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บทท่ี 3 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังนี้ มุงศึกษาเกีย่วกับ ท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกบัการละเลนลานนาของ 

เด็กประถมตน ในจังหวดัเชียงใหม โดยวิธีการเก็บขอมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) 
การเก็บขอมูลภาคสนาม ใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) และการ
เก็บขอมูลภาคสนาม ใชวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal Interview) ซ่ึงมีวิธีการ
ดําเนินการวิจยัดังนี ้

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ เด็กชายและหญิง ท่ีมีอายุระหวาง 6-10 ป ในจังหวดัเชียงใหม  

ท่ีเลนการละเลนลานนา 
2. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวจิัยคร้ังนี้คือ เด็กนกัเรียนชายและหญิง โรงเรียนปรินสรอยแยลวทิยาลัย  
จังหวดัเชียงใหม ศึกษาอยูในชวงช้ันท่ี 1 (ประถมศึกษาปท่ี 1-ประถมศึกษาปท่ี 3) ท่ีเลนการละเลน
ลานนา 

เนื่องจากตองการขอมูลของการใชพื้นท่ีและสภาพแวดลอมในการเลนการละเลนลานนา   
แตในปจจุบันสังคมและสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต และเด็กเปล่ียนสถานท่ีเลนจากบาน
ไปเลนในโรงเรียน จึงเลือกทําการเก็บขอมูลภาคสนามจากโรงเรียน ท้ังนี้เกณฑในการพิจารณาเลือก
โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม เปนสถานท่ีในการเก็บขอมูลภาคสนาม มีขอกําหนดในเบื้องตน ดังนี ้

1.  ศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีนักเรียนในลักษณะสหศึกษา (นักเรียนชาย - หญิงเรียนรวมกัน) มีการ
จัดการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาตอนตน ซ่ึงจัดอยูในกลุม“วยัเด็กตอนกลาง” คือเด็กท่ีมีอายุ
ประมาณ 6 ป –10 ป คือเด็กท่ีศึกษาอยูในชวงช้ันท่ี 1 (ประถมศึกษาปท่ี 1-ประถมศึกษาปท่ี 3) 
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 2. เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนจากภูมิลําเนาในหลายเขตพ้ืนท่ี ในอําเภอเมืองและอําเภออ่ืนๆ    
ในเชียงใหม เพื่อความหลากหลายของขอมูล 

 3. เลือกศึกษาจากโรงเรียนมีนโยบายในการสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  

โรงเรียนท่ีไดรับการพิจารณาเลือกศึกษา คือ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 
เนื่องจาก เปนโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเบื้องตนทุกประการ ท้ังนี้การกําหนดคุณสมบัติ 
เพื่อใหนักเรียนมีการกระจายของถ่ินท่ีอยู เพื่อใหมีการกระจายของขอมูลจากเด็กตางภูมิลําเนา 

นอกจากนั้น ต้ังแตปการศึกษา 2548 เปนตนมา โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 
ไดรับการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ใชระบบ Brain-Base Learning (BBL.) ซ่ึงเปน
โครงการตนแบบของรัฐบาล (เพื่อเปนตัวอยางในการปรับใชในสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ัวประเทศตอไป)  
มีลักษณะเดน เชน เนนการสรางกิจกรรมท่ีสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก อาทิ ใชการเลน
การละเลนพื้นบานท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆ ของเด็ก แทนการเลนกีฬา
สากล เปนตน 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยนี ้ใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 2 สวน ไดแก 
1. การเลือกวิธีการเก็บขอมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  
จากการคนควาหาขอมูลพบวา ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการละเลนลานนาของเด็กท่ีบันทึกไวใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและสถาปตยกรรมโดยตรง แตจากขอมูลพื้นฐานตางๆ สามารถ
วิเคราะหและตีความถึงสถานท่ีในการเลนได จึงเลือกใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเอกสารท่ีเกี่ยวของและ
นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อหาขอสรุป   

2. การเก็บขอมูลภาคสนาม  
2.1 ใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) เพื่อเก็บ 

ขอมูล การใชพื้นท่ีในการเลนของเด็ก ซ่ึงสังเกตไดจากการแสดงออกทางพฤติกรรมการเลนของเด็ก 
(งามพิศ สัตยสงวน, 2547; Marshall C. and Rossman G. B., 1999) 

2.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม ใชวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal  
Interview) เพื่อเก็บขอมูลท่ีระบุถึงคุณลักษณะบางประการ ซ่ึงมีผลตอความรูสึกของเด็กในการเลน ไม
สามารถใชวิธีการสังเกตได (งามพิศ สัตยสงวน, 2547; Marshall C. and Rossman G. B., 1999) 

 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร 
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จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ สามารถกําหนดผลการศกึษาท่ีผานมา ได  3 
ประเภทคือ ทฤษฎีสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับเด็ก การละเลนลานนา และสภาพแวดลอมของลานนา 
โดยมีขอสรุปดังนี ้

ก. หลักการ ทฤษฎี หรือเกณฑท่ีเลือกสรรไว เก่ียวกับสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับเด็ก, การเลน 
ของเด็ก และสภาพแวดลอมสําหรับเด็ก เอกสาร 2 เลมท่ีใชเปนเอกสารหลักในการอางอิง ขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกบัเด็ก, การเลนของเด็ก และสภาพแวดลอมสําหรับเด็ก ไดแก 

1. Mitsaru Senda. Design  of children’s play environments. New York,  
McGraw-hill,INC.1992 
เหตุผลในการเลือก เอกสารฉบับนี้เปนเกณฑเนื่องจาก ผูเขียน เปนสถาปนิกชาวญ่ีปุนท่ีมี 

ประสบการณในการออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับการเลนของเด็กมากกวา 20 ป มีผลงานท่ีตีพิมพ 
(Published) ท้ังในประเทศญี่ปุนและระดบันานาชาติ ปจจุบันดํารงตําแหนง President of the 

Environment Design Institute in Tokyo, Japan. และ ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย ของ Nagoya 
Institute of Technology in Aichi-ken, Japan. (Department of architecture and Urban 
Design) จัดเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา  

2. Anita rui olds. Child Care Design Guide. New York, McGraw-hill, 1999  
เหตุผลในการเลือก เอกสารฉบับนี้เปนเกณฑเนื่องจาก ผูเขียน สําเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอกสาขา Human Development and Social Psychology (Harvard University) ท่ีมี
ประสบการณในการออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับเด็กมากกวา 30 ป จัดเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

 
ข. เอกสารเกี่ยวกับการละเลนลานนา เอกสารเลมท่ีใชเปนหลักในการอางอิงขอมูลเกี่ยวกับ

การละเลนลานนาจํานวน 140 รายการไดจาก 
1. ฐิตินัดดา จินาจันทร. สารานกุรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เลม 1-15). กรุงเทพฯ:  

สยามเพรส แมเนจเมนท, 2542  
      เหตุผลในการเลือก เอกสารฉบับนี้เปนขอมูลการละเลนลานนาของเด็ก เนื่องจาก เปน

เอกสารท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการละเลนลานนาไดจํานวนมากและมีคําอธิบายละเอียดมากท่ีสุดเทาท่ี
มีการบันทึกเปนเอกสาร นอกจากนัน้ สารานุกรม เปนเอกสารท่ีมีการตรวจทานความถูกตองจาก
ผูเช่ียวชาญจํานวนมาก จึงเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับการละเลนลานนาของเด็กท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดใน
ปจจุบัน 

 
ค. เอกสารเกี่ยวกับสภาพแวดลอมลานนา เอกสาร 2 เลมท่ีใชเปนเอกสารหลักในการอางอิง     

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมลานนา ไดแก 
1. วิชุลดา นิลมวง. (2541). การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพื้นถ่ินในจังหวัด 
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เชียงใหม.  
เหตุผลในการเลือก เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารหลักในการอางอิงขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 

ลานนา เนื่องจาก เปนวิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ภาควิชา
ศิลปสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. เหตุผลในการเลือก เอกสารฉบับนี้เปนขอมูลในการนํามา
วิเคราะหสภาพแวดลอมลานนา เนื่องจาก เปนวิทยานิพนธ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลภาคเอกสารและ
ภาคสนาม เกีย่วกับ เรือนไมพื้นถ่ิน ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีมีอายุ 30 -70 ป ในขอบเขต 8 อําเภอ ในรัศมี 
30 กม.จากอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 70 หลัง โดยนําเสนอขอมูลท้ังสวนเอกสาร และผลการวิจัย
ภาคสนาม เชน ภาพถาย ภาพราง ระยะรังวัด การสัมภาษณ สภาพแวดลอมของเรือนแตละหลัง ฯลฯ 
ขอมูลมีความละเอียดมาก นาจะเปนขอมูลท่ีดีของเรือนไมพื้นถ่ินท่ียังคงหลงเหลืออยูในปจจุบัน 

2. วิวัฒน เตมียพนัธ. มรดกความงามของสภาพแวดลอมทองถ่ินไทย. กรุงเทพฯ: ดาน 
สุทธาการพิมพ, 2547 

เหตุผลในการเลือก เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารหลักในการอางอิงขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
ลานนา เนื่องจากเปนเอกสารท่ีรวบรวมภาพถาย จากการเก็บรวมรวมขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทองถ่ินไทย โดยคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ สาขาสถาปตยกรรม และสาขาใกลเคียงท่ี
เกี่ยวของ โดยขอมูลสวนท่ีจะเลือกใช คือรูปท่ีบันทึกเกีย่วกับ สภาพแวดลอม ชุมชน และสถาปตยกรรม
ของภาคเหนือ ซ่ึงคณะทํางาน ไดบันทึกไวตอเนื่องกันมาเปนระยะเวลานาน ในปจจุบัน สภาพแวดลอม
ลักษณะดังกลาว อาจจะไมหลงเหลือแลว 

 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

เนื่องจากตองการขอมูลของการใชพื้นท่ีและสภาพแวดลอมในการเลนการละเลนลานนา   
แตในปจจุบันสังคมและสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต และเด็กเปล่ียนสถานท่ีเลนจากบาน
ไปเลนในโรงเรียน จึงเลือกทําการเก็บขอมูลภาคสนามจากการสังเกตและการสอบถามอยางไมเปน
ทางการ จากการเลนการละเลนลานนาของเด็กนกัเรียนชายและหญิง โรงเรียนปรินสรอยแยลวิทยาลัย 
จังหวดัเชียงใหม ท่ีศึกษาอยูในชวงช้ันท่ี 1 (ประถมศึกษาปท่ี 1-ประถมศึกษาปท่ี 3) โดยแบงการเกบ็
ขอมูลภาคสนาม เปน 2 ชวง เพื่อใหครอบคลุมท้ัง 2 ภาคการศึกษาไดแก  

ภาคการศึกษาที่ 1 ทําการเกบ็ขอมูลในชวงเวลาเปดภาคเรียนปกติ ระหวางเดือนสิงหาคม-
กันยายน ซ่ึงจะเปนชวงฤดูฝน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ทําการเกบ็ขอมูลในชวงเวลาเปดภาคเรียนปกติ ระหวางเดือนมกราคม-
กุมภาพนัธ ซ่ึงจะเปนชวงฤดหูนาว  
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ในการวจิัยคร้ังนี ้ใชวิธีการดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ (ดูแผนภูมิท่ี 
1 ประกอบ)  

1.) ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร 
1. สรุปหลักเกณฑการแบงตามประเภทกลุมกจิกรรมการเลนท่ีเปนสากลท่ัวไป 
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรมของการละเลนลานนาของเด็ก กับเกณฑในขอ 1. เพื่อ

วิเคราะหและจัดการละเลนลานนาของเดก็ ตามประเภทกลุมกิจกรรมการเลนท่ีเปนสากล 
3. สรุปหลักเกณฑการออกแบบทางกายภาพของท่ีวางและสภาพแวดลอมลานนา  
4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ทัศนคติและความเช่ือเกี่ยวกับท่ีวางและสภาพแวดลอมลานนา กับ

เกณฑในขอ 3. เพื่อวิเคราะหหาประเภทและกลุมของท่ีวางและสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ของลานนา 

5. สรุปหลักเกณฑเกี่ยวกับความตองการลักษณะท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเด็กตองการ 
6. วิเคราะหผลการศึกษาจากขอ 2. กับเกณฑในขอ 5. เพื่อหาท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเด็ก

ตองการในการเลนการละเลนลานนา 
7. วิเคราะหผลการศึกษาจากขอ 4. กับเกณฑในขอ 5. เพื่อหาและแบงท่ีวางและสภาพแวดลอม

ทางกายภาพของลานนา ตามลักษณะท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเด็กตองการ 
8. วิเคราะหผลการศึกษาจากขอ 6. กับขอ 7. เพื่อหาท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับ

การละเลนลานนาของเด็ก อาย ุ6-10 ป (ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับฯ ขอท่ี 1) 
 
2.) ขั้นตอนการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
9. สรุปหลักเกณฑการเลือกพื้นท่ีศึกษา เพื่อเปนตัวแทนของเด็กลานนา จ.เชียงใหม 
10. สํารวจขอมูลภาคสนาม โดยใชเกณฑท่ีวิเคราะหไดจากขอมูลภาคเอกสารเปนแนวทางใน

การเก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของเด็กในปจจุบัน ท่ีรองรับการเลนการละเลน
ลานนาของเดก็ ในแตละกลุมกิจกรรม 

 
3.) ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
11. วิเคราะหผลการศึกษาจากขอ 8. กับขอ 10. เพื่อสรุปลักษณะท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมกับการละเลนลานนาของเด็ก อาย ุ6-10 ป (ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับฯ ขอท่ี 2) 
12. สรางแบบจําลองเพ่ือสาธิตการนําเสนอท่ีวางและสภาพแวดลอม ท่ีเหมาะสมกับการละเลน

ลานนาของเดก็อาย ุ6-10 ป ใน จ.เชียงใหม (ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับฯ ขอท่ี 3) 
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เกณฑการแบงการเลน ตามหลัก
สากล ของเด็ก อายุ 6-10 ป 

การละเลนลานนาของเด็ก

 
ทัศนคติ และความเชื่อ 

เกี่ยวกับที่วางและสภาพแวดลอมลานนา 
เกณฑการออกแบบทางกายภาพ 

ของที่วางและสภาพแวดลอมลานนา 

ประเภทและกลุมการละเลนลานนา 
ของเด็ก อายุ 6-10 ป 

เกณฑความตองการลักษณะที่วางและ 
สภาพแวดลอมที่เดก็ตองการ 

ประเภทและกลุมของที่วางและสภาพแวดลอม 
ทางกายภาพของลานนา 

การละเลนลานนาของเด็ก อาย ุ6-10 ป  
แบงตามลักษณะที่วางและสภาพแวดลอมที่เด็กตองการ 

ที่วางและสภาพแวดลอมทางกายภาพของลานนา  
แบงตามลักษณะที่วางและสภาพแวดลอมที่เด็กตองการ 

ที่วางและสภาพแวดลอม ที่เหมาะสมกับ 
การละเลนลานนา ของเด็กอาย 6-10 ป

เกณฑการเลือกพื้นที่ศึกษา เพื่อเปนตัวแทน
ของเด็กลานนา จ.เชียงใหม

พื้นที่สํารวจศึกษา โดยการสังเกต 
แบบไมมีสวนรวม ใน จ.เชียงใหม

ที่วางและสภาพแวดลอม ที่เหมาะสมกับ 
การละเลนลานนา ของเด็ก อายุ 6-10 ป ใน จ.เชียงใหม 

สรางแบบจําลองเพื่อสาธิตการนําเสนอที่วางและสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสมกับการละเลนลานนา ของเด็ก  

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงวิธีการ ขั้นตอนการศึกษาและการสรุปผล เพื่อหาที่วางและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมของการละเลนลานนาของเด็ก อายุ 6-10 ป ใน จ.เชียงใหม 
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ตารางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
จากขอมูลภาคเอกสารท่ีไดเลือกสรรมาแลว ผูเขียนไดใชการจําแนกกิจกรรมการเลนของเด็ก 

ตามความตองการสภาพแวดลอมตางๆ กัน ตามวิธีการแบงของ Anita rui olds (1999) และ 
สภาพแวดลอมท่ีเด็กตองการใชในการเลน Mitsaru Senda (1992) ตามท่ีไดอธิบายไวแลวในบทที่ 2 
มาทําการออกแบบตารางแสดงความสัมพนัธเพื่อใชในการจําแนกการละเลนลานนาจํานวน 140 รายการ 
ออกเปนกลุมตางๆ แยกตามกิจกรรมการเลน และลักษณะของพื้นท่ีวางท่ีใช โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
การละเลนลานนา เม่ือวิเคราะหตามกิจกรรมการเลน และลักษณะท่ีวางท่ีใช 

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 3.1  แสดง เกณฑการจัดแบงพืน้ท่ีและสภาพแวดลอม เพื่อใหรองรับกิจกรรมการเลนท่ีตางกัน
ของเด็ก   (ท่ีมา : Anita rui olds, 1999) 
 

การเลนของเด็กตองการสภาพแวดลอมท่ีเดก็ใชเปนพื้นท่ีในการเลน สามารถแบงได 6 ประเภท 
(Mitsaru Senda, 1992) ไดแก 

1. สภาพแวดลอมท่ีมีองคประกอบทางธรรมชาติ (Nature Spaces) 
2. สภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีราบเปดโลงกวางขวาง (Open Spaces) 
3. สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเปนทางยาว (Road Spaces) 
4. สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะผจญภัย (Adventure Spaces) 
5. สภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีหลบซอน เงียบสงบ (Hideout Spaces) 
6. สภาพแวดลอมท่ีมีโครงสรางท่ีเด็กเลนได (Play Structure Spaces) 
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เม่ือวิเคราะหความตองการที่เกี่ยวของกับการเลนของเด็ก 2 ประการขางตนเขาดวยกนั จะได
ตารางแสดงความสัมพันธดงันี้ 
 Quite Zone Messy Zone Active Zone 

Quite 
Activities 

Structure 
Activities 

Craft and 
Discovery 
Activities 

Dramatic 
play 

Activities 

Large-motor 
Activities 

Nature Spaces      
Open Spaces      
Adventure Spaces      
Road Spaces      
Hideout Spaces      
Play Structure 
Spaces 

     

ตารางท่ี 3.2 แสดงความสัมพันธเด็กมีความตองการใชสภาพแวดลอม ท่ีมีการจัดแบงเปนสวนๆ เพือ่
รองรับกิจกรรมการเลนของเด็ก (Anita rui olds, 1999) กับ การเลนของเด็กตองการสภาพแวดลอมท่ี
เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลน (Mitsaru Senda, 1992) 
  

จากตารางท่ี 3.2 สามารถอธิบายไดวา ผูเขียนไดทําการวเิคราะหการละเลนลานนาเพื่อแบงตาม
ตามตารางดังกลาว โดยมุงเนนท่ี การแยกกลุมกิจกรรมหรือพฤติกรรมการเลนกอน โดยวิเคราะหจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของในสวนของกฎ กติกา การเลน วาการละเลนใด มีพฤติกรรมการเลนอยางไร ซ่ึง 
สามารถจําแนกได 5 กลุมพฤติกรรม ตามรายละเอียดดังนี้  

1. Quite Activities เปนการเลนท่ีมีพฤติกรรมผอนคลาย เนนความสงบเงียบ เชน เปนการ
เลนในลักษณะเหกลอม ซ่ึงในการชุมชนลานนานั้นมีบทเหกลอมเดก็ แยกจากการเลนใน
ลักษณะเหกลอม แตอยางไรก็ตาม ก็มีการใชภาษาถ่ินในการรองเลน  

2. Structure Activities เปนการเลนท่ีมีพฤติกรรมการใชความคิดในการแกปญหา เพื่อเปน
การฝกเชาวนปญญาใหแกเด็ก 

3. Craft and Discovery Activities เปนการเลนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ และ
การเลนในลักษณะการเลนแบบคนพบส่ิงใหมๆ หรือ ประสบการณใหมของเด็ก เชน การ
นําวัสดุตางๆ มาประดิษฐเปนอุปกรณหรือเร่ืองราวหลักในการเลน  

4. Dramatic play Activities เปนการเลนท่ีมีพฤติกรรมเกีย่วกับการเลนสวมบทบาท เปน
การจําลองสภาพแวดลอมหรือสภาพสังคมท่ีเด็กอาศัยอยูผานทางการเลน  

5. Large-motor Activities  เปนการเลนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเนนทักษะการ
เคล่ือนไหวรางกาย เพื่อฝกฝนพละกําลัง การทํางานเปนกลุม การรวมมือกัน และความ
วองไวคลองแคลวของรางกาย 
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ในสวนของสภาพแวดลอมและท่ีวาง ท่ีเดก็ใชเปนพื้นท่ีในการเลนนั้น Mitsaru Senda (1992)   
แบงออกเปน 6 ประเภท ตามท่ีผูเขียนไดอธิบายไวในบทที่ 2 แลว กลาวคือ 

1. สภาพแวดลอมท่ีมีองคประกอบทางธรรมชาติ (Nature Spaces)  
ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมีธรรมชาติเปนเร่ืองราวหรือองคประกอบหลัก เชน เนินและสภาพ
พื้นท่ีท่ีตางระดับกัน รองน้ําหรือแองน้ํารวมท้ังบริเวณริมตล่ิง ลานดิน ลานทราย พื้นท่ีท่ี
สามารถเลนโคลน ปนดิน หรือ ขุดดินใหเปนรอง หลุม หรือ ขุดแตงสภาพพืน้ท่ีเพื่อการเลนได 
รวมท้ังสภาพตนไมพืชพนัธตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเลน หรือการสรางเร่ืองราวประกอบการ
เลน เชน ดอกไม กิ่งกาน หรือ ใบ ท่ีใชในการเลน เปนตน 

2. สภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีราบเปดโลงกวางขวาง (Open Spaces)  
ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเปนท่ีโลง อาจจะเปนลานดินเรียบ หรือมีตนหญากไ็ด แตตอง
มีลักษณะโลง โปรง แวดลอมดวยตนไมเพือ่เปนเขตแนวหรือใหรมเงา จะแตกตางจาก
สภาพแวดลอมท่ีมีองคประกอบทางธรรมชาติในขอ 1 คือ พื้นท่ีราบเปดโลงกวางนี้ จะเปนพืน้ท่ี
ราบ ไมมีเนินหรือสภาพภูมิประเทศท่ีเปล่ียนแปลง ขนาดท่ีราบนี้อาจจะเปนท่ีราบโลงภายใน
บาน ละแวกบาน หรือชุมชน ก็ได  

3. สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเปนทางยาว (Road Spaces)  
ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเปนท่ีโลงท่ีมีทิศทางทอดไปในแนวยาว อาจจะมีความคดเคี้ยว
หรือลาดชันเล็กนอยไปตามสภาพพ้ืนท่ีได แตเนนลักษณะเปนทางยาว อาจจะขนานไปกับ
ทางเดินหรือทางสัญจร หรือใชรวมกับทางสัญจรได หากไมมีการจราจรท่ีคับค่ัง 

4. สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะผจญภัย (Adventure Spaces)  
ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเปนสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงมีความหลากหลายของระนาบ ระดับ หรือ
ความซับซอนในการรับรูของเด็ก เชน พื้นท่ีตางระดับ ท่ีเด็กสามารถไต ปน หรือโหนตัวได 
โดยพ้ืนท่ีนั้นตองกอใหเกิดความรูสึกต่ืนเตน นาคนหา และกระตุนใหเด็กเกดิการสราง
จินตนาการขณะท่ีเลน 

5. สภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีหลบซอน เงียบสงบ (Hideout Spaces)  
ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเปนสวนตัว อาจจะเปนพื้นท่ีในหอง มุมตางๆ ภายในอาคาร 
หรือ พื้นท่ีใดก็ตามท่ีเด็กไดใชเพื่อพกัผอน หยอนใจ คลายอารมณ ในพื้นท่ีดังกลาวเดก็จะเกิด
ความคิดและจนิตนาการมากท่ีสุด เนื่องจากรางกายจะสงบ ไมคอยเคล่ือนไหว อยางไรก็ตาม 
เด็กหลายคนเลือกใชสภาพแวดลอมนี้ทํากิจกรรมเงียบสงบท่ีตองการ เชน นอนเลน นั่งเลน อาน
หนังสือ เปนตน รวมท้ังอาจจะใชเปนพื้นท่ี ท่ีเฝาดูเด็กอ่ืนๆ เลนกันในพื้นท่ีใกลเคียงดวย 

6. สภาพแวดลอมท่ีมีโครงสรางท่ีเด็กเลนได (Play Structure Spaces)  
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ไดแก สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเปนโครงสรางตางๆ ท่ีเด็กสามารถเขาไปเลนกับโครงสราง
นั้นไดโดยปลอดภัย อาจหมายถึงโครงสรางท่ีไดรับการออกแบบมาอยางดีเพื่อเปนสถานท่ีเลน
ของเด็ก หรือ โครงสรางสวนหนึ่งสวนใดของอาคารก็ได เชน เสา คานยกระดับ เปนตน  

 
 จากตารางท่ี 3.1 สามารถอธิบายไดวา ในสภาพแวดลอมท้ัง 6 ลักษณะที่เด็กตองการใชเปนพืน้ท่ี
เลนนั้น สามารถเกิดกิจกรรมการเลนท่ีมีลักษณะพฤติกรรมตางๆกนัได ดังนั้นผูเขียน จึงไดใชตาราง
ดังกลาวเพื่อทําการจําแนกแยกแยะ การละเลนลานนา จํานวน 140 รายการ ออกตามกิจกรรมการเลน
ของเด็ก (Activities) และสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลน (Spaces) สามารถแยกไดตาม
ตารางตอไปนี ้ 
 
 Quite Zone Messy Zone Active Zone 

Quite 
Activities 

Structure 
Activities 

Craft and 
Discovery 
Activities 

Dramatic 
play 

Activities 

Large-motor 
Activities 

Nature Spaces   15 1 9 
Open Spaces 2 16 3 7 62 
Road Spaces     15 
Play Structure 
Spaces 

    5 

Starting Game* 5 
ตารางท่ี 3.3 แสดงการละเลนลานนาจํานวน 140 การละเลน เม่ือวิเคราะหตามกิจกรรมการเลนของเด็ก 
(Activities) และสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลน (Spaces) 
หมายเหตุ *Starting Game คือการเลนเพือ่เร่ิมตนในการแบงกลุม แบงฝาย หรือ เลือกผูเร่ิมเลน  
  

จากการวิเคราะหเพื่อจําแนกการละเลนลานนาออกเปนกลุมตางๆนั้น ผูเขียนไดอาศัย
เอกสารอางอิง ภาพถาย บทความ และเอกสารอ่ืนๆ จํานวนมาก ท้ังท่ีเกีย่วกับการละเลนลานนาโดยตรง
และท่ีเกีย่วของกับการละเลนพื้นถ่ินในทองถ่ินอ่ืนๆ เนื่องจากหลังจากท่ีผูเขียนไดทําการศึกษาใน
รายละเอียดลงไปแลว พบวาการละเลนพื้นถ่ินของเด็ก มีความคลายคลึงกันโดยท่ัวไป อาจจะแตกตางใน
ภาษาพดู หรือ กติกาการเลนบางประการแตรูปแบบของการเลนจะมีความละมายคลายคลึงกันมาก 
โดยเฉพาะ การละเลนพื้นถ่ินในภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงมีสภาพสังคมแบบเกษตรกรรมเชนเดียวกัน 
จึงมักจะมีการละเลนพื้นถ่ินท่ีคลายคลึงกัน ตางกันท่ีบทรอง บทพูด หรือช่ือการละเลน ดังนั้น ภาพถาย 
ภาพวาด ในบางการละเลนลานนา ท่ีไมมีแลวในปจจุบัน ผูเขียนจึงไดเทียบเคียงรูปแบบการเลนและ
กติกาการเลนกับการละเลนพื้นถ่ินใกลเคียง เพื่อใหไดเกดิความเขาใจในการจําแนกการละเลนลานนา
เพื่อวิเคราะหและเปนขอมูลในการเก็บขอมูลภาคสนามตอไป 
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บันทึกการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 เม่ือผูเขียน ไดรวบรวมเอกสาร ศึกษาและทําความเขาใจ วิเคราะหเกีย่วกับการละเลนลานนา
จํานวน 140 รายการ เพื่อแยกออกเปนกลุมกิจกรรมตางๆกัน และแยกตามการใชสภาพแวดลอมชนิด
ตางๆ ดังกลาวไปแลวนัน้ ผูเขียนไดเก็บรวมรวมรูปวาด ภาพเขียน หรือรูปถายท่ีสามารถอธิบายหรือ
บรรยายถึงการละเลนชนิดตางๆ เพื่อนําไปประกอบ เปรียบเทียบในการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ไดดําเนนิการโดยผูเขียนไดไปติดตอขออนุญาตผูท่ีเกี่ยวของ ตาม
ข้ันตอนตางๆ เพื่อใหสามารถเขาไปบันทึกภาพ นั่งสังเกต และอยูในพืน้ท่ีของทางโรงเรียนไดตามท่ีได
วางแผนการดาํเนินการวิจยัไว ซ่ึงไดเลือกชวงภาคการศึกษาเพื่อลงไปเกบ็ขอมูล ท้ังภาคเรียนท่ี 1 และ
ภาคเรียนท่ี 2 เพื่อใหครอบคลุมฤดูกาลทั้งฤดูฝนและฤดหูนาว สวนในฤดูรอน โรงเรียนมีการปดภาค
เรียนฤดูรอนจงึไมไดไปทําการศึกษาภาคสนาม 
 ในชวงเวลาท่ีลงไปเก็บขอมูลภาคสนามนัน้ ผูเขียนไดเลือกไดใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม โดยมีอุปกรณชวยในการเก็บขอมูล คือกลองถายภาพ และสมุดจด โดยในข้ันแรก ผูเขียนไดทดลอง
ทําการเก็บขอมูลจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อทดลองกระบวนการ
เก็บขอมูลโดยวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการถายภาพ ผูเขียนพบวา วิธีการดังกลาวสามารถ
ใชไดดี เด็กท้ังหญิงและชายไมมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป อันจะเปนอุปสรรคตอการเก็บขอมูล เด็ก
ยังคงเลนกันเปนปกติ และเด็กบางกลุม กใ็หความสนใจเม่ือผูเขียนเร่ิมทําการบันทึกภาพขณะท่ีพวกเขา
กําลังเลน เชน เด็กบางคนจะพูดคุยซักถาม หรือ บอกวากาํลังเลนอะไร เรียกวาอะไร วธีิการเลนอยางไร
เปนตน และส่ิงท่ีพบจากการเก็บขอมูลภาคสนามคือ เด็กๆ มักจะใหความสนใจเม่ือเห็นภาพวาดหรือรูป
ถาย ท่ีเปนภาพการละเลนพืน้ถ่ิน โดยมักจะเขามาดู บางรายก็พูดคุยใหขอมูลวาเคยเลน หรือรูจักวาคือ
การละเลนอะไร ทําใหสามารถเขาใจพฤติกรรมการเลนและการเปล่ียนแปลงไปของการเลนได 

ในการลงเก็บขอมูลภาคสนามนั้น แมวาเดก็จะมีชวงเวลาวางระหวางวนั ในเวลาเชา กอน
ชวงเวลา 8.00 น. ในชวงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน และในชวงเวลาหลังเลิกเรียน ประมาณ 
15.30 น. เปนตนไป ก็ตาม  แตเดก็สวนใหญจะมีการเลนกันจํานวนมาก ในชวงเวลาหลังเลิกเรียนใน
เวลาเยน็ ระหวางรอผูปกครองมารับกลับบาน ซ่ึงมักจะเลนและสวนหนึ่งก็ทยอยกลับบาน จนเวลา 
18.00 น. เด็กนักเรียนจึงจะกลับบานเกือบหมดทุกราย ดังนั้นผูเขียนจงึไดเลือกชวงเวลาในการเก็บขอมูล
ภาคสนาม วาควรจะเปนเวลา 15.30 น. เปนตนไป จนถึงเวลา 18.00 น. 

เม่ือเร่ิมไปทําการเก็บขอมูลภาคสนาม ท่ีโรงเรียนปรินสรอยแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม ในภาค
เรียนท่ี 1 นัน้เปนชวงตนฤดฝูน อุปสรรคสําคัญคือสภาพดินฟาอากาศ แตถึงจะมีฝนตก จนกระท่ังลาน
เลนของเด็กเปนแองน้ําขังกระจายอยูโดยท่ัวไปก็ตาม ผูเขียนพบวา เดก็ยงัคงมีการเลนการละเลนลานนา 
ในพื้นท่ีท่ีสามารถเลนได เชนใตถุนอาคารหรือบริเวณท่ีมีรมเงา กันแดดกันฝนได แตเม่ือชวงเวลาใด 
หรือวันใดท่ีไมมีฝนตกในเวลาเย็น เดก็ๆจะออกมาเลนกระจายท่ัวบริเวณลานเลน แองน้ําตางๆ กลับเปน
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เร่ืองราวประกอบการเลนใหแกเดก็ๆ ในขณะท่ีเด็กบางสวนจะมีพฤติกรรมเชน นั่งเลน นั่งพูดคุยกนั เด็ก
บางสวนแมไมมีการกระทํากิจกรรมการเลนดวยตัวเองแตก็จะอยูรายลอมบริเวณกลุมการเลน เพื่อยืน
หรือนั่งดูการเลนท่ีเกิดข้ึน เด็กบางสวนจะใชเวลาระหวางรอกลับบานเพื่อรับประทานขนมและน้ําดื่ม 
ในขณะท่ีเดก็บางสวนใชเวลาในชวงเย็นเลนกีฬา หรือกจิกรรมนันทนาการอ่ืนๆ  

ในภาคการศึกษาท่ี 2 อันเปนชวงปลายฤดูฝนตอเนื่องฤดหูนาวนั้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม
เปนอุปสรรคตอการเลน จึงพบเห็นเด็กเลนการละเลนลานนาจํานวนมาก ท้ังกลุมจํานวนผูเลนและความ
หลากหลายของกิจกรรมการเลน ประกอบกบัทางโรงเรียนมีกิจกรรมนันทนาการ การไปทัศนศึกษานอก
สถานท่ี หรือการจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน จึงพบเห็นการละเลน
ลานนาจํานวนหน่ึง มีรูปแบบการเลนอยางเปนทางการ โดยมีครูอาจารยเปนผูจดัและแนะนําการเลน
ใหแกเดก็ เชน การวิ่งกระสอบ การวิ่งผลัด การประดิษฐมากานกลวยและของเลนจากวัสดุธรรมชาติ 
การปนดินเหนียว การเลนเกมสกระดาษตางๆ รวมท้ังการสงเสริมสุขภาพผานการเลนกระโดดเชือก
ใหแกนักเรียนทุกคน ไดลงมาเลนบริเวณสนามหญาและลานเลน ในคาบเรียนแรกหลังจากเคารพธงชาติ
เพื่อเปนการสงเสริมใหเดก็ไดออกกําลังกายและอบอุนรางกายในชวงท่ีอากาศมีอุณหภูมิลดตํ่าลง 

อยางไรก็ตามเนื่องจากท่ีต้ังของโรงเรียนไมไกลจากแมน้ําปง ในชวงท่ีผูเขียนไปเก็บขอมูล
ภาคสนาม ในภาคเรียนท่ี 2 ไดเกดิอุทกภัย มีน้ําทวมไหลบาลนตล่ิงมาจากแมน้ําปง โรงเรียนตอง
ประกาศหยุดในหลายชวงเวลา และแมวาระดับน้ําจะลดลงเขาสูภาวะปกติก็ตาม สนามหญาอันเปน
บริเวณกวางท่ีเด็กเคยใชเปนพื้นท่ีสวนหน่ึงในการเลนมีสภาพน้ําทวมขัง เด็กจึงไมไดรับอนุญาตใหไป
เลนในบริเวณสนามหญา จึงเปนขอเสนอแนะของผูเขียนจากประสบการณการไปเก็บขอมูลภาคสนาม
วา การออกแบบสนามหญาของโรงเรียน นอกจากจะเปนพื้นท่ีสีเขียว และรองรับการทํากิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียนแลวนั้น ควรมกีารปรับปรุงเร่ืองระบบการระบายนํ้าใหสามารถระบายนํ้าทวมขังออกไปได
อยางรวดเร็วภายหลังฝนตกหนัก หรือ มีปญหาเกี่ยวกับน้ําทวมขังดังท่ีไดยกตัวอยางขางตน 

จากการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูเขียนพบวา แมทางโรงเรียนจะมีเคร่ืองเลน เชน ชิงชา ไมกระดก 
กระดานล่ืน จดัไวใหเด็กเลนก็ตาม แตเดก็ๆ ยังชอบเลนการละเลนลานนา เนื่องจากเปนการเลนท่ีขยาย
จํานวนผูเลนได เม่ือผูเลนเปลี่ยนจํานวนไปก็สามารถปรับเปล่ียนกติกาซ่ึงเปนขอตกลงรวมกันภายใน
กลุมผูเลนได ไมมีการใชอุปกรณในการเลนและพืน้ท่ีเลนท่ีเฉพาะเจาะจงเหมือนการเลนกีฬา เด็กบาง
กลุมจะใชอุปกรณท่ีมีมาใชรวมกันในการเลน เชน เสนยางรัดท่ีรอยตอกันของผูเลนแตละคน นํามารอย
ตอกันสามารถปรับเปนเสนยาวท่ีรองรับ ขยายพื้นท่ี และเพิ่มจํานวนผูเลนในกลุมได เปนตน 

การเลนของเด็กๆ นั้น มักจะมีการเลนท่ีไดรับความนิยมหมุนเวียนไปตามชวงเวลา จากการ
พูดคุยสอบถามอาจารยในระดับชวงช้ันท่ี 1 (ประถมศึกษาปท่ี 1-3 ) นี้ ทําใหทราบวา เด็กจะนิยมเลน
การละเลนเลียนแบบกนั หรือเลนตามๆกัน เชน ในบางชวง จะนิยมเลนไมเก็บ ซ่ึงใชอุปกรณคือ แทงไม 
เล็กๆ เสนผาศูนยกลางประมาณไมเกนิ 1 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ขนาดเทาๆ 
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กัน 12 อันและลูกบอล 1 ลูก (จากการสํารวจ พบวา มีการใชไมตะเกียบ หรือแทงสีเมจกิ แทนแทงไม 
และลูกบอลนัน้ มีการใชลูกบอลยาง ลูกเทนนิส ลูกปงปอง เปนตน) จะมีเด็กจํานวนมากนําอุปกรณการ
เลนมาโรงเรียนดวยเพื่อใชเลนกับกลุมเพือ่นในเวลาเยน็ และไดรับความนิยมแพรกระจายไปอยาง
รวดเร็ว ความนิยมการเลนชนิดนั้นๆ จะคงอยูในชวงเวลาหน่ึง (คลายเปนแฟช่ันสมัยนยิม) แลวก็คอยๆ
คลายความนิยมลงไป แตในชวงเวลาอ่ืนของปตอไป ก็จะหมุนเวยีนมาไดรับความนยิมใหมจากเดก็รุน
ใหมตอเนื่องไปทุกป สวนการเลนบางอยางจะนิยมเลนไดตลอดป เชน การกระโดดเชือกในรูปแบบ
ตางๆ การเลนไลจับ เปนตน  

อยางไรก็ตาม เด็กสวนหน่ึง ไดใชสภาพพืน้ท่ีและอาคารเรียนเปนพื้นท่ีเลน แตเนื่องจากอาคาร
เรียนไมไดถูกออกแบบใหมีโครงสรางเพื่อรองรับพฤติกรรมการเลนของเด็ก อาคารเรียนบางหลังจงึไมมี
ใตถุนสูง ท่ีเปนบริเวณท่ีเดก็สามารถเลนได อาคารบางหลังยกใตถุนสูงในบางชวงเสา เด็กสามารถใช
พื้นท่ีเปนพืน้ท่ีเลนได แตมีการปรับเปล่ียนกฎกติกาการเลนบางอยางใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีมี
อยู เชน การเลนข้ีแนดเสา หรือการเลนลิงชิงหลักของภาคกลาง ซ่ึงหมายถึงการเลนไลจับโดยมีจุดพักอยู
ท่ีเสาแตละตน ตามกติกาเดมินั้น เดก็จะตองยืนเสาตนละ 1 คน เม่ือพื้นท่ีไมเพียงพอตอการรองรับการ
เลน เด็กจึงแกไขปญหาและปรับเปล่ียนโดยการตกลงรวมกันในกลุม เชน เสา 1 ตน มี 4 ดาน เดก็
สามารถเลือกยืนท่ีเสาดานใดดานหนึ่งกไ็ด ทําใหสามารถแกไขปญหาและทําการเลนไดตามตองการ 

ในการเลนของเด็กพบวาพื้นท่ีเลนของเด็กนั้น ยังขาดพื้นท่ีสนับสนุนและใหความสะดวกสบาย 
รวมท้ังความปลอดภัยอีกหลายประการ เชน จุดวางกระเปาและสัมภาระ ท่ีปองกันแดดฝนได พืน้ท่ีเลน
บางบริเวณหางไกลจากจดุท่ีเด็กสามารถเดนิไปดื่มน้ําสะอาดหรือเขาหองน้ําไดสะดวก หรือการเลนบาง
พฤติกรรม เชน การกระโดดเชือกในระดบัความสูงตางๆกันนั้น เด็กจะมีการเตรียมกางเกงมาผลัดเปล่ียน
เนื่องจากสวนมากจะเปนเดก็หญิงเลน จึงตองเปล่ียนกระโปรงเปนกางเกงขาส้ันหรือกางเกงวอลม เด็ก
จึงตองการหองผลัดเส้ือผา หรือหองน้ําท่ีมีพื้นแหง ไมเปยกแฉะ และบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีเลนท่ีสามารถ
วางกระเปาและสัมภาระตางๆ ไดโดยปลอดภัย ในขณะท่ีพื้นท่ีบางสวนเปนการซอนทับกันของการใช
ท่ีวางนั้นๆ เชน บริเวณเปนบันไดหรือทางสัญจร เชน โถงทางเดินหนาหองเรียนหรืออาคารเรียน ซ่ึงมีผู
สัญจรไปมา ในขณะท่ีเด็กบางกลุมมีกิจกรรมการเลนอันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแกท้ัง 2 ฝายได เชน การ
กระโดด การวิง่ไลจับ เปนตน อยางไรก็ตามบริเวณท่ีผูเขียนเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนไดมีการ
จัดทําจุดสัญญาณเพ่ือเปนการแจงเตือนแกเด็กอยางชัดเจน เชน มีราวเหล็กกั้นบริเวณท่ีจอดรถ ซ่ึงอยูติด
กับโถงทางเดินท่ีเด็กนั่งพักคอย เปนตน 
 จากการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูเขียนยังไดมีโอกาสไดพดูคุยกับผูปกครองบางคนท่ีมารอรับบุตร
หลาน และบุตรหลานกําลังเลนกับเพื่อนอยู จึงไดทราบขอมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการวา บางคนบานอยูไกล การคมนาคมตองใชเวลานานเนื่องจากปญหารถติด ผูปกครองจึงอนุญาต
ใหเดก็ไดเลนเพื่อรอเวลาใหการจราจรไมแออัด จึงจะเดนิทางกลับบาน ผูปกครองบางสวนก็ไดกรุณาให
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ขอมูลแกผูเขียน เชน ในละแวกบานท่ีพักอาศัยเด็กไมมีเพือ่นในวัยไลเล่ียกัน ท่ีจะสามารถเลนในละแวก
บานไดเชนในอดีต บางครอบครัวอาศัยในสถานท่ีท่ีไมมีพื้นท่ีเลน เชน คอนโดมิเนียม หรือหองแถว การ
เลนจึงตองลงไปเลนในลานจอดรถหรือบนบาทวีถีซ่ึงในความเห็นของผูปกครอง คือพื้นท่ีท่ีไมปลอดภัย 
ในขณะท่ีสอบถามอยางไมเปนทางการนั้น ผูเขียนสังเกตพบวา การละเลนบางอยางโดยเฉพาะ
การละเลนท่ีเปนบทรองหรือคําพูดท่ีเปนภาษาถ่ินจะสูญหายไป แมแตผูปกครองกับเด็กจํานวนมาก 
มักจะสนทนากันดวยภาษาไทยภาคกลาง ไมไดส่ือสารกันดวยภาษาถ่ิน(คําเมือง) แตอยางไรก็ตาม  
มีผูปกครองบางราย ไดใหขอมูลวาเม่ืออยูท่ีบาน บางคร้ังก็มีการเลนการละเลนลานนากับบุตรหลาน 
หรือมีการสอนใหบุตรหลานหัดเลน หรือหากไมมีการเลน การสอนใหเลน ก็มักจะเปนการบอกเลาให
บุตรหลานทราบวาในอดตี พอแมหรือปูยาตายายเคยมีการเลนอะไร เลนอยางไร ท่ีไหน เปนตน 
  

ในสวนบทที่ 4 อันจะเปนบทท่ีผูเขียนจะไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลภาคเอกสารและ
ภาคสนาม โดยแยกเปนผลการวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร เพื่อใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการเลนลานนา
ของเด็กและสภาพแวดลอมของการเลนลานนาในอดีต และ  จากผลการเกบ็ขอมูลภาคสนาม อยาง
ตอเนื่อง ตลอดท้ัง 2 ภาคการศึกษาดังท่ีกลาวมาแลว รวมท้ังการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ทําให
สามารถจําแนกไดวา การละเลนลานนาชนดิใด ท่ียังคงมีการเลนอยูในปจจุบัน การละเลนใดที่ยังคงมี
การเลนในปจจุบันแตมีการเปล่ียนแปลงไป และการละเลนใดท่ีไมพบวามีการเลนอีกเลยในปจจุบัน  
รวมท้ังการนําเสนอสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการเลนลานนาชนิดตางๆ  ตอไป 


