกออกจากตน้โสน 

4) ฝานโสนออกเป็นแผ่นบาง ๆ 
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5) น าโสนแผน่มาตดัเป็นกลีบ 

6) น ากลีบโสนมาเขา้ดอก 

7) ถา้ตอ้งการสีใหน้ ามายอ้มสี 

 

 

3. อฐิมอญ 

เป็นภูมิปัญญาท่ีท าอยา่งแพร่หลายในต าบลบางบาล นบัเป็นแหล่งผลิตอิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของประเทศไทย ท่ีส าคญัคืออิฐถูกใชเ้ป็นส่วนส าคญัในการก่อสร้างโบราณสถาน 

 

การท าอิฐ  

การนวดดิน  

1. ก าหนดจ านวนกอ้นอิฐก่อนวา่ตอ้งการท าจ านวนเท่าใด จากนั้นจึงค่อยกะ ปริมาณส่วนผสม ถา้ 

ตอ้งการอิฐ 6,000 กอ้น ตอ้งใชดิ้นราว 5 คนัรถเข็นและ แกลบ 4 เข่งผสมลง ในบ่อหมกั แลว้ใช ้น ้า

ช่วยในการประสานคลุกเคลา้ (หากตอ้งการท าอิฐจ านวนมาก นอ้ยกวา่น้ีก็เพิ่มหรือลดอตัราส่วนไป

ใหไ้ดส้ัดส่วนกนั)  

2. หากมีขี้ เถา้แกลบจากการเผาคร้ังก่อนสามารถน ามาใส่ ผสมไดป้ริมาณเลก็นอ้ยเพื่อช่วยใหอิ้ฐท่ีได้

มีน ้าหนกัเบา แต่หากผสม มากเกินไปอิฐก็จะแตกหกัไดง้่ายเพราะเปราะ  

3. ใชเ้ทา้ย  ่าดินใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ใชเ้วลานาน 2-3 ชัว่โมง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัแรงคนดว้ย แต่ถา้มีเคร่ือง

ป่ันดิน ก็ตกัดิน ใส่ ลงในเคร่ืองไดเ้ลย ป่ันจนกระทัง่ดินแหลกเป็นเน้ือเดียวกบัแกลบ และเหนียวได้

ท่ี  

4. ขนไปกองไวเ้ป็นจุดๆ พร้อมแม่พิมพ ์เพื่อเตรียมอดั พิมพต์่อไป  

 

การอดัดินลงพมิพ์  
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1. ถา้เป็นพิมพไ์ม ้ ผูท้  าจะวางพิมพใ์นแนวนอน โรยขี้ เถา้ รองพื้นเพื่อไม่ใหแ้บบพิมพติ์ดพื้น

ลานตาก อดัดินลงไป เสร็จแลว้ซดัขี้ เถา้บาง ๆ ลงไปอีกชั้น ยกแบบพิมพอ์อก จะไดแ้ท่งดินเป็นแท่ง 

อิฐตามตอ้งการ  

2. ถา้เป็นพิมพโ์ลหะหรือพิมพพ์ลาสติก พิมพท์ั้ง 2 ชนิดน้ี เป็นบลอ็กส่ีเหล่ียม ขนาดเท่ากนั 

เวลาใช ้ ใหห้งายพิมพข์ึ้น โรย ขี้ เถา้บาง ๆ อดัดิน ใส่ลงไปจนแน่น ปาด หนา้ใหเ้รียบแลว้คว  ่า บน

ลานดิน ยกพิมพ ์ออกจะไดแ้ท่งดิน 

การตาก  

1. ตากแท่งดินไวบ้นลานประมาณ 6-8 ชัว่โมง เพื่อให้ดิน แหง้หมาด  

2. ตกแต่งแท่งดินใหไ้ดส้ัดส่วนโดยใชไ้มต้บเบาๆ หรือใช ้ เคร่ืองไสดิน ใชมี้ดปาด (ส าหรับแท่งดิน

ท่ีไดจ้ากพิมพไ์ม)้  

3. ตากแท่งดินทิ้งไวอี้กประมาณ 2-3 วนั ในระยะน้ีช่าง ท าอิฐจะคอยสังเกตดูวา่แท่งดินแหง้หรือไม่ 

โดยดูจากผิวดินท่ีตอ้งมีสี เทานวล  

4. น าแท่งดินขนใส่กระเตงเพื่อล าเลียงไปเก็บไวใ้นโรงเผาอิฐ 

 

การเผาอฐิ  

1. เรียงแท่งดินให้เรียบร้อย โดยวางเรียงแท่งดินสลบักนั ใหสู้งขึ้นพอประมาณและเปิดช่องดา้นล่าง

ใหค้วามร้อนผา่นเขา้ไปทัว่ถึง  

2. ก่อแท่งดินขึ้นเป็นก าแพงลอ้มรอบอีกชั้นหน่ึง เพื่อควบคุม ความร้อนไม่ใหก้ระจายออกไป

ภายนอกเตาเผา โดยใหก้ าแพงสูงกวา่ แท่งดินดา้นในเลก็นอ้ย 

3. น าแกลบไปกลบแท่งดิน ภายในใหท้ัว่เพื่อเป็นเช้ือเพลิงในการ เผา ปริมาณแกลบท่ีใชใ้นขั้นตอน

น้ี ขึ้นอยูก่บัจ านวนแท่งดินเช่น ถา้ตอ้ง การเผาอิฐ 6,000 กอ้น ใชแ้กลบ ประมาณ 1 คนัรถสิบลอ้ 

เป็นตน้  

4. จุดไฟเผาจากดา้นล่าง จนรอบกองแท่งดิน ใชเ้วลาในการ เผาประมาณ 12-15 วนั แกลบท่ีถูก ไฟ

เผาจะลามต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จน ทัว่ทั้งเตา  
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5. เกล่ียและเติมแกลบเสมอๆ เพื่อใหค้วามร้อนแผก่ระจาย ทัว่ถึง ระหวา่งเผาตอ้งคอยระวงัไฟใน

โรงเผาอิฐอยา่ใหลุ้กลามจน สามารถไหมโ้รงเผาได ้ 

6. เสร็จแลว้จะไดอิ้ฐมอญท่ีพร้อมส่งต่อผูม้ารับซ้ือหรือส่ง ขายต่อไป อิฐบางกอ้นหากไม่ไดรั้บความ

ร้อนจะไม่สุก มีสีด า น าไปขายไม่ได ้ ตอ้งทิ้งไป อิฐคุณภาพดีมีราคาไดแ้ก่ อิฐท่ีมีผิว เนียนเรียบ 

เหล่ียมมุมไดฉ้าก สีสม ่าเสมอกนัทั้งกอ้น ไม่บิดงอ แตกร้าวหรือเปราะหกัง่าย เม่ือเคาะจะมีเสียง

แกร่งคลา้ยโลหะ หาก หกัดูภายในเน้ือดินไม่มีรูพรุน ขนาด และน ้าหนกัโดยเฉล่ียเท่ากนั ทุกกอ้น 

 

4. เคร่ืองจักสาน 

ค าวา่ “ จกัสาน” ค าวา่ จกั คือ การท าใหเ้ป็นแฉก เป็นหยกัๆ ดว้ยฟันเล่ือย หรืออีกวิธีการ

หน่ึง การท่ีชาวบา้นใชค้มมีดผา่ไมไ้ผแ่ลว้ท าใหเ้ป็นเส้นบางๆ วิธีการอยา่งน้ีก็เรียกวา่ จกั เช่นกนั 

ส่วนไมไ้ผ ่หรือ หวาย ท่ีจกัออกมาเป็นเส้นบางๆ นั้นเรียกวา่ ตอก ถึงตอนน้ีการท่ีชาวบา้นน าตอกมา

ขดักนัจนเกิดลวดลายท่ีตอ้งการ เราเรียกวา่ สาน ต่อจากนั้นแลว้ก็จะเป็นการสร้างสรรคใ์หเ้กิด

รูปทรงต่างๆ จนทา้ยท่ีสุดเป็นภาชนะสามารถน าไปใชส้อยไดต้ามตอ้งการ 

เคร่ืองจกัสานเป็นเคร่ืองมือทีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีทัว่โลกใชอ้ยา่งแพร่หลาย การท าเคร่ืองจกัสานโดยทัว่ไป

มีกลวิถีคลา้ยคลึงกนั แต่ใชว้ตัถุดิบแตกต่างกนัไปตามสภาพภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ิน ขึ้นอยูก่บั

ภูมิศาสตร์ ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นในแต่ละทอ้งถ่ินนั้นๆ (วิบูรณ์ ล้ีสุวรรณ, 2541 

: 3) ส าหรับจงัหวดัอยธุยา ดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ท่ีดินส่วนใหญ่ใชท้ า

การเกษตร จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชจ้กัสานหลายชนิด นอกจากนั้นในบริเวณท่ีราบลุ่ม 

เจา้พระยา ซ่ึงเป็นท่ีโล่ง ประชาชนนิยมปลูกไมไ้ผไ่วต้ามบริเวณหมู่บา้น  

สามารถแบ่งเคร่ืองจกัสานตามหนา้ท่ีใชส้อยได ้ดงัน้ี 

• เคร่ืองจกัสานไมไ้ผท่ี่ใชเ้ป็นภาชนะ ไดแ้ก่ กระบุง กระจาด กระทาย กระบา กระ

ทอ กระพอ้ม กระเชอ กระเชา้ กระพอก ชะลอม ตะกร้อ ปุ้งก๋ี หลวั ตะกร้า เข่ง ฯลฯ 

• เคร่ืองจกัสานไมไ้ผท่ี่ใชเ้ป็นเคร่ืองตวง ไดแ้ก่ กระชุ สัด กระบุง ฯลฯ 

• เคร่ืองจกัสานไมไ้ผท่ี่ใชใ้นครัวเรือน ไดแ้ก่ พดั กระชอน ตะแกรง ฝาชี กระดง้ 

หวด  
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• เคร่ืองจกัสานไมไ้ผท่ี่ใชเ้ป็นเคร่ืองประกอบ อาคารบา้นเรือน ไดแ้ก่ ฝาบา้น 

พื้นบา้น หลงัคา ฯลฯ 

• เคร่ืองจกัสานไมไ้ผท่ี่ใชเ้ป็นเคร่ืองจบัดกั สัตวแ์ละขงัสัตวน์ ้า ไดแ้ก่ ชนาง ลอบ สุ่ม 

ไซ กระบงั กระจู ้กระชงั ตะขอ้ง ตะแกรง จัน่ ฯลฯ 

• เคร่ืองจกัสานไมไ้ผท่ี่ใชเ้ป็นเคร่ืองใชอ่ื้นๆ เช่น เส่ือล าแพน แผงร้ัว กรงนก สุ่มไก่ 

เป็นตน้ 

นอกจากเคร่ืองจกัสานไมไ้ผ ่ ซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัสานท่ีท ากนัแพร่หลายแลว้ ยงัมีเคร่ืองจกั

สานท่ีท าจากวสัดุอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่ หวาย ใบลาน ใบตาล เป็นตน้ 

• เคร่ืองจกัสานหวายง ไดแ้ก่ ตะกร้าห้ิว กระชุกส าหรับใส่หมู เป็นตน้ 

• เคร่ืองจกัสานใบลานและใบตาล ไดแ้ก่ ปลาตะเพียนสาน งอบ หมวก เคร่ืองเล่น

เด็กต่างๆ เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัเคร่ืองจกัสานในจงัหวดัอยธุยา นอกจากปลาตะเพียนท่ีท่าวาสุกรีแลว้ ก็ยงัมีการ

ท างอบและหมวกใบลานท่ีอ าเภอบางปะหนั เคร่ืองจกัสานดว้ยหวาย ท าท่ีต าบลหวัเวียง บา้นกระทุ่ม 

ต าบลบา้นโพธ์ิ การท าจกัสานไมไ้ผ ่เช่น กระจาด ตะแกรง กระบุง ท่ีบา้นตานิม สานพดัสี  

 

วิธีการจักตอก 

1. การจกัตอกป้ืน แบ่งไมไ้ผอ่อกเป็นช้ินๆ ตามขนาดท่ีตอ้งการ ใชมี้ดจกัตอกเอาส่วนในออก (ขี้
ตอก) จกัในส่วนท่ีเหลือออกเป็นเส้นบางๆ แลว้หลาวใหเ้รียบร้อยตากแดดใหแ้หง้ 

2. การจกัตอกตะแคง ใชวิ้ธีเดียวกนักบัการจกัตอกป้ืนเบ้ืองตน้ แต่การจกัใหเ้ป็นเส้นตอกจะท าการ

จกัทางผิวเป็นเส้นเลก็กวา่ตอกป้ืน ท าการหลาวใหเ้รียบร้อย แลว้น าออกตาก 

 

การสาน 
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เร่ิมสานจากฐานดา้นล่างดว้ยเส้นตอกสองชนิด คือ ตอกยืน (ตอก-ตั้ง) ซ่ึงจะมีลกัษณะคอด

ตรงกลางต่างจากตอกทัว่ๆ ไป และตอกนอน (ตอกสาน) ท่ีมีขนาดกวา้งเท่ากนัเท่ากนัทั้งเส้นตาก

ปกติ เหตุท่ีตอกยนืมีลกัษณะพิเศษ เน่ืองมาจากเม่ือสานเสร็จจะไดต้ะกร้าท่ีมีฐานเลก็ และค่อยๆ 

บานขึ้นบริเวณปาก 

 

การรมควัน 

เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการสานเพื่อเพิ่มความแขง็แรง สวยงาม แก่เคร่ืองจกัสานดว้ยหวาย 

ในส่วนท่ีตอ้งการเสริมเป็นพิเศษไดแ้ก่ ปาก ขา หู การผกูและพนัดว้ยหวาย จะเสริมใหเ้คร่ืองจกัสาน

เกิดความสวยงาม 

 

การถักและพนั 

เม่ือสานตวัเรียบร้อยก็ถึงการรมควนัโดยจะท าในวนัท่ีไม่มีลม ใชฟ้างพรมน ้าหมาดๆ เป็น

เช้ือเพลิงเพื่อใหเ้กิดควนัมาก รมจนเคร่ืองจกัสานมีสีเหลืองเท่ากนัทั้งใบ แลว้น ามาเขา้ส่วนประกอบ

หวาย มีการผกูปาก พนัขา ใส่ฐานและหูห้ิว 

 

5. ปลาตะเพยีนจากใบลาน 

ปลาตะเพียนใบลานเป็นงานหตัถศิลป์ท่ีสืบทอดต่อๆ กนัในชาวมุสลิม โดยเร่ิมตน้จาก

ทอ้งท่ีท่าวาสุกรี บา้นหวัแหลมท่ีอยูคู่่อยธุยามาเป็นเวลาร่วมร้อยปีนบัไดว้า่ อยธุยาเป็นแหล่งผลิต

ปลาตะเพียนสานใบลานใหญ่ท่ีสุดในประเทศ โดยเช่ือกนัวา่ปลาตะเพียนเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ

อุดมสมบูรณ์ เพราะช่วงท่ีปลาโตเตม็ท่ีกินไดอ้ร่อยเป็นช่วงท่ีขา้วตกรวงพร้อมเก็บเก่ียวพอ ดีเรียกวา่

เป็นช่วง “ขา้วใหม่ปลามนั” ดว้ยความเช่ือในเร่ืองดงักล่าว จึงมีผูนิ้ยมน าใบลานแหง้มาสานขดกนั

เป็นปลาตะเพียนจ าลองขนาดต่างๆ แลว้ผกูเป็นพวงๆ แขวนไวเ้หนือเปลนอนของเด็กอ่อนเพื่อให้

เด็กดูเล่น และถือเป็นส่ิงมงคลส าหรับเด็ก เท่ากบัอวยพรใหเ้ด็กเจริญเติบโตมีฐานะมัง่คัง่อุดม

สมบูรณ์ดุจปลาตะเพียนใน ฤดูขา้วตกรวง บา้งก็มีความเช่ือวา่ ปลาตะเพียนเป็นส่ิงสิริมงคล ท าให้

เงินทองไหลมาเทมา บา้งก็ว่า หากบา้นไหนแขวนปลาตะเพียนไวห้นา้บา้นจะท าใหบ้า้นนั้นมัง่มีศรี
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สุข ท ามาคา้ขึ้น นอกจากน้ีปลาตะเพียนยงัมีนยัยะท่ีบ่งบอกถึงเร่ืองความขยนัหมัน่เพียรอีกดว้ย ปลา

ตะเพียนสานเป็นเคร่ืองแขวนท่ีประกอบดว้ยช้ินส่วนส าคญั 6 ช้ินคือ กระโจม แม่ปลา กระทงเกลือ 

ปักเป้า ใบโพธ์ิ และลูกปลา มี 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีเขียนเป็นลวดลายตกแต่งสวยงามส าหรับแขวน

เหนือเปลลูกผูมี้บรรดาศกัด์ิ และ ชนิดเป็นสีใบลานเรียบๆ ไม่มีการตกแต่งอยา่งใดใชแ้ขวนเหนือ

เปลลูกชาวบา้นธรรมดาสามญั ปลาตะเพียนใบลานท่ีมีลวดลายสีสันต่างๆ อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 

เป็นปลาตะเพียนท่ีประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 สืบทราบไดเ้ป็นเลาๆ ว่าหลวงโยธาฯ 

ขา้ราชการเกษียณผูมี้นิวาสสถานอยูใ่กลส้ะพานหนั ต าบลวงับูรพา กรุงเทพฯ เป็นผูป้ระดิษฐ์คิดท า

ใหส้วยงามขึ้น แลว้น าออกจ าหน่ายตามงานวดัต่างๆ นบัแต่นั้นมาคนก็หนัมานิยมปลาตะเพียนสาน

กนัมากขึ้น ปัจจุบนัความนิยมการสานปลาตะเพียนไปแขวนเปลใหเ้ด็กอ่อนอาจจะเหลือนอ้ยมากแต่ 

กลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและสร้างรายไดใ้หค้รอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ความเป็นมาของปลาตะเพยีนใบลาน 

การสานปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเก่าแก่ท่ีท าสืบต่อกนัมาตั้งแต่ บรรพบุรุษนานกวา่ 

100 ปี โดยเร่ิมตน้ในชุมชชาวมุสลิม โดยในอดีตการเดิมทางเขา้มาของชาวมุสลิมนั้น เร่ิมตน้จาก

การคา้ และไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นเมืองพระนครศรีอยธุยามาตั้งแต่คร้ังสมยัท่ีอยธุยา เพื่อสาน

ความสัมพนัธ์ทางการคา้และการทูตกบันานาประเทศเป็นหลกั (จิดาพร แสงนิล 2548) และมีการ

รวมตวัอยูเ่ป็นชุมชนของตวัเอง เช่น ชุมชนแขกคลองตะเคียน ชุมชนแขกตะเก่ีย เป็นตน้ ชุมชน

ดงักล่าวนิยมอยูอ่าศยับนแพ มีอาชีพคา้ขาย  ส่วนการสานปลาตะเพียนในสมยัก่อนนั้นก็นิยมสาน

กนัในช่วงเวลาท่ีน ้าหลาก เพราะคนสมยัก่อนจะประกอบอาชีพล่องเรือเคร่ืองเทศ ดงันั้นช่วงเวลาน ้า

ไหลเช่ียวรุนแรง จึงไม่นิยมล่องเรือไปขายของ แต่จะหันมาประกอบอาชีพอ่ืนแทน การสานปลา

ตะเพียนในสมยัโบราณไม่ไดน้ าใบลานมาสาน แต่นิยมน าใบมะพร้าวมาสาน โดยนิยมมาสานไวบ้น

เปลเด็กใหเ้ด็กนอนเล่นก่อนจะหลบัไป นอกจากน้ียงัมีความเช่ือในเร่ืองโชคลาบ ความเป็นมงคล 

และดว้ยความท่ีปลาตะเพียนมกัจะอยูร่วมกนัเป็นฝงู โมบายปลาตะเพียนจึงเป็นสัญลกัษณ์ของความ

สามคัคีอีกดว้ย ปลาตะเพียนรุ่นแรกท่ีสร้างขึ้นเรียกวา่ “ปลาโบราณ” โดยจะท าเป็นตวัปลาขนาด

เลก็ๆ ขนาด 1-3 ตวัเท่านั้น ปลาตะเพียนใบลานมกัทาดว้ยสีเหลืองซีดๆ ท่ีท าดว้ยวตัถุดิบตาม

ธรรมชาติท่ีเรียกวา่ “รงค”์ ผสมกบัน ้ามนัวานิช แลว้น าไปเสียบไมส้ าหรับหอ้ยแขวนเลยและปลา

ตะเพียนใบลานในสมยัก่อนยงัมีจ านวนนอ้ยมากถา้เทียบกบัปัจจุบนั (go.ayutthaya 2020) 
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ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาและการตั้งถิ่นฐาน 

จากงานวิจยั วิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน : การสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มคนมุสลิม เพื่อ

การพฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (เอนก รักเงิน 2556) กล่าววา่ ชาวมุสลิมเขา้มาตั้งถ่ิน

ฐานตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ส่วนหน่ึงเป็นชาวอาหรับเปอร์เซีย ซ่ึงเดินทางโดยเรือเขา้มาประกอบ

อาชีพคา้ขาย ตลอดจนตั้งหลกัแหล่งอยูท่างใตข้องไทย มีทั้งชาวเปอร์เซียซ่ึงนบัถือนิกายชีอะห์และ

นิกายซุนนะห์ แมว้า่จะมีการตั้งถ่ินฐานอยูเ่ป็นจ านวนมากทางดินแดนทางภาคใต ้ ในแถบสงขลา 

พทัลุง แต่ก็พบวา่มีอยูจ่  านวนไม่นอ้ยท่ีตั้งถ่ินฐานในกรุงศรีอยธุยา ก็เพราะวา่แต่แรกท่ีล่องเรือเขา้มา

คา้ขายนั้น พระนครศรีอยธุยาเป็นดินแดนท่ีมีท าเลท่ีดี เหมาะสมแก่การตั้งเป็นหมู่บา้น ยา่นท่ีชาว

มุสลิมไดเ้ลือกตั้งรกรากอาศยัอยู ่ คือ แถบหวัแหลม ดา้นทิศเหนือของเกาะเมืองอยธุยา และยา่น

คลองตะเคียน โดยอาศยัอยูบ่นแพริมฝ่ังแม่น ้าป่าสัก จนมีการเรียกขานมุสลิมกลุ่มน้ีวา่ แขกเทศ อนั

หมายถึงแขกต่างประเทศ หรือแขกแพ (เสาวนีย ์จิตตห์มวด 2531) 

นอกจากน้ีแลว้ยงัปรากฏวา่ ศาสนาอิสลามไดถู้กเผยแพร่เขา้มาสู่ดินแดนกรุงศรีอยธุยาโดย

ผา่นทางดินแดนมลาย ู หรือท่ีเรียกวา่อาณาจกัรปัตตานีดว้ย เป็นการเขา้มาของชาวอาหรับ และ

อินเดียซ่ึงนบัถือศาสนาอิสลาม เพื่อท าการคา้ขายและเผยแพร่ศาสนาในราวปี พ.ศ. ต่อมาปัตตานี 

ไดย้กฐานะเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยธุยาเหมือนเมืองต่างๆ ในแหลมมลาย ู จึงถือไดว้า่ อิสลาม

ไดเ้ขา้มายงัดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยตั้งแต่สมยัน้ีเองการคงอยูข่องชุมชนมุสลิมใ 

พระนครศรีอยธุยา ยงัคงสืบต่อมาจนกระทัง่ราชธานีไดเ้สียใหแ้ก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 ขณะนั้น 

ปรากฏเอกสารวา่ บา้นเรือนของชาวเมืองถูกเผาผลาญจนส้ิน รวมทั้งบรรดาชาวมุสลิมท่ีอาศยัอยูใ่น

แพ จอดขายสินคา้อยู ่ ณ ต าบลหวัแหลม หวัรอ และคลองตะเคียน นบัร้อยๆ ครัวเรือน ก็พากนั

อพยพหลบภยัลอยแพหนีขา้ศึกมาจอดพ านกัอยูท่ี่ต าบลคลองบางหลวง ตั้งแต่ต าบลบางกอกใหญ่ 

ไปจนถึงวดัเวฬุราชินทั้งสองฝ่ัง 

ช่วงเวลาท่ีส าคญัอีกช่วงหน่ึงท่ีมุสลิมไดโ้ยกยา้ยเขา้มาอยูใ่นดินแดนอยธุยา และภูมิภาค

อ่ืนๆ ใกลเ้คียง น่าจะเป็นในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซ่ึงไดอ้พยพชาว

มุสลิมปัตตานีมาไวท่ี้ภาคกลางของไทย 2 คร้ัง คือ พ.ศ. 2329 และ พ.ศ. 2334 เพื่อเป็นการเพิ่ม

จ านวนพลเมืองในระยะแรกของการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาไดเ้กิดกบฏปัตตานีขึ้นในปี พ.ศ. 

2351 และรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว ไดเ้กิดกบฏขึ้นท่ีเมืองไทรบุรี และหวั
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เมืองต่างๆ ซ่ึงในแต่ละคร้ัง พระมหากษตัริยไ์ทยจะทรงโปรดเกลา้ฯ ใหย้กทพัไปปราบปราม ผล

ของการปราบปรามแต่ละคร้ัง ก็คือ ชาวมุสลิมจะถูกกวาดตอ้นมาเป็นเชลย ท่ีกรุงเทพและเมือง

ใกลเ้คียง อาทิ ยา่นส่ีแยกบา้นแขก ทุ่งครุ พระประแกง บางคอแหลม มหานาค พระโขนง คลองตนั 

มีนบุรี หนองจอก นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี รวมถึงพระนครศรีอยธุยาดว้ย เชลยเหล่าน้ีหาก

เป็นคนชราก็จะใหอ้ยูแ่ถบเมืองไชยา ส่วนท่ีเป็นคนหนุ่มสาว หรืออายนุอ้ย ก็ให้อพยพโยกยา้ยเขา้มา

อยูใ่นเมืองพระนครศรีอยธุยา และมีท่ีท ากินอยูท่ี่น่ี ผูน้บัถืออิสลามนิกายซุนนะห์กลุ่มน้ีเอง มี

สัญชาติญาณของนกัเดินเรือทะเลคา้ขาย และชอบอยูริ่มน ้ าเช่นเดียวกบับรรพชน จึงไดเ้ป็นตน้

ก าเนิดของแขกแพเมืองศรีอยุธยาในเวลาต่อมา (ร้อยศรี 2563) 

อยา่งไรก็ดี แมห้ลงัจากกรุงศรีอยธุยาแตกแลว้ ชาวแขกแพไดพ้ากนัล่องแพอพยพลงมา 

อาศยัอยูใ่นแถบริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ส่วนหน่ึงตั้งรกรากอยูแ่ลว้ ประกอบอาชีพดั้งเดิม คือ คา้ขาย 

โดยใชแ้พซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัเปิดเป็นร้านคา้ขาย อนัแสดงถึงความคิดท่ีเช่ียวชาญและรอบรู้ในการ

พาณิชย ์ เน่ืองจากในยคุรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั้น ถือไดว้า่แม่น ้าและล าคลองเป็นเส้นทางคมนาคม

หลกัท่ีส าคญั ชาวเมืองต่างพากนัสัญจรไปมาทางน ้า ชาวแขกแพจึงขายสินคา้ไดจ้ านวนมาก (ดิเรก 

กุลสิริสวสัด์ิ, 2517 : 76) 

ชาวมุสลิมนั้นไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นเมืองพระนครศรีอยธุยามาตั้งแต่คร้ังสมยัท่ีอยธุยามี

ความสัมพนัธ์ทางการคา้ และการทูตกบันานาประเทศ ชาวมุสลิมไดมี้บทบาททางการเมืองและ

เศรษฐกิจเร่ือยมา บางกลุ่มไดเ้ปล่ียนมานบัถือพุทธศาสนา ขณะท่ีบางกลุ่มยงัคงนบัถือศาสนา

อิสลามดงัเดิม อยา่งไรก็ดี ประวติัศาสตร์อยธุยาปรากฏอยูห่ลายคร้ังวา่ มุสลิมมีการรวมตวัอยูเ่ป็นชุม

ชของตวัเอง เช่น ชุมชนแขกคลองตะเคียน ชุมชนแขกตะเก่ีย เป็นตน้ (ส.พลายนอ้ย, 2504 : 30) 

 

ขั้นตอนการสานปลาตะเพียน 

1. น าใบลานมาตดัเป็นเส้นยาว จ านวน 2 เส้น 

2. น าใบลานเส้นท่ี 1 มาพนัมือ 2 รอบ 

3. น าใบลานหัน่ไดแ้ลว้ดึงมือท่ีพนัออก ใชมื้ออีกขา้งหน่ึงจบัไว ้

4. น าใบลานใบที 2 มาพบัคร่ึงแลว้สอดเขา้ไปในใบมะพร้าวท่ีพนัไวใ้นรอบแรก 
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5. เสร็จแลว้ใหใ้ชใ้บลานเส้นท่ี 2 เส้นล่างสอดช่องใบลานเส้นท่ี 1 ห่วงแรก 

6. กลบัดา้นหลงัขึ้นมาน าใบลานเส้นท่ี 2 ปลายดา้นล่างสอดช่อง แลว้ดึงจดัใหส้วยงาม 

7. ใชก้รรไกรตกแต่ง ครีบและหาง 

8. สานใบลานส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น กระโจม กระทงเกลือ ใบไพ เมด็ปักเป้า 

และลูกปลาน าตวัปลาและเคร่ืองประกอบอ่ืนๆระบายสีใหส้วยงาม 

9. น าลูกปลาเละเคร่ืองประกอบอ่ืนๆท่ีตกแต่งแลว้มาประกอบกบัปลาตวัใหญ่ จะไดป้ลาตะเพียน

เป็นพวงสวยงาม 

 

ส่วนประกอบของปลาตะเพยีนสาน  

มี 6 ส่วน ไดแ้ก่  

 1) กระโจม ขึ้นตน้การสานโดยใชใ้บลานจ านวน 4 เส้น ซ่ึงเลียดไวแ้ลว้ ขนาด กวา้งประมาณ 1 น้ิว 

พบัซอ้นสอดใบลานสลบัไปมาเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสก่อน แลว้จึงสานใหมี้ ปลายแหลมเป็นแฉก ๆ 

ยืน่ต่อออกมาจ านวน 8 แฉก จากนั้นจึงพลิกมว้นใบลานสอดดา้นบนใหเ้ป็น กลีบนูนขึ้นมา ปลาย

แหลมชนกนัจ านวน 4 กลีบ กลบัดา้นล่างอีกคร้ัง ท าใหล้กัษณะเดียวกนั จะ25 ไดก้ระโจมรูปร่างคลา้ย

ดาวนูน 8 แฉก กระโจมขนาดมาตรฐาน คือ ส าหรับปลาระยา้ลูก 9 ตอ้ง อาศยัใบลาน 2 ใบ  

2) กระทงเกลือ ขึ้นตน้การสารโดยใชใ้บลานจ านวน 2 เส้น พบัซอ้นสอดใบลาน สลบัไปมาเป็นรูป

หา้เหล่ียม จากนั้นจึงมว้นใบลานคร่อมแต่ละเหล่ียมใหเ้ป็นรูปกรวยแหลม มว้นซอ้น กนัท่ีปลายอยา่ง

นอ้ย 3 คร้ัง จะไดรู้ปร่างคลา้ยดาวนูนคว ่ารูปหา้แฉก  

3) แม่ปลาและลูกปลา ใชใ้บลานจ านวน 2 เส้น เร่ิมตน้จากเส้นแรกมว้นตลบ 2 คร้ัง ท าใหเ้ป็นรูป

ห่วงวงกลม ส่วนเส้นท่ีสองมว้นพบัคร่ึง สอดเขา้ไปในห่วงทั้งสองของเส้นแรก ดึงใบลานใหตึ้ง

กระชบัเขา้หากนั แลว้ใชป้ลายใบลานทั้งสองมว้นสอดกลบัไปมา ดึงใบลานใหเ้ป็น รูปร่างคลา้ย

ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ปลายใบลานทั้งส่ีตดัแฉลบใหเ้ป็นครีบปลา ทั้งดา้นหนา้และ ดา้นหลงั ก็จะได้

รูปร่างปลา ถา้เป็นแม่ปลาจะเยบ็ส่วนหางแยกออกต่างหาก โดยใชแ้ผน่ใบลาน จ านวน 4 – 5 แผน่พบั

ซอ้นเยบ็ต่อกนั ส าหรับแม่ปลาตวัใหญ่จะเยบ็เกลด็ครีบแหลมของส่วนหาง หรือเง่ียงปลาเพิ่มขึ้น ใน
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การสาน แม่ปลา 1 ตวั ขนาดมาตรฐาน คือ แม่ปลาลูก 9 ตอ้งใชล้าน จ านวน 4 ใบ ในขณะท่ีลูกปลา 1 

ตวัใชล้าน 1 ใบ  

4) ปักเป้า เร่ิมสานโดยใชใ้บลานเส้นเดียว ใชป้ลายทั้งสองมว้นผกูเขา้หากนัให้ ปลายแหลมแลว้กลบั

ผกูอีกคร้ัง โดยทัว่ไปใบลาน 1 ใบ ขนาดยาว 70 เซ็นติเมตร ซอยขนาดแลว้ สามารถท าปักเป้าได ้4 – 

5 ช้ิน ขนาดของปักเป้าจะเท่ากนัเสมอไม่วา่จะร้อยเขา้กบัพวงปลา ตะเพียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง

หรือเลก็ก็ตาม ยกเวน้ปลาตะเพียนท่ีท ายอ่ส่วนขนาดจ๋ิวส าหรับแจก เป็นของท่ีระลึก ทุกช้ินส่วนตอ้ง

ยอ่ขนาดลงตามไปดว้ย  

5) ใบโพธ์ิ นิยมใชใ้บลานคดั เพราะมีขนาดกวา้ง น ามาตดัเป็นรูปร่างคลา้ยใบ โพธ์ิจริง วิธีตดั คือ 

พบัคร่ึงใบลาน ตดัรูปร่างดา้นขา้งตามตอ้งการ แลว้คล่ีออก ก็จะไดใ้บโพธ์ิท่ีมี ขา้งทั้งสองเหมือนกนั 

ขนาดใบโพธ์ิโดยทัว่ไป คือ กวา้งประมาณ 403 เซ็นติเมตร สูงประมาณ 307 เซนติเมตร 4.2.3.2  

 

การลงสีพื้นและเขียนลวดลาย  

ปลาโบราณ หรือปลาใบลานนั้น คือ ปลาตะเพียนสานท่ีมีสีธรรมชาติแท้ๆ  เม่ือ สานเสร็จแลว้ ก็

สามารถน ามาเขา้พวงประกอบช้ินส่วนไดเ้ลย ซ่ึงช่างฝีมือมกัจะตอ้งพิถีพิถนัในการ คดัเลือกใบลานท่ี

น ามาสานใหมี้ผิวค่อนขา้งขาว และฝีมือการสาร การเยบ็ครีบปลาและหางปลา จะตอ้งใชด้า้ยขายและ

ละเอียดแนบเนียนกวา่ปลาตะเพียนท่ีเขียนสี  

1) ลงสี ในปลาตะเพียนเขียนสี ตอ้งมีการลงสีพื้นและเขียนลวดลายใหเ้ป็นสีชุด เดียวกนัทุกช้ิน การ

ลงสีจะช่วยซ่อนต าหนิของตวัปลาไดก่้อนท่ีจะประกอบกนัเป็นพวง โดยยดึเอาสี ของแม่ปลาเป็นหลกั 

กล่าวคือ แม่ปลาหรือปลาตวัใหญ่นิยมลงสีพื้นดว้ยสีน ้ามนัเป็นสีแดง ด า เขียว ชมพู เหลือง ฟ้า ส้ม 

ม่วงและขาว บริเวณส่วนเกล็ด ครีบ หางและส่วนละเอียดของตวัปลา นิยมวาดลวดลายดว้ยสีบรอนซ์

เงินหรือสีบรอนซ์ทอง การน าสีดงักล่าวมาใชไ้ดริ้เร่ิมขึ้นใชใ้นระยะเวลา ประมาณ 10 ปีท่ีผา่นมา  

2) ลวดลาย ลวดลายท่ีเขียนลงบนตวัปลานั้น เป็นส่วนท่ีช่างฝีมือคิดคน้ขึ้นเอง ชาวมุสลิมหวัแหลม

ไดค้ิดคน้ขึ้นตามความพึงพอใจ ไม่มีตน้แบบหรืออยูใ่นแบบอยา่งของศิลปะลายไทย สมยัโบราณ ลาย

ท่ีนิยมมากเรียกโดยทัว่ไปวา่ ลายผกัชี คือจะเขียนลายท่ีเลียนแบบเกลด็ปลาท่ีตวั แม่ปลา ส่วนหางปลา

นิยมเขียนเป็นลายดอกไมห้รือลายตน้สน ลาย 2 ชนิดน้ี ชาวมุสลิมรู้จกัเขียน มาเป็นเวลานานแลว้ 

พู่กนัท่ีใชเ้ขียนลวดลายเป็นพู่กนักลม มีขนาดตามความเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีจะเขียน 
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การจัดตั้งกลุ่มปลาตะเพยีนสาน หมู่  1 ต าบลภูเขาทอง 

การสานปลาตะเพียนมีกระจายอยูท่ ัว่ไปในจงัหวดัอยธุยา จากการสัมภาษณ์พบวา่ตน้ก าเนิดของภูมิ
ปัญญาดงักล่าวมาจากต าบลท่าวาสุกี ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในเกาะเมือง ในปี 2534 กลุ่มปลาตะเพียนสานถูก
จดัตั้งขึ้น ภายใตก้ารสนบัสนุนของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอแพระนครศรอยธุยา 

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal 

Relationship Theory) 

 

สัมพนัธภาพเพ่ือการบ าบัดของ Hildegard E Peplau 

Hildegard E Peplau เป็นผูท่ี้ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ซ่ึงเป็นเป็นใน

ดา้นการสร้างสัมพนัธภาพเพื่อการบ าบดัในดา้นของการพยาบาล โดยกล่าววา่บุคคลคือส่ิงมีชีวิตท่ี

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทางชีวภาพและตวัตน ท่ีมีการพฒันาจากสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ี

อบอุ่นของบุคคลส าคญัใกลชิ้ด โดยมีองคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น คือ บุคคล สภาพแวดลอ้ม สุขภาพ 

และการบ าบดั 

สัมพนัธภาพของ Hildegard E Peplau มกัถูกน าไปประยกุตใ์ชก้บังานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้าง

สัมพนัธภาพระหวา่งนางพยาบาลกบัผูป่้วย โดยมกัจะเร่ิมจากการผูคุ้ยทกัทายแบบง่ายๆ จนน าไปสู่

การพูดคุยท่ีสนิทสนมขึ้น การสัมพนัธ์ และปฎิสัมพนัธ์ท่ีมากขึ้น เพื่อลดความตึงเครียดของผูป่้วยและ

สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีอบอุ่นใหเ้หมาะสมกบัสภาพจิตใจของผูป่้วย ทฤษฎีมีความน่าสนใจในแง่ของ

การบ าบดั แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะน ามาใชใ้นการอธิบายสัมพนัธภาพและความขดัแยง้ภายในครอบครัว 

 

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลของ Harry Sullivan 

Harry Sullivan (1892) กล่าววา่ พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีสัมพนัธภาพกับ

บุคคลอ่ืนในสังคม กล่าวคือมนุษยเ์ป็นผลผลิตของการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
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สรีรวิทยาเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความตอ้งการของบุคคลและบอกทิศทางของการเจริญเติบโต Sullivan 

เช่ือวา่ มนุษยไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงการสร้างสัมพนัธภาพไดต้ราบใดท่ีมนุษยย์งัคงเป็นสัตวส์ังคมท่ียงัมี

ความตอ้งการพื้นฐานอยู ่เช่น ความตอ้งการความพึงพอใจ จนตลอดถึงความตอ้งการความปลอดภยั

มัน่คง ท าใหเ้กิดสัมพนัธภาพและน าไปสู่ประสบการณ์ ซ่ึงประสบการณ์ชีวิตในวยัเด็กนั้นมีอิทธิพล

อยา่งมากต่อสุขภาพจิตของบุคคลในวยัหลงั จนกลายเป็นบุคลิกภาพในท่ีสุด 

 

ลกัษณะของทฤษฎี 

ทฤษฎีสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลเช่ือวา่ บุคคลถูกกระตุน้เพื่อไปสู่เป้าหมาย 2 ประการ คือ 

1. เป้าหมายเพื่อไปสู่ความพึงพอใจ (satisfactions) กล่าวถึงความตอ้งการทางสรีรวิทยาหรือ

การจดัการความกดดนัหรือความเครียด เช่น ความหิว การนอนหลบัพกัผ่อน การเล่น ความสนุก 

และการออกก าลงักาย จนตลอดถึงความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2. เป้าหมายเพื่อไปสู่ความมัน่คง (security) เป็นความความตอ้งการท่ีมาจากความวิตกกงัวลจน

น าไปสู่ความหวาดกลวั เช่น การตอบสนองต่อความรุนแรง เช่น เสียงดงั หรือประสบการณ์วยัเด็ก 

เช่น ความเจ็บปวด อิสรภาพ ตอ้งการการยอมรับในสังคม เด็กจะเรียนรู้สัญลกัษณ์หรือสัญญาณจาก

มารดา เช่น การส่ายหวั การกระพริบตา ท่าทางการโมโห ความเครียด น าไปสู่การเรียนรู้การมี

ความสุขและความรู้สึกกงัวล 

Sullivan กล่าววา่ เพื่อพยายามเติมเตม็ความตอ้งการและขจดัความกงัวล มนุษยจึ์งตอ้งสร้าง

ความสัมพนัธ์และไม่สามารถหลีกเล่ียงการสร้างสัมพนัธภาพได ้ 

 

แนวคิดหลกั 

Sullivan (Object Relations in Psychoanalytic Theory, 1983) ไดค้ิดทฤษฎีสัมพนัธภาพ

ระหวา่งบุคคล (The interpersonal Theory) อธิบายเก่ียวกบั  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบับุคคล

ก่อใหเ้กิดโครงสร้างบุคลิกภาพ ซ่ึงกล่าวถึง การท างานประสานกนัระหวา่งการแปรเปล่ียนพลงั 

(Dynamics)  การสร้างภาพบุคคล (Personification) และกระบวนการคิด (Cognitive Process)  
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1.1 การแปรเปลี่ยนพลงั (Dynamics)  เป็นกระบวนการปรับตวัของบุคคล ในการอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้น ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ถึงความตอ้งการของผูอ่ื้นแลว้แสดงพฤติกรรม ตอบสนองกบัความ

ตอ้งการของผูอ่ื้น  เพื่อหลีกเล่ียงความวิตกกงัวลจนกลายเป็นนิสัย และสร้าง “ตวัตน” (Self)  ซ่ึง

พฒันาจากการเล้ียงดูในวยัเด็ก ท าใหรั้บรู้ตวัตนของตวัเองใน 3 ลกัษณะ คือ 

           1.1.1 ภาพตนเองท่ีวา่ “ฉนัดี” (Good Me) ซ่ึงเป็นผลของประสบการณ์ท่ีรับการยอมรับจากการ

อบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ท่ีใหค้วามรู้สึกรักใคร่ อบอุ่น เอาใจใส่ ห่วงใย  ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 

        1.1.2 ภาพตนเองท่ีวา่ “ฉนัเลว” (Bad Me) เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการไดก้ารอบรมเล้ียง

ดูแบบทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ ไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ จึงท าใหเ้ด็กเกิดความไม่พอใจ 

      1.1.3 ภาพตนเองท่ีวา่ “ไม่ใช่ฉนั” (Not Me) เกิดจากการอบรมเล้ียงดูแบบขู่เขญ็หรือท าให้

หวาดกลวัอยา่งรุนแรงท าใหเ้กิดความวิตกกงัวลสูง จึงแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงปฏิเสธ 

 

ภาพท่ี 14 กระบวนการสร้างบุคลกิภาพตามทฤษฎีสัมพนัธภาพของซัลลแิวน 

หมายเหตุ. จาก (Object Relations in Psychoanalytic Theory, 1983) 
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หล่อหลอมจนกลายเป็นระบบตน (Self System) ซ่ึงเกิดจากการกระท าซ ้าและประสบการณ์

ในการสร้างสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในแต่ละช่วงวยั เรียกวา่ “developmental epochs”  Sullivan ไดแ้บ่ง 

developmental epochs ตามช่วงอายขุองมนุษย ์ไดด้งัน้ี 

1. ขั้นทารก (Infancy) อายแุรกเกิด -18 เดือน เป็นช่วงท่ีเรียนรู้ความกงัวลและไดรั้บความ

อ่อนโยนจากมารดา โดยจะไดรั้บประสบการณ์ 3 แบบ 

1) ประสบการณ์ท่ีไดรั้บค าชมเชย 

2) ประสบการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความวิตกกงัวลทีละนอ้ยสะสม 

3) ประสบการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความวิตกกงัวลรุนแรงเฉียบพลนั 

2. ขั้นวยัเด็ก (Childhood) อาย ุ18 เดือน - 4  ปี เป็นระยะท่ีเร่ิมหัดพูด ฝึกออกเสียงไดช้ดัเจน 

เป็นช่วงท่ีจะฟังการสนทนาของผูใ้หญ่ เล่นและเลียนแบบ 

3. ขั้นวยัเยาว ์(Juvenile Era) อายรุะหวา่ง 4-8 ปี เป็นวยัท่ีเขา้โรงเรียน พฒันาการทางร่างกาย

เร็วมากเร่ิมรู้จกัสังคม มีการร่วมมือและแข่งขนักบัเพื่อนในวยัเดียวกนั ฝึกการควบคุมตนอง 

4. ขั้นก่อนวยัรุ่น (Pre- Adolescence) อาย ุ8-13 ปี สนใจเร่ืองของความเป็นพรรคพวก เพื่อน 

ความร่วมมือ การท างานร่วมกนั และความรัก มกัจะมีภาพของตน้แบบในความเหมือนหรือการเป็น

พวกเดียวกนั 

5. ขั้นวยัรุ่นตอนตน้ (Early Adolescence) อายรุะหวา่ง 13- 17 ปี เป็นวยัท่ีมีความพอใจใน

เร่ืองเพศ ตอ้งการคบเพื่อนเดียวกนัและต่างเพศ ตอ้งการความเป็นอิสระไม่อยากพึ่งพาใคร 

6. ขั้นวยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) อาย ุ17-19 ปี ร่างกายเจริญเตม็ท่ี รู้จกัการสร้างปฎิ

สัมพนัธ์ทางเพศกบัผูอ่ื้น มีความคิดสร้างสรรค ์มีความรู้และเขา้ใจตนเอง เรียนรู้บทบาทในสังคมไดดี้ 

7. ขั้นวยัผูใ้หญ่ (Adulthood) อายรุะหวา่ง 20-30 ปี เป็นวยัท่ีมีพฒันาการทุกอยา่งสมบูรณ์

เตม็ท่ีสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นสร้างหลกัฐาน มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีทศันคติในการมองโลก 

 

1.2  การสร้างภาพบุคคล (Personification) เป็นภาพท่ีบุคคลวาดขึ้นจากการท่ีตนไดไ้ป

สัมพนัธ์กบัคนอ่ืนภาพเหล่าน้ีอาจเป็นภาพของตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นภาพท่ีถูกตอ้งหรือไม่ก็ได ้
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1.3 กระบวนการคิด (Cognitive Process) ซลัลิแวนเช่ือวา่กระบวนการคิดเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงสร้างบุคลิกภาพเขาไดแ้บ่งกระบวนการคิดออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

       1.3.1 โปรโตทาซิก (Prototaxic) เป็นกระบวนการคิดของทารกท่ียงัไม่ไดป้รุงแต่ง รับรู้

ส่ิงต่างๆอยา่งไม่เฉพาะเจาะจง ไม่เขา้ใจความหมาย ผา่นไปแลว้ผา่นไปเลย                  

       1.3.2 พาราทาซิก (Parataxic) เม่ือเด็กพฒันาความคิดสูงขึ้นจะเร่ิมเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์

ระวา่งส่ิงต่างๆทั้งจริงบา้งไม่จริงบา้งปนกนัไป แต่ความคิดของเด็กถือวา่ส่ิงท่ีคิดนั้นเป็นจริง 

     1.3.3 ซินทาซิก (Syntaxic) เม่ือเด็กมีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้นถึงขั้นใชส้ัญลกัษณ์

แลว้ สภาพความเป็นจริงกบัความจริงมากขึ้น สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้ ส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้

เขา้ใจ 

สรุปแนวความคิดของ Sullivan จะเห็นไดว้า่ Sullivan พยายามจะอธิบายวา่ สัมพนัธภาพเป็น

ส่ิงท่ีเกิดจากการความพยายามเติมเตม็ความตอ้งการหรือความพึงพอใจและการหลีกหนีจากความวิตก

กงัวล เร่ิมจากการหล่อหลอมในตั้งแต่เด็กและการเรียนรู้การโตต้อบกบัผูอ่ื้น จนกลายเป็นการนิยาม 

“ตวัตน” นิสัย และบุคลิกภาพของคนๆ นั้น แนวความคิดของ Sullivan สามารถน าไปอธิบายการสร้าง

ภาพของ “ตวัตน”ของตวัเองและผูอ่ื้นในการสร้างสัมพนัธภาพได ้ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เพื่อสร้าง

สัมพนัธภาพ ผูว้ิจยัตอ้งสร้างสถานการณ์ท่ีท าใหก้ลุ่มทดลองรู้จกักบั “ความตอ้งการ” ของตวัเองและ

ความตอ้งการของผูอ่ื้น เพื่อเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองและเติมเตม็ความตอ้งการร่วมกบัผูอ่ื้น การเลือก

กระท าแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูว้ิจยั จะเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการ

คิดและนิสัยของผูเ้ล่น จนน าไปสู่การสร้างตวัตนของกนัและกนั จนกลายเป็นการรู้จกัและสร้างภาพ 

“ตวัตน” ของผูเ้ล่นแต่ละคนไดต้ามทฤษฎีของ Sullivan กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เป็นการเรียนรู้ “ตวัตน” 

ผา่นการเลือกกระท า ซ่ึงสามารถอธิบายกระบวนการสร้างสัมพนัธภาพในกลวิธีเกมกระดานได ้

อยา่งไรก็ตามทฤษฎีของ Sullivan ไม่ไดก้ล่าวถึงกระบวนการท าใหเ้กิดสัมพนัธภาพหรือการท าลาย

สัมพนัธภาพในกลุ่มคน แต่เนน้ท่ีการสร้าง “ตวัตน” และการกระท าเป็นหลกั  
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จิตวิทยาสัมพนัธภาพของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พะยอมแย้ม 

ดร.สุรพล พะยอมแยม้ (ประสงค ์ลีล ม.ป.ป.) กล่าวถึงการสร้างความสัมพนัธ์ คือ การท าให้

บุคคลท่ีสัมพนัธ์ดว้ยมีส่วนท าใหค้วามตอ้งการของเราบรรลุผล ทางจิตวิทยาถือวา่เป็นกิจกรรมทาง

สังคม เพราะทั้งสองฝ่ายมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั (Soid Interaction) และเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กนัก็จะ

เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์จากการมีปฏิสัมพนัธ์นั้นๆ ซ่ึงเม่ือใดบุคคลเก่ียวขอ้งกนัจนมีอารมณ์หรือ 

ความรู้สึกท่ีเป็นผลจาก การกระท าระหวา่งกนั เราจะถือวา่บุคคลคู่นั้นมีสัมพนัธภาพระหวา่งกนั 

(Interpersonal relation) ดงันั้น จิตวิทยาสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (Psychology of interpersonal 

relation) จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมระหวา่งมนุษยท่ี์มีขอบเขตกวา้งขวางกวา่มนุษยสัมพนัธ์ 

(Human relation) ตรงจุดท่ีสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลเป็นการสร้างพฤติกรรมทาง สังคมท่ี

เหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคข์องทั้งสองฝ่าย แลว้สัมพนัธภาพ หรือปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่ง

กนันั้นก็อาจยุติลงโดยไม่ตอ้งการมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองไป อีกมิหน าซ ้าระหวา่งท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั

ต่างฝ่ายอาจรู้สึกไม่พอใจซ่ึงกนัและกนัได ้แต่ดว้ยความจ าเป็นจากเหตุต่างๆ ท าใหต้อ้งเก่ียวขอ้งกนั

ต่อไปจนกวา่จะบรรลุผลตามเป้าหมายของตน 

 

การเกดิสัมพนัธภาพ 

สัมพนัธภาพเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กนัแลว้ลกัษณะ

ประจ าตวัของแต่ละคนจะส่งผลหรือมีอิทธิพล ต่อความคิด และการกระท าของอีกฝ่ายทนัที 

(Interpersonal Influence) การรับรู้อิทธิพลของคู่ปฏิสัมพนัธ์นั้นจะป็นไปใน 3 ขั้นตอน 

1. การรับรู้ผลกระทบหรืออิทธิพลท่ีส่งมาทั้งหมด ( Unilateral effect ) 

2. การแปรความส่ิงท่ีไดรั้บรู้ทั้งหมดและเกิดปฏิกิริยากบัทุกมิติกบัทุกมิติของขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

3. การแสดงออกท่ีผา่นกระบวนการคิด และเลือกสรรรูปแบบของพฤติกรรมท่ีไดป้รับแก้

หรือคิดวา่เหมาะสมท่ีสุดแลว้ ( Mutual adaplation ) 

 

ความต้องการมีสัมพนัธภาพระหว่างกนั 
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มาจากหลายสาเหตุ อาจเร่ิมจากความตอ้งการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก่อน หรืออาจเป็นความ

ตอ้งการท่ีตรงกบั ทั้งสองฝ่ายก็ได ้เช่น ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือ – ตอ้งการไดรั้บการกระตุน้ 

ตอ้งการลดความวิตกกงัวลหรือความกล ัตอ้งการไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติม ตอ้งการประเมินตนเอง  

 

การท าให้เกดิสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างกนั 

วิธีการสร้างสัมพนัธภาพจะแตกต่างกนัไปตามบุคคลิกภาพ หรือลกัษณะนิสัยของแต่ละคน 

นอกจากนั้นยงัขึ้นอยูก่บัประสบการณ์และปัจจยัเก้ือหนุนอ่ืนๆ อีกมาก อยา่งไรก็ตามการสร้าง 

สัมพนัธภาพท่ีดีจะประกอบดว้ยพฤติกรรมต่อไปน้ี 

1. การเขา้ไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ ( Contact ) 

2. การสร้างความคุน้เคยใหเ้กิดขึ้น ( Familiarity ) 

3. การใหร้างวลัพฤติกรรม ( Reword ) 

4. การรู้สึกชอบหรือพอใจ ( Lihing ) 

 

ปัจจัยก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเกิดขึ้นและเป็นไปตามบทบาทและหนา้ท่ีตามโครงสร้างทางสังคม

ท่ีแต่ละคนสังกดัอยู ่การก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลยงัไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากคุณสมบติั

ของตวับุคคลอีกดว้ย ไดแ้ก่ 

1. สรีระวิทยา หมายถึง พื้นฐานทางชีวภาพท่ีก าหนดความตอ้งการทางร่างกาย เช่น ความ

กระหาย ความหิว ความง่วงนอน ความตอ้งการขบัถ่าย ฯลฯ เป็นตน้ 

2. บุคคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลอนัไดจ้ากาการเรียนรู้และพนัธุกรรม 

3. สังคมและวฒันธรรม ท าใหแ้ต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างไปตามสถานภาพใน 

โครงสร้างนั้นๆ และรูปแบบในการปฏิบติัตามบทบาท และหนา้ท่ีก็จะเป็นไปตามวฒันธรรมของ

สังคมนั้น 
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องค์ประกอบในการพฒันาสัมพนัธภาพ 

สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลจะพฒันาขึ้นมากนอ้ยเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่บัคามสามารถในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

- การก าหนดวตัถุประสงคร่์วมกนั เช่น การยกยอ่ง การเป็นก าลงัใจ หรือความช่วยเหลือ

ปฏิบติั 

- ตามรูปแบบของความสันพนัธ์ระหวา่งกนั ซ่ึงก็มีรูปแบบเฉพาะ เช่น ความสันพนัธ์

ระหวา่งครูกบัลูกศิษย ์หวัหนา้กบัลูกนอ้ง 

- การเคารพสิทธิส่วนบุคคล 

- การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การแสดงความเอ้ืออาทรหรือห่วงใยต่อกนั 

- ความจริงใจและความซ่ือสัตย ์

 

ขอ้ปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างการพฒันาสัมพนัธภาพ 

1. แสดงความสดช่ืนแจ่มใส 

2. แสดงความสนใจอยา่งพองาม 

3. แสดงความเขา้ใจรับฟัง 

4. แสดงความเกรงใจตามสมควร 

5. มองโลกในแง่ดีไวก่้อน 

6. ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

7. มีวิธีปฏิเสธท่ีเหมาะสม 

8. จดจ าขอ้มูลเก่ียวกบัคู่สัมพนัธภาพใหม้าก 

 

ความเหมาะสม 10 ประการท่ีพึงมีท่ีควรน ามาพิจารณาประกอบการพฒันาสัมพนัธภาพ เช่น 
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1. การขอบคุณท่ีเหมาะสม 

2. การขออภยัหรือขอโทษท่ีเหมาะสม 

3. การปลอบใจ หรือใหก้ าลงัใจท่ีเหมาะสม 

4. การใหแ้ละการรับค ายกยอ่งชมเชยท่ีเหมาะสม 

5. การปฏิเสธท่ีเหมาะสม 

6. การร่วมมือท่ีเหมาะสม 

7. การใหค้วามช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

8. การขอความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

9. การยอมรับ และการยกยอ่งใหเ้กียรติท่ีเหมาะสม 

10. การควบคุมและแสดงออกของอามรณ์ท่ีเหมาะสม 

 

ระยะห่างระหว่างบุคคลกบัการสร้างสัมพนัธภาพ 

ระยะห่างระหวา่งบุคคล หมายถึง พื้นท่ีเวน้วา่งรอบตวัท่ีแต่ละคนวดัจากความรู้สึกส่วนตวั

วา่ มีการล่วงล ้าอาณาเขตของตน เขา้มาหรือไม่ ความรู้สึกวา่ถูกล่วงล ้าจึงขึ้นอยูก่บัระยะห่างระหวา่ง

กนั ระยะห่างท่ีสร้างความรู้สึกท่ีอาจแตกต่างกนัไปตามบุคคลิกภาพ สังคม และวฒันธรรม 

ตลอดจน สถานการณ์ในขณะนั้น ซ่ึง Hall (1966 : 116 - 125) อา้งถึงใน สุรพล พยอมแยม้ (2548: 

76) ไดแ้บ่ง ระยะห่างระหวา่งบุคคลในการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมไว ้4 ระยะ คือ 

1. ระยะใกลชิ้ด  ไม่เกิน 2 ฟุต 

2. ระยะส่วนบุคคล ระหวา่ง 1.5 – 4 ฟุต 

3. ระยะสังคม ระหวา่ง 4 – 10 ฟุต 

4. ระยะทัว่ไป ระหวา่ง 10 ฟุตขึ้นไป 
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การส่ือสารเพื่อสัมพนัธภาพ การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีบุคคลหน่ึงถ่ายทอดข่าวสารไปยงั

บุคคลหน่ึง และท าใหบุ้คคล นั้นมีปฏิกริยากลบัมา ซ่ึงอาจต่อเน่ืองเป็นการให้ค  าตอบต่อไปของผูส่้ง

สารและผูรั้บสาร (Interaction) เพิ่มขึ้นเป็นล าดบัจนกวา่ตอ้งการยติุการส่ือสารคร้ังนั้น 

ความตั้งใจหรือความมุ่งหมายในการส่ือสารระหวา่งบุคคลมีเป้าหมายหลกัอยูท่ี่ความตอ้งการ 

ท่ีจะจูงใจใหผู้รั้บสารเช่ือและกระท าตามจุดประสงคข์องตน โดยทัว่ไปแลว้จะจ าแนกส่วนประกอบ 

ของกระบวนการส่ือสารออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

1. เน้ือความหรือตวัสาร (Content or message) หมายถึง ส่ิงท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการส่งไปยงั

ผูรั้บ ซ่ึงอาจเป็นความคิด ความรู้สึก หรือขอ้มูลก็ได้ 

2. การส่งผา่นขอ้มูล (Transmitting) การส่งเน้ือความนั้นผูส่้งมกัดดัแปลงต่อเติมหรือยน่ยอ่ 

เน้ือความนั้นไม่มากก็นอ้ย โดยหวงัวา่ผูรั้บจะเขา้ใจไดช้ดัเจนขึ้น การท าเช่นนั้นอาจท า

ใหเ้น้ือความ ผิดเพี้ยนไปจากเดิมได ้

3. ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (Communication) เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีผูส่้งเลือกใช ้ซ่ึง

อาจใชม้ากกวา่หน่ึงช่องทางในการส่งสารใหก้บับุคคลเดียวกนั และในเร่ืองเดียวกนัก็ได้ 

4. การรับสาร (Reciving) การรับสารเป็นหนา้ท่ีของคู่การส่ือสาร ประสิทธิภาพในการรับ 

ขึ้นอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของผูรั้บสาร เช่น ความคิดและอารมณ์

ในขณะนั้น การสอดแทรกรบกวนจากส่ิงแวดลอ้มอ่ืน เป็นตน้ 

5. ความเขา้ใจ (Understanding) ทั้งผูรั้บและผูส่้งสารจะตอ้งมีความเขา้ใจขอ้ความ หรือ 

ความหมายท่ีส่ือต่อกนั และตอ้งขจดัอุปสรรค หรือส่ิงสอดแทรกรบกวนออกไปพร้อม

ทั้งตอ้งมี ปฏิกริยาโตต้อบเพื่อแสดงถึงระดบัของความเขา้ใจ 

6. สัญลกัษณ์ (Symbol) หมายถึง ค าพูด กริยาท่าทาง รูปภาพ ส่ิงของ ท่ีสามารถส่ง ต่อไป

ยงัคู่ส่ือสารได ้ทั้งน้ีทั้งสองฝ่ายจะตอ้งมีทกัษะการลงรหสัและการถอดรหสั(Encoding 

shills and decoding) ในการแปลความและแปลความหมายนั้น 

 

การสนทนาเพ่ือสัมพนัธภาพ 

การสนทนาเป็นเคร่ืองมือหลกัส าหรับการมีสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล การสนทนาท่ีดีมี 

ส่วนส าคญัท าใหเ้กิดความสุขในจิตใจของคู่สนทนา และมีส่วนท าใหท้ั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายตาม 

จุดประสงคส์ัมพนัธภาพระหวา่งกนัดว้ย 
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การสนทนาท่ีดีเป็นอยา่งไร มีขอ้แตกต่างกนัระหวา่งการพูดกบัการสนทนา คนพูดเก่งไม่ได้

หมายความวา่จะคุยเก่งหรือ สนทนาเก่งดว้ย บางทีคนท่ีพูดบนเวทีเก่งหรือพูดแลว้มีคนฟังจ านวน

มาก แต่เม่ือมาสนทนาพูดคุย กนัอาจน่าเบ่ือหน่ายก็ได ้เป็นท่ียอมรับกนัวา่ การสนทนาท่ีดีก็คือการ

พูดคุยกนัอยา่งมีความสุขและ ไดผ้ลตามจุดมุ่งหมายในการพูดคุยของทั้งสองฝ่าย 

 

แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกดิการสนทนาท่ีดี 

1. เร่ิมตน้ใหดี้ 

2. ปรับตวัให้เขา้กบัการสนทนา 

3. ฟังมากกวา่พูด 

4. ปรับทาทางประกอบการสนทนา 

5. อดทน อดกลั้น 

6. ใหเ้กียรติตามควร 

7. ไม่พูดแต่เร่ืองตวัเอง 

8. อยา่ชกัใบใหเ้รือเสีย 

9. ไม่มุ่งเฉพาะประโยชน์ 

10. เขา้ใจเร่ืองท่ีคุยและอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น 

11. ท าใจใหเ้ป็นกุศล มองโลกในดา้นดี และมีใจเมตตากรุณา 

 

จากจิตวิทยาสัมพนัธภาพพบวา่ มีการกล่าวถึงการสร้างเป้าหมายร่วมกนัเพื่อสร้างสัมพนัธภาพ 

ความน่าสนใจอยูใ่นเร่ืองของกระบวนการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ซ่ึงมีกระบวนการ 4 กระบวนการ 

ไดแ้ก่ การเขา้ไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ (Contact) การสร้างความคุน้เคยใหเ้กิดขึ้น (Familiarity) การให้

รางวลัพฤติกรรม (Reword) การรู้สึกชอบหรือพอใจ (Liking) กล่าวคือเพื่อสร้างสัมพนัธภาพใน

ครอบครัวท่ีสมาชิกไม่สามารถหลบเล่ียงการสร้างสัมพนัธภาพกนัไดน้ั้น เพื่อใหส้ัมพนัธภาพท่ีดี

ตอ้งเร่ิมจากการเขา้ไปขอ้งเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ เช่น การส่ือสารพูดคุย อนัประกอบไปดว้ยเน้ือหา 

ขอ้มูล/ประสบการณ์ ช่องทางการส่ือสาร/วิธีการส่ือสาร การรับสาร/สภาพแวดลอ้มในการรับสาร 
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ความเขา้ใจ และสัญลกัษณ์ ซ่ึงหากสร้างความคุน้เคยในการส่ือสารท่ีผูรั้บรู้สึกพึงพอใจ โดยการชกั

จูงดว้ยการให้รางวลั    

 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการรับรู้และการจูงใจ 

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคล 

เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยูก่บัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้ม ของตน และ

ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดงันั้น การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูก่บั

ปัจจยัการรับรู้ และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้ประกอบดว้ยประสาทสัมผสั และปัจจยั

ทางจิต คือความรู้เดิม ความตอ้งการ และเจตคติ เป็นตน้ การรับรู้จะประกอบดว้ยกระบวนการสาม

ดา้น คือการรับสัมผสัการแปลความหมายและอารมณ์ 

การรับรู้ หมายถึง  การรู้สึกสัมผสัท่ีไดรั้บการตีความใหเ้กิดความหมายแลว้ เช่นในขณะน้ี เรา

อยูใ่นภาวะการรู้สึก (Conscious) คือลืมตาต่ืนอยู ่  ในทนัใดนั้น  เรารู้สึกไดย้นิเสียงดงัปังมาแต่ไกล 

(การรู้สึกสัมผสั-Sensation) แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร เราจึงยงัไม่เกิดการรับรู้ แต่

ครู่ต่อมามีคนบอกวา่เป็นเสียงระเบิดของยางรถยนต ์ เราจึงเกิดการรู้ความหมายของการรู้สึกสัมผสันั้น  

ดงัน้ีเรียกวา่ เราเกิดการรับรู้ 

 การรับรู้เป็นผลเน่ืองมาจาการท่ีมนุษยใ์ชอ้วยัวะรับสัมผสั (Sensory motor) ซ่ึงเรียกวา่ 

เคร่ืองรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนงั จากการวิจยัมีการคน้พบวา่ การรับรู้

ของคนเกิดจากการเห็น 75% จากการไดย้นิ 13% การสัมผสั 6% กล่ิน 3% และรส 3% การรับรู้จะ

เกิดขึ้นมากนอ้ยเพียงใดขึ้น อยูก่บัส่ิงท่ีมีอิทธิพล หรือปัจจยัในการรับรู้  ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูรั้บรู้

ลกัษณะของส่ิงเร้า เม่ือมีส่ิงเร้าเป็นตวัก าหนดใหเ้กิดการเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้งมีการรับรู้เกิดขึ้นก่อน 

เพราะการรับรู้ เป็นหนทางท่ีน าไปสู่การแปลความหมายท่ีเขา้ใจกนัได ้ ซ่ึงหมายถึง การรับรู้เป็น

พื้นฐานของการเรียนรู้ ถา้ไม่มีการรับรู้เกิดขึ้น การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได ้ การรับรู้จึงเป็น

องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความคิดรวบยอด ทศันคติของมนุษย ์ อนัเป็นส่วนส าคญัยิง่ใน

กระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมต่างๆ น าไปสู่การก าหนดทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ  

 

การจัดระบบการรับรู้          
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มนุษยเ์ม่ือพบส่ิงเร้าไม่ไดรั้บรู้ตามท่ีส่ิงเร้าปรากฏแต่จะน ามาจดัระบบตามหลกัดงัน้ี   

           1. หลกัแห่งความคลา้ยคลึง (Principle of similarity) ส่ิงเร้าใดท่ีมีความคลา้ยกนัจะรับรู้วา่เป็น

พวกเดียวกนั  

 2. หลกัแห่งความใกลชิ้ด (Principle of proximity) ส่ิงเร้าท่ีมีความใกลก้นัจะรับรู้วา่เป็นพวก

เดียวกนั    

3. หลกัแห่งความสมบูรณ์ (Principle of  closure) เป็นการรับรู้ส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ใหส้มบูรณ์ขึ้น   

การเรียนรู้ของคนเราจากไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้   มี  5  ขั้นตอน  ดงัท่ีกฤษณา ศกัด์ิศรี (2530) 

กล่าวไวด้งัน้ี 

 "…การเรียนรู้เกิดขึ้นเม่ือ  ส่ิงเร้า มาเร้า ประสาทก็ต่ืนตวั  เกิดการรับสัมผสักบัอวยัวะรับสัมผสัดว้ย

ประสาททั้ง  5  แลว้ส่งกระแสสัมผสัไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง  ท าใหเ้กิดการแปลความหมาย

ขึ้น โดยอาศยัประสบการณ์เดิมและอ่ืนๆ เรียกวา่ การรับรู้ (perception) เม่ือแปลความหมายแลว้ก็จะ

มีการสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอด  แลว้มีปฏิกิริยาตอบสนอง (response) อยา่งหน่ึง

อยา่งใดต่อส่ิงเร้าตามท่ีรับรู้   เป็นผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  แสดงวา่การเรียนรู้ได้

เกิดขึ้นแลว้ประเมินผลท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้าไดแ้ลว้…" 

ค าวา่ “แรงจูงใจ” มาจากค ากริยาในภาษาละตินวา่ “Movere”(Kidd, 1973:101) ซ่ึงมี

ความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ “to move” อนัมีความหมายวา่ “เป็นส่ิงท่ีโนม้นา้วหรือมกั

ชกัน าบุคคลเกิดการกระท าหรือปฏิบติัการ (To move a person to a course of action) ดงันั้น

แรงจูงใจจึงไดรั้บความสนใจมากในทุกๆวงการ 

โลเวลล ์(Lovell, 1980: 109) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการท่ีชกัน าโนม้

นา้วใหบุ้คคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผล

ส าเร็จ” 

ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายวา่การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม

การกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

 

แรงจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ 
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แรงจูงใจจะท าใหแ้ต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน

แต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป พฤติกรรมท่ีเลือกแสดงน้ี เป็นผลจากลกัษณะในตวับุคคล

สภาพแวดลอ้มดงัน้ี 

             1. ถา้บุคคลมีความสนใจในส่ิงใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจท่ีจะท า

กิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งพยายามท าใหเ้กิดผลเร็วท่ีสุด 

             2. ความตอ้งการจะเป็นแรงกระตุน้ท่ีท าใหท้ ากิจกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น 

             3. ค่านิยมท่ีเป็นคุณค่าของส่ิงต่างๆ เช่นค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม 

วิชาการ เหล่าน้ีจะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบัของพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น 

             4. ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็มีผลต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ถา้มีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน ก็

จะท างานดว้ยความทุ่มเท 

             5. ความมุ่งหวงัท่ีต่างระดบักนั ก็เกิดแรงกระตุน้ท่ีต่างระดบักนัดว้ย คนท่ีตั้งระดบัความ

มุ่งหวงัไวสู้งจะพยายามมากกวา่ผูท่ี้ตั้งระดบัความมุ่งหวงัไวต้ ่า 

             6. การแสดงออกของความตอ้งการในแต่ละสังคมจะแตกต่างกนัออกไป ตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของสังคมของตน ยิง่ไปกวา่นั้นคนในสังคมเดียวกนั ยงัมี

พฤติกรรมในการแสดงความตอ้งการท่ีต่างกนัอีกดว้ยเพราะส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการเรียนรู้ของตน 

             7. ความตอ้งการอยา่งเดียวกนั ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัได้ 

             8. แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารแสดงออกของพฤติกรรมท่ีเหมือนกนัได้ 

             9. พฤติกรรมอาจสนองความตอ้งการไดห้ลายๆ ทางและมากกวา่หน่ึงอยา่งในเวลาเดียวกนั 

เช่น ตั้งใจท างาน เพื่อไวข้ึ้นเงินเดือนและไดช่ื้อเสียงเกียรติยศ ความยกยอ่งและยอมรับจากผูอ่ื้น 

 

ลกัษณะของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจมี 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1.แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) 
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แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความ

สนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการฯลฯส่ิงต่างๆ ดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมค่อนขา้งถาวรเช่นคนงานท่ีเห็นองคก์ารคือสถานท่ีใหชี้วิตแก่เขาและครอบครัวเขาก็จะ

จงรักภกัดีต่อองคก์าร และองคก์ารบางแห่งขาดทุนในการด าเนินการก็ไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนท่ีดีแต่

ดว้ยความผกูพนัพนกังานก็ร่วมกนัลดค่าใชจ่้ายและช่วยกนัท างานอยา่งเตม็ท่ี 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) 

แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมอาจจะเป็น

การไดรั้บรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง ค าชม หรือยกยอ่ง แรงจูงใจน้ีไม่คงทนถาวร บุคคลแสดง

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการส่ิงตอบแทนเท่านั้น 

 

ท่ีมาของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจมีท่ีมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนัเช่น อาจจะเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือแรงขบั

หรือส่ิงเร้า หรืออาจเน่ืองมาจากการคาดหวงัหรือจากการเก็บกดซ่ึงบางทีเจา้ตวัก็ไม่รู้ตวั จะเห็นได้

วา่การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่มีกฎเกณฑแ์น่นอนเน่ืองจากพฤตกรรมมนุษยมี์ความซบัซอ้น 

แรงจูงใจอยา่งเดียวกนัอาจท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีต่างกนั  แรงจูงใจต่างกนัอาจเกิดพฤติกรรมท่ี

เหมือนกนัก็ไดด้งันั้นจะกล่าวถึงท่ีมาของแรงจูงใจท่ีส าคญัพอสังเขปดงัน้ี 

 

ความต้องการ (Need) 

เป็นสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุลท าใหเ้กิดแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้าง

สมดุลใหต้วัเอง  เช่น เม่ือรู้สึกวา่เหน่ือยลา้ก็จะนอนหรือนัง่พกั ความตอ้งการมีอิทธิพลมากต่อ

พฤติกรรมเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ นกัจิตวิทยาแต่

ละท่านอธิบายเร่ืองความตอ้งการในรูปแบบต่างๆกนัซ่ึงสามารถแบ่งความตอ้งการพื้นฐานของ

มนุษยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภทท าใหเ้กิดแรงจูงใจ 

1. แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (Physical motivation) 
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             เป็นความตอ้งการเก่ียวกบัอาหาร น ้า การพกัผอ่น การไดรั้บความคุม้ครอง ความปลอดภยั 

การไดรั้บความเพลิดเพลิน การลดความเคร่งเคียด แรงจูงใจน้ีจะมีสูงมากในวยัเด็กตอนตน้และวยั

ผูใ้หญ่ตอนปลายเน่ืองจากเกิดความเส่ือมของร่างกาย 

2. แรงจูงใจทางดา้นสังคม (Social motivation) 

             แรงจูงใจดา้นน้ีสลบัซบัซอ้นมากเป็นความตอ้งการท่ีมีผลมาจากดา้นชีววิทยาของมนุษยใ์น

ความตอ้งการอยู่ร่วมกนักบัครอบครัว เพื่อนฝงูในโรงเรียน เพื่อนร่วมงาน เป็นความตอ้งการส่วน

บุคคลท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมซ่ึงในบางวฒันธรรมหรือบางสังคมจะมี

อิทธิพลท่ีเขม้แขง็และเหนียวแน่นมาก 

ความแตกต่างของแรงจูงใจดา้นสังคมและแรงจูงใจดา้นร่างกาย  คือ แรงจูงใจดา้นสังคม  

เกิดจากพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกดว้ยความตอ้งการของตนเองมากกวา่ ผลตอบแทนจากวตัถุและ

ส่ิงของ  

 

ส่ิงล่อใจ (Incentives) 

เป็นส่ิงชกัน าบุคคลใหก้ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวถื้อเป็นแรงจูงใจ

ภายนอก เช่น  ตอ้งการใหพ้นักงานมาท างานสม ่าเสมอก็ใชว้ิธียกยอ่งพนกังานท่ีไม่ขาดงานโดย

จดัสรรรางวลัในการคดัเลือกพนกังานท่ีไม่ขาดงานหรือมอบโล่ใหแ้ก่ฝ่ายท่ีท างานดีประจ าปี ส่ิงล่อ

ใจอาจเป็นวตัถุ เป็นสัญลกัษณ์ หรือค าพูดท่ีท าใหบุ้คคลพึงพอใจ 

 

การต่ืนตัว (arousal) 

เป็นภาวะท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมท่ีจะคิด กลา้มเน้ือพร้อมจะ

เคล่ือนไหว นกักีฬาท่ีอุ่นเคร่ืองเสร็จพร้อมท่ีจะแข่งขนัหรือเล่นกีฬา  องคก์ารท่ีมีบุคลากรท่ีมีความ

ต่ืนตวัก็ย่อมส่งผลใหท้ างานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยมี์ความต่ืนตวั 3 ระดบัคือ 

             1) การต่ืนตวัระดบัสูงจะต่ืนตวัมากไปจนกลายเป็นต่ืนตกใจหรือต่ืนเตน้เกินไปขาดสมาธิ 

             2) การต่ืนตวัระดบักลางคือระดบัต่ืนตวัท่ีดีท่ีสุด 
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             3) การต่ืนตวัระดบัต ่ามกัจะท าใหท้ างานเฉ่ือยชา งานเสร็จชา้ 

             จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลต่ืนตวัมีทั้งส่ิงเร้าภายนอกและภายใน  ไดแ้ก่ลกัษณะ

ส่วนตวัของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่างกนัทั้งบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผูน้ั้น 

 

ทฤษฎี E.R. G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth) 

Alderfer (อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540, หนา้ 307-310) ไดป้รับปรุงล าดบัขั้นความ

ตอ้งการของ Maslow เป็นความตอ้งการ 3 ระดบั ดงัน้ี 

             1. ความตอ้งการด ารงชีวิตอยู ่(existence needs) คือ ความตอ้งการทางร่างกายและความ

ปลอดภยั ความตอ้งการรายได ้สวสัดิการและสภาพแวดลอ้มการท างาน 

             2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (relatedness needs) คือ ความตอ้งการทุกอยา่งท่ีเก่ียวพนักบั

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายในสถานท่ีท างาน 

             3. ความตอ้งการเจริญเติบโต (growth needs) คือ ความตอ้งการภายในเพื่อการพฒันาส่วน

บุคคล ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะเจริญเติบโตพฒันา และใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ีดว้ยการ

แสวงหาโอกาส และการเอาชนะความทา้ทายใหม่ ๆ 

ทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer มีความคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยข์อง Maslow 

ท่ีวา่ ความตอ้งการท่ียงัไม่ตอบสนองจะจูงใจบุคคลและเห็นดว้ยวา่ โดยทัว่ไปบุคคลจะกา้วขึ้นไป

ตามล าดบัของความตอ้งการจากระดบัต ่ากวา่ก่อนความตอ้งการระดบัสูง เม่ือความตอ้งการระดบัต ่า

ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัต ่าจะมีความส าคญันอ้ยลง แต่อยา่งไรก็ตาม ภายใต้

สถานการณ์บางอยา่ง บุคคลอาจจะกลบัมายงัความตอ้งการระดบัต ่าได ้เช่น บุคคลท่ีคบัขอ้งใจ

ภายใน การตอบสนองความตอ้งการการเจริญเติบโต อาจจะถูกใจใหต้อบสนองความตอ้งการ

ความสัมพนัธ์ท่ีต ่าลงมา จึงท าใหท้ฤษฎีน้ีมีทั้ง ส่วนเหมือนและส่วนต่างกบัทฤษฎีความตอ้งการของ 

Maslow (วุฒิพล สกลเกียรติ, 2546, หนา้ 193-194) 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลแีลนด์ McClelland 
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ทฤษฎีน้ีเนน้อธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระท าการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความตอ้งการ

ความส าเร็จมิไดห้วงัรางวลัตอบแทนจากการกระท าของเขา  ซ่ึงความตอ้งการความส าเร็จน้ีในแง่

ของการท างานหมายถึงความตอ้งการท่ีจะท างานใหดี้ท่ีสุดและท าใหส้ าเร็จผลตามท่ีตั้งใจไว ้ เม่ือ

ตนท าอะไรส าเร็จไดก้็จะเป็นแรงกระตุน้ใหท้ างานอ่ืนส าเร็จต่อไป  หากองคก์ารใดท่ีมีพนกังานท่ี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจ านวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว 

ในช่วงปีค.ศ. 1940s นกัจิตวิทยาช่ือ David I. McClelland ไดท้ าการทดลองโดยใช้

แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (thematic apperception test (tat) เพื่อวดัความตอ้งการของมนุษย ์

โดยแบบทดสอบTAT เป็นเทคนิคการน าเสนอภาพต่างๆ แลว้ใหบุ้คคลเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงท่ี

เขาเห็น จากการศึกษาวิจยัของแมคคลีแลนดไ์ดส้รุปคุณลกัษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมี

ความตอ้งการ 3 ประการท่ีไดจ้ากแบบทดสอบTAT ซ่ึงเขาเช่ือวา่เป็นส่ิงส าคญัในการท่ีจะเขา้ใจถึง

พฤติกรรมของบุคคลไดด้งัน้ี 

              1. ความตอ้งการความส าเร็จ (need for achievement (nach) เป็นความตอ้งการท่ีจะท าส่ิง

ต่างๆ ใหเ้ตม็ท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความส าเร็จ  จากการวิจยัของ McClelland  พบวา่  บุคคลท่ีตอ้งการ

ความส าเร็จ (nach) สูง จะมีลกัษณะชอบการแข่งขนั ชอบงานท่ีทา้ทาย และตอ้งการไดรั้บขอ้มูล

ป้อนกลบัเพื่อประเมินผลงานของตนเอง  มีความช านาญในการวางแผน  มีความรับผิดชอบสูง และ

กลา้ท่ีจะเผชิญกบัความลม้เหลว 

              2. ความตอ้งการความผกูพนั (need for affiliation (naff)) เป็นความตอ้งการการยอมรับจาก

บุคคลอ่ืน ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีตอ้งการ

ความผกูพนัสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกวา่สถานการณ์การแข่งขนั โดยจะพยายามสร้าง

และรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น 

              3. ความตอ้งการอ านาจ (need for power (npower)) เป็นความตอ้งการอ านาจเพื่อมีอิทธิพล

เหนือผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีความตอ้งการอ านาจสูง  จะแสวงหาวิถีทางเพื่อท าใหต้นมีอิทธิพลเหนือบุคคล

อ่ืน ตอ้งการให้ผูอ่ื้นยอมรับหรือยกยอ่ง ตอ้งการความเป็นผูน้ า ตอ้งการท างานให้เหนือกวา่บุคคล

อ่ืน และจะกงัวลเร่ืองอ านาจมากกวา่การท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบวา่พนกังานท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมกัตอ้งการจะท างานในลกัษณะ 3 

ประการดงัน้ี 



  56 

              1. งานท่ีเปิดโอกาสใหเ้ขารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเขา และเขามีอิสระท่ีจะตดัสินใจและ

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

              2. ตอ้งการงานท่ีมีระดบัยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกวา่ความสามารถของเขา 

              3. ตอ้งการงานท่ีมีความแน่นอนและต่อเน่ืองซ่ึงสร้างผลงานไดแ้ละท าใหเ้ขามี

ความกา้วหนา้ในงานเพื่อจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได ้

          นอกจากงานในลกัษณะดงักล่าวแลว้แมคคลีแลนดไ์ดพ้บวา่ปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผล

ต่อการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพคือส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบังานท่ีเขาท าดว้ย 

 

 จากการทบทวนทฤฎีการรับรู้และแรงจูงใจ พบวา่ การสร้างแรงจูงใจมีลกัษณะคลา้ยๆ กบั

การสร้างสัมพนัธภาพคือการถูกกระตุน้จากความตอ้งการ น าไปสู่การกระท า ความน่าสนใจจากการ

ทบทวนทฤษฎีการรับรู้และการสร้างแรงจูงใจคือ การให้รางวลัหรือผลตอบแทน และการรับรู้ผา่น

สัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น 75% จากการไดย้นิ 13% การสัมผสั 6% กล่ิน 3%  และรส 3%  ซ่ึง

น าไปสู่การอธิบายกระบวนการสร้างความรู้สึกร่วมของเกมกระดาน และกระบวนการสร้าง

สัมพนัธภาพในกลวิธีของเกมกระดาน 

 

2.4.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกบัการเล่าเร่ือง (Narrative) 

Bruner (1986) กล่าววา่ คนเรามีวิธีคิดพื้นฐาน (basically modes of thought) อยูส่องอย่าง

ใหญ่ๆ ท่ีแตกตางกนัไดแ้ก่ Narrative thinking คือวิธีคิดแบบเล่าเร่ือง กบั Propositional thinking คือ

วิธีคิดแบบนเสนอโตแ้ยง้แสดงเหตุผล. ทั้งสองวิธีต่างมีกระบวนการในการสร้างความจริง (ในท่ีน้ี

คือ representation of reality) ท่ีแตกต่างกนัและมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินความส าเร็จท่ีแตกต่าง

กนัดว้ย ในขณะท่ี Narrative thinking สร้างความน่าเช่ือถือดว้ยเร่ืองราวท่ีเหมือนชีวิต (lifelikeness) 

และเกณฑว์ดัความส าเร็จก็คือมีความเหมือนเร่ืองจริงจากมุมมองของผูฟั้ง Propositional thinking 

กลบัแสดงความน่าเช่ือถืออีกดา้นหน่ึงท่ีสามารถท าความเขา้ใจไดด้ว้ยกระบวนการพิสูจน์เชิง

ประจกัษ ์ 
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา่พื้นฐานความคิดทั้งสองจะน ามาสู่การปฏิบติัท่ียิง่

ต่างกนัมากขึ้น เช่น Narrative thinking ตอ้งใชเ้คร่ืองมือคือ จินตนาการ บทละครท่ีจะใชส่ื้อสาร 

และขอ้มูลในอดีตท่ีน่าเช่ือถือโดยมีเป้าหมายเพื่อน าสารัตถะของความเป็นมนุษย ์เขา้เช่ือมโยงกบั

ประสบการณ์รูปธรรมของผูฟั้งท่ีเคยเกิดขึ้นจริงในกรอบของสถานท่ีและเวลาหน่ึงๆ ส่วน 

Propositional thinking ตอ้งพยายามลดทอนขอ้มูลท่ีเป็นวตัถุดิบ ใหก้ลายเป็นขอ้มูลเชิงนามธรรม

เพื่อหาทางเช่ือมโยงกบันามธรรมรูปแบบอ่ืนๆ ดว้ยการพิสูจน์เชิงประจกัษ ์ในทา้ยสุดยิง่ห่างไกล

จากประสบการณ์และรูปธรรมมากขึ้นเร่ือยๆ จนอาจกลายเป็นขอ้สรุปเชิงนามธรรมท่ีซบัซอ้นหลาย

ชั้น 

1.4.4 ทฤษฎีเกม (Game Theory) 

ทฤษฎีเกมเป็นความรู้ท่ีไดม้าจากระบบคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ ซ่ึงกล่าวถึงสถานการณ์ท่ีมี

อยา่งฝ่ายนอ้ยหน่ึงฝ่าย โดยสามารถเลือกกระท าไดห้ลายอยา่งเพื่อเติมเตม็ความคาดหวงัของตนเอง 

การตอบสนองต่อการกระท านั้นๆ ของฝ่ายตรงขา้มเรียกว่า เกม (Game)  

เกมเกมหน่ึงจะมีองคป์ระกอบดงัน้ี ผูเ้ล่น (Players) กลยทุธ์ (Strategies) และผลรางวลั (Payoff) 

โดยมีสมมติฐานวา่ ผูเ้ล่นมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์  เขา้ใจกฎกติกาและรางวลั รู้กลยทุธฝ่์ายตรงขา้ม 

รวมทั้งเป็นเกมท่ีมีเหตุมีผล ผูเ้ล่นทุกคนฝ่ายใชข้อ้มูลท่ีตวัเองมีอยูใ่นการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ท่ีดี

ท่ีสุด 

 

กลวิธีของเกม 

กลวิธีท่ีผูต้ดัสินใจเลือกเล่นแบ่งเป็น  2  ประเภท 

1) กลยทุธ์แท ้(Pure  Strategies)  ผูเ้ล่นเกมท่ีเลือกใชก้ลวิธีประเภทน้ี จะเลือกเล่นเกมโดยวิธีใดวิธี

หน่ึงตลอดเวลา 

2) กลยทุธ์ผสม (Mixed  Strategies) ผูเ้ล่นเกมท่ีเลือกใชก้ลวิธีประเภทน้ี จะเลือกเล่นเกมโดยเล่น

หลายวิธีผสมกนั 
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รูปแบบของเกม 

รูปแบบของเกมแต่ละเกมจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถแบ่งรูปแบบของเกมเป็น 4 

ประเภท ดงัน้ี 

1) แบ่งตามลกัษณะความสัมพนัธ์ของผูเ้ล่น  

• การร่วมมือกนั (Cooperate Game)  

• ขบัเคี่ยวกนั (Non-Cooperate Game) 

 

2) แบ่งตามจงัหวะและลกัษณะการเล่น 

• เล่นพร้อมกนั (Simultaneous Game) เช่น เป่ายิง้ฉุบ Simultaneous games 

 

ภาพท่ี   15 ตารางผลตอบแทนของ PRISONER’S DILEMMA 

หมายเหตุ. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Simultaneous_game 

 

 

• ผลดักนัเล่น (Sequential Game) เช่น Poker, X/O, Board game/Card game ประเภท turn 

base 
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ภาพท่ี  16 ตารางผลตอบแทนของ PRISONER’S DILEMMA ท่ีน ามาอธิบายเกม MONOPOLY 

หมายเหตุ. จาก https://policonomics.com/lp-game-theory3-sequential-game/ 

 

 

3) แบ่งตามจ านวนคร้ังในการแข่งขนั 

• แข่งกนัคร้ังเดียว (One Shot Game) เช่น Battle royal, FA Cup 

• แขง่กนัซ ้าหลายคร้ัง (Repeat Game) เช่น เกมการแข่งขนับนธุรกิจ หรือการเทรด 

4) แบ่งตามผลของรางวลั 

• ผลรางวลัรวมคงท่ี (Constant Sum Game) เช่น Casino มีการวางเดิมพนัของผูเ้ล่นทั้งหมด

ไวเ้ป็นกองเดียวแลว้หาผูช้นะ 

• ผลรางวลัรวมไม่คงท่ี (Non-Constant Sum Game) เช่น การเจรจาเปิดการคา้เสรี หรือการ

แข่งขนับนตลาดแบบ Oligopoly Market คือเป็นตลาดท่ีมีผูแ้ข่งนอ้ยราย แต่ละรายเป็นราย

ใหญ่ ท าใหก้ าหนดราคาสูงกวา่คู่แข่งได ้เช่น ปูน, เหลา้เบียร์, รถยนต ์เป็นตน้ 

 

ผลลพัธ์ของเกม 

แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1) เกมศูนย์ (Zero Sum Game) 
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เกมศูนยม์าจากเกมการเล่นไพ่ กล่าววา่ การเจรจานั้นถา้หากมีผูใ้ดไดป้ระโยชน์และผูใ้ดเสียจะท า

ใหก้ารเจรจาไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากผูเ้สียประโยชน์จะไม่ยอมเจรจาดว้ย การเจรจานั้นจะตอ้ง

ตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่ คู่เจรจาจะไดผ้ลประโยชน์จากการเจรจาร่วมกนั ลกัษณะเกมศูนยจึ์งเป็นตวั

อธิบายไดว้า่ การเจรจาจะไม่ประสบผลส าเร็จ นอกเสียจากการเจรจานั้นจะมีลกัษณะท่ีมีอ านาจ

ต่อรองท่ีไม่เท่ากนั 

2) เกมลบ (Negative Sum Game) 

การเจรจาใดๆ ก็ตามท่ีส่งผลกระทบซ่ึงจะท าใหคู้่เจรจาเสียผลประโยชน์ การเจรจาดงักล่าวนั้น

จะไม่มีวนัไปสู่ขอ้ยติุ เพราะว่าขอ้ยติุท่ีเกิดขึ้นนั้นจะส่งผลในแง่ลบต่อทุกฝ่ายๆ  ดงันั้นทุกฝ่ายจึงตอ้ง

พยายามหาทางเจรจาต่อกนัไม่ใหน้ าไปสู่เกมลบ 

3) เกมบวก (Positive Sum Game) 

การเจรจาท่ีทุกฝ่ายประสบความส าเร็จและไดผ้ลประโยชน์อยา่งเท่าเทียม การเจรจาจึงตอ้งอยูบ่น

สมมติฐานวา่ความส าเร็จตอ้งขึ้นอยูก่บัขอ้สรุปท่ีทุกฝ่ายเป็นฝ่ายได ้(Win – Win Position) 

 

ดุลยภาพของแนช (Nash Equilibrium) 

Nash Equilibrium เป็นแนวคิดท่ีอธิบายสถานการณ์ท่ีผูเ้ล่นทุกคนเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเกม

หน่ึงเกมอาจมีหรือไม่มีหลายดุลยภาพก็ได ้เช่น หากบริษทั A ขึ้นราคาสินคา้ บริษทั B ก็เพิ่มราคา

สินคา้ตาม ดงันั้นทั้งสองจึงใชก้ลยทุธ์เพิ่มราคาสินคา้เช่นกนั จึงเกิด Nash Equilibrium ซ่ึงท าใหท้ั้ง

สองบริษทัไดก้ าไรเพิ่มขึ้นจากการขึ้นราคาทั้งคู่ Nash Equilibrium จึงเป็นกลยทุธ์ท่ีใชใ้นกรณีท่ีไม่มี

ฝ่ายใดมี Dominant Strategy เลย แต่ละฝ่ายจึงด าเนินกลยทุธ์โดยดูฝ่ายตรงขา้มก่อนวา่จะตดัสินใจ

อยา่งไร 

1) การหาดุลยภาพของเกมแบบเล่นพร้อมกนั 

• Dominant Strategies : ผูเ้ล่นเลือกกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับตวัเอง เช่น รายการกีฬานดัชิง ต่าง

ฝ่ายต่างเลือกใชแ้ทคติคและผูเ้ล่นท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีทีมตนเองมี โดยสนใจแค่การเป็นแชมป์

เท่านั้น 
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• Maximin Strategies : เป็นกลยทุธ์ท่ีช่วยใหเ้สียนอ้ยท่ีสุด คือ ถา้จะเสียก็ขอเสียนอ้ยท่ีสุดอยา่

ใหเ้สียมากเลย หรือพูดอีกอย่างคือ เลือกกลยทุธ์ท่ีใหค้่า Payoff ดีท่ีสุดในบรรดา Payoff ท่ี

เลวร้ายท่ีสุดนัน่เอง 

• Prisoner’s Dilemma : ผูเ้ล่นไม่สามารตดัสินใจร่วมกนัได ้เป็นการตดัสินใจแบบหนีเสือปะ

จรเข ้

 

2) การหาดุลยภาพของกมแบบผลดักนัเล่น 

• Sequential Game : เป็นเกมท่ีผูเ้ล่นฝ่ายหน่ึงไดเ้ร่ิมเล่น โดยใชก้ลยทุธ์ของตนเองก่อน และ

ฝ่ายหลงัจะเลือกกลยทุธ์ในการแข่งขนัในภายหลงัวา่จะตดัสินใจเช่นไร ซ่ึงสามารถหาดุลย

ภาพไดด้ว้ยวิธี Backward Induction 

• Entry Deterrence : การป้องกนัการเขา้สู่ตลาดในเชิงธุรกิจ เช่น การสร้างความเช่ือใหก้บัผู ้

เล่นรายใหม่ในตลาดวา่ ถา้เขา้มาแลว้จะไม่มีก าไร ซ่ึงนอกจากจะขู่เพียงอยา่งเดียว ยงัอาจ

ลงทุนเพิ่มเพื่อท าให ้Payoff เปลี่ยนไปไดอี้กดว้ย 

 

2.5 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.5.1 คู่มือการท ากจิกรรมกล่มสัมพนัธ์ุ เป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ แบ่งทีมเป็น 8-15 คน 

โดยการท ากิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรม Indoor เช่น การปรบมือ กิจกรรมการปรบมือ เป็นตน้ และ 

Outdoor เช่น ขี่มา้ยา้ยเมือง สะพานมรณะ เป็นตน้ 
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ภาพท่ี  17 ตารางการวิเคราะห์การท ากจิกรรม 

ท่ีมา : (https://www.dpe.go.th/manual-files-401291791802) 

 

ภาพท่ี 18 กจิกรรมขี่ม้าย้ายเมือง 

หมายเหตุ. จาก https://www.dpe.go.th/manual-files-401291791802 
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2.5.2 การออกแบบส่ือการจัดแสดงเพ่ือการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์

เยาวชนสวนอ้อย 

จากการวดัผลงานออกแบบส่ือเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญากบัเยาวชนจ านวน 200 คน พบว่า

ส่วนใหญ่เยาวชนมีความสนใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยใหเ้หตุผลเพราะสามารถน าไปประยกุตใ์ช้

ในการประกอบอาชีพ และ/หรืองานอดิเรก มากท่ีสุดร้อยละ 34.5 รองลงมาคือสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั ร้อยละ 23.5 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ เยาวชนในชุมชนมีความสนใจใน

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงันั้นศูนยเ์ยาวชนควรจดัใหมี้กิจกรรมทางดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน เพื่อช่วยใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้ ััและน าภูมิปญญาทอ้งถ่ินมาปรับใชก้บัการด าเนินชีวิตและ

กิจกรรมนนัทนาการของ เยาวชนได ้เช่น การส่งเสริมดว้ยส่ือการจดัแสดงการท าหนงัสต๊ิก (ของเล่น

เยาวชนไทย) โดยใหเ้ยาวชนใชค้วามคิดสร้างสรรคป์ระดิษฐ์ในรูปทรงท่ีต่อยอดของเดิม และพฒันา 

เป็นผลิตภณัฑข์องชุมชนท่ีมีหลากหลายรูปทรง สี และวสัดุ เป็นของท่ีระลึก เป็นงาน อดิเรกท่ีสร้าง

รายไดใ้หก้บัเยาวชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตติกาล เจนจดั (2548) ท่ีพบวา่ การถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินแก่เยาวชน ผา่นส่ือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนดว้ยของเล่นพื้นบา้น และส่ือ

เชิงรุกผา่นกิจกรรมของเล่นเดินทาง มีส่วนช่วยให้ เยาวชนมีความสนใจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมี

ความชอบของเล่นพื้นบา้น อยากท าของเล่นเป็น รวมทั้งเป็นคนช่างสังเกตและซกัถาม  

การจดัแสดงส่ือท่ีส าคญัท่ีมีส่วนกระตุน้ท าใหเ้ยาวชนมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดเ้ป็น

อยา่งดี คือ ส่ือประสบการณ์จ าลอง ส่ือภาพน่ิงและสัญลกัษณ์ และส่ือแบบมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้ม เหตุ

ดว้ยส่ือต่างๆ เหล่าน้ีเป็นส่ือท่ีสร้างการรับรู้อนัเป็นกระบวนการน าความรู้หรือขอ้มูลข่าวสารเขา้สู่

สมอง โดยผา่นอวยัวะสัมผสั (Sensory Organ) สมองจะเก็บรวบรวมและจดจ าส่ิงต่างๆ เหล่านั้นไว้

เป็นประสบการณ์ เพื่อเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าให้เกิดมโนภาพหรือความคิดรวบยอด (Concept) 

และทศันคติ (Attitude) ในการเปรียบเทียบหรือถ่ายโยงความหมายกบัส่ิงเร้าใหม่ท่ีจะรับรู้ต่อ ๆ ไป 

(สมพงษ ์จิตระดบั, 2546 : 58) ดงันั้นการรับรู้และการเรียนรู้ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ย  การออกแบบ

ส่ือนิทรรศการ จึงมีส่วนใหเ้ยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปประยกุตใ์ช้

ไดใ้นการประกอบอาชีพ และ/หรืองานอดิเรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสายชนนี รัศมีไพฑูรย ์

(2547) ท่ีพบวา่ การน าเอาหลกัของจริยธรรมมาผสมผสาน ในการออกแบบ ดว้ยการน าเสนอส่ือท่ีมี

ทั้งขอ้ความและภาพสัญลกัษณ์ร่วมกนั จะเป็นการออกแบบส่ือการจดัแสดงเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ินของเยาวชนแนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยสร้างจิตส านึกท่ีดีในดา้นจริยธรรม และก่อใหเ้กิด

ความรู้สึกร่วมต่อเยาวชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากผลการวิจยัท่ีไดจึ้งน ามาท าการออกแบบพร้อมน าเสนอแนวความคิด เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

ความเหมาะสมทางดา้นการประยกุตใ์ชส่ื้อกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมประโยชน์

ใชส้อยในเชิงพื้นท่ีศูนยเ์ยาวชน โดยค านึงถึงองคป์ระกอบการ ออกแบบคือ แนวความคิดเหมาะสม

ในการออกแบบศูนยเ์ยาวชน สามารถส่ือได ้สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถน าไปพฒันา

ต่อไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ จดัประโยชน์ ใชส้อยไดอ้ยา่งลงตวั สร้างแรงจูงใจต่อการเขา้มาใชบ้ริการศูนย์

เยาวชน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและลงพื้น เพื่อศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ี ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ชุมชน และการวิเคราะห์กลวิธีเกมกระดาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การศึกษาด้านกลวิธีของเกมกระดาน 

ผูว้ิจยัศึกษาเกมกระดานโดยใชท้ฤษฎีการสร้างสัมพนัธภาพและทฤษฎีเกมมาอธิบายกลวิธี

ของเกมกระดาน จากการแยกหนา้ท่ีและองคป์ระกอบของเกมกระดานท่ีกระท ากบักบัการรับรู้ของ

มนุษย ์ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดว้า่ เกมกระดานเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีออกแบบมาเพื่อ

ตอบวตัถุประสงคต่์างๆ ของนกัออกแบบ จากการศึกษาสามารถแบ่งวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

1.1 เพื่อการเล่าเร่ือง หมายถึง เกมกระดานท่ีสร้างขึ้นมาจากเร่ืองราวของเมือง ประเทศ 

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม หรือนิยาย โดยจะเนน้การถ่ายทอดเร่ืองราวหรือจ าลอง

เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ใหเ้สมือนกบัผูเ้ล่นเขา้ไปอยูใ่นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้นๆ 

จริง บางคร้ังอาจมีการสวมบทบาทเพื่อเปล่ียนใหผู้เ้ล่นกลายเป็นตวัละครในเน้ือเร่ือง 

เช่น The Downfall of Pompeii, Istanbul, Timeline, CASTLES OF BURGUNDY, 

SEKIGAHARA: THE UNIFICATION OF JAPAN, Marvel 

1.2 เพื่อจ าลองทฤษฎีหรือแนวความคิด หมายถึง เกมกระดานท่ีสร้างจากการสมมุติทฤษฎี 

เพื่อพิสูจน์หรือท าใหเ้ห็นภาพของทฤษฎี มกัจะน าเสนอภาพของทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์หรือการเมือง เช่น Monopoly, sale, I’m boss, Stockpile, Alchemist, 

Modern Art 
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1.3 เพื่อพฒันาพฒันาตวัเอง เป็นเกมกระดานท่ีจะเนน้การพฒันาทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น 

ความวอ่งไว ไหวพริบ ความจ า การเรียนรู้วิชาต่างๆ เป็นตน้ มกัจะตอ้งใชจิ้ตวิทยา 

อาจจะกระตุน้ใหเ้กิดความสงสัย ความไม่ไวว้างจากกนั การแข่งขนัอยา่งเขม้ขน้ หรือ

การท างานเป็นทีม เช่น Dixit, werewolf, escape room, Avalon, 7  Diesen 

1.4 เพื่อความเพลิดเพลิน สร้างขึ้นเพื่อการเล่นฆ่าเวลา หรือเล่นเพื่อนสร้างความเพลิดเพลิน

ในหมู่คณะ มกัจะเล่นไวๆ จบไวๆ หรือไม่ก็ไม่จ าเป็นตอ้งผูช้นะ เนน้ความตลกและ

ความเพลิดเพลินเป็นหลกั บางคร้ังอาจจะลดทอนการเล่าเร่ืองลง และเนน้ Game play 

เป็นหลกั บา้งก็ใหมี้การเล่าเร่ืองผา่น Game play แทน เช่น Love letter, exposing 

kittens, SuShi go, Joking Hazard 

1.5 เพื่องานวิจยั ในหลายๆ คร้ังเกมกระดานถูกน ามาใชใ้นการเก็บขอ้มูลวิจยั เช่น Gift trap 

หน่ึงเกมท่ีน ามาเล่นโดยเหมาะกบัการน ามาประยกุตเ์ป็นเคร่ืองมือวิจยั กล่าวคือเป็นเกม

ท่ีใชศึ้กษาหาส่ิงท่ีเพื่อนชอบและไม่ชอบเพื่อมอบเป็นของขวญั ดงันั้นนอกจากจะเป็น

เกมท่ีช่วยใหผู้เ้ล่นรู้จกัรสนิยมหรือความคิดของอีกฝ่ายแลว้ ยงัเป็นการคน้หา insight 

หรือความตอ้งการของอีกฝ่ายไดผ้า่นการใชเ้กมกระดาน เป็นตน้ 

 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เกมกระดานแต่ละแบบจะมีองคป์ระกอบท่ีคลา้ยคลึงกนั ท างานสอด

ประสานในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เน้ือเร่ือง (Storytelling) เป็นส่วนท่ีเล่าท่ีมาของเกมเพื่อใหผู้เ้ล่นเขา้ใจเหตุการณ์ 

บทบาท และจุดประสงคส์มมุติท่ีเกิดขึ้น สามารถแบ่งการเล่าเร่ืองไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 

- การเล่าเร่ืองดว้ยตวัผูเ้ล่นเอง 

- การเล่าเร่ืองโดยนกัออกแบบ 

- การแบ่งกนัเล่าเร่ือง 

ส่วนท่ี 2 การเล่น (Gameplay) เป็นส่วนท่ีจะบอกวา่ผูเ้ล่นจะท าอยา่งไรใหช้นะเกม จน

ตลอดถึงการก าหนดระบบของเกม ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการเติมทรัพยากร การเดินเองของตวัหมาก

แบบ Autobot หรือระบบเกมทั้งท่ีผูเ้ล่นสามารถควบคุมได ้และไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงจะสอด

ประสานไปกบัเน้ือเร่ืองจนท าใหร้ะบบเกมมีเหตุผลในการกระท า ซ่ึงสามารถแบ่งองคป์ระกอบของ 

Gameplay ไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบหลกัส าคญั ดงัน้ี 
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1) วิธีการชนะเกมและการจบเกม  

- เพื่อบอกจ านวนคนท่ีจะชนะ เช่น สามารถชนะเป็นทีมหรือมีเพียงคนเดียวท่ี

จะชนะ  

- เพื่อบอกใหผู้เ้ล่นทราบวา่จะสามารถชนะเกมไดอ้ยา่งไร เช่น ร่วมมือกบัใคร 

หรือตอ้งก าจดัใคร 

- เพื่อบอกเวลาท่ีเกมจะจบ เช่น การจบเกมท่ีผูเ้ล่นทราบชดัเจน การจบเกมท่ีไม่

สามารถคาดเดาเวลาชดัเจนได ้หรือการจบเกมท่ีสามารถต่อเวลาได ้เป็นตน้ 

2) รางวัลและการตัดสินใจ  

- เพื่อบอกส่ิงท่ีผูเ้ล่นสามารถท าไดใ้นเกมน้ี เช่น ความสามารถในการตดัสินใจ 

จ านวนทางเลือกท่ีสามารถเลือกกระท าได ้

- เพื่อบอกผลกระทบจากการกระท า เช่น การไดรั้บรางวลัหรือผลประโยชน์ การ

ไดรั้บโทษหรือเสียผลประโยชน์ 

3) กฎธรามชาติของเกม หมายถึง ระบบของเกมท่ีถูกก าหนดไวแ้ละจะเกิดขึ้นอยา่ง

เป็นระบบ เกิดซ ้าทุกๆ คร้ังเม่ือเขา้เง่ือนไข เพื่อใหก้ารเล่นเกมด าเนินต่อไปได้

จนกวา่จะเขา้เง่ือนไขการจบเกมโดยท่ีผูเ้ล่นไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือควบคุม

ได ้

- เพื่อบริหารจดัการอุปกรณ์ในการเล่น เช่น การเติมทรัพยากร การจัว่การ์ด การ

น าเอาอุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้กลบัมาเล่นใหม่ 

- เพื่อใหเ้ร่ืองราวในเกมด าเนินไปอยา่งมีชีวิตและสมจริง เช่น ตวัหมากท่ีตอ้ง

ขยบัเองได ้โจมตีเองได ้หรือมีความรู้สึกกลวั กดดนั อาจจะบา้คลัง่ได ้หรือ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีควรจะเกิดขึ้นจริง เช่น ไฟท่ีไหมรุ้กราม เสียงจากการ

พงัส่ิงของ หอ้งท่ีตอ้งเขา้ไดท้างประตูหรือหนา้ต่าง ก าแพงท่ีไม่สามารเดินถ

ทะลุหรือมองผา่นไปได ้เป็นตน้ 

- เพื่อสร้างความเท่าเทียม เม่ือมีระบบกลางท่ีไร้ความรู้สึก ท าใหผู้เ้ล่นทุกคนอยู่

ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนัอยา่งไร้ขอ้งกงัขา  

ส่วนท่ี 3 อุปกรณ์ เอกลกัษณ์ของเกมกระดาน คือ ความสามารถในการสัมผสั การจบั

ตอ้งตวัละคร พื้นผิว หรือน ้าหนกัไดมี้ผลต่อการรับรู้อยา่งชดัเจน โดยท่ีอุปกรณ์จะมี

ความเก่ียวพนักบัการเล่าเร่ืองและวิธีการเล่น 
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ภาพท่ี 19 ภาพการถอดองค์ประกอบของเกมกระดานท่ีท างานร่วมกบัการรับรู้ผ่านอวัยวะของ
มนุษย์ 

 

ภาพท่ี  20 การวิเคราะห์กระบวนท างานของเกมกระดาน โดยใช้ทฤษฎีเกมเข้าไปอธิบาย 

 

2. การศึกษาด้านพื้นท่ีภายในชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 
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จงัหวดัอยธุยามีความโดดเด่นเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โดยมีการบริหารจดัการ

และมีศูนยใ์หข้อ้มูลความรู้ท่ีดีเยีย่ม จากขอ้มูลการท่องเท่ียว (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) แสดง

ใหเ้ห็นวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยร้อยละ 70 และเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 30 กล่าวคือ

รายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยธุยาเป็นของชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ถึง 70 เปอร์เซ็นต ์ โดยนกัท่องเท่ียว

ส่วนมากจะเป็นวยัรุ่นอาย ุ16-25 ปี ซ่ึงตรงกบังานวิจยัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม

ของกลุ่มวยัรุ่น ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (บุญชยั อาสอภิสิทธ์ิ และ

คณะ, 2559) ท่ีกล่าววา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปในอยธุยาส่วนมากจะเป็นวยัรุ่นและครอบครัว ดว้ยเหตุ

ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใกลก้บักรุงเทพและมีการเดินทางท่ีสะดวกสบายมาไดห้ลายวิธี เช่น รถยนต ์

รถไฟ รถตู ้รถทวัร์ นอกจากน้ีภายในตวัจงัหวดัยงัมีบริการใหเ้ช่ารถจกัรยาน มอเตอร์ไซค ์เรือขา้ม

ฝาก และยงัสามารถนัง่เรือท่องเท่ียวรอบเกาะเยีย่มชมทศันียภาพไดอี้กดว้ย จากการลงพื้นท่ีศึกษา 

พบวา่ ศูนยก์ลางของการเดินทางและการศึกษาอยูใ่นเขตพระนครศรีอยธุยาท่ีรู้จกักนัในนามของ

พื้นท่ีอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาหรือเกาะเมืองอยธุยา ซ่ึงประกอบไปดว้ยสถานท่ี

ศึกษาใหค้วามรู้หลายจุด ไดแ้ก่ อยธุยาศึกษา ศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เจา้สาม

พระยา พิพิธภณัฑเ์รือไทย เป็นตน้ อีกทั้งภายในตวัจงัหวดัก็ยงัมีการบริหารจดัการและมีความ

พยายามในการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้เช่น การพฒันาชุมชนใหก้ารเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

โดยใชภู้มิปัญญาในทอ้งท่ีเป็นตวัสร้างกิจกรรมการทอ้งเท่ียว เช่น การดูกระบวนการตีมีดอรัญญิก 

การจดักิจกรรมสานปลาตะเพียนใหก้บันกัเท่ียว เป็นตน้ หรือการน าเอาภูมิปัญญาท่ีก าลงัจะสูญ

หายไปเขา้มาในการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น หมอ้ดินเผาป้ายอ เป็นตน้ โดยภูมิปัญญาท่ี

ไดรั้บความรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายทั้งในฐานะภูมิปัญญาของจงัหวดัอยธุยาและในฐานะสัญลกัษณ์

ของความสามคัคีก็คือประตะเพียนสานจากใบลาน ดงันั้นจงัหวดัอยธุยาจึงมีศกัยภาพมากพอท่ีจะ

กลายเป็นสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ทางประวติัศาสตร์ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ประวติัความเป็นมา พร้อม

กบัการสร้างความผกูพนักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากการพึ่งพาธรรมชาติและการเก้ือกูลกนัใน

ชุมชน สู่การ “รู้ รัก สามคัคี” ในหมู่คณะ ทั้งกบัคนในจงัหวดัอยธุยาเองและใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ี

เดินทางเขา้มาศึกษาหาความรู้ ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการสร้างสัมพนัธภาพในวยัรุ่นอาย ุ15-

20 ปีในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

 

  



  69 

 

สรุปกรอบแนวคิดในการออกแบบ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลาตะเพียนสาน การสร้างสัมพันธภาพ 

การอาศยัอยู่ร่วมกนัในสงัคม หรือการ

มีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เพื่อบรรลุ

เปา้หมายหรือความต้องการ 

เป็นองค์ความรู้ที่สัง่สมมาจากอดีต 

เกิดจากความผกูพนักบัธรรมชาติ มี

ทดลองและถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น 

การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั

ระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ 

และมนษุย์กบัธรรมชาติ 

สญัลกัษณ์ของความ

สามคัคี 

การสร้างสมัพนัธภาพเร่ิมต้นตัง้แต่ 

สถาบนัครอบครัว สัง่สมประสบการณ์

ไปสูก่ารสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน 

เป็นการสงัเกตการณ์อยู่ร่วมกนัเป็น

ฝงูของปลาตะเพียน ไปสู่ความเป็น

มงคลและค าสอนเร่ืองความสามคัคี 

กระบวนการสร้างสมัพนัธภาพ/

สญัลกัษณ์/วสัด/ุอปุกรณ์ 

การออกแบบเพื่อสร้าง

สมัพนัธภาพ 
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บทที่ 3 วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “โครงการการสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัวของวยัรุ่นดว้ยภูมิ

ปัญญาผา่นกลวิธีเกมกระดาน : กรณีศึกษาภูมิปัญญากลุ่มปลาตะเพียนสาน ต. ภูเขาทอง จงัหวดั

อยธุยา” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อเขา้ใจกระบวนการการสร้างแรงจูงใจและสัมพนัธภาพใน

กลุ่มผูเ้ล่น (2) เพื่อใหเ้ขา้ใจปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบและเขา้ถึงกระบวนการในการถ่ายทอด

เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัปลาตะเพียนสานจากใบลาน (3) สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบกิจกรรมท่ี

สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีกระตุน้ใหเ้กิดปฎิสัมพนัธ์ผา่นการถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยผา่น

กระบวนการทบทวนวรรณกรรมและการลงพื้นท่ีศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 1 การวางแผนงานวิจัย 

 

 

 

โครงงานการการสมัพนัธภาพด้วยภมูปัิญญาผา่นกลวิธีเกมกระดาน

ศกึษาสมัพนัธภาพของวยัรุ่นอาย ุ15-20 ปีและ
ครอบครัว

สมัภาษณ์ แจกแบบสอบถาม

ศกึษาภมูิปัญญาพืน้บ้าน

ทบทวนวรรณกรรม

ลงพืน้ท่ีศึกษาภมูิปัญญาท่ีมี
เร่ืองราวเก่ียวกบัสมัพนัธภาพ
และความสามคัคีในจงัหวดั

อยธุยา
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แผนภูมิท่ี 2 แนวทางในการศึกษา 

 

3.1 การก าหนดขอบเขตของงานวิจัย 

ในการศึกษาการสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัวของวยัรุ่นดว้ยภูมิปัญญาผา่นกลวิธี

เกมกระดาน ผูวิ้จยัไดก้ าหนดพื้นท่ีในการศึกษาคือ กลุ่มปลาตะเพียนสานจากใบลาน ต. ภูเขาทอง 

จงัหวดัอยธุยา โดยมีประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

3.1.1 ประชากร คือ วยัรุ่นอาย ุ15-20 ปี จ านวน 200 คน ต าบลภูเขาทอง จงัหวดัอยธุยา  
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3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ วยัรุ่นอาย ุ15-20 ปีและครอบครัว จ านวน 10 คน  

 

3.2 เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกศึกษาภูมิปัญญาในจงัหวัดอยุธยา 
เพื่อการสร้างสัมพนัธภาพดว้ยภูมิปัญญาผา่นกลวิธีเกมกระดาน ผูวิ้จยัจึงเลือกพื้นท่ีและภูมิ

ปัญญาในการศึกษา ดงัน้ี 

3.2.1 การเลือกศึกษาจังหวัดอยุธยาอนัเป็นมรดกโลกด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา อยธุยาเป็น

อดีตราชธานีของไทย ซ่ึงรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในฐานะเมืองในประวติัศาสตร์ของประเทศไทยท่ี

เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดยคุหน่ึงและเป็นแบบแผนในการสร้างกรุงเทพมหานครจนไดรั้บการยอมรับจาก

สากลในฐานะมรดกโลก อีกทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่ีโดดเด่นเร่ืองของประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความรู้รักษาสามคัคีท่ีถูกบนัทึกในการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นตอ้งศึกษา อีกทั้งยงัอุดมดว้ยภูมิ

ปัญญาท่ีสืบทอดมาจากอดีต ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาภูมิปัญญาในจงัหวดัอยธุยาเพื่อตอบ

วตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้ท่ี 1 กล่าวคือศึกษากระบวนการการสร้างสัมพนัธภาพเพื่อสร้าง

สัมพนัธภาพภายในครอบครัว 

 

3.2.2 ปลาตะเพยีนสานจากใบลานเป็นภูมิปัญญาท่ีรู้จักกนัในด้านสัญญะท่ีเกี่ยวข้องกบัการสร้าง

สัมพนัธภาพอย่างชัดเจน สืบเน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้ท่ี 2 วา่ดว้ยเร่ืองการศึกษา

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัภูมิปัญญา ผูวิ้จยัจึงลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามเก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้นในจงัหวดั

อยธุยา โดยสุ่มแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มวยัรุ่นและผูอ้ยูใ่นอาศยัในต าบลภูเขาทอง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา จ านวน 100 คน และกลุ่มวยัรุ่นและผูอ้ยูใ่นอาศยัในเขตพระนคร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน พบวา่ ปลาตะเพียนสานเป็นภูมิปัญญาท่ีมีผูท่ี้รู้จกัถึง 66% และ

รับรู้ไดว้า่มีความเก่ียวขอ้งกบัความสามคัคีถึง 50% จากภูมิปัญญาทั้งหมด ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงเลือก

ปลาตะเพียนสานจากใบลานเป็นกรณีศึกษาการสร้างสัมพนัธภาพดว้ยภูมิปัญญาผา่นกลวิธีเกม

กระดาน  

 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจยัเลือกใชเ้คร่ืองมือ ในการวิจยัโดยแบ่งตามการจดัระเบียบขอ้มูล ดงัน้ี 
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3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ มาจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ไดแ้ก่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ต ารา หนงัสือ 

เพื่อสร้างกรอบและประเด็นในการศึกษา ตลอดจนการเลือกพื้นท่ีการศึกษาและการรวบรวมขอ้มูล 

3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ มาจากการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามและการลงพื้นท่ีศึกษา เช่น การใชแ้บบ

ส ารวจ การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นตน้ 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์โดยมีขั้นตอนในการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ดงัน้ี 

3.4.1 ทบทวนวรรณกรรม  

ศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสาร หนงัสือ และบทความทางวิชาการ

อ่ืนๆ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์  

 

3.4.2 การศึกษาการสร้างสัมพนัธภาพและการท ากจิกรรม 

การศึกษาพฤติกรรมการสร้างสัมพนัธภาพและการท ากิจกรรมภายในครอบครัว ผูว้ยัใชก้าร

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบส ารวจและการส าภาษณ์ โดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างบุคลิกภาพของซลัลิ

แวนมาใชใ้นการออกแบบ โดยศึกษาภูมิหลงัของผูก้รอกแบบสอบถามเพื่อใชเ้ขา้ใจแวดลอ้ม และ

ศึกษาความกงัวลภายในครอบครัวเพื่อศึกษาความตอ้งการภายในครอบครัว และพฤติกรรมการ

แสดงออกเม่ือเกิดความกงัวล จนน าไปสู่การแกปั้ญหา 

1) การศึกษาโดยใช้แบบส ารวจ 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาประเด็นปัญหาโดยแจกแบบสอบถามใหว้ยัรุ่นและประชากรในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เขตพระนครศรีอยธุยา จ านวน 200 คน สามารถแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 3 

ส่วน  คือ  

ส่วนท่ี 1 ภูมิหลงัของผูก้รอกแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 การสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัว 
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ส่วนท่ี 1 ภูมิหลังของผู้กรอกแบบสอบถาม 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

หญิง 73 36.5 
ชาย 124 62 

เพศทางเลือก 3 1.5 
  

ช่วงอายุของผู้กรอกแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ 

15-19 ปี 125 62.5 
20-25 ปี 61 30.5 
26-30 ปี 9 4.5 
31-40 ปี 5 2.5 

  

จ านวนสมาชิกในครอบครัว ความถี่ ร้อยละ 

2 คน 10 5 
3-4 คน  163 81.5 

มากกวา่ 4 คน 27 1 
 

อาศัยอยู่กบัสมาชิกในครอบครัว ความถี่ ร้อยละ 

อาศยัอยูก่บัคุณพ่อและคุณแม่ 138 69 
อาศยัอยูก่บัคุณพ่อหรือคุณแม่ (คนใดคนหน่ึง)  6 3 

อาศยัอยูก่บัญาติ 0 0 
อาศยัอยูต่ามล าพงั 2 1 

อาศยัอยูก่บัคุณพ่อคุณแม่และญาติคนอ่ืนๆ 54 27 
 

ส่วนท่ี 2 การสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัว 

ประเภทของกจิกรรมที่ร่วมกัน ความถี่ ร้อยละ 



  75 

ท่องเท่ียว 115 57.5 
เล่นเกม 40 20 
ดูทีวี 45 22.5 

 

ความถี่ในการท ากจิกรรมร่วมกนั ความถี่ ร้อยละ 

วนัละ 1-2 ชัว่โมง 23 11.5 
วนัละ 3-4 ชัว่โมง 49 24.5 

มากกวา่ 5 ชัว่โมงต่อวนั 13 6.5 
ประมาณ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 46 23 
ประมาณ 1-2 คร้ังต่อเดือน 59 29.5 

ปีละ 1-2 คร้ัง 10 5 
 

ปัญหาท่ีมักจะเกดิภายในครอบครัว ความถี่ ร้อยละ 

ไม่พูดคุยและไม่รับฟังกนั 119 59.5 
การใชก้ าลงัและความรุนแรง 27 13.5 

ความไม่พร้อมดา้นปัจจยัแวดลอ้ม 23 11.5 
ไม่มีเวลาใหก้นั 26 13 

การติดการพนนัและยาเสพติด 5 2.5 
 

พฤติกรรมเม่ือเกดิปัญหา ความถี่ ร้อยละ 

ไม่สามารถพูดคุยหรือปรับความเขา้ใจกนัได ้สุดทา้ยมกัจะ
แกไ้ขปัญหาดว้ยการการเดินหนี หรือการเดินเขา้ห้องส่วนตวั 

112 56 

สามารถพูดคุยกนัได ้สามารถคุยหรือปรับความ
เขา้ใจกนั บา้งมีการเจรจาหรือพูดคุยกนัใหล้งตวั 

43 21.5 

สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการน าบุคคลท่ี 3 ท่ีเป็นญาติหรือ
ครอบครัวเดียวกนัเขา้มาช่วยปรับความเขา้ใจ 

8 4 

ยงัไม่ปรับความเขา้ใจกนัทนัที แต่สามารถพูดคุยและปรับ
ความเขา้ใจไดใ้นภายหลงั 

37 18.5 
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2) การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง โดยสอบถามครอบครัวตวัอยา่งจ านวน 10 ครอบครัว โดย

แยกสัมภาษณ์ผูป้กครองและวยัรุ่นอาย ุ15-20 ปี โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

ดงัน้ี 

 

การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

1. เม่ือเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว คิดวา่ปัญหานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  

2. พฤติกรรมของลูกท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น 

3. ความรู้สึกของคุณท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น  

4. สุดทา้ยปัญหาคล่ีคลายไดอ้ยา่งไร 

5. หลงัจากนั้นมีผลกระทบกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวอยา่งไรบา้ง 

 

การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

1. ทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหาคุณมีความคิดและความรู้สึกอยา่งไร 

2. ตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งไร 

3. คุณคิดวา่ปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไร  

4. สุดทา้ยปัญหาคล่ีคลายไดอ้ยา่งไร 

5. หลงัจากนั้นมีผลกระทบกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวอยา่งไรบา้ง 

จากการเก็บขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ ตน้เหตุของปัจจยัท่ีเขา้ไปมีผลต่อการสร้าง

สัมพนัธภาพมกัเกิดจากความกงัวลของผูป้กครองท่ีมีต่อพฤติกรรมของวยัรุ่น เช่น เร่ืองการ

เรียน การคบเพื่อน การมีแฟน รวมไปถึงเร่ืองของสุขภาพ เช่น การนอนดึก เป็นตน้ จน

น าไปสู่การตกัเตือน ซ่ึงแบ่งการเร่ิมตน้ตกัเตือนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเร่ิมตน้การ

ตกัเตือนดว้ยความโกรธกบักลุ่มท่ีเร่ิมตน้การตกัเตือนดว้ยความเสียใจ  

1) กลุ่มท่ีเร่ิมตน้การตกัเตือนดว้ยดว้ยการสนทนาทางลบ เช่น การตกัเตือนดว้ยความ

โกรธ หรือหงุดหงิด กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัรุ่นจะมีพฤติกรรมต่อตา้นดว้ยความ

โกรธเช่นกนั โดยมกัจะมีแนวความคิดวา่ “สามารถพูดกนัดว้ยเหตุผลได”้ 
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“ผูป้กครองไม่เขา้ใจและไม่รับฟัง” กลุ่มเป้าหมายท่ีใหส้ัมภาษณ์บางรายระงบั

ความโกรธและคิดอยา่งมีเหตุมีผลมากขึ้นเม่ือกลบัเขา้ห้องส่วนตวัหรือพื้นท่ีท่ี

เงียบๆ บางรายเงียบและพยายามเล่ียงปัญหาโดยการไม่พูดคุยประเด็นปัญหา

ดงักล่าวกบัผูป้กครองอีกต่อไป 

2) กลุ่มท่ีเร่ิมตน้การตกัเตือนดว้ยดว้ยการสนทนาทางบวก เช่น การพูดคุยอยา่งมีเหตุ

มีผล รับฟัง หรือการแสดงความเสียใจดว้ยความหวงัดีและความเป็นห่วง จากการ

สัมภาษณ์ผูป้กครองมีความรู้สึกกล่าวโทษการเล้ียงดูของตนเองเก่ียวกบัผลการ

เรียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีความรู้สึกเสียใจ มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกบัการ

กระท าของวยัรุ่นอยา่งชดัเจน กลุ่มเป้าหมายตอบกลบัพฤติกรรมของผูป้กครอง

ดว้ยความรู้สึกเสียใจเช่นกนั โดยพยายามปรับปรุงตวัเพื่อคลายความกงัวลของ

ผูป้กครอง มีการพฒันาตวัเองมากขึ้น  

จากการสัมภาษณ์ดงักล่าวพบวา่ ประเด็นปัญหาท่ีกระทบกบัสัมพนัธภาพภายใน

ครอบครัวคือ การส่ือสารกนั กล่าวคือ เม่ือมีเหตการณ์หรือพฤติกรรมบางอยา่งท่ีท าใหเ้กิด

ความรู้สึกกงัวล จนน าไปสู่การคลายความรู้สึกนั้น วิธีท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่ใชค้ือ การ

ส่ือสาร โดยมีการน าสารผา่นการถ่ายทอดความรู้สึกของตวัเองใหผู้อ้ยู่ใตป้กครองรับรู้ ซ่ึงผู ้

อยูใ่ตป้กครองจะตีความสารแตกต่างไปตามอารมณ์ของผูป้กครอง  ดว้ยเหตุน้ีวิธีการ

ส่ือสารของผูป้กครองกบัวยัรุ่นจึงมีส่วนส าคญัในการสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวอย่าง

มาก  

 

3.4.3 การศึกษาการท ากจิกรรมเกีย่วกบัภูมิปัญญาปลาตะเพยีนสาน 

1) แบบส ารวจเพ่ือศึกษาแนวทางในการออกแบบ 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาประเด็นปัญหาโดยแจกแบบสอบถามใหว้ยัรุ่นและประชากรในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เขตพระนครศรีอยธุยา จ านวน 200 คน สามารถแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 3 

ส่วน  คือ  

 

ภูมิปัญญาของอยุธยาท่ีรู้จัก (1 คนตอบได้หลายข้อ) ความถี่ 

ปลาตะเพียนสานจากใบลาน 82 
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เคร่ืองป้ันดินเผาหมอ้ป้ายอ 79 
ป้ันจ๋ิว 67 
อิฐมอญ 64 

มีดอรัญญิก 55 
ดอกไมจ้ากตน้โสน 22 

 

ภูมิปัญญาของอยุธยาท่ีรู้จักในฐานะสัญลกัษณ์ของความ
สามัคคี 

ความถี่ ร้อยละ 

ปลาตะเพียนสานจากใบลาน 78 39 
เคร่ืองป้ันดินเผาหมอ้ป้ายอ 31 15.5 

ป้ันจ๋ิว 24 12 
อิฐมอญ 36 18 

มีดอรัญญิก 9 4.5 
ดอกไมจ้ากตน้โสน 5 2.5 

ไม่ทราบ 17 8.5 
 

ประโยชน์ของภูมิปัญญา ความถี่ ร้อยละ 

อนุรักษม์รดกไทย 66 33 
กิจกรรมท่ีสร้างเสริมทกัษะอาชีพ 64 32 

พฒันาคุณธรรม 39 19.5 
พฒันาทกัษะ  26 13 

สร้างความบนัเทิง 5 2.5 
 

นอกจากน้ีจากการแจกแบบสอบถามกบัวยัรุ่นในพื้นท่ีจ านวน 200 คนพบวา่ ส่วนมากรู้สึก

เฉยๆ กบักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัภูมิปัญญา โดยมีความเห็นว่ากิจกรรมเก่ียวกบัภูมิปัญญาจะน่าสนใจก็

ต่อเม่ือมีการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นหมู่คณะ หรือมีการท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัวหรือเพื่อนๆ ซ่ึง

สถานท่ีท่ีอยากใหเ้กิดการท ากิจกรรมดงักล่าวส่วนใหญ่จะใหค้วามเห็นไปในทางสถานศึกษา 
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พิพิธภณัฑ ์ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการเดินทางเขา้ไปท ากิจกกรมในพื้นท่ีและการพูดหรือบรรยาย

ยงัคงเป็นอุปสรรคท่ีท าใหกิ้จกรรมในชุมชนน่าสนใจลดลง  

 

2) ลงพื้นท่ีเพ่ือส ารวจ 

ผูวิ้จยัมีการลงพื้นท่ีส ารวจเพื่อศึกษาปัจจยัในการออกแบบ โดยแบ่งตามวตัุประสงคใ์น

การศึกษาดงัน้ี 

2.1) การศึกษากลุ่มปลาตะเพยีนสาน ต าบลภูเขาทอง จังหวัดอยุธยา การสานปลา

ตะเพียนเร่ิมตน้จากชุมชนท่าวาสุกรีเผยแพร่และสานต่อใหชุ้มชนรอบขา้ง จนเกิดการจดัตั้งเป็น

กลุ่มปลาตะเพียนใบลานตั้งอยูท่ี่หมู่  1 ต าบลภูเขาทองเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสานปลา

ตะเพียนสานและอนุรักษณ์รักษาภูมิปัญญาใหค้งอยูต่่อไปในปัจจุบนั กลุ่มปลาตะเพียนสาน

ตั้งอยูใ่นชุมชนมุสลิม มีมสัยดิเป็นศูนยก์ลางยดึเหน่ียวจิตใจ ทศันียภาพรอบขา้งเป็นชุมชนติด

แม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายส าคญัท่ีคนในพื้นท่ีใชใ้นการด าเนินชีวิตมาเป็นเวลานาน 

แมแ้ต่ในปัจจุบนัท่ีเร่ิมมีเทคโนโลยแีละความเป็นเมืองมากขึ้น ชุมชนดงักล่าวก็ยงัคงแสดงให้

เห็นการพึงพาธรรมชาติอยูภ่ายใตส้ังคมท่ีเปล่ียนไป เช่น การใหอ้าหารปลาและจบัปลาใน

แม่น ้ากิน ล่องเรือและใชแ้ห่หรือเบด็ตกปลา สันจรทางน ้า ภาพของเรือน าเท่ียวขนาดใหญ่ท่ี

ล่องผา่นชุมชนอยูต่่อเน่ือง บา้งก็เห็นคนในชุมชนน าน ้าในแม่น ้ามารดน ้าตน้ไมห้รือน ามา

อุปโภคเลก็ๆ นอ้ยๆ เป็นตน้ 
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การสานปลาตะเพียนเร่ิมตน้จากชุมชนท่าวาสุกรีเผยแพร่และสานต่อใหชุ้มชนรอบขา้ง จน
เกิดการจดัตั้งเป็นกลุ่มปลาตะเพียนใบลานตั้งอยูท่ี่หมู่  1 ต าบลภูเขาทองเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
สานปลาตะเพียนสานและอนุรักษณ์รักษาภูมิปัญญาใหค้งอยูต่่อไปในปัจจุบนั กลุ่มปลาตะเพียน
สานตั้งอยูใ่นชุมชนมุสลิม มีมสัยดิเป็นศูนยก์ลางยดึเหน่ียวจิตใจ ทศันียภาพรอบขา้งเป็นชุมชนติด
แม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายส าคญัท่ีคนในพื้นท่ีใชใ้นการด าเนินชีวิตมาเป็นเวลานาน แมแ้ต่
ในปัจจุบนัท่ีเร่ิมมีเทคโนโลยีและความเป็นเมืองมากขึ้น ชุมชนดงักล่าวก็ยงัคงแสดงใหเ้ห็นการพึง
พาธรรมชาติอยูภ่ายใตส้ังคมท่ีเปล่ียนไป เช่น การใหอ้าหารปลาและจบัปลาในแม่น ้ากิน ล่องเรือ
และใชแ้ห่หรือเบด็ตกปลา สนัจรทางน ้า ภาพของเรือน าเท่ียวขนาดใหญ่ท่ีล่องผา่นชุมชนอยูต่่อเน่ือง 
บา้งก็เห็นคนในชุมชนน าน ้าในแม่น ้ามารดน ้าตน้ไมห้รือน ามาอุปโภคเลก็ๆ นอ้ยๆ เป็นตน้   

 
ภาพท่ี 21 กลุ่มปลาตะเพยีนสาน หมู่ 1 ต าบลภูเขาทอง 
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ภาพท่ี  22 พื้นท่ีติดกบัแม่น ้าเจ้าพระยา 

 
ภาพท่ี 23 การวางขายปลาตะเพยีนในพื้นท่ี 
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ภาพท่ี  24 พื้นท่ีรอบๆ เป็นท่ีอยู่อาศัย โดยมีมัสยิดเปนศูนย์กลาง 

 

การพฒันาผลิตภณัฑมี์การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทั้งการเปล่ียนลวดลายหรือรูปทรงให้

สอดคลอ้งกบัยคุสมยัหรือการพยายามใส่กล่ินใหก้บัผลิตภณัฑเ์พื่อตอบโจทยล์ูกคา้ตีตลาดลูกคา้ท่ี

ตอ้งการน าผลิตภณัฑไ์ปแต่งกล่ิน เช่น ผูใ้หบ้ริการโดยสานรถยนต ์เป็นตน้ จึงถือไดว้า่นอกจากจะ

เป็นสินคา้มงคลเรียกทรัพยแ์ลว้ ยงัใหก้ล่ินหอมใหค้วามรู้สึกสดช่ืนอีกดว้ย 

รายไดข้องกลุ่มปลาตะเพียนสานมาจากการขายปลาตะเพียนสานและการท ากิจกรรมจาก

การท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีการท าการตลาดออนไลน์ผา่นร้านคา้ออนไลน์ เช่น shopee, Lazada 

ดว้ย 

 

การท ากจิกรรมอบรมภายในพื้นท่ี 

ผูวิ้จยัร่วมท ากิจกรรมในชุมชนในฐานะผูส้ังเกตการณ์และเป็นพี่เล้ียงช่วยใหค้  าแนะน า

เก่ียวกบัวิธีการสาน โดยคณะผูเ้ดินทางเดินทางเขา้มาโดยใชร้ถโดยสาร เป็นการจดักิจกรรมผา่นการ
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จดัคณะทวัร์ มีจ านวน 100 คน ประกอบดว้ยเด็กอายปุระมาณ 8-12 ขวบ จ านวน 10 คน วยัรุ่นอาย ุ

15-20 ปี จ านวน 14 คน วยัท างาน 25-40 ปี จ านวน 42 คน และผูสู้งอาย ุ60 ปีขึ้นไปจ านวน 34 คน  

 

 

ภาพท่ี  25 ภาพการเดินทางเข้ามาในชุมชนโดยรถโดยสาน 

 

 

ภาพท่ี  26 การเข้าร่วมกจิกรรมการสาน 
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ภาพท่ี 27 ภาพการพูดคุยช่วยเหลือกนัในผู้สูงอายุ 

 

ภาพท่ี 28 พื้นท่ีการท ากจิกรรม 
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การกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในชุมชนปนะกอบไปดว้ย การบรรยายท่ีมาของปลาตะเพียนสาน 

โดยใชว้ิธีพูดผา่นไมโครโฟน ไม่มีส่ือหรือวิดิทศัน์ประกอบ เม่ือบรรยายเสร็จก็แจกอุปกรณ์ใหมี้การ

ทดลองสาน พบวา่ การทดลองใหส้านปลาตะเพียนส่วนใหญ่จะไดรั้บความสนใจในวยัผูใ้หญ่และ

วยัท างาน ส่วนกิจกรรมท่ีไดรั้บความสนใจจากวยัเด็กจะเป็นการตกแต่งและลงสีปลาตะเพียนสาน 

ซ่ึงมีแรงจูงใจท่ีส าคญัคือ การสร้างสรรคผ์ลงานของตวัเองและน าผลงานนั้นไปเป็นของฝากกลบั

บา้น อยา่งไรก็ตามในดา้นของการสร้างสัมพนัธภาพนั้นไม่พบการพูดคุยกนัภายในครอบครัว 

เน่ืองจากทุกคนใหค้วามสนใจอยูก่บัการสานผลงานของตนเองมากกวา่จะใหค้วามสนใจผูอ่ื้น อีกทั้ง

กระบวนการสอนการสานนั้นตอ้งมีพี่เล้ียงประจ ากลุ่มการสอนท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสนทนากบั

ผูส้อนเพื่อหาวิธีการสานมากกวา่จะมีการร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม ประกอบกบัความสนใจในการท า

กิจกรรมท่ีแตกต่างกนั 

 

2.2) การศึกษาสภาพแวดล้อม 

จากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มในจงัหวดัอยธุยาจะเห็นไดว้า่ จงัหอยธุยามี

ศูนยก์ลางท่ีเช่ือมระหวา่งเยาวชนและชุมชนท่ีมีศกัยภาพหลายแหล่ง เช่น อยธุยาศึกษาท่ีเป็นทั้ง

แหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีท่ีใหข้อ้มูลทางวฒันธรรมและการวิจยัภูมิปัญญาพื้นบา้น ศูนยศึ์กษา

ประวติัศาสตร์ท่ีมกัจะมีพื้นท่ีท่ีมกัจะมีกิจกรรมทศันศึกษา ถือเป็นพื้นท่ีส่วนกลางท่ีทุกคนสามารถ

ใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งอิสระ อีกทั้งโรงเรียนก็เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อการศึกษาได ้

นอกนั้นก็จะเป็นพื้นท่ีของสถานศึกษา เช่น พิพิธภณัฑ ์และกลุ่มหตักรรมชุมชน เป็นตน้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสัมพนัธภาพ 

จากเก็บขอ้มูลจะเห็นไดว้า่ การสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัวกบัวยัรุ่นอาย ุ15-20 ปี 

พบวา่ ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัวคือ การพฒันาการส่ือสาร  โดยสร้าง

ความคุน้เคยใหก้บัการส่ือสารในดา้นบวกมากขึ้น จากการทบทวนจิตวิทยาการสร้างสัมพนัธภาพ 

กล่าววา่ 10 ประการท่ีควรน ามาใชใ้นการพฒันาสัมพนัธภาพ ไดแ้ก่ (1) การขอบคุณ (2) การขออภยั

หรือขอโทษ (3) การปลอบใจหรือใหก้ าลงัใจ (4) การใหแ้ละการรับค ายกยอ่งชมเชย  (5) การปฏิเสธ 
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(6) การร่วมมือ (7) การให้ความช่วยเหลือ (8) การขอความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม (9) การใหก้าร

ยอมรับและการยกยอ่งใหเ้กียรติ (10) การควบคุมและแสดงออกของอามรณ์ท่ีเหมาะสม 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพื้นท่ี 

จากเก็บขอ้มูลจะเห็นไดว้า่ การเดินทางเขา้ไปท ากิจกรรมในพื้นท่ียงัมีขอ้จ ากดัของการ

รองรับผูท่ี้เดินทางเขา้ไปท ากิจกรรม กล่าวคือ การเดินทางเขา้ไปตอ้งติดต่อผา่นตวักลางเพื่อให้

ชุมชนสามารถจดัเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีเพื่อรองรับผูท่ี้จะเขา้มาท ากิจกรรม ยงัคงมีขอ้จ ากดัดา้น

ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการใหเ้รียนรู้ภูมิปัญญา อีกทั้งจากการสัมภาษณ์และแบบส ารวจพบวา่ การ

เดินทางเป็นอุปสรรคต่อการท ากิจกรรม โดยพี้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการท ากิจกรรมควรจะเกิดขึ้นใน

สถานศึกษา พิพิธภณัฑ ์และศูนยก์ลางของชุมชน ประกอบกบัทางอยธุยาศึกษาเป็นศูนยท่ี์ตั้งอยูก่บั

ศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์เป็นพื้นท่ีเปิดท่ีรวบรวมความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาในจงัหวดัอยุธยา ซ่ึงตั้งอยู่

ใกลก้บัศูนยท์่องเท่ียวอยธุยา จึงเป็นพื้นท่ีศูนยร์วมในการศึกษาอยธุยาท่ีทุกคนสามารถเขา้มาท า

กิจกรรมได ้

 

ภาพท่ี  29 การวิเคราะห์พื้นท่ี ปัจจัยแวดล้อม และกลุ่มเป้าหมาย 
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แนวคิดในการออกแบบและสเกต็ไอเดีย 

จากการลงพื้นท่ีศึกษา ผูว้ิจยัมีแนวคิดในการออกแบบกิจกกรมเพื่อการสร้างสัมพนัธภาพ 

โดยแบ่งเป็น 2 แนวคิดส าคญัคือ 

1. แนวคิดในการออกแบบกจิกรรมภายในพื้นท่ีชุมชน  

โดยเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมสามารถเขา้มาอบรมเรียนรู้ภูมิปัญญาไปพร้อมๆ กบัการสร้าง

สัมพนัธภาพในหมู่คณะ ซ่ึงนอกจจะเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน ยงัเป็นกิจกกรมท่ี

สร้างความสนิทสนม พูดคุยกนัในคณะดว้ย  

 

การออกแบบการท ากจิกรรมภายในชุมชน รายละเอยีด การวิเคราะห์ 

1. กจิกรรมผ่านการออกแบบประติมากรรม
แลนด์มาร์ค 

 

การน าเอาความผกูพนัของ
สายน ้ามาสร้างเป็นแลนด์
มาร์ครูปหมากรุกท่ี
สามารถสะสมตวัหมากมา
เล่นเป็นเกมได ้เพื่อดึงดูด
ใหเ้ขา้มาท ากิจกรรมใน
ทอ้งถ่ินมากขึ้น 

ข้อดี 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ภูมิปัญญาอ่ืนได ้
ข้อเสีย 
เน่ืองจากกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาภูมิ
ปัญญาในชุมชนยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกัมากนกั อีกทั้งศกัยภาพใน
การรองรับผูเ้ขา้ไปศึกษาใน
ชุมชนยงัมีขอ้จ ากดั กล่าวคือ 
ตอ้งมีการจดัเตรียมพื้นท่ีและ
บุคคลากร จึงตอ้งมีการติดต่อ
ก่อนเขา้ไปศึกษาในชุมชน 
การสร้างกิจกรรมในพื้นท่ีผา่น
การออกแบบประติมากรรม
แลนมาร์ค จึงเป็นไปไดย้าก 
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2. การเคล่ือนไหวของน ้าและลายสาน ออกแบบ
เป็นแลนมาร์คพร้อมกจิกรรมการเข้ามาแบบ
คณะทัวร์ 

 

เพื่อแกปั้ญหาการ
ติดต่อส่ือสาร ผูว้ิจยัจึงลอง
ศึกษาการท ากิจกรรมแบบ
คณะทวัร์ โดยออกแบบ
เป็นแลนมาร์คท่ีแขวนปลา
ตะเพียนสานเป็นโมบาย
ปลา จากการเคล่ือนไหว
ของน ้ามารวมกบัรูปแบบ
การสานปลาตะเพียน  

ข้อดี 
สามารถน าไปต่อยอดในการ
ออกแบบได ้การท ากิจกรรม
แบบคณะทวัร์มีความเป็นไป
ได ้ชุมชนสามารถรองรับ
นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ข้อเสีย 
การเดินทางเขา้มาค่อนขา้ง
ยากล าบาก และกิจกรรมยงัไม่
หลากหลาย 

3. กจิกรรมสัมพนัธภาพที่เกดิจากพฒันา
ผลติภัณฑ์ โดยน าเอาทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนเข้ามาสร้างกจิกรรม 

 

เพื่อพฒันากิจกรรมให้
หลากหลายขึ้น จึงทดลอง
ท ากิจกรรมโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีในพื้นท่ีมา
ท ากิจกรรม เช่น การเก็บ
ดอกบวั การสานบซ่ึงเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
จ านวนมากในชุมชน มา
ตากแหง้ และสานเป็นปลา
ตะเพียนก่อนจะชุบดว้ย
น ้ายาเคลือบไม ้ใหก้า้นบวั
แขง็คงรูปไว ้แลว้น าไป
ตากแหง้อีกคร้ัง 

ข้อดี 
- เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
จ านวนมากในชุมชน อาจจะ
พฒันาเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
ความสามคัคีอ่ืนๆ ไดห้ลาย
ดา้น เช่น การนัง่เรือมาเท่ียว  
เก็บบวั และการสานปลา
ตะเพียน 
- เป็นการพฒันาผลิตภณัฑไ์ป
พร้อมๆ กบัการลดตน้ทุนใน
การผลิต 
ข้อเสีย 
ปลาตะเพียนสานจากบวัแมจ้ะ
มีความเหนียว แต่เม่ือตากจน
แหง้แลว้ จะหลุดและคงรูปไว้
ไดย้าก  
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จากการลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อการออกแบบกิจกรรมในพื้นท่ี พบวา่ กลุ่มปลาตะเพียนสานมี

ขอ้จ ากดัในการรองรับผูท่ี้ตอ้งการเดินทางเขา้มาศึกษาภูมิปัญญาในชุมชน เน่ืองจากการเขา้ไปศึกษา

ภูมิปัญญาในชุมชนนั้นตอ้งติดต่อชุมชนก่อนเขา้ไปเสมอ เพื่อท่ีทางชุมชนจะเตรียมตวัเพื่อรองรับ

นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้ตอ้งการเดินทางเขา้มาศึกษาในชุมชน ดงันั้นรูปแบบของทางเดินทางแบบการ

จดัคณะทวัร์จึงมีความหมาะสมมากกวา่การเดินทางเขา้มาแบบอิสระ ดว้ยเหตุน้ีการดึงดูดผูท่ี้เขา้

ศึกษาภูมิปัญญาในพื้นท่ีดว้ยการออกแบบประติมากรรมแลนมาร์คจึงไม่ตอบโจทย ์ 

การเปล่ียนแนวคิดเป็นการพฒันาออกแบบกิจกรรมในพื้นท่ีเพื่อสร้างสัมพนัธภาพ โดยใช้

ธรรมชาติแวดลอ้มทั้งภายในชุมชนและรอบๆ ชุมชนมาสร้างเป็นกิจกรรมในรูปแบบคณะอบรม

หรือคณะทวัร์ จากการลงพื้นท่ีพบวา่ กลุ่มปลาตะเพียนสานตั้งอยูใ่กลก้บัวดัภูเขาทอง โดยสามารถ

เดินทางเขา้มาไดห้ลายวิธีหน่ึงในนั้นคือ การเดินทางเขา้มาดว้ยเรือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตดั้งเดิม

ของอยธุยาท่ีมีความผกูพนักบัสายน ้าจนเกิดเป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจากความผกูพนัของสายน ้าเช่นกนั 

ประกอบกบัภายในพื้นท่ีมีบวัขึ้นเยอะ จึงอาจจะน าบวัมาสานเป็นปลาตะเพียนสาน ไปพร้อมๆ กบั

การน าเมด็บวัมาเป็นอาหาร สร้างเป็นกิจกรรมท่ีน าเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตท่ีผกูพนักบัสายน ้า ทั้งการ

สานปลาตะเพียน การเก็บบวัมาสานและท ากบัขา้ว พกัทานอาหารร่วมกนั เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการ

สานตวับวัมีความคงทนต ่าและมีกระบวนการท ามาก 

 

2. แนวคิดในการออกแบบกจิกรรมภายนอกพื้นท่ีชุมชน  

เป็นกิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีน าภูมิปัญญาและเร่ืองราวของชุมชนไปจดัในพื้นท่ี

ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูท้  ากิจกรรมมากขึ้นหรือเป็นศูนยก์ลางของการศึกษา เช่น ศูนยก์ารศึกษา 

โรงเรียน หรือพิพิธภณัฑ ์เป็นตน้  โดยเป็นพื้นท่ีเปิดท่ีผูต้อ้งการศึกษาความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา

สามารถเขา้ไปใชบ้ริการไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงแนวคิดในการออกแบบน้ีจะไปแกปั้ญหาเร่ืองความ

น่าสนใจของกิจกรรมการศึกษาภูมิปัญญา กล่าวคือ จากการแจกแบบส ารวจ พบวา่ การเดินทาง

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหก้ารท ากิจกรรมมีความน่าสนใจลดลง  
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การออกแบบการท ากจิกรรมภายนอกชุมชน รายละเอยีด การวิเคราะห์ 

1. การออกแบบประติมากรรมปลาสาน
ท่ีให้ผู้ศึกษามาร่วมกันสานปลาขนาด
ใหญ่เป็นสัญลกัษณ์ของความสามัคคี 

 

เป็นการน าเอาวิธีการสานปลา
ตะเพียน มาถอดแบบสร้างเป็น
เคร่ืองมือช่วยสานขนาดเท่ากบั
คนหน่ึงคน โดยผูร่้วมกิจกรรม
จะสามารถสานปลาตะเพียนได้
ผา่นการท า UX UI บน
ประติมากรรม ทั้งน้ีการสานจะ
เป็นการท างานร่วมกนัของกลุ่ม
คณะท่ีจ าเป็นตอ้งแบ่งหนา้ท่ีและ
ส่ือสารกนัเพื่อสร้างสัญลกัษณ์
ของการสร้างความสามคัคี 

ข้อดี 
เป็นเรียนรู้ท่ีจะท างานสานปลา
ตะเพียนดว้ยตวัเองพร้อมกนัเป็น
กลุ่มคณะ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีพื้น
ฐานความรู้มากก่อน 
ข้อเสีย 
การสานแทนท่ีจะสานไดด้ว้ยตวั
คนเดียว เคร่ืองมือน้ีท าใหก้ารสาน
ใชค้นมากขึ้น และมีความยากมาก
ขึ้นเน่ืองจากตอ้งร่วมมือกนัท าจึง
จะประสบความส าเร็จ  
 

2. การออกแบบส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของเกมกระดาน 

 

 
 

เป็นการน าเอาเร่ืองราวของปลา
ตะเพียนสานมาถ่ายทอดลงบน
ภาพและการสานจ าลอง โดย
กระตุน้ใหเ้กิดการสร้าง
สัมพนัธภาพผา่นการสนทนา 
โดยใชค้  าพูดเชิงบวกตามทฤษฎี
จิตวิทยาการสร้างสัมพนัธภาพ 
เช่น การชมเชย การใหก้ าลงัใจ 
การรับฟัง เป็นตน้ 

ข้อดี 
-ไดรั้บความสนใจในกลุ่มวยัรุ่น 
รวมไปถึงผูเ้ล่นเกมกระดานท่ี
ส่วนมากมีอายอุยูท่ี่ 19-25 ปี  
- เป็นการกระตุน้ให้เกิดสนทนา
เชิงบวก 
- สามารถท ากิจกรรมไดทุ้กท่ี  
ข้อเสีย 
- ตอ้งศึกษาวิธีการเล่น 
- ตอ้งทดลองเพื่อพฒันา
กระบวนการสร้างสัมพนัธภาพ 
 
 

 

จากการออกแบบและทดลองเบ้ืองตน้พบวา่ ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมกระดานเป็น

กิจกรรมท่ีไดรั้บความสนใจในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัรุ่นอยา่งมาก อีกทั้งยงัสามารถเคล่ือนยา้ยและ
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น าไปสร้างเป็นกิจกรรมท่ีไหนก็ไดอี้กดว้ย โดยส่ือการเรียนรู้น้ีสามารถน าไปตั้งท่ีศูนยศึ์กษาอยธุยา

หรือศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการศึกษาท่ีสามารถชกัจูงนกัเรียนนกัศึกษาอาย ุ 15-

20 ปีเขา้มาหาขอ้มูลศึกษา อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ีเปิดท่ีนกัท่องเท่ียวและผูป้กครองสามารถเขา้ไปใชง้าน

ไดอ้ยา่งอิสระ ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงน าแนวความคิดในการออกแบบส่ือการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้าง

กิจกรรมภายนอกพื้นท่ีชุมชนไปพฒันาต่อไป  
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บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและพฒันา 

 

4.1 วิเคราะห์แนวทางการออกแบบ 

 จากการเก็บขอ้มูล จนน าไปสู่แนวทางในการออกแบบ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ย 

5W1H Analytical thinking มาใชใ้นการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบ เห็นไดว้า่   

 

ภาพท่ี  30 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย 5W1H ANALYTICAL THINKING2 

 

What > กิจกรรมหรือบอร์ดเกมท่ีน าเอาเร่ืองราวภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีพูดถึงเร่ืองการพึ่งพากนัเขา้มา

สร้างสัมพนัธภาพ  

Who > สร้างสัมพนัธภาพภายในกลุ่มครอบครัว และวยัรุ่นอาย ุ15-20 ปี  

 

2 หมายเหตุ. จาก 
https://www.sasimasuk.com/17106171/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8
%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B
8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5-
%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-5w1h-analytical-thinking-with-5w1h 
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Where > ศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์ ศูนยศึ์กษาอยธุยา และสถานศึกษา ซ่ึงเปิดใหทุ้กเพศทุกวยั

สามารถเขา้มาใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งอิสระ  

When > เม่ือเขา้มาศึกษา 

Why> เพื่อสร้างสัมพนัภาพภายในครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างความผกูพนักบัภูมิปัญญา

ชาวบา้น 

How > สร้างสัมพนัธภาพ โดยกระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารทางบวก ผา่นการรับรู้ เช่น การเห็น การฟัง 

การพูด ผา่นเร่ืองราวของภูมิปัญญาชาวบา้น และงานสาน และการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทบทวน

วรรณกรรมและการเก็บขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม 

 

4.2 การทดลองและพฒันางานออกแบบ 
การทดลองสร้างกิจกรรมโดยใชง้านออกแบบเขา้ไปสร้างสัมพนัธภาพกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง

เป็นเด็กวยัรุ่นอาย ุ15-20 ปี โดยเป็นการลงพื้นท่ีเพื่อทดสอบการสร้างกิจกรรม 3 คร้ัง เพื่อตอบ

จุดประสงค ์ดงัน้ี 

1) ทดสอบกระบวนการสร้างสัมพนัธภาพ  

2) ทดสอบและพฒันาการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนพื้นบา้น 

3) ทดสอบความเหมาะสมดา้นอุปกรณ์ ความยากง่าย และระยะเวลาในการท ากิจกรรม 

 

4.2.1 การออกแบบชุดปฎิบัติการปลาสานสานสัมพนัธ์ แบบที่ 1 : เกมการร่วมมือกันบริหารและแบ่ง

ทรัพยากรผ่านการพูดคุยส่ือสารกนั 
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ภาพท่ี 31 ภาพอุปกรณ์และการออกแบบลวดลายบนกระดาน 

 

ภาพท่ี  32 สีของน ้าและดิน 

 

บทบาท : สวมบทบาทเป็นคนในชุมชนท่ีสานปลาตะเพียนเพื่อสร้างรายได ้

เป้าหมาย : เก็บใบลานเพื่อสานปลาตะเพียน  

การชนะเกม : ผูท่ี้ไดเ้งินจากการสานมาท่ีสุดเป็นผูช้นะ (วดัผลจากจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการสาน) 

วิธีการเล่น : ผูเ้ล่นจะไดรั้บตวัหมากแทนตวัของเรา เร่ิมเล่นคือผูเ้ล่นจะสลบักนัวางตวัหมากลงใน

ชุมชนเพื่อเขา้ไปยนืต่อแถวเพื่อรับใบลาน โดยผูเ้ลนท่ีอยูห่นา้จะมีโอกาสไดรั้บใบลานมากกวา่ ผู ้

เล่นจึงตอ้งพยายามขึ้นไปอยู่หวัแถว  การจะขึ้นไปอยูห่วัแถวไดน้ั้นจะตอ้งใชแ้อคชัน่การ์ด (action 
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card) บนมือ ซ่ึงเง่ือนไขในการใชก้าร์ดบนมือนั้นจะตอ้งเขา้ไปพูดคุยทกัทายกบัผูเ้ล่นอ่ืน เช่น สวสัดี 

ขอบคุณ การขอความรัก การบอกความตอ้งการ เป็นตน้ 

 

การสร้างสัมพนัธภาพ :  

1. การสร้างสัมพนัธภาพผ่านการแบ่งปันใบลาน 

การเก็บใบลานเพื่อแลกปลาตะเพียนนั้นจะตอ้งแบ่งเพื่อนมากหรือนอ้ยเสมอ 

2. การผ่านการพูดคุย 

การใชก้าร์ดในเกมจะมีเง่ือนไขใหผู้ใ้ชต้อ้งพูดหรือแนะน าตวั จนตลอดถึงการบอกความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้เป็นตน้ 

 

การประเมินผล 

เป็นการประเมินผลโดยการทดสอบกบักลุ่มวยัรุ่นและครอบครัว นบัเป็นกล่มทดลองจ านวน 

10 คน โดบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การประเมินด้านกระบวนการการสร้าง
สัมพนัธภาพ 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ผูเ้ล่นสามารถคาดเดาความคิดของผูเ้ล่นอ่ืนผา่น
กระบวนการเล่นได ้

10     

ผูเ้ล่นสามารถคาดเดานิสัยของผูเ้ล่นอ่ืนผา่น
กระบวนการเล่นได ้

2 3 5   

เป้าหมายและรางวลัในเกมกระตุน้ให้เกิดการ
ร่วมมือ 

 2 3 5  

มีการกระตุน้ให้เกิดการพูดคุยกนั 2 6 2   

มีการกระตุน้ให้เกิดการคิดวางแผนและ
ตดัสินใจ 

10     

มีกระบวนการการท าใหผู้เ้ล่นรู้จกักนัมากขึ้น 4 6    

รวม 28 17 10 5  
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ร้อยละ 46.7 28.3 16.7 8.3  

 

ส่วนท่ี 2 การประเมินข้อมูลและเร่ืองราว
เกีย่วกบัชุมชน 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

มีการกระตุน้ให้รู้สึกสนใจภูมิปัญญาไทยและ
ชุมชนพื้นบา้น 

 2 6 2  

มีการใหข้อ้มูลพื้นบา้นท่ีน่าสนใจ   6 4  

มีการกระตุน้ให้รู้สึกอยากลองไปเท่ียวเยีย่มชม
แหล่งท่องเท่ียวพื้นบา้น 

  6 4  

มีการกระตุน้ให้รู้สึกอยากลองท าลองสานงาน
จริง 

  6 4  

รวม  2 24 14  

ร้อยละ  5 60 35  

 

ส่วนท่ี 3 การออกแบบอุปกรณ์และการท า
กจิกรรม 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

ความเหมาะสมดา้นระยะเวลา  3 6 1   

ความเหมาะสมดา้นวสัดุท่ีใช ้ 4 4 2     

ความเหมาะสมดา้นสัญลกัษณ์  3 6 1   

ความเหมาะสมดา้นอุปกรณ์ 3 7    

รวม 7 17 14 2  

ร้อยละ 17.5 42.5 35 5  

 

จากการพูดคุยเพื่อน าตน้แบบไปพฒันาพบวา่ การเล่นเกมมีแนวโนม้ในการสร้างสัมพนัธภาพ

ในการสนทนาไดค้่อนขา้งดี อาจจะตอ้งปรับปรุงบางส่วนตามค าแนะน า เช่น บาลานซ์เกม การจบ

เกม การเล่น เป็นตน้ โดยผูเ้ร่ิมเล่นคร้ังแรกจะมีความรู้สึกเขินอายอยา่งเห็นไดช้ดั ก่อนจะเร่ิมคุน้เคย
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กบัระบบเกมมากขึ้นและมีความกลา้ท่ีจะพูดคุยกนัมากขึ้นเร่ือยๆ ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญายงั

มองเห็นไม่ค่อยเด่นชดันกั มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสานหรือความรู้สึกร่วมกบัภูมิปัญญา

ค่อนขา้งนอ้ย รวมถึงระยะในการเล่นตั้งไวท่ี้ 15-30 นาที แต่ดว้ยการท่ีตวัเกมยงัไม่บาลานซ์และคิด

ซบัซอ้นท าใหผู้เ้ล่นใชเ้วลาเล่นนานขึ้น จึงเกิดความเบ่ือหน่าย 

 

4.2.2 การออกแบบชุดปฎิบัติการปลาสานสานสัมพนัธ์ แบบท่ี 2 : การพฒันาการรับรู้เกี่ยวกบัภูมิ

ปัญญาให้เห็นเด่นชัดขึน้ ปรับบาลานซ์การเล่น และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 

ภาพท่ี  33 ภาพอุปกรณ์การเล่นท่ีพฒันาโดยใช้วัสดุเป็นไม้ 
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ภาพที่  34 การออกแบบกระดานผู้เล่น และการนำลายสานเข้ามาใช้ 

 

 

ภาพท่ี  35 การออกแบบคู่มือ 
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ภาพท่ี 36 สีของอฐิและดิน 

 

จากการทดสอบเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการน าเสนอเร่ืองราวของภูมิปัญญาไปพร้อมๆ กบัการ

สร้างสะมพนัธภาพ ผูว้ิจยัจึงน าเอาวสัดุจากท าธรรมชาติคือ การลานและใบลาน น าเป็นบรรจุภณัฑ ์

เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ตั้งแต่ก่อนเล่นเกม อีกทั้งยงัเปล่ียนวสัดุจากกระดาษเป็นไมอ้ดัเพื่อใหสี้ สัมผสั 

และลวดลายมีความกลมกลืนกบับรรจุภณัฑ ์มีการปรับบาลานซ์เกม เพิ่มบอร์ดผูเ้ล่นท่ีเป็นรูปปลา

ตะเพียนเขา้มา ท าสัญลกัษณ์เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย และลดกระบวนการคิดให้เรียบง่ายขึ้น 

บทบาท : สวมบทบาทเป็นคนในชุมชนท่ีสานปลาตะเพียน 

เป้าหมาย : เก็บลวดลายในการสานเพื่อสานปลาตะเพียน  

การชนะเกม : ผูท่ี้สานปลาตะเพียนไดจ้ านวนมากท่ีสุดและสวยท่ีสุด (วดัผลจากการเก็บคะแนน) 

วิธีการเล่น : เบ้ืองตน้วิธีการเล่นยงัคงคลา้ยคลึงกบัการเล่นแบบเดิม กล่าวคือ สลบักนัวางหมาก ลง

ในชุมชนผูเ้พื่อยืนต่อแถวเพื่อรับลายสาน โดยผูเ้ล่นท่ีอยูห่นา้จะสามารถเลือกลายสานไดก่้อน ผูเ้ล่น

จึงตอ้งพยายามขึ้นไปอยูห่ัวแถว โดยการใชก้าร์ดบนมือ ซ่ึงเง่ือนไขในการใชก้าร์ดบนมือนั้นจะตอ้ง

เขา้ไปพูดคุยทกัทายกบัผูเ้ล่นอ่ืน เช่น สวสัดี ขอบคุณ การขอความรัก การบอกความตอ้งการ เป็นตน้ 

 

การสร้างสัมพนัธภาพ 

1. การสร้างสัมพนัธภาพผ่านการแบ่งปันลายสาน 

การเก็บลายสานเพื่อสานปลาจะตอ้งแบ่งเพื่อนมากหรือนอ้ยเสมอ 
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2. การผ่านการพูดคุย 

การใชก้าร์ดในเกมจะมีเง่ือนไขใหผู้ใ้ชต้อ้งพูดหรือแนะน าตวั จนตลอดถึงการบอกความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้เป็นตน้ 

 

การออกแบบปฎิบัติการปลาสานสานสัมพนัธ์  

เป้าหมายคือเพื่อเก็บอุปกรณ์ส าหรับ ากิจกรรมในอยธุยาศึกษา ศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์ หรือ

พิพิธภณัฑ ์ดงันั้นตวับรรจุภณัฑจึ์งออกแบบใหส้ามารถมองเห็นหรือรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัช้ินงานได้

คร่าวๆ ทนัทีจากการแขวนฝูงปลาตะเพียนสาน อีกทั้งผูวิ้จยัยงัออกแบบคู่มือการเล่นท่ีนอกจากจะ

บอกวา่งานช้ินน้ีคืออะไร มีวิธีการเล่นยงัไงแลว้ ยงับอกเร่ืองราวและวิธีการสาน จนตลอดถึงการ

เดินทางไปยงัชุมชนอีกดว้ย  

 

ภาพท่ี  37 การออกแบบท่ีเกบ็อุปกรณ์จากก้านลาน 
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ภาพท่ี 38 ภาพด้านหลงัตัวงาน 

กระบวนการการออกแบบ 

1. สเกต็งาน 

 

ภาพท่ี 38 ภาพสเก็ต 
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2. ใช้ก้านลานที่แห้งตายมาสร้างงาน 

 

ภาพท่ี  39 ภาพต้นลาน 

 

ภาพท่ี  40 การเกบ็ก้านลานและใบลานมาท าเป็นชิ้นงาน 

 

กา้นลานมีคุณสมบติัท่ีหยดีหยุน่ แต่แตกหกัง่าย เพื่อใหช้ิ้นงานมีความแขง็แรงจึงขึ้นโครงสร้างหลกั

ดว้ยหวายก่อน แลว้จึงน ากา้นลานมาปิดทบั 
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ภาพท่ี  41 การขึน้โครงงาน 

 

3. ท าปลาสานให้เป็นกระเป๋าใส่ตัวหมาก 

นอกจากจะเป็นปลาตเพียนสานท่ีแขวนไวโ้ชวแ์ลว้ ยงัสามารถเก็บตวัหมากท่ีเป็นอุปกรณ์การ

เล่นได ้โดยผูว้ยัน ามาปลาสานมาเคลือบน ้ายาเคลือบเงาไมท่ี้มีส่วนผสมของเรซิน เพื่อใหป้ลาสาน

คงรูปร่างไดม้ากกวา่เดิม ตากใหแ้หง้ ติดกาวร้อน จากนั้นตดัปลาสานเป็น 2 ส่วน น ากา้นลานมาวาง

โครงใหป้ลาตะเพียนคงรูปปลาไว ้หลงัจากนั้นเก็บกระเป๋าโดยน ากา้นลานมาเจ็บติดเป็นโครงดา้น

นอก น าปลามาประกบกบัผา้ เช่ือมดว้ยกาวร้อน  

 

ภาพท่ี 42 ภาพการเคลือบน ้ายาเคลือบเงา 
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ภาพท่ี  43 ภาพกระเป๋าปลาสาน 

 

การประเมินผล 

เป็นการประเมินผลโดยการทดสอบกบักลุ่มวยัรุ่นและครอบครัว นบัเป็นกล่มทดลอง

จ านวน 10 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การประเมินด้านกระบวนการการสร้าง
สัมพนัธภาพ 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ผูเ้ล่นสามารถคาดเดาความคิดของผูเ้ล่นอ่ืนผา่น
กระบวนการเล่นได ้

6 3 1   

ผูเ้ล่นสามารถคาดเดานิสัยของผูเ้ล่นอ่ืนผา่น
กระบวนการเล่นได ้

6 3 1   

เป้าหมายและรางวลัในเกมกระตุน้ให้เกิดการ
ร่วมมือ 

4 6    

มีการกระตุน้ให้เกิดการพูดคุยกนั 8 2    

มีการกระตุน้ให้เกิดการคิดวางแผนและ
ตดัสินใจ 

8 2    

มีกระบวนการการท าใหผู้เ้ล่นรู้จกักนัมากขึ้น 6 4    
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รวม 38 20 10   

ร้อยละ 63.3 33.4 3.3   

 

ส่วนท่ี 2 การประเมินข้อมูลและเร่ืองราว
เกีย่วกบัชุมชน 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

มีการกระตุน้ให้รู้สึกสนใจภูมิปัญญาไทยและ
ชุมชนพื้นบา้น 

6 4    

มีการใหข้อ้มูลพื้นบา้นท่ีน่าสนใจ  7 3   

มีการกระตุน้ให้รู้สึกอยากลองไปเท่ียวเยีย่มชม
แหล่งท่องเท่ียวพื้นบา้น 

4 4 2   

มีการกระตุน้ให้รู้สึกอยากลองท าลองสานงาน
จริง 

2 4 4   

รวม 12 19 9   

ร้อยละ 30 47.5 22.5   

 

ส่วนท่ี 3 การออกแบบอุปกรณ์และการท า
กจิกรรม 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

ความเหมาะสมดา้นระยะเวลา 8 2       

ความเหมาะสมดา้นวสัดุท่ีใช ้ 10         

ความเหมาะสมดา้นสัญลกัษณ์ 7 3       

ความเหมาะสมดา้นอุปกรณ์ 9 1       

รวม 34 6    

ร้อยละ 85 15    

 

จากการพูดคุยเพื่อน าตน้แบบไปพฒันาพบวา่ การทดลองคร้ังท่ีสองน้ี จากการปรับแกด้า้น

การใชว้สัดุธรรมชาติ การออกแบบบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาต และการปรับเปล่ียนวิธีการเล่น 
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พบวา่ ดา้นการสร้างสัมพนัธภาพ การถ่ายทอดเร่ืองราวของภูมิปัญญา และดา้นอุปกรณ์การ

ออกแบบและการท ากิจกรรมไดรั้บผลประเมินท่ีสูงขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดั อยา่งไรก็ตามการเล่น

ดงักล่าวยงัเป็นการชกัจูงใหก้ลบัมาเล่นใหม่ดว้ยการแข่งขนัจากการเก็บคะแนน โดยการเล่นใหม่เกิด

จากความตอ้งการจะเอาชนะ ผูว้ิจยัจึงทดลองปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบการเล่น โดยประยกุตว์ิธีการ

เล่นจากอุปกรณ์และการทดลองในคร้ังท่ีหน่ึงและสอง ในการทดลองคร้ังท่ี 3 

 

4.2.3 การออกแบบชุดปฎิบัติการปลาสานสานสัมพนัธ์ แบบท่ี 3 : การกลบัมาเล่นใหม่ด้วยการ

ต้องการในการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

การออกแบบคร้ังท่ี 3 ผูวิ้จยัท าการปรับเปล่ียนวิธีการเล่นโดยประยกุตม์าจากการเล่นในคร้ังท่ี 2 คือ

การเก็บลายสานเพื่อสานปลาตะเพียน โดยตดัวิธีการเก็บคะแนนเพื่อการแข่งกนัสานปลาตะเพียน 

เป็นการร่วมกนัสานปลาตะเพียนร่วมกนั เพื่อบรรลุวตัถุประสงและเป็นชยัชนะคร่์วมกนั โดยมีการ

ออกแบบแอคชัน่การ์ด (Action card) แบบใหม่ และการ์ดเป้าหมาย (Target card) ออกมา เพื่อ

ก าหนดเในการสานของผูเ้ล่นแต่ละคน 

 

 

ภาพท่ี 44 ภาพการ์ดปลาสาน 
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ภาพท่ี  45 ภาพการ์ดความลบั 

 

บทบาท : สวมบทบาทเป็นคนในชุมชนท่ีสานปลาตะเพียนท่ีจะตอ้งช่วยกนัสานปลาตะเพียนสาน

จนเตม็กระดาน 

เป้าหมาย : เก็บลายสานมาสานปลาตะเพียน โดยลายสานนั้นตอ้งตรงกบัลายท่ีเป็นเป้าหมาย (ซ่ึง

ก าหนดไวบ้นการ์ด “ความลบัท่ีซ่อนเร้น” ท่ีจะแจกใหผู้เ้ล่นทุกคนตั้งแรกเร่ิมเกม) 

การชนะเกม : ผูท้ั้งหมดสามารถสานลายสานของตวัเองไดค้รบทุกคน หากมีคนใดคนหน่ึงสานไม่

ครบจะถือวา่การทุกคนแพเ้หมือนกนัหมด (วดัจากการท าไดห้รือไม่ได)้ 

วิธีการเล่น : เร่ิมเล่นแจกการ์ดปลาตะเพียนใหผู้เ้ล่นแต่ละคน คนละ 3 ใบ แจกการ์ด “ความลบัท่ี

ซ่อนเร้น” คนละใบ แจกกระดานใหผู้เ้ล่น วางตวัหมากลงบนกระดานแบบสุ่ม เม่ือเร่ิมเล่นใหทุ้กคน

ใชก้าร์ดบนมือ 1 ใบเพื่อเดินตวัละคร เก็บลายสาน แลกลายสานกบัเพื่อน และก าจดัการ์ดดอกไม้3 

เกมจะจบทนัทีเม่ือกระดานของทุกคนเตม็หรือมีหน่ึงในผูเ้ล่นไม่สามารถวางลายสานท่ีถูกเก็บมาลง

บนกระดานไดอี้ก  

 เม่ือจบเกม หากมีผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงสานปลาตะเพียนไม่ส าเร็จ ทุกคนจะไม่ชนะเกม 

 

 
3 การ์ดที่หากผู้เล่นเลือกเล่นจะต้องเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องให้ผู้อื่นฟัง โดยผู้อ่ืนจะตอบแทนด้วยการให้การ์ด
ที่มีคำพูดตรงกับความรู้สึกของตัวเองมากท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัยออกแบบให้มีแต่คำพูดเชิงบวกเท่านั้น คำพูดที่
ส่งไปผ่านข้อความจึงมีแต่ความรู้สึกบวกส่งไป 
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การสร้างสัมพนัธภาพ :  

1. การสร้างสัมพนัธภาพผ่านการแบ่งปันลายสาน 

การเก็บหน่ึงคร้ังจ าเป็นตอ้งดูดว้ยวา่ลายดงักล่าวเป็นลายท่ีเพื่อนตอ้งการหรือไม่ หรือจะ

ช่วยเพื่อบรรลุเป้าหมายอยา่งไร 

2. การผ่านการพูดคุย 

ผูเ้ล่นจะมีการพูดคุยกนั 2 แบบ ผา่นการเล่นเกม ดงัน้ี 

- การพูดคุยเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

เน่ืองจากผูเ้ล่นไม่สามารถบอกไดต้รงๆ วา่ ตวัเองตอ้งการลายแบบไหน ผูเ้ล่นจึงตอ้ง

พยายามบอกใบ ้ไม่วา่จะผา่นการกระท าหรือการพูดคุยก็ตาม รวมถึงตอ้งมีการพูดคุย

เพื่อวางแผนร่วมกนั  

- การพูดคุยเพื่อบอกความกงัวล ความสุข และเป้าหมาย/ความตอ้งการ ผา่นการจ ากดั

การ์ดดอกไม ้ 

ผูว้ิจยัออกแบบการ์ดดอกไมอ้อกมาเพื่อใหผู้เ้ล่นมีการส่ือสารกนัในเชิงบวก โดยเปิด

โอกาสใหผู้ฟั้งไดฟั้ง และผูพู้ดไดพู้ด แลว้ตอบกลบัไปอยา่งสร้างสรรค เช่น การชมชน 

การใหก้ าลงัใจ การขอบคุณ การขอโทษ เป็นตน้ 

 

การประเมินผล 

เป็นการประเมินผลโดยการทดสอบกบักลุ่มวยัรุ่นและครอบครัว นบัเป็นกล่มทดลองจ านวน 

10 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 การประเมินด้านกระบวนการการสร้าง
สัมพนัธภาพ 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ผูเ้ล่นสามารถคาดเดาความคิดของผูเ้ล่นอ่ืนผา่น
กระบวนการเล่นได ้

4 6    

ผูเ้ล่นสามารถคาดเดานิสัยของผูเ้ล่นอ่ืนผา่น
กระบวนการเล่นได ้

3 7    

เป้าหมายและรางวลัในเกมกระตุน้ให้เกิดการ 8 2    
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ร่วมมือ 

มีการกระตุน้ให้เกิดการพูดคุยกนั 10     

มีการกระตุน้ให้เกิดการคิดวางแผนและ
ตดัสินใจ 

10     

มีกระบวนการการท าใหผู้เ้ล่นรู้จกักนัมากขึ้น 7 3    

รวม 42 18    

ร้อยละ 70 30    

 

ส่วนท่ี 2 การประเมินข้อมูลและเร่ืองราว
เกีย่วกบัชุมชน 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

มีการกระตุน้ให้รู้สึกสนใจภูมิปัญญาไทยและ
ชุมชนพื้นบา้น 

2 6 2   

มีการใหข้อ้มูลพื้นบา้นท่ีน่าสนใจ 5 5    

มีการกระตุน้ให้รู้สึกอยากลองไปเท่ียวเยีย่มชม
แหล่งท่องเท่ียวพื้นบา้น 

2 8    

มีการกระตุน้ให้รู้สึกอยากลองท าลองสานงาน
จริง 

 7 3   

รวม 9 26 5   

ร้อยละ 22.5 65 12.5   

 

ส่วนท่ี 3 การออกแบบอุปกรณ์และการท า
กจิกรรม 

เห็นด้วย
อย่างมาก 

เห็นด้วย ปานกลาง 
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

ความเหมาะสมดา้นระยะเวลา 7 3     

ความเหมาะสมดา้นวสัดุท่ีใช ้ 10       

ความเหมาะสมดา้นสัญลกัษณ์ 2 8     

ความเหมาะสมดา้นอุปกรณ์ 8 2    
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รวม 27 13    

ร้อยละ 67.5 32.5    

 

จากการเปลี่ยนกระบวนการเล่นเกมเป็นในรูปแบบเกม Co-op เพื่อสร้างสัมพนัธภาพ พบวา่ 

จากการวดัประเมินผลกระบวนการสร้างสัมพนัธภาพมีความชดัเจนและไดผ้ลดีมากขึ้น มีบาลานซ์

เกมมากขึ้น ในดา้นการใหค้วามรู้เก่ียวภูมิปัญญาและความหมาะสมดา้นการออกแบบอุปกรณ์อยูใ่น

ระดบัท่ีดี ในการทดลองคร้ังท่ี  3 ผูเ้ล่นมีมีแนวโนม้ท่ีจะเล่นเกมอีกคร้ังเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการเล่นใน

คร้ังแรกผูเ้ล่นยงัไม่รู้วา่ควรจะร่วมมือกนัอยา่งไรในการเก็บลายสาน พอเล่นจบรอบแรกจึงเล่นรอบ

ท่ีสองเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสานปลาใหส้ าเร็จร่วมกนัได ้
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บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

การสร้างสัมพนัธภาพดว้ยภูมิปัญญาผา่นกลวิธีเกมกระดาน กรณีศึกษากลุ่มปลาตะเพียน

สาน หมู่ 1 ต าบลภูเขาทอง จงัหวดัอยธุยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวของ

วยัรุ่นอาย ุ15-20 ปี โดยสามารถสรุปผลวิจยัไดต้ามวตัถุประสงค ์ภายใตส้มมุติฐานท่ีกล่าวไวว้า่ เกม

กระดานหรือกลยทุธ์ของเกมกระดานเป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีสามารถสร้างสัมพนัธภาพใน

กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ได ้ ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ชาวบา้น เพื่อแสดงใหเ้ห็นความส าคญัของการพึ่งพากนั   

 

การอภิปรายผล 

1. ด้านของการสร้างสัมพนัธภาพด้วยเกมกระดาน เกมกระดานสามารถสัมพนัธภาพ

ไดดี้ภายใตก้ารมีเป้าหมายร่วมกนั สามารถกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารพูดคุยกนัได ้ จากากรทดลองจะ

เห็นไดว้า่ เกมประเภท CO-OP สามารถสร้างสัมพนัธภาพไดค้่อนขา้งดีกวา่เกมแข่งขนัเพื่อเอาชนะ

กนัเอง อยา่งไรก็ตามเกมกระดานก็มีประสิทธิภาพในการสร้างเป็นกิจกกรมเพื่อสร้างสัมพนัธภาพ ซ่ึง

ตรงกบังานวิจยัการประยกุตใ์ชบ้อร์ดเกมในการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อความคิดเชิงระบบ และการเรียนรู้

ของหวัหนา้งาน (ยวชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล 2563)ท่ีกล่าววา่ บอร์ดเกมถือเป็นเคร่ืองมือหรือส่ือใน

การเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการสร้าง

ใหเ้กิดสถานการณ์จ าลอง การจูงใจให้เกิดการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา อนัน าไปสู่การเรียนรู้ในดา้น

ต่าง ๆ และการสร้าง บรรยากาศสนุกสนาน เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการพฒันาทกัษะ นอกจากน้ีจาก

การทดลองเกมกระดานยงัเป็นส่ือการมเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษาพฤติกรรมผา่นการ

วางแผนและคาดเดาความคิด จนตลอดถึงสามารถคาดเดานิสัยไดด้ว้ยกลยทุธ์การเล่นอีกดว้ย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั A study on the effectiveness of a board game as a training tool for project 

management ของ Shahrul Azmi Mohd Yusof (Shahrul Azmi Mohd Yusof 2016) ท่ีศึกษาพบวา่ 

บอร์ดเกมเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการผลกัดนัใหเ้กิดการเรียนรู้ ส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจ

ผา่นกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการสังเกต วิเคราะห์ และประเมินเป้าหมาย ตลอดจนการท างานร่วมกนั
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เป็นทีมเพื่อด าเนินงานใหไ้ดต้ามท่ีวางแผนไว ้ กลไกของ การแข่งขนัของบอร์ดเกมกระตุน้ใหผู้เ้รียน

ส่ือสารกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดการอธิบาย และการ สะทอ้นตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ด้านของการน าเกมกระดานมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของภูมิ

ปัญญา เน่ืองจากการสร้างกิจกรรมภายในชุมชนแต่ะละชุมชนจ าเป็นตอ้งพิจารณาความพร้อมในการ

จดักิจกรรมภายในชุมชนดว้ย ดว้ยเหตุน้ีการท าส่ือการเรียนรู้ท่ีน าเอาภูมิปัญญาของชุมชนหน่ึงไป

ถ่ายทอดใหก้บัเยาวชนหรือกลุ่มวยัรุ่นอาย ุ 15-20 ปี โดยเกมกระดานไปใชใ้นพื้นท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางใน

การศึกษา พบวา่ เกมกระดานไดรั้บความสนใจจากกลุ่มวยัรุ่นและผูป้กครองท่ีอยูใ่นวยัท างานอยา่ง

มาก ท าใหเ้กมกระดานเป็นส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาหน่ึงท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัภูมิ

ปัญญาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถจูงใจใหว้ยัรุ่นอาย ุ 15-20 ปีสนใจภูมิปัญญาพื้นบา้นมากขึ้นไดผ้า่น

การเล่น การสวมบทบาท สัญลกัษณ์ และลวดลายบนกระดาน อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการท า

กิจกรรมและกฎกติกาท่ีมีความซบัซอ้นมีผลกบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่นเดียวกบังานวิจยั 

ตรงกบัการ (จง บุญประชา 2563) การจดัแสดงส่ือท่ีส าคญัมีส่วนท่ีกระตุน้ท าใหเ้ยาวชนมีการเรียนรู้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี คือส่ือประสบการณ์จ าลอง ส่ือภาพน่ิง และสัญลกัษณ์ และส่ือแบบมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้ม 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

งานวิจยัเร่ือง การสร้างสัมพนัธภาพดว้ยภูมิปัญญาผา่นกลวิธีเกมกระดาน กรณีศึกษากลุ่ม

ปลาตะเพียนสาน หมู่ 1 ต าบลภูเขาทอง จงัหวดัอยธุยา ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัววยัรุ่นอาย ุ 15-20 ปี 

โดยการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเด็กประถมอาย ุ 8-15 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมติดมือถือและ

เป็นกลุ่มท่ีผูป้กครองอยากหากิจกกรมในการหนัเหความสนใจจากมือถือมากพอๆ กบักลุ่มวยัรุ่น อีก

ทั้งเด็กในช่วงวยัดงักล่าวยงัใหค้วามสนใจกบัการเล่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีความแสดงออกวา่สนใจ

อุปกรณ์การเล่นอยา่งชดัเจน  

2. งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษากรณีศึกษาภูมิปัญญาปลาตะเพียนสาน จากการศึกษา

จะเห็นไดว้า่แนวคิดในการออกแบบท่ีน าเอาภูมิปัญญาของจงัหวดั มาจดัแสดงในพื้นท่ีท่ีเป็น

ศูนยก์ลางศึกษาหรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้สามารถน าไปต่อยอดกบัภูมิปัญญาอ่ืนๆ ได้ 
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3. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการลงพื้นท่ีศึกษาในจงัหวดัอยธุยา จากการศึกษาพบวา่ วยัรุ่น

หรือเด็กในพื้นท่ีมีการรับรู้ถึงภูมิปัญญาในจงัหวดัของตวัเองค่อนขา้งดี อยา่งไรก็ตาม ในด้านของ

ประวติัศาสตร์และการสร้างเมืองแลว้จงัหวดัอยธุยาถือเป็นรากฐานสู่กรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บการ

ยอมรับในระดบันานนาชาติ ดว้ยเหตุน้ีในการศึกษาเพื่อน าวิถีชีวิตและภูมิปัญญามาสร้างเป็นกิจกรรม

สัมพนัธภาพ โอกาสต่อไปควรน าการออกแบบกิจกรรมน้ีไปศึกษากบัจงัหวดักรุงเทพมหานครบา้ง 

เน่ืองจากกรุงเทพมีความเป็นเมืองมากกวา่อยธุยามาก ท าใหก้ารเขา้มาของเทคโนโลยแีละความเจริญมี

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จนท าใหว้ิถีชีวิตในกรุงเทพเตม็ไปดว้ยการแข่งขนั ดงันั้นความเขม้แขง็

ของสถาบนัครอบครัวท่ีเป็นพื้นฐานของสังคมจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ ประกอบกบัการเรียนรู้ดา้นภูมิ

ปัญญาและวิถีชีวิตแบบไทยท่ีเลือนหายไปกบัเทคโนโลย ี ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีท าใหแ้นวคิดการสร้าง

สัมพนัธภาพดว้ยภูมิปัญญาไทยน้ีน่าสนใจท่ีจะน าไปศึกษาเพื่อแกปั้ญหาต่อไป 

4. งานวิจยัฉบบัน้ีมีการเก็บขอ้มูลและลงพื้นท่ีศึกษาก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 

ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาวิจยัในการท ากิจกรรมเพื่อสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวครังต่อไป ตอ้งมี

การศึกษาออกแบบใหถู้กตอ้งตามมาตรการการป้องกนัโรค เช่น การเวน้ระยะห่าง หรือเป็นการศึกษา

เพื่อสร้างเป็นกิจกรรมภายในบา้นหรือท่ีพกัอาศยั โดยตอ้งมีการออกแบบใหก้ฎกติกาใหเ้ขา้ใจง่ายและ

มีช่วงอายกุวา้งขึ้น เป็นตน้ 
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https://ww2.ayutthaya.go.th/content/history_1#:~:text=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5,%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD
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