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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเลน เปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตในวยัเด็กของมนุษยทุกชาติทุกภาษา 
เพราะนอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว การเลนยังชวยใหเกดิพัฒนาการทางดานรางกาย จติใจ 
สังคมและสติปญญาแกเด็ก  การเลนของเด็กแฝงไวดวยคุณคาท่ีบงบอกวัฒนธรรมและสังคมของชุมชน
นั้นๆ (จินตนา กระบวนแสง, 2542) การเลนมีการสืบทอดจากรุนสูรุน เปนการถายทอดทางวัฒนธรรมท่ี
สืบทอดกันมา การเลนจึงจัดเปนมรดกประจําทองถ่ิน (วรรณี วิบูลสวัสดิ์ แอนเดอรสัน อางใน กาญจนา 
แกวเทพ, 2547)  

การเลนสามารถจัดแบงหมวดหมูไดหลายประเภท ตามเกณฑตางๆ แตเกณฑท่ีสําคัญและถือ
เปนหลักสากลจะใชการแบงประเภทการเลน โดยใชพฤติกรรมการเลน เปนเกณฑ (Mitsaru 

Senda,1992) เด็กในวยัตางกนัมีพฤติกรรมการเลน ท่ีแตกตางกัน เดก็ท่ีมีอายุประมาณ 6-10 ป หรือวยั
เด็กตอนกลาง เปนวยัท่ีเดก็มีพัฒนาการทุกดานสอดคลองกับการเลนรวมกันเปนกลุม ท่ีมีกฎและ
ระเบียบ และการแขงขันเกิดข้ึน (จินตนา กระบวนแสง, 2542)  

เม่ือเด็กมีการเลนเปนกลุมและมีกิจกรรมการเลนท่ีหลากหลาย จึงตองการพื้นท่ีรองรับการเลนท่ี
มีลักษณะเฉพาะมากข้ึน สภาพแวดลอมเพ่ือรองรับการเลนของเด็ก จึงไมใชแค สภาพแวดลอมท่ีมนษุย
สรางข้ึน เชน อาคารบานเรือน วัด โรงเรียน แตรวมถึง สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชน ลํา
ธาร ตนไม เนนิดิน (สมศรี กาญจนสุต, 2539) เด็กมีความตองการใชสภาพแวดลอมท่ีจัดแบงเปนสวนๆ 
เพื่อใหรองรับกิจกรรมและการเลนของเด็ก  

สภาพแวดลอมดังกลาว ตองมีขนาดพื้นท่ีท่ีสัมพันธกับกิจกรรมและการใชสอยพ้ืนท่ี (Marjorie 

J. Kostelnik, 1998) โดยในขณะท่ีเลน เดก็จะเกิดการเรียนรูสภาพแวดลอมของสถานท่ีนั้นๆ (Anita 

rui olds, 1999) ดังนั้นนอกจากสภาพแวดลอมจะตองสามารถรองรับการเคล่ือนไหวทางรางกายใหแก
เด็กแลว สภาพแวดลอมยังตองสงเสริมความสามารถ ความรูสึก และใหความสบายแกเด็กอีกดวย 
สภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเด็ก จึงตองมีลักษณะที่แตกตางกนัและมีความหลากหลาย เพื่อให
เหมาะสมกับกจิกรรมการเลนท่ีแตกตางและมีความหลากหลายตอบสนองตามความตองการของเด็ก  
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รูปท่ี 1.1  
แสดงสภาพแวดลอมและกจิกรรมการเลนมีความสอดคลองกัน สภาพแวดลอมจึงตองตอบสนอง
พฤติกรรมการเลนของเด็ก 
ท่ีมา : Mitsaru Senda (1992) 
 
 เนื่องจากวัฒนธรรมมีอิทธิพลในการสรางรูปแบบการเลน และการเลนของเด็ก เปนการ
ถายทอดวัฒนธรรม การศึกษาการเลนของเด็ก เราจึงสามารถศึกษาวัฒนธรรมและคานิยมของคนใน
สังคมไดจากการสังเกตการเลนของเด็ก (ผองพันธ มณีรัตน, 2529) วัฒนธรรมเกาแกท่ีมีพัฒนาการ
ตอเนื่องมายาวนานกวา 700 ป ท่ีมีเอกลักษณความวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ท่ีมีความนาสนใจใน
การศึกษาคือ วัฒนธรรมลานนา 

อาณาจักรลานนาหรือลานนา เปนอาณาจกัรท่ีมีอาณาเขตวฒันธรรมครอบคลุมดินแดนจาํนวน
มาก  ลานนา ประกอบดวยเมืองสําคัญ บริเวณท่ีราบลุมแมน้ําสําคัญ คือ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย 
เชียงแสน พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน วัฒนธรรมลานนามีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงถึงความแตกตาง 
(สุรพล ดําริกุล, 2545) และมีศูนยกลางวฒันธรรมอยูท่ีจังหวดัเชียงใหม (วิวัฒน เตมียพันธ, 2528) 
ดินแดนลานนาเดิมนั้น เปนเอกราช มีการถายทอดวฒันธรรมลานนามาเปนระยะเวลานาน ท้ังในรูป
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียนและจารีตตางๆ ถึงแมวาหวัเมืองลานนาจะแยกกันอยูตาม
ลักษณะภูมิประเทศอันเปนท่ีราบระหวางภูเขา แตดวยอิทธิพลของศาสนาและการสืบสายเลือดลานนา
มาแตโบราณ ตลอดจนการคัดลอกและศึกษาคัมภีรธรรมลานนาท่ีถายทอดแกกันและกันตลอดมา เปน
สวนท่ีทําใหภาษาและประเพณีวฒันธรรมชาวเหนือทุกหัวเมืองเปนเอกลักษณรวมของทองถ่ินและ
ดินแดนลานนา (มณี พยอมยงค, 2511) 

ในทองถ่ินภาคเหนือปจจุบันหรืออาณาจกัรลานนาในอดีตนั้น มีการใชประโยชน จาก “ระบบ
นิเวศนวิทยาทองถ่ิน” เพื่อเปนประโยชนในการดํารงชีพ (ววิัฒน เตมียพันธ, 2547) สภาพแวดลอมทาง
สถาปตยกรรม ต้ังแตระดับบาน ชุมชน ไปจนถึง เมือง รวมถึงภูเขา ปา ลําหวยฯ การตัง้ถ่ินฐานใหมนั้น 
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ในระดับชุมชนจนถึงเมือง จะมีเกณฑการเลือกพื้นท่ีโดยคํานึงถึงปจจัยของสภาพแวดลอม ตองสวาง ไม
ทึบ มีภูเขา ปา เนินท่ีต้ังวัด ท่ีราบเพาะปลูก แมน้ํา ลําหวย และท่ีสําคัญตองมีลมผานไดไมอับทึบ สวน
การเลือกพื้นท่ีและการจดัสภาพแวดลอมของบาน จะมีเกณฑคือ มีขวงท่ีสะอาด มีตนไมท่ีถูกคัดเลือกให
สัมพันธกับวิถีชีวิต เชน อาหาร ยา และความเช่ืออ่ืน รวมถึงตําแหนงท่ีต้ัง ท้ังของเรือน ของตนไม และ
ทิศท่ีต้ัง (ปฐม พัวพันธสกุล, 2547) 

การจัดความสมดุลยระหวางมนุษยและธรรมชาติ ทําใหเชียงใหมในอดตี เปนเมืองท่ีสวยงาม มี
เสนหเพราะชาวเมืองสรางบานแปลงเมืองดวยการใชกฎเกณฑศิลปกรรมอยางเดยีวกนั นั่นคือ อาคารมี
ขนาดรูปแบบ วัสดุกอสรางเชนเดียวกนั อาคารใชมาตราสวนของมนุษย (Human Scale) เปนหลัก ไม
ถูกสรางใหแขงความเดนซ่ึงกันและกัน อาคารศาสนาเทานั้นท่ีบรรจุความอลังการเต็มท่ี อันเปนผลของ
ความศรัทธาของชาวเมืองท่ีมีตอส่ิงท่ีตนเห็นวาเปนความดีสูงสุดของชีวิต ทุกบริเวณบานเรือนและวัด 
จะมีพืชพนัธไมซ่ึงถูกปลูกข้ึนสอดแซม รมเขียวชอุม (แสงอรุณ รัตกสิกร, 2530) สภาพบานเรือนแตเดิม
สูงประมาณ 2 ช้ัน ภายในบริเวณบานแตละบานจะมีเนื้อท่ีวางหรือลานกวาง ภาษาพ้ืนเมืองเรียกวา  “ขวง
บาน” (ชัชวาลย ทองดีเลิศ, 2542) ลักษณะเปนลานดินเรียบกวาง เปนลานเอนกประสงคใชเปนสวนเลน
ของเด็ก สวนตากพืชผลทางเกษตรเปนลานท่ีเช่ือมทางสัญจรหรือทางเดินเทาใหเขาสูตัวอาคารและ
กระจายไปสูลานในบานขางเคียงและถนนหลัก  

 
รูปท่ี 1.2 แสดงท่ีวางและสภาพแวดลอม ของบานเรือนในชุมชนลานนา 
ท่ีมา : วิวฒัน เตมียพันธ (2547) 
 

ภายในบริเวณเขตของบานประกอบดวยถาวรวัตถุ  คือ ตรงขอบร้ัวใกลประตูเขาบานดานหนา
สรางเปนเรือนหรือช้ันเล็กๆ สําหรับวางหมอน้ํา  พรอมท้ังกระบวยเพื่อใหผูสัญจรไดตักดื่มรับประทาน 
มีการกําหนดตําแหนงตัวเรือน ยุงขาว บอน้ํา ตอมน้ํา (หองอาบน้ํา) ท่ีสัมพันธกัน ตัวเรือนดานเรือนนอน
ซีกหัวนอนมีการต้ังศาลผีปูยาไว ท่ีบริเวณโดยรอบ จะปลูกไมลมลุกไมพุมท่ีมีดอกและไมพุมท่ีมีใบ
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งดงามประดับตกแตงไว ในสวนทายบานเปนเลาหมู และคอกววัและคอกควายมีโรงเก็บฟางแหง และมี
สวมหลุมอยูตรงชายบานดานหลัง และมีสวนครัวบริเวณทายบาน (อนวุิทย เจริญศุภกุล และววิัฒน เตมีย
พันธ, 2539)  

รูปท่ี 1.3 แสดง ท่ีวางและสภาพแวดลอม ของบานเรือนในชุมชนลานนา 
ท่ีมา : วิวฒัน เตมียพันธ (2547) 

 
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรม ทําใหเดก็ในแตละวัฒนธรรมมีรายละเอียดพฤติกรรมท่ีแตกตาง

กัน และมีความตองการที่เฉพาะตัวออกไป (กาญจนา แกวเทพ, 2547) การแสดงออกทางวัฒนธรรมของ
เด็กกย็อมแตกตางกันดวย จากเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการละเลนของเด็กลานนา พบวาการละเลนลานนา
มีความหลากหลายมาก สามารถรวบรวมการละเลนลานนาไดจํานวนท้ังส้ิน 140 รายการ พบวามี
ลักษณะท่ีแตกตางกันท้ังในดานพฤติกรรมการเลน จํานวนผูเลน กฎกติกาการเลน และอ่ืนๆ (ฐิตินัดดา  
จินาจันทร, 2542) มีการบันทึกวา ขวงบาน เปนลานสําหรับเปนท่ีเลนของเด็ก และเปนพื้นท่ี
เอนกประสงค ต้ังแต ตากพืชผล ผาผอน ชุมนุมกลุม ฯลฯ และเปนสวนท่ีชวยใหเกิดมุมมองท่ีงดงามแก
ตัวเรือน (ววิัฒน เตมียพนัธ, 2528) โดยการใชพื้นท่ีหนึ่งรวมกัน สําหรับหลายกิจกรรม ทําใหเกดิพื้นท่ี 
หรือ Space ท่ีเรียกวา “เอนกประสงค” หรือ “Multi-purpose” นี้เปนลักษณะของวัฒนธรรมไทย 
ในขณะท่ี สังคมตะวันตกมักจะใชเวลาหนึง่กับกิจกรรมเพียงอยางเดียวเทานั้น (ทิพยสุดา ปทุมานนท, 
2547) อยางไรก็ตาม ไมมีการบันทึกวาเด็กใชสภาพแวดลอมลานนาอยางไรในการเลน ในบริเวณขวง
บานดังกลาว 

จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทําใหสังคมไทยอันเปนสังคมเกษตรดั้งเดิม เปล่ียนเปน
สังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองอยางชัดเจน  ทําใหพื้นท่ีการเกษตรซ่ึงเคยเปนท่ีเลนอันกวางใหญและ
เปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของเด็ก กลายเปนพืน้ท่ีสําหรับทําการอุตสาหกรรม สงผลใหเด็กถูกจาํกัด
พื้นท่ีเลน (จินตนา กระบวนแสง, 2542) การเลนในปจจบัุน จึงมีการเปล่ียนแปลงไปจากการเลนในอดีต 
ชีวิตเดก็ในเมืองจะไมมีสถานท่ีเลนของชุมชน เชน ลานวัด หรือสนามในละแวกบานซ่ึงเปนท่ีชุมนุมเด็ก 
เด็กในเมืองจะเลนในบานของตนเอง เลนกบัเพื่อนในโรงเรียน (ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, 2535) 
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การเปล่ียนแปลงตางๆ ดังกลาวมีผลกระทบตอการละเลนลานนาใน 2 ลักษณะ คือ การละเลนลานนา
บางอยางไมมีการเลนอีกเลย อาจแปลความหมายไดวา การละเลนนั้นสูญหายไปแลว และการละเลน
ลานนาบางอยางท่ียังคงมีการเลนอยูในปจจุบัน แตมีการเปล่ียนแปลงไป (ทวี สมหวัง, 2531)  

จากการที่พืน้ท่ีและสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป ในปจจุบัน การละเลนของเด็กในสังคม
ลานนา โดยเฉพาะจังหวดัเชียงใหมจะเปล่ียนไป เชน การเลนในพื้นท่ีของโรงเรียน โดยเฉพาะช่ัวโมง
พลศึกษา ชนิดของการเลนกต็างออกไป เชน เปนการเลนเกมสลูกบอลตางๆ ซ่ึงจะตองมีอุปกรณเฉพาะ 
และบรรยากาศของการเลน เปนทางการมากกวาแตกอน (จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2541) ซ่ึงไมใช
การละเลนลานนาในบรรยากาศและสภาพแวดลอมลานนาเชนในอดีต 

แมวาการละเลนลานนาของเด็กและสภาพแวดลอมลานนา จะเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกัน แตยัง
ไมมีการศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและการเช่ือมโยงของท้ัง 2 ประเด็นรวมกันมากอน เพื่อเปนการสงเสริม
และรักษาการละเลนท่ีเปนวฒันธรรมลานนาใหคงอยู ผูศึกษาจึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาเกีย่วกับ
การละเลนลานนาของเด็กและสภาพแวดลอมลานนา เพื่อใหทราบถึงลักษณะท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับการละเลนลานนา มาใชเปนแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมของ
การละเลนลานนา ในบริบทของสถาปตยกรรมสมัยใหมในปจจุบัน เพื่อรองรับและสงเสริมการละเลน
ลานนาท่ียังคงอยู ซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรมและวัฒนธรรมท่ีดีของสังคมลานนาใหแกเดก็ตอไป 

 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการละเลนลานนาและสภาพแวดลอมลานนา 
2. เพื่อศึกษาลักษณะท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกบัการละเลนลานนา 
  

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี ้มุงประเด็นศึกษาเกีย่วกับสภาพแวดลอม ท่ีเหมาะสมกับในการรองรับกจิกรรม
การละเลนลานนาของเด็ก ท่ีมีอายุประมาณ 6 ถึง 10 ป โดยมีขอบเขตในการศึกษาดงันี้ 

1. สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพ และคุณลักษณะของพ้ืนท่ีและ    
สภาพแวดลอมนั้นๆ เชน Sense of Place  

2. การละเลนลานนาในปจจุบัน หมายถึงการละเลนพื้นถ่ิน ของวัฒนธรรมลานนาท่ีเดก็ใน 
ปจจุบันยังคงเลนในโรงเรียน 
 
1.4  นิยามศัพทเฉพาะ 

สังคมและวัฒนธรรมลานนา  หมายถึง สังคมและวัฒนธรรมของกลุมคนไทยท่ีอาศัยอยูใน
ภาคเหนือ เรียกวา สังคมและวัฒนธรรมลานนา ซ่ึงมีลักษณะทางอนุวฒันธรรมแตกตางไปจากคนไทย
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ภาคอ่ืนๆ หากจําแนกตาม พื้นท่ีทางวัฒนธรรม (Culture Area) แลวไดแก ประชาชนท่ีอยูในเขต 8 
จังหวดัภาคเหนือของประเทศไทย คือ เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แพร นาน และ
แมฮองสอน โดยมีศูนยกลางวัฒนธรรมอยูท่ีจังหวดัเชียงใหม เรียกประชาชนท่ีอยูในกลุมวัฒนธรรมนี้วา 
“คนลานนา” และหากเปนเด็ก จะเรียกวา “เด็กลานนา” 

เด็ก  หมายถึง เดก็ท่ีอยูในดินแดนของวัฒนธรรมลานนา ในการศึกษาจะมุงศึกษาเดก็ท่ีอยูใน
เขต อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ท่ีมีอายุประมาณ 6 ถึง 10 ป (วยัเด็กตอนกลาง) 

การเลน   หมายถึง  การเลนของเด็ก ในลักษณะการละเลนพื้นบาน โดยเลือกศึกษา 
การละเลนพื้นบานของเด็กในวัฒนธรรมลานนา สําหรับเด็กท่ีมีอายุประมาณ 6 ถึง10 ป (วัยเด็ก
ตอนกลาง) 

การละเลนลานนาของเด็ก  หมายถึง การละเลนของเด็ก ท่ีเลนกันในกลุมเด็กท่ีอยูในดินแดน
ของวัฒนธรรมลานนา ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะบางประการของการเลนท่ีแสดงถึง
วัฒนธรรมลานนา โดยในการศึกษาจะมุงศึกษาการเลน ของเด็กท่ีมีอายุประมาณ 6 ถึง 10 ป (วยัเด็ก
ตอนกลาง) 

สภาพแวดลอม  หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และสภาพแวดลอมท่ีมนุษย
สรางข้ึน ท่ีมีลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical) และมีคุณลักษณะเฉพาะบางประการ 
(Qualities of Place / Sense of Place) 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบความสัมพันธระหวางการละเลนลานนาและสภาพแวดลอมลานนา 
2. ทราบลักษณะที่วางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการละเลนลานนา เพื่อเปนแนว

ทางการออกแบบลักษณะท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมการละเลนลานนาของเด็ก
ปจจุบัน ในจังหวัดเชียงใหม 

 
1.6  ผลของการศึกษา 

จากการศึกษา พบวา จากการละเลนลานนาท้ังหมด 140  การละเลน มีการเลน 61 การละเลน 
(44%) เปนกิจกรรมการเลนท่ีเนนการเลนเปนกลุมใหญมีปฏิสัมพันธกัน เลนแบบชวยเหลือกนั และเนน
ทักษะการเคล่ือนไหวรางกาย โดยใชพื้นท่ีวางแบบ Open Space  ซ่ึงเปนพื้นท่ี ท่ีเกดิกรรมการเลน
ลานนามากท่ีสุด จํานวน 91 ชนิด (65%) สามารถรองรับพฤติกรรมการเลน (Activity) ทุกรูปแบบท่ีเด็ก
ตองการ สอดคลองกับขอมูลท่ีพบวา องคประกอบของชุมชนลานนา เชนขวงบาน เปนสถานท่ีเลนของ
เด็ก โดยสัดสวนของพื้นท่ีวางของบานลานนาในอดีต มีประมาณ 48% ของพื้นท่ีภายในอาณาเขตบาน 
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สภาพแวดลอมท่ีรองรับการละเลนลานนาจํานวนรองลงมาไดแก พื้นท่ี Open Space ท่ีรองรับ
การละเลนลานนานั้น ไมใชเพียงแคพื้นท่ีกวางโลง หรือตามท่ีมีการบันทึกวาเด็กเลนบริเวณพืน้ท่ีขวง
บานเทานั้น แตเด็กยังตองการพื้นท่ี ท่ีมีสภาพแวดลอมและภูมิประเทศหลากหลาย ลานดินเรียบโลง
กลางแจงอาจจะรองรับการละเลนลานนาไดบางประเภท แตการละเลนลานนาอีกหลายประเภทกลับ
ตองการลานดนิท่ีมีรมเงาหรือมีความออนนุมของผิวหนา เชน ปกคลุมดวยหญา อาจมีความเหมาะสมใน
การขุด ขีด หรือกําหนดการใชพื้นท่ีและพฤติกรรมการเลน และพ้ืนท่ีวางแบบ Nature Space เปนพืน้ท่ี 
ท่ีเกิดกรรมการเลนลานนา จาํนวน 24 ชนิด (17%) โดยเปนการเลนท่ีเกีย่วของกับงานประดิษฐของเลน
จากธรรมชาติจํานวน 15 ชนิด และพบวา การเลนท้ัง 15 ชนิด สูญหายไปจากปจจุบัน เนื่องจาก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีจะเอ้ือและสนับสนุนใหเด็กไดเกิดการเลนเปล่ียนแปลงไป  

จากขอมูลท่ีได จึงทําใหผูเขียนเช่ือวา วิถีชีวติ สภาพแวดลอมของชุมชนลานนา เปนส่ิงรองรับ
และเกื้อหนุนตอการเลนของเด็ก เดก็จะมีการเลนไดอยางเสรี เลือกสถานท่ีเลนเปล่ียนไปตามความ
เหมาะสมของการละเลน จํานวนผูเลน ฤดกูาลและปจจยัอ่ืนๆในการเลือกชนิดการละเลน ประกอบกับ
ลักษณะการเล้ียงดูและเติบโตมาแบบเดก็ในสังคมเกษตรกรรม จากชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมส่ังสมสืบตอกัน
มายาวนาน การเลนของเด็ก จึงเปนเสมือนการเรียนรู ฝกฝนและเปนการเตรียมความพรอมของทักษะ
ทางดานตางๆ อันเปนสวนหนึ่งของการสืบทอดวัฒนธรรมผานการละเลนของคนในวัฒนธรรมนั้นๆ 
 สภาพแวดลอมของชุมชนลานนา ซ่ึงเดิมเปนชุมชนเกษตรกรรม เปล่ียนไปสูสังคมเมือง จึงทํา
ใหสภาพแวดลอมและชุมชนท่ีอยูอาศัยเปลี่ยนแปลงไป จากการสํารวจภาคสนาม พบวาจากการละเลน
ลานนาท้ังหมด 140 การละเลน มีการเลนท่ียังคงเหลือในปจจุบันเพียง 63 การละเลน หรือคิดเปน 45% 
เทานั้น สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปมีผลตอการทําใหการละเลนลานนาสูญหายไป จํานวน 77 
การละเลนนั้น พบวา เปนการเลนท่ีตองการสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ จํานวน 17 การละเลน 
รองลงมาคือ สภาพแวดลอมแบบท่ีโลงกวางและสภาพแวดลอมแบบทางสัญจร จํานวน 9 การละเลน
และ 6 การละเลนตามลําดับ  
 แมวาการเลนในปจจุบัน เด็กจะมีทางเลือกมากข้ึน ท้ังสถานท่ีเลนท่ีเปดใหบริการตาม
หางสรรพสินคา สวนสนุก สนามเด็กเลน การเลนของเลน หรือการเลนเกมสคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
เลนกีฬาตางๆ แตการเลนการละเลนพื้นถ่ิน นับวาเปนการออกกําลังกาย พัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว
รางกายและสติปญญา พักผอนหยอนใจสรางความสนุกสนานท่ีไมมีคาใชมาก เปนการเรียนรูการ
รวมกลุมและมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมเพือ่นในวัยเดียวกันแลว ยังเปนการสืบทอดวัฒนธรรมประจําถ่ิน
อีกดวย ดังจะพบเห็นไดจากการท่ีโรงเรียนมักจะจัดใหมีการละเลนพื้นถ่ินในลักษณะกิจกรรม
นันทนาการ ในวิชากจิกรรมหรือลูกเสือ  ท้ังนี้จากการศึกษาผูเขียนพบวาการละเลนลานนานั้น มีความ
คลายคลึงกับการละเลนพื้นถ่ินของเด็กในประเทศและวัฒนธรรมอ่ืนๆท่ัวโลก อาจจะมีความแตกตางใน
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เร่ืองของภาษาที่ใช กฎเกณฑกติกา วัสดุอุปกรณ แตสวนใหญแลวจะมีความคลายคลึงกัน และ
การละเลนหรือเกมสพื้นถ่ินบางชนิด เม่ือมีการพัฒนาข้ึนก็จะสามารถพัฒนาไปสูการเปนกีฬาไดเชนกัน 
 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจภาคสนามพบวา เดก็สวนหนึ่งจะมีพฤติกรรมไมเขารวมในฐานะ 
ผูเลน แตมีสวนรวมในการเปนผูดู หรือนัง่เลนในบริเวณใกลเคียงกับพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมการเลนเกิดข้ึน 
เด็กบางสวนชอบน่ังพูดคุยกนัมากกวาการเลน หรือวาดรูปเลน รวมท้ังเด็กบางสวนจะมีพฤติกรรมการ
เลนในลักษณะของการสํารวจพืน้ท่ี เชน การปนปาย การเดินเลน การกระโดดหรือการวิ่งเลนท่ัวๆไป 
ไมมีกฏกติกาใดๆ เปนการเลนหรือเคล่ือนไหวรางกายโดยเสรี ดังนั้น นอกจากจะจดัพืน้ท่ีและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกบัการละเลนลานนาแลว ควรจัดใหมีพื้นท่ีสําหรับเด็กกลุมดังกลาวดวย 
 
1.7  การนําเสนอ 
 การนําเสนองานวิทยานิพนธนี้ ไดแบงบทออกเปนหาบท โดยหลังจากบทท่ีหนึ่งท่ีเปนบทนํานี้
แลว ผูเขียนไดมีการนําเสนอสี่บทท่ีเหลือดังนี้คือ 
 
 บทท่ี 2 ทฤษฎี แนวความคดิ วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ในการทบทวนวรรณกรรมน้ี
แบงการนําเสนอออกเปนหาสวน ประกอบดวย 

เด็ก เปนการนาํเสนอขอมูลเกี่ยวกับชวงวยั พัฒนาการ ของเด็กในระยะ วันเด็กตอนกลาง ท่ีมี
อายุประมาณ6-10 ป ซ่ึงเปนวันท่ีเดก็เร่ิมมีการเลนรวมกลุมกันและพัฒนาทักษะในการเขาสังคม 

ลานนา เปนขอมูลเกี่ยวกับวฒันธรรมลานนา อาณาเขตท่ีวัฒนธรรมของอาณาจักรนี้
เจริญรุงเรืองและมีศูนยกลางวัฒนธรรมอยูท่ี จ.เชียงใหม โดยมุงเนนไปในสวนท่ีเกีย่วของกับ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติของลานนาและองคประกอบทางสถาปตยกรรมของลานนา และกลาวถึง
การอยูอาศัยในสภาพแวดลอมลานนา 

เด็กและการเลน เปนการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการเลนของเด็กในวัยเด็กตอนกลาง 
พฤติกรรมการเลน ประโยชนของการเลนในดานตางๆ การแบงประเภทของการเลนของเด็กในมุมมอง
ตางๆ การเลนท่ีมีลักษณะเปนการถายทอดวัฒนธรรม รวมท้ังสภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเด็กวา
ควรมีลักษณะอยางไร จึงจะสามารถรองรับพฤติกรรมการเลนและพฤติกรรมของเด็กไดอยางเหมาะสม 

เด็กและการละเลนลานนา ในสวนนีจ้ะเปนการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเด็กในชุมชน
ลานนา ในดานของวิถีชีวิต แนวคิดการเล้ียงดู มีการรวมกลุมกันและเกดิพฤติกรรมการเลน การละเลน
ลานนาท่ีมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร คือเปนการเลนท่ีมี กฎ กติกาการเลนชัดเจน รวมท้ัง
สถานท่ีเลน และสภาพแวดลอมสําหรับการเลนการละเลนลานนาของเด็กในปจจุบัน วามีการ
เปล่ียนแปลงจากในอดตีอยางไร  
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งานวิจยัท่ีเกีย่วของ เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีผานมา ท่ีเกี่ยวของกับเดก็ การเลน 
และวัฒนธรรมลานนา เพื่อเปนการตรวจทานขอมูลวามีการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ แตความสัมพันธ
ระหวางการละเลนลานนาและสภาพแวดลอมลานนา รวมท้ังความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมใน
ปจจุบันท่ีเหมาะสมกับการละเลนลานนายงัไมมีผูทําการศึกษาวจิัยมากอน 

 
บทท่ี 3 วิธีการดําเนินการวิจัย  ในบทนีเ้ปนการนําเสนอขั้นตอนของการวิจัย ประกอบดวย 

เหตุผลในการเลือกเด็กนกัเรียนชวงช้ันท่ี 1 (ประถมศึกษาปท่ี1-3) โรงเรียนปรินสรอยแยลวิทยาลัย 
จังหวดัเชียงใหม เปนกรณีศึกษาในการเขาไปทําการศึกษา การละเลนลานนาท่ียังคงมีเลนอยูในปจจบัุน 
เนื่องดวยในบทท่ี 2 พบวาการละเลนพื้นถ่ินของเด็กเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยเลนในละแวกบาน จะ
เปล่ียนไปเลนในโรงเรียน เนื่องจากสภาพที่อยูอาศัยในปจจุบันเปล่ียนแปลงไป และลําดับข้ันตอนใน
การศึกษา โดยวิธีการเก็บขอมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary study) จากนัน้จึงไปทําการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม ใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) และวิธีการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal Interview)  

 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล  ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาวเิคราะหขอมูลภาค

เอกสารและขอมูลภาคสนามของการทําวจิัยคร้ังนี้โดยแบงออกเปนสองสวน ไดแก 
ในสวนขอมูลภาคเอกสาร ไดนําเสนอวา สภาพแวดลอมลานนา คือ สภาพแวดลอมท่ีถูกกําหนด

ข้ึนโดยการที่คนในชุมชน อยูอาศัยโดยมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต ความเช่ือตางๆ 
สอดคลองกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม เกี่ยวพันกับธรรมชาติในทุกระดับช้ันอยางแนบแนน ซ่ึงจะ
ไดชวยเสริมความเขาใจ ในสภาพแวดลอมของบานและชุมชน ท่ีเปนสถานท่ีเติบโตของเด็กลานนา และ
มีผลตอการละเลนลานนาในอดีต  

สวนขอมูลภาคสนาม เปนการนําเสนอ ขอมูลท่ีไดจากกรณีศึกษา พบวา การละเลนลานนายังคง
มีการเลนอยูในปจจุบัน แตเปล่ียนการเลน จากเดิมเปนการเลนในละแวกบาน มาเปนการเลนในโรงเรียน 
เม่ือเทียบเคียงกับขอมูลภาคเอกสารแลว พบวาการเลนบางชนิด ยังคงมีการเลนเชนเดมิทุกประการ การ
เลนบางชนิดมีการเปล่ียนแปลงไปและมีลักษณะรูปแบบกิจกรรมนันทนาการมากกวาการเลนเองตาม
ธรรมชาติ และการเลนท่ีไมพบในปจจุบัน ท้ังนี้ไดนําเสนอสาเหตุท่ีการละเลนดังกลาวสูญหายไปดวย 

 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  เปนการนําเสนอการสรุปรวบยอดเนื้อหาของ

วิทยานพินธ การอภิปรายผลของการศึกษาโดยเช่ือมโยงผลการศึกษาไปยังทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวของ และ
ขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเกีย่วของ อันจะไดกลาวถึงเนือ้หา 3 สวน ไดแก  
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ความสัมพันธระหวางการละเลนลานนาและสภาพแวดลอมลานนา ไดแก สภาพแวดลอมใน
ชุมชนของลานนาเดิม ท่ีเปนปจจยัสนับสนุนและกอใหเกิดการเลน การละเลนลานนาชนิดตางๆ  

ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในปจจุบันท่ีเหมาะสมกับการละเลนลานนา เปนสวนท่ีได
อธิบายการเลนลานนาท่ียังมีในปจจุบัน วาตองการสภาพแวดลอมอยางไร เพื่อเปนปจจัยสนับสนนุและ
กอใหเกิดการเลน การละเลนลานนา ในสวนหน่ึงเพื่อใหการละเลนลานนาของเด็กท่ีมีในปจจุบันมีความ
ปลอดภัยและเหมาะสมในการเลน และไดนําเสนอลักษณะของสภาพแวดลอมท่ีแนะนํา เพื่อใหเกดิ
ปจจัยท่ีอาจจะทําใหการละเลนลานนาบางชนิดกลับมามีการฟนฟแูละการเลนข้ึนใหมไดอีกคร้ัง 

ขอสรุปไปใชเปนแนวทางการออกแบบลักษณะท่ีวางและสภาพแวดลอมการละเลนลานนาของ
เด็กปจจุบัน ในจังหวัดเชียงใหม เปนสวนท่ีไดนําเสนอ ในลักษณะรูปภาพ แสดงพฤติกรรมการเลนใน
แตละกลุม ซอนทับลงบนตัวอยางสภาพแวดลอมและท่ีวางท่ีเหมาะสมกบัการละเลนในแตละกลุม เพื่อ
เปนแนวทางใหแกผูท่ีสนใจ นําไปปรับเปล่ียน ปรับปรุง และจัดสรรพืน้ท่ีวางหรือพืน้ท่ีเลนท่ีมีอยูเดิมใน
ปจจุบัน ใหสามารถรองรับการละเลนลานนาไดอยางเหมาะสม 

 


