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บทท่ี 2 

 
ทฤษฎี แนวความคิด วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการศึกษา ท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการละเลนลานนาของเด็กประถมตน ใน 

จังหวดัเชียงใหม ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ โดยนําเสนอรายละเอียดตามลําดับหัวขอ
ตอไปนี้  
 
2.1  เด็ก 

2.1.1 เด็ก (Children) 
2.1.2 สภาพแวดลอมสําหรับเด็ก (Children’s Environment) 

2.2  ลานนา 
2.2.1 ลานนา  
2.2.2 สภาพแวดลอมตามธรรมชาติของลานนา 
2.2.3 องคประกอบสถาปตยกรรมลานนา 

2.3  เด็กและการเลน 
2.3.1 การเลน (Plays) 
2.3.2 ประเภทของการเลน 
2.3.3 ประโยชนของการเลน 
2.3.4 การเลนและการถายทอดวัฒนธรรม 
2.3.5 สภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเด็ก 

2.4  เด็กและการละเลนลานนา 
2.4.1 เด็กลานนา 
2.4.2 การละเลนลานนา 
2.4.3 สถานท่ีในการเลนของเด็กลานนา 
2.4.4 สภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเด็กในปจจุบัน 

2.5  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
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2.1. เด็ก (Children) 
2.1.1 เด็ก (Children) 
เด็กในวยัตางๆ มีพฤติกรรมการเลน ท่ีแตกตางกัน (จินตนา กระบวนแสง, 2542) โดยเฉพาะวยั

เด็กตอนกลาง ท่ีมีอายุประมาณ 6-10 ป เพราะเปนระยะท่ีเด็กตองเขาโรงเรียน เรียกวา วัยเขาโรงเรียน 
(School Age) หรือวยัเขากลุมเพื่อน (Gang Age) ในวยันี้เดก็พรอมท่ีจะออกจากครอบครัวไปสูสังคม
นอกบาน และเรียนรูส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบ ตัว เชน เรียนรูระเบียบกฎเกณฑ ความประพฤติท่ีตองปฏิบัติใน
สังคม เพื่อใหสามารถปรับตัวใหเขากับสถานท่ีและบุคคลอ่ืนๆ นอกจากครอบครัวได เด็กวัยนี้มีความ
คลองแคลว วองไวมาก สามารถใชกลามเนื้อสวนตางๆ ของ รางกายไดดี ไมชอบอยูนิ่งมักจะทํากจิกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งอยูเสมอ (สุชา จันทรเอม, 2543) เด็กในชวงวยันี้มีพัฒนาการทางความคิดสลับซับซอน
มากข้ึน ประกอบกับการรูจักและเรียนรูไดแลวเกีย่วกับความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย การ
เลนรวมกันเปนกลุมของเด็กเพศเดยีวกันจึงเกิดข้ึน เม่ือมีการรวมกลุมกัน ลักษณะของการเลนจึงเปนการ
เลนเปนทีม มีกฎและระเบียบ มีการแขงขันเกิดข้ึนเชนกนั (ประภาพรรณ สุวรรณสุข และเลขา ปยะ
อัจฉริยะ, 2536) เด็กวัยนี้มีอารมณเขามาเกีย่วของมากท่ีสุด เด็กจะรูจกัเลนกับเพศเดยีวกัน ในระยะแรก
การเลนอาจจบลงดวยตางคนตางเลิก แตตอมาเด็กมักจะเลนกับเด็กท่ีมีอายุมากกวาและเลนเปนกลุม ไม
ชอบเลนตามลําพัง ซ่ึงชวยใหเด็กปรับตัวเขากับสังคมได (นิรมล ชยุตสาหกิจ, 2545)  

เด็กในชวงวัยนี้ จัดอยูในชวงช้ันท่ี 1 (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3) ตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซ่ึงครอบคลุมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท, 
2548) 

 
2.1.2 สภาพแวดลอมสําหรับเด็ก (Children’s Environment) 
สภาพแวดลอม หมายถึงสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชน ลําธาร ตนไม เนนิดิน      

ไปจนถึงสภาพแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน อาคารบานเรือน วดั โรงเรียน (สมศรี กาญจนสุต, 2539) 
ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีท้ังท่ีเปนรูปธรรม เชน ส่ิงกอสราง อาคาร    
ชุมชน และท่ีเปนนามธรรม ซ่ึงไดแก ระบบคุณคาทางวฒันธรรมของกลุมสังคมท่ีทําใหความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพเปนไปตามกฏเกณฑหรือบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดไว  
(วีระ สัจกุล, 2544)  

เด็กตองการทีอ่ยูอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ ไมคับแคบจนเกนิไปและอยูในส่ิงแวดลอมท่ีไมเปนพษิ
เปนภยัตอ  สุขภาพท้ังทางกายและทางจิต มีโอกาสและสถานท่ีวิ่งเลน ออกกําลังกาย และเลนกฬีา มีสวน
รวมในกิจกรรมนันทนาการตามวัย (จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2541) เด็กเลนไดในทุกๆ สถานท่ี เชน  
ท่ีบาน (At Home) บริเวณสําหรับเลน (In Play Area) สนามเด็กเลนในโรงเรียน (School 

Playground) บนทองถนน (Street) ในบริเวณเลนของสถานดูแลเด็ก (In Play and Childcare 
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Center) ในโรงพยาบาลและบริเวณท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (In Hospital and Community Health 

Setting) ท้ังในเมืองและในชนบท (The Children’s Play Council, 2000) เด็กเรียนรูสภาพแวดลอม
ไดจากเวลาท่ีเด็กใชพืน้ท่ีนั้นๆ ในการเลน (Anita rui olds, 1999) เนื่องจาก เดก็จะสรางประสบการณ
ใหกับตนเองเพื่อเรียนรูและรับรูส่ิงแวดลอม รวมท้ังส่ิงท่ีไมมีใครจะสอนเขาได ชวยใหเด็กสามารถ
ปรับตัวและเปล่ียนแปลงความความคิดความเขาใจส่ิงแวดลอมเพ่ือใหตรงกับความเปนจริงรอบๆ ตัว 
(ประภาพรรณ สุวรรณสุข และเลขา ปยะอัจฉริยะ, 2536) 

ในการศึกษาสภาพแวดลอมของลานเลนเดก็อเมริกัน จอหนสัน(Johnson, 1937) นักจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กพบวา จํานวนอุปกรณการเลนท่ีจัดไวสําหรับเด็กเลน เปนตัวแปรสําคัญตอพฤติกรรม
การเลนของเด็ก ลานเลนท่ีมีอุปกรณการเลนนอยนัน้ มีผลท้ังทางบวกและทางลบ ทางบวกก็คือ เม่ือมี
อุปกรณสําหรับเลนนอย จะมีการเลนดวยกันมีการสังสรรคกันมาก ทางลบก็คือมีโอกาสขัดแยงกันมาก
ดวย แตในลานเลนท่ีมีอุปกรณการเลนมากเด็กมีแนวโนมท่ีจะแยกกันเลน ตางคนตางเลนตามลําพังทํา
ใหมีการสังสรรคกันนอย แตก็มีโอกาสขัดแยงกนันอยลง (วรรณี วิบูลสวัสดิ์ แอนเดอรสัน, 2531) ดงันั้น
สภาพแวดลอมของการเลน จึงมีผลตอกิจกรรมและพฤติกรรมของเด็กท้ังในแงบวกและลบ จึงเปนเร่ือง
ท่ีควรศึกษา เพื่อใหเขาใจและสามารถจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็ก 

เด็กมีความตองการใชสภาพแวดลอม ท่ีมีการจัดแบงเปนสวนๆ เพื่อรองรับกิจกรรมและการเลน
ของเด็ก ตามตารางตอไปนี้ (Anita rui olds, 1999) 

Region Zone Plays Activities 

สวนเปยก 
(Wet 

region) 

พื้นท่ีทางเขาออก
ของสถานท่ีนั้นๆ 
(Entry zone) 

 Entry 

พื้นท่ี 
เอนกประสงค 
(Messy zone) 

(Messy play) Water, painting, sand, clay, wood 
working,  
art & craft     

สวนแหง 
(Dry 

region) 

พื้นท่ีกิจกรรม 
(Active zone) 

(Active play) Running, games, climbing, swinging, 
sliding, Balancing music & dance 
sport, theater  

พื้นท่ีเงียบสงบ 
(Quite zone) 

(Quite play) puzzle & games, Reading, 
rest/lounging, listening 
small unit blocks, homework 

ตารางท่ี 2.1 
แสดง เกณฑการจัดแบงพืน้ท่ีและสภาพแวดลอม เพื่อใหรองรับกิจกรรมการเลนท่ีตางกันของเด็ก 
ท่ีมา : Anita rui olds (1999) 
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จากตาราง สามารถอธิบายไดวา เดก็มีความตองการในการใชสภาพแวดลอมท่ีมีการจัดแบง
ออกเปนสวนๆ เพื่อรองรับกิจกรรม พฤตกิรรมและการเลนท่ีมีความหลากหลายของเด็ก โดยแบงพืน้ท่ี
ออกเปนสองสวนใหญๆ คือ บริเวณพืน้ท่ีสวนเปยก(Wet region) และ บริเวณพ้ืนท่ีสวนแหง(Dry 

region) บริเวณพ้ืนท่ีสวนเปยก ประกอบดวยพืน้ท่ีทางเขาออกของสถานท่ีนั้นๆ Anita rui olds (1999) 
ไดยกตัวอยางพื้นท่ีทางเขาออก (Entry zone) วา เปนพืน้ท่ีท่ีทําหนาท่ีเปนจุดเปล่ียนผานจากพ้ืนท่ี
ภายนอก เขามายังบริเวณท่ีเปนพื้นท่ีและสภาพแวดลอมสําหรับเด็ก เชน แมวาโรงเรียนจะมีร้ัวและประตู
หลัก รวมท้ังอาคารอ่ืนๆและลานท่ีจอดรถ แตกอนเขาสูพืน้ท่ีท่ีเปนบริเวณอาคารเรียนของเด็ก ควรมร้ัีว
และซุมประตูทางเขาเล็กๆ หรือสัญลักษณบางอยางเพือ่เปนการบอกอาณาเขตท่ีเดก็รับรูไดวาเขาสูพื้นท่ี
ของเขา เพื่อเปนการเตรียมความรูสึก จากสถานท่ีหนึ่ง เขาสูสถานท่ีของเด็ก แมไมมีพฤติกรรมหรือ
กิจกรรมการเลนเกิดข้ึนในพืน้ท่ีสวนนีก้็ตาม  

ถัดจากบริเวณทางเขา เปนพืน้ท่ีเอนกประสงค (Messy zone) ในบริเวณนี้เด็กจะมีการเลนท่ีใช
สภาพแวดลอมเปนองคประกอบของการเลน เชน การเลนทราย น้ํา แองโคลน การเลนระบายสี รวมไป
ถึงงานไมงานชางและการประดิษฐตางๆ ในพื้นท่ีสวนนีจ้ึงอาจจะเปนบริเวณท่ีสกปรกงาย ควรมีบริเวณ
ท่ีจัดใหเดก็ไดมีพื้นท่ีสะอาดสําหรับวางของและท่ีนั่งพกั รวมท้ังบริเวณที่ลางมือลางเทา หรือลางตัวได 
เม่ือเสร็จส้ินการเลนหรือเสร็จส้ินกิจกรรมในพ้ืนท่ีดังกลาว อยางไรก็ตาม พื้นท่ีสวนเปยกนี้ อาจ
ครอบคลุมถึงพื้นท่ีเปดโลง (Outdoor) และพ้ืนท่ีภายนอกอาคารที่มีหลังคาคลุมก็ได ควรจัดเตรียม
อุปกรณและมีการปรับใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือพรอมรองรับการเลน เชน กระบะทราย อุปกรณใน
การประดิษฐตางๆ 
 ในบริเวณพ้ืนท่ีสวนแหง (Dry region) จะเปนพืน้ท่ีท่ีถัดเขามาในอาคารหรือพื้นท่ีดานใน หาง
จากพื้นท่ีทางเขาในลําดับถัดมา ในบริเวณนี้เด็กจะใชพื้นท่ีสําหรับเกิดกจิกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหว
รางกาย (Active play) จะเกิดการเลนรวมท้ังพฤติกรรมตางๆท่ีเนนทักษะตางๆ ของรางกาย เชน การวิ่ง 
การเลนเกมส การไตปน การกระโดด ดนตรีและนันทนาการ เปนตน พื้นท่ีนี้อาจจะอยูในอาคารหรือ
นอกอาคารก็ไดแตตองหางจากทางเขาและหางจากทางสัญจรที่จะกอใหเกิดอันตรายได ในบริเวณนี้จะ
พบวามีกจิกรรมการเลนของเด็กท่ีหลากหลาย จึงตองมีลักษณะสภาพแวดลอมและภูมิประเทศท่ี
หลากหลาย รวมท้ังควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสมกับการเลนใหเดก็ไดเลือกมาใชเลนไดตาม
ความตองการ เนื่องจากพื้นท่ีในบริเวณน้ีเปนบริเวณท่ีมีกจิกรรมและพฤติกรรมการเลนท่ีเนนการ
แสดงออกและทักษะรางกาย ในขณะท่ีเลนเด็กอาจจะสงเสียงดัง จึงควรแยกพ้ืนท่ีนีอ้อกจากบริเวณท่ี
ตองการความสงบเงียบ เพื่อไมใหเกิดการรบกวนทางเสียง 
 ในสวนดานในสุดของอาคาร หรือของพื้นท่ี ควรจัดเปนพื้นท่ี ท่ีเงียบสงบ (Quite zone) 
สําหรับรองรับพฤติกรรมการเลนแบบสงบเงียบของเด็ก (Quite play) กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
สงบเงียบ มักเปนกิจกรรมท่ีเนนทักษะทางดานความคิด หรือการหยอนใจและการใชจินตนาการของเด็ก 
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เชน การนั่งเลน การเลนเกมสกระดาษ การอานหนังสือ การเลนช้ินตัวตอ การทําการบาน หรือ การงีบ
และการนอนพักผอน เปนตน พื้นท่ีดังกลาวนี้จึงความมีความสะอาด อากาศปลอดโปรง และปองกนั
แสงแดดหรือละอองฝนไดดี 

 
สภาพแวดลอมสําหรับเด็ก ตองการมีขนาดพื้นท่ีท่ีสัมพนัธกับกิจกรรมและ การใชสอยพ้ืนท่ี

นั้นๆ ของเด็ก แบงได 6 ประเภท (Marjorie J. Kostelnik, 1998) ไดแก  
1. พื้นท่ีสวนตัว (Private Space)      รองรับกจิกรรมสําหรับเด็ก 1-2 คน 
2. พื้นท่ีกลุมยอย (Small Group Space)    รองรับกิจกรรมสําหรับเด็กไมเกิน 8 คน 
3. พื้นท่ีกลุมใหญ (Large Group Space)   รองรับกิจกรรมสําหรับเด็กมากกวา 8 คนข้ึนไป 
4. พื้นท่ีกําหนดขอบเขต (Boundaries)   
5. พื้นท่ีทางเดนิ (Pathways)   
6. พื้นท่ีเก็บของ (Storages)   

 
เด็กมีความตองการพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 4 ดาน ไดแก (Anita rui olds, 1999) 
1. สภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการเคล่ือนไหวรางกาย (An environment that encourages  

Movement)  
คือสภาพแวดลอมท่ีรองรับทางกายภาพใหแกเด็ก เชน สภาพแวดลอมท่ีสามารถใหเด็กมีการ

เคล่ือนไหวตางๆ ไดอยางอิสระ และ มีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับสัดสวนรางกายของเดก็ เชน ระยะการเดิน 
ความสูงของการกระโดดท่ีปลอดภัย ระยะความสูงของระดับมือจับและราวกนัตก เปนตน 

2. สภาพแวดลอมท่ีรองรับความสบาย (An environment that support comfort)   
คือสภาพแวดลอมท่ีมีคุณลักษณะ(Qualities of Space) ซ่ึงตองการ ความรูสึกท่ีมีตอสถานท่ี 

(Spirit of Place)  ตามความตองการพื้นฐานของเด็กนัน้ ตองการคุณลักษณะเฉพาะ ท่ีสามารถจัด
หมวดหมูเปนคูๆ แตละคูท่ีมีคุณลักษณะแตกตางกันเชน ลักษณะภายใน-ภายนอก, ระดับบน-ลาง, ความ
มืด-สวาง, ลักษณะการรับรูทางกายภาพพืน้ฐาน เชน รมเงา-กลางแดด, ลักษณะท่ีอางอิงได-อางอิงไมได 
และลักษณะท่ีเหมือนกนั-ลักษณะเฉพาะท่ีมีเอกลักษณ (Anita rui olds, 1999) นอกจากนั้นยัง
คุณลักษณะอ่ืนๆ ของสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอเด็ก เชน ผิวสัมผัส ออนนุม หรือแข็งกระดาง เปน
ตน (Marjorie J. Kostelnik, 1998)  

3. สภาพแวดลอมท่ีชวยสงเสริมความสามารถ (An environment that fosters 
competence)  

คือสภาพแวดลอมท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมท่ีแตกตางกนั และมี
ลักษณะเช้ือเชิญใหใชพืน้ท่ี อาจมีการเลือกใชลักษณะบางประการท่ีกระตุนใหเดก็ไดใชความสามารถ
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ของตนเอง เชน ใชพื้นท่ีทางลาดชัด แทนการใชบันได เพือ่ใหเดก็สามารถข้ึน-ลงพื้นท่ีตางระดับได
เชนกันแตมีพฤติกรรมหลากหลายมากข้ึน เชน การวิ่ง เดิน กระโดด หรือไถลตัวตามทางลาด เปนตน 

4. สภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนความรูสึกท่ีเดก็สามารถควบคุมได (An environment that  

encourages a sense of control)  
คือสภาพแวดลอมท่ีมีความเปนสวนตัว (Privacy) เพื่อใหเด็กรับรูถึงอาณาเขตและพืน้ท่ีท่ี

ครอบครองอยู โดยสภาพแวดลอมนั้นตองสามารถคาดเดาได (Predictability) และเปนสภาพแวดลอม
ท่ีเด็กสามารถรับรูทิศทาง (Orientation) ได เชน ความสัมพันธของพื้นท่ีนั้นๆ ท่ีเช่ือมตอไปยังพื้นท่ี
อ่ืนๆ รวมท้ังมีความสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ เชน ทิศ ท่ีเกิดจากการมองเห็นแสงสวางตามแนว
โคจรของดวงอาทิตยท่ีมีความแตกตางกนัในชวงเวลาตางๆ ระหวางวัน เปนตน 

 
ลักษณะสถาปตยกรรมสําหรับเด็ก สามารถจําแนกลักษณะไดดังนี้ (Mitsaru Senda, 1992)  
1. สถาปตยกรรมท่ีมีระนาบพื้นขนานไปกบัระนาบตามธรรมชาติของพื้นผิวโลก (Earth 

Architecture) 
2. สถาปตยกรรมท่ีมีพื้นท่ียกระดับเพื่อการใชงานเอนกประสงค (Theater Architecture) 
3. สถาปตยกรรมท่ีบรรจบกัน (Circular Play Architecture) 

3.1 การออกแบบใหมาบรรจบกัน (Circular Design) 
3.2 สถาปตยกรรมท่ีใหความรูสึกละลานตา (Expression of Dizziness in 

Architecture) 
3.2.1 การแขวนหรือแกวง (Swinging) 
3.2.2 การอยูในตําแหนงท่ีมีความสูงมาก (Being in a high place) 
3.2.3 การอยูในตําแหนงท่ีลาดเอียง (Being on a slope) 
3.2.4 การอยูในตําแหนงภายในอุโมงค (Being in a tunnel) 
3.2.5 การอยูในตําแหนงท่ีวกวนหรือวนเวยีน (Being in a maze) 

3.3 ความรูสึกเกิดจากความหลากหลายของสภาพแวดลอม (Expression of variety in 

space)  
3.4 การแสดงความแตกตางของเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณตางๆ (Variation of 

Symbols)  
3.5 ทางลัดในการเปล่ียนไปสูสภาพแวดลอมของกิจกรรมอื่นๆ (Shortcuts Activating 

Space)  
 

  เด็กวัยเรียนเปนวัยท่ีกําลังพฒันาพรอมท่ีจะเรียนรูทุกส่ิงท่ีตนพบเหน็จากสภาพแวดลอม  
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มีพฤติกรรมชอบเลนซุกซน ไมชอบอยูนิ่งนานๆ ชอบกระโดด ปนปาย การทรงตัวในการเคล่ือนไหวยัง
ไมดีเทาท่ีควร ประกอบกับกลามเนื้อและกระดูกยังไมเจริญเติบโตแข็งแรงเต็มท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุงาย      
(มลชุลี อนุรักษ, 2548)  

เพื่อใหเด็กวัยเรียน มีความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ป ค.ศ.1991 องคการอนามัยโลก
(WHO) รวมกับองคการ UNESCO และ UNICEF ไดเสนอรูปแบบโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนเพ่ือ
เผยแพรแกนานาชาติ (School Health Program Model for International Dissemination) ซ่ึงมี
องคประกอบ 8 ประการ และขอหนึ่งท่ีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม คือ ขอท่ี 1. Safety 

and Healthy Environment (ส่ิงแวดลอมทางสุขภาพ) เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตางๆในโรงเรียน 
ไดแก (สุชาติ โสมประยูร, 2548) 

1. สถานท่ีต้ังและส่ิงแวดลอม 
2. อาคารเรียน 
3. แสงสวาง 
4. การระบายถายเทอากาศ 
5. โตะเรียนและมานั่ง 
6. กระดานชอลก 
7. อุปกรณและเคร่ืองใชตางๆ 
8. อาคารประกอบ 

- โรงอาหารและโรงครัว 
- โรงพละศึกษา 
- หองพยาบาล 
- เรือนนอน 
- สวม 

9. น้ําดื่มน้ําใช 
10. สนามกีฬา 
11. การกําจัดขยะมูลฝอย 
12. การรักษาสุขลักษณะ 

 
จากขอมูลในสวนนี้ สามารถสรุปไดวา วยัเด็กตอนกลาง (อายุประมาณ 6-10 ป) เปนระยะท่ีเดก็

สามารถใชกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกายไดดีข้ึน เดก็วยันี้จึงไมชอบอยูนิ่ง มักจะเคลื่อนไหวรางกาย
อยูเสมอ เร่ิมมีพัฒนาการในการเขาสังคม และมีพัฒนาการทางความคิดสลับซับซอนมากข้ึน 
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เนื่องจากเปนชวงวยัท่ีตองเขาโรงเรียน หรือวัยเขากลุมเพื่อน เดก็จึงมีความพรอมท่ีจะเรียนรูส่ิงรอบตัว 
เพื่อใหสามารถปรับตัวใหเขากับสถานท่ีและบุคคลอ่ืนๆ นอกจากครอบครัวได เดก็รูจักและเรียนรู
เกี่ยวกับความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย การเลนรวมกันเปนกลุมของเด็กเพศเดยีวกันจึง
เกิดข้ึน เม่ือมีการรวมกลุมกัน ลักษณะของการเลนจึงเปนการเลนเปนทีม มีกฎระเบียบ และการแขงขัน  

เด็กตองการสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และสภาพแวดลอมท่ีมนุษย
สรางข้ึน เพื่อรองรับหรือสนับสนุนพฤติกรรมตางๆ ของเด็ก เชน ท่ีอยูอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ ไมคับแคบ
จนเกนิไปและอยูในส่ิงแวดลอมท่ีไมเปนภยัตอสุขภาพ 

เด็กเรียนรูสภาพแวดลอมไดในขณะท่ีท่ีเดก็ใชพื้นท่ีนั้นๆ ในการเลน และเนื่องจากเดก็สามารถ
ใชทุกๆ สถานท่ีเปนท่ีเลนได เชน ท่ีบาน สนามเด็กเลน รวมท้ังพื้นท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีเด็กสามารถเขาไป
ใชได ท้ังในเมืองและในชนบท ดังนั้น สภาพแวดลอมของการเลน จึงมีผลตอกิจกรรมและพฤติกรรม
ของเด็กท้ังในแงบวกและลบ จึงเปนเร่ืองท่ีควรศึกษา เพื่อใหเขาใจและสามารถจัดสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับเด็ก 

เด็กมีความตองการในการใชสภาพแวดลอมท่ีมีการจัดแบงออกเปนสวนๆ เพื่อรองรับกิจกรรม 
พฤติกรรมและการเลนท่ีมีความหลากหลายของเด็ก โดยแบงพื้นท่ีออกเปนสองสวนใหญๆ คือ บริเวณ
พื้นท่ีสวนเปยก(Wet region) ประกอบดวยพืน้ท่ีทางเขาออก (Entry zone) และพืน้ท่ีเอนกประสงค 
(Messy zone) และบริเวณพืน้ท่ีสวนแหง (Dry region) ประกอบดวยพื้นท่ีสําหรับเกิดกิจกรรมท่ีมีการ
เคล่ือนไหวรางกาย (Active play) และพืน้ท่ี ท่ีเงียบสงบ (Quite zone)  

นอกจากสภาพแวดลอมตองสอดคลองกับพฤติกรรมการเลนของเด็กแลว ยังตองมีขนาดพื้นท่ีท่ี
สัมพันธกับกิจกรรมและการใชสอยพ้ืนท่ีนัน้ๆดวย เชน ขนาดพื้นท่ีสําหรับกิจกรรมของจํานวนเด็กตอ
กลุม รวมท้ังพืน้ท่ีอ่ืนๆ รอบขางท่ีมีความสัมพันธกัน เชน ขอบเขต ทางเดิน และพื้นท่ีเก็บของ เปนตน 

นอกจากนั้นสภาพแวดลอมยังตองมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน เพื่อตอบสนองความตองการ 
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เชน สภาพแวดลอมท่ีสามารถรองรับทางกายภาพใหแกเด็ก รวมท้ัง
สภาพแวดลอมท่ีมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีรองรับความรูสึกตางๆ ตามความตองการพื้นฐานใหแก
เด็ก เชน มีหลากหลายรูปแบบ ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมท่ีแตกตางกนั และมีลักษณะเช้ือเชิญใหใชพื้นท่ี 
เปนตน 

อยางไรก็ตาม การจัดสภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเด็ก เปนส่ิงท่ีควรใหความระมัดระวัง 
เนื่องจากเด็กในวัยเรียน เปนเด็กท่ีมีพฤติกรรมชอบเลนซุกซน ไมชอบอยูนิ่งนานๆ ชอบกระโดด ปนปาย 
แตการทรงตัวในการเคล่ือนไหวยังไมดีเทาท่ีควร กลามเนื้อและกระดูกยังไมเจริญเติบโตแข็งแรงเต็มท่ี
ทําใหเกดิอุบัติเหตุงาย สภาพแวดลอมสําหรับเด็กจึงควรมีองคประกอบหลากหลายและครบถวนท่ีจะ
สามารถสงเสริมสุขอนามัยและใหความปลอดภัยแกเด็ก เพื่อใหเด็กวัยเรียน มีความสมบูรณท้ังรางกาย
และจิตใจ     
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2.2 ลานนา 
 
2.2.1 ลานนา 
อาณาจักรลานนาหรือลานนา เปนอาณาจกัรท่ีมีอาณาเขตวฒันธรรมครอบคลุมดินแดนจํานวน

มาก ลานนา ประกอบดวยเมืองสําคัญ บริเวณท่ีราบลุมแมน้ําสําคัญ คือ เชียงใหม ลําพนู ลําปาง เชียงราย 
เชียงแสน พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน รวมท้ังเมืองตางๆอีกสวนหนึ่งท่ีอยูในเขตแดนประเทศพมา 
จีนและลาวในปจจุบัน บานเมืองตางๆ เหลานี้จะมีความสัมพันธกันท้ังในทางการเมือง เช้ือชาติ ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรม เม่ือวิเคราะหโดยเปรียบเทียบกับวฒันธรรมไทยภาคกลาง พบวาวัฒนธรรมลานนามี
ลักษณะเฉพาะท่ีแสดงถึงความแตกตาง (สุรพล ดําริกุล, 2545) หัวเมืองตางๆดังกลาว มีศูนยกลาง
วัฒนธรรมและศูนยกลางรวมการปกครองข้ึนกับเมืองหลวงช่ือ”นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม” หรือ
จังหวดัเชียงใหมในปจจุบัน (บุญคิด วัชรศาสตร, 2538; วิวัฒน เตมียพันธ, 2528)  

ดินแดนลานนาเดิมนั้น เปนเอกราช มีการถายทอดวฒันธรรมลานนามาเปนระยะเวลานาน ท้ัง
ในรูปขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียนและจารีตตางๆ ถึงแมวาหัวเมืองลานนาจะแยกกัน
อยูตามลักษณะภูมิประเทศอันเปนท่ีราบระหวางภูเขา แตดวยอิทธิพลของศาสนาและการสืบสายเลือด
ลานนามาแตโบราณ ตลอดจนการคัดลอกและศึกษาคัมภีรธรรมลานนาท่ีถายทอดแกกนัและกันตลอด
มา เปนสวนท่ีทําใหภาษาและประเพณวีัฒนธรรมชาวเหนือทุกหวัเมืองเปนเอกลักษณรวมของทองถ่ิน
และดินแดนลานนา (มณี พยอมยงค, 2511) ในอดีตพระจะอบรมประชาชนดวยการอานบทเทศนาใน
ลักษณะภาษาและวรรณกรรมลานนาเปนหลัก จึงเปนการสอนใหรูซ้ึงถึงจารีตธรรมเนียมประเพณอัีนดี
งามของลานนา ผานตัวอักษรลานนา (บุญคิด วัชรศาสตร, 2538) แมวาจะมีลักษณะบางอยางท่ีเปนจดุ
รวมกับท่ีอ่ืน ๆ แตคุณสมบัติบางประการที่มีลักษณะเฉพาะทองถ่ิน (Localized) เฉพาะกลุมคน เฉพาะ
เผาพันธุนั้น ทําใหวฒันธรรมหรือส่ือพื้นบานมีความหลากหลายอยางมาก (Diversity) เนื่องจากในแต
ละแหง แตละทองท่ีตางก็มีแบบฉบับของตนเอง ดังนัน้เดก็ในแตละวัฒนธรรมจึงมีรายละเอียดท่ี
แตกตางกนั มีความตองการที่เฉพาะตัวออกไป (กาญจนา แกวเทพ, 2547) 

ในอดีตอาณาจกัรลานนามีการปกครองตนเอง มีภาษาพดูเปนของตนเองเรียกวา “คําเมือง” มี
อักษรใชเรียกวา “ตัวเมือง” และเรียกตนเองวา “คนเมือง” แตตอมาเม่ือลานนาถูกปกครองโดยสยาม การ
เปล่ียนแปลงตางๆทําใหวฒันธรรมลานนาถึงจุดออนแอลงตามลําดับ ในชวง พ.ศ.2430 มีการผนวกเอา
ลานนาเขากับราชอาณาจักรไทยระบบเศรษฐกิจและการปกครองข้ึนตอกรุงเทพฯ กฎหมายท่ีใชมาแต
โบราณถูกยกเลิกใช และจารีตประเพณีตางๆถูกละเลยไมประพฤติปฏิบัติตาม และพ.ศ.2483 รัฐบาลไทย
ไดมีประกาศรัฐนิยมวาดวย “เร่ืองภาษาและหนังสือไทยกบัหนาท่ีพลเมืองดี” บังคับใหเยาวชนของชาติ
ตองเรียนภาษาไทยท่ัวประเทศในโรงเรียน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนลานนาไทย
จึงไมมีโอกาสไดเรียนรูภาษาอักษรลานนา (บุญคิด วัชรศาสตร, 2538) 
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2.2.2 สภาพแวดลอมตามธรรมชาตขิองลานนา 
 หมูบานชนบทของลานนานั้น จะมีลําเหมืองเพ่ือสงและระบายน้ําขุดเปนโครงขายวกวน ผาน
ขอบริมของแตละหมูบาน สูบริเวณทุงนากวาง ไหลลงสูธารน้ําใหญตอไป หมูบานชนบทเหลานีก้ระจาย
อยูในทองนากวาง บริเวณท่ีต้ังของหมูบานจะเปนดอนสูงและเปนบริเวณท่ีสามารถขุดบอน้ําไวบริโภค
ไดสะดวก เพราะเปนยานบริเวณท่ีเปนน้ําซับมีน้ําใตดนิอยูอยางมากมาย บริเวณใดท่ีไมเปนทุงนาหรือ
หมูบาน มักจะเปนบริเวณแหงแลง ไมใชพืน้ท่ีซับน้ํา มักเปนบริเวณดินลูกรัง หาน้ําใตดินไดยาก 
ชาวบานจะท้ิงไวใหเปน “ปาละเมาะไม” หรือ “ปาแพะ” โดยไมเขาไปบุกรุก บางแหงเปนดงไมข้ึน
หนาแนน ไมท่ีข้ึนเปนไมเนือ้แข็งตองการน้ํานอย บริเวณปาแพะแตละแหงจะอยูใกลหมูบานบาง  
หางจากหมูบานบาง ปาแพะบางแหงมีอาณาเขตตอเนื่องกับปาใหญดงดิบก็มี  

“ปาแพะชายบาน”นี้ ชาวบานแตละหมูบานจะอนุรักษเอาไว โดยปลอยใหสภาพแวดลอม
เปนไปตามธรรมชาติ ดวยเปนทําเลที่ไมเหมาะสมในการประกอบกสิกรรม แตในสํานึกท่ีแฝงลึกใน
จิตใจของชาวบานนั้นเห็นวา เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคา ท่ีอํานวยประโยชนแกการดํารงชีพ
ของชุมชนอยางมหาศาล ดวยเปนแหลงท่ีชาวบานจะนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในปาแพะไปใชใน
การดํารงชีพอยางมากมาย ชาวบานจะเขาปาเพื่อเสาะหาฟนเปนเช้ือเพลิงในการหุงตมอาหาร โดยที่
ชาวบานจะไมโคนตนไมท้ังตน หากแตจะรานก่ิงท่ีพอเหมาะสําหรับทําฟนเทานัน้ หาไมมาสราง
บานเรือน หาสมุนไพร เสาะหาอาหารพวกพืชพันธผักและสัตวตางๆ ในปาละเมาะและเลยไปถึงดงไม
ใหญ ปาแพะเปนปาคอนขางแหงแลงและกันดาร ซ่ึงมักคิดไปวาเปนปาท่ีไมอุดมสมบูรณเทากับปาดง
ดิบใหญ แตสภาพทางธรณนีั้น เปนพื้นท่ีเหมาะสําหรับไมเนื้อแข็งท่ีชอบข้ึนในท่ีแลง ไมท่ีชอบข้ึนใน
พื้นท่ีเชนนี้ สวนใหญจะเปน “ไมตึง” และพงหญาคาสลับกับไมเนื้อแข็งชนิดอ่ืนๆ ไมตึงเปนไมเนื้อแข็ง
เหนยีว ใบใหญคลายใบสัก แตใบแกเปนมันวาว ใบออนมีลักษณะมีขนเล็กนอย เนื้อใบออนเหนยีวไม
ขาดงาย  

บรรพบุรุษของชาวลานนา ไดใชการสังเกตอยางลึกซ้ึงจนเขาใจถึงธรรมชาติทางคุณลักษณะท่ีมี
คุณภาพของใบตองตึง (ใบพลวง) นี้อยางถองแทชัดเจนวาเปนใบไมท่ีมีความคงทนกวาใบไมอ่ืนๆ 
เหมาะท่ีจะนํามาประดิษฐเปนวัสดุมุงหลังคาท่ีมีคุณภาพ พอๆ กับหญาคา ขอไดเปรียบของใบตึงนัน้อยูท่ี
มีขนาดใหญ สามารถนํามาเย็บเปนตับสําหรับมุงหลังคาไดรวดเร็วกวาหญาคา ตับใบตึงชาวบานเรียกวา 
“ตองตึง” ดังนัน้ “ใบตึง” หรือ “ตองตึง” จึงมีบทบาทสําคัญตอการสรางท่ีพักอาศัยพืน้ถ่ินของลานนา จน
เปนเอกลักษณท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสถาปตยกรรมท่ีพกัอาศัยพืน้ถ่ินลานนา จนเปนเอกลักษณท่ีสําคัญ
อยางหนึ่งของสถาปตยกรรมท่ีพักอาศัยพืน้ถ่ินลานนา เพราะเรือนพักอาศัยท่ัวไปของชนบทลานนา 
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันลวนแตมุงดวย “ตองตึง” กันเปนสวนมาก นอกจากใบตึงจะเปนวัสดุสําคัญใน
การมุงหลังคาบานแลว ชาวลานนายังนําใบตึง มาเปนวสัดุหอของอยางกวางขวาง ซ่ึงชาวบานจะเกบ็ใบ
สด “ออนคอนแก” มาหอขาวเหนยีวและอาหารไดดไีมแพตองกลวย ท้ังยังเหนียวไมแตกงายเหมือนใบ
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กลวยอีกดวย ใบตองแกนํามาหอยาสูบ เม่ือท้ิงไวระยะหน่ึงจะแหงกรอบเหนียว สามารถปองกัน
ความช้ืนของเสนยาสูบท่ีหั่นแลว ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีอายุไดนานนับป สภาพเสนยาสูบท่ีหอ
ดวยใบตึงแกจนแหง จะมีคุณภาพแหงดีไมเกิดรา ดังนัน้ชวงหลังจากชาวบานปกดํากลาขาวในนาเสร็จ
เรียบรอยแลว ชาวชนบทท่ัวไปในสมัยกอน ท่ีต้ังหมูบานใกลกับชายปาแพะจะออกจากบาน เขาปาไป
เก็บใบตึงแก มาเย็บรอยกับเสนแกนไมไผไวเปนตับๆ เพื่อเก็บไวซอมแซมหลังคาบานเรือน  

ในชวงตนฤดฝูน ตนไมท่ีข้ึนในปาแพะตางก็จะผลิแตกยอดออนสะพรั่งบริเวณปา ชาวบานจะ
ชวนกนัออกจากหมูบานในชวงเชาตรู ออกเก็บยอดออนของใบไมบางอยางในปาแพะไปปรุงอาหาร 
อาหารที่นิยมในชวงนัน้คือ “ยํายอดออนของใบไมในปาละเมาะ” หรือภาษาพื้นเมือง เรียกวา “สาผัก
แพะ” อันเปนอาหารเอกลักษณพิเศษของลานนามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากใบไมออนแลว  
ปาแพะยังมีอาหารอยางอุดมสมบูรณ ชาวบานจะออกเกบ็ เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ) เหด็ลม  เห็นโคน  เห็ด
หิ่งหอย เห็ดขม้ิน หนอไมไร แมงมัน ยอดผักหวานปา เพื่อนําไปปรุงอาหาร พืชผักเหลานี้เปนพืชผักท่ี
ปลูกข้ึนในหมูบานไมได และมีจํานวนมหาศาลเพราะข้ึนอยูในปาละเมาะ สวนดงไมใหญท่ีอยูตอกบัปา
แพะนั้น เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคาสูง เพราะเปนแหลงท่ีอุดมดวยไมขนาดใหญสําหรับ
นําไปสรางบานเรือน ต้ังแตไมไผผาหลายชนิด นําไปทําฟาก โครงสรางหลังคา และฝาเรือน ตลอดจน
ไมเนื้อแข็งสําหรับทําเสาเรือน ทํารอด ทําตง ทําฝา รวมถึงไมกระดานปูพื้น เปนแหลงพํานักของสัตวปา
และพืชสมุนไพร ท่ีนาํไปปรุงอาหารและทํายารักษาโรคแผนโบราณ มีหวายข้ึนอยูท่ัวไปซ่ึงชาวบานจะ
นําไปผลิตเคร่ืองจักสานและผูกมัดส่ิงของตางๆ ไดเปนอยางดีเพราะเหนียวและทนทาน ปาใดท่ีมีตนยาง
ข้ึนเปนดงใหญ จะเปนแหลงทํารังของผ้ึงหลวง ในชวงฤดูแลงอากาศแหง ดอกไมปาจะบานสะพร่ัง เปน
ชวงท่ีผ้ึงจากรังผ้ึงหลวงมีคุณภาพดีท่ีสุด ชาวบานจะรวมกันเปนกองคาราวานมาตีผ้ึง นําน้ําผ้ึงไปใชและ
ขายในตลาด นอกจากตีผ้ึงหลวงตามยอดยางใหญแลว ชาวบานจะสุมโคนตนยาง เพือ่นําน้ํามันยางไปใช
ทําคบเพลิง หรือผสมกับชันเพื่อยาเรือ หรือใชเคลือบ “น้ําทุง” ภาชนะที่เปนเอกลักษณเฉพาะของลานนา 
ใชตักน้ําจากบอน้ํา ทําจากไมไผสาน และปาบางแหงจะมียางไมท่ีใชเปน “ชัน” สําหรับยาเรือน  

ปาท่ีสูงข้ึนไปอากาศจะเย็นช้ืน จะเปน “ปากอ” ท่ีชาวบานจะเขามาเก็บเมล็ดในชวงฤดูหนาว 
มีท้ัง “กอเมล็ดเล็ก” “กอเมล็ดใหญ” เพื่อนาํไปค่ัวขาย ปาบางแหงจะมีตนรักข้ึนเปนดงกวาง ชาวบานจะ
เขาปามากรีดเอายางรักไปทาตัวโครงสรางตลอดจนฝาผนังของโบสถวิหาร ยางของรักมีคุณภาพในการ
รักษาเนื้อไมไดนานไดนับรอยป แตท่ีสําคัญท่ีสุดของปาดงใหญคือ เปนแหลงตนน้ําลําธาร ใหความชุม
ฉํ่าและอุดมสมบูรณแกเมือง ชาวลานนาโบราณเล็งเห็นความสําคัญของปาตนน้ําลําธารมาก ถึงกับเรียก
ปาตนน้ําลําธารนี้วา “ปาขุนน้ํา” ซ่ึงบรรพบุรุษจะสงวนรักษาไวเปนอยางดี ยิ่ง มีการออกกฎหามการโคน
ไมใหญ เพราะรูวาเปนปจจยัสําคัญในการดูดซับน้ําเอาไว ชาวบานจะหวงแหนปาขุนน้ําของตนอยางยิ่ง 
และยังบอกกลาวใหสมาชิกในชุมชนใหเหน็ความสําคัญกันสืบเนื่องตอๆ กันเร่ือยมา (อนุวิทย เจริญศุภ
กุล และววิัฒน เตมียพันธ, 2539) 
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เนื่องมาจากการท่ีเคยมีปาไมอุดมสมบูรณอยางยิ่งในอดีต สังคมลานนาจึงมีวิสัยทัศนสัมพันธ
กับปาไมและไม อยางลึกซ้ึงและใกลชิด ปาเปนท้ังทรัพยากรที่ใหเนื้อไม เพื่อการกอสรางท่ีพักอาศัยและ
อาคารทางศาสนา ใหอาหารท่ีมีต้ังแตผล และเมล็ด ไปจนถึงเห็ด ผักปา และ แมลงตางๆ นอกจากนั้นปา
ยังสรางความเช่ือท่ีเนื่องมาจากความยําเกรงตอธรรมชาติและพลังเหนือธรรมชาติ กลายเปนกฎเกณฑใน
รูปของขอหามตางๆและขอปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิต จารีตประเพณี สังคมและสภาพแวดลอม ท่ีเรียกวา “ขึด”  
(ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, 2543) 
 ธรรมชาติ มีความสําคัญตอความคิดความเช่ือของคนในชุมชนลานนาอยางมาก ยกตัวอยาง เชน 
การนําตน “สมปอย” ซ่ึงเดิมเปนพืชท่ีพบในแหลงธรรมชาติ ภายในปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาท่ี
ราบเชิงเขา (ปาแพะ) มาปลูกใกลบาน เนื่องจากสวนตางๆท้ัง ใบ ดอก ฝก เปลือกฝก ตน ราก มีสรรพคุณ
ทางยา ยอดออนและใบออนมีรสเปร้ียวนํามาเปนอาหารได น้ําของฝกสมปอยใชขัดลางเคร่ืองเงินเคร่ือง
ทอง เปลือกตนใหสีน้ําตาลและสีเขียวสําหรับยอมผา และในพิธีกรรมและประเพณีทองถ่ินชาวเหนือ ท้ัง
งานมงคลและอวมงคลจะใชน้ําสมปอยเพราะมีคติความเชื่อวาสามารถขับไลภูติผีปศาจและส่ิงเลวราย
ไมใหมารบกวน (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, 2540) 
 

2.2.3 องคประกอบสถาปตยกรรมลานนา 
 สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน เปนเร่ืองราวท่ีนาสนใจ เม่ือไดศึกษาจะพบวา หากจะเขาใจเรื่องราวของ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินใหถองแท จะตองสืบคนเร่ืองราวเกีย่วเนื่องอีกมากมาย เพื่อคนหาท่ีมาของรูปแบบ
การใชสอย การจัดท่ีวาง และมวลสถาปตยกรรมของพื้นท่ี แตละแหลงท่ีต้ังพรอมท้ังตองศึกษาถึง
กิจกรรมอันเกีย่วเนื่องกับความเช่ือ ประเพณี ศาสนา ซ่ึงสงผลตอการวางผัง กลุมบาน หมูบาน ตองศึกษา
ระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ซ่ึงแฝงไวดวยความเช่ือนานาประการ แตเม่ือวิเคราะหตามหลักของเหตุผล
แลวจะพบวา ไดแอบแฝงการอนุรักษระบบนิเวศนวิทยาของชุมชนท่ีเกีย่วเนื่องกับการต้ังถ่ินฐานทาง
กายภาพ การดาํรงชีวิต และการใหความอุดมสมบูรณตอการดํารงชีวิตตามวิถีสังคมเกษตรกรรมไดอยาง
แยบยล (อรศิริ ปาณินท, 2544) 

ในทองถ่ินภาคเหนือปจจุบันหรืออาณาจกัรลานนาในอดีตนั้น บรรพบุรุษของพวกเขาไดเสาะ
แสวงหาประโยชน จาก “ระบบนิเวศนวิทยาทองถ่ิน” เพือ่เปนประโยชนในการดํารงชีพ (วิวัฒน เตมีย
พันธ, 2547) การอยูกันไดอยางสมดุลยระหวางมนุษยและธรรมชาติ ทําใหเชียงใหมในอดีต เปนเมืองท่ี
สวยงาม มีเสนหเล่ืองลือไปท่ัวพระราชอาณาจักร เสนหของเมืองท่ีพอจะกลาวอยางยอวา ชาวเมืองสราง
บานแปลงเมืองดวยการใชกฎเกณฑศิลปกรรมอยางเดียวกัน นั่นคือ อาคารมีขนาดรูปแบบ วัสดกุอสราง
เชนเดยีวกัน อาคารใชมาตราสวนของมนุษย (Human Scale) เปนหลัก ไมชิงเดนกนัและกัน อาคาร
ศาสนาเทานั้นท่ีบรรจุความอลังการเต็มท่ี อันเปนผลของความศรัทธาของชาวเมืองท่ีมีตอส่ิงท่ีตนเหน็วา
เปนความดีสูงสุดของชีวิต ทุกบริเวณบานเรือนและวดั พชืพันธไมจะข้ึนสอดแซม รมเขียวชอุม  
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(แสงอรุณ รัตกสิกร, 2530) สภาพบานเรือนท่ีแตเดิมสูงประมาณ 2 ช้ัน รวมเขากับวดัวาอาราม เจดีย 
วิหาร โบสถ ซ่ึงมีขนาดใหญดวยเปนอาคารสาธารณะท่ีเปนศูนยรวมกจิกรรมของชุมชน เม่ือประกอบ
กับตนไมใหญท่ีข้ึนอยูท่ัวไป ก็ทําใหเมืองเชียงใหมเปนเมืองอันเขียวชอุม สอดสลับกับวัดวาอาราม เจดีย
อันสวยวิจิตร กลมกลืนไปกบับานไมท่ีเรียบงายเปนวนานครอันยากท่ีจะลืมเลือน (ชัชวาลย   ทองดเีลิศ, 
2542) 

สําหรับในภาคเหนือ ท่ีมีความหลากหลายของเรือนพื้นถ่ินมากท่ีสุด เพราะนอกจากเรือนกาแลท่ี
เปนตัวแทนของเรือนพื้นถ่ินภาคเหนือแลว ยังมีเรือนของกลุมชาติพันธในกลุมอ่ืนๆ เชน ไทใหญ ไทล้ือ 
ไทยวน ไทยดํา ไทยอง กระจายตัวอยูในพืน้ท่ี ผนวกกับเรือนพื้นถ่ินของชนกลุมนอยอ่ืนๆ เชน ลัวะ 
กะเหร่ียง แมว เยา จีนฮอ ฯลฯ ซ่ึงเรือนพื้นถ่ินดังกลาว ลวนมีคุณคาในแงของการดํารงชีวิต 
ความสัมพันธกับระบบนิเวศ นิเวศวัฒนธรรม และการรวมกลุมของตัวเรือน ตลอดจนรายละเอียดของ
ตัวเรือน และองคประกอบยอยในผังบริเวณบาน ซ่ึงส่ือความหมายถึง ชีวิตและการอยู เชน ยุงขาว  
โรงเล้ียงสัตว โรงตําขาวเก็บของ ตลอดจนสถาปตยกรรมขนาดเล็กท่ีส่ือถึงความอยูเยน็เปนสุข เชน  
หอเส้ือบาน ศาลพระภูมิ ส่ิงเหลานี้ลวนเปนองคประกอบท่ีทําใหเห็นคุณคาของชีวติท่ีควบคูมากบัคุณคา
ของเรือนพื้นถ่ิน(อรศิริ ปาณินท, 2544) 
 ในภาษาลานนา มีอยู 2 คํา คือ คําวา “เปง” กับ อุก” ท่ีถูกใชท้ังในชีวิตประจําวนั รวมไปถึง
สภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรม ต้ังแตระดับบาน ชุมชน ไปจนถึง เมือง รวมถึงภูเขา ปา ลําหวยฯ  
การตั้งถ่ินฐานใหมนัน้ เขาจะเลือกพื้นท่ีประการแรก ตอง “เปง” (สวาง) ไมทึบ มีภูเขา ปา เนินท่ีต้ังวัด  
ท่ีราบเพาะปลูก แมน้ํา ลําหวย และท่ีสําคัญตองมีลมผานไดไมอับทึบ นัน่เปนระดับชุมชนจนถึงเมือง 
สวนบานมีขวงท่ีสะอาด มีตนไมคัดเลือกท่ีสัมพันธกับวิถีชีวิต เชน อาหาร ยา และความเช่ืออ่ืน รวมถึง
ตําแหนงท่ีต้ัง ท้ังของเรือน ของตนไม และทิศท่ีต้ัง ท้ังหมดนี้ถูกจัดการใหอยูในสภาพ “เปง” รูปอากาศ
ถูกแบงซอยซับซอนตามรูปทรงของพืชและอาคาร เปนโครงสรางอากาศท่ีสงบ นิ่ง รมร่ืน การใชชีวิต 
กึ่งกลางแจง คุนเคยกับความงาม เกิดจากผลตางของแสงสวางและเงา แสงสวางท่ีเจิดจาจากทองนาผาน
รมเงา สวน ขวงดิน ใตถุนเรือน จนถึงเต๋ิน ซ่ึงเปนบริเวณรูปอากาศกึ่งเปด ลึกเขาไปถึงหองนอน บริเวณ
นอนแบงกั้นดวยมานและมุงฝายยอมมอฮอมดํา มืดและเงียบสนิท เปนบริเวณสวนตัว ความงาม ความ
พอดี ไมไดเกดิข้ึนเองโดยบังเอิญ หากถูกกําหนดตําแหนงและความหมาย ซ่ึงเปนวิธีคิดของแตละกลุม
ชาติพันธุ  (ปฐม พัวพนัธสกุล, 2547) 
 สภาพภายในหมูบานมีตนไมใหญมากริมแมน้ํา ซ่ึงสะทอนใหเห็นบรรยากาศและชีวิตใน
หมูบานท่ีนุมนวล อบอุนและเปนสุข ถนนในหมูบานคดเค้ียวไปตามระบบเครือญาติ มีขวงเรือนรวมกัน 
นานๆ จึงจะมีการกั้นร้ัวแยกกลุมเสียทีหนึง่ หลังเรือนแทบทุกหลังจะมี “น้ําเหมืองบาน” สายเล็กๆ ท่ีขุด
ตอมาจากแมน้าํ เพื่อหลอเล้ียงหมูบานและระบายนํ้าฝนสูไรนา แทบทุกบานแมจะมีน้าํเหมืองบานไวใช 
แตก็ยังจําเปนตองขุดบอน้ําใชเพื่อเอาไวอาบและซักลาง (อรศิริ ปาณินท, 2548) 
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บานลานนาเปนเรือนไมใตถุนสูง บันไดบานเปนไมสักแผนใหญหนา พื้นไมมันปลาบ ท่ีเชิง
บันไดข้ึนบานจะบริเวณลางเทา โบกปูนทําเปนลานซีเมนสไมกวางมากนัก เรียกวา “คุมบันได” แลว
เซาะรองทําทางน้ําไหลไวดานหนึ่ง ขางๆ ลานซีเมนสมี “หมอซวยตีน” เปนหมอดนิใบเล็กท่ีใสน้ําไว
เต็มมีฝาไมปด มีขันครอบไวขางบน ใครไปใครมาก็จะถอดรองเทาออก แลวลางเทาท่ีลานน้ีกอนจะเดิน
ข้ึนบาน (สุพิน ฤทธ์ิเพ็ญ, 2543) เม่ือเดินข้ึนบนบานแลวจะมี ‘ฮานน้ํา’ เปนซุมเล็กๆ มุงหลังคาดินขอ  
ใตซุมนั้นมีหมอน้ําสองใบวางเคียงกัน ขางๆ หมอน้ําเขียวคร้ึมไปดวยตะไครน้ําท่ีเกาะเปนแพ ตรงเสา
สองตนของฮานน้ําจะมีตะปูตอก ไวแลวเอา ‘น้ําบวย’ หรือกระบวยตักน้ําทําจากกะลามะพราว มาแขวน
ไว รอรับแขกไปใครมาก็มาตักน้ําเย็นๆ ในหมอน้ํากินช่ืนใจ กลางเรือนจะยกพืน้สูงข้ึนมาราวๆ คร่ึงศอก
เรียกวา ‘เต๋ิน’ เอาไวเปนท่ีนัง่เลน นั่งกินขาว นั่งคุยกัน สารพัดสารพันจะทําการ ทํางานก็มานั่งท่ีนี่  
เวลาบายแกๆ อาจจะนอนท่ีเต๋ินใหลมเย็นๆ ลอดผาน ‘ฝาไหล’ หรือบานหนาตางแบบพ้ืนเมือง 
(สถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547) 

ภายในบริเวณเขตของบานประกอบดวยถาวรวตัถุ  คือ ตัวเรือน ยุงขาว บอน้ํา และหองอาบน้ํา 
สําหรับหญิงสาวภาษาเมืองเหนือเรียกวา “ตอมอาบน้ํา” ต้ังอยูใกลกับบอน้ํา ทายบานเปนเลาหมูและคอก
วัว คอกควาย มีโรงเก็บฟางแหง สําหรับเปนอาหารของวัวควาย บริเวณคอกควายนีภ้าษาเหนือเรียกวา 
“แลงวัวควาย” โรงเก็บฟางเรียกวา  “กางเฟอง” มีสวมหลุมอยูตรงชายบานดานหลัง ตรงของร้ัวใกล
ประตูเขาบานดานหนาสรางเปนเรือนหรือช้ันเล็กๆ สําหรับวางหมอน้ํา พรอมท้ังกระบวยเพื่อใหผูสัญจร
ไดตักดื่มรับประทานถือเปนการสรางทานกุศล  ซ่ึงภาษาเหนือเรียกวา “ทานนํ้า” ตัวเรือนดานเรือนนอน
ซีกหัวนอนต้ังศาลผีปูยาไว  บริเวณสวนครัวทายบานจะกั้นร้ัวไมไผสานเพื่อปกปองเปดไกไมใหเขาไป
สวนครัวนี้เรียกวา  “สวนฮ้ี”  ร้ัวเรียกวา  ฮ้ัวฮ้ี”  สวนครัวหรือ  “สวนฮ้ี”  บริเวณรอบๆ บอน้ําจะปลูก
ไมลมลุกไมพุมท่ีมีดอกและไมพุมท่ีมีใบงดงามประดับตกแตงไว นอกจากนี้กจ็ะไมปลูกไมลมลุกท่ี
รับประทานได  ไมพุมนัน้มีหนาท่ีประดับบริเวณบอน้ําใหงดงาม ในขณะอาบน้ําจะระบายนํ้าท่ีอาบจาก
บริเวณขอบบอใหไหลไปหลอเล้ียงสวนในบริเวณรอบของบอนี้ ตามขอบริมสวนนีน้ิยมปลูกตนไพล ขา  
ขิง  ขม้ิน  และกระชาย สวนการแบงอาณาเขตของแตละบานใชการลอมร้ัวไมไผท่ีมีลักษณะโปรงเปน
การบอกอาณาเขตอยางหลวม ๆ ไมมีความมุงหมายท่ีจะใชสอย  ขอบเขตทางกายภาพอยางม่ันคง
แข็งแรง (อนุวทิย เจริญศุภกลุ และววิัฒน เตมียพันธ, 2539) 

ภายในบริเวณบานแตละหลังจะมีเนื้อท่ีวางหรือลานกวาง ภาษาพืน้เมืองเรียกวา  “ขวงบาน” 
ลักษณะเปนลานดินเรียบกวาง เปนลานเอนกประสงคใชเปนสวนเลนของเด็ก สวนตากพืชผลทางเกษตร
เปนลานท่ีเช่ือมทางสัญจรหรือทางเดินเทาใหเขาสูตัวอาคารและกระจายไปสูลานในบานขางเคียงและ
ถนนหลัก บริเวณท่ีวางหลังบานจะเปนสวนไมยืนตน มีลักษณะเปนสวนเกษตรผสมผสานดังไดกลาว
มาแลว โดยชาวบานปลูกไมยืนตน ท่ีนิยมปลูกตรงขอบริมรอบร้ัวบานนิยมปลูกไผชนิดตาง ๆ ไวบังลม



25 
 

และใชจกัสานงานหัตถกรรมตลอดจนนํามาประดิษฐ เปนสวนประกอบ (อนุวิทย เจริญศุภกุล และ
วิวัฒน เตมียพนัธ, 2539)  

ขวงบานลานนา เปนภูมิปญญาการบริหารพื้นท่ีในบาน ความผูกพันธคนลานนา นับแตเครือ
ญาติซ่ึงแตกขยายจากครอบครัวใหญ ท่ีมีพอแมต้ังบานเรือนอยูกอน ตอมาเม่ือลูกหลานแตงงานจะแยก
ครอบครัวลงไปต้ังบานอยูใหมเรียกวา ลงเฮือน ลงต้ัง การต้ังบานใหม จะปลูกใกลกบับานพอแมเดิม 
ตามเนื้อท่ีทีพอแมแบงให แตจะมีพืน้ท่ีหนึง่ท่ีผูแกผูเฒาจะกันเอาไวปลอยใหเปนท่ีวางหนาบาน ซ่ึงคน
ลานนาเรียกวา “กางขวง” (นิคม พรหมมาเทพย, 2547) 

คําวา “กาง” หมายถึง กลาง และคําวา “ขวง” หมายถึง ลาน ในภาษาไทยกลาง เหตุท่ีเรียกวา 
“กางขวง” เพราะลานนี้จะอยูทามกลางบานเรือนท่ีปลูกรายลอมอยูโดยรอบ ดังนั้นบานแตละหลังจะใช
กางขวงรวมกนั เจาของบานมีความผูกพันธกันทางเครือญาติดังท่ีกลาวแลว อดีต กางขวงบางแหงจะ
ปลูกตนไม บางแหงจะปลูกตนไมใหญเพื่อใหรมเงา กางขวงจึงเปนพื้นท่ีเอนกประสงคของญาติๆ เด็ก
ละแวกบานจะมารวมเลน เกดิความสนุกสนาน รักใครคุนเคย ในยามคํ่าคืนหนุมจะมาแอวสาวอูสาวท่ี
กางขวง คนลานนาโบราณเรียกวา ออกขวง หรือ ลงขวง ในหนาแลงกางขวงจะเปนท่ีชุมนุมของคน
ใกลชิดมานั่งสนทนาเพ่ือคลายรอน ตกเย็นลงหนุมๆ จะนาํตะกรอมาเตะบาง บางบานใชเปนท่ีซอมมวย 
บางทีใชเปนท่ีเลนการพนันโยนหลุม ทางลานนาเรียกวาเลน อ่ีโจง หนาสงกรานตจะใชเปนท่ีชนไก เลน
สะบา ในวันพญาวันจะเปนท่ีทบทวนการฟนดาบ ฟอนเจิง ตบบาผาบ ทดลองคาถาอาคมแทงฟน ยกครู
ซอ  ยามหนาฝนกางขวงจะเปนท่ีเตรียมเคร่ืองครัวตานกวยสลาก ผาปา เปนสนามชนกวางในยามคํ่าคืน 
เม่ือส้ินหนานาสูหนาหนาว คนลานนาจะนําไมมากองสุมไฟแลวนั่งลอมวงผิงไฟแกหนาว ผูเฒา เดก็ๆ 
เครือญาติใกลเคียงมีโอกาสพบปะกันเปนประจําวนั บางวนัจะนําขาวหลามมาเผาแบงกนักิน เกิดความ
อบอุนเอ้ือเฟอ กางขวงบางแหงจะมีมานั่ง รานน้ําไวคอยบริการผูคนใหมาใชอยางสบาย กางขวงจึงเปน
ลานเอนกประสงค ของคนลานนาโดยแท (นิคม พรหมมาเทพย, 2547)  
 
 จากขอมูลในสวนของลานนา สภาพแวดลอมตามธรรมชาติของลานนาและองคประกอบ
สถาปตยกรรมลานนา สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้ 

ลานนาเปนอาณาจักรเกาแกท่ีมีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทยใน
ปจจุบัน และมีศูนยกลางท่ีเมืองหลวงคือ จ.เชียงใหม ลานนามีการถายทอดวัฒนธรรมตอเนื่องยาวนาน
กวา 700 ป ผานขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพดู ภาษาเขียน และจารีตตางๆ โดยคนลานนา มีภาษาพูด
ของตัวเองเรียกวา ”คําเมือง” ภาษาเขียนจะใชอักษรธรรมหรืออักษรลานนา หรือเรียกวา “ตัวเมือง” การ
เปล่ียนแปลงตางๆทําใหวัฒนธรรมลานนาถึงจุดออนแอลงตามลําดับ เชน ต้ังแตป พ.ศ.2483 เปนตนมา 
รัฐบาลไทยมีประกาศรัฐนยิม บังคับใหเยาวชนของชาติตองเรียนภาษาไทยท่ัวประเทศในโรงเรียน ทําให
เด็กลานนา ไมมีโอกาสไดเรียนรูภาษาลานนา ท้ังภาษาพดูและภาษาเขียน 
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ชุมชนลานนา ต้ังถ่ินฐานบริเวณท่ีราบลุมระหวางเทือกเขา เปนสังคมแบบเกษตรกรรมมีทุงนากวางท่ีมี
ลําเหมืองเพ่ือสงและระบายน้ํา มักต้ังถ่ินฐานขนานไปกบัริมน้ํา และมีการขุดบอน้ําใชทุกบาน ชุมชน
ลานนาจึงเปนแหลงถ่ินฐานท่ีมีความอุดมสมบูรณจากแหลงน้ําบนดินและแหลงน้ําใตดิน ใกลๆ ชุมชน 
มักจะมีปาละเมาะ หรือปาแพะ ใชเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชนในดานปจจยัส่ีท่ีจําเปน
แกการยังชีพใหแกคนในชุมชน สวนปาตนน้ําหรือปาขุนน้ํานั้น คนในชุมชนจะใหความสําคัญมากท่ีสุด
เนื่องจากเปนแหลงใหความอุดมสมบูรณแกชุมชน จากสภาพแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณอยางยิ่งในอดีต 
ชาวลานนาจึงมีคติความเช่ืออันเนื่องมาจากความเคารพยําเกรงในธรรมชาติ และพลังเหนือธรรมชาติ 
กลายเปนกฎเกณฑในรูปของขอหามตางๆและขอปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิต จารีตประเพณี สังคมและ
สภาพแวดลอม ท่ีเรียกวา “ขึด” โดย ชุมชนลานนาจะเลือกท่ีต้ังถ่ินฐานท่ีเนนความสวาง โปรงโลงมีการ
ระบายอากาศท่ีดี ลอมรอบดวยภูเขา ปา เนินท่ีต้ังวัด ท่ีราบเพาะปลูก แมน้ํา และลําหวย สวนบานมีขวงท่ี
สะอาด มีตนไมท่ีสัมพันธกับวิถีชีวิต มีจารีต หรือ “ขึด” เปนความเช่ือกํากับเร่ืองตําแหนงท่ีต้ัง ท้ังของ
เรือน ของตนไม และทิศท่ีต้ัง  
 บานเรือนของชาวลานนานัน้มีความหลากหลายของเรือนพื้นถ่ิน มีความสัมพันธกบัระบบนิเวศ 
นิเวศวัฒนธรรม และการรวมกลุมของตัวเรือน ตลอดจนรายละเอียดของตัวเรือน และองคประกอบยอย
ในผังบริเวณบานและชุมชน ท่ีสัมพันธกับวถีิชีวิตความเปนอยู อาชีพ และคติความเช่ือ ภายในบริเวณ
บานแตละหลังจะมีท่ีวางหรือลานกวาง เรียกวา  “ขวงบาน” หรือ “กางขวง” ลักษณะเปนลานดินเรียบ
กวาง อยูทามกลางบานเรือนท่ีปลูกรายลอมอยูโดยรอบ เนื่องจากเปนลักษณะครอบครัวขยาย เจาของ
บานมีความผูกพันกนัทางเครือญาติ บานแตละหลังจะใชกางขวงรวมกนั เปนพืน้ท่ีลานเอนกประสงคใช
เปนสวนเลนของเด็กๆ ในละแวกบาน ใชตากพืชผลทางการเกษตร เปนท่ีพบปะของเครือญาติและเพื่อน
บานเพื่อกจิกรรมตางๆ ของคนในชุมชนไดหลากหลายกจิกรรมและวาระโอกาส และเปนลานท่ีเช่ือม
ทางสัญจรหรือทางเดินเทาใหเขาสูตัวอาคารและกระจายไปสูลานในบานขางเคียงและถนนหลัก  
 
2.3 เด็กและการเลน 

 
2.3.1 การเลน (Plays) 
การเลน เปนสวนหนึ่งชีวิตในวัยเด็กของมนุษยทุกชาติทุกภาษา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เดก็ทุก

คนรักการเลนเปนชีวิตจิตใจ และอยากมีโอกาสเลน ไมวาจะเปนการเลนเพียงคนเดียวหรือเลนกับกลุม
เพื่อน เดก็บางคนอาจใชเวลาวางท้ังวนัในการเลนโดยไมรูจักเบ่ือหนาย เพราะการเลน เปนกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติสําหรับมนุษยในวัยนี้ และการเลนมีความสําคัญอยางยิ่งตอเด็ก (สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี คณะอนกุรรมการเผยแพรเอกลักษณไทย, 2521) การเลนเปนความจําเปนหรือสําคัญมาก
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สําหรับเด็กเทาๆ กับการทํางานมีความจําเปนหรือสําคัญมากสําหรับผูใหญ เพราะการเลน ก็คือการ
ทํางานของเดก็ (ประภาพรรณ สุวรรณสุข และเลขา ปยะอัจฉริยะ, 2536)  
 

2.3.2 ประเภทของการเลน 
เม่ือพิจารณาการเลนของเด็กในเชิงสังคม พบวามีท้ังการท่ีเด็กเลนคนเดียว เลนกับเพือ่น 2 คน 

หรือเลนกับกลุมเพื่อนๆ อยางไรก็ตาม พืน้ท่ีของการเลนท่ีตองออกกาํลังกายของเดก็ (Physical Play) 
เปนการเลนท่ีตองการใชพื้นท่ีมากกวาการเลนจับตองส่ิงของ สามารถเลนไดท้ังในรมและกลางแจง 
(ประภาพรรณ สุวรรณสุข และเลขา ปยอัจฉริยะ, 2536) หากแบงการเลนตามกิจกรรม สามารถแบงได 4 
ประเภท ไดแก (Mitsaru Senda,1992)  

1. การเลนแขงขันตามกติกา (Competition Games)  
2. การเลนไลจับ (Chase Games)   
3. การเลนตอสู (Fighting Games)  
4. การเลนกับอุปกรณและโครงสรางตางๆ (Imitation Games)  

 
2.3.3 ประโยชนของการเลน 
นอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว การเลนของเด็กมีหนาท่ีสําคัญมากกวานั้น การเลน

ชวยในการเจริญเติบโตของเด็ก เนื่องจากการเลนเปนการออกกําลังกาย มีการฝกใชอวยัวะตางๆของ
รางกายใหคลองแคลว  การเลนของเด็กมีความสําคัญตอพัฒนาการในดานตางๆ คือพัฒนาการทางดาน
รางกายและจติใจ ทางสังคมและสติปญญาของเด็ก (สุรสิงหสํารวม ฉิมพะนาว อางใน ผองพันธุ  
มณีรัตน, 2529) การเลนชวยพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของรางกายและพัฒนาการทางรางกาย ซ่ึง
สําคัญมากสําหรับเด็ก (ประภาพรรณ สุวรรณสุข และเลขา ปยะอัจฉริยะ, 2536) 

การเลนชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู และมีพฒันาการทางจติใจและอารมณ การเลนของเด็กเปน
วิธีการแสวงหาส่ิงใหมๆของเด็ก เดก็ใชรูปแบบของการเลนเปนการทดลองสรางความสัมพันธระหวาง
ตนเองกับส่ิงแวดลอม ทําใหเด็กเกดิการเรียนรูวิธีการปรับตัวเองเขากับโลก ไดเรียนรูบทบาทสถานภาพ
ทางสังคม ไดฝกฝนความชํานาญท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต ทําใหเดก็เกิดความเขาใจในความสามารถ
ของตนเองและมีความเช่ือม่ันในตนเองสูงข้ึน นอกจากนัน้การเลนยังมีอิทธิพลตอการสรางคานิยม 
แนวความคิดและทัศนคติของเด็ก (สุรสิงหสํารวม ฉิมพะนาว อางใน ผองพันธุ มณีรัตน, 2529) การเลน
ชวยพัฒนาทักษะดานสังคม จากการที่เด็กเลนกับใครและเลนกับอะไร จะทําใหเดก็มีความเขาใจในการ
เลนกับผูอ่ืน (นิรมล ชยุตสาหกิจ, 2545) 
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2.3.4  การเลนและการถายทอดวัฒนธรรม 
การเลนของเด็ก เปนธรรมชาติท่ีเปนสากล เด็กทุกชาติทุกชนช้ันทางสังคม ตองการเลน  

ของเลนและเกมสการเลนอาจแตกตางไปตามลักษณะสังคมและวัฒนธรรม แตก็มีการเลนหลายประเภท
ท่ีเด็กนานาชาติเลนเหมือนๆ กัน เชน การเลนซอนหา เลนต้ังเต เลนหมากเก็บ เลนขายของ เลนกระโดด
เชือก เลนปาลูกดอก ฯลฯ (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2540)  

เด็กทุกชาติทุกภาษา จะตองมีการเลนเปนของตนเองท้ังส้ิน เพราะการเลนคือ การออกกําลังกาย
อยางหนึ่ง ท้ังยังมีคุณคาท่ีบงบอกวัฒนธรรมและสังคมของชาตินั้นๆ แฝงไวอีกดวย (จินตนา  
กระบวนแสง, 2542) การเลนจึงเปนการถายทอดทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา โดยมีการยอมรับกัน
เปนรุนๆ ตอเนื่องกันมาในแตละทองถ่ิน บางการละเลนจะเปนการแสดงใหเห็นถึงสภาพชีวิตของคนใน
อดีต โดยท่ัวไปเด็กๆ จะมีกลวิธีการเลนในพ้ืนฐานเดียวกัน คือกิจกรรมการละเลนแบบเดียวกัน  
แตกลวิธีการเลนอาจจะแตกตางกันตามลักษณะของความเปนอยู พืน้ท่ีภูมิประเทศ ภมิูอากาศ  
สภาพแวดลอมและวัสดุทองถ่ินท่ีนํามาประกอบการเลน การเลนบางอยางจะมีเลนกันแพรหลายท่ัวไป
ในแตละภาคและในประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงแสดงถึงกิจกรรมการเลนท่ีมีคุณคา สามารถนําไปประยุกต
ดัดแปลงไดเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู การละเลนบางอยางจะมีการเลนกันเฉพาะในหมูบานหรือ
ทองถ่ิน โดยมีคนสูงอายุเปนผูช้ีนํา หรือมีการถายทอดกันมาแตละช่ัวคน จัดเปนมรดกประจําทองถ่ิน 
(วรรณี วิบูลสวัสดิ์ แอนเดอรสัน อางใน กาญจนา แกวเทพ, 2547) หากการละเลนพื้นบานตางๆ มีการ
วางระเบียบ วธีิการ กติกาใหรัดกุมข้ึนและพัฒนาสืบตออยางเปนระบบจะนําไปสูกิจกรรมท่ีเรียกวา 
“เกม”และ กฬีา ตามลําดับ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 

2.3.5  สภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเดก็ 
 สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลน สามารถแบงได 6 ประเภท (Mitsaru Senda, 
1992) ไดแก 

1. สภาพแวดลอมท่ีมีองคประกอบทางธรรมชาติ (Nature Spaces) ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมี
ธรรมชาติเปนเร่ืองราวหรือองคประกอบหลัก เชน เนนิและสภาพพ้ืนท่ีท่ีตางระดับกนั รอง
น้ําหรือแองน้ํารวมท้ังบริเวณริมตล่ิง ลานดิน ลานทราย พืน้ท่ีท่ีสามารถเลนโคลน ปนดิน 
หรือ ขุดดินใหเปนรอง หลุม หรือ ขุดแตงสภาพพืน้ท่ีเพื่อการเลนได รวมท้ังสภาพตนไม
พืชพันธตางๆ ท่ีเกี่ยวของกบัการเลน หรือการสรางเร่ืองราวประกอบการเลน เชน ดอกไม 
กิ่งกาน หรือ ใบ ท่ีใชในการเลน เปนตน 

2. สภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีราบเปดโลงกวางขวาง (Open Spaces) ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมี
ลักษณะเปนท่ีโลง อาจจะเปนลานดินเรียบ หรือมีตนหญาก็ได แตตองมีลักษณะโลง โปรง 
แวดลอมดวยตนไมเพื่อเปนเขตแนวหรือใหรมเงา จะแตกตางจากสภาพแวดลอมท่ีมี
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องคประกอบทางธรรมชาติในขอ 1 คือ พืน้ท่ีราบเปดโลงกวางนี้ จะเปนพื้นท่ีราบ ไมมีเนิน
หรือสภาพภูมิประเทศท่ีเปล่ียนแปลง ขนาดท่ีราบนี้อาจจะเปนท่ีราบโลงภายในบาน 
ละแวกบาน หรือชุมชน ก็ได  

3. สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเปนทางยาว (Road Spaces) ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะ
เปนท่ีโลงท่ีมีทิศทางทอดไปในแนวยาว อาจจะมีความคดเค้ียวหรือลาดชันเล็กนอยไปตาม
สภาพพื้นท่ีได แตเนนลักษณะเปนทางยาว อาจจะขนานไปกับทางเดินหรือทางสัญจร หรือ
ใชรวมกับทางสัญจรได หากไมมีการจราจรท่ีคับค่ัง 

4. สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะผจญภัย (Adventure Spaces) ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมี
ลักษณะเปนสภาพพืน้ท่ีซ่ึงมีความหลากหลายของระนาบ ระดับ หรือความซับซอนในการ
รับรูของเด็ก เชน พื้นท่ีตางระดับ ท่ีเดก็สามารถไต ปน หรือโหนตวัได โดยพ้ืนท่ีนัน้ตอง
กอใหเกิดความรูสึกต่ืนเตน นาคนหา และกระตุนใหเด็กเกิดการสรางจนิตนาการขณะท่ีเลน 

5. สภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีหลบซอน เงียบสงบ (Hideout Spaces) ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมี
ลักษณะเปนสวนตัว อาจจะเปนพื้นท่ีในหอง มุมตางๆ ภายในอาคาร หรือ พื้นท่ีใดก็ตามท่ี
เด็กไดใชเพื่อพักผอน หยอนใจ คลายอารมณ ในพื้นท่ีดงักลาวเดก็จะเกิดความคิดและ
จินตนาการมากท่ีสุด เนื่องจากรางกายจะสงบ ไมคอยเคล่ือนไหว อยางไรก็ตาม เดก็หลาย
คนเลือกใชสภาพแวดลอมนีทํ้ากิจกรรมเงียบสงบท่ีตองการ เชน นอนเลน นั่งเลน อาน
หนังสือ เปนตน รวมท้ังอาจจะใชเปนพื้นท่ี ท่ีเฝาดูเด็กอ่ืนๆ เลนกันในพื้นท่ีใกลเคียงดวย 

6. สภาพแวดลอมท่ีมีโครงสรางท่ีเด็กเลนได (Play Structure Spaces) ไดแก สภาพแวดลอม
ท่ีมีลักษณะเปนโครงสรางตางๆ ท่ีเด็กสามารถเขาไปเลนกับโครงสรางนั้นไดโดยปลอดภัย 
อาจหมายถึงโครงสรางท่ีไดรับการออกแบบมาอยางดีเพือ่เปนสถานท่ีเลนของเด็ก หรือ 
โครงสรางสวนหนึ่งสวนใดของอาคารก็ได เชน เสา คานยกระดับ เปนตน  

 
การเลนท่ีตองออกกําลังกาย (Physical Play) เปนการเลนท่ีตองการใชพื้นท่ีมากกวาการเลน 

จับตองส่ิงของสามารถเลนไดท้ังในรมและกลางแจง และกิจกรรมบางอยางท่ีเลนกลางแจง อาจจะนํามา
เลนในรมได ในกรณีท่ีอากาศไมดี และพื้นท่ีในรมมีมากพอ (ประภาพรรณ สุวรรณสุข และเลขา  
ปยะอัจฉริยะ, 2536) พื้นผิวของท่ีในการเลนของเด็ก หากปลูกหญาตองตัดใหส้ัน บริเวณท่ีมีเคร่ืองเลน
ตองมีพื้นผิวรองรับท่ีนุมและปลอดภยั อาจจะมีพืน้ผิวแข็งสําหรับการเลนเปนกลุม เชน กระโดด  
หรือวิ่งไลจับ (Halsey and Porter, 1963) 

พื้นท่ีสําหรับการเลนของเด็ก โดยท่ัวไปมักจะแยกเปน 2 พื้นท่ีใหญๆ ไดแก พืน้ท่ีเลนในรม 
(Indoor Play Space) และพื้นท่ีเลนกลางแจง (Outdoor Play Space)  
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พื้นท่ีเลนในรม(Indoor Play Space) ในโรงเรียนประถมศึกษา สามารถจัดอาคารพลศึกษา
(Gymnasium) หรือ หองสําหรับการเลน (Playroom) เพื่อใหบริการแกเดก็ไดในทุกระดับช้ัน ควรจัด
ใหเปนพื้นท่ีเอนกประสงค ใหสามารถใชงานไดหลายประโยชนใชสอยในชวงเวลาท่ีแตกตางกนั ควร
จัดใหมีหองเกบ็ของ(Storage Space) ท่ีใหญพอจะเก็บวัสดุอุปกรณตางๆท่ีมีความหลากหลาย วัสดุ
อุปกรณตางๆท่ีใชในพืน้ท่ีเลนในรมนี้ควรเคล่ือนยายได(Portable or Removable) เชน เชือกกระโดด 
ทอนไมทรงตัว ฯลฯ พืน้ของพื้นท่ีเลนในรมควรราบเรียบ ไมล่ืน ดูแลรักษางาย และแยกตามการใชงาน
เชน 
สําหรับการปน การโหน, การกระโดด, การทรงตัว, ดนตรีและกิจกรรมเขาจังหวะ และการเลนท่ัวไป 
รวมท้ังกฬีาดวย(Halsey and Porter, 1963) ผนังของพืน้ท่ีเลนในรมควรมีพื้นผิวนุม สูงจากระดบัพื้น
ประมาณ 2.40 เมตร เพื่อปองกันการกระแทกจากการเลนบอล หลังคาไมควรมีชองเปด (Skylight)  
เพื่อปองกันแสงสะทอน (Glare) และแสงแดดที่สองลงมาโดยตรง (Victor P. Dauer and Robert P. 

Pangrazi, 1975)  
 พื้นท่ีเลนกลางแจง  (Outdoor Play Space) ควรไดรับการออกแบบใหมีสภาพแวดลอมใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหเด็กเรียนรู (Vannier foster and gallahue, 1973) เชน โครงขาย (Cages) ตาขาย 
(Nets) เชือก (Ropes) ดอกไมและตนไมตางๆ (Flowers and Trees) ผนังท่ีไตปนได (Walls to 

Climb) กระบะทราย (Sandboxes) เนิน (Hills) และนํ้าต้ืนท่ีเด็กลงไปเลนได เปนตน  
พื้นท่ีเลนกลางแจง  (Outdoor Play Space) นั้น มีการกาํหนดเกณฑในการพิจารณาวางผังเพื่อ

ออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับการเลนกลางแจงของเด็ก ไวเบ้ืองตน ดังนี้ (Anita rui olds, 1999) 
1. ขนาดพื้นท่ี (Area Requirements)  
2. การเลือกท่ีต้ังท่ีใกลแหลงความรูแกเด็ก (Alternate Locations) 
3. การเปล่ียนพืน้ท่ี ระหวางพื้นท่ีในรมและพืน้ท่ีกลางแจง (Transition Space between 

Indoors and Outdoors) 
4. ภูมิทัศนท่ีมีความหลากหลายของ ภูมิประเทศและระดับพื้น (Landscaping: varying the 

Terrain and Elevation) 
5. ท่ีใหรมเงาและการระบายนํ้า (Shelter and Drainage) 
6. หองน้ํา (Bathrooms) 
7. อันตรายจากสภาพแวดลอมและการดแูลรักษา (Environment Hazards and 

Maintenance) 
8. ร้ัวและการปดลอม (Fences and Enclosures) 
9. ประตู (Gates) 
10. ทางเดินและทางสัญจร (Paths and Circulation) 
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11. สัญลักษณ (Landmarks) 
 
 ท้ังนี้ การออกแบบพื้นท่ีเลนกลางแจงสําหรับเด็ก ตองสามารถรองรับกิจกรรมพื้นฐาน 6 
ประการของเด็ก ไดแก (Anita rui olds, 1999) 

1. การเลนออกกาํลัง เคล่ือนไหวรางกาย (Active) 
2. การเลนท่ีแสดงความคิดสรางสรรค (Creative) 
3. การเลนกับอุปกรณหรือโครงสรางตางๆ (Structure) 
4. การเลนแบบสงบเงียบ (Quite) 
5. การเลนโดยใชจินตนาการ (Fantasy) 
6. พื้นท่ีหลบเรน (Therapeutic) 

 
 โดยการท่ีจะทําใหพื้นท่ีเลนกลางแจงสําหรับเด็ก สามารถรองรับกิจกรรมพื้นฐาน 6 ประการ
ของเด็กนั้น มีหลักการ ดังนี้  (Anita rui olds, 1999) 

1. การผสมผสานองคประกอบตามธรรมชาติ เพื่อการสังเกตและการเลนของเด็ก (A Mix of 

Natural Elements for Observation and Play) 
2. การผสมผสานกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาทักษะและสงเสริมการรวมมือกัน (A Mix of 

Activities that Develop Skill and Foster Cooperation) 
3. การผสมผสานโครงสรางหรืออุปกรณ ผิวสัมผัส และวัตถุตางๆ เพื่อวัตถุประสงคท่ีแตกตาง

กัน (A Mix of Structures, Surfaces, and Objects for Difference Purposes) 
4. การผสมผสานท่ีวางลักษณะตางๆ เพื่อวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน (A Mix of Space for 

Difference Purpose) 
  

กิจกรรมการเลนแตละอยางของเด็ก มีการใชพื้นท่ี 6 ประการ ไดแก (George Graham, 1980) 
1. พื้นท่ีในการของเด็ก   ข้ึนอยูกับจํานวนเด็กและพฤติกรรมการเลนแตละชนดิ 
2. พื้นท่ีท่ัวไป    เชน พื้นท่ีท่ีเดก็ใชเดนิ วิ่ง  
3. เปาหมายของการเคล่ือนท่ี  เชน ข้ึน-ลง, ซาย-ขวา, ไปขางหนา-ถอยหลัง 
4. ระดับขนานกบัพื้น  สําหรับการเคล่ือนท่ีของเด็กแบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

ระดับตํ่า  ต้ังแตระดับพืน้จนถึงระดับหัวเขา (คลาน) 
ระดับกลาง ระหวางหวัเขาถึงระดับไหล (กระโดด) 
ระดับสูง ระดับไหลถึงเพดาน (ปนปาย) 

5. ทิศทางการเคล่ือนท่ี  เชน เสนตรง, เสนโคง  
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6. ขนาดของการเคล่ือนท่ี  เชน ใกล-ไกล  
 
ทิศทางการเคล่ือนท่ีของเด็กในการเลนเปนส่ิงกําหนดขนาดพ้ืนท่ี การเคล่ือนท่ีของเด็กนั้น  

มักจะมี 3 รูปแบบใหญๆ ดังนี้ (Hubert A.hoffman, jane Young and Strphen E. Klesius, 1981) 
1. Line Patterns รูปแบบเสนตรง 

1.1  A single file line  

1.2  Line in facing rows 
1.3 A curve line or semicircle 
1.4 A zig-zag line 
1.5 Lines in rows and columns 

2. Circle patterns รูปแบบวงกลม 

2.1  A single circle 
2.2  A double circle 

3. Scattered Formation ไมมีรูปแบบท่ีแนนอน จะมีลักษณะกระจายอยางไมมีแบบแผน 
ซ่ึงการเคล่ือนไหวในการเลนนั้น อาจจะมีการผสมผสานรูปแบบการเคล่ือนท่ีได เชน จากแนว 
เสนตรงเปล่ียนเปนวงกลม เปนตน ฯลฯ 
  
 จากขอมูลเกี่ยวกับเด็ก การเลน และสภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเด็ก สามารถสรุป
สาระสําคัญได กลาวคือ การเลน เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอเด็ก เพราะการเลน
ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูเปนการฝกฝนพัฒนาการตามชวงวัยของเด็ก ท้ังทางดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ การเขาสังคม การส่ือสาร และอ่ืนๆ  

การเลนของเด็ก เปนธรรมชาติท่ีเปนสากล เด็กทุกชาติทุกชนช้ันทางสังคม ตองการเลน ของ
เลนและเกมส การเลนอาจแตกตางไปตามลักษณะสังคมและวัฒนธรรม การเลนเปนการถายทอดทาง
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา โดยมีการยอมรับกันเปนรุนๆ ตอเนื่องกันมาในแตละทองถ่ิน การเลนอาจจะ
แตกตางกนัตามลักษณะของความเปนอยู พื้นท่ีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  สภาพแวดลอมและวัสดุทองถ่ินท่ี
นํามาประกอบการเลน และการละเลนพื้นบานตางๆ มีการวางระเบียบ วิธีการ กติกาใหรัดกุมข้ึนและ
พัฒนาสืบตออยางเปนระบบจะนําไปสูกิจกรรมท่ีเรียกวา “เกม”และ กฬีา ตามลําดับ 

ไมวาเดก็จะเลนคนเดยีวหรือเลนกับกลุมเพือ่นก็ตาม เดก็ตองการพื้นท่ีเลนท่ีรองรับกิจกรรมการ
เลนท่ีแตกตางกัน ตองสามารถรองรับกิจกรรมพื้นฐาน 6 ประการของเด็ก ไดแก การเลนออกกําลังและ
เคล่ือนไหวรางกาย (Active) การเลนท่ีแสดงความคิดสรางสรรค (Creative) การเลนกับอุปกรณหรือ
โครงสรางตางๆ (Structure) การเลนแบบสงบเงียบ (Quite) การเลนโดยใชจินตนาการ (Fantasy) และ
การใชจินตนาการของเด็กในอิริยาบทสงบนิ่งในพ้ืนท่ีหลบเรน (Therapeutic) 
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พื้นท่ีสําหรับการเลนของเด็ก โดยท่ัวไปมักจะแยกเปน 2 พื้นท่ีใหญๆ ไดแก พืน้ท่ีเลนในรม 
(Indoor Play Space) และพ้ืนท่ีเลนกลางแจง (Outdoor Play Space) นั้น สามารถจําแนกเปน
สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลน ท่ีมีความแตกตางกันได 6 ประเภท ไดแก สภาพแวดลอมท่ี
มีองคประกอบทางธรรมชาติ (Nature Spaces) สภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีราบเปดโลงกวางขวาง (Open 
Spaces) สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเปนทางยาว (Road Spaces) สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะผจญภยั 
(Adventure Spaces) สภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีหลบซอน เงียบสงบ (Hideout Spaces) และสภาพแวดลอมท่ี
มีโครงสรางท่ีเด็กเลนได (Play Structure Spaces) ซ่ึงกิจกรรมการเลนของเด็ก จํานวนผูเลน พฤติกรรม
การเลนและทิศทางในการเคล่ือนท่ีของเด็ก จะเปนตัวกําหนดขนาดพื้นท่ีท่ีตองการในการเลนของเด็ก 
นอกจากนั้นควรตองคํานึงถึงพื้นท่ีท่ัวไป เพื่อตอบสนองความตองการของเด็กนอกเหนือจากพื้นท่ีเลน
ดวย เชน พืน้ท่ีท่ีเด็กสามารถใชเดินหรือวิ่งไดอยางปลอดภัย พืน้ท่ีนั่งพกัผอน หองน้ําสวม จุดดื่มน้ํา
สะอาด จุดพกัคอย เปนตน 

ท้ังนี้พื้นท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเด็กเลน ควรไดรับการออกแบบใหมีสภาพแวดลอมในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหเด็กเกดิการเรียนรู มีลักษณะสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย จะตองใหความปลอดภยัใหแก
เด็กขณะท่ีเขาไปใชพื้นท่ีในระหวางท่ีมีกิจกรรมการเลน ตองมีองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีสามารถรองรับ ให
ความสะดวกสบาย และสงเสริมสุขอนามัยใหแกเด็ก แมวาจะเปนพืน้ท่ีเลนกลางแจงก็ตาม ก็ควรมพีื้นท่ี
ท่ีสามารถใหรมเงาได เพื่อเปนจุดพกัผอนใหแกเด็กดวย  
 
2.4 เด็กและการละเลนลานนา 
 

2.4.1 เด็กลานนา 
เนื่องจากสังคมลานนา เปนสังคมแบบครอบครัวขยาย มี ”อุย” (ปู ยา ตา ยาย) เปนคนสําคัญใน

การส่ังสอนการดํารงชีวิตตางๆใหแก “หละออน” (เด็ก) เด็กจะไดเห็นวถีิชีวิตของคนลานนาจากอุย  
ไมวาจะเปนการเค้ียวหมาก กินเหม้ียง สูบบุหร่ีใบตองจา ใชไมขอยทุบเปนแปรงสีฟน อุยผูชายจะสอน
วิชาเล้ียงไกชน ยิงนกดวยหนังสต๊ิก ฝกปนดินเหนียวเปนววัควายใหหลานชาย เหลาไมไผสานซาหวด
(ตะกราซาวขาว) ของใสปลา สานกวย เปยด แซะไซ ชวนเด็กๆ ตักน้ํา โบะหลัว(ผาฟน)ในขณะท่ีอุย
ผูหญิงจะสอนกิริยามารยาท งานบานงานเรือนใหแกหลานสาว เก็บผักริมร้ัวการกอไฟหุงหาอาหาร  
นึ่งขาว ดแูลเดก็อาบน้ํา บางบานอาบน้ําในตอมอาบน้ํา(หองอาบน้ํา) บางบานอาบใกลบอน้ํา โดยทําเปน
แทนไม มีหินไมสําหรับนั่งขัดตัว มีหนิกอนกลมเล็กๆไวขัดข้ีไคล ถาเด็กสกปรกมากจะใช”กูบ
พราว”(ใยมะพราว) ขัดเนื้อตัวให เวลาเยน็ระหวางท่ีแมบานและอุยทําอาหาร เด็กๆท่ีอาบน้ําเสร็จแลวจะ
วนเวียนอยูใกลๆ ผูใหญไมนิยมใหลงมาเลนขางลางบานใหเนื้อตัวมอมแมมหรือเกดิอุบัติเหตุ เชน  
หกลม ตกน้ํา ในเวลาโพลเพล (สุพิน ฤทธ์ิเพ็ญ, 2543) 
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เด็กลานนาก็เชนเดียวกับเด็กท่ีอ่ืนๆท่ัวโลก คือ มีความสุขกับการไดเลน แตกอนนั้นของเลน
สําเร็จรูปมิไดมีวางขายมากมายเหมือนเดีย๋วนี้ ถึงมีก็ราคาแพง เดก็ชนบทจึงหาของเลนจากส่ิงท่ีอยู
รอบตัว เราเลนกันไดท้ังวนั ไมวาจะเปนขวงบาน(ลานบาน) ทุงนา ปาเขา แมน้ํา ลําหวย เพื่อนเลนกมี็
ต้ังแตตนหญา ใบไม กอนหนิ ดินเหน่ียว ไปจนถึงแมลงตัวเล็กๆในรู การเลนบางอยางก็เปนไปตาม
ฤดูกาล เชน หนาหนาวจะขีดลานบานเปนเสนๆ เลน เตย ต่ีจับ ข่ีมาชิงเมือง บางคร้ังก็ออกไปตามทุงนา 
เอาตอฟางมาทํานกหวีดเปาเปนเสียงเพลง ปนดินเหนียวเปนรูปสัตวตากแดดไวอวดกนั ถึงหนาหนาวท่ี
ตนง้ิวออกดอกสะพร่ัง ก็จะพากันไปเลนใตตนง้ิว เพราะมีนกมากนิน้ําหวานดอกงิว้มากมาย สุดทายก็ยัง
ไดดอกง้ิวไปฝากแมไวตากแหงใสแกงแคอกีดวย หนารอนมักจะเลนในที่รม เชน เลนหมากเกบ็ ตัดเม็ด
มะขาม หากบาผาง(มะปราง) หรือมะมวงออกลูก เด็กๆจะชอบปนข้ึนไปเก็บมาปอกจิ้มน้ําปลา ลอมวง
กินกันอยางเอร็ดอรอย ปใหมสงกรานตก็เปนเวลาท่ีเดก็รอคอยอยางยิง่ พวกเด็กๆจะเลนน้ํากอนใคร  
เอาไมไผมาทํากระบอกฉีดน้าํ สามารถสูบน้ําแลวฉีดใสคนอ่ืนไดในระยะไกลๆ กอนท่ีเขาจะรูตัวเสียอีก 
หนาฝนเดก็ๆสนุกกันมากเมื่อไดอาบน้ําฝน เปยกฝนก็ไมเปนหวัด เพราะมีสุขภาพแข็งแรง ขนาดไอดิน 
ไอแดด ไอหนาว ก็เปนเพื่อนเลนของเด็ก เดก็จึงไมกลัวเปยกฝน พอแมกไ็มวา เพราะพอแมตอนเดก็ก็
เปนเชนนี้ เด็กจึงมีเพื่อนๆมากมายเกือบท้ังหมูบาน อยูในวัยไลเล่ียกนัก็เลนกันไดหมด (รัตนา  
ขันตยาภรณ, 2542) 

ถาเปนท่ีบาน เด็กหญิงจะเลนขายครัว(เลนหมอขาวหมอแกง) เชนขายขนมครก ท่ีใชชอนแกง
แบชอนเคลือบสีเขียวบาง สีเหลืองบาง ควกัลงบนพ้ืนดนิเปนหลุมๆ ผสมข้ีฝุนกับน้ําใหพอเหนียวตัก
หยอดลงไป สักพักแคะข้ึนมาใสกระทงใบตอง เอาใบตองมาฉีกเปนเสนฝอย กาบหวัปลี กาบกลวยมาตัด
เปนช้ินๆ ดอกไมใบไมตางๆ บริเวณท่ีเลนมักจะเปนใตรมไม การเลนท่ีบานไมจํากดัเพศมีหลายประเภท 
เชน ข่ีมากานกลวย เลนทอยหนังยาง เลนซอนหา ถาเด็กโตข้ึนมาราว 10 ขวบ จะพากนัเลยออกไปเลน
ถึงกลางทุงนา ถาเลนท่ีโรงเรียน เดก็หญิงนยิมเลนหมากเก็บ กระโดดหนัง อีบา ผูชายนิยมเลนไลจับ 
ซอนหา ข่ีมาสงเมือง (สุพิน ฤทธ์ิเพ็ญ, 2543) 

 
2.4.2 การละเลนลานนา 
การเลนของเด็กจะมีการพัฒนามาจากประสบการณในชีวิตของเด็กๆ โดยการสังเกต จดจํา  

และดูจากผูใหญเลนในชีวิต และจากเพ่ือนบาน โดยพัฒนาระบบวิธีการเลนตามความเขาใจของตนเอง 
ใชระเบียบ กฎ วิธีการเลนตามขอตกลงในกลุม (พีระพงษ บุญศิริ, 2536) โดยการละเลนตางๆ มีความ
หลากหลาย และมีคุณคาทางวัฒนธรรมกอใหเกดิความสนุกสนานร่ืนเริง ผอนคลายความตึงเครียด  
ซ่ึงเด็กไดเรียนรูโดยไมรูตัว เปนการเลนท่ีไมจํากัดจํานวนผูเลน ใชวัสดตุามธรรมชาติ ไมมีกฎกติกา
ซับซอน สงเสริมพัฒนาการในทุกๆ ดานแลว การละเลนพืน้บานยังมีคุณคาตอชีวิตเดก็และสังคมไทย 
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ในฐานะมีสวนชวยใหเด็กมีความสมบูรณท้ังทางรายกายและจิตใจ สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาในดานตางๆ 
พรอมท่ีจะเปนผูใหญ ในอนาคต และชวยรักษาวัฒนธรรมประจําชาติ (เยาวภา เดชะคุปต, 2546)  

ขอมูลเกี่ยวกับการละเลนของเด็กลานนา จาก ฐิตินัดดา จนิาจันทร (2542) ไดรวบรวม 
การละเลนของเด็กลานนาจากแหลงขอมูลตางๆ รวบรวมไวเปนเอกสาร สารานุกรมไทยวัฒนธรรม
ภาคเหนือ จํานวนท้ังส้ิน 140 รายการ เม่ือเรียงตามลําดับอักษรของช่ือการละเลน สามารถอธิบายขอมูล
ของการละเลนแตละชนดิ (โดยยอ) ไดดังนี้ 
1. กระตายขาเดียว แบงผูเลนเปน 2 ฝาย กําหนดอาณาเขต แลวผลัดกันไลแตะตัวฝายตรงขาม 

โดยกําหนดใหทรงตัว กระโดด หรือยนื ดวยขาเพียงขางเดียว 
2. กลองถ็อบ (บอกถ็อบ)   ใชแขนงไมไผทําเปนลํากลอง และกานกระทุง อาศัยแรงลมอัดกระสุนท่ีทํา 

ดวยลูกไมหรือผลไมขนาดเล็กแทนลูกกระสุน ใหพุงออกไปดานหนา 
3. กําปุกกําปุย  นั่งลอมวงกัน เลนโดยมีบทรอง คลายการเลน ”จ้ําจี”้ แบบภาคกลาง 
4. กิงกองแกว  เปนการเลนกระโดดเชือกในอีกลักษณะหน่ึง ใชการกระโดดขามฝงไปมา 

โดยใชเทาเกี่ยวเชือก ตองพยายามแกไขเชือกท่ีพันขาออกดวยการกระโดด
และยกเทาออกใหถูกตอง โดยมีความสูงของเสนเชือกจากพ้ืนดนิกําหนดอยู 7 
ระดับ 

5. กล้ิงวงลอ  หรือ “ยูลอ” เปนไมดามยาวใชพาดบา มีกานถือใชจับและผลักไมไปขางหนา 
ดานปลายจะเปนลอหมุนได เลนโดยการวิง่และผลักวงลอไปขางหนา 

6. เก็บของ  วางของหลายช้ินหางกนัเปนระยะๆ แลววิ่งเก็บของตามเสนทางและระยะหาง 
ท่ีกําหนด นํากลับมาวางไวในจุดท่ีกําหนดไว ใครเก็บหมดกอนเปนฝายชนะ 

7. ไกบามวง  หรือ “ไกพอก” นําผลมะมวงเล็กๆท่ีรวงตามธรรมชาติมาเจาะรู รอยเชือก  
และนําไมไผมาติดไวทําเปนเดือย ใชเลนตอสูกันโดยการแกวงเชือกใหเดอืย
ไปสับกับเดือยของคูตอสู 

8. ไกหยาแพรด ใชหัวหญาแพรกมาตีกัน ตนหญาแพรกของใครขาดกอนถือเปนฝายแพ 
9. เกี่ยวเกสรดอกซอมพอ ใชเกสรดอกซอมพอ (ดอกหางนกยูงฝร่ัง) ท่ีมีลักษณะคลายหวัถ่ัวงอก  

มาเกี่ยวกนัแลวดึง เกสรของใครหักหลุดกอนถือเปนฝายแพ 
10. ขวางบอล  แบงผูเลนเปน 2 ฝาย กําหนดเขตการเลนและใชลูกกลม(ทําจากวัสดุตางๆ)  

สําหรับปา ผูเลนฝายท่ียนืนอกเขตตองพยายามปาใหถูกตัวผูเลนท่ีอยูในเขต 
สวนผูเลนฝายท่ีอยูในเขตตองพยายามวิ่งหลบลูกกลมท่ีปาเขามาในเขต 

11. ข่ีมากานกลวย ใชกานกลวยตัดทําเปนรูปราง รอยเชือกคลองคอหรือบา เอาขาครอมแลว 
วิ่งแขงกนั หรือใชวิ่งไปตามกลุมเพื่อน 

12. ข่ีมาตีนต้ัง  เด็กจับคูกัน คนท่ีแข็งแรงกวาเปนมา ผูเลนอีกคนข่ีหลัง คนเลนเปนมาตองจับ 
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ขาขางใดขางหนึ่งของคนข่ีใหแนน ขาอีกขางปลอยไวสําหรับถีบคูตอสูคูอ่ืนๆ 
ผูท่ีข่ีคนใดตกลงมากอนถือวาแพ นยิมเลนในกลุมเดก็ชายเพราะเลนกนัรุนแรง 

13. ข่ีมาลูเมือง  แบงเปนกลุม กําหนดระยะทาง แตละกลุมสงตัวแทนมา 1 คนเปนมา ทําหนา 
วิ่งมารับเพื่อนในกลุม โดยใหเพื่อนข่ีคอหรือข่ีหลัง ขามกลับไปสงยังจดุท่ี
กําหนด กลุมใดรับสงผูเลนหมดกอนเปนฝายชนะ 

14. ข่ีมาลูหมวก  เด็กจับคูกัน คนท่ีแข็งแรงกวาเปนมา ผูเลนอีกคนข่ีหลัง คนเลนเปนมาตองจับ 
ขาของคนข่ีใหแนน คนข่ีตองพยายามแยงหมวกท่ีผูข่ีของคูตอสูคูอ่ืนๆ สวมอยู 

15. ข่ีมาสองตัว  แบงกลุมๆละ 3 คน ใหผูเลน 2 คนประสานมือใหแนนไวขางหลัง ผูเลนอีกคน 
จะยนืเหยยีบมือของเพ่ือนและกอดคอท้ัง 2 คน กลุมท่ีวิ่งถึงเสนชัยกอนเปน
ฝายชนะ 

16. ข่ีมาสองเมือง เด็กจับคูกัน คนท่ีแข็งแรงกวาเปนมา ผูเลนอีกคนข่ีหลัง คนเลนเปนมาตองจับ 
ขาของคนข่ีใหแนน คนข่ีมีหนาท่ีโยนและรับลูกบอลผา (ผาท่ีมัดเปนกอน) 

17. ข้ีเบา  ปนลูกดินเหนียวเปนกอนกลมแข็ง ใชเลนริมน้ํา 
18. ข้ีแนดกระดาง การเลนไลจับ กําหนดอาณาเขต และกําหนดใหมีเด็ก 1 คนเปน “แนด”  

กอน แนดทําหนาท่ีวิ่งไลแตะตัวเพื่อนคนอ่ืนๆ ถาใครถูกแนดแตะตัวใน
อิริยาบทใด ตองทําตัวนิ่งคางไวในทานั้น ถาขยับตัวถือวาแพ ตองเปล่ียนมา
เปนแนดแทน 

19. ข้ีแนดขอน  การเลนไลจับ กําหนดอาณาเขต และกําหนดใหมีเดก็ 1 คนเปน “แนด” กอน  
โดยจะตองมีขอนไมหรือเนนิดินเอาไวเหยียบพกัเลน แนดทําหนาท่ีวิง่ไลแตะ
ตัวเพื่อนคนอ่ืนๆ ผูเลนตองวิ่งหนไีปพักบนขอนไมหรือเนินดนิ จะมีบทรอง
เพื่อใหผูท่ีพกับนเนินดินตองวิ่งลงไปหาขอนไมหรือเนนิดินอ่ืนๆเหยยีบแทน 
แนดตองไลแตะตัวเพื่อนท่ีวิง่ลงจากขอน ถาใครถูกแนดแตะตัวได ถือวาแพ 
ตองเปล่ียนมาเปนแนดแทน 

20. ข้ีแนดน้ํา  การเลนไลจับในน้ํา และกําหนดใหมีเด็ก 1 คนเปน “แนด” กอน แนดทําหนา 
ท่ีวิ่งไลแตะตัวเพื่อนคนอ่ืนๆ อาจใชการวายน้ําชวยในการไลจับ ถาใครถูก
แนดแตะตัวไดถือวาแพ ตองเปล่ียนมาเปนแนดแทน 

21. ข้ีแนดบก  การเลนไลจับ กําหนดอาณาเขตเปนวงกลม (บก) เอาไวเหยียบพกัเลน เสน 
ผานศูนยกลางประมาณ 1 เมตร และกําหนดใหมีเด็ก 1 คนเปน “แนด” โดยทํา
หนาท่ีวิ่งไลแตะตัวเพื่อนคนอ่ืนๆ ผูเลนตองวิ่งหนไีปพกัท่ีวงกลม(บก) แนดจะ
มีบทรองเพ่ือใหผูท่ีพักอยูตองวิ่งออกไปนอกวง แนดตองไลแตะตัวเพื่อนท่ีวิ่ง
ออกมานอกวง ถาใครถูกแนดแตะตัวได ถือวาแพ ตองเปล่ียนมาเปนแนดแทน 
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22. ข้ีแนดวง  การเลนไลจับ กําหนดอาณาเขตเปนวงกลม (บก) ขนาดใหญพอท่ีทุกคนจะยืน 
ได และกําหนดใหมีเด็ก 1 คนเปน “แนด” โดยทําหนาท่ีเอ้ือมมือไปแตะตัว
เพื่อนคนอ่ืนๆ ท่ียืนในวง ผูเลนตองขยับตัวหนี คนในวงสามารถวิ่งหนีออกมา
นอกวงได ถาใครถูกแนดแตะตัวได ถือวาแพ ตองเปล่ียนมาเปนแนดแทน 

23. ข้ีแนดเสา  การเลนไลจับ กําหนดเสาเปนอาณาเขตของคน 1 คน กําหนดใหมีเด็ก 1 คน 
เปน “แนด” โดยทําหนาท่ีวิ่งไลแตะตัวเพื่อนคนอ่ืนๆ ผูเลนตองวิ่งหนีไปพักท่ี
เสาแนดจะมีบทรองเพ่ือใหผูท่ีพักอยูตองวิ่งออกจากเสา เปล่ียนและสลับเสา
ใหมแนดตองไลแตะตัวเพื่อนท่ีวิ่งออกมาจากเสา ถาใครถูกแนดแตะตัวได ถือ
วาแพ ตองเปล่ียนมาเปนแนดแทน 

24. ข้ีแนดหลุม  การเลนไลจับ ตองมีหลุมหรือทองรองแคบๆ ไวกระโดดหลบและกําหนดให 
มีเด็ก 1 คนเปน “แนด” โดยทําหนาท่ีวิ่งไลแตะตัวเพื่อนคนอ่ืนๆ ผูเลนตองวิ่ง
หนีและกระโดดขามหลุมไปมา ถาใครถูกแนดแตะตัวได หรือกระโดดตก
หลุม ถือวาแพ ตองเปล่ียนมาเปนแนดแทน 

25. ข้ีแนด ง  การเลนไลจับ กําหนดอาณาเขตและกําหนดใหมีเด็ก 1 คนเปน “แนด” ทําหนา 
ท่ีวิ่งไลแตะตัวเพื่อนคนอ่ืนๆ เม่ือผูเลนถูกแนดไลมากระช้ันชิด ตองนั่งยองๆ 
รองวา “อง” แนดจะไมมีสิทธ์ิแตะตัว เม่ือแนดวิ่งไปทางอ่ืนจึงจะลุกวิ่งหนีตอ
ได ถาใครถูกแนดแตะตัวได ถือวาแพ ตองเปล่ียนมาเปนแนดแทน 

26. ข้ึนเสาน้ํามัน เสากลมผิวเรียบยาวประมาณ 4 เมตร ปกลงในดิน ทาน้ํามันใหล่ืน ผูเลนตอง 
พยายามไตเสาขึ้นไปเอาธงท่ีปกไวท่ีดานบนของเสาใหได ผูท่ีไดธงกอนเปนผู
ชนะ 

27. เขาเขตยับ  กําหนดวงกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เมตร แบงผูเลนเปน 2 ฝาย ฝาย 
หนึ่งอยูในวง อีกฝายอยูนอกวง แตละฝายตองพยายามดึงอีกฝายมาในเขตของ
ตนใหได ฝายใดถูกดึงไปหมดกอนเปนฝายแพ  

28. แขงหนอน  แบงผูเลนเปนกลุม แตละกลุมเรียงแถวตามยาวแลวยอตัวลงจับขอเทาของคน 
ขางหนา ทุกกลุมเร่ิมเดินพรอมกันไปยังเสนชัย โดยตองไมใหมือหลุดออกจาก
ขอเทา กลุมใดถึงเสนชัยกอนเปนผูชนะ 

29. ไขโจน  หรือ “มะขะโจน” ใชผามัดเปนลูกกลม แบงผูเลนเปน 2 กลุม ข่ีหลังกนัแล 
กําหนดเขตแดน เลนรักษาพืน้ท่ีโดยใชลูกกลมเปนอุปกรณในการปาใสกัน  

30. ไขเตา  หรือ “ซอนไขแมเตา” กําหนดวงกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เมตร  
กําหนดผูเลนเปนแมเตา อยูภายในวง 1 คน ครอมตัวบัง “ไขเตา” (ลูกหินเทา     
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จํานวนผูเลนท้ังหมด) ผูเลนท่ีเหลืออยูนอกวง คอยแยงไขเตา ถาแมเตาถูกแยง
ไขไปหมด ผูเลนจะเอาไขเตาไปซอน แมเตาตองหามาคืนใหครบ เจาของ
ไขเตาใบแรกท่ีถูกหาพบตองเปล่ียนมาเปนแมเตาแทน 

31. ค็อบแค็บ  เด็กเดนิหรือวิง่เลนดวยการยนืบนกาละมะพราวผาซีกรอยดวยเชือก 
32. คนข้ีชิ  วิธีเลน คลาย ”งูกินหาง” ของภาคกลาง เปนการเลนท่ีมีบทรองประกอบ  
33. ควักบาขาม  วิธีเลน คลาย “อีตัก” ของภาคกลาง โดยซัดเม็ดมะขามลงไปเลนบนพืน้ราบ  

แลวใชกระดาษหรือใบไมทําเปนกรวยตักเม็ดมะขามทีละเม็ด ไมใหกระทบ
เม็ดอ่ืน ถากระทบตองเปล่ียนผูตัก ผูเลนท่ีตักไดเม็ดมะขามมากท่ีสุดเปนผูชนะ 

34. งัวกระทิง  ผูเลน 1 คน สมมติเปนววักระทิงจะจับทอนไมท่ีมัดไวกลางเชือกยาว ผูเลนคน 
อ่ืนแบงจํานวนเทากัน ถือเชือกท่ีปลายท้ัง 2 ดาน ยนืหางไมใหคนท่ีเลนเปน
กระทิงแตะถึง คนท่ีเลนเปนกระทิงตองพยายามแตะตัวผูเลนคนอ่ืน ผูเลนท่ีอยู
ท้ัง 2 ดานของปลายเชือกตองพยายามดึงเชือกไปมาเพ่ือหลบ 

35. งัวตาง  แบงกลุมๆละ 3 คน ใหผูเลน 1 คนเลนเปนวัว คลานและอาเขายันพืน้ ผูเลนอีก 
2 คน นั่งลงขางๆ เอาขาพาดหลังคนท่ีคลานทางขวางแลวเอามือจับขอเทากัน
ใหแนนอยาใหหลุด คลานแขงกันไปถึงเสนชัย ถากลุมใดหลุดตกหลังวัวให
เร่ิมใหม ณ จุดท่ีลมแลวคลานตอกลุมใดคลานถึงเสนชัย กอนเปนฝายชนะ 

36. งัวออกเหลา  คลายเลน “ซอนหา” แตมีบทบาทสมมติ วาคนหนึ่งเปนววัท่ีออกมาจากปาจะ 
ไปซอนตามบริเวณตางๆ เม่ือใหสัญญาณ อีกคนเปนคนไลท่ีจับววั จะทําทา
ออกตามหาววั 

37. จกเขียดออกรู กําหนดวงกลมเสนผานศูนยกลางใหญพอใหคน 10 คนเขาไปยืนได โดยให 
เลนเปน “เขียด” ผูเลนอีก 2 คน เลนเปน”คนจับเขียด” ทําหนาท่ีดึงคนใน
วงกลมออกมานอกวงใหได 

38. จ้ําจี ้  เปนการนั่งลอมวงกัน เลนโดยมีบทรอง คลายการเลน ”จ้ําจี”้ แบบภาคกลาง 
39. จี้หยัง  ผูเลนนั่งลอมวงกัน เปนการเลนตอคํา ใชคํา 2 พยางค ใหคลองจองกันไป 

เร่ือยๆ โดยพยางคท่ี 2 ตองลงทายดวยคําวา หยัง (อะไร) 
40. จี้หุบ  หรือ “จุมจะหล้ี” ใชเลนเพื่อเปนการเส่ียงเลือกคน 1 คนไปเลนเปนผูแพ โดย 

ทุกคนจะช้ีนิ้วลงในกลางมือของเพ่ือนคนนํา เม่ือคนนํารองวา จี.้..หุบ จะหุบ
มือลง ผูเลนท่ีชักมือออกไมทัน ถูกคนนําจบันิ้วไวได จะตองไปเลนเปนผูแพ 

41. จุมจี้จุมจอก  เปนการนั่งลอมวงกัน เลนโดยมีบทรอง คลายการเลน ”จ้ําจี”้ แบบภาคกลาง 
42. ชนกวาง  เปนการใชแมลง”กวาง” มาตอสูกัน 
43. ชนไกหนังวอง ผูเลน 2 คนนั่งหันหนาเขาหากัน เอายางรัดคลองนิ้วหวัแมเทา เอาช้ินไมเล็กๆ  
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มาสอดแลวบิดเปนเกลียวแนน เม่ือปลอยเกลียวไมจะกระทบ(ตี)กันเสียงดัง 
44. ชนจี้หลอบ  เปนการใชแมลง”จี้หลอบ” มาตอสูกัน (ภาคกลางเรียก แมลงข้ีควาย) 
45. โชงกระปอง  วางกระปองซอนกันเปนฐานปรามิด ใสเม็ดมะขามในแตละกระปองเทาๆกัน  

วางไวหางเสนทอยประมาณ 2-3 เมตร ผูเลนผลัดกันทอย “โด” ถา “โด”ของ
ใครโดนกระปองลม เม็ดมะขามภายในกระปองท่ีลมจะเปนของผูนั้น ผูใดได
เม็ดมะขามมากท่ีสุดเปนผูชนะ 

46. ซอนของ  ขีดวงกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 1-1.5 ฟุต แตละคนจะหาของช้ินเล็กๆ  
ท่ีไมซํ้ากันมาซอน โดยขุดหลุมแลวซอนของไวในวง ผูเลน 1 จะเปนคนหา
ของ โดยการขุดบริเวณในวงกลมนั้น  

47. ซอนไขกา  กําหนดวงกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เมตร กําหนดผูเลนเปนแมกา  
อยูภายในวง 1 คน ครอมตัวบัง “ไขกา” (ลูกหินเทาจํานวนผูเลนท้ังหมด) ผูเลน
ท่ีเหลืออยูนอกวง คอยแยงไขกา ถาแมกาถูกแยงไขไปหมด แมกาจะปดตา 
ผูเลนจะเอาไขกาท้ังหมดไปซอนในท่ีเดยีวกัน แมกาเปดตาแลวทายท่ีซอน 
ทายได 3 คร้ัง ถาทายไมถูกตองเปนแมกาตอไป แตถาทายท่ีซอนไดถูกตอง 
เจาของไขกาใบแรกท่ีถูกหาพบตองเปล่ียนมาเปนแมกาแทน 

48. ซอนเหล็ก  ขีดวงกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 ศอก ผูเลน 1 จะเปนคนหาของจะอยู 
ในวงกลมและถูกปดตา ผูเลนคนอ่ืนจะฝงตะปู 1 ตัวลงในพ้ืนดนิรัศมีรอบ
วงกลมนั้น (หางจากวงกลมประมาณ 1 วา) ผูหาของจะตองหาใหพบภายใน 5 
นาที มีสิทธ์ิหาได 2 คร้ัง ถาไมพบตองเลนเปนคนหาซํ้า 

49. ชักสาว  วิธีเลน คลาย ”ชักคะเยอ” ของภาคกลาง  
50. ซ้ือดอกไม  วิธีเลน คลาย ”ซ้ือดอกไม” ของภาคกลาง มีบทรองประกอบ 
51. ดีดบาขาม  เลนบนท่ีราบท่ีสะอาด ใชเม็ดมะขามดีดใหไปกระทบเม็ดมะขามของผูเลนคน 

อ่ืนๆ ทีละเม็ด มะขามท่ีถูกกระทบจะตกเปนของคนดีดคนนั้น ผูเลนท่ีไดเม็ด
มะขามมากท่ีสุดเปนผูชนะ  

52. ดีดบาขามเขาซอง เลนบนท่ีราบท่ีสะอาด ใชเม็ดมะขามดีดใหเขาซองทีละเม็ด ผูเลนท่ีไดเม็ด 
มะขามมากท่ีสุดเปนผูชนะ 

53. โดลา  เปนการโยน “โด” ลงตนไปทับ “โด” ของฝายตรงขาม 
54. โดเกาหลัก  คลาย “โดลา” แตมีกติกาการรวมคะแนนและวิธีการเลนท่ีซับซอนมากกวา  
55. โดดเชือก  ผูเลนจะกระโดด ผานเชือกท่ีแกวงอยู โดยมีทาในการกระโดด 4 ทา 
56. โดดหนังวอง คลาย “การกระโดดสูง” โดยกระโดดผานเชือกท่ีทําจากยางรัดของนํามาถัก 
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รอยกันใหยาว มีระดับความสูงของเสนเชือกจากพ้ืนดิน 8 ระดับ สัมพนัธกับ
ความสูงของรางกายเด็กท่ีถือปลายเชือกท้ัง 2 ขาง 

57. ต้ังไก  หรือ “ตอไก” หรือ “ไกตอก” จะแบงผูเลนเปน 2 ฝาย ผลัดกันทายโดยฝายแรก 
จะนั่งยอง ใชผาคลุมตัวใหมิดชิด แลวขันเลียนเสียงไกขัน อีกฝายจะทายวาเปน
เสียงใคร 

58. ตาไมดีด  หรือ “บาบาตาแสง” จะขีดตารางลงบนพ้ืน มี 8 บริเวณสําหรับทอยโด  
ใช “โด” (เบ้ีย) ทอยแลวกระโดดโดยการเขยงขาเดยีวตามกฎ ท่ีมีอยู 8 กฎ (ตา) 

59. ตาไมโด  หรือ “โตงเตงชุด” จะขีดตารางลงบนพ้ืน มี 11 บริเวณสําหรับทอยโด ใช ”โด” 
(เบ้ีย) ทอยแลวกระโดดโดยการเขยงขาเดยีวตามกฎ ท่ีมีอยู 11 กฎ (ตา) 

60. ตาแหลวชัก  ใชอุปกรณในการเลนคือไมไผ มาสานเปนของเลน 
61. ตาแหลวหมุน ใชอุปกรณในการเลนคือไมไผ มาสานเปนของเลน 
62. ตํารวจจับขโมย วิธีเลน คลาย ”วิ่งไลจับ” ของภาคกลาง แตมีบทบาทสมมติวา ฝายหนึ่งเปน 

ตํารวจ ทําหนาท่ีวิ่งไลจับ อีกฝายหนึ่งเปนขโมยตองวิ่งหนีการจับใหพน 
63. ต้ี   วิธีเลน คลาย ”ต่ีจับ” ของภาคกลาง 
64. ตีกบ  กําหนดวงกลมเสนผานศูนยกลางใหญพอใหทุกคนเขาไปยืนได โดยใหเลน 

เปน “กบ” ซ่ึงจะออกนอกวงไมได สวนผูเลนอีก 1 คน เลนเปน”คนตีกบ” จะ
ปดตาแลวใชผาตีคนท่ีอยูในวง  

65. ตีกะโหลง  คลายเลน “ซอนหา” แตมีใชการเคาะกะลา (ตีกะโหลง) เปนจํานวนแทนการ 
นับจํานวนตัวเลขขณะท่ีคนอ่ืนๆวิ่งไปซอน 

66. ตีไก  กําหนดเขตแดน ผูเลนแบง 2ฝายสงตัวแทนทีละคน เขาไปน่ังยองเอามือกอด 
ขาตนเอง เม่ือระยะประชิดใหกระโดดเขาชนกันท่ีเสนแบงเขต คนใดถูกชนลม
ถือวาแพ 

67. โตโปง  วิธีเลน คลาย ”เปายิ้งฉุบ” ของภาคกลาง 
68. ไตราว  เดินทรงตัวบนไมทอนกลมท่ีขนานกับพืน้ สูงจากระดับพืน้ประมาณ 1 คืบ ผู 

เลนท่ีตกจากไมกอนเปนผูแพ 
69. ถอเรือบก  แบงผูเลนกลุมละ 4 คน ครอมบนทอนไมกลมยาว 3-4 เมตร 2 คนหันหนาไป 

ทางปลายไมขางหนึ่ง อีก 2 คนหันไปทิศทางตรงขาม จับไมใหแนน เม่ือไดยิน
สัญญาณ วิ่งแขงกันไปท่ีเสนชัย กลุมใดถึงเสนชัยกอนเปนฝายชนะ 

70. เทย   แบงผูเลนเปน 2 กลุม ลักษณะคลายเลน “แนด” แตมีขอบเขตและขอกําหนด 
วิธีการวิ่งแตะตัวและการวิ่งหนีของท้ัง 2 ฝาย ตามขอบเขตนั้น 

71. บอกฉีด  กลองฉีดน้ําทําจากไมไผ นยิมเลนในชวงสงกรานต 
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72. บาขาง  หรือ “บาข่ัง” หรือ “ลูกขาง” เลนในวงกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เมตร 
73. บาคอน  หรือ “โยนลูกชวง” แบงผูเลนเปน 2 กลุม กําหนดอาณาเขตแลวเลนขวางลูก 

โยน โดยตางฝายพยายามโยนและรับลูก โดยไมใหลูกโยนนั้นตกถึงพื้น 
74. บาบา  หรือ “สะบา” คลายการเลน “โบวล่ิง” ในยคุปจจุบัน ทอยดวยมือ 
75. บาบาเช้ิม  คลาย “บาบา” แตเปนการทอยดวยเทา 
76. บาบาผัด  คือการเลนลูกขางท่ีทําดวยลูกสะบา 
77. ใบปอ  หรือ “ใบพือ” คลายการเลน “อ่ีโชง” แตเปล่ียนตัวทอยจากดินขอเปนกระดาษ 

แข็ง 
78. ปะเปมใบพลู เปนการนั่งลอมวงกัน เลนโดยมีบทรอง คลายการเลน ”จ้ําจี”้ แบบภาคกลาง 
79. ปนหนังวอง  เอาสันมือถูยางวงรัดของ 2 เสนใหบิดและรัดกันเปนเกลียว ผูเลนจะผลัดกัน 

ปนใหยางรัดนัน้คลายออก ผูเลนท่ีคลายได จะไดยางรัดนัน้มาเปนของตน 
80. ปตอเฟอง  หรือ “ปตอซังขาว” ใชซังขาวท่ีเหลือจากการเกี่ยวขาวมาตัดเฉียงแลวเปาเลน 
81. ปุดปด  เปนการเลนท่ีทุกคนเอานิว้มือยื่นมาวางซอนๆกัน แลวบวนน้ําลายผานรูนิ้วมือ 

โดยมีบทรองประกอบการเลน 
82. เปายางบาโหง หรือ “การเปายางละหุง” ใชเสนดอกหญา ชุบยางละหุงแลวเปาเลนเปนลูกโปง 
83. เปาหนังวอง  คลายการเลน “เปากบ” ของภาคกลาง โดยจะเลนเปนคู บนพื้นท่ีเรียบและ 

สะอาด ผูเลนนั่งตรงกันขามกันแลวเปายางรัดของ เสนของตนเองใหไปทับ
หรือไปกายเสนของฝายตรงขาม จะไดยางรัดของฝายตรงขามมาเปนของตน 

84. โปนเปน  ผูเลนนั่งลอมวงเลน ตอมือกนัข้ึนไปเร่ือยๆ คลายๆ เลน”แมงมุม”ของภาค 
กลาง แตแตกตางท่ี โปนเปน จะใหคนแรกกํามือและชูนิ้วช้ีต้ังข้ึน คนตอมาจะ
จับนิ้วช้ีคนเร่ิมและชูนิว้ช้ีตนต้ังข้ึน คนตอมาก็มาจับนิว้ช้ีและชูนิ้วช้ีตนต้ังข้ึน
ตอๆกันสูงข้ึนไปเร่ือยๆ และมีบทรองประกอบการเลน 

85. ผะลาบ  หรือ “ปนกานกลวย” ใชกาบใบตองมาบากที่ผิวเปนแนว แลวใชสันมือรูดให 
เกิดเสียงดัง 

86. ผัดหมอขาง  หรือ “ดอกบัว” เลนเปนจํานวนคู โดยทุกคนลอมวงกัน สลับกันยืนและนั่ง  
จับมือกันไวเปนวงกลม ผูนั่งเหยยีดขาเอาเทามายันกนัไวท่ีศูนยกลางวงกลม  
ผูยืนจะเดินหมุนไปในทางเดียวกัน และเพิม่ความเร็วข้ึนเร่ือยๆ เมือดอกบัวลม
กเ็ปล่ียนตําแหนงกันยืนและนั่ง 

87. ผีนางดง  เปนการเลนกึ่งพิธีกรรมอยางหนึ่ง คลายการ “ฟอนผีมด” 
88. ใผตด  ทายกันวาใครเปนคนผายลม จะเปนการเลนเชิงลอเลียนกนัมากกวา  
89. พญาลืมงาย  ช่ือของเลนแบบลานนาชนิดหนึ่ง เปนการแกปริศนาจากการเล่ือนไมในกรอบ 
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90. โพงพาง  การละเลนนี้รับวิธีการเลน มาจากการเลน ”โพงพาง” ของภาคกลาง 
91. มอญซอนผา  การละเลนนี้รับวิธีการเลน มาจากการเลน ”มอญซอนผา” ของภาคกลาง 
92. มาชกคอก  วิธีเลน คลาย ”ลาวกระทบไม” ของภาคกลาง แตไมมีการรํา 
93. แมไก  วิธีเลน คลาย ”งูกินหาง” ของภาคกลาง แตมีบทบาทสมมติเปนแมไก ลูกไก 

และคนขุดเสียม โดยมีบทพดูประกอบการเลน 
94. ไมเก็บ  การละเลนนี้รับวิธีการเลน มาจากการเลน ”ไมเก็บ” ของภาคกลาง 

ผูเลนนั่งลอมวงกัน ใชไม 6-10 แทง ลูกปงปองสําหรับโยนใหจังหวะ 1 ลูก 
กําหนดวิธีการเลนเปนลําดับ (ตา) มีท้ังหมด 10 ตา 

95. ไมเดาะ  วิธีเลน คลาย ”หมากอีงัด” ของภาคกลาง ผูเลนไมเกนิ 10 คน แบงเปน 2 กลุม 
มีกฎกติกาในการเลนตีหรืองัดลูกไมเดาะ โดยใชแมไมเดาะเปนอุปกรณการต ี

96. ไมหัก  วิธีเลน คลาย ”จับไมส้ันไมยาว” ของภาคกลาง 
97. ยับควายออกวง กําหนดวงกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เมตร แบงผูเลนเปน 2 ฝาย  

ฝายหนึ่งอยูในวงเลนเปนควาย อีกฝายอยูนอกวงเปนคนจบัควายซ่ึงจะตอง
พยายามฝายท่ีอยูในวงออกมานอกเขตใหได ภายในเวลาท่ีกําหนด 

98. ยูลอ  หรือ “กล้ิงวงลอ” เปนไมดามยาวใชพาดบา มีกานถือใชจบัและผลักไมไปขาง 
หนาดานปลายจะเปนวงลอหมุนได เลนโดยการวิ่งและผลักวงลอไปขางหนา 

99. ยูสาว  แบงผูเลนเปน 2 กลุม กําหนดเสนแบงเขตแดน ยืนตามท่ีกําหนด พยายามดัน  
“ไมสาว” (ไมไผยาวประมาณ 10 ศอก 1 ลํา) ใหเขาไปในเขตของฝายตรงขาม 

100. รถถีบ  เลนปนรถจักรยาน  
101. รถมาชาวเสียม แบงกลุมๆ ละ 3 คน ใหผูเลน 2 คนประสานมือใหแนนไวขางหลัง ผูเลนอีก 

คนจะยืนเหยยีบมือของเพ่ือนและกอดคอท้ัง 2 คน กลุมท่ีวิ่งถึงเสนชัยกอนเปน
ฝายชนะ 

102. ลนกระสอบ หรือ “วิ่งกระสอบ” กําหนดเสนชัย ผูเลนเขาไปยืนในประสอบ จับมุมท้ัง 2  
ขางของปลายกระสอบไวใหแนน แลวกระโดดหรือวิ่งจากจุดเร่ิมตนไปจนถึง
เสนชัย 

103. ลนสามขา จับคู แลวใชผาผูกขอเทาดานท่ีชิดกันติดกนั แลววิ่งไปตามทางท่ีกําหนด 
104. ลิงชิงบอล กําหนดเขตไว 3 สวน แบงคนเลนเปนลิง 1 คน ยืนสวนตรงกลาง ผูเลนท่ีเหลือ 
   เลนเปนคน แบงจํานวนเทาๆกัน ยืนอยู 2 ฝงแลวโยนลูกบอลขามฝงไปมา  
   ลิงจะคอยแยงลูกบอลมาใหได 
105. วอแว  เอาฝาน้ําอัดลมมาทุบริมใหเปนแผนกลมเรียบ เจาะรูตรงกลาง 2 รู แลวรอย 
   ดวยเชือกยาว เม่ือแกวงใหเชือกหมุนเปนเกลียวขมวดไประยะหน่ึงแลว  
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   ดึงเชือกออกท้ัง 2 ขาง ฝาน้ําอัดลมจะหมุน และเกดิเสียงดงัหวีดหวิว 
106. วิดเชือก  หรือ “กระโดดเชือก” โดยผูเลน 2 คน แกวงเชือกเปนวงกลมตามเข็มนาฬิกา 
   ไปเร่ือยๆ ผูเลนคนอ่ืนๆตองหาโอกาสกระโดดเขาไปเพื่อขามฝงไปและกลับ 
107. วิ่งเปยว  การละเลนนี้รับวิธีการเลน มาจากการเลน ”วิ่งเปยว” ของภาคกลาง 
108. สิกกองกอ เปนการละเลนของพอแมกบัลูกท่ียังเล็ก โดยมีบทรองประกอบการเลน 
109. สิกกางเกง หรือ “สิกโกงเกง” คือการเลนไมสูง ท่ีทําจากไมไผ ใชเดนิหรือวิ่งแขงกนั 
110. สิกชุงชา  หรือ “เลนโลชิงชา” อาจจะมีบทรองประกอบดวยหรือไมก็ได 
111. เสือกินไก วิธีเลนคลาย ”งูกินหาง” ของภาคกลางแตมีบทบาทสมมติเปนแมไก ลูกไก 
   และคนเสือ โดยมีบทพดูประกอบการเลน 
112. เส้ือขามหวย จะเปนการกระโดดขามหวย โดยผูท่ีเลนเปน ”หวย” จะมีลําดับการกีดขวาง 4  
   ชุด คือ หวยต้ืน หวยลึก หวยกวาง และ หวยน้ําหิน หวยละ 2 ทา รวม 8 ทา 
113. เสือตาบอด วิธีเลน คลาย ”วิ่งไลจับ” ของภาคกลางแตมีบทบาทสมมติวา ฝายหนึ่งเปนเสือ  

จะถูกปดตาดวยผา คนอ่ืนๆ ท่ีเลนเปนคนตองวิ่งหนพีรอมตีหรือเขยาวตัถุให
เกิดเสียงเพื่อลอเสือ เสือตองพยายามวิ่งจับคนใหไดในเวลาท่ีกําหนด 

114. เสือไลงัว วิธีเลน คลาย ”ปลาหมอตกกะทะ” ของภาคกลาง แตเลือกผูเลน 1 คนเปนเสือ  
   อีกคนเปนวัว ท่ีเหลือทุกคนนั่งลอมวงจับมือกันไวเสมือนคอกววั ตองพยายาม 
   รักษาวงกลมเพ่ือเปนคอกปองกันชวยเหลือวัว และขัดขวางไมใหเสือจับววัได 
115. แสงตาวัน เปนการเลนสับเปล่ียนเคล่ือนยายเบ้ียตามตารางแบบวงกลม  
116. แสงแปด หรือ “หมากหนีบ” พัฒนามาจากการเลนหมากฮอส 
117. แสงส่ี  วิธีเลน คลาย ”เสือกินววั” ของภาคกลาง แตตารางและวิธีการเลนไม เหมือน 
   กัน 
118. โหงผาข่ีใช หรือ “ข่ีคอโยนผา” เปนการละเลนท่ีมีเขตแดนกําหนดพืน้ท่ีไว แบงผูเลนเปน 

คูๆ แตละคูใหคนหนึ่งข่ีหลังอีกคนหนึ่ง แลวโยนผาหมุนเวียนกันใหผูเลนคูอ่ืน
ผลัดกันรับ 

119. หยอดหลุม ขุดหลุมขนาดหลุมขนมครก 5-6 หลุม ในหลุมใสเม็ดมะขามเอาไว ผูเลนผลัด 
กันทอย “โด” ถา “โด”ของใครลงหลุมไหน ผูเลนคนนั้นจะไดเม็ดมะขาม
ภายในหลุมนัน้ไปผูใดไดเม็ดมะขามมากท่ีสุดเปนผูชนะ 

120. หมาหื่นโปง หรือ “เหิบเหิบ” หรือ “สักกระแดะ” ผูเลนกลุมละ 3 คน หนัหลังเขาหากนั แต 
ละคนพับขาขางหนึ่งไปดานหลัง เอาขอเทาเกี่ยวกนัไวอยาใหหลุด แลว
กระโดดพรอมๆกันหมุนเปนวงกลมตามจงัหวะ พรอมมีบทรองประกอบ 

121. หมาเหาหยัง มีผูเลนหนึ่งคนเลนเปน “หมา” คนท่ีเหลือเลนเปนประตู โดยยนืประสานมือ 
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กันใหแนนลอมคนท่ีเลนเปนหมาไวกลางวง มีบทรองสนทนาแลวจบลงดวย
การที่หมาพยายามฝาออกมานอกวงใหได แลวเปล่ียนคนอ่ืนมาเลนเปนหมา
แทน 

122. หมากกล้ิง วิธีเลน คลาย ”ลอตอก” ของภาคกลาง คือเอาไมไผผาซีกวางตามระนาบเอียง 
   ผูเลนผลัดกันกล้ิงเหรียญของตนลงมาตามรางไมไผ เหรียญของผูเลนคนใด  
   ลงมาตามรางแลวกล้ิงไปทับเหรียญผูอ่ืนได จะเปนผูชนะ 
123. หมากเกบ็ เด็กนั่งลอมวงกัน เลนโยนและรับลูกหินหรือกอนกรวดเล็กๆ ประมาณ 5 ลูก 
   โดยเวยีนกันเลนเปนรอบๆละ 10 ตา แตละตาจะมีทาและกฎเกณฑเฉพาะ 
124. หมากขวาง หรือ “สะบา” คลายการเลน “โบวล่ิง” ในยคุปจจุบัน ทอยดวยมือ 
125. หมากไต หรือ “หมากขาม” คลายการเลน “หมากฮอส” แตเดินเปนแนวเฉียง 
126. หมากเปอย คลายการเลน “หมากฮอส” แตมีกฎ กติกา บางอยางแตกตางกัน 
127. หมากส่ีหมากหา หรือ “หมาส่ีหมาหา” หรือ “บาส่ีบาหา” ใหผูเลนแตละคนนั่งลอมวงกนั แตละ 

คนกํากอนหินวางลงตรงหนา ใหผูเลนทุกคน ทายวามีกอนหินท้ังหมดกี่ลูก 
เม่ือเฉลยแลวจาํนวนตรงกับท่ีผูเลนคนใดทายไว คนนั้นเปนผูชนะ 

128. หมากฮอส การละเลนนี้รับวิธีการเลน มาจากการเลน ”หมากฮอส” ของภาคกลาง 
129. หลุกพัดน้ํา เอากานกลวย และไมมาประดิษฐทําเปนลักษณะเหมือนกงัหัน เอาไปวางให 
   น้ําไหลเพื่ออาศัยแรงน้ําพดัหลุกใหหมุนเร็ว 
130. เหลนขายครัว เปนการเลนขายของชนิดตางๆ ตามจินตนาการของเด็ก มีท้ังผูซ้ือและผูขาย 
131. เหลนวงลอ ใชวัสดุทําเปนลอ แลววิ่งไปพรอมๆกับใชไมตีวงลอใหหมุนไปขางหนาตาม 
132. โหว  ใชไมไผทําเปนหลอดเสียง 4-5 หลอดติดกัน แลวโยนข้ึนไปในอากาศ  
   เม่ือโหว ตกลงมาจะเกดิเสียงดังไพเราะตามอากาศที่ผานหลดเสียงนั้นๆ 
133. อ่ีเก็บ  เด็กนั่งลอมวงกัน เลนโยนและรับลูกหินหรือกอนกรวดเล็กๆ ประมาณ 5 ลูก 
   โดยเวยีนกันเลนเปนรอบๆละ 6 ตา แตละตาจะมีทาและกฎเกณฑเฉพาะ 
134. อ่ีโชง  คลายการเลน “ทอยกอง” ของภาคกลาง แตใชเบ้ียท่ีมีขนาดใหญและสวยงาม 
135. อ่ีปุก  หรือ “อ่ีพุน” ใชลูกดินเหนียวปนกลมในการทอย  กําหนดกองฐานท่ีตองทอย 

ลูกดินเหนียวใหโดนแตละกอง จะมีระยะหางจากเขตทอยเปนตัวกําหนดความ
ยากงายในการทอย 

136. อ่ียาย  คลายการเลน “อ่ีปุก” แตแตกตางดวยกฎติกา ระยะใกลไกลของการทอย 
137. อุมล้ี  คลายการเลน “ซอนหา” ของภาคกลาง ระหวางท่ีผูเลนคนอ่ืนๆวิ่งไปซอนใน  
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บริเวณท่ีกําหนด ผูปดตาอาจใชการนับเลข หรือบทรอง เม่ือผูซอนพรอมจะสง
สัญญาณ ผูปดตาจะเร่ิมออกหา เม่ือพบครบทุกคน คนท่ีถูกหาพบคนแรก
จะตองมาเปนคนปดตาใหรอบตอไป 

138. เอ็กสะไพร คลายการเลน “อุมล้ี”  แตเม่ือผูปดตาพบคนท่ีซอน จะตองรองวา “เอสสะไพร 
   (ตอดวยช่ือของคนท่ีถูกหาเจอ)” คนท่ีถูกหาพบ(เอสสะไพร)คนแรกจะตองมา 

เปนคนปดตาใหรอบตอไปแตถาผูท่ีซอนเอามือแตะตัวคนหา แลวรองวา ”
ปอก” กอนท่ีผูหาจะ “เอสสะไพร” ได ผูหาคนน้ันจะตองเปนคนปดตาใหรอบ
ตอไปอีกคร้ัง 

139. โอซิว   เปนการเลนกระโดดเชือก โดยมีบทรองประกอบ เชือกจะแกวงกลับไปกลับ 
มาตามจังหวะแบบลูกตุมนาฬิกา จะมีการเลน 4 ทา ทาละ 8 จังหวะ ในจังหวะ
สุดทายของแตละทา ผูเลนจะตองยืนเอาขาครอมเชือกไวเสมอ เม่ือเลนใหครบ
ทุกทาโดยไมเหยยีบถูกเชือก ถือวา ผาน 

140. โอวาแป  หรือ “โอนอยออก” หรือ “นอยออก” หรือ “มือใครแปลกประหลาด” เปนการ 
เส่ียงทายหาผูท่ีแตกตางโดยการคว่ําหรือหงายฝามือ แบบไหนมีนอยกวาก็คัด
ออก เพื่อใหเหลือ 2 คนสุดทาย จึงตัดสินดวยการ “โตโปง” เพื่อหาคนเลนคน
เดียวจากกลุม 

 
2.4.3 สถานท่ีในการเลนของเด็กลานนา 
บานเรือนในสมัยโบราณมักมีบริเวณรอบตัวเรือนกวางขวางลานบานถูกถมปรับใหเรียบเพื่อ

เปนท่ีประกอบการอาชีพตางๆ ของตน ในเวลาบายหรือเย็นเม่ือแดดรมลมตกแลวเดก็จะไปชุมนุมเลน
กันตามลานบานเปนกลุมๆ อาจแยกกนัไปตามวัยท่ีไลเล่ียกันหรือตางวัยกันบาง เชนพี่เลนกับนองๆ 
เนื่องจากตองมีหนาท่ีเล้ียงดนูองท่ีเล็กกวา หรือไมก็เขากลุมกับเพื่อนบานในวัยเดียวกัน (จินตนา 
กระบวนแสง, 2542) หมูบานของชาวลานนา จะจดัวางทีว่างไวในใจกลางหมูบาน เรียกวา ขวงบาน  
โดยมีหนาท่ีใชสอยเปนลานเอนกประสงค กลาวคือ เปนลานพักผอน ลานเด็กเลน ตากพืชผลท่ีเก็บเกี่ยว
แลวกอนข้ึนยุงฉาง เปนทางผานไปละแวกบานใกลเคียง (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544) ซ่ึงขวงบานบริเวณ
ดานหนาของตัวเรือนลานนา เปนสวนท่ีชวยใหเกิดมุมมองท่ีงดงามแกตัวเรือน (ววิัฒน เตมียพนัธ, 2528) 
โดยการใชพื้นท่ีใชสอยรวมกัน ใชพืน้ท่ีหนึ่งสําหรับหลายกิจกรรม ทําใหเกดิพื้นท่ี หรือ Space ท่ี
เรียกวา “เอนกประสงค” หรือ “Multi-Purpose” นี้เปนลักษณะของวัฒนธรรมไทย ในขณะท่ี สังคม
ตะวนัตกมักจะใชเวลาหน่ึงกับกิจกรรมเพียงอยางเดียวเทานั้น (ทิพยสุดา ปทุมานนท, 2547) บริเวณขวง
นี้จะปลูกพืชผักนานาชนดิไวริมร้ัว นอกจากสวนผักแลว กลางขวงบานเปนสนามเดก็เลนสําหรับเด็กๆ 
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บริเวณใดท่ีเดก็ชอบเลน ก็จะโลง เตียน เนือ้ดินแนนนุมเทา แตบางมุมก็เปนหลุมเล็กๆ ตะปุมตะปาจาก
การขุดเลนของเด็ก (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547) 
 

2.4.4 สภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเดก็ในปจจุบัน 
การเลนของเด็กไทยต้ังแตสมัยโบราณมีการสืบทอดกันรุนตอรุน เชน จากพอแมสูลูกหลาน 

เปนตน การเลนจึงไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก ในสมัยกอนการเลนของเด็กทุกภาคอาจแตกตางกนั
เพียงเล็กนอย เชน กติกา อุปกรณในการเลน หรือการเรียกช่ือตามทองถ่ินเทานั้น แตหลังจาก พ.ศ.2500 
เปนตนมา การเลนของเด็กเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทําให
สังคมไทยอันเปนสังคมเกษตรดั้งเดิม เปล่ียนเปนสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองอยางชัดเจน พื้นท่ี
การเกษตรซ่ึงเคยเปนท่ีเลนอันกวางใหญและเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของเด็ก กลายเปนพืน้ท่ี
สําหรับทําการอุตสาหกรรม ทําใหเดก็ถูกจาํกัดพื้นท่ีเลน (จินตนา กระบวนแสง, 2542) 

การเลนในปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปจากการเลนในอดีต คือ (ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล
, 2535) การเลนของเด็กในอดีตอาศัยลักษณะจากส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ และบรรยากาศของสังคมเกษตร
อยูเดนชัด ปจจุบัน การเลนท่ีสัมพันธกับสังคมเกษตรมีแนวโนมลดลง ขณะเดียวกนัการเลนท่ีสัมพันธ
กับสังคมอุตสาหกรรมท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีจะเดนชัดข้ึน เชน เลนคอมพิวเตอร หุนยนต รถแขง 
ในอดีตของเลนไมสําคัญเทากับคนเลน วิธีเลนจะมีหลักการอยูท่ีการรวมเด็กเปนกลุม อุปกรณเปนเพยีง
สวนประกอบ ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะเดก็ท่ีเติบโตในวฒันธรรมเมืองของเลน เปนปจจัยท่ี
มีความสําคัญมากตอการดํารงชีวิตของเด็ก ของเลนในปจจุบันทําใหเด็กสามารถอยูคนเดียวไดเปน
เวลานาน และสวนใหญตองซ้ือมามากกวาการประดิษฐข้ึนเอง นอกจากนั้น ชีวิตเด็กในเมืองจะไมมี
สถานท่ีเลนของชุมชน เชน ลานวัด หรือสนามในละแวกบานซ่ึงเปนท่ีชุมนุมเด็ก เด็กในเมืองจะเลนใน
บานของตนเอง เลนกับเพื่อนในโรงเรียน และตามสถานท่ี ท่ีขายบริการการเลน เชน สวนสนุก หรือ 
ศูนยการคา ซ่ึงเปนปรากฏการณ ท่ีไมเคยมีในการเลนของเด็กในสังคมเกษตร หรือ วฒันธรรมการเลน
ของเด็กเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ไปสูวัฒนธรรมการเลนแบบ Digital Plays Culture เชน เด็กเลน
เกมสคอมพิวเตอร Online Games อยูกับคอมพิวเตอรของตนเอง หรือในอดีต เด็กจะมีปฏิสัมพันธและ
เรียนรูซ่ึงกันและกันจากการเลนในสนามเดก็เลน กลายเปนเด็กมีสนามเด็กเลนในโลกเทคโนโลยี  
ท้ังคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือสําหรับการสนทนาและสงขอความอิเลคทรอนิกส เชน SMS รวมทั้ง
การสนทนาผานอินเตอรเน็ท Chat Room Conversation, ICQ เปนตน (LEGO Learning 

Institute, 2003)  
นอกจากการเลนกับส่ิงของและของเลน จะมีบทบาทตอเด็กมากข้ึนแลว กฬีาตางๆ กมี็บทบาท

ตอการเลนของเด็กมากข้ึนเชนกัน หากแตกฬีานั้น มีสถานท่ีท่ีไดรับการออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรม
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ตางๆ ตามกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ เชน สนามกีฬา อุปกรณกฬีา และกฎกติกาของการเลนหรือแขงขันกฬีา
เปนตน 

การเปล่ียนแปลงตางๆ ดังกลาวขางตน จึงมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงโดยท่ัวไปของ
การละเลนลานนาใน 2 ลักษณะ คือ การละเลนลานนาบางอยางไมมีการเลนอีกเลย อาจแปลความหมาย
ไดวา การละเลนนั้นสูญหายไปแลว และการละเลนลานนาบางอยางท่ียังคงมีการเลนอยูในปจจุบัน แตมี
การเปล่ียนแปลงไป (ทวี สมหวัง, 2531)  

ในปจจุบัน แมวาสภาพแวดลอมและวิถีชีวติจะเปล่ียนแปลงไป แตการละเลนลานนายังเปนส่ิง
ท่ีเด็กๆ ยังคงเลนกันอยู เพียงแตสถานท่ีของการเลนจะเปล่ียนไปเปนโรงเรียน โดยเฉพาะช่ัวโมงพล
ศึกษา ชนดิของการเลนก็ตางออกไป เชน เปนการเลนเกมสลูกบอลตางๆ ซ่ึงจะตองมีอุปกรณเฉพาะและ
บรรยากาศของการเลนเปนทางการมากกวาแตกอน (จนัทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2541) และไมใช
การละเลนลานนาในบรรยากาศ พื้นท่ีและสภาพแวดลอมลานนาเชนในอดีต 

เนื่องจากเด็กอยูในวัยศึกษา ตองใช เวลาอยูในโรงเรียนประมาณวันละ 8-10 ช่ัวโมง ส่ิงแวดลอม
ในโรงเรียน มีความสําคัญตอสุขภาพกายและจิตของนักเรียน ทุกโรงเรียนตองมีสนามและสถานท่ี
สําหรับการเลน และการเรียนพละศึกษาของนักเรียน สถานท่ีเหลานี้เปนแหลงเกิดอุบัติเหตุของนกัเรียน
ไดมากกวาจดุอ่ืนๆ เนื่องจากนักเรียนจํานวนมากใชสถานท่ีดวยกนั และเปนวัยท่ีซุกซนวองไวและ 
คึกคะนอง การบริหารจัดการท่ีดีจะชวยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของนักเรียนลงได โรงเรียนท่ีมีท้ัง
ระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยูรวมกัน สนามเด็กเลนและสนามกีฬาตองแยกกัน เพราะเด็กมี
ขนาดของรูปรางและพัฒนาการแตกตางกนั เด็กเล็กจะถูกชนกระแทกไดมาก สนามเด็กเลน ตองมีการ
สํารวจความเรียบรอยของพืน้สนามอยูเสมอ ไมควรมีหลุม บอ หรือเศษอิฐ เศษแกว หรือของแหลมคม 
ท่ีจะเปนอันตรายแกเด็กตกอยู ควรมีพื้นท่ีนุม เชน ทราย ดินปนทราย หรือสนามหญา ควรมีร้ัวรอบ 
ขอบชิด และไมทําร้ัวท่ีเปนอันตรายกับเด็ก เชนร้ัวปลายแหลม ร้ัวลวดหนาม (เทพวาณ ีหอมสนิท, 2548) 

 
จากขอมูลเกี่ยวกับเด็กลานนาและการละเลนลานนา นั้น สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

เนื่องจากสังคมลานนาเปนครอบครัวแบบขยาย เปนสังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนลานนา
ในอดีต จึงมีคนหลากหลายชวงวยัอยูรวมกัน ผูใหญในครอบครัวจะชวยกันเล้ียงดู ส่ังสอน อบรม เด็กๆ 
เด็กลานนาจะเลนกับเด็กตางวัยในละแวกบาน ในสถานท่ีตางๆ ท่ีมีในชุมชน ต้ังแตในบริเวณขวงบาน 
ซ่ึงเปนพื้นท่ีเอนกประสงคภายในบาน ไปจนถึงบริเวณถนน ทุงนา และริมน้ํา เปนตน  

การเลนของเด็กจะมีการพัฒนามาจากประสบการณในชีวิตของเด็กๆ โดยการสงัเกต จดจํา  
และดูจากผูใหญเลนในชีวิต และจากเพ่ือนบาน โดยพัฒนาระบบวิธีการเลนตามความเขาใจของตนเอง 
ใชระเบียบ กฎ วิธีการเลนตามขอตกลงในกลุม โดยการละเลนตางๆ มีความหลากหลาย และมีคุณคาทาง
วัฒนธรรมกอใหเกดิความสนุกสนานร่ืนเริง ผอนคลายความตึงเครียด ซ่ึงเด็กไดเรียนรูโดยไมรูตัว มีผู
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รวบรวมการละเลนลานนาจากการจดบันทึกไวและสามารถอางอิงได จํานวนมากท่ีสุดและมีความ
หลากหลายมากท่ีสุด คือ จากสารานุกรมไทยวัฒนธรรมภาคเหนือ จํานวนท้ังส้ิน 140 รายการ 

หลังจาก พ.ศ.2500 เปนตนมา การเลนของเด็กเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ทําใหสังคมไทยอันเปนสังคมเกษตรดั้งเดิม เปล่ียนเปนสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมือง
อยางชัดเจน พืน้ท่ีการเกษตรซ่ึงเคยเปนท่ีเลนอันกวางใหญและเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของเดก็ 
กลายเปนพืน้ท่ีสําหรับทําการอุตสาหกรรม ทําใหเดก็ถูกจํากัดพื้นท่ีเลน  

การเลนในปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปจากการเลนในอดีต คือการเลนของเด็กในอดีตอาศัย
ลักษณะจากส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ และบรรยากาศของสังคมเกษตรอยูเดนชัด ของเลนไมสําคัญเทากับ
คนเลน วิธีเลนจะมีหลักการอยูท่ีการรวมเดก็เปนกลุม อุปกรณเปนเพียงสวนประกอบ เด็กจะมี
ปฏิสัมพันธและเรียนรูซ่ึงกนัและกันจากการเลนในสนามเด็กเลน แตปจจุบันการเลนท่ีสัมพันธกับสังคม
เกษตรมีแนวโนมลดลง ขณะเดยีวกันการเลนท่ีสัมพันธกับสังคมอุตสาหกรรมท่ีมีความเจริญทาง
เทคโนโลยีจะเดนชัดข้ึน ชีวติเด็กในเมืองจะไมมีสถานท่ีเลนของชุมชน เชน ลานวดั หรือสนามใน
ละแวกบานซ่ึงเปนท่ีชุมนุมเดก็ เด็กในเมืองจะเลนในบานของตนเอง เลนกับเพื่อนในโรงเรียน และตาม
สถานท่ีท่ีขายบริการการเลน เชน สวนสนุก หรือ ศูนยการคา วัฒนธรรมการเลนของเด็กเปล่ียนแปลงไป
อยางมาก ไปสูวัฒนธรรมการเลนแบบ Digital Plays Culture เปนเดก็มีสนามเด็กเลนในโลก
เทคโนโลยี ท้ังคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ รวมท้ังการสนทนาผานอินเตอรเน็ท  

นอกจากการเลนกับส่ิงของและของเลน จะมีบทบาทตอเด็กมากข้ึนแลว กฬีาตางๆ กมี็บทบาท
ตอการเลนของเด็กมากข้ึนเชนกัน หากแตกฬีานั้น มีสถานท่ีท่ีไดรับการออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรม
ตางๆ ตามกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ เชน สนามกีฬา อุปกรณกฬีา และกฎกติกาของการเลนหรือแขงขันกฬีา
เปนตน 

การเปล่ียนแปลงตางๆ ดังกลาวขางตน จึงมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงโดยท่ัวไปของ
การละเลนลานนาใน 2 ลักษณะ คือ การละเลนลานนาบางอยางไมมีการเลนอีกเลย และการละเลน
ลานนาบางอยางท่ียังคงมีการเลนอยูในปจจุบัน แตมีการเปล่ียนแปลงไป  

ในปจจุบัน แมวาสภาพแวดลอมและวิถีชีวติจะเปล่ียนแปลงไป แตการละเลนลานนายังเปนส่ิง
ท่ีเด็กๆ ยงัคงเลนกันอยู เพียงแตสถานท่ีของการเลนจะเปล่ียนไปเปนโรงเรียน โดยเฉพาะช่ัวโมงพล
ศึกษา หรือในกิจกรรมนันทนาการ  

 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

มีการศึกษาและงานวิจัยจํานวนมาก ท่ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับเด็ก การเลน สภาพแวดลอม 
วัฒนธรรมเฉพาะของแตละทองถ่ิน เชน  
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เร่ือง การใชการละเลนพื้นบานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียน ชั้นประถมปท่ี 3 พบวา 
คะแนนเฉล่ียดานสุนทรียภาพ หลังจากท่ีใชการละเลนพืน้บาน นั้นจะสูงกวากอนใชการละเลนพื้นบาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ธานินทร ธานี, 2544)  

เร่ือง แนวทางการปลูกฝงวัฒนธรรมลานนา ใหกับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ครูสวนใหญไดปลูกฝงวัฒนธรรมลานนาทุกดาน ใหกับนกัเรียน 
ผานกระบวนการท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมในแตละดาน นักเรียนจะเกิดความรู ความเขาใจใน
วัฒนธรรมลานนาเชนกัน (อมรพันธ เข่ือนรอบเขต, 2542) 

เร่ือง การเลนของเด็กบานกลาง พบวา การละเลนพื้นบานเปนการถายทอดวัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอมมีผลตอการเลนของเด็กอยางมาก ท้ังนี้ผูวจิัยไดสํารวจการละเลนท่ียังคงมีการเลนอยูใน
โรงเรียนเชนกนั (วรรณ ีวิบูลยสวัสดิ ์แอนเดอรสัน, 2526)  
 เร่ือง การศึกษาการละเลนพื้นบานของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแกน พบวา 
การละเลนพื้นบานท่ีรวบรวมท้ังหมดเปนการละเลนท่ีเดก็ ๆ ยังคงเลนกันอยูในปจจบัุน (ในโรงเรียน)  
ซ่ึงอาจจะมีการปรับเปล่ียนไปบางตามยุคสมัย ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นถึงบทบาทของการละเลน
พื้นบานของเดก็ท่ีมีตอพัฒนาการดานตาง ๆ อยางชัดเจน (สุนีย เล่ียวเพ็ญวงษ และ โฆสิต แจงสกุล, 
2529) 

 
สรุปไดวา การเลนมีความสําคัญตอเด็ก และการละเลนพืน้ถ่ินหรือการละเลนพื้นบานชวยใน

การสืบทอดวฒันธรรมใหแกเด็ก โดยท่ีการละเลนพื้นบานนั้นจะมีความเก่ียวของกับสภาพแวดลอม และ
การละเลนพื้นบานยังมีการเลนอยูในโรงเรียนซ่ึงเปนสภาพแวดลอมในปจจุบันของเด็ก แตจากการ
ศึกษาวจิัยตางๆ แตยังไมมีการศึกษาในประเด็นท่ีเกีย่วของกับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการละเลน
พื้นบาน(ลานนา) ของเด็กมากอน      


