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บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

จากการนําเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 4 ไดเสนอวา สภาพแวดลอมลานนา คือ สภาพแวดลอม
ของชุมชนท่ีอยูในกรอบวัฒนธรรมรวมกัน คือวัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา ซ่ึงมีอาณาบริเวณทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต ความเช่ือตางๆ สอดคลองกับ
ธรรมชาติและสภาพแวดลอม เกี่ยวพันกับธรรมชาติในทุกระดับช้ันอยางแนบแนน ซ่ึงจะไดชวยเสริม
ความเขาใจ ในสภาพแวดลอมของบานและชุมชน ท่ีเปนสถานท่ีเติบโตของเด็กลานนา และมีผลตอ
การละเลนลานนาในอดีต  

การละเลนลานนานั้น มีจํานวน 140 การละเลน ยังคงมีการเลนสืบทอดกันมาเหลือเพยีง 37 
การละเลน มีการเลนแตมีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกบัยุคสมัย 26 การละเลน และการละเลนลานนา
สูญหายไป จํานวนมากถึง 77 การละเลน หรือ 55% ของการละเลนลานนาท้ังหมด 

 
ในบทท่ี 5 ซ่ึงเปนบทสุดทายของวิทยานพินธฉบับนี้จะเปนการนําเสนอการสรุปรวบยอด

เน้ือหาของวิทยานิพนธ การอภิปรายผลของการศึกษาโดยเช่ือมโยงผลการศึกษาไปยงัทฤษฎีตางๆท่ี
เกี่ยวของ และขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเกีย่วของ ไดแก  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 การละเลนลานนาเปนการเลนท่ีมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แมวาจะไมมี
การบันทึกพืน้ท่ีเลนของเด็กลานนาเปนลายลักษณอักษร พบวามีการกลาวเพียงคราวๆวา เด็กมีการเลน
ในบริเวณขวงบาน แตจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบวา การละเลนลานนาจะเกิดไดในทุกพืน้ท่ี
ของบริเวณชุมชน ไมวาจะเปนบริเวณพ้ืนท่ีภายในบาน ใตถุนบาน และพื้นท่ีวางภายในบริเวณบาน และ
ลานบาน(ขวงบาน หรือ กางขวง) ไปจนถึงพื้นท่ีอ่ืนๆของชุมชน เชน บริเวณริมน้ํา บริเวณใกลพื้นท่ีท่ีทํา
การเกษตรกรรมของชุมชน รวมไปถึงพื้นท่ีวาง โลงกวาง ตองสภาพแวดลอมหลายลักษณะเพื่อรองรับ
การละเลนท่ีมีพฤติกรรมหลากหลายแตกตางกัน เชน พื้นดินราบเรียบอัดแนนท่ีรองรับการวิ่ง กระโดด 
หรือเคล่ือนไหวรางกาย ท่ีสามารถขีดเขียนเสนหรือกําหนดอาณาเขตพ้ืนท่ีเลนไดตามกติกาการเลน หรือ 
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พื้นท่ีสามารถรองรับการสรางเร่ืองราวหรือเปนฉากหลังใหแกการเลนและกําหนดตามกติกาการเลนได 
เชน พื้นท่ีท่ีเปนหลุม รอง หรือเนิน เปนตน 
 การเลนจะมีต้ังแตการเลนในพฤติกรรมท่ีเงียบสงบ ไมเคล่ือนไหวรางกายมากนกัแตเนนการใช
ความคิด เชนเกมสกระดาษตางๆ การเลนเพื่อผสานความสัมพันธของคนในครอบครัวในลักษณะการ
หยอกลอ กอดเหกลอม(สิกกองกอ) การเลนเพื่อเตรียมทักษะในการประดิษฐและความปราณีตของงาน
ชางงานฝมือตางๆ การเลนสวมบทบาท ไปจนถึงการเลนในลักษณะการใชทักษะการเคล่ือนไหวรางกาย 
เคล่ือนท่ีอยางรวดเร็วและมีทิศทางการเคล่ือนท่ีแตกตางกันตามกติกาการเลน ซ่ึงมักจะเปนการเลนแบบ
กลุมใหญในลักษณะเลนแบบรวมมือกัน ซ่ึงมีกฎกติกาการเลนเปนท่ียอมรับรวมกนัของผูเลน  

นอกจากนั้นการเลนยังมีความเก่ียวของกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและสังคมแบบ
เกษตรกรรมในแตละฤดกูาล เชน มีการใชพื้นพันธบางชนิดมาเปนอุปกรณในการเลน แสดงใหเห็นถึง
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณประกอบกับการอยูรวมกันของคนในชุมชนลานนาซ่ึงเปน
สังคมแบบขยาย มีคนตางวัยอยูรวมกนั ลักษณะสังคมแบบเครือญาติ สภาพของการปดกั้นอาณาเขตแบบ
หลวมๆ รวมท้ังคติความเช่ือตางๆ ท่ีทําใหสภาพบานเรือนตางๆ มีพื้นท่ีโลงลัดเลาะเช่ือมตอกันไดท้ัง
ชุมชน สถานท่ีเลนของเด็กจึงปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอมท่ีจะรองรับการละเลนแตละชนดิท่ีจะ
สามารถเกิดข้ึนได 
 หนาบานแตละหลังจะเปนทางแคบประมาณลอเกวยีนผานได ดวยวิถีชีวิตแบบพืน้ถ่ิน เนื่องจาก
ทางสัญจรนั้นไมมีการจราจรท่ีคับค่ังหรือมีพาหนะท่ีขับเคล่ือนดวยความเร็ว ทําใหพืน้ท่ีนั้นเปนทาง
สัญจรที่มีความปลอดภัยในการเลนของเด็ก ไมเปนสาเหตุของอุบัติเหตุจากยานพาหนะเหมือนใน
ปจจุบัน 
 แตดวยเหตุผลของการพัฒนาและความเจริญกาวหนาของสังคม เม่ือชุมชนเกษตรกรรมเปล่ียน
เขาสูลักษณะของชุมชนเมือง พฤติกรรมในการอยูรวมกันและการเล้ียงดเูด็กเปล่ียนแปลงไป รวมท้ัง
สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทําใหการละเลนลานนาจํานวนมาก สูญหายไป ไมพบวามีการเลนอีก 
สวนหนึ่ง มาจากวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไป เชน ภาษาถ่ิน หรือการเลนในลักษณะการประดิษฐตางๆท่ีไมมี
การเลนในลักษณะดังกลาวอีก การเลนบางสวนมีการปรับเปล่ียนไปใหเหมาะสมกับยคุสมัย  

เด็กมีเลนรวมกลุมกันในโรงเรียนแทนการเลนในละแวกบานและชุมชน สภาพบานเรือนท่ี
เปล่ียนแปลงไป ทําใหเด็กไมมีเพื่อนเลนในยานชุมชน ไมมีพื้นท่ีโลงกวางท่ีเช่ือมตอเนื่องของบานแตละ
หลัง และสังคมแบบเครือญาติท่ีใหความรูสึกปลอดภัยและเปนพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหเขาไปเลนได 
สนามเด็กเลนในรูปแบบสมัยใหม มักจะประกอบดวยเคร่ืองเลน เชน ชิงชา กระดานหก  ซ่ึงไมได
รองรับการเลนแบบลานนา ไมมีสวนของสถาปตยกรรมท่ีจะเกื้อหนนุและรองรับการเพ่ิมทักษะทาง
รางกายใหแกเด็ก เชน การเปนฉากหลังในการสรางเร่ืองราวประกอบการเลนการละเลนลานนา  
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ถึงแมวาในปจจุบัน โรงเรียนจะเปนพื้นท่ีท่ีเด็กใชเวลามากกวา 1 ใน 3 ของแตละวนัในการใช
ชีวิตอยู และมีเวลาเลนรวมกนัเพียงแคเวลาเชากอนเขาเรียน ชวงเวลาพัก และชวงเวลาเย็นหลังจากเลิก
เรียนและกอนกลับบานก็ตาม แตพื้นท่ีเลนของเด็กในโรงเรียน หากเปนพื้นท่ีในรม มักจะเปนสวนใตถุน
อาคารเรียน บันได หรือโถงทางเดินหนาหองเรียน ซ่ึงถูกออกแบบมาใหเปนสวนหน่ึงของอาคารเรียน 
เนนการใชสอยของอาคารมากกวาจะเนนการรองรับเพื่อเปนพื้นท่ีเลนของเด็ก สวนพื้นท่ีโลงกลางแจง 
สวนหนึ่งจะถูกจัดสรรเปนลานกิจกรรมเอนกประสงค ซ่ึงพบวามักจะมีการจัดการพืน้ท่ีโดยการปรับ
พื้นท่ีเปนลานคอนกรีต หรือ ลานท่ีปูดวยแทงคอนกรีต (บล็อกตัวหนอน) อีกสวนหนึง่จะเปนพื้นท่ีเพื่อ
นันทนาการและกีฬา เชน สนามเด็กเลน ท่ีมีเคร่ืองเลนจํากัด หรือสนามกีฬาตางๆ พื้นท่ีอ่ืนๆ เปนพืน้ท่ี
วางเพื่อพกัคอยและทางสัญจร จะมีท่ีนั่ง มานั่ง หรือปายสัญญาณตางๆ ท่ีเด็กก็มักจะใชเปนพื้นท่ีในการ
เลนไดดวย 
 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการละเลนลานนา พบวา การละเลนลานนาตองการสภาพแวดลอม
สําหรับรองกิจกรรมการเลนในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนริมน้ํา ทราย และโคลน  

ชุมชนลานนามีการจัดการน้าํ ใน 2 ลักษณะ ไดแก 
1. แหลงน้ําบนดิน เรียกวา “น้ําเหมืองบาน” โดยมีการจดัการน้ําโดยการ ปนน้ําดวยระบบเหมืองฝาย ทด
น้ําจากลําน้ําหลักใหไหลผานบานเรือน ไรนา ฝายท่ีใกลชุมชนจะมีขนาดเล็ก ไมลึก ไมกวางมาก มี
ลักษณะคดเค้ียวตามธรรมชาติ ในชุมชนลานนาน้ําเหมืองบานจะไหลผานบริเวณขอบร้ัวก็ไดของท่ีดนิ 
เชนหนาบาน หรือ หลังบาน ซ่ึงจะนํ้านีใ้นงานท่ัวไป เชน ซักลางตางๆ ซ่ึงมักจะมีสวนหนึ่งของท่ีดินท่ี
ลาดลงสูน้ําเหมืองบาน หรือ มีทาน้ําริมตล่ิง และมีตนไมน้ําชนิดตางๆ ข้ึนริมสองฝงของน้ําเหมืองบานนี ้
2. แหลงน้ําใตดิน “น้ําบอ” (บอน้ํา) มีหลายแหงในบาน เพื่อใชอาบ ซักผา ซักลาง และเล้ียงสัตว เปนตน 
น้ําบอสวนท่ีใชอาบมักจะแยกออกมาเฉพาะ อยูใกลกับ ”ตอมน้ํา” ถือเปนพื้นท่ีสวนตัวของบาน มีการ
กั้นความเปนสวนตัวดวย “สวนน้ําบอ” ใชตนไมและพุมไมหลายชนดิปลูกปะปนกนัเพื่อพรางตาให
ความเปนสวนตัว เพื่อความสวยงาม และซับน้ํากอนไหลลงสูดินตอไป 
 เด็กใชพื้นท่ีริมน้ํา ในการเลน (ไมรวมการเลนบริเวณริมตล่ิง ของลําธารหรือลําน้ําหลักของ
ชุมชน)  อยางไรก็ตามพื้นท่ีท่ีเปน ”น้ําเหมืองบาน” จะเหมาะสมและรองรับการเลนของเด็กไดปลอดภัย
มากกวา เนื่องจาก น้ําเหมืองบานเปนลําธารน้ําขนาดเล็ก ไมลึก ไมกวางมาก น้ําไหลชา และมีตล่ิงหรือ
ทางลงท่ีปลอดภัย  
 เด็กสามารถเลน ทรายในบริเวณลานบาน พบวามีทราย 2 ชนิดคือ ทรายมุก เปนทรายละเอียด สี
ขาว มีมากบริเวณลานบาน หรือ พื้นท่ีแหง และทรายแมน้ํา ซ่ึงเปนการตักข้ึนมาเลนจากบริเวณหาดทราย
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ริมน้ํา นอกจากนั้นเด็กยังสามารถเลนโคลน ซ่ึงเปนดินเนื้อละเอียด เหมาะสําหรับการปน บริเวณริมน้ํา
อีกดวย 
 
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนแบบการคนพบและการประดิษฐตางๆ  
 เด็กลานนา มีสภาพแวดลอมในชุมชนเปนตนแบบและปจจัยในการรองรับการเลนประดิษฐ 
เชน งานหตัถกรรม แกะสลักไม งานชางฝมือตางๆ อยางไรก็ตามกย็ังคงตองการสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติของระบบนิเวศนวทิยาทองถ่ินเพือ่สนับสนุนงานประดิษฐตางๆเชน พืชพันธตางๆ แมลงตางๆ 
  
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนแบบสวมบทบาท 
 เด็กตองการพืน้ท่ี ท่ีรองรับการเลนแบบสวมบทบาท หรือ ”การเลนสมมติ” เชนในการเลน
ลานนา มีการเลนขายครัว (เลนขายของ) ซ่ึงตองการความหลากหลายของพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอม เชน 
พืชพันธท่ีมีความแตกตางกันและปลอดภยัในการท่ีเดก็จะเขาไปเรียนรูและเลือกมาเปนอุปกรณการเลน 
เชน กิ่งกาน ดอก ใบ ผล เปนตน รวมท้ังส่ิงตางๆท่ีหาไดในชุมชน ท่ีเดก็จะสามารถเรียนรูและแยกแยะ
ในนํามาเลน เชน เศษวัสดุกอสราง เศษวัสดุจากงานหัตถกรรม เปนตน  

ในการเลนบทบาทสมมตินี้ เด็กตองการสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนเวที (Stage) ท่ีมีความ
แตกตางกันเพือ่ใหเปนฉากหลังในการเลนใหแกเด็ก เชน สะตาย (พื้นคอนกรีต) เต๋ิน(ชาน) กอม(มานั่ง
เต้ีย) สาด(เส่ือ) ข้ันได(บันได) เปนตน 
 
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนท่ีเนนทักษะการเคล่ือนไหวรางกาย  
 การเลนลานนาของเด็ก ท่ีตองการพ้ืนท่ีตามธรรมชาติในการรองรับการเลน หรือเพื่อใหเกิด
ขอกําหนด กฎ กติกา การเลน ปรับเปล่ียนไปตามสภาพภูมิประเทศหรือสภาพแวดลอม เชน ขอนไม 
เนินดนิ หลุมดนิ รวมท้ังพื้นท่ีท่ีสามารถกําบังกายได เชน ตนไมใหญ พุมไม เปนตน  
 
สภาพแวดลอมแบบท่ีโลงกวาง ท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนแบบพฤติกรรมสงบเงยีบ  
 การเลนของเด็ก ท่ีตองการพืน้ท่ีตามโลงกวางเพื่อรองรับการเลนแบบพฤติกรรมสงบเงียบ เชน 
การคําทาย หรือเลนหยอกลอกัน รวมท้ังรองรับพฤติกรรมท่ีเด็กบางคนไมตองการเขารวมในการเลนแต
มีสวนรวมและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับบทบาทของการเปนผูดู เพื่อหยอนใจ ตองการพื้นท่ีและ
สภาพแวดลอมท่ีโปรงโลง มีท่ีนั่งท่ีใหความสบายหรือเอนกประสงค เชน กึ่งนั่งกึ่งนอน หรือนอนเลน
ได พื้นท่ีในรมบริเวณบาน เชน เต๋ิน (ชาน) ไมแปน (ไมกระดาน) สาด (เส่ือ) รวมไปถึงพื้นท่ีกลางแจง
เชน กางขวง (ขวงบาน พื้นท่ีเอนกประสงค) และอาจจะอยูในรมเงาตนไม หรือพื้นท่ีท่ีไมมีแสงแดด
รบกวน กันแดดกันฝนได 
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สภาพแวดลอมแบบท่ีโลงกวาง ท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนแบบการใชความคดิ  
 การเลนของเด็ก ท่ีตองการพืน้ท่ีตามโลงกวางเพื่อรองรับการเลนแบบพฤติกรรมการเลนแบบ
การใชความคิด แมวาการเลนแบบนีจ้ะมีผูเลนอยางนอยเพียงสองคนก็ตาม แตก็ตองการสภาพแวดลอม
ท่ีเหมาะสมในการเลน เชน พื้นท่ีเลนท่ียกระดับเล็กนอย สอดคลองกับขนาดสัดสวนรางกายของเดก็เม่ือ
นั่งเลน (สวนมากจะเปนการนั่งราบกับพืน้) พื้นท่ีควรสงบเงียบ สะอาด เรียบโลงและไมถูกรบกวนจาก
พฤติกรรมการเลนอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเคียง ตองการพื้นท่ีและสภาพแวดลอมท่ีโปรงโลง มีท่ีนั่งท่ีให
ความสบายหรือเอนกประสงค เชน กึ่งนั่งกึง่นอน หรือนอนเลนได พืน้ท่ีในรมบริเวณบาน เชน เต๋ิน 
(ชาน) ไมแปน (ไมกระดาน) สาด (เส่ือ) กอม(มานั่งเต้ีย) รวมไปถึงพื้นท่ีกลางแจงเชน กางขวง (ขวงบาน 
พื้นท่ีเอนกประสงค) และอาจจะอยูในรมเงาตนไม หรือพืน้ท่ีท่ีไมมีแสงแดดรบกวน กนัแดดกันฝนได 
 
สภาพแวดลอมแบบท่ีโลงกวาง ท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนแบบการคนพบและการประดิษฐตางๆ  
 เด็กลานนา มีสภาพแวดลอมในชุมชนเปนตนแบบและปจจัยในการรองรับการเลนประดิษฐ
ตางๆ เชน การประดิษฐของเลนจากพืชพนัธธรรมชาติ แลวใชพื้นท่ีโลงกวางเปนฉากหลังสําคัญในการ
เปนพื้นท่ีเลนของเลนท่ีไดประดิษฐข้ึน ท้ังนี้พื้นท่ีดังกลาว อาจะประกอบดวย ลานกวาง ลอมรอบดวย
ตนไมใหญ พุมไม หรือถนนหรือทางสัญจรได เชน กางขวง (ขวงบาน พื้นท่ีเอนกประสงค) 
 
สภาพแวดลอมแบบท่ีโลงกวาง ท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนแบบสวมบทบาท 
 เด็กตองการพืน้ท่ี ท่ีรองรับการเลนแบบสวมบทบาท หรือ ”การเลนสมมติ” เชนในการเลน
ลานนา โดยใชพื้นท่ีโลงกวางเปนฉากหลังสําคัญในการเลน การละเลนลานนาในพฤติกรรมดังกลาวเปน
การเลนกลุมใหญจึงตองการพื้นท่ีรองรับการเลน ประกอบดวย ลานกวาง ลอมรอบดวยตนไมใหญ พุม
ไม หรือถนนหรือทางสัญจรได เชน กางขวง (ขวงบาน พื้นท่ีเอนกประสงค)  
 อยางไรก็ตาม การเลนลานนาแบบสวมบทบาทในพ้ืนท่ีโลงกวางนี้เปนการเลนท่ีเนนการใช
ภาษาถ่ินเปนการส่ือสารในการเลน ทําใหไมพบการเลนในกลุมนี้อีกในปจจุบัน 
 
สภาพแวดลอมแบบท่ีโลงกวาง ท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนท่ีเนนทักษะการเคล่ือนไหวรางกาย  
 การเลนลานนาของเด็ก ท่ีตองการพ้ืนท่ีโลงกวางในการรองรับการเลน หรือเพื่อใหเกดิ
ขอกําหนด กฎ กติกา การเลน ปรับเปล่ียนไปตามสภาพภูมิประเทศหรือสภาพแวดลอม การละเลน
ลานนาในพฤติกรรมดังกลาวเปนการเลนกลุมใหญจึงตองการพื้นท่ีรองรับการเลน ประกอบดวย ลาน
กวาง ลอมรอบดวยตนไมใหญ พุมไม หรือถนนหรือทางสัญจรได เชน กางขวง (ขวงบาน พื้นท่ี
เอนกประสงค) 
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 เนื่องจากเปนการเลนท่ีเนนทักษะการเคล่ือนไหวรางกายดวยความเร็วในการเคล่ือนท่ีตาม
ทิศทางตางๆท่ีกําหนดในกฎเกณฑกติกาการเลน จึงตองการพื้นท่ีลานเลน ท่ีเรียบโลง สะอาด เพื่อใหเกิด
ความปลอดภยัในการเลน ลานเลนไมมีเศษวัสดแุหลมคม เศษหิน หรือวัสดุท่ีจะกอใหเกิดอันตรายหากมี
การวิ่ง รวมท้ังไมมีน้ําขัง สามารถระบายนํ้าไดดี และอาจก้ันอาณาเขตแบบหลวมๆ พืน้ท่ีเลนในลักษณะ
นี้ควรมีการกัน้สวนเพื่อไมใหการเลนไปรบกวนพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือเกิดอันตรายตอเดก็ท่ีเลนพฤติกรรมอ่ืนๆ
ในพื้นท่ีใกลเคียงได เชน มีแนวตนไมท่ีเปนสวนกัน้ไมใหลูกบอลหรืออุปกรณการเลน ขวางไปโดนซ่ึง
อาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุได 
  
สภาพแวดลอมแบบทางสัญจร ท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนท่ีเนนทักษะการเคล่ือนไหวรางกาย  
 การเลนลานนาของเด็ก ท่ีตองการพ้ืนท่ีท่ีเปนทางสัญจร เปนเสนทางในการรองรับการเลน หรือ
เพื่อใหเกิดขอกําหนด กฎ กติกา การเลน ปรับเปล่ียนไปตามสภาพภมิูประเทศหรือสภาพแวดลอม 
การละเลนลานนาในพฤติกรรมดังกลาวเปนการเลนกลุมใหญ มักเปนการเลนท่ีเนนการแขงขันระหวาง
กลุม จึงตองการพื้นท่ีรองรับการเลน ประกอบดวย ทางสัญจร อาจจะเปนทางตรงหรือทางท่ีสอดคลอง
กับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังอาจเปนระนาบเรียบ หรือทางท่ีมีระนาบเอียงไปตามภูมิประเทศ ลอมรอบดวย
ตนไมใหญ พุมไม หรือจุดหมายตาอ่ืนๆ เพือ่เปนการกําหนด จุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของการเลนได 
 
สภาพแวดลอมแบบโครงสราง ท่ีรองรับหรือสนับสนุนการเลนท่ีเนนทักษะการเคล่ือนไหวรางกาย  
 การเลนลานนาของเด็ก ท่ีตองการพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนของโครงสรางเพื่อรองรับการเลน หรือ
เพื่อใหเกิดขอกําหนด กฎ กติกา การเลน เชน การเลนบริเวณใตถุนบาน เนื่องจากบานลานนาเปนบานใต
ถุนสูง พื้นท่ีใตถุน ใชเปนพืน้ท่ีเอนกประสงค เชน นั่งทํางานหัตถกรรมของผูใหญ เด็กก็สามารถใชพื้นท่ี
ใกลเคียงกันนี้เปนพื้นท่ีเลนได เชนโดยใชเปนจุดกาํหนดในการเลน เชน เสาบาน หรือขอนไมยกระดับ  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษา พบวา จากการละเลนลานนาท้ังหมด 140  การละเลน มีการเลน 61 การละเลน 
(44%) เปนกิจกรรมการเลนท่ีเนนการเลนเปนกลุมใหญมีปฏิสัมพันธกัน เลนแบบชวยเหลือกนั และเนน
ทักษะการเคล่ือนไหวรางกาย โดยใชพื้นท่ีวางแบบ Open Space   

พื้นท่ีวางแบบ Open Space เปนพื้นท่ี ท่ีเกดิกรรมการเลนลานนามากที่สุด จํานวน 91 ชนิด 
(65%) สามารถรองรับพฤติกรรมการเลน (Activity) ทุกรูปแบบท่ีเดก็ตองการ สอดคลองกับขอมูลท่ี
พบวา องคประกอบของชุมชนลานนา เชนขวงบาน เปนสถานท่ีเลนของเด็ก โดยสัดสวนของพื้นท่ีวาง
ของบานลานนาในอดตี มีประมาณ 48% ของพื้นท่ีภายในอาณาเขตบาน  



122 
 

 

 

สภาพแวดลอมลานนา นอกจากองคประกอบตางๆ ท่ีประกอบกนัเปนชุมชน เชน วัด ตนไม
ศักดิ์สิทธ์ิ ปาแพะ(ปาตนน้ํา) น้ําเหมืองบาน บอน้ํา ลานเมือง ทางสัญจร ตลาด บานเรือน พื้นท่ี
เกษตรกรรม เหมืองฝายและลําธารธรรมชาติ ปาชา และพื้นท่ีอ่ืนๆ ดังท่ีมีผูกลาวไวแลวนั้น จาก
การศึกษายังพบวา ชาวลานนามีจารีต หรือ “ขึด” ในการกําหนดพฤติกรรมและขอตกลงในการอยู
รวมกัน รวมท้ังความเช่ือของการจัดสรรพื้นในบริเวณบานเรือน ใหเกิดท่ีวางและพ้ืนท่ีใชงาน โดย
สอดคลองกับสัดสวนรางกายมนุษยและสัดสวนท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติของสัตวเล้ียงตางๆ และดวย
คติความเช่ือท่ียึดถือรวมกนัของคนในชุมชนน้ีเอง ทําใหพื้นท่ีวางของบานแตละหลังมีรูปแบบคลายคลึง
กัน อันเปนเอกลักษณของการจัดวางผังบานเรือนของชุมชนลานนา นอกจากนั้นพื้นท่ีวางของบานแตละ
หลัง ยังทําหนาท่ีเปนพื้นท่ีวางตอเนื่อง เช่ือมเขาสูพื้นท่ีวางของบานเรือนใกลเคียง ทําใหเกิดเปนพื้นท่ี
วางเช่ือมตอถึงกัน พื้นท่ีขวง หรือท่ีวางของบานแตละหลังจึงทําหนาท่ีเสมือนทางสัญจรระหวางผูคนใน
ชุมชน ประกอบกับการกั้นอาณาเขตโดยร้ัวของบานแตละหลังก็เปนไปโดยหลวมๆ คือเปนเพียงเขต
แนวหรือการปองกันอยางไมหนาทึบ สอดแทรกดวยร้ัวตนไม หรือตนไมมงคลตามทิศตางๆ สลับดวย
สวนครัว หรือสวนฮ้ี บานเรือนลานนาจึงมีความรมร่ืนและมีพื้นท่ีโลงกวางหลากหลากรูปแบบตอเนื่อง
เช่ือมโยงถึงกนัไดท้ังชุมชน 

นอกจากนั้นประเด็นของคติความเช่ือในเร่ืองการใชขนาดสวนรางการมนุษย (Human Scale)

เชน ขนาดสัดสวนเจาของเรือนแตละหลัง เปนตัวกําหนดขนาดพ้ืนท่ีใชสอยและตําแหนงตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการจัดวางองคประกอบของบานและท่ีวางเพ่ือเปนขวงบาน ในดานคตคิวามเช่ือของลานนา 
จะมีเร่ืองเกีย่วกับขนาดสวนรางกายมนษุยนี้กํากับอยูในทุกดาน นับต้ังแตขนาดของความยาวเทา ขนาด
ชวงแขน ขนาดมือ นิ้ว ขนาดเสนผาศูนยกลางรอบศีรษะ เปนตน เปนส่ิงท่ีผูเขียนต้ังขอสังเกตวา นาจะ
เปนความพยายามในการคนหาคําตอบเร่ืองขนาดสวนท่ีมนุษยสัมพนัธกับส่ิงตางๆใหเหมาะสมและเกิด
สัดสวนความงามตามความพอดีของการใชสอย  

ประเด็นในเร่ืองขนาดสวนของเจาของเรือนนี้เอง ผูเขียนวิเคราะหวา จะเปนสัดสวนท่ีเกีย่วของ
กับเด็ก เชน ขนาดสัดสวนรางกายของพอผูเปนเจาของเรือน จะเปนตัวกําหนดขนาดเรือน ขนาดท่ีวาง 
และอ่ืนๆ ลูกซ่ึงเปนผูสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพอ อยูในครอบครัวเดียวกนั มีพฤติกรรมการ
กินอยูในรูปแบบเดียวกัน จะไดอยูอาศัยในบานเรือนและมีระยะพืน้ท่ีใชสอยตางๆ สัมพันธเกี่ยวเนื่องกับ
ขนาดสัดสวนรางกายของลูก และเนื่องจากบานลานนาเปนชุมชนขยาย บานเรือนใกลเคียงจึงมักจะมี
ความสัมพันธฉันทเครือญาติกัน สืบเช้ือสายพันธุกรรมรวมกัน จึงทําใหละแวกชุมชนบริเวณน้ันๆ นาจะ
มีขนาดของบานเรือนและส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีไมแตกตางกันมากนัก 

จากขอมูลท่ีได จึงทําใหผูเขียนเช่ือวา วิถีชีวติ สภาพแวดลอมของชุมชนลานนา เปนส่ิงรองรับ
และเกื้อหนุนตอการเลนของเด็ก เด็กจะมีการเลนไดอยางเสรี เลือกสถานท่ีเลนเปล่ียนไปตามความ
เหมาะสมของการละเลน จํานวนผูเลน ฤดกูาลและปจจัยอ่ืนๆในการเลือกชนิดการละเลน ประกอบกับ
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ลักษณะการเล้ียงดูและเติบโตมาแบบเดก็ในสังคมเกษตรกรรม จากชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมส่ังสมสืบตอกัน
มายาวนาน การเลนของเด็ก จึงเปนเสมือนการเรียนรู ฝกฝนและเปนการเตรียมความพรอมของทักษะ
ทางดานตางๆ อันเปนสวนหนึ่งของการสืบทอดวัฒนธรรมผานการละเลนของคนในวัฒนธรรมนั้นๆ 

จากการศึกษา พบวา พื้นท่ี Open Space ท่ีรองรับการละเลนลานนานั้น ไมใชเพยีงแคพื้นท่ี
กวางโลง หรือตามท่ีมีการบันทึกวาเด็กเลนบริเวณพ้ืนท่ีขวงบานเทานัน้ แตเดก็ยังตองการพื้นท่ี ท่ีมี
สภาพแวดลอมและภูมิประเทศหลากหลาย ลานดินเรียบโลงกลางแจงอาจจะรองรับการละเลนลานนาได
บางประเภท แตการละเลนลานนาอีกหลายประเภทกลับตองการลานดินท่ีมีรมเงาหรือมีความออนนุม
ของผิวหนา เชน ปกคลุมดวยหญา อาจมีความเหมาะสมในการขุด ขีด หรือกําหนดการใชพื้นท่ีและ
พฤติกรรมการเลน 

สภาพแวดลอมท่ีรองรับการละเลนลานนาจํานวนรองลงมาไดแก พื้นท่ีวางแบบ Nature Space 

เปนพื้นท่ี ท่ีเกดิกรรมการเลนลานนา จํานวน 24 ชนิด (17%) โดยเปนการเลนท่ีเกี่ยวของกับงานประดิษฐ
ของเลนจากธรรมชาติจํานวน 15 ชนิด และพบวา การเลนท้ัง 15 ชนิด สูญหายไปจากปจจุบัน เนื่องจาก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีจะเอ้ือและสนับสนุนใหเด็กไดเกิดการเลนเปล่ียนแปลงไป จากการ
สํารวจภาคสนาม พบวาจากการละเลนลานนาท้ังหมด 140 การละเลน มีการเลนท่ียังคงเหลือในปจจุบัน
เพียง 63 การละเลน หรือคิดเปน 45% เทานั้น  

ประเด็นท่ีนาสนใจคือ เม่ือผูเขียนไดสรุปผลการศึกษา วเิคราะหแลวพบวา ถึงแมจะมีการละเลน
ลานนาจํานวนมากถึง 140 ชนิด แตไมมีการบันทึกวามีการละเลนลานนาใดใน 140 ชนิดท่ีมีการเลนใน 
สภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะผจญภัย (Adventure Spaces)  และสภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีหลบซอน เงียบ
สงบ (Hideout Spaces)  

ท้ังนี้ผูเขียนวิเคราะหวาเหตุผลท่ีไมมีการบันทึกวามีการละเลนลานนาท่ีมีกฎกติกาการเลนระบุ
ไวชัดเจนเกี่ยวกับการเลนในสภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะผจญภัย (Adventure Spaces)  เนื่องจาก 
สภาพแวดลอมของชุมชนลานนาในอดีตนั้น เปนชุมชนและสังคมเกษตรกรรม คติความเช่ือตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการต้ังถ่ินฐาน ต้ังแตระดับการเลือกท่ีต้ัง การจัดแบงพืน้ท่ี และรวมการท่ีมีวิถีชีวิต 
สภาพแวดลอม ท่ีต้ัง อาคารบานเรือน ศาสนสถานและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสอดแทรกและกลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติ สภาพท่ีต้ังชุมชนและถ่ินฐานบานเรือนก็มักจะเปนไปตามท่ีราบลุมเชิงเขา ใกลแหลงน้าํ
ธรรมชาติ มีปาตนน้ําและปาละเมาะอยูในบริเวณใกลเคียง ดังนัน้สภาพพ้ืนท่ีตางๆ จงึเปนพื้นท่ีตาม
สภาพธรรมชาติอยูแตเดิม จึงไมมีการระบุวา มีการเลนลานนาใด ท่ีจําเพาะเจาะจงวาตองการพื้นท่ีใน
ลักษณะผจญภยั เปนฉากหลังหรือเร่ืองราวประกอบการเลน 

สวนเหตุผลท่ีไมมีการบันทึกวามีการละเลนลานนาท่ีมีกฎกติกาการเลนระบุไวชัดเจนเก่ียวกับ
การเลนในสภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะท่ีเปนท่ีหลบซอน เงียบสงบ (Hideout Spaces) นั้น ผูเขียน
วิเคราะหไดวา เนื่องจากพื้นท่ีบานเรือนของลานนา เปนพื้นท่ี ท่ีกึ่งเปดโลง ยกใตถุนสูง เพื่อเปนพืน้ท่ี
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เอนกประสงคและอยูอาศัยทํากิจกรรมตางๆในระหวางเวลากลางวัน เดก็สามารถเลนไดใตถุนเรือน 
พื้นท่ีบนเรือนหรือบนบานนัน้ จะมีการส่ังสอนกันตอๆ มาวา ไมใชพืน้ท่ีท่ีเด็กจะวิ่งเลน เชน มักจะมีการ
สอนบุตรหลานใหเดินเบาๆ ไมทําเสียงเอะอะอีกทึกครึกโครม อาจเนื่องจากเปนครอบครัวขยาย การเลน
สงเสียงดังอาจจะเปนการรบกวนผูสูงอายุท่ีพักผอนระหวางชวงบาย ดังนั้นกิจกรรมการเลน มักจะไม
คอยมีการกลาวถึงการเลนบนบาน นอกจากกรณีฤดูฝนหรือในเวลาที่ไมสามารถลงไปเลนภายนอกได  
ก็จะเปนการเลนเกมสกระดาษหรือแกปริศนาคําทายตางๆ ซ่ึงไมไดเปนการเลนท่ีสงเสียงรบกวนแกผูอ่ืน 
หรือเปนการเลนเหกลอมของคนในครอบครัวและเปนกิจกรรมสําหรับเด็กเล็กๆ เทานั้น 

นอกจากนั้น พืน้ท่ีท่ีเปนหองนอน ก็จะมีจารีตกํากับอยู เชน มีการทําหํายนตติดไวเหนอืชอง
ประตูเขาหองนอน เพื่อเปนการบงบอกอาณาเขตของคนในครอบครัวเดียวกัน หรือ นับถือผีเดียวกนั
เทานั้นจึงจะผานเขาไปยังพืน้ท่ีสวนตัวได หากมีการลวงลํ้าพื้นท่ีเขาไป ก็จะมีจารีต หรือ ขึด กําหนดไว
เชน ตองมีการเสียผี ใหแกเจาของเรือน ซ่ึงนี่อาจจะเปนเหตุผล ท่ีคนในชุมชนลานนาใหการเคารพใน
การไมลวงละเมิดสิทธิหรือพื้นท่ีสวนตัวของบุคคลอ่ืน ดังนั้น การใชพื้นท่ีตางๆ ท่ีเปนพื้นท่ีกึ่งสวนตัว 
หรือพื้นท่ีสาธารณะในบานแตละหลัง จึงมักจะเปนการใชสอยพ้ืนท่ี บริเวณ ใตถุนบาน หรือหากเปน
พื้นท่ีบนเรือน ก็มักจะใชพืน้ท่ีแคบริเวณ เต๋ิน หรือ ชานบาน เทานั้น 
  

จากผลการศึกษา พบวา การละเลนลานนา จํานวน 55% หรือ 77 การละเลน สูญหายไปจาก
ปจจุบัน เม่ือทําการวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีการละเลนสูญหายไปพบวาเกดิจากสาเหตุดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป  จํานวน 44% หรือ  34 การละเลน 
2. สภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป   จํานวน 10% หรือ  8   การละเลน 
3. วัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไป(ภาษาถ่ิน)  จํานวน 23% หรือ  17 การละเลน 
4. ไมเหมาะสมกบัวัยหรือไมปลอดภัย  จํานวน 23% หรือ  18 การละเลน 
สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปมีผลตอการทําใหการละเลนลานนาสูญหายไป จํานวน 77 

การละเลนนั้น พบวา เปนการเลนท่ีตองการสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ จํานวน 17 การละเลน 
รองลงมาคือ สภาพแวดลอมแบบท่ีโลงกวางและสภาพแวดลอมแบบทางสัญจร จํานวน 9 การละเลน
และ 6 การละเลนตามลําดับ  
 สภาพแวดลอมของชุมชนลานนา ซ่ึงเดิมเปนชุมชนเกษตรกรรม เปล่ียนไปสูสังคมเมือง จึงทํา
ใหสภาพแวดลอมและชุมชนท่ีอยูอาศัยเปลี่ยนแปลงไป จากสอดคลองกับท่ี จินตนา กระบวนแสง 
(2542) ท่ีกลาววา การเลนของเด็กเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทําให
สังคมไทยอันเปนสังคมเกษตรดั้งเดิม เปล่ียนเปนสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองอยางชัดเจน พื้นท่ี
การเกษตรซ่ึงเคยเปนท่ีเลนอันกวางใหญ และเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของเด็ก กลายเปนพืน้ท่ี
สําหรับทําการอุตสาหกรรม ทําใหเด็กถูกจาํกัดพื้นท่ีเลน 
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 แมวาการเลนในปจจุบัน เด็กจะมีทางเลือกมากข้ึน ท้ังสถานท่ีเลนท่ีเปดใหบริการตาม
หางสรรพสินคา สวนสนุก สนามเด็กเลน การเลนของเลน หรือการเลนเกมสคอมพิวเตอร รวมท้ังการ
เลนกีฬาตางๆ แตการเลนการละเลนพื้นถ่ิน นับวาเปนการออกกําลังกาย พัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว
รางกายและสติปญญา พักผอนหยอนใจสรางความสนุกสนานท่ีไมมีคาใชมาก เปนการเรียนรูการ
รวมกลุมและมีปฏิสัมพนัธระหวางกลุมเพือ่นในวัยเดียวกันแลว ยังเปนการสืบทอดวัฒนธรรมประจําถ่ิน
อีกดวย ดังจะพบเห็นไดจากการท่ีโรงเรียนมักจะจัดใหมีการละเลนพื้นถ่ินในลักษณะกิจกรรม
นันทนาการ ในวิชากจิกรรมหรือลูกเสือ  ท้ังนี้จากการศึกษาผูเขียนพบวาการละเลนลานนานั้น มีความ
คลายคลึงกับการละเลนพื้นถ่ินของเด็กในประเทศและวัฒนธรรมอ่ืนๆท่ัวโลก อาจจะมีความแตกตางใน
เร่ืองของภาษาที่ใช กฎเกณฑกติกา วัสดุอุปกรณ แตสวนใหญแลวจะมีความคลายคลึงกัน และ
การละเลนหรือเกมสพื้นถ่ินบางชนิด เม่ือมีการพัฒนาข้ึนก็จะสามารถพัฒนาไปสูการเปนกีฬาไดเชนกัน 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเกิดการละเลนลานนาในโรงเรียนนั้น พบวา เด็กมักจะเลน
คลายคลึงกัน ซ่ึงอาจจะสอดคลองกับพฤติกรรมการรวมกลุมและการเลียนแบบของเด็กในวยันี้ เดก็จะ
หาทางเลนหรือปรับเปล่ียนการเลนใหสอดคลองกับพื้นท่ี สภาพแวดลอม ชวงเวลาและฤดูกาล การเลน
ของเด็กจะเปล่ียนไปในแตละชวงเวลาของป เชน หากเด็กนิยมเลน “ไมเก็บ” ก็จะมีเด็กจํานวนมากเลน
คลายคลึงกัน และหากชวงใดนิยมเลน “กระโดดเชือก” ก็มักจะเลนเลียนแบบกัน สอดคลองกับ 
พีระพงษ บุญศิริ (2536) ท่ีกลาววา เดก็จะมีการพัฒนาระบบวิธีการเลนตามความเขาใจของตนเอง ใช
ระเบียบ กฎ วธีิการเลนตามขอตกลงในกลุม และเยาวภา เดชะคุปต (2546) ท่ีกลาววา การละเลนตางๆ มี
ความหลากหลาย และมีคุณคาทางวัฒนธรรมกอใหเกิดความสนุกสนานร่ืนเริง ผอนคลายความตึงเครียด  
ซ่ึงเด็กไดเรียนรูโดยไมรูตัว เปนการเลนท่ีไมจํากัดจํานวนผูเลน ใชวัสดตุามธรรมชาติ ไมมีกฎกติกา
ซับซอน สงเสริมพัฒนาการในทุกๆ ดาน 
 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจภาคสนามพบวา เดก็สวนหนึ่งจะมีพฤติกรรมไมเขารวมในฐานะ 
ผูเลน แตมีสวนรวมในการเปนผูดู หรือนัง่เลนในบริเวณใกลเคียงกับพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมการเลนเกิดข้ึน 
เด็กบางสวนชอบน่ังพูดคุยกนัมากกวาการเลน หรือวาดรูปเลน รวมท้ังเด็กบางสวนจะมีพฤติกรรมการ
เลนในลักษณะของการสํารวจพืน้ท่ี เชน การปนปาย การเดินเลน การกระโดดหรือการวิ่งเลนท่ัวๆไป 
ไมมีกฏกติกาใดๆ เปนการเลนหรือเคล่ือนไหวรางกายโดยเสรี ดังนั้น นอกจากจะจดัพืน้ท่ีและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกบัการละเลนลานนาแลว ควรจัดใหมีพื้นท่ีสําหรับเด็กกลุมดังกลาวดวย  
  
5.3 ขอเสนอแนะ  
 

เนื่องจากเด็กอยูในวัยศึกษา ตองใช เวลาอยูในโรงเรียนประมาณวันละ 8-10 ช่ัวโมง ส่ิงแวดลอม
ในโรงเรียน มีความสําคัญตอสุขภาพกายและจิตของนักเรียน ทุกโรงเรียนตองมีสนามและสถานท่ี
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สําหรับการเลน และการเรียนพละศึกษาของนักเรียน สถานท่ีเหลานี้เปนแหลงเกิดอุบัติเหตุของนกัเรียน
ไดมากกวาจดุอ่ืนๆ เนื่องจากนักเรียนจํานวนมากใชสถานท่ีดวยกนัและเปนวัยท่ีซุกซนวองไวและ 
คึกคะนอง การบริหารจัดการท่ีดีจะชวยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของนักเรียนลงได (เทพวาณี  
หอมสนิท, 2548) จากการศึกษาพบวา นอกจากโรงเรียนจะตองมีการจดัการพื้นท่ีและสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมตอการศึกษาของเดก็แลว พืน้ท่ีและสภาพแวดลอมเพื่อรองรับการเลนใหแกเด็กก็มีความสําคัญ 
เนื่องจากเด็กจะเกดิการเรียนรูสภาพแวดลอมในขณะท่ีเลน การปรับปรุงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
เปนส่ิงท่ีสามารถกระทําได เชน การปลูกพชืพันธทองถ่ินท่ีมีความหลากหลายในบริเวณโรงเรียน  
การจัดสภาพแวดลอมจําลองท่ีเด็กสามารถเลนได เชน ธารนํ้า  โขดหิน การปลอยใหพื้นท่ีบางสวน
เหมาะสมและรองรับการเลนแบบคนควา ประดิษฐและผจญภัย เชน เปนผิวดิน ท่ีเดก็สามารถขุด ขีด 
หรือเลนไดตามจินตนาการ การปรับสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางกันเชน เนินดินตางระดับ เปนตน 
รวมท้ังการปลูกสรางอาคารพื้นถ่ินและองคประกอบอ่ืนๆ เพื่อใหเดก็ไดเรียนรูและเลือกปรับใชพื้นท่ี
สวนตางๆในการเลนหรือพกัผอนหยอนใจ  

สําหรับพื้นท่ีและสภาพแวดลอมเพ่ือรองรับการละเลนลานนานั้น ในพืน้ท่ีเดียวกนั สามารถมี
การซอนทับพื้นท่ีเพื่อรองรับการละเลนลานนาไดมากกวา 1 ชนิด การละเลนบางชนดิ ใชพื้นท่ีเดียวกัน 
ลักษณะท่ีวางเดียวกันทุกประการ แตกตางกันเฉพาะทิศทางการเคล่ือนท่ีของผูเลน ทําใหการละเลน
ลานนามีความหลากหลายและปรับเปล่ียนพื้นท่ีเดยีวใหรองรับกิจกรรม และรูปแบบการเลนท่ีแตกตาง
กันได ซ่ึงจะแตกตางกับการใชพื้นท่ีเพื่อการเลนกีฬาซ่ึงจะถูกกําหนดใหรองรับการเลนกีฬาชนดินัน้ๆ 
เทานั้น จึงเปนแนวทางในการจัดการพื้นท่ีวางในโรงเรียนโดยใชพื้นท่ีไมมาก แตสนบัสนุนใหผูเลน
สามารถเลือกสรรและปรับเปล่ียนชนิดการเลนได โดยใชพื้นท่ีเดิมรวมกัน 
 อยางไรก็ตาม การจัดสรรพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการเลนของเด็ก ก็มีความสําคัญไมนอยกวาการจดั
พื้นท่ีและสภาพแวดลอมในการเลน เชน ควรมีบริเวณท่ีเด็กสามารถนั่งพัก ท่ีมีรมเงาและความปลอดภัย
กันแดดกนัฝน บริเวณท่ีเด็กสามารถชําระลางรางกายท่ีสกปรกหลังจากการเลน การจัดใหมีน้ําดืม่และ
หองน้ําในบริเวณท่ีเหมาะสม รวมท้ังการจัดใหมีสวนสนับสนุนอ่ืนๆ เชน จัดหาอุปกรณตางๆ ท่ีมีความ
หลากหลายท่ีเด็กสามารถนําไปใชเลนหรือประดิษฐอุปกรณการเลนได  อาทิ กระปอง กะลา ทอนไม 
เศษผาตางๆ จาน ชาม กลอง เชือก กระสอบ เปนตน 
 นอกจากพื้นท่ีเลนในโรงเรียนแลว พืน้ท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ก็สามารถจัดสภาพแวดลอมเพื่อรองรับ
การเลน การละเลนลานนาของเด็กได แมแตในสวนสาธารณะ หรือสนามเด็กเลน ก็ควรจัดสรรพื้นท่ีใน
การเลน นอกเหนือจากการจดัวางเคร่ืองเลนสมัยใหม เพือ่ใหเดก็ไดมีทางเลือกในการใชพื้นท่ีเพื่อ
ตอบสนองการใชประโยชนใชสอยของพวกเขา ยกตัวอยางเชน มีบางชุมชนท่ีไดจดัสรรพื้นท่ีเชนจากใน
ลานวัด เพื่อเปนท่ีพบปะของผูสูงอายุและเด็ก โดยใชการประดิษฐของเลนจากธรรมชาติเปนตัวประสาน
พื้นท่ีและพฤติกรรมของคนท้ังสองวัยไดอยางเหมาะสมและเพิ่มความอบอุนใจใหแกคนในชุมชน แตมี
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ประเด็นท่ีตองคํานึงถึงคือ ในการเลนของเด็กอาจจะมีเสียงดังซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมหรือเปนการรบกวน
การใชพื้นท่ีสาธารณะบางแหง รวมท้ังควรมีการจัดสรรพื้นท่ีและสภาพแวดลอมเพื่อไมใหเกิดอันตราย
แกเดก็ไดเชน แยกทางสัญจรจากถนนอยางชัดเจน การเลือกใชทางลาดแทนบันไดในพื้นท่ีบางสวน  
การมีทางเขาออกพื้นท่ีอยางชัดเจนรวมถึงปายสัญญาณตางๆ เปนตน 
 


