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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจยัคร้ังนี้ มุงศึกษาเกีย่วกับ ท่ีวางและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกบัการละเลนลานนาของ 

เด็กประถมตน ในจังหวดัเชียงใหม โดยวิธีการเก็บขอมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary study) 
การเก็บขอมูลภาคสนาม ใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) และการ
เก็บขอมูลภาคสนาม ใชวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal Interview) ตามวิธีการศึกษา
เพื่อสรุปขอมูล ดังนี้  
4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร 
  4.1.1  สภาพแวดลอมลานนา 
  4.1.2  การละเลนลานนา  
4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม  

4.2.1  การละเลนลานนาท่ีมีอยูในปจจุบัน 
4.2.2  การละเลนลานนาท่ีมีในปจจุบัน แตมีการเปล่ียนแปลงไป 
4.2.3  การละเลนลานนาไมมีในปจจุบัน 
 

4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร 
 

4.1.1  สภาพแวดลอมลานนา  Lanna’s environments 
 จากเอกสารตางๆ ท่ีกลาวถึงสภาพแวดลอมของลานนา พบวาจะมีการบันทึกอยูใน 2 ลักษณะ 
ไดแก 
1. จากแหลงขอมูลท่ีอางอิงได เชน เอกสารวิชาการ ตํารา บทความ ขอเขียน รูปถาย บันทึก เปนตน 
ขอมูลสวนมากจะเปนขอมูลเกี่ยวกับกายภาพ หากมุงเนนประเด็นใดแลวก็มักจะอธิบายเพยีงในประเด็น
นั้น ยังขาดความตอเนื่องเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันใหเกิดความเขาใจในภาพรวม 
2. จากแหลงขอมูลภูมิปญญาพ้ืนถ่ิน เชน แฝงอยูในจารีต ประเพณวีัฒนธรรม ความเช่ือ ขอหาม(ขึด) 
ศาสนพิธีพื้นเมือง คํารองจากเพลงพื้นถ่ิน ตําราอาหาร เปนตน แมวาขอมูลเหลานี้จะมีจํานวนมาก แต
มักจะอยูในรูปของการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภมิู และสวนมากจะเปนขอมูลท่ียังไมไดมีการ
ตีความหรือวเิคราะหในเชิงอธิบายตามหลักเหตุผลมากเทาใดนัก และสวนหนึ่งเปนการปฏิบัติแฝงอยูใน
จารีตประเพณคีติความเช่ือ จงึเปนเร่ืองละเอียดออนในการวิเคราะห  
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แมวาชาวลานนาจะมีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนเปนวัฒนธรรมเฉพาะกลุมของตนเอง แตไม
คอยมีการบันทึกเกีย่วกับสภาพแวดลอมมากนัก ท่ีพบหลักฐานเปนลายลักษณอักษร ก็คือการบันทึกเปน
อักษรธรรม (ตัวเมือง) ซ่ึงชาวลานนา เคารพภาษา และอักขระ ดวยวาสวนใหญจะถูกบันทึกพระธรรมคํา
สอนของพระศาสนา (ปฐม พัวพันธสกุล, 2547) ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม สวนหนึ่งจะพบ
ในลักษณะของ ศาสนพธีิพื้นเมือง ตําราพื้นเมือง หรือ ขึด (ขอหาม) ตางๆ หรือแฝงในวิถีชีวิตพืน้บาน 
(เชนเพลงกลอมเด็ก) ซ่ึงตองอาศัยการตีความเพ่ือทําความเขาใจ  

 
ความเชื่อเก่ียวกับการเลือกตําแหนงทําร้ัวและประตูร้ัวบานของลานนา 
 บานเรือนลานนาแตละหลังนั้น มีการแบงอาณาเขตของแตละบานโดยใชการลอมร้ัวไมไผท่ีมี
ลักษณะโปรงเปนการบอกอาณาเขตอยางหลวมๆ ไมมีความมุงหมายท่ีจะใชสอยขอบเขตทางกายภาพ
อยางม่ันคงแข็งแรง (อนวุิทย เจริญศุภกุล และวิวฒัน เตมียพันธ, 2539) ร้ัวของลานนาจึงมีลักษณะท่ีแบง
ได 3 ลักษณะไดแก (ดูรูปท่ี 4.1) 
1. ร้ัวสลาบ  ร้ัวไมไผขัดแตะตามแนวต้ังขัดชิดกันเปนลายดัดอยางแนนมองไมทะลุรอดไปได  
  นิยมใชเปนร้ัวหนาบานท่ีอยูชิดกับถนนใหญ 
2. ร้ัวตาแสง  ร้ัวไมไผขัด เปนตารางส่ีเหล่ียมโปรง โดยสวนมากใชเปนร้ัวขางและร้ัวหลังบาน  
3. ร้ัวต้ังบอง  ร้ัวช่ัวคราว เปนร้ัวโปรงใชไมรวกลําเล็กๆ มาวางสอดในชวงเสาไมเนื้อแข็ง 
  ตามแนวนอนหางกันราวคืบกวา ๆ มีไมประมาณ 3-4 ลํา 

  
ร้ัวสลาบ         ร้ัวตาแสง         ร้ัวต้ังบอง 

รูปท่ี 4.1 แสดงร้ัวแบบตางๆ ของลานนา 
ท่ีมา อนุวิทย เจริญศุภกุล และววิัฒน เตมียพันธ (2539) 
 
ชิดขอบร้ัวนี้ชาวบานนิยมปลูกไมดอกพุมเต้ียและไมเล้ือย ไมเล้ือยท่ีนิยมปลูกมักเปนไมท่ี

รับประทานได  ปจจุบันนี้ร้ัวหนาบานท่ีชิดถนนหลักนั้น ชาวบานชนบทนิยมปลูกตนชาเปนพุมแนน 
แลวตัดเปนแนวคลายกําแพง  อยางมีระเบียบลดความแข็งกระดางลง และยังใชกรองฝุนละอองจากถนน
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ไดเปนอยางดี สวนประตูสําหรับปดกั้นบงบอกอาณาเขตและใหความปลอดภัยนั้น เปนเพียงไมไผขัด
แตะคลายร้ัวสลาบ หรือ ร้ัวตาแสง หรือเปนประตูโปรงคลายร้ัวต้ังบอง (อนุวิทย เจริญศุภกุล และวิวัฒน 
เตมียพันธ,2539)  

ลานนามีความเช่ือเกี่ยวกับการทําเปดชองร้ัวบาน เพื่อทําประตูทางเขา พบในตําราศาสนพิธี
พื้นเมืองกําหนดแบงร้ัวบานตามทิศท้ัง 4 ออกเปน ทิศละ 6 สวนเทาๆ กัน แตละสวน มีคํากํากับไว โดย
แยกเปนคําท่ีมีความหมายเปนมงคล และอวมงคล (ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ, 2540) ดงันี้ 

 
 

เสียของ 
 
เสียของ 

มีขาวของ 
เงินคํา 

จักเปน 
ถอยความ 

ม่ังมูลเงินทอง 
จักทุกขใจ

มาก 

เสียของ 
น้ําตาตก  
บขาดสาย 

เจ็บไขไดปวย 
 
 

 
ข้ีไรขาวของ 
บมีพอใช 

สมฤทธ์ิดวย
ขาวของเงิน

คํา 
เข็ญใจบด ี

เปนนาย 
แกทาน 

 

มีขาวของ 
เงินทองดีมาก 

ชางมา 
ขาคนใชมาก 

 

มีขาวของ 
เงินทอง 
โชคดีมาก 

ทานเกลียดชัง 
         มักมี
โทษ 

น้ําตาตกบ
ขาด 

มีขาวของ 
เงินคํามาก 

มีชางมาวัว
ควายขาวของ 

 
อายุส้ัน 

มีคนใชสบาย 
 
โจรลักของ 

รูปท่ี 4. 2 แสดงตารางศาสนพิธีพื้นเมือง เกีย่วกับการทําประตูบานของลานนา 
 ท่ีมา ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ (2540) 
 
 
 

ทิศตะวันออก 
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จากตารางศาสนพิธีพื้นเมืองท่ีมีคําตางๆ กํากับไวขางตน (รูปท่ี 4.2) สามารถนํามาจัดโดยแทนคาสี ดงันี้ 
     ทิศตะวันออก   

 
แทนบริเวณท่ีมีคํามงคล 
แทนบริเวณท่ีมีคําอวมงคล 
 

 
 
 

 รูปท่ี 4.3 แสดงตําแหนงท่ีสามารถทําประตูบานของลานนา 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
พบวาจะมีตําแหนงท่ีสามารถทําประตูได สลับกับบริเวณท่ี ไมควรทําประตู โดยมีการกําหนด 

ทิศตะวนัออกเปนทิศท่ีใชกํากับ (ดูรูปท่ี 4.3)  
 หากทดลองนาํรูปท่ี 4.3 มาวางตอกัน (ในกรณีท่ีท่ีดินเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส) แลวลากเสนสมมติ
แทนเสนทางการสัญจร (Circulation) เช่ือมผานบริเวณที่ถือวาเปนประตูมงคลตามท่ีกําหนดในตาราง 
ศาสนพิธีพื้นเมืองกําหนดไว พบวา บานแตละหลังจะสามารถเปดประตูเพื่อใชเปนทางเดินผานจากบาน
หนึ่งไปสูบานหลังอ่ืนๆ ในละแวกเดียวกันได สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวลานนาท่ีอยูอาศัยแบบ
ชุมชนสังคมเกษตรกรรม ท่ีแตละครอบครัวจะมีการไปมาหาสูและรูจักสนิทสนมและดูแลซ่ึงกันและกัน
ในชุมชน สอดคลองกับ อนวุิทย เจริญศุภกุล และววิัฒน เตมียพันธ(2539) ท่ีกลาววา “ร้ัวท่ีชิดกับอาณา
เขตของเพ่ือนบาน จะเจาะชองทางเอาไวเพื่อเดินติดตอถึงกัน มีทางสัญจรเช่ือมไปยงัลานหรือขวงของ
แตละบานเพื่อเดินติดตอถึงกนัโดยตลอด”  

 
 
    
 
    

  
  

รูปท่ี 4.4  แสดงตําแหนงประตูบานของลานนาทุกหลังท่ีเปดเขาหากันได 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
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ความเชื่อเก่ียวกับโศลกในการเลือกตําแหนงเสามงคลของลานนา 
 บานเรือนลานนาแตละหลังนั้น เม่ือจะมีการสรางบาน จะมีความเช่ือเกีย่วกับตําแหนงในการ
กําหนดเสามงคลของบาน (เสาเอก ของบานภาคกลาง) โดยการกําหนด “โศลก” ซ่ึงเปนประโยคภาษา
ลานนา 7 ประโยค แตละประโยคมีความหมายแตกตางกนั วิธีการคือ เม่ือเจาของบาน ไดตําแหนงใน
การเลือกทําประตูบานแลว จะใชระยะ 1 วา ของเจาของบาน เปนสัดสวนในการบอกระยะหางของเสา
มงคล ตนแรกของบานท่ีจะสราง วาจะหางจากประตูร้ัวบานมากนอยเพียงใดโศลกท้ัง 7 ไดแก (มณ ี
พยอมยงค, 2529) 

1. น้ําบอแกวกิน๋เย็น  มีความหมาย ดี  
2. ผีเข็ญอยูตะลาง   มีความหมาย ไมด ี
3. เอาตูบหางแปงผามควาย  มีความหมาย ไมด ี
4. หยิบถงลายใสเงินยอย  มีความหมาย ดี 
5. ปนเขาออยผี   มีความหมาย ไมด ี
6. เอาลูกเศรษฐีเปนเปอน  มีความหมาย ดี 
7. ไมยังเถ่ือนเปนมงคล  มีความหมาย ดี 
การเลือกตําแหนงเสามงคลน้ัน จะเลือกโศลกท่ีมีความหมายดี ไดแก โศลกท่ี1, 4, 6 และ 7 ซ่ึงก็

หมายความวา เสามงคลจะหางจากประตูบาน ในระยะประมาณ 1, 4, 6 และ 7 วา ตามลําดับ ในกรณีท่ีถึง
โศลกท่ี 7 แลว เจาของบานยงัคิดวาระยะหางของเสามงคลจากประตูบานนั้นยังนอยเกนิไป ก็สามารถ
เร่ิมนับ โศลกท่ี1 ตอไปไดเร่ือยๆ จนกวาจะถึงโศลกท่ีมีความหมายดีและอยูในระยะท่ีเจาของบานพอใจ 
 จากการวิเคราะห สามารถอธิบายไดวา นี่เปนภูมิปญญาของชาวลานนา ในการคิดเร่ือง ท่ีวาง 
(Open Space, Semi-Public Space และ Public Space) ซ่ึงเปนระยะหางจากประตูหนาบานจนถึง
เสามงคล (ซ่ึงปกติมักจะอยูบริเวณกลางบาน) ทําใหเจาของบาน สามารถเลือกไดวาจะเลือกระยะหาง
เทาใด ซ่ึงรัศมีจากประตูบานท่ีเร่ิมนับโศลกแรกนี้เอง มีผลตอกายภาพคือพื้นท่ีขวงบาน ของบานแตละ
หลัง  
     โศลกท่ีมีความหมายด ี  โศลกท่ีมีความหมายไมด ี

รัศมี ท่ีเกิดจากขนาดสวนรางกายของเจาของบาน (วา) โดยใช 
หลักการของโศลก จากประตูบาน ไปจนถึงเสามงคล ทําใหเกดิ  
Space ท่ีมีขนาดแตกตางกนัตามท่ีเจาของบานตองการ พื้นท่ีวาง 
เพื่อใชเปนขวงบาน (พื้นท่ีลานเอนกประสงค) 

 
รูปท่ี 4.5 แสดงรัศมีของการกําหนดพื้นท่ีวาง (ขวง) ของบาน 
ท่ีมา  จากการวิเคราะห 

1   2   3    4   
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การกําหนดบริเวณท่ีวาง ซ่ึงจะกลายเปน “ขวงบาน” นี้มีความสําคัญ เนือ่งจากสังคมของลานนา 
เปนสังคมเกษตรกรรมเปนหลัก สอดคลองกับขอมูลท่ีกลาววา ชาวลานนาจะไดอาศัยขวงบานนีใ้หมี
หนาท่ีใชสอยเปนลานเอนกประสงค คือ เปนลานพักผอน ลานเด็กเลน ตากพืชผลท่ีเก็บเกีย่วแลวกอนข้ึน
ยุงฉาง รวมท้ังเปนทางผานไปละแวกบานใกลเคียง (เอกวทิย ณ ถลาง, 2544) และขวงบานบริเวณ
ดานหนาของตัวเรือนลานนา เปนสวนท่ีชวยใหเกิดมุมมองท่ีงดงามแกตัวเรือน (ววิัฒน เตมียพนัธ, 2528)  
 และหากวิเคราะหรวมกับ ลักษณะสถาปตยกรรมของลานนา พบวา เรือนของชาวลานนาเปน
เรือน 2 ช้ันใตถุนโลง บริเวณใตถุนนัน้ หากเปรียบเทียบกันกับสถาปตยกรรมสมัยใหม ก็เปนพื้นท่ี
เอนกประสงคท่ีมีหลังคาคลุม (เนื่องจากพ้ืนท่ีสําหรับอาศัยช้ันบนจะกนัแดดกันฝนใหพื้นท่ีใตถุนไดรอบ
ดาน) หากพืน้ท่ีวางบริเวณลาน ตอเนื่องจากทางเขาดานหนา มีระยะหางจากประตูมากพอท่ีจะใชงานได
เอนกประสงคสําหรับหลายกิจกรรม กห็มายความวา บานลานนา จะมี “พื้นท่ีเอนกประสงค” หรือ 
“Multi-Purpose Space” ท่ีเปนบริเวณท่ีโลงและบริเวณท่ีมีรมเงาปกคลุมอยู 2 สวนตอเนื่องกนั ทําให
มีความหลากหลายของพ้ืนท่ีใหเลือกใชงานไดหลากหลายกิจกรรม นอกจากนั้นยงัมีความเหมาะสมกับ
ภูมิอากาศของภาคเหนือ ท่ีมีแสงแดดจาในฤดูรอน ฝนตกมากในฤดูฝน และลมแรงในฤดูหนาว เพราะ
บานจะมีพื้นท่ีในลักษณะของ การเปล่ียนพืน้ท่ี ระหวางพืน้ท่ีในรมและพื้นท่ีกลางแจง (Transitional 

Space) 
 
ความเชื่อเก่ียวกับการเลือกตําแหนงปลูกบานของลานนา 

เนื่องจาก เรือนพักอาศัยในความหมายของชาวลานนา มิใชเปนเพยีงท่ีกําบังเพื่อพํานกัอาศัยท่ี
สะดวกสบาย อํานวยความสุขทางรูปกายเพียงอยางเดียว หากยังเปนท่ีสิงสถิตยของผีบรรพบุรุษท่ีคอย
ปกปองความช่ัวราย ควบคุมดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวใหดําเนนิไปตามกติกาของสังคม 
ท้ังตัวเรือนเอง ชาวลานนากถื็อวาเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีสามารถคุมครองปกปองอุบาทวภัยท่ีเปนส่ิงท่ีมอง
ไมเห็น (อนุวทิย เจริญศุภกลุ และววิัฒน เตมียพันธ,2539) 

ชาวลานนาจึงมีความเช่ือเกีย่วกับการเลือกตําแหนงปลูกบานในท่ีดนิเพื่อใหเปนตําแหนงมงคล  
พบในตําราศาสนพิธีพื้นเมืองกําหนดใหแบงท่ีดินนั้นออกเปน 25 สวนเทาๆ กัน (ดูรูปท่ี 4.6) โดย
กําหนดทิศตะวันออกกํากับไว แตละสวนมีคํากํากับไว โดยแยกเปนคําท่ีมีความหมายเปนมงคล และ
อวมงคล  (ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ, 2540) 

 
 
 
 



70 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงเอกสารพ้ืนเมืองเกี่ยวกับการเลือกตําแหนงปลูกบานของลานนา 
ท่ีมา ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ (2540) 
 
ดินแดนลานนาเดิมนั้น เปนเอกราช มีการถายทอดวฒันธรรมลานนามาเปนระยะเวลานาน ท้ัง

ในรูปขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียนและจารีตตางๆ …การคัดลอกและศึกษาคัมภีรธรรม
ลานนาท่ีถายทอดแกกันและกันตลอดมา เปนสวนท่ีทําใหภาษาและประเพณีวัฒนธรรมชาวเหนือทุกหัว
เมืองเปนเอกลักษณรวมของทองถ่ินและดนิแดนลานนา (มณี พยอมยงค, 2511) ดังนัน้แมวาเอกสาร
พื้นเมืองนั้น จะเปนเพียงบันทึกท่ีคัดลอกตอกันมา แตหากพิจารณาวา การเขียนบันทึกโดยใชอักขระท่ี
ชาวลานนาใหความเคารพ กน็ับวาตองเปนเอกสารท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากชาวลานนาถือวา ศาสนา
เปนส่ิงสูงสุดในชีวิต ดังนั้นเอกสารท่ีบันทึกดวยอักขระเดียวกันกับท่ีใชบันทึกพระธรรมคําสอนของ
พระศาสนา ท่ีเรียกวา “อักษรธรรม” นั้น จึงตองเปนการคัดลอกเพ่ือถายทอดขอความ การคัดลอกแตละ
คร้ังจะทําอยางตรงไปตรงมา มีเพียงบอกศักราชปท่ีคัดลอก หรือลงทายขณะคัดลอกเสร็จวากี่โมงยาม 
และออกตัววาลายมือไมคอยงามขออภัยนบัวามีผลเทากบัการถายสําเนาในปจจุบัน (ปฐม พัวพันธสกุล, 
2547) ตําราศาสนพิธีพื้นเมืองดังกลาว สามารถแปลคํากํากับไดดังนี้ (ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ, 2540) 
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ทิศตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โศลกท่ีมีความหมายด ี  โศลกท่ีมีความหมายไมด ี
 
รูปท่ี 4.7 แสดงความหมายของคําในเอกสารพื้นเมืองเกีย่วกับการเลือกตําแหนงปลูกบาน 
ท่ีมา  จากการวิเคราะห 
 

 เม่ือวิเคราะหการแบงท่ีดินออกเปนสวนๆ และ มีคําโฉลกกํากับ สามารถแยกออกได เปน 2 
สวนใหญๆ ไดแก 
1. บริเวณท่ีเปนคําท่ีมีคํามงคล มีความหมายด ีเรียกวา “เรือนดี” เหมาะสมจะปลูกบานในตําแหนงนี ้
2. บริเวณท่ีเปนคําท่ีมีคําอวมงคล มีความหมายไมดี เรียกวา “เรือนเสีย” ไมควรปลูกบานในตําแหนงนี้ 

แตหากจําเปนตองปลูกบาน ก็ตองทําพิธีกรรมตามความเช่ือของคนในชุมชน(ถอนขึด) เพื่อเปนการ
ประกาศใหพืน้ท่ีนั้นเปล่ียนจากพ้ืนท่ีเสียเปนพื้นท่ีดี จึงจะปลูกเรือนอยูอาศัยไดอยางผาสุขตอไป 

อยูดีมีสุข เรือนพญา

ศรีสัญชัย 

อยูเย็นเปนสุข 

เรือนพญาศรี

สุทธิธนะ 

อยูดีมีขาวของ 

เรือนจัณฑาร 

บดี ทุกขใจ 

เรือน ผีเส้ือ 

บดี มีทุกข 

เรือน มโหสถ 

อยูดีมีสุข 

เรือน โฆษกุมาร 

อยูดีมีสุข 

 

เรือนไฟไหม 

บดี รอน ไหม 

เรือน อสมุขี 

บดี มีทุกข 

โรงชาง 

บดี 

เรือน คนทุกขไร 

บดี มีแตทุกข 

เรือน  

สาทพราหมณ 

บดี 

 

เรือน  

สีดารองไห 

บดี น้ําตาตก 

เรือน ผีกะยักษ 

บดี เจ็บไข 

เรือนพอคา 

อยูดี มีเงินทอง 

เรือน ศัตรู 

บดี มีทุกข 

เรือน  

ชูชกพราหมณ 

บดี ทุกขใจ 

เรือน  

มหาเศรษฐี 

ดี หาทุกขบได 

เรือน สะไคว 

ดี มีสุข 

เรือน มหาปุริสะ 

อยูดี มีปญญา

คม 

เรือน คนทัง

หลาย 

อยูเย็นเปนสุข 

เรือน  

พญาเวสสันดร 

อยูดีมีสุขม่ังมูลดี 

เรือน นาง

วิสาขา 

มีสุข 

เรือน  

นายอนาถบณิ

ฑิก 

มหาเศรษฐี 

เรือน ตาบอด 

บดี มีทุกขใจ 



72 
 

         ทิศตะวันออก   จากการวิเคราะห หากแทนคาพื้นท่ีเรือนดี ดวยสีชองตารางสี
ขาว และพ้ืนท่ีเรือนเสียดวยชองตารางสีเทา ในพื้นท่ีชอง 25 ชองเทาๆ กัน 
โดยกําหนดใหพื้นท่ีท้ังหมดมี 100 % พบความสัมพันธดังนี้ (ดูรูปท่ี 4.8) 
พื้นท่ีเรือนดี (สีขาว) มีจํานวน 13 ชอง คิดเปน 52% ของพื้นท่ีท้ังหมด 
พื้นท่ีเรือนเสีย (สีเทา) มีจาํนวน 12 ชอง คิดเปน 48% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

 
 

รูปท่ี 4.8 แสดงสัดสวนของตําแหนงเรือนดี และเรือนเสีย ตามความเช่ือของลานนา 
ท่ีมา  จากการวิเคราะห 
 
สามารถสรุปไดวา ตามความเช่ือของลานนา สงผลใหการจัดแบงการใชท่ีดินเพื่อปลูกบานนั้น 

จะเปดโอกาสใหใชท่ีดินในการสรางบานได 52% ของพื้นท่ีท้ังหมด ในขณะท่ีครอบครัวของชาวลานนา
เปนครอบครัวขยาย เม่ือลูกสาวในบานแตงงานจะเขามาปลูกบานอยูในบริเวณเดียวกนักับพอแม (นบัถือ
ผีประจําตระกลูของฝายหญิง) 

ดังนั้น หากแตละครอบครัวยอย หลายครอบครัวปลูกบานในบริเวณเดยีวกัน กจ็ะสามารถเลือก
บริเวณท่ีเปนมงคล ท่ีมีในจุดตางๆ มากกวาคร่ึงของท่ีดินท้ังหมด และจากความเช่ือเร่ืองเรือนเสีย คือ
บริเวณท่ีไมควรปลูกบาน สงผลใหบริเวณที่วาง อีก 48% ของพื้นท่ีท้ังหมด จะเปนบริเวณท่ีวาง ลาน 
ขวง หรือพื้นท่ีโลงภายในบาน ทําหนาท่ีเปน Semi-public Space ใหแกบานทุกหลังท่ีปลูกในท่ีดนิผืน
นั้นๆ สอดคลองกับ ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ (2540) ท่ีกลาววา” ความเชือ่เกี่ยวกับทําเลท่ีต้ังบานเรือนของ
ชาวลานนา สะทอนภูมิปญญาพ้ืนบานหลายประการ เชน องคความรูในเร่ืองตางๆ ท่ีมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต และมีภูมิปญญาเชิงบริหารสังคมแฝงอยูดวย” (ดูรูปท่ี 4.9) 
         ทิศตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.9 แสดงการใชพื้นท่ีปลูกบานตามตําแหนงเรือนดี และเกิดขวงในตําแหนงเรือนเสีย  
ท่ีมา  จากการวิเคราะห 

บาน 
บาน 

บาน ขวง 

ขวง 

พื้นท่ีวางท่ีเกิดจากความเช่ือเร่ืองเรือนเสียของชาว
ลานนา ทําใหเกิดขวง(ท่ีวาง) ภายในท่ีดนิ สูงถึง 48% 
ของพื้นท่ีท้ังหมด  
และท่ีวางนี้ยังทําหนาท่ีเปน Semi-public Space 

ใหแกบานทุกหลังท่ีปลูกในที่ดินผืนนั้นๆ 
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นอกจากนั้น การกําหนดตําแหนงเรือนดเีรือนเสียนี้ มีการกําหนดทิศตะวันออกเปนหลัก  
หากนํารูปภาพจากการวิเคราะหเร่ืองตําแหนงเรือนดเีรือนเสีย มาลองจัดวางในลักษณะท่ีตอเนื่องกัน 
(บานลานนาทุกหลังจะถือทิศตะวนัออกเปนเกณฑเชนเดยีวกัน) พบวาขวงบาน จะทําหนาท่ีเช่ือม 
Space ของบานลานนาและบริบทโดยรอบ จึงเปนสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหเกดิความเปนหนึ่งเดียวของ
สังคมและชุมชนลานนา (ดรููปท่ี 4.10) 

 
 

ขวงบาน เช่ือม Space  
ของบานลานนาและบริบทโดยรอบ 

 
 
 
ขวงเปนสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือใหเกิดความเปนหนึ่ง
เดียวกันของ ของสังคม
และชุมชน 

รูปท่ี 4.10 แสดงการเช่ือมตอของขวงบานของบานแตละหลังเขาดวยกนั  
ท่ีมา  จากการวิเคราะห 
 

ความเชื่อเก่ียวกับการปลูกไมมงคลของลานนา 
 บานเรือนลานนานั้น นอกจากจะมีการเลือกตําแหนงตางๆ ใหเปนมงคลแลว ยังมีความเช่ือ
เกี่ยวกับการปลูกไมมงคลประจําทิศตางๆ (ปฐม พัวพันธสกุล, 2547)  

“จักปลูกไมหือ้เปนศรีบานกอนแล หนบุพพ ไมขามแลไมไผ 
หนอาคไนย ไมสุรัพพีแลไมรัง หนทักขิณ ไมมวง ไมผาง 
หนหรดี ไมแค ไมกุม การพฤก  ปจฉิม ไมขุน ไมทองน้ํา 

หนพายัพ ไมเดื่อ  หนอุตร ไมพราว ไมตาล 
หนอีสาน หื้อมีไมทุมไมทอง ท้ังแปดทิศหือ้มีไมฝูงกลาวแลวทุกอัน  
แมนทานจักกระทําแกตนบได  เทวดารักษา พระยาอินทราเฝาแหน 
หื้อจําเริญขาวของแกชาวบานท่ีนั้น อยูสวสัดีแลเจาท้ังหลายเหย” 

จากเอกสารภาษาลานนาท่ีกลาวถึงการปลูกไมมงคลนี้ สามารถนํามาวิเคราะหไดดงันี ้(ดูรูปท่ี4.11) 
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ทิศตะวันออก      
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.11 แสดงชนิดไมมงคลตามทิศตางๆ  
 ท่ีมา  จากการวิเคราะห 
การปลูกไมมงคลนี้จะยดึทิศท้ัง 8 เปนหลัก ซ่ึงการปลูกตนไมมงคลรอบบานนี้ นอกจากจะเปน

ไมใหญท่ีใหรมเงาแลว ยังใหประโยชนในสวนของการใชเนื้อไมและการใชประโยชนในดานตางๆ อีก
ดวย นอกจากนั้น ไมมงคลเหลานี้ยังมีบทบาทในการทําพิธีนําเสาลงหลุมอีกดวย คือ กอนนําเสาลงหลุม
มีพิธีรองตีนเสา กระทําโดยเสกนํ้าและทรายใสกนหลุมกอน แลวรองตีนเสาดวยส่ิงตอไปนี้ วนัอาทิตย
ใชใบไผ วนัจนัทรใชใบมะเดื่อ วันอังคารใชใบกุม วันพุธใชใบเปาหลวง วันพฤหัสบดีใชใบมะมวงสามป 
วันศุกรใชใบขนุน วนัเสารใชใบแงะ ท้ังนีใ้หใสทุกหลุม หลุมละ 3 หรือ 7 ใบ (เฉลียว ปยะชน, 2532) 

หากพิจารณาตําแหนงของไมมงคล เปรียบเทียบกับ รูปท่ีแสดงการทําประตู (ชองเปดของบาน
แตละหลัง) และรูปท่ีแสดงการเกิดขวงท่ีเปน Space ของบานแตละหลัง จากอางอิงทิศเหมือนกนั (ดูรูปท่ี 
4.12) 
 ทิศตะวันออก   ทิศตะวันออก   ทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.12 แสดงไมมงคลตามทิศตางๆ, ตําแหนงประตูท่ีเปนมงคล, พื้นท่ีวางท่ีเช่ือมพืน้ท่ีภายในบาน 
ท่ีมา  จากการวิเคราะห 
 

ไมทุม 

ไมทอง 

มะขาม 

ไมไผ 

สุรัพพี 

ไมรัง 

มะพราว 

ตนตาล 

มะมวง 

มะปราง 

มะเด่ือ ขนุน 

ทองน้ํา 

ตนแค กุม 

การพฤก 

ไมทุม 

ไมทอง 
มะขาม 

ไมไผ 

สุรัพพ ี

ไมรัง 

มะพราว 

ตนตาล 

มะมวง 

มะปราง 

มะเด่ือ ขนุน 

ทองน้ํา 
ตนแค กุม 

การพฤก 
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 สามารถวิเคราะหไดวา บริเวณท่ีเปนตําแหนงมงคลของการทําประตูบาน มักจะเปนตําแหนง
ของการปลูกตนมะขาม ไมไผ มะพราว ตนตาล มะมวง มะปราง ขนุน และทองน้ํา การปลูกตนไม
เหลานี้ วเิคราะหในเบ้ืองตน พบวา ตนไมเหลานี้ ใหประโยชน ซ่ึงเปนไดท้ังอาหารและผลไมของชาว
ลานนา รวมท้ังประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน 

ตนมะขาม  ใหผล(ผลไมและสมุนไพร), ใหยอดออน(อาหาร), ไมเนื้อแข็งใชงานท่ัวไป 
ไมไผ   หนอ (อาหาร) , ลําตนเพื่อใชงานท่ัวไป 
มะพราว  ยอด(อาหาร), ผล(ผลไมและสมุนไพร), ใบ กาบ กานและลําตนใชงานท่ัวไป 
ตนตาล   ผล (ผลไมและสมุนไพร) ,ลําตนเพื่อใชงานท่ัวไป 
มะมวง   ผล (ผลไมและสมุนไพร), ใบออน (อาหาร), ลําตนเพื่อใชงานท่ัวไป 
มะปราง  ผล (ผลไม) 
ขนุน  ผล (ผลไม), ผลออน (อาหาร), ใบ (ใชในงานมงคล) 

 
 นอกจากนั้น ตําแหนงของขวงก็มีความสัมพันธกับประตูและไมมงคล สามารถตีความไดวา เม่ือ
ชาวลานนาทุกคนสามารถเดินผานขวงของบานแตละหลังไดอิสระ ผานประตูหรือชองทางท่ีเปนมงคลท่ี
เจาของบานเลือกจากเกณฑเดียวกัน และในบริเวณประตูท่ีคนในชุมชนเดินผานนั้น จะมีตนไมมงคล ซ่ึง
จากการวิเคราะหเบ้ืองตน พบวาเปนไมท่ีใหผลผลิตจํานวนมากในคร้ังเดียว เชน ผลไม จะออกผลคร้ังละ
มากๆ พรอมกนัท้ังตน หรือตนไผท่ีแตกหนอใหเปนหนอไมไดไมจํากดั เปนสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหชาว
ลานนา ไดเกิดปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชน เชนการแบงปนอาหาร(ท่ีมีจํานวนมาก) โดยใหแกกนัละ
กัน ซ่ึงชวยในการใหเหตุผลวา ขวง บานท่ีเช่ือมถึงกันนี้จะชวยใหเกดิความเปนหนึ่งเดียวกันของคนใน
ชุมชนลานนานั่นเอง 

นอกจากนั้น ธรรมเนียมของบานลานนา บริเวณริมร้ัว ขางประตูบาน จะมีพื้นท่ีเปนต่ังไมสูง
สําหรับการวางหมอดินเผาใสน้ําสะอาด พรอมน้ําบวย(กระบวยตักน้ําดืม่)แขวนไว มีหลังคาคลุม เรียกวา 
“ฮานน้ํา” เพื่อใหผูท่ีสัญจรผานไปมา ไดหลบรอนและพักดื่มน้ํา ซ่ึงในการวิเคราะห พบวา ส่ิงนี้กเ็ปน
ปจจัยหนึ่งท่ีสงเสริมใหคนในชุมชนลานนาไดรูจักสนิทสนมและแสดงออกถึงความมีอัธยาศรัยไมตรีตอ
กันผานการใหและแบงปนแกผูอ่ืน 
 แตท้ังนี้ การวิเคราะหจากเอกสาร เปนการวิเคราะหโดยจาํลองภาพลงบนพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ทุกหนวย เพื่อใหสามารถเหน็ภาพไดชัดเจน อยางไรก็ตาม สภาพแวดลอมของชุมชนลานนาเปน
สภาพแวดลอมท่ีมีสภาพภูมิประเทศ รูปทรงท่ีดินและอาณาเขตสอดคลองกบัสภาพธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะ
เปนสาเหตุท่ีทําใหสภาพทางกายภาพท่ีพบเห็น ไมสามารถช้ีวัดลงไปไดชัดเจนตามท่ีมีบันทึกในลักษณะ
เอกสาร ตํารา หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมลานนา เก่ียวกับตนไมและพืชพันธธรรมชาต ิ
 จากเอกสารตางๆ พบวามีการกลาวถึงตนไมและพืชพนัธธรรมชาติท่ีพบในชุมชนลานนา แต
เอกสารเหลานัน้ไมไดแสดงถึงความสัมพันธท่ีแสดงใหเห็นความตอเนือ่งกันของตนไมและพืชพันธ
ธรรมชาติ สภาพแวดลอมท่ีมีตอวิถีชีวิตของคนลานนา ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ 
หลายแหลง ท่ีมีการกลาวถึงตนไมและสภาพแวดลอมสามารถจัดเปนหมวดหมูของตนไมและพืชพนัธ
ธรรมชาติท่ีมีในสภาพแวดลอมลานนา ได 4 กลุม ไดแก (ดูรูปท่ี 4.13) 
 
1. ปาขนุน้ํา  ปาแพะ(ปาละเมาะ)  

ใหประโยชนเปนแหลงปจจยั 4 ในการดํารงชีวิตของชาวลานนา  
2. ไมยืนตน ไมมงคล ไมพุม ไมใบ ไมดอก 

เปนพืชพันธท่ีมีภายในสภาพแวดลอมของชุมชนลานนา ใชประโยชนอยางกวางขวาง  
3. พืชผักสวนครัว หญา สวนฮ้ี(สวนครัว) ฮั้ว(ร้ัว) 

เปนพืชพันธท่ีมีในบริเวณหลังบาน สวนน้าํบอ สวนครัว บริเวณริมร้ัว  
4. พืชริมน้ํา และ สาหราย 

เนื่องจากสภาพแวดลอมของชุมชนลานนา มีระบบแจกจายและแบงปนน้ําในการเกษตรกรรม
ตางๆ ดวยระบบ ”เหมืองฝาย” ชุมชนลานนาจึงมีแหลงน้ําท้ังจากบอน้ําใตดินท่ีขุดข้ึนใชใน
บริเวณบานแลว ยังมีแหลงน้าํบนดินท่ีไดจากระบบเหมืองฝาย โดยเปนลําหวยเล็กๆ ไหลผาน
หมูบาน นอกจากพืชริมน้ําและสาหรายจะชวยซับส่ิงสกปรกจากดินไมใหไหลลงไปยังแหลงน้ํา
แลว พืชพนัธตางๆ เหลานี้ยงัสามารถใหชาวลานนาไดใชประโยชนจากสภาพแวดลอมบริเวณ
ริมน้ํา  
สวนบริเวณบอน้ํานั้น จะมีสวนหยอมท่ีประกอบดวยไมพุมและพืชผักคลุมดิน ตรงบริเวณขอบ

บอน้ําจะเปนดนิท่ีชุมแฉะพอควร มีความช้ืนสูง ชาวบานนิยมปลูกตนพลูใหเล้ือยเกาะไปตามคางเสา
หลักไม และปลูกตนหมากไวเปนกลุม ท่ีโคนหมากปลูกพลูใหเกาะไปตามลําตน หรือปลูกไมใหญยืน
ตนท่ีใหรมเงา ไมใหแดดสองไปยังบริเวณขอบบอในชวงเวลาอาบน้ํา และเพื่อรักษาน้ําในบอใหเยน็อยู
เสมอ บริเวณนี้จึงเหมาะกับการนํากลวยไมพื้นเมืองมาเกาะปลูกไวตามลําตนของไมใหญ ขางบอน้าํ
มักจะมีเฟรนหลากชนิดท้ังเฟรนกานแข็งและเฟรนพื้นบาน ข้ึนแซมปะปนกับพืชผัก ชวยเสริม
บรรยากาศบริเวณบอน้าํใหงดงาม ชาวบานจะไมถอนกลุมเฟรนเหลานี้ คงท้ิงไวเพื่อเปนไมประดับ
บริเวณ (อนุวทิย เจริญศุภกลุ และววิัฒน เตมียพันธ, 2539) 

เม่ือนําขอมูลท่ีได มาจัดเปนรูปเพื่อศึกษาความสัมพันธของชาวลานนากบัสภาพแวดลอม
โดยรวมแลว จะไดความตอเนื่องของสภาพแวดลอม (ดรููปท่ี 4.13) 
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     สภาพแวดลอมในบริเวณบานเรือนท่ีอยูอาศัย 
รูปท่ี 4.13 แสดงภาพจําลองการวิเคราะหสภาพแวดลอมในระดับตางๆ ของชุมชนลานนา 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

วิวัฒน เตมียพนัธ(2547) กลาววา  
“ในทองถ่ินภาคเหนือปจจุบันหรืออาณาจกัรลานนาในอดีตนั้น มีการใชประโยชน  
จาก “ระบบนิเวศนวิทยาทองถ่ิน” เพื่อเปนประโยชนในการดํารงชีพ “ 
 
จากการวิเคราะห พบวา ชาวลานนามีการใชสภาพแวดลอมเพ่ือประโยชนของปจจัย 4 โดย

สภาพแวดลอมในบริเวณตางๆ ทุกระดับของการใชพื้นท่ี จะมีความสัมพันธกับวิถีชีวติและจะให
ประโยชนในลักษณะของการผสมผสาน มีความเปนอยูท่ีแนบแนนและพึ่งพาธรรมชาติอยางมาก  

เนื่องมาจากการท่ีเคยมีปาไมอุดมสมบูรณอยางยิ่งในอดีต สังคมลานนาจึงมีวิสัยทัศนสัมพันธ
กับปาไมและไม อยางลึกซ้ึงและใกลชิด ปาเปนท้ังทรัพยากรที่ใหเนื้อไม เพื่อการกอสรางท่ีพักอาศัยและ
อาคารทางศาสนา ใหอาหารท่ีมีต้ังแตผล และเมล็ด ไปจนถึงเห็ด ผักปา และ แมลงตางๆ นอกจากนั้นปา
ยังสรางความเช่ือท่ีเนื่องมาจากความยําเกรงตอธรรมชาติและพลังเหนือธรรมชาติ กลายเปนกฎเกณฑใน
รูปของขอหามตางๆและขอปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิต จารีตประเพณี สังคมและสภาพแวดลอม ท่ีเรียกวา “ขึด”  
(ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, 2543) 

 
 
 

ปาขุนน้ํา   
ปาแพะ(ปาละเมาะ) 

ไมยืนตน ไมมงคล  

ไมพุม ไมใบ ไมดอก 

พืชผักสวนครัว หญา  
สวนฮ้ี(สวนครัว)  
ฮั้ว(รั้ว) 

พืชริมน้ํา และ 
สาหราย 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมลานนาจากเพลงเด็กลานนา 
 นอกจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมลานนา จากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของแลว ยังสามารถ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมลานนา ท่ีแฝงอยูในเพลงกลอมเด็ก หรือเพลงเด็กลานนา อีกดวย 

เพลงกลอมเดก็ หรือเพลงเดก็ลานนา เปนวิถีชีวิตพืน้บานท่ีแสดงออกผานจากผูใหญใน
ครอบครัว รองโดยมีเจตนาเพื่อกลอมลูกหรือเด็กเล็ก ท้ังนี้ เพลงเด็กยังสะทอนใหเหน็สภาพวิถีชีวติ 
ความเปนอยู สภาพสังคม คุณลักษณะทางอารมณ ความคิด ความเช่ือ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย และความสัมพันธระหวางมนษุยกบัธรรมชาติของคนลานนาในอดีต (สิริกร ไชยมา, 2547)  

เด็กหลายบท สะทอนภาพการดํารงชีวิตของชาวลานนาในอดีต ท่ีดํารงชีวิตและพึ่งพาตนเอง ทํา
การเกษตรเปนหลัก ใชชีวิตรวมกันธรรมชาติและปา การทํามาหากินสวนใหญจะอาศัยพึ่งพาปาเปนหลัก  
เพลงเด็กจาํนวนมาก กลาวถึงการทําไรทํานา พอแมจะออกไปทํานาทําไร ญาติพี่นองท่ีอยูบานจะชวยกัน
เล้ียงดูเดก็ และมีการเก็บพืชผักหลายชนดิ (เปนการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน) การจับสัตว ท้ังสัตว
น้ําจืดตามหวยหนอง คลอง บึง แมน้ํา โดยวิธีการทอดแห ลงอวน ดกัไซ เปนตน เพลงเด็กจํานวนมาก 
กลาวถึงปา ในความหมายวา ปาคือชีวิต เปนแหลงปจจัยส่ีในการดํารงชีวิตชาวลานนาผูกพันธกับปา  
เชน มีการหาของปา เปนตน 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมลานนา เพิ่มเติมจากเพลงเด็กลานนา พบวา ชาวลานนานอกจาก
จะทําธรรมชาติมาจัดเปนสภาพแวดลอมในบานและชุมชนแลวอยางผสมผสานแลว บริเวณเกษตรกรรม 
ซ่ึงเปนถ่ินท่ีทํากิน เชนในไรในนาของชาวลานนาก็ยังมีลักษณะของการปลูกพืชผสมผสาน และจากการ
ท่ีชาวลานนารูจักสภาพแวดลอมในธรรมชาติของตนเปนอยางดี จึงสะทอนออกมาทางวัฒนธรรมความ
เปนอยูขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเนนการอยูรวมอยางกลมกลืนกับธรรมชาติ  

สอดคลองกับท่ี ศาสตราจารยเกยีรติคุณ มณี พยอมยงค  (2511) กลาววา “สภาพแวดลอม สังคม 
และ วิถีชีวิตของชาวลานนา เปนส่ิงเกื้อหนนุและสงเสริมใหมีการถายทอดวัฒนธรรม ในรูป
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียนและจารีตตางๆ”  และ มีการแสดงวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ จารีต เหลานั้นผานวิถีชีวิตของชาวลานนา เชน ความเช่ือ พธีิกรรม การกิน การอยู ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป เคร่ืองเลนและการเลนตางๆ (กุศล สุนทรธาดา และคณะ, 2541) 
 
สถาปตยกรรมลานนาใชสัดสวนมนุษยเปนหลัก 
 มีเอกสารท่ีอางถึงการใชสัดสวนมนุษยเปนหลักในการสรางสถาปตยกรรมของชาวลานนา เชน 
จากปบสาของลุงหนานแดง อายุ 96 ป บานไร ซอย 4 หมู 5 ตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม กลาวถึงการกําหนดความสูงของพื้นเรือน ไววา “…ใหเอาตอกมาพันรอบศีรษะเจาของเรือน 
ใชเปน มอก พกิัดวดัขนาดชวงความสูงของเรือน จากพืน้ดินถึงทองรอด”แวง” และชวงหลังแวงถึงทอง
ข่ือ…” (ปฐม พัวพันธสกุล, 2547) 
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 นอกจากนั้น ชาวลานนา ยังเคารพในธรรมชาติตางๆ รอบตัว เชน นาขาว (จะมีเฉลว ปกไวเม่ือ
ถึงวาระตางๆ ของฤดูกาลทํานา) ซ่ึงการดํารงอยูโดยสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชาวลานนานีเ้อง 
นับวาเปน สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเฉพาะ ดังท่ี แสงอรุณ รัตกสิกร(2530) เคยบรรยายภาพเชยีงใหม 
ในอดีตไววา “การอยูกันไดอยางสมดุลยระหวางมนษุยและธรรมชาติ ทําใหเชียงใหมในอดีต เปนเมืองท่ี
สวยงาม มีเสนหเล่ืองลือไปท่ัวพระราชอาณาจักร เสนหของเมืองท่ีพอจะกลาวอยางยอวา ชาวเมืองสราง
บานแปลงเมืองดวยการใชกฎเกณฑศิลปกรรมอยางเดียวกัน นั่นคือ อาคารมีขนาดรูปแบบ วัสดกุอสราง
เชนเดยีวกัน อาคารใชมาตราสวนของมนุษย (Human scale) เปนหลัก ไมชิงเดนกันและกัน อาคาร
ศาสนาเทานั้นท่ีบรรจุความอลังการเต็มท่ี อันเปนผลของความศรัทธาของชาวเมืองท่ีมีตอส่ิงท่ีตนเหน็วา
เปนความดีสูงสุดของชีวิต ทุกบริเวณบานเรือนและวดั พชืพันธไมจะข้ึนสอดแซม รมเขียวชอุม” 

 
ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา สภาพแวดลอมลานนา คือ สภาพแวดลอมท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยการที่คน

ในชุมชน อยูอาศัยโดยมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณ ีจารีต ความเช่ือตางๆ สอดคลองกับธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม จากการวิเคราะหพบวา ชาวลานนาใหความสําคัญและใหความเคารพตอ
สภาพแวดลอมอยางมาก ไมนิยมการประดบัตกแตงใหวิจติรหรือผิดแผกไปจากธรรมชาติ แมมีการจัด
แตงก็พยายามใหเปนไปตามสภาพธรรมชาติมากท่ีสุด เนนใหเกิดความงามท่ีกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม แมแตในการบริหารการใชท่ีดินของคนในชุมชน ก็ไมไดออกเปนกฎที่เขมงวด ยังคงให
เร่ิมจากพื้นฐานของเจาของบานนั้น ในการมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกไดตามท่ีพอใจ (มีเง่ือนไขหรือทางเลือกท่ี
สามารถเลือกไดหลายตัวเลือกเสมอ) แสดงใหเห็นถึงการเคารพในความคิดเห็นของแตละบุคคล การ
กําหนดเกณฑตางๆ ใชวิธีการท่ีนุมนวล ไมใชวิธีการบังคับ (เนื่องจากเจาของมีสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ) 
จึงมีผลตอจิตใจทางออม ซ่ึงเปนการโนมนาํใหทุกคนในชุมชน ยอมรับกติการวมกันอยางเต็มใจ  

นอกจากนั้น จากการวิเคราะหยังพบวา สภาพแวดลอมลานนา เกีย่วพันกับธรรมชาติในทุก
ระดับช้ันอยางแนบแนน ซ่ึงจะไดชวยเสริมความเขาใจ ในสภาพแวดลอมของบานและชุมชน ท่ีเปน
สถานท่ีเติบโตของเด็กลานนา และมีผลตอการละเลนลานนาในอดีต  
 
4.1.2  การละเลนลานนา  

ขอมูลเกี่ยวกับการละเลนของเด็กลานนา จาก ฐิตินัดดา จนิาจันทร (2542) ไดรวบรวม 
การละเลนของเด็กลานนาจากแหลงขอมูลตางๆ รวบรวมไวเปนเอกสาร สารานุกรมไทยวัฒนธรรม
ภาคเหนือ พบวามีจํานวนท้ังส้ิน 140 รายการ (ตามท่ีแสดงขอมูลไวในบทท่ี 2) ไดทําการวิเคราะหดังท่ี
ไดนําเสนอไวในบทท่ี 3 ไปแลวนั้น ในบทนี้จะไดนําเสนอรายละเอียดของขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูล
ภาคสนาม ประกอบการวิเคราะห ดังนี ้
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4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม  
 
4.2.1 การละเลนลานนาท่ีมีอยูในปจจุบัน 

เม่ือเก็บขอมูลภาคสนามพบวาการละเลนลานนาของเด็ก ท่ีมีการเลนในปจจุบัน โดยไมมีการ
เปล่ียนแปลงจากขอมูลท่ีมีบันทึกไว  มีจํานวน 37 การละเลน สามารถแยกตามกิจกรรมการเลนของเด็ก 
(Activities) และสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลน (Spaces) ไดตามตารางตอไปนี้  
 Quite Zone Messy Zone Active Zone 

Quite 
Activities 

Structure 
Activities 

Craft and 
Discovery 
Activities 

Dramatic 
play 

Activities 

Large-
motor 

Activities 
Nature Spaces    1 4 
Open Spaces  2   22 
Road Spaces     1 
Play Structure 
Spaces 

    2 

Starting Game 2 
ตารางท่ี 4.1 แสดงการละเลนลานนาท่ีพบในปจจุบัน (จากการเก็บขอมูลภาคสนาม) จํานวน 37 
การละเลน เม่ือวิเคราะหตามกิจกรรมการเลนของเด็ก (Activities) และสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปน
พื้นท่ีในการเลน (Spaces) 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
 ในสวนของ Starting Game ซ่ึงเปนการละเลนเพื่อเร่ิมตนในการแบงกลุม แบงฝาย หรือ เลือก
ผูเร่ิมเลน กอนจะเร่ิมการละเลนลานนานั้น จะเกดิในสภาพแวดลอมเดียวกับสภาพแวดลอมท่ีเกิด
การละเลนลานนานั้นๆ จึงขอยกไวในฐานะการละเลนเร่ิมตน สามารถเกิดข้ึนไดในทุกสภาพแวดลอม 
จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบการละเลนลานนา 2 การละเลน ไดแก โตโปง และ โอวาแปะ 
 
4.2.2  การละเลนลานนาท่ีมีในปจจุบัน แตมีการเปล่ียนแปลงไป 

เม่ือเก็บขอมูลภาคสนามพบวาการละเลนลานนาของเด็ก ท่ีมีการเลนในปจจุบัน แตมีการ
เปล่ียนแปลงจากขอมูลท่ีมีบันทึกไว  โดยมีการเลนในโรงเรียนตามฤดูกาลหรือเม่ือมีครูอาจารยจดัให
เลน จํานวน 26 การละเลน สามารถแยกตามกิจกรรมการเลนของเด็ก (Activities) และสภาพแวดลอมท่ี
เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลน (Spaces) ไดตามตารางตอไปนี้  
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 Quite Zone Messy Zone Active Zone 

Quite 
Activities 

Structure 
Activities 

Craft and 
Discovery 
Activities 

Dramatic 
play 

Activities 

Large-
motor 

Activities 
Nature Spaces      
Open Spaces  8 2  15 
Road Spaces     4 
Play Structure 
Spaces 

     

Starting Game 0 
ตารางท่ี 4.2 แสดงการละเลนลานนาท่ีพบในปจจุบัน(จากการเก็บขอมูลภาคสนาม) โดยมีการเลนใน
โรงเรียนตามฤดูกาลหรือเม่ือมีครูอาจารยจดัใหเลน จํานวน 26 การละเลน เม่ือวิเคราะหตามกิจกรรมการ
เลนของเด็ก (Activities)และสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลน (Spaces) 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
4.2.3  การละเลนลานนาไมมีในปจจุบัน  

เม่ือเก็บขอมูลภาคสนามพบวาการละเลนลานนาของเด็ก ท่ีไมมีการเลนในปจจุบัน จํานวน 77 
การละเลน สามารถแยกตามกิจกรรมการเลนของเด็ก (Activities) และสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ี
ในการเลน(Spaces) ไดตามตารางตอไปนี ้ 
 Quite Zone Messy Zone Active Zone 

Quite 
Activities 

Structure 
Activities 

Craft and 
Discovery 
Activities 

Dramatic 
play 

Activities 

Large-
motor 

Activities 
Nature Spaces   15  4 
Open Spaces 2 6 3 7 24 
Road Spaces     10 
Play Structure 
Spaces 

    3 

Starting Game 3 
ตารางท่ี 4.3 แสดงการละเลนลานนาท่ีไมพบในปจจุบัน(จากการเก็บขอมูลภาคสนาม) จํานวน77 
การละเลน เม่ือวิเคราะหตามกิจกรรมการเลนของเด็ก (Activities)และสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ี
ในการเลน(Spaces) 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
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รายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการละเลนลานนา 
 
การละเลนลานนากลุม Starting Games ท่ีพบวามีอยูในปจจุบันจํานวน 2 การละเลน 

 การละเลน วิเคราะห 
1. โตโปง คลายการเลน “เปายิ้งฉุบ”ของภาคกลาง ไมมีบทพูด ใชมือทําสัญลักษณ 

คอน(หิน)กรรไกร และกระดาษ ซ่ึงเปนสัญลักษณท่ีเดก็สามารถเขาใจ
ไดงาย 

2. โอวาแปะ เปนการเลนเพือ่หาคนท่ีแตกตางจากกลุม ไมมีบทพูด ใชมือทํา
สัญลักษณ คว่าํมือ หรือหงายมือ ซ่ึงเปนสัญลักษณท่ีเดก็สามารถเขาใจ
ไดงาย 

ตารางท่ี 4.4 แสดงการละเลนลานนา ประเภท Starting Games ท่ีพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
การละเลนลานนากลุม Starting Games ท่ีไมพบวามีในปจจุบันจํานวน 3 การละเลน 
สาเหตุจากสภาพแวดลอม 1 การเลน สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม(ภาษาถ่ิน) 2 การเลน 

 การละเลน วิเคราะห 
1. จี้หุบ เปนการเลนโดยการชี้นิว้ไลลําดับตามบทรองประกอบการเลน ซ่ึงเปน

ภาษาถ่ิน เด็กไมสามารถพูดและเขาใจภาษาถิ่นไดอยางลึกซ้ึง (จุมจะหล้ี 
จี้จะหลุบ คนใดหยุบ คนนั้นเปน) 1 

2. ไมหัก คลายการจับไมส้ันไมยาว แตตองไมท่ีมีขนาดเล็กๆ เชน ทางมะพราว 
ซ่ึงอาจจะหากยากในสภาพแวดลอมของโรงเรียนในปจจบัุน เด็กจึงใช
การเลน โตโปง หรือ โอวาแปะ แทน 

3.
  

ปะเปมใบพลู เปนการเลนโดยการชี้นิว้ไลลําดับตามบทรองประกอบการเลน ซ่ึงเปน
ภาษาถ่ิน เด็กไมสามารถพูดและเขาใจภาษาถิ่นไดอยางลึกซ้ึง (ปะเปมใบ
ปู คนใดมาจู เอามือออกกอน …จนกวาจะเหลือ  2 คนสุดทาย จะเปล่ียน
บทรองเปน…สองคนปนอง กินขาวกับเกลือ คนใดเหลือ คนนั้นไดอุม)2 

ตารางท่ี 4.5  แสดงการละเลนลานนา ประเภท Starting Games ท่ีไมพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
                                                           
1
 สิริกร ไชยมา. วรรณกรรมทองถ่ินลานนา ชุด เพลงเด็กทองถ่ินลานนา. พิมพครั้งท่ี 2. แพร : แพรไทยอุตสาหการพิมพ, 2547. 

2
 สิริกร ไชยมา. วรรณกรรมทองถ่ินลานนา ชุด เพลงเด็กทองถ่ินลานนา. พิมพครั้งท่ี 2. แพร : แพรไทยอุตสาหการพิมพ, 2547. 
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การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Quite Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีใน
การเลนแบบ Open Spaces  

จากท้ังหมด 2 การละเลน ไมพบการละเลนลานนา 2 ชนิดนี้ (สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรม-ภาษาถ่ิน)  

 การละเลน วิเคราะห 
1. ใผตด เปนการเลนโดยการชี้นิว้ไลลําดับตามบทรองประกอบการเลน ซ่ึงเปน

ภาษาถ่ิน เด็กไมสามารถพูดและเขาใจภาษาถิ่นไดอยางลึกซ้ึง (ตดเนาตด
หนอน พระอินทรส่ังสอน ข่ีมาไลฟน ดวงจั๋นทรล่ันปอ ดอปงดังปุด)3 

2. สิกกองกอ * เปนการเลนโดยการที่ผูใหญจะนอนหงายพับขาข้ึน แลวใหเด็กข่ีท่ีหนา
แขง ไกวขาข้ึนลงตามบทรอง มีบทรองประกอบการเลน ซ่ึงเปนภาษา
ถ่ิน สวนใหญจะเปนการเลนของพอแมกับลูกท่ียังเดก็มากๆ และการเลน
บนฟูก เนื่องจากคําสุดทายผูใหญจะเอนตัวปลอยใหเด็กตกลงมาจากขา 
(สิกกองกอ บาหลอกองแกง บาแควงสุก ปลาดุกเนา หวัเขาปม หัวนม
ปว ปดจะหล้ิว ตกน้ําแมกวง จะลงตังใด จะลงตังนี้ ตกโตม)4 

* ไมพบในการเลน กับเด็กอายุระหวาง 6-10 ป (สวนมากจะเปนการเลนระหวางพอแมกับเด็กเล็กๆ และ
คํารองก็จะเปล่ียนแปลงไป) 
ตารางท่ี 4.6 แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกจิกรรมการเลน แบบ Quite Activities ใน สภาพแวดลอมท่ี
เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Open Spaces  ท่ีไมพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. http://202.28.24.105/~maeyinglanna/main12/main15.php 

สงวนลิขสิทธิ์ 2547 ใน “วิถีชีวิตหละออนลานนา” 

4 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. http://202.28.24.105/~maeyinglanna/main12/main15.php 

สงวนลิขสิทธิ์ 2547 ใน “วิถีชีวิตหละออนลานนา” 
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การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Structure Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปน
พื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces  

จากท้ังหมด 16 การละเลน พบการละเลนลานนา 2 ชนิด ดังนี ้
 การละเลน วิเคราะห 

1. ปนหนังวอง ใชเพียงยางรัด 2 วงเปนอุปกรณการเลน และการเลนไมยาก เนนการใช
มือปนใหยางรัดบิดรัดกนัเปนเกลียว และใชการปนมือเพือ่คลายวงนั้น
ออกเทานั้น 

2. เปาหนังวอง คลายเลนเปากบของภาคกลาง ใชเพียงยางรัดเปนอุปกรณการเลน 
ปจจุบันมีเด็กบางกลุมใชกระดาษมาพับเปนตัวกบ และใชเปาเลนแทน 

ตารางท่ี 4.7  แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกจิกรรมการเลน แบบ Structure Activities ใน 
สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces  ท่ีพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

จากการละเลนลานนาท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Structure Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็ก 
ใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท้ังหมด 16 การละเลน พบวามีการละเลนลานนาแตมีการ 
เปล่ียนแปลงไป 8 ชนิด ดังนี้ 

 การละเลน วิเคราะห 
1. ไมเก็บ ใชเพียงไมแทง 6-10 แทงและลูกบอลเล็กๆ เปนอุปกรณ ในปจจุบัน เด็ก

บางกลุมใชแทงสีไมหรือสีเมจิกท่ีตองนําไปโรงเรียนแทนแทงไม และ
ใชลูกปงปองหรือลูกยางในการโยน 

2. หมากเกบ็ 
 

เดิมใชกอนกรวดเปนอุปกรณในการเลน แตปจจุบันเดก็บางกลุมใช
พลาสติกช้ินเล็กๆ ท่ีมีน้ําหนกัเบา สีสดใส พกมาโรงเรียนไดงาย มาใช
แทนกอนกรวด (รอบละ 10 ตา) 

3. อ่ีเก็บ เดิมใชกอนกรวดเปนอุปกรณในการเลน แตปจจุบันเดก็บางกลุมใช
พลาสติกช้ินเล็กๆ ท่ีมีน้ําหนกัเบา สีสดใส พกมาโรงเรียนไดงาย มาใช
แทนกอนกรวด (รอบละ 6 ตา) 

4. พญาลืมงาย ตองใชแผนไมและแทงไมเปนตัวแกไขปริศนา (ปจจุบันมีเด็กเลน
อุปกรณเกมสชนิดนี้ท่ีมีจําหนายท่ัวไป ทําจากพลาสติก น้ําหนกัเบา 
สีสันสดใส เนนการแกไขปริศนาคลายพญาลืมงาย) 

5. หมากฮอส จะมีเลนในกลุมเด็กโต อายุ ประมาณ 9-10 ป 
6. ควักบาขาม ใชเม็ดมะขามเปนอุปกรณการเลน หากไมใชฤดูกาลที่มีมะขามจะไม
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พบวามีการเลน บางฤดูกาลจะมีเดก็นําเมล็ดนอยหนามาเลนแทนเม็ด
มะขามก็มี 

7. ดีดบาขาม ใชเม็ดมะขามเปนอุปกรณการเลน หากไมใชฤดูกาลที่มีมะขามจะไม
พบวามีการเลน บางฤดูกาลจะมีเดก็นําเมล็ดนอยหนามาเลนแทน 

8. ดีดบาขามเขา
ซอง 

ใชเม็ดมะขามเปนอุปกรณการเลน หากไมใชฤดูกาลที่มีมะขามจะไม
พบวามีการเลน บางฤดูกาลจะมีเดก็นําเมล็ดนอยหนามาเลนแทน 

ตารางท่ี 4.8 แสดงการละเลนลานนาท่ีมีกจิกรรมการเลนแบบ Structure Activities ในสภาพแวดลอม 
ท่ีเด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท่ีพบในปจจุบัน แตมีการเปล่ียนแปลงไป 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

จากการละเลนลานนาท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Structure Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็ก 
ใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท้ังหมด 16 การละเลน ไมพบวามีในปจจุบัน 6 ชนิด ดงันี้ 
(สาเหตุจากพฤติกรรมการเลนอาจจะไมเหมาะสมกับชวงอาย)ุ 

 การละเลน วิเคราะห 
1. แสงตาวัน เปนเกมสกระดาษท่ีเนนการแกปริศนา และอาจจะยากเกินไปสําหรับ

เด็กเลน 
2. แสงแปด พัฒนามาจากหมากฮอส และอาจจะยากเกินไปสําหรับเดก็เลน 
3. แสงส่ี เปนเกมสกระดาษท่ีเนนการแกปริศนา และอาจจะยากเกินไปสําหรับ

เด็กเลน 
4. หมากไต คลายหมากฮอส (แตเดินแนวเฉียง) และอาจจะยากเกินไปสําหรับเด็ก

เลน 
5. หมากเปอย คลายหมากฮอส (แตกติกาตางกัน) และอาจจะยากเกินไปสําหรับเด็กเลน 
6. หมากส่ีหมาก

หา 
เปนการทายวามีกอนหนิในกาํมือกี่ลูก แมวาการเลนนี้จะงาย แตอาจจะ
ไมนาสนใจหรือไมเหมาะกบัวัยในการเลน  

ตารางท่ี 4.9  แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกจิกรรมการเลน แบบ Structure Activities ใน 
สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces  ท่ีไมพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
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การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Craft and Discovery Activities ใน สภาพแวดลอมท่ี
เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Open Spaces  

จากท้ังหมด 20 การละเลน แบงเปนสภาพแวดลอมท่ีเดก็ใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open 

Spaces ท้ังหมด 5 การละเลน พบวามีการละเลนลานนาแตมีการเปล่ียนแปลงไป 2 ชนิด ดังนี้ 
 การละเลน วิเคราะห 

1. ผะลาบ  ตองใชกานกลวย มาประดิษฐเปนอุปกรณในการเลน (ปนกานกลวย) 
2. ข่ีมากานกลวย ตองใชกานกลวย มาประดิษฐเปนอุปกรณในการเลน (มากานกลวย) 
ตารางท่ี 4.10 แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Craft and Discovery Activities  
ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท่ีพบในปจจุบัน แตมีการ
เปล่ียนแปลงไป 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

จากการละเลนลานนาท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Craft and Discovery Activities ใน  
สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท้ังหมด 5 การละเลน ไมพบวา มี
การละเลนลานนาจํานวน 3 การละเลน ดังนี้ (สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม(ภาษาถ่ิน) 2 
การเลน และ พฤติกรรมการเลนอาจจะไมเหมาะสมกับชวงอายุ 1 การเลน)  

 การละเลน วิเคราะห 
1. ชนไกหนังวอง ตองเอายางรัดบิดกับหวัแมเทา ซ่ึงอาจจะทําใหเจ็บได 
2. ปุดปด เปนการเลนโดยการบวนน้ําลายรอดรูนิ้วมือ ซ่ึงเปนการเลนท่ีสกปรก 

และมีบทรองประกอบการเลน ซ่ึงเปนภาษาถ่ิน เด็กไมสามารถพูด
และเขาใจภาษาถ่ินไดอยางลึกซ้ึง (ปุดปดหางนาค ข้ีกะตากหางเห็น 
ข้ีสะเด็นขวางหนา จอฟาปุดขบ)5 

3. โปนเปน เปนการเลนโดยผูเลนนั่งลอมวงเลน โดยจับนิ้วช้ีคนเร่ิมและชูนิ้วช้ี
ตนต้ังข้ึน คนตอมาก็มาจับนิ้วช้ีและชูนิว้ช้ีตนต้ังข้ึนตอๆกันสูงข้ึนไป
เร่ือยๆ และมีบทรองประกอบการเลน ซ่ึงเปนภาษาถ่ิน เด็กไม
สามารถพูดและเขาใจภาษาถ่ินไดอยางลึกซ้ึง (ปดตองกลวย ไปหา

                                                           
5 ฐิตินัดดา จินาจันทร. สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เลม 1-15). กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจเมนท, 

2542. 
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ยาต้ี  ปูหนานตาต่ี อยูบานตงโฮง เอาดงเปาป ต้ีไลมด ตดแขงแหยง ปู
เฒาปากแหวง อุมลูกอุมเตา ปูเฒาปุดไป)6 

ตารางท่ี 4.11  แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Craft and Discovery Activities  
ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท่ีไมพบในปจจบัุน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Craft and Discovery Activities ใน สภาพแวดลอมท่ี
เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Nature Spaces  

มีท้ังหมด 15 การละเลน ไมพบวามีการละเลนลานนาจํานวน 15 การละเลน ดังนี ้(สาเหตุจาก
สภาพแวดลอม 14 การเลน จากพฤติกรรมการเลนอาจจะไมเหมาะสมกบัชวงอายุ 1 การเลน)  

 การละเลน วิเคราะห 
1. ไกบามวง ตองใชผลมะมวงเล็กๆ ท่ีรวงจากตนมาประดิษฐเปนอุปกรณการเลน 
2. ไกหยาแพรด ตองใชหวัตนหญาแพรกมาเปนอุปกรณในการเลน 
3. เกี่ยวเกสรดอกซอม

พอ 
ใชเกสรดอกซอมพอ (ดอกหางนกยูงฝร่ัง) มาเปนอุปกรณในการเลน 

4. ชนกวาง ตองใชแมลง (กวาง) มาเปนอุปกรณในการเลน 
5. ชนจี้หลอบ ตองใชแมลง (จี้หลอบ-แมลงข้ีควาย) มาเปนอุปกรณในการเลน 
6. กลองถ็อบ ตองใชลําไมไผและลูกไมเล็กๆ มาประดิษฐเปนอุปกรณในการเลน 
7. ข้ีเบา ตองใชดินเหนียวมาปนกอนกลมเพื่ออุปกรณในการเลน และเดิมจะ

เลนริมน้ํา 
8. ตาแหลวชัก   ตองใชไมไผมาประดิษฐเปนอุปกรณในการเลน 
9. ตาแหลวหมุน ตองใชไมไผมาประดิษฐเปนอุปกรณในการเลน 
10. บอกฉีด ตองใชลําไมไผมาประดิษฐเปนอุปกรณในการเลน 
11. ปตอเฟอง ตองใชซังขาวท่ีเหลือจากการเกี่ยวขาว มาประดิษฐเปนอุปกรณใน

การเลน 
12. เปายางบาโหง ตองใชเสนดอกหญา ชุบยางละหุงเปาเลน(คลายเปาลูกโปง

วิทยาศาสตร) 

                                                           
6 สิริกร ไชยมา. วรรณกรรมทองถ่ินลานนา ชุด เพลงเด็กทองถ่ินลานนา. พิมพคร้ังที่ 2. แพร : แพรไทยอุตสา

หการพิมพ, 2547. 
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13. วอแว ตองใชฝาน้ําอัดลมประดิษฐเปนอุปกรณในการเลน มีความคม เปน
อันตรายได 

14. หลุกพัดน้ํา ตองใชกานกลวยมาประดิษฐเปนอุปกรณในการเลนและตองอาศัย
แรงน้ําไหล 

15. โหว  ตองใชไมไผมาประดิษฐเปนอุปกรณในการเลน 
ตารางท่ี 4.12  แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Craft and Discovery Activities  

ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Nature Spaces ท่ีไมพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
 
การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Dramatic play Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใช
เปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Nature Spaces  

จากท้ังหมด 1 การละเลน พบวายังคงมีในปจจุบัน 
 การละเลน วิเคราะห 

1. เลนขายครัว เปนการเลนบทบาทสมมติ ท่ีเด็กสามารถปรับใชสภาพแวดลอมท่ีพบมา
สรางเปนเร่ืองราวไดอิสระ สามารถใบไมหรือส่ิงของตางๆ มาเลนตาม
จินตนาการ 

ตารางท่ี 4.13 แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Dramatic play Activities  
ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Nature Spaces ท่ีพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
 
การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Dramatic play Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใช
เปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces  

จากท้ังหมด 7 การละเลน ไมพบวามีการเลนในปจจุบัน (สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรม(ภาษาถ่ิน) 6 การเลน จากการเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคม 1 การเลน) 

 การละเลน วิเคราะห 
1. จ้ําจี ้  เปนการเลนโดยการชี้นิว้ไลลําดับตามบทรองประกอบการเลน ซ่ึงเปน

ภาษาถ่ิน เด็กไมสามารถพูดและเขาใจภาษาถิ่นไดอยางลึกซ้ึง (จ้ําจี้จ้ําจดู 
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ผักกูดผักหนาม อ่ีหลามอ่ีแหลว กินแปรวพราฟน อ้ันตันจนักด อ่ีลดอ่ี
ลาด ก๋ําฟาดดังเปยะ) 7 

2. แมไก เปนการเลนคลายงูกินหางของภาคกลาง แตชวงตนของการเลนจะมีบท
รองเปนภาษาถิ่น ในลักษณะประโยคสนทนาโตตอบกนัยาวๆ ซ่ึงเดก็ไม
สามารถพูดและเขาใจภาษาถ่ินไดอยางลึกซ้ึง จึงไมสามารถเลนได 

3. ผีนางดง เปนการละเลนกึ่งพิธีกรรมของชาวลานนา ท่ีมีบทรองประกอบการเลน 
ซ่ึงเปนภาษาถ่ิน เด็กไมสามารถพูดและเขาใจภาษาถ่ินไดอยางลึกซ้ึง 
(นางดงเอย ลงมาเลนครก ลงมาเลนสาก ครกไมหมาก สากไมแดง แสง
แมงเมา ดงฟดขาว ฟดฟดฟายฟาย คลุกดินทราย ถวายนางดง)8 

4. จี้หยัง เปนการเลนตอคําชนิดหนึ่ง ผูเลนตองเขาใจในภาษาเหนือดีจึงจะเลนได 
เนื่องจากตองใชคําเพียง 1 พยางคท่ีมีความหมาย มาตอบตอเนื่องกันโดย
ใหมีความหมายและเนนไหวพริบในดานการใชภาษา ซ่ึงเปนปญหา
หนึ่งของเด็กในปจจุบันท่ีพดูภาษาถ่ิน ไมได หรือรูคําศัพทเพียงผิวเผิน
เทานั้น 

5. จุมจี้จุมจอก เปนการเลนโดยการชี้นิว้ไลลําดับตามบทรองประกอบการเลน ซ่ึงเปน
ภาษาถ่ิน เด็กไมสามารถพูดและเขาใจภาษาถิ่นไดอยางลึกซ้ึง (จุมจี้จุม
จอก ผักหนอก ตาแหวน แตนขน ไมหก ไมซาง กีนาง ออกอุม) 9 

6. กําปุกกําปุย
  

เปนการเลนโดยการชี้นิว้ไลลําดับตามบทรองประกอบการเลน ซ่ึงเปน
ภาษาถ่ิน เด็กไมสามารถพูดและเขาใจภาษาถิ่นไดอยางลึกซ้ึง (กําปุกกํา
พุย สุยสียยีม ผักขมเตมบาน ไมคายเมาะแมะ บาแฮะตกขุม ทุเจาลงงม 
ขะโยมท่ังสุม)10  

                                                           
7 สิริกร ไชยมา. วรรณกรรมทองถ่ินลานนา ชุด เพลงเด็กทองถ่ินลานนา. พิมพคร้ังที่ 2. แพร : แพรไทยอุตสา

หการพิมพ, 2547.  
 
8 สิริกร ไชยมา. วรรณกรรมทองถ่ินลานนา ชุด เพลงเด็กทองถ่ินลานนา. พิมพคร้ังที่ 2. แพร : แพรไทยอุตสา

หการพิมพ, 2547. 
 
9 ฐิตินัดดา จินาจันทร. สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เลม 1-15). กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจเมนท, 2542. 
 
10 ฐิตินัดดา จินาจันทร. สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เลม 1-15). กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจเมนท, 2542. 
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7. ต้ังไก  เปนการเลนในเวลาพลบคํ่า เนื่องจากตองอาศัยความมืดชวยพรางตวั 
โดยการเลนเปนการใชผาคลุมรางกาย สงเสียงเลียนแบบไกรอง แลวให
อีกฝายทายวาเปนผูเลนคนใด 

ตารางท่ี 4.14 แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Dramatic play  Activities  
ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท่ีไมพบในปจจบัุน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
 
การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปน
พื้นท่ีในการเลนแบบ Nature Spaces  

จากท้ังหมด 8 การละเลน พบวามีการละเลนในปจจุบัน 4 ชนิด ได แก 
 การละเลน วิเคราะห 

1. ข้ีแนดขอน
  

เปนการเลนไลจับ ท่ีมีท่ีเนินดินหรือขอนไมเปนขอบเขตของการเลน 
พบวานกัเรียนจะใชขอบทางเดิน หรือพืน้ท่ียกระดับสมมติเปนขอนไม
ประกอบการเลน 

2. ข้ีแนดบก เปนการเลนไลจับ เดิมตองอาศัยพื้นท่ีท่ีถูกสมมติข้ึนเปนเขต “บก” (เขต
พัก)และพ้ืนท่ีดานนอกเปนบริเวณวิ่งไลจบั พบวานกัเรียนจะใช
สภาพแวดลอมท่ีมี สมมติเปน “บก” ประกอบการเลน 

3. อุมล้ี เปนการเลนซอนหา สามารถใชการนับเลขเปนการบอกสัญญาณได จงึ
ไมมีอุปสรรคเร่ืองภาษาถ่ิน และเปนการเลนในโรงเรียนท่ีเด็กรูจักและ
คุนเคยกับสภาพแวดลอมของสถานท่ีอยูแลว 

4. เอ็กสะไพร
  

เปนการเลนซอนหา สามารถใชการนับเลขเปนการบอกสัญญาณได จงึ
ไมมีอุปสรรคเร่ืองภาษาถ่ิน และเปนการเลนในโรงเรียนท่ีเด็กรูจักและ
คุนเคยกับสภาพแวดลอมของสถานท่ีอยูแลว 

ตารางท่ี 4.15 แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  
ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Nature Spaces ท่ีพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 

 
จากการละเลนลานนาท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ี

เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Nature Spaces ท้ังหมด 8 การละเลน พบวาไมมีการละเลนในปจจุบัน  
4 ชนิด ไดแก (สาเหตุจากสภาพแวดลอม 3 การเลน จากการเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคม 1 การเลน)  
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 การละเลน วิเคราะห 
1. ข้ีแนดน้ํา เปนการเลนไลจับ ท่ีมีแมน้ําหรือลําธารเปนขอบเขตของการเลน 
2. ข้ีแนดหลุม 

  
เปนการเลนไลจับ ท่ีตองอาศัยหลุมในการวิ่งหนแีละกระโดดขามหลุม
ไป-มา 

3. งัวออกเหลา 
  

คลายการเลนซอนหา แตเปนบทบาทสมมติ เลียนแบบวถีิชีวิตคนใน
ชนบท (คนเล้ียงววั) ซ่ึงไมมีในสภาพสังคมของเด็ก 

4. ตีกะโหลง คลายการเลนซอนหา แตใชการเคาะกะลามะพราวในการใหสัญญาณ 
ตารางท่ี 4.16  แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  
ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Nature Spaces ท่ีไมพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
 
การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปน
พื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces  

จากท้ังหมด 61 การละเลน พบวามีการละเลนในปจจุบัน 22 ชนิด ได แก 
 การละเลน วิเคราะห 

1. กิงกองแกว
  

เปนการเลนกระโดดท่ีเนนการแกเชือกท่ีพนัขาออกดวยการกระโดด 
เปนการเลนท่ีใชอุปกรณคือ ยางรัดของท่ีรอยตอกันเปนเสนยาว (ใชเปน
อุปกรณการเลนท่ีปรับใชไดหลายการละเลน) 

2. โดดเชือก
  

เปนการเลนกระโดด ท่ีเนนการแกเชือกท่ีพันขาออกดวยการกระโดด 
เปนการเลนท่ีใชอุปกรณคือ ยางรัดของท่ีรอยตอกันเปนเสนยาว (ใชเปน
อุปกรณการเลนท่ีปรับใชไดหลายการละเลน) 

3. โดดหนังวอง เปนการเลนกระโดด ท่ีเนนการกระโดดสูง เปนการเลนท่ีใชอุปกรณคือ 
ยางรัดของท่ีรอยตอกันเปนเสนยาว (ใชเปนอุปกรณการเลนท่ีปรับใชได
หลายการละเลน) 

4. ตาไมดีด เปนการเลนกระโดด ท่ีเนนการกระโดดไกล เปนการเลนท่ีใชอุปกรณ
คือ “โด”(เบ้ีย) ทอยแลวกระโดดโดยการเขยงขาเดยีวตามกฎ  
บนตาราง 8 ชองท่ีขีดไวบนพื้น  

5. ตาไมโด เปนการเลนกระโดด ท่ีเนนการกระโดดไกล เปนการเลนท่ีใชอุปกรณ
คือ “โด”(เบ้ีย) ทอยแลวกระโดดโดยการเขยงขาเดยีวตามกฎ บนตาราง 
11 ชองท่ีขีดไวบนพืน้ 
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6. วิดเชือก เปนการเลนกระโดด ท่ีเนนการกระโดดเปนจังหวะ ใหสัมพันธกับ
ความเร็วของการแกวงเชือก เปนการเลนท่ีใชอุปกรณคือ เสนเชือกยาว 
(ใชเปนอุปกรณการเลนท่ีปรับใชไดหลายการละเลน) 

7. โอซิว เปนการเลนกระโดด ท่ีเนนการกระโดดเปนจังหวะ ใหสัมพันธกับ
ความเร็วของการแกวงเชือก เปนการเลนท่ีใชอุปกรณคือ เสนเชือกยาว 
(ใชเปนอุปกรณการเลนท่ีปรับใชไดหลายการละเลน) แมวาจะมีบทรอง
ประกอบการเลน แตไมใชภาษาถ่ิน เด็กจึงสามารถรองและจดจําคํารอง
ไดงาย 

8. ไขเตา เปนการเลนแยงของ ซ่ึงท้ังผูเลนและผูปกปองตองอาศัยทักษะการ
เคล่ือนไหวรางกายท่ีรวดเร็ว เม่ือกําหนดอาณาเขตการเลนแลว เดก็แตละ
คนจะใชรองเทาของตนเอง คนละ 1 ขาง มารวมกันเพื่อเปนสัญลักษณ
แทนไขเตาในการเลน และไมมีบทรองประกอบการเลน 

9. ซอนไขกา เปนการเลนแยงของ ซ่ึงท้ังผูเลนและผูปกปองตองอาศัยทักษะการ
เคล่ือนไหวรางกายท่ีรวดเร็ว เม่ือกําหนดอาณาเขตการเลนแลว เดก็แตละ
คนจะใชรองเทาของตนเอง คนละ 1 ขาง มารวมกันเพื่อเปนสัญลักษณ
แทนไขกาในการเลน และไมมีบทรองประกอบการเลน 

10. ซ้ือดอกไม เปนการเลนไลจับ ท่ีมีบทรองงายๆประกอบการเลน กอนท่ีจะเร่ิมวิ่งไล
จับกัน ไมมีอุปสรรคเร่ืองภาษา 

11. ตํารวจจับขโมย เปนการเลนไลจับ ไมมีบทบาทสมมติ กําหนดผูเลน และขอบเขตเทานั้น 
12. หมาหื่นโปง เปนการเลนท่ีผูเลน 3 คนหนัหลังเขาหากนั (คลายกระตายสามขาของ

ภาคกลาง) เอาขาเกี่ยวกันคนละ 1 ขาง ไว แลวกระโดดขาเดียวพรอมกัน
เปนวงกลม ทุกคนปรบมือใหจังหวะกระโดดเนนการทรงตัวและจังหวะ
กระโดดของทุกคน 

13. กระตายขาเดียว เปนการเลนไลจับ ท่ีไมตองมีอุปกรณ เพยีงกําหนดผูเลน และขอบเขต
เทานั้น เนนการทรงตัว กระโดด ยนื และไลจับกันดวยขาเพียงขางเดยีว 

14. ขวางบอล เปนการเลนปาลูกบอลกลม ใหถูกตัวฝายตรงขาม เด็กใชกระดาษเกามา
มวนเขาเปนลูกกลมแทนลูกบอลจริง พันดวยเทปกาว เนือ่งจากมีน้ําหนกั
เบากวา เม่ือโดนขวางถูกตัวจะไมเจ็บมากนกั และบอลกระดาษนี้ยัง
สามารถนําไปเปนอุปกรณในการเลนการละเลนอ่ืนไดดวย 

15. ต้ี เปนการเลนไลจับในอาณาเขตท่ีกําหนด คลายการโจมตีขาศึกของทหาร 
มีการแบงเขตแดน วิ่งฝาเขาไปชวยเชลย เปนบทบาทสมมติท่ีเด็ก
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สามารถเขาใจการเลนไดงาย ตารางเสนเขตแดนสามารถกาํหนดข้ึน
งายๆ ไมซับซอน 

16. เทย  เปนการวิ่งไป-กลับ ผานอาณาเขตของคูตอสู เปนบทบาทสมมติท่ีเด็ก
สามารถเขาใจการเลนไดงาย ตารางเสนเขตแดนสามารถกาํหนดข้ึน
งายๆ ไมซับซอน 

17. ผัดหมอขาง 
  

เปนการเลนหมุนรอบวงเปนกลุมไปพรอมๆ กัน เลนงาย ไมมีกฏเกณฑ
ซับซอน 

18. ลิงชิงบอล เปนการเลนท่ีกําหนดผูเลนและขอบเขตการเลน มีอุปกรณเพยีงลูกบอล 
ก็สามารถเลนได และบอลกระดาษนีย้ังสามารถนําไปเปนอุปกรณใน
การเลนการละเลนอ่ืนไดดวย 

19. มอญซอนผา เปนการเลนท่ีกําหนดผูเลนและขอบเขตการเลน มีอุปกรณคือผา 1 ผืน 
ถึงแมวาจะมีบทรองแตก็เปนภาษากลาง เนนการวิ่งไลกวดและการ
สังเกต (การเลนนี้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง)  

20. ข้ีแนดกระดาง เปนการเลนไลจับ พบวานกัเรียนจะใชสภาพแวดลอมกําหนดพืน้ท่ีเลน 
21. ข้ีแนด วง เปนการเลนไลจับ พบวานกัเรียนจะใชสภาพแวดลอมกําหนดพืน้ท่ีเลน 
22. ข้ีแนด อง เปนการเลนไลจับ พบวานกัเรียนจะใชสภาพแวดลอมกําหนดพืน้ท่ีเลน 
ตารางท่ี 4.17  แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  
ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท่ีพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

จากการละเลนลานนาท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ี
เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Open Spaces จากท้ังหมด 61 การละเลน พบวามีการละเลนในปจจุบัน
แตมีการเปล่ียนแปลงไป 15 ชนิด ไดแก 

 การละเลน วิเคราะห 
1. โชงกระปอง มีอุปกรณประกอบการเลน คือใชการทอย “โด” ลงในกระปอง(ท่ีใสเม็ด

มะขามไวในกระปอง) ท่ีวางซอนไวตามกําหนด เพื่อเปนเนนความ
แมนยําของการโยนและการกะระยะ 

2. โดลา มีอุปกรณประกอบการเลน คือผูเลนแตละคนใชการทอย “โด” ลงบน
พื้นตามระยะตางๆ รวมท้ังการโยนใหทับ “โด” ของผูเลนคนอ่ืนดวย 
เพื่อเปนเนนความแมนยําของการโยนและการกะระยะ 

3. โดเกาหลัก มีอุปกรณประกอบการเลน คือผูเลนแตละคนใชการทอย “โด” ลงบน
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พื้นตามระยะตางๆ รวมท้ังการโยนใหทับ “โด” ของผูเลนคนอ่ืนดวย 
เพื่อเปนเนนความแมนยําของการโยนและการกะระยะ 

4. ใบปอ ใชกระดาษแข็งมาทอยแขงกนั ซ่ึงในปจจุบันพบวามีการเปล่ียนมาเลน
อุปกรณในสมัยปจจุบัน คือ การดพลัง (เปนกระดาษแข็งพิมพรูปการตูน
ตางๆท่ีเด็กรูจกั มีคาคะแนน หรือคาพลังใหเด็กไดใชแทนคาในการเลน
เพื่อตอสูและเอาชนะกัน) 

5. เสือขามหวย เปนการใชความสูงของอิริยาบทตางๆของรางกายเปนส่ิงกีดขวางในการ
กระโดดขาม 

6. เสือไลงัว เปนการเลนคลาย”ปลาหมอตกกะทะ”ของภาคกลาง มีบทบาทสมมติ ให
คนหนึ่งเปนเสือ คนหนึ่งเปนวัว เด็กท่ีเหลือท้ังหมดแสดงบทบาทเปนร้ัว
ท่ีเคล่ือนท่ีไดเพื่อปองกันวัว 

7. อ่ีโชง ตองใชเบ้ีย(ตัวทอย)ขนาดใหญเปนอุปกรณในการเลน 
ปจจุบัน เด็กประยุกตใชตุกตายาง หินกอนเล็ก ฯลฯ แทน 

8. ข่ีมาลูเมือง ใชการข่ีหลัง เพื่อนในกลุมแลววิ่งพลัดรับ-สงตามจุดท่ีกําหนด 
9. บาขาง ตองใช “ลูกขาง“เปนอุปกรณในการเลน 

ปจจุบัน เด็กจะใชลูกขางพลาสติกแทน 
10. โพงพาง การละเลนนี้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง เลียนแบบวิถีชีวิตคนในชนบท

ภาคกลาง ซ่ึงไมมีในสภาพแวดลอมประจําวันของเด็ก  
11. บาคอน เลนโยนและแยงลูกบอลในอาณาเขตท่ีกําหนด ไมใหลูกบอลตกถึงพื้น 
12. มาชกคอก ตองใชอุปกรณคือ ไมยาว  2 ทอน ไมหมอน 2 ทอน ในการเปนอุปกรณ

ประกอบจังหวะและการเลน (คลายลาวกระทบไมของภาคกลาง แตไมมี
บทรอง) 

13. ถอเรือบก เปนการเลนท่ีใชตองใชทอนไมยาวเปนอุปกรณในการเลน 
14. ชักสาว   เปนการเลนท่ีใชตองใชทอนไมยาวเปนอุปกรณในการเลน 
15. ยูสาว เปนการเลนท่ีใชตองใชทอนไมยาวเปนอุปกรณในการเลน 
ตารางท่ี 4.18  แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  
ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท่ีพบในปจจุบันแตเปล่ียนแปลงไป 
 ท่ีมา จากการวิเคราะห 
 

จากการละเลนลานนาท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ี
เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Open Spaces จากท้ังหมด 61 การละเลน พบวาไมมีการละเลนใน
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ปจจุบันจํานวน 24 ชนิด ไดแก (สาเหตุจากสภาพแวดลอม 9 การเลน สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรม(ภาษาถ่ิน) 4 การเลน สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคม 5 การเลน และสาเหตุจาก
พฤติกรรมการเลนไมปลอดภัยและอาจจะไมเหมาะสมกบัชวงอายุ 6 การเลน) 

 การละเลน วิเคราะห 
1. บาบาผัด ใชลูกสะบา(ผลไมปา) มาประดิษฐเปนลูกขางเพื่อใชเปนอุปกรณในการ

เลน 
2. เสือกินไก เปนการเลนคลาย”งูกินหาง”ของภาคกลาง มีบทบาทสมมติ ของผูท่ีเปน

เสือ แมไก และลูกไก ซ่ึงมีบทรองประกอบการเลนเปนภาษาถ่ินเด็กไม
สามารถพูดและเขาใจภาษาถ่ินไดอยางลึกซ้ึง 

3. เสือตาบอด เปนการเลนคลาย”ไลจับ”ของภาคกลาง มีบทบาทสมมติ ของผูท่ีเปนเสือ
ตองใชผาผูกตาเปนอุปกรณประกอบการเลน และคนท่ีตองวิ่งหนี ทุกคน
ตองมีกระด่ิงเปนอุปกรณประกอบการเลน 

4. อ่ีปุก ตองใชกอนดนิเหนยีวเปนอุปกรณในการเลน 
5. อ่ียาย ตองใชกอนดนิเหนยีวเปนอุปกรณในการเลน 
6. คนข้ีชิ เปนการเลนคลาย”งูกินหาง”ของภาคกลาง มีบทบาทสมมติ ซ่ึงมีบทรอง

ประกอบการเลนเปนภาษาถ่ินเด็กไมสามารถพูดและเขาใจภาษาถ่ินได
อยางลึกซ้ึง (คนข้ีชิ คนข้ีชํา กนมันดําเหมือนหม่ินหมอ กนซอลออยาง
กนไซ แมมันไปไหน ไหเยอไหแย)11 

7. จกเขียดออกรู เปนบทบาทสมมติ เลียนแบบวิถีชีวิตคนในชนบท (คนจบัเขียดจากรูใน
ดิน) ซ่ึงไมมีในสภาพสังคมของเด็ก  

8. ซอนของ ตองมีการขุดดนิแลวฝงของจากเด็กแตละคน ผูเลนจะขุดหาของแตละ
ช้ิน 

9. ซอนเหล็ก ตองมีการขุดดนิแลวฝงตะปู(เหล็กกน) ผูเลนจะขุดหาในเวลาท่ีกําหนด 
10. ตีกบ เปนบทบาทสมมติ เลียนแบบวิถีชีวิตคนในชนบท (คนตีกบ) ซ่ึงไมมีใน

สภาพสังคมของเด็ก   
11. ยับควายออกวง เปนบทบาทสมมติ เลียนแบบวิถีชีวิตคนในชนบท (คนจบัควายออกจาก

คอก) ซ่ึงไมมีในสภาพสังคมของเด็ก 
12. หยอดหลุม ใชการทอย”โด”ลงหลุม ท่ีขุดดินเปนหลุมเล็กๆใสเม็ดมะขามไวเปน

                                                           
11 ฐิตินัดดา จินาจันทร. สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เลม 1-15). กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจเมนท, 2542. 
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รางวัล 
13. หมาเหาหยัง เปนการเลนบทบาทสมมติ ระหวาง คน หมา และร้ัว ซ่ึงมีบทรอง

ประกอบการเลนเปนภาษาถ่ินเด็กไมสามารถพูดและเขาใจภาษาถ่ินได
อยางลึกซ้ึง 

14. หมากกล้ิง
  

อุปกรณคือเศษกระเบ้ืองดินขอมาทุบใหเปนวงกลม เพื่อกล้ิงตามลําไม
ไผผาซีก 

15. โหงผาข่ีใช อุปกรณคือผามัดมวนเปนกอนกลมคลายลูกบอล ผูเลนตองข่ีคอกันเพือ่
แยงลูก 

16. ข่ีมาตีนต้ัง ผูเลนตองข่ีหลังกันและพยายามใชเทายนัคูอ่ืนๆใหลม เนนการปะทะท่ี
รุนแรง 

17. ข่ีมาลูหมวก ผูเลนตองข่ีหลังกันและพยายามแยงหมวกทีแ่ตละคนสวมอยู ยึดมาเปน
ของตน 

18. ข่ีมาสองเมือง อุปกรณคือผามัดมวนเปนกอนกลมคลายลูกบอล ผูเลนตองข่ีหลังกันเพื่อ
โยน รับ และแยงลูกบอลผา 

19. เขาเขตยับ เปนการเลนดงึผูเลนอีกฝายมาอยูในเขตแดนตน ใชแรงดึงมากอาจมี
อันตราย 

20. ไขโจน อุปกรณคือผามัดมวนเปนกอนกลมคลายลูกบอล ผูเลนข่ีหลังกัน  
ในอาณาเขตท่ีกําหนด แลวขวางปาลูกบอลผาใสกัน 

21. ตีไก เปนบทบาทสมมติ เลียนแบบวิถีชีวิตคนในชนบท (เลียนแบบทาทางไก
ชน) ซ่ึงไมมีในสภาพสังคมของเด็ก  

22. ไมเดาะ ใชทอนไมขนาดส้ันยาวตางๆ เปนอุปกรณในการตแีละงัดลูกไมเดาะ 
23. หมากขวาง ตองใชลูกสะบาและไมสักทําเปนลูกกลมจํานวนมาก เพือ่เปนอุปกรณ

การเลน 
24. งัวกระทิง ตองใชทอนไมและเชือกยาวเปนอุปกรณ เปนการเลนในบทบาทสมมติ 

ท่ีเลียนแบบวถีิชีวิตคนในชนบท (การจับวัวกระทิง) ซ่ึงไมมีในสภาพ
สังคมของเด็ก 

ตารางท่ี 4.19  แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  
ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Open Spaces ท่ีไมพบในปจจบัุน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
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การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปน
พื้นท่ีในการเลนแบบ Road Spaces  

จากท้ังหมด 15 การละเลน พบวามีการละเลนในปจจุบัน 1 ชนิด ได แก 
 การละเลน วิเคราะห 

1. วิ่งเปยว  เปนการเลนท่ีกําหนดผูเลนและขอบเขตการเลน มีอุปกรณคือผา 1 ผืน 
เนนการวิ่งเร็วและความเร็วเฉล่ียของผูเลนทุกคน (การเลนนี้รับอิทธิพล
มาจากภาคกลาง) 

ตารางท่ี 4.20  แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  
ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Road Spaces ท่ีพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

จากการละเลนลานนาท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ี
เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Road Spaces จากท้ังหมด 15 การละเลน พบวามีการละเลนในปจจุบัน
แตมีการเปล่ียนแปลงไป 4 ชนิด ได แก 

 การละเลน วิเคราะห 
1. ลนกระสอบ ตองใชกระสอบ เปนอุปกรณในการใชเลน 
2. เก็บของ ตองใชส่ิงของวางเปนระยะ เพื่อเปนอุปกรณประกอบการเลน เนนการ

แขงขันท่ีความเร็วของการวิง่และเก็บของตามระยะท่ีกําหนด 
3. ลนสามขา ตองใชผาเพื่อมัดขาของผูเลน 2 คน ใหเคล่ือนไหวเลียนแบบการมี 3 ขา 

เนนการแขงขันท่ีความเร็วของการวิ่ง 3 ขา การเคล่ือนไหวและทรงตัว 
4. แขงหนอน ตองใชความสอดคลองประสานสัมพันธของการเคล่ือนไหวเปนกลุม

พรอมๆ กัน 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  

ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Road Spaces ท่ีพบในปจจุบัน 
แตมีการเปล่ียนแปลงไป 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

จากการละเลนลานนาท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ี
เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Road Spaces จากท้ังหมด 15 การละเลน ไมพบวามีการละเลนใน
ปจจุบัน10 ชนิด ได แก (สาเหตุจากสภาพแวดลอม 6 การเลน สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
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สังคม 1 การเลน และสาเหตุจากพฤติกรรมการเลนไมปลอดภัยและอาจจะไมเหมาะสมกับชวงอายุ 3 
การเลน) 

 การละเลน วิเคราะห 
1. กล้ิงวงลอ ตองใชอุปกรณคือลอเล่ือนไมท่ีมีดามยาว 
2. ยูลอ ตองใชอุปกรณคือลอเล่ือนไมท่ีมีดามยาว 
3. รถถีบ ตองใชอุปกรณคือรถจักรยานในการปนแขงความเร็วกนั 
4. เหลนวงลอ ตองใชวัสดุธรรมชาติ(เชนเถาวัลยหรือไมไผ) ทําเปนลอ กล้ิงเลน 
5. ค็อบแค็บ ตองใชกะลามะพราวและเชือกมาประดิษฐเปนอุปกรณในการเลน 
6. บาบา ตองประดิษฐอุปกรณการเลนท่ีทําจากไมขนาดตางๆ จํานวนมาก 
7. บาบาเช้ิม ตองประดิษฐอุปกรณการเลนท่ีทําจากไมขนาดตางๆ จํานวนมาก 
8. ข่ีมาสองตัว ผูเลน 1 คนตองเหยยีบมือ เพือ่น 2 คนท่ีเปนฐานจะรับน้ําหนักใน

ลักษณะตอตัว แลววิ่งแขงเนนการทรงตัวและการทําความเร็วของการวิง่ 
อาจเกิดอันตรายจากการเลนได 

9. งัวตาง ผูเลน 1 คนเปนฐานรับน้ําหนัก(บทบาทสมมติเปนววั) อีก 2 คนอยู
ดานบนในลักษณะถวงน้ําหนัก(สมมติเปนสินคาบนหลังวัว) แลวคลาน
แขงเนนการทรงตัว การรับน้ําหนกัและการทําความเร็วของการคลาน 
อาจเกิดอันตรายจากการเลนได 

10. รถมาชาวเสียม ผูเลน 1 คนตองเหยยีบมือ เพือ่น 2 คนท่ีเปนฐานจะรับน้ําหนักใน
ลักษณะตอตัว แลววิ่งแขงเนนการทรงตัวและการทําความเร็วของการวิง่ 
อาจเกิดอันตรายจากการเลนได 

ตารางท่ี 4.22 แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  
ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Road Spaces ท่ีไมพบในปจจบัุน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
 
การละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปน
พื้นท่ีในการเลนแบบ Play Structure Spaces  

จากท้ังหมด 5 การละเลน พบวามีการละเลนในปจจุบัน 2 ชนิด ได แก 
 การละเลน วิเคราะห 

1. ไตราว เปนการเลนแขงการเดินทรงตัวบนไมยกระดับ พบวานกัเรียนจะใช
สภาพแวดลอมกําหนดพื้นท่ีเลน รวมท้ังในบริเวณพืน้ท่ีเลนมีการใชขอน
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ไมมาวางเพ่ือใหเด็กเลนทรงตัวติดต้ังอยู 
2. ข้ีแนดเสา เปนการเลนไลจับ พบวานกัเรียนจะใชสภาพแวดลอมกําหนดพืน้ท่ีเลน 

เชน เลนท่ีใตถุนอาคารเรียน แตมีการปรับกติกา เชน เสา 1ตนยืนประจาํ
ไดมากกวา 1 คน (เสาพอกขนาดใหญ)กําหนดใหยืนดานละ 1 คนเทานัน้  

ตารางท่ี 4.23 แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  

ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Play Structure Space ท่ีพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 

 
จากการละเลนลานนาท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities ใน สภาพแวดลอมท่ี

เด็กใชเปนพืน้ท่ีในการเลนแบบ Play Structure Spaces จากท้ังหมด 5 การละเลน พบวาไมมี
การละเลนในปจจุบัน 3 ชนิด ได แก (สาเหตุจากสภาพแวดลอม 1 การเลน สาเหตุจากการเปล่ียนแปลง
ทางวัฒนธรรม(ภาษาถ่ิน) 1 การเลน และสาเหตุจากพฤตกิรรมการเลนไมปลอดภัยและอาจจะไม
เหมาะสมกับชวงอายุ 1 การเลน) 

 การละเลน วิเคราะห 
1. สิกกางเกง ตองใชไมสูง 1 คู สําหรับยืนทรงตัวและเดนิเปนอุปกรณการเลน 
2. สิกชุงชา มีบทรองประกอบการเลนเปนภาษาถ่ินเดก็ไมสามารถพูดและเขาใจ

ภาษาถ่ินไดอยางลึกซ้ึง (สิกจุงจา อ่ีหลาจุงจอย ข้ึนดอยนอยมาแผวดอย
หลวง เก็บผักกวงหื้อยาเฮือนลุม เก็ยผักกุมหื้อยาเฮือนบน ลูกแกว
สองตนกับคนผูหนึ้ง ตีต้ึงต้ึงหื้อยาสาวฟง  ขวักข้ีดังหื้อยาสาวจูบ แปลง
ตูบนอยหื้อยาสาวนอน ข้ียองขอนห้ือยาสาวไหว รอยดอกไมหื้อยาสาว
เหน็บ จกัเข็บขบหูปูหนีบขาง ชางไลแทงแมงขบเข้ียว เง้ียวไลฟนตกขุม
แมงมัน ตีฆองมองมอง)12 

3. ข้ึนเสาน้ํามัน เปนการไตเสากลมเรียบท่ีทาน้ํามันใหล่ืน ไมมีสภาพแวดลอมนี้ใน
ปจจุบัน 

ตารางท่ี 4.24 แสดงการละเลนลานนา ท่ีมีกิจกรรมการเลน แบบ Large-motor Activities  

ในสภาพแวดลอมท่ีเด็กใชเปนพื้นท่ีในการเลนแบบ Play Structure Space ท่ีไมพบในปจจุบัน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 

                                                           
12 สิริกร ไชยมา. วรรณกรรมทองถ่ินลานนา ชุด เพลงเด็กทองถ่ินลานนา. พิมพคร้ังที่ 2. แพร : แพรไทยอุตสา

หการพิมพ, 2547. 
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 Quite Zone Messy Zone Active Zone 
Quite 

Activities 
Structure Activities Craft and 

Discovery 
Activities 

Dramatic play 
Activities 

Large-motor  
Activities 

Nature Spaces    (1) เลนขายครัว (4 )  ขี้แนดขอน, ขี้แนดบก, อุมลี้, เอ็กสะไพร,  
Open Spaces  (10) ปนหนังวอง 

เปาหนังวอง ไมเก็บ 
หมากเกบ็ อี่เก็บ 

พญาลืมงาย หมากฮอส  
ควักบาขาม ดดีบาขาม   
ดีดบาขามเขาซอง 

(2 ) ผะลาบ, 
ขี่มากานกลวย 

 (37) กิงกองแกว, โดดเชือก, โดดหนังวอง,  ตาไมดีด, ตาไมโด, 
วิดเชือก, โอซิว,ขี้แนดกระดาง, ขี้แนดวง, ขี้แนดอง, ไขเตา, 
ซอนไขกา, ซื้อดอกไม,ตํารวจจับขโมย,. หมาหื่นโปง, 

กระตายขาเดียว, ขวางบอล, ตี้, เทย, ผัดหมอขาง, ลิงชิงบอล, 
มอญซอนผา, โชงกระปอง, โดลา, โดเกาหลัก, ใบปอ,  
เสือขามหวย, เสือไลงัว,อี่โชง, ขี่มาลูเมือง, บาขาง, โพงพาง,  
บาคอน, มาชกคอก, ถอเรือบก, ชักสาว, ยูสาว 

Road Spaces     (5) วิ่งเปยว ลนกระสอบ เก็บของ ลนสามขา  แขงหนอน 
Play Structure 
Spaces 

    (2 ) ไตราว ขี้แนดเสา 

Starting Game 2 การละเลน ไดแก โตโปง, โอวาแปะ 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงการละเลนลานนา ที่มีการเลนอยูในปจจุบัน จํานวน 63 การละเลน  
ที่มา จากการวเิคราะห
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 จากตารางท่ี 4.25 สามารถอธิบายเกีย่วกับการวิเคราะหการละเลนลานนา ในแตละกลุมกิจกรรม 
(Activities) และพ้ืนท่ีท่ีใช (Spaces) ในรายละเอียดของแตละพฤติกรรมการเลนท่ีแสดงออก พบวามี
การละเลนท่ีมีลักษณะการเลนคลายคลึงกัน เนื่องจากลักษณะการเลน พฤติกรรม และกิจกรรมการเลนมี
ลักษณะรวมกนั จึงสามารถนํามาจัดหมวดหมูเปนกลุมการละเลนท่ีใชท่ีวางและสภาพแวดลอมรวมกัน
ได สรุปได ดังนี้ 
 

1.  พฤติกรรมการเลนแบบ Dramatic Play Activities  สภาพแวดลอมแบบ Nature Spaces  
จํานวน1 การละเลน สามารถแบงกลุมพฤตกิรรมและสภาพแวดลอมได 1 กลุม ไดแก 

1.1 เลนขายครัว  
พฤติกรรมการเลน เปนการเลนบทบาทสมมติ เด็กจะสรางเร่ืองราวมารองรับการเลน 

เชน แฝงอยูในการเลนเลียนแบบครอบครัว (สวมบทบาทคนในครอบครัว และการขายของเปนงานของ
คนในครอบครัว) หรือ แฝงอยูในการเลนพอคาแมคากบัคนซ้ือ เพื่อเลียนแบบและแสดงออกตาม
พฤติกรรมของคนในชุมชนที่เด็กไดมีประสบการณการรับรูมา เปนตน 

สภาพแวดลอม บริเวณท่ีแวดลอมดวยสภาพธรรมชาติ เนื่องจากเดก็จะนําส่ิงท่ีหาไดจาก
สภาพแวดลอม เชน พืช ใบไม ดอกไม รวมท้ัง กอนหนิ หรือ เศษขนนก มาใชในการสรางเร่ืองราว เด็ก
มักจะหาส่ิงของท่ีมีขนาดเล็ก เชน ดอกไมขนาดเล็ก หรือ ใบไมขนาดเล็ก หลากหลายชนิด อยางละ
เล็กนอย มาแทนสินคาในการขาย และใชใบไมแทนเงินในการซ้ือขาย หากมีเวลา เดก็มักจะใชเวลา
ประดิษฐส่ิงของเพ่ือใชในการเลนใหมีรายละเอียดใกลเคียงกับประสบการณท่ีเดก็เคยรับรูมา จะเลนใน
บริเวณท่ีรม สามารถวางสินคาท่ีสมมติในการเลนไดคลายกับท่ีมีในสภาพแวดลอมตามท่ีเด็กเคยรับรูมา
กอน เชน จัดวางสินคาดานหนาคนขาย ดานขางวางอุปกรณตางๆ เชน ใบไมท่ีใชหอของ กระปองท่ีใช
เก็บเงิน(ท่ีใชใบไมสมมติเปนเงิน) เปนตน ความสลับซับซอนของเร่ืองราวและการจดัพื้นท่ีเลน จะข้ึนอยู
กับเวลาท่ีใช หากมีเวลาเลนนาน เดก็จะสามารถจัดพื้นท่ีเลนใหมีรายละเอียดไดมากกวาการเลนท่ีมีเวลา
จํากัด  

 
รูปท่ี 4.14 แสดงการเลนลานนา “เลนขายครัว” 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
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2. พฤติกรรมการเลนแบบ Motor Activities สภาพแวดลอมแบบ  Nature Spaces  
จํานวน 4 การละเลน สามารถแบงกลุมพฤติกรรมและสภาพแวดลอมได 2 กลุม ไดแก 

2.1 ขี้แนดขอน, ขี้แนดบก  
พฤติกรรมการเลน  เปนการเลนไลจับ ท่ีมีการสมมติสภาพแวดลอมในการเลนใหชัดเจน

ข้ึน เนื่องจากเด็กตองวิ่งเปล่ียนท่ีจากเขตพัก (ขอนหรือบก) หนึ่งไปหาอีกเขตพักหนึง่โดยท่ีไมถูกฝายไล
แตะตัว กําหนดอาณาเขตในการเลนตามจํานวนผูเลน ใหไมไกลเกนิไปเพื่อสามารถวิ่งหนีและวิ่งไลได 
โดยตองมีสภาพแวดลอมท่ีมีสวนยกระดับข้ึนมาจากพ้ืนดิน เพื่อใชเปนเขตพัก เพื่อใหผูวิ่งหนี สามารถ
ใชเปนบริเวณพัก และเปนเขตแดนท่ีทุกคนยอมรับรวมกนัวา ไมสามารถแตะตัวกันได แตบริเวณท่ีอยู
ในขอบเขตการเลนแตไมใชเขตพัก จะเปนบริเวณท่ีผูวิ่งไลและผูหนีสามารถวิ่งไดอิสระ 

สภาพแวดลอม เปนท่ีโลงกวาง ไมมีส่ิงกีดขวาง ไมจําเปนตองเปนท่ีรม อาจเปนบริเวณ
กลางแจงกไ็ด แตตองสามารถกําหนดอาณาเขตไดจากส่ิงท่ีอางอิงได เชน ใชตนไมจากมุมหนึ่งไปยงั
กอนหินท่ีอีกมุมหนึ่งเปนแนวเพ่ือ กําหนดเสนสมมติเปนอาณาเขตวา หามผูเลนวิ่งหนอีอกนอกเขตนั้นๆ 
เปนตน และพืน้ท่ีท่ียกระดับข้ึนชัดเจนวาเปนเขตพัก (ขอนหรือบก) ท่ีผูเลนสามารถหนีการไลแตะ ไป
ยืนพกับนบริเวณนั้นๆได กระจายอยูในบริเวณการเลน เพื่อใหผูเลน มีพื้นท่ีท่ีเกดิทิศทางการวิ่งหนไีป
หลายๆทาง เพือ่หลอกลอผูไลใหไมสามารถแตะตัวไดทัน 
 

2.2 อุมล้ี, เอ็กสะไพร   
พฤติกรรมการเลน เปนการเลนซอนหา ท่ีตองมีการกําหนดอาณาเขตและขอตกลงในการ 

เลนใหชัดเจน เชน ไมใหเขาไปซอนในหอง หรือหามเปล่ียนท่ีซอน เปนตน โดยผูท่ีซอนจะตองหาท่ี
กําบัง ท่ีสามารถมองเห็นผูท่ีตามหาไดเพื่อจะไดหลบไดมิดชิด(หรือออกมาแตะตัวผูท่ีมาหากอน เพือ่ให
เปนคนหาซํ้าอีกคร้ัง) และผูท่ีตามหาตองพยายามหาผูท่ีซอนใหเจอกอน และเดนิหาใหเงียบ เพื่อเขาไป
แตะตัวไมใหผูท่ีซอนรูตัวลวงหนา จะไดถูกเปล่ียนมาเปนผูหาแทนตน ในการเลนรอบตอไป 

สภาพแวดลอม ท่ีโลง รมหรือกลางแจงกไ็ด แตตองเปนสถานท่ีท่ีมีวัตถุ ส่ิงกอสราง หรือ 
สภาพแวดลอมเชน ตนไม พุมไม ในการใชเปนท่ีหลบซอน ไมควรมเีศษวัสดุท่ีเกิดเสียงดังขณะเหยียบ
บนพื้น (เชนใบไมแหง) ตองสามารถกําหนดอาณาเขตไดจากส่ิงท่ีอางอิงได เชน ใชตนไมจากมุมหนึ่ง
ไปยังกอนหินท่ีอีกมุมหนึ่งเปนแนวเพื่อ กาํหนดเสนสมมติเปนอาณาเขตวา หามผูเลนออกไปซอนออก
นอกเขตนัน้ๆ เปนตน ท้ังนีเ้พื่อเปนการกําหนดขอบเขตการเลนไมใหกวางมากจนเกนิไป (จะทําใหการ
เลนใชเวลานานเกินไปในการตามหาผูเลนจนครบทุกคน) 
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รูปท่ี 4.15 แสดงการเลนลานนา ข้ีแนดขอน, ข้ีแนดบก, อุมล้ี, เอ็กสะไพร 

 ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

3. พฤติกรรมการเลนแบบ Structure Activities สภาพแวดลอมแบบ  Open Spaces   
จํานวน 10 การละเลน สามารถแบงกลุมพฤติกรรมและสภาพแวดลอมได 4 กลุม ไดแก 

3.1  ปนหนงัวอง, เปาหนงัวอง 
 พฤติกรรมการเลน ส่ิงท่ีการละเลน 2 ชนิดนี้มีเหมือนกนัคือ ผูเลน 2 คน และใชยางรัด
เปนอุปกรณหลักในการเลน แมวาจะมีพฤตกิรรมการเลนจะตางกนัคือ การปนหนังวองจะเนนการแก
ยางรัดท่ีบิดเปนเกลียวออกจากกันแตการเปาหนังวองเนนการเปาใหเสนยางรัดของตนไปทับยางรัดของ
อีกฝาย แตการเลน จะเนนการนั่งราบกับพืน้เหมือนกัน และหลังจากใชมือปนแลวหรือหลังจากการเปา
แลว ยางรัดจะวางอยูบนพื้นกึ่งกลางระหวางผูเลนเสมอ 

สภาพแวดลอม พื้นราบท่ีสะอาด (อาจจะยกระดับเฉพาะบริเวณท่ีเปนตําแหนงยางรัดกไ็ด) แต
พื้นนั้นตองเรียบเพ่ือใหไมมีผลตอการคลายตัวหรือการเคล่ือนท่ีของยางรัด พื้นท่ีเลนควรกวางพอใหผู
เลนไดขยับตัว (Move) ตามตําแหนงยางรัดท่ีตกลงบนพื้น เพื่อใหตําแหนงยางรัดเปนศูนยกลาง 
(Center) ของพ้ืนท่ีเลนเสมอ 

 
3.2  ไมเก็บ, หมากเก็บ, อ่ีเก็บ  
พฤติกรรมการเลน การเลนท้ัง 3 ชนิดนี้ สามารถเลนไดต้ังแต 2-5 คน เพราะจะตองเลนที

ละคนจนกวาจะเลนพลาดตามท่ีกติกากําหนด จึงจะเปล่ียนตัวผูเลน จะทําใหผูเลนรอนานเกนิไปจนกวา



105 
 

จะวนมาถึงรอบการเลนของตน แมวาการเลนจะแตกตางกัน เนื่องจากไมเก็บมีแทงไม 6-10 แทงและลูก
ปงปองเปนอุปกรณในการเลน  

ในขณะท่ีหมากเก็บและอ่ีเกบ็จะมี ลูกหมากเล็กๆ หรือกอนหินเล็กๆ จาํนวน 5 กอนเปนอุปกรณ
ในการเลน แตมีการการนั่งลอมวงและนั่งราบกับพื้นเหมือนกัน เพื่อใหอุปกรณการเลนวางอยูบนพืน้
กึ่งกลางระหวางผูเลนทุกคนเสมอ 

สภาพแวดลอม ควรเปนท่ีรม ไมมีแสงแดดสองสะทอนรบกวนสายตา เนื่องจากผูเลนตอง
ควบคุมการมองไปท่ีอุปกรณในขณะท่ีมือจะตองประสานสัมพันธกันดวย ผูเลนตองนั่งราบกับพื้น มีการ
ใชมือผายอุปกรณการเลนลงกับพื้นตรงหนา แลวกวาดมือเก็บอุปกรณการเลน ตามท่ีกติกาของแตละ
การละเลนกําหนด จงึตองการพื้นราบ ท่ีเรียบ สะอาด และไมมีเศษแหลมคม (หากใชมือลากผานอาจเกิด
อันตรายได) พื้นท่ีกวางพอใหเด็ก แต 2-5 คน นั่งราบกับพื้นและลอมวงเลนได ปกติการเลนจะไมยายท่ี
นั่ง แตละคนจะควบคุมพืน้ท่ีการเลนของตนไมใหเกินระยะท่ีสามารถเอ้ือมมือไปได 

 
3.3  ควักบาขาม, ดีดบาขาม, ดีดบาขามเขาซอง 

 พฤติกรรมการเลน ส่ิงท่ีการละเลน 3 ชนิดนี้มีเหมือนกนัคือ ผูเลน 2 คน และใชเมล็ด
มะขามเปนอุปกรณหลักในการเลน (อาจใชเมล็ดนอยหนาแทนได) แมวาจะมีพฤติกรรมการเลนจะ
ตางกันบางเล็กนอย แตการเลนจะเนนการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของเมล็ดมะขาม โดยผูเลนตองนั่ง
ราบกับพื้นเหมือนกัน และเมล็ดมะขามจะวางอยูบนพื้นกึ่งกลางระหวางผูเลนเสมอ    

สภาพแวดลอม พื้นราบท่ีสะอาด (อาจยกระดับเฉพาะบริเวณท่ีเปนตําแหนงเมล็ดมะขามก็ได) 
แตพื้นนั้นตองเรียบไมมีฝุนหรือเศษสกปรก พื้นท่ีเลนควรกวางพอใหผูเลนไดขยับตัว (Move) ตาม
ตําแหนงเมล็ดมะขามบนพ้ืน เพื่อใหตําแหนงเมล็ดมะขามเปนศูนยกลาง (Center) ของพื้นท่ีเลนเสมอ 

 
3.4  พญาลืมงาย, หมากฮอส  
พฤติกรรมการเลน  แมวาพญาลืมงายจะเลนเพียงคนเดียว และหมากฮอสตองเลน 2 คน แตส่ิงท่ี

การละเลน 2 ชนิดนี้มีเหมือนกันคือ เปนการเลนท่ีตองใชสมาธิและความคิด  
สภาพแวดลอม พื้นท่ีสะอาด อาจจะตองเปนพื้นท่ีทีมีความสงบเงียบ เพื่อใหเกดิสมาธิดข้ึีน 
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รูปท่ี 4.16 แสดงการเลนลานนา ปนหนังวอง, เปาหนังวอง, ไมเก็บ, หมากเกบ็, อ่ีเก็บ,  
ควักบาขาม, ดีดบาขาม, ดีดบาขามเขาซอง, พญาลืมงาย, หมากฮอส  

 
4. พฤติกรรมการเลนแบบ Craft and Discovery Activities สภาพแวดลอมแบบ Open 

Spaces  
จํานวน 2 การละเลน สามารถแบงกลุมพฤติกรรมและสภาพแวดลอมได 1 กลุม ไดแก 

4.1  ผะลาบ, ขี่มากานกลวย 
พฤติกรรมการเลน เปนการเลนโดยการประดิษฐ “ปนกานกลวย” โดยใช กานกลวยตัด

เอาใบออกใหหมด แลวฟนเฉียงๆ ลงไปตามสัน ลึกไมเกินคร่ึงหนึ่งของกานกลวย ระยะหางเทาๆกัน 
ประมาณ 5-6 แนว เม่ือจะเลน เอามือปดใหกานสวนท่ีตัดเฉียงไวต้ังข้ึน แลวใชมือตบลากไปตามแนว
เร็วๆ จะเกิดเสียงดัง  

สภาพแวดลอม ท่ีโลง รมหรือกลางแจงกไ็ด แตตองใกลสถานท่ีท่ีมีวัตถุดบิในการประดษิฐ 
“ผะลาบ” เนื่องจากในการเลนอาจจะตองทําใหมหรือใชหลายอัน และตองทําจากกานกลวยเทานั้น 
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รูปท่ี 4.17 แสดงการเลนลานนา ผะลาบ, ข่ีมากานกลวย  

  ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

5. พฤติกรรมการเลนแบบ Large-motor Activities สภาพแวดลอมแบบ Open Spaces  
จํานวน 37 การละเลน สามารถแบงกลุมพฤติกรรมและสภาพแวดลอมได 10 กลุม ไดแก 

5.1 กิงกองแกว, โดดเชือก, โดดหนงัวอง, วิดเชือก, โอซิว, เสือขามหวย, มาชกคอก 
 พฤติกรรมการเลน การเลนท้ัง 5 ชนิดแรก สามารถเลนไดไมจํากัดจํานวนผูเลน เนน
พฤติกรรมการกระโดดโดยมียางรัดรอยเปนเสนยาว หรือ เสนเชือกเปนอุปกรณหลักในการเลน แมวา
การเลนท้ัง 5 ชนิดจะมีกติกาแตกตางกนั แตเนนการกระโดดเปนหลัก โดยมีเสนเชือกหรือเสนหนงัยาง
รอยตอกัน เปนอุปกรณในการเลน 
 แตการเลนเสือขามหวย จะเนนการกระโดดขาม รางกายของเพื่อน ท่ีทําอิริยาบถตางๆ กัน เชน 
ยื่นแขนแตะเทา กมหลังสูง เปนตน โดยระดับความสูงของคนท่ีจะกดีขวางจะเร่ิมจากระดับตํ่า(งาย) ไป
จนถึงระดับสูง(ยาก) 

สวนการเลน มาชกคอก จะเปนการเลนบทบาทสมมติของมาท่ีจะกระโดดหนีออกไปจากคอก 
โดยมีอุปกรณคือไมทอนคู วธีิการเลนคลายลาวกระทบไม ผูกระโดด ตองกระโดดเขา-ออก ขามไมขวาง
คูนั้น ท่ียกและวางสลับตามจังหวะ 

สภาพแวดลอม เลนในพืน้ท่ีโลง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนกลางแจงหรือในรมก็ได ตองการพื้น
เรียบ ท่ีไมมีฝุนละอองมาก เนื่องจาก ตองกระโดด และบางการเลนตองแกวงเชือก หากมีฝุนละอองจะ
ทําใหฝุนฟุงกระจายเขาตาได ผิวสัมผัสของพื้นท่ีเลนตองไมแข็งมากเกนิไป จะชวยใหไมเจ็บเทา
เนื่องจากการกระแทกของการเหยยีบลงบนพื้นหลังจากการกระโดด และตองไมมีเศษหินหรือเศษแหลม
คมตางๆ พื้นไมควรมีความล่ืนมาก เนื่องจากอาจทําใหเสียการทรงตัว ล่ืนไถล และเกดิอุบัติเหตุได  
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รูปท่ี 4.18 แสดงการเลนลานนา กิงกองแกว, โดดเชือก, โดดหนังวอง, วิดเชือก, โอซิว,  
เสือขามหวย, มาชกคอก 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
5.2  ตาไมดีด, ตาไมโด 

 พฤติกรรมการเลน เปนการเลนกระโดด ท่ีไมจาํกัดจํานวนผูเลน โดยจะตองเลนทีละคน
จนกวาจะเลนพลาดตามท่ีกติกากําหนด จงึจะเปล่ียนตัวผูเลน เปนการเลนท่ีเนนการกระโดดไกล ใช
อุปกรณคือ “โด” (เบ้ีย) ทอยแลวกระโดดโดยการเขยงขาเดียวตามกติกา แตกตางกนัคือตารางกระโดดท่ี
ขีดไวบนพื้น คือ ตาไมดีด มี 8 ชองตาราง และ ตาไมโดมี 11 ชองตาราง  

สภาพแวดลอม เลนในพืน้ท่ีโลง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนกลางแจงหรือในรมก็ได ตองการพื้น
เรียบ ท่ีไมมีฝุนละอองมาก เนื่องจากตองกระโดดหากมีฝุนละอองจะทําใหฝุนฟุงกระจายเขาตาได 
ผิวสัมผัสของพื้นท่ีเลนตองไมแข็งมากเกนิไป จะชวยใหไมเจ็บเทาเนือ่งจากการกระแทกของการเหยยีบ
ลงบนพื้นหลังจากการกระโดด และตองไมมีเศษหินหรือเศษแหลมคมตางๆ พื้นไมควรมีความล่ืนมาก 
เนื่องจากตองกระโดดโดยใชขาขางเดียวอาจทําใหเสียการทรงตัว ล่ืนไถล และเกิดอุบัติเหตุได พื้นควร
ใหเดก็ไดขีดตารางไดตามขนาดท่ีเหมาะสมกับความสามารถและระยะรางกายโดยเฉล่ียของทุกคนใน
กลุม หากเปนพื้นดินเรียบแข็งเม่ือใชวัตถุขีดเพื่อทําเสนตาราง ผิวดินจะถูกเปดเปนแนวเสน เม่ือมีการ
เหยยีบเสนหรือทอยเบ้ียไปถูกเสนจะเหน็ชัดเจน ทําใหตัดสินไดงายวาตาย (แพ) หรือไม 
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รูปท่ี 4.19 แสดงการเลนลานนา โชงกระปอง, อ่ีโชง, ใบปอ, โดลา, โดเกาหลัก,  
ตาไมดีด, ตาไมโด 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
5.3  ขี้แนดกระดาง, ขี้แนดอง, ซ้ือดอกไม, ตํารวจจับขโมย, โพงพาง 

 พฤติกรรมการเลน เปนการเลนไลจับท้ัง 5 การละเลน มีลักษณะรวมกันคือ การเลนไม
จํากัดจํานวนผูเลน มีการกําหนดตัวผูวิ่งไลแตะ กับฝายท่ีวิง่หนี มีการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีเลนคลายกัน 
แตมีกติกาหรือบทบาทท่ีแตกตางกันในรายละเอียด การเลนไลจับท้ัง 5 ชนิดนี้จะไมมีพื้นท่ีท่ีกําหนดให
เปนเขตพัก เนนการวิ่งหนีและวิ่งไลแตะตัวใหคลองแคลวรวดเร็ว 

สภาพแวดลอม เปนท่ีโลงกวาง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและกลางแจง แตตองสามารถ
กําหนดอาณาเขตไดจากส่ิงท่ีอางอิงได เชน ใชตนไมจากมุมหนึ่งไปยังกอนหินท่ีอีกมุมหนึ่งเปนแนวเพ่ือ 
กําหนดเสนสมมติเปนอาณาเขตวา หามผูเลนวิ่งหนีออกนอกเขตนัน้ๆ เปนตน  

 
5.4  ไขเตา, ซอนไขกา, บาขาง 

 พฤติกรรมการเลน การไขเตาและซอนไขกา สามารถเลนไดต้ังแต 4-8 คน มีอุปกรณใน
การเลนเหมือนกันคือ กอนหิน กอนกรวด หรือรองเทา เทากับจํานวนผูเลน สมมติแทนไขกาหรือไขเตา
วางไวตรงกลาง โดยขีดวงกลมบนพื้นลอมรอบ ใหผูท่ีเลนเปนแมกาหรือแมเตานั่งกลางวงกลมนั้น (ทับ
อุปกรณการเลนไว เลียนแบบการฟกไข) ผูเลนคนอ่ืนจะอยูนอกวงและตองพยายามเอื้อมมือเขามาแยงไข
กาหรือไขเตาไปใหไดตามกติกา  
 สวนการเลน บาขาง ใชอุปกรณการเลนคือ “ลูกขาง” มีการกําหนดอาณาเขตพื้นท่ีของบริเวณ
ลูกขางหมุนได ผลัดกันหมุนลูกขางใหปะทะกันภายในพื้นท่ีท่ีกําหนด 
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สภาพแวดลอม เปนท่ีโลงกวาง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและกลางแจง พื้นควรเรียบ
โลง และสะอาด เนื่องจากเดก็ตองนั่งบนพ้ืน และทําทาตางๆ เพื่อปกปองไขในวงไมใหถูกแยงเอาไป 
เชน หมอบ นัง่ครอมฯลฯ ในขณะท่ีเด็กนอกวงตองพยายามแยงไขในวงนั้นใหได มีขอบเขตเปนรูป
วงกลมบนพ้ืนชัดเจน ขนาดใหญพอใหเด็กท่ียืนหรือนั่งนอกวง เอ้ือมมือเขาไปไดประมาณคร่ึงหนึ่งของ
รัศมีวงกลมนัน้ๆ 

 
รูปท่ี 4.20 แสดงการเลนลานนา ไขเตา, ซอนไขกา , ลิงชิงบอล, บาคอน  
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
5.5  หมาห่ืนโปง, ผัดหมอขาง, มอญซอนผา, เสือไลงัว 

 พฤติกรรมการเลน แมวาการเลนท้ัง 4 ชนิดนี้จะมีรายละเอียดการเลนท่ีแตกตางกัน 
เนื่องจากหมาหื่นโปงผูเลนจะยืนหันหลังใหกันเอาขาขางหนึ่งยกข้ึนเกีย่วกันไวพยายามทรงตัว แลว
กระโดดหมุนขาเดียวเปนวงกลมรอบจุดศูนยกลางเดียวกันไปเร่ือยๆ ผัดหมอขางเนนการนั่งและยนื
สลับกันแลวหมุนตัวไปพรอมๆกัน เปนวงกลมรอบจุดศูนยกลางเดียวกันไปเร่ือยๆ มอญซอนผาผูเลนนั่ง
ลอมวง และมี 2 คน วิ่งไลกนัตามกติกา และเสือไลงัว จะเปนการลอมวงแลวกกัผูเลน 2 คน ไลจับกัน
โดยวิธีกระโดดเขา-ออกวง แตท้ัง 4 การละเลน จะเนนการใชพื้นท่ีราบ ท่ีสะอาด ผิวสัมผัสเรียบ เพื่อให
การลุก นั่ง วิ่งวน กระโดดหรือเหวีย่งตัวสามารถทําไดคลองแคลวไมเกิดการบาดเจบ็ 

สภาพแวดลอม เปนท่ีโลงกวาง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและกลางแจง พื้นควรเรียบ
โลง ไมมีฝุนละอองและสะอาด เนื่องจากเดก็ตองนั่งบนพ้ืน วิ่งวน ทรงตัว ยืนหรือ กระโดด อยูบนพืน้ใน
บริเวณเดียว พืน้ไมควรล่ืนมาก หรือมีเศษแหลมคมตางๆ เนื่องจากอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุได  
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 รูปท่ี 4.21 แสดงการเลนลานนา มอญซอนผา, เสือไลงัว, โพงพาง, หมาหื่นโปง, ผัดหมอขาง  
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
5.6  ขวางบอล, ตี,้ เทย, ลิงชงิบอล, บาคอน  

 พฤติกรรมการเลน การละเลนท้ัง 5 เปนการเลนท่ีตองแบงผูเลนเปน 2 ฝาย เพื่อตอสูกัน
ในลักษณะการแยงพื้นท่ี อาณาเขต หรือการครอบครองลูกของฝายคูตอสู มีลักษณะรวมกันคือ ขวาง
บอล บาคอนและลิงชิงบอลใชลูกบอลเปนอุปกรณในการเลน สวนต้ีและเทยไมใชอุปกรณ การละเลน
ท้ัง 5 ชนิดนี้อาจมีการปะทะหรือใชกําลังคอนขางมาก การเคล่ือนไหวตองรวดเร็วคลองแคลว ผูเลนแต
ละคนตองรักษาพื้นท่ีของตนในอาณาเขตแดนฝายตนใหรัดกุม แมวาการเลนท้ัง 5 จะมีกติกาและการเลน
ท่ีตองการเขตแดนตางกัน การเลนท้ัง 5 ชนิดก็ตองการอาณาเขตการเลนท่ีสามารถกําหนดเขตแดนได
ชัดเจนเชนเดยีวกัน 
 สภาพแวดลอม เปนท่ีโลงกวาง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและกลางแจง สามารถกําหนด
อาณาเขตไดชัดเจน เพราะเขตแดนเปนกติกาหลักในการเลน พื้นท่ีในการเลนไมควรลื่นมาก เพราะอาจ
ทําใหล่ืนไถลและเกดิอุบัติเหตุได พืน้ควรเรียบ ไมมีเศษส่ิงแหลมคมตางๆ หรือส่ิงท่ีจะทําใหสะดดุหก
ลมได 
 

5.7  กระตายขาเดียว, ขี้แนด วง  
 พฤติกรรมการเลน เปนการเลนไลจับท้ัง 2 การละเลน มีลักษณะรวมกันคือ การเลนไม
จํากัดจํานวนผูเลน มีการกําหนดตัวผูวิ่งไลแตะ กับฝายท่ีวิง่หนี มีการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีเลนคลายกัน 
คือตองสามารถกําหนดอาณาเขตไดจากส่ิงท่ีอางอิงได เชน ใชตนไมจากมุมหนึ่งไปยงักอนหนิท่ีอีกมุม
หนึ่งเปนแนวเพื่อ กําหนดเสนสมมติเปนอาณาเขตวา หามผูเลนวิ่งหนีออกนอกเขตนัน้ๆ เปนตน และมี
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การกําหนดพืน้ท่ีท่ีกําหนดใหเปนเขตพกัรูปวงกลมอยูภายในอาณาเขตน้ัน แตมีกติกาหรือบทบาทท่ี
แตกตางกนัในรายละเอียด คือข้ีแนด วง เนนการวิ่งหนีและวิ่งไลแตะตัวใหคลองแคลวรวดเร็ว แต
กระตายขาเดียวผูไลแตะตัวตองกระโดดขาเดียว ไมเหยยีบลงพ้ืนพรอมกนั 2ขา 

สภาพแวดลอม เปนท่ีโลงกวาง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและกลางแจง สามารถกําหนด
อาณาเขตไดจากส่ิงท่ีอางอิงได เชน ใชตนไมจากมุมหนึง่ไปยังกอนหนิท่ีอีกมุมหนึ่งเปนแนวเพื่อ 
กําหนดเสนสมมติเปนอาณาเขตวา หามผูเลนวิ่งหนีออกนอกเขตนัน้ๆ เปนตน และสามารถขีดเสนเพื่อ
ทําขอบเขตการเลนและเขตพักเปนรูปวงกลมบนพื้นได ขนาดใหญพอใหผูเลนเขาไปยืนในวงกลมได  

 
รูปท่ี 4.22 แสดงการเลนลานนา ผะลาบ, ข่ีมากานกลวย, ข้ีแนดกระดาง, ข้ีแนด อง,  
ซ้ือดอกไม, ตํารวจจับขโมย, กระตายขาเดียว, ข้ีแนด วง 
ท่ีมา จากการวเิคราะห  
 
5.8  ขี่มาลูเมือง   

 พฤติกรรมการเลน แบงผูเลนเปน 2 ฝาย แตละฝายใหเพื่อนในทีมข่ีหลัง แลววิ่งมาสงยัง
เสนแดน ผลัดวิ่งรับสงจนครบทุกคน ทีมใดวิ่งรับสงสมาชิกครบกอนเปนฝายชนะ 

สภาพแวดลอม เนนการใชพื้นท่ีท่ีเปนทางยาว โลง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและ
กลางแจง พืน้เรียบ ไมมีเศษแหลมคมท่ีเปนอันตราย กําหนดระยะของหลักท่ีแตละฝายตองไปวิ่งวน ให
หางจากจุดเร่ิมตนเทาๆกัน พืน้ท่ีของท้ัง 2 ฝายไมควรอยูชิดกันมากเกินไป เนื่องจากอาจจะวิ่งชนกันได 
เนื่องจากการเลนนี้เนนความเร็วและความคลองแคลววองไวในการวิง่ 

 
5.9  โชงกระปอง, อ่ีโชง, ใบปอ, โดลา, โดเกาหลัก 

 พฤติกรรมการเลน รายละเอียดของการเลนท้ัง 5 ชนิดนี้แตกตางกัน แตเนนความแมนยํา
ในการโยนวัตถุไปยังเปาหมาย  
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สภาพแวดลอม เนนการใชพื้นท่ีท่ีเปนทางยาว โลง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและ
กลางแจง พืน้เรียบ ไมมีเศษแหลมคมท่ีเปนอันตราย มีการกําหนดเปาหมายใหหางจากเสนเร่ิมโยนเพ่ือ
เพิ่มระดับความยาก 

 
5.10  ชักสาว, ยูสาว, ถอเรือบก 

 พฤติกรรมการเลน แบงผูเลนเปน 2 ทีม จํานวนทีมละเทาๆกัน รายละเอียดของการเลน
ท้ัง 3 ชนิดนีแ้ตกตางกนั  ท้ัง 3 การเลน ใชไมยาวเปนอุปกรณเหมือนกนั การเลนชักสาวและยูสาวจะเนน
การใชกําลังรางกายของแตละคนในทีม ในการดึง(ชักสาว) ไมใหเขามาในเขตของตน ตรงขามกับการ
เลนยูสาว ท่ีเนนการผลักไมใหเขาไปในเขตของคูแขง (ยูสาว) แตการเลนถอเรือบก ทุกคนตองครอมขา
บนไมยาวแลววิ่งไปขางหนาเปนกลุม แขงเพื่อใหทีมท่ีเขาเสนชัยกอนเปนผูชนะ 

สภาพแวดลอม เนนการใชพื้นท่ีท่ีเปนทางยาว โลง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและ
กลางแจง พืน้เรียบ ไมมีเศษแหลมคมท่ีเปนอันตราย มีการกําหนดเสนเขตแดน หรือเสนชัย 

 
รูปท่ี 4.23  แสดงการเลนลานนา ข่ีมาลูเมือง, ชักสาว, ยูสาว, ถอเรือบก, ต้ี, เทย 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 

6. พฤติกรรมการเลนแบบ Large-motor Activities สภาพแวดลอมแบบ  Road Spaces  
จํานวน 5 การละเลน สามารถแบงกลุมพฤติกรรมและสภาพแวดลอมได 2 กลุม ไดแก 

6.1 ว่ิงเปยว, เก็บของ 
 พฤติกรรมการเลน วิ่งเปยวจะแบงผูเลนเปน 2 ฝาย แตละฝายวิ่งผลัดกันโดยมีอุปกรณคือ 
ผา (ฝายละ 1 ผืน) ใหฝายหนึ่งฝายใดเร่ิมวิง่กอน แตละคนทําหนาท่ีวิ่งผลัดเพื่อรับสงผาจากกันเปนทอดๆ 
โดยกําหนดใหแตละคนเม่ือรับผาแลวตองวิ่งไปวนหลักของฝานตรงขามท่ีกําหนดไว แลววนกลับมาท่ี
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จุดเร่ิมตนของฝายตนเองเพ่ือสงผาใหผูเลนคนตอไป แตละฝายตองพยายามวิ่งใหเร็วเพื่อสามารถไลกวด
ฝายตรงขามทัน ฝายท่ีวิ่งเร็วจนสามารถเอาผาไลตีฝายตรงขามได จะเปนฝายชนะ แตเก็บของ จะแบงผู
เลนแตละทีมเทาๆกัน แลววางของไวตามระยะตางๆ ผูเลนจะตองผลัดกันวิ่งไปหยบิของทีละช้ิน มาจน
ครบ ทีมใดเกบ็ไดครบกอนเปนฝายชนะ 

สภาพแวดลอม เนนการใชพื้นท่ีท่ีเปนทางยาว โลง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและ
กลางแจง พืน้เรียบ ไมมีเศษแหลมคมท่ีเปนอันตราย กําหนดระยะของหลักท่ีแตละฝายตองไปวิ่งวน ให
หางจากจุดเร่ิมตนเทาๆกัน พืน้ท่ีของท้ัง 2 ฝายไมควรอยูชิดกันมากเกินไป เนื่องจากอาจจะวิ่งชนกันได 
เนื่องจากการเลนนี้เนนความเร็วและความคลองแคลววองไวในการวิง่  

 
รูปท่ี 4.24  แสดงการเลนลานนา วิ่งเปยว, เก็บของ, ลนกระสอบ,ลนสามขา,แขงหนอน 
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
6.2  ลนกระสอบ, ลนสามขา, แขงหนอน 

 พฤติกรรมการเลน จะแบงผูเลนเปนทีม แตละทีม มีจํานวนผูเลนเทากัน เนนการไปถึงจุด
เสนชัยเร็วท่ีสุดเปนผูชนะ แตท้ัง 3 การเลน มีรายละเอียดแตกตางกัน คือ ลนกระสอบ ใชผูเลนคร้ังละ 1
คน ใหขาและเทาท้ัง 2 อยูในกระสอบ ใชมือจับปากกระสอบ แลววิ่ง ลนสามขาจะใชผูเลน 2 คน ผูกขา
เขาดวยกันคนละขางใหเหลือ 3 ขา แลววิ่ง แขงหนอนจะนั่งยอตัวลงแลวจับขอเทาคนขางหนา เดนิไป
ขางหนาพรอมๆกัน 

สภาพแวดลอม เนนการใชพื้นท่ีท่ีเปนทางยาว โลง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและ
กลางแจง พืน้เรียบ ไมมีเศษแหลมคมท่ีเปนอันตราย  
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7. พฤติกรรมการเลนแบบ Large-motor Activities สภาพแวดลอมแบบ Play Structure 
Spaces 

จํานวน 2 การละเลน สามารถแบงกลุมพฤติกรรมและสภาพแวดลอมได 2 กลุม ไดแก 
7.1 ไตราว  

 พฤติกรรมการเลน การละเลนชนดินี้เปนการแขงเดินทรงตัวบนไมยกระดับ ผูเลนมีสิทธ์ิ
เดินไดคนละ 1 คร้ัง คนท่ีเดินไดจากโคนจนถึงปลายไมโดยไมเสียการทรงตัวหรือตกลงมาจากทางเดิน
จะเปนฝายชนะ 
เปนการเลนท่ีเนนการใชสายตา การกะระยะ และการทรงตัวใหเกดิสมดลุยของรางกาย 

สภาพแวดลอม ใชไมยกระดับสูงขนานกับพืน้ดิน หางจากพื้นประมาณ  1 คืบ จะเปนไมทอน
หรือไมไผก็ได เนนใหผูเลนสามารถทรงตัวไดโดยไมตกลงมาจากไม พื้นผิวท่ีรองรับดานลางควรเปน
พื้นท่ีมีความนุมพอสมควร ไมมีเศษแหลมคมตางๆ เม่ือพลัดตกลงมาจะไดไมเกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บได  

 
รูปท่ี 4.25  แสดงการเลนลานนา ไตราว, ข้ีแนดเสา  
ท่ีมา จากการวเิคราะห 
 
7.2 ขี้แนดเสา 

 พฤติกรรมการเลน การละเลนนี้เปนการเลนไลจับ ไมจํากดัจํานวนผูเลน มีการกําหนดตัว
ผูวิ่งไลแตะ กบัฝายท่ีวิ่งหนี มีการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีเลนและกําหนดพื้นท่ีใหเปนเขตพัก(เสา) เนนการ
วิ่งหนแีละวิ่งไลแตะตัวใหคลองแคลวรวดเร็ว 

สภาพแวดลอม เปนท่ีโลงกวาง ไมมีส่ิงกีดขวาง เลนไดท้ังในรมและกลางแจง สามารถกําหนด
อาณาเขตไดจากส่ิงท่ีอางอิงได เชน ใชตนไมจากมุมหนึง่ไปยังกอนหนิท่ีอีกมุมหนึ่งเปนแนวเพื่อ 
กําหนดเสนสมมติเปนอาณาเขตวา หามผูเลนวิ่งหนีออกนอกเขตนัน้ๆ เปนตน และกาํหนดใหเสาเปน
เขตพัก 


