
ง 
 

 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ   ท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการละเลนลานนา 

ของเด็กในจังหวัดเชียงใหม 
 

ชื่อผูเขียน    นางมณิษวาส จินตพิทักษ 
 
ปริญญา     สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรม) 
 

อาจารยปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารย ดร.เอกชัย มหาเอก   
      
 

บทคัดยอ 
 

การเลน เปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตในวยัเด็กของมนุษยทุกชาติทุกภาษา  
การเลนของเด็กแฝงไวดวยคุณคาท่ีบงบอกวัฒนธรรมและสังคมของชุมชนนั้นๆ เดก็ในวยัตางกนัมี
พฤติกรรมการเลน ท่ีแตกตางกัน เม่ือเดก็มีการเลนเปนกลุมและมีกิจกรรมการเลนท่ีหลากหลาย จึง
ตองการพื้นท่ีรองรับการเลนท่ีมีลักษณะเฉพาะมากข้ึน สภาพแวดลอมเพื่อรองรับการเลนของเด็ก จึง
ไมใชแค สภาพแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน แตรวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเกดิข้ึนตามธรรมชาติ เด็กมีความ
ตองการใชสภาพแวดลอมท่ีจัดแบงเปนสวนๆ เพื่อใหรองรับกิจกรรมและการเลนของเด็ก ตองมีขนาด
พื้นท่ี ท่ีสัมพันธกับกิจกรรมและการใชสอยพ้ืนท่ี สภาพแวดลอมตองสงเสริมความสามารถ ความรูสึก 
และใหความสบายแกเด็กอีกดวย  สภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเด็ก ตองมีลักษณะท่ีแตกตางกัน
และมีความหลากหลาย เพื่อใหเหมาะสมกบักิจกรรมการเลนท่ีแตกตางและมีความหลากหลาย
ตอบสนองตามความตองการของเด็ก 

จากเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการละเลนของเด็กลานนา พบวาการละเลนลานนามีความ
หลากหลายมาก สามารถรวบรวมการละเลนลานนาไดจํานวนท้ังส้ิน 140 รายการ พบวามีลักษณะท่ี
แตกตางกนัท้ังในดานพฤติกรรมการเลน จํานวนผูเลน กฎกติกาการเลนและอ่ืนๆ มีการบันทึกวา  
ขวงบาน เปนลานสําหรับเปนท่ีเลนของเด็ก และเปนพื้นท่ีเอนกประสงค อยางไรก็ตาม ไมมีการบันทึก
วาเดก็ใชสภาพแวดลอมลานนาอยางไรในการเลน ในบริเวณขวงบานดังกลาว 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทําใหสังคมไทยอันเปนสังคมเกษตรดัง้เดิม เปล่ียนเปนสังคม
อุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองอยางชัดเจน สงผลใหเด็กถูกจํากัดพื้นท่ีเลน มีการเปล่ียนแปลงไปจากการ
เลนในอดีต ชีวิตเดก็ในเมืองจะไมมีสถานท่ีเลนของชุมชน การเปล่ียนแปลงตางๆ ดังกลาวมีผลกระทบ



จ 
 

ตอการละเลนลานนาใน 2 ลักษณะ คือ การละเลนลานนาบางอยางไมมีการเลนอีกเลย และการละเลน
ลานนาบางอยางท่ียังคงมีการเลนอยูในปจจุบัน แตมีการเปล่ียนแปลงไป  

แมวาการละเลนลานนาของเด็กและสภาพแวดลอมลานนา จะเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกัน แตยัง
ไมมีการศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและการเช่ือมโยงของท้ัง 2 ประเด็นรวมกันมากอน ผูเขียนจึงได
การศึกษา โดยศึกษาจากการวิเคราะหขอมูลภาคเอกสารและการเขาไปเกบ็ขอมูลภาคสนาม โดยการ
สังเกตแบบไมมีสวนรวม บันทึกขอมูลโดยการถายภาพและจดบันทึก จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาหา
ความสัมพันธและอธิบายถึงท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการละเลนลานนา  

ผลการศึกษาพบวา การละเลนลานนามีการเปล่ียนแปลงไปจํานวนมาก สูญหายไปมากกวาคร่ึง
(55%) สาเหตุหลักคือเกิดจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป สวนการละเลนท่ีพบวายังคงมีการเลนใน
ปจจุบันนัน้ สภาพแวดลอมท่ีรองรับการละเลนก็ไมเอ้ืออํานวยใหเกิดการเลนไดอยางเต็มท่ี  

ผลการศึกษาสามารถอธิบายลักษณะท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการละเลนลานนา 
สามารถนําไปใชเปนแนวทางการออกแบบพื้นท่ีและสภาพแวดลอม เพือ่ สงเสริมและรักษาการละเลน
ลานนาท่ียังคงอยู ซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรมและวัฒนธรรมท่ีดีของสังคมลานนาใหแกเดก็ตอไป 
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Abstract 
 

The games are most important for every children in the world. The games of 
children mention to the culture and social of the communities. The childen in the 
difference ages are playing in difference styles. When children are group together and 
play in difference way, they should have the specific space and environment for playing. 
Not only environment that human create but also the natural environments. The children 
should have specific space for doing and playing activity. The space should be related 
with games. The environment can be supported capability, emotion and comfortable to 
children. The environment of games should be difference and various for suitable to 
children. 

From the document, the Lanna children’s games, found that Lanna traditional 
games are variety. It has 140 games and it is difference in the way of behavior’s players, 
number of players and rule of games. For the example, KHOAWG-BAAN  is specific 
space for children play games and it is space for Multi-Purpose. But, it is no information 
that how children use Lanna environment play games at KHOAWG-BAAN. 

Because of the growing economy affect to Thai social which is the original 
agriculture social change to the industry social. This can effect to children has limit space 
and style of playing is changing from the past. Lifestyle of children in town is not have 
community space. This changing can affect to Lanna traditional games in 2 ways that is 
some Lanna traditional games still playing and some Lanna traditional games still playing 
but changing. 

Eventhough, the Lanna traditional games and environments of children are 
related, but no information refer to relation. So, the author do the research by analysis the 
document and collect the data by take photo and record information. The author analyse 
the data to find the relation and explain the space of environment which is appropriate for 
Lanna traditional games. 

From the research found that the Lanna traditional games many changing. It lost 
more than 55%. The main cause is environment changing. For the games that still 
playing, the environment can not supported successfully to the playing. 

From the research can be explain appropriate spaces and environments for Lanna 
traditional games. It is the guideline to design the spaces and environments to support and 
maintain the Lanna traditional games still alive which is effect to behavior and culture of 
Lanna children.  
 
 


