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การละเลนพื้นบานของเด็กไทย จากการศึกษาตนกําเนิดของการละเลนพื้นบานแสดงให
เห็นถึงภูมิปญญาที่ไดจากการสังเกตสิ่งตางๆรอบๆตัว ที่จะนํามาสรางความสนุกสนานใหแกเด็กๆ โดย
เลือกวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นนั้น และเลือกสวนที่เหลือใชนํามาสรางหรือเลือกพฤติกรรมที่พบเห็นอยู
บอยๆมาคิดใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเปนประโยชนตอการพัฒนาการของเด็กๆ อีกทั้ง
เปนการสอนทางออม ในเรื่องกฎกติกาการอยูรวมกัน ในสังคม เกิดความสามัคคีกัน ชวยเหลือกัน การ
เห็นอกเห็นใจผูอื่น และความมีคุณธรรม จริยธรรมอีกดวย
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาลักษณะวิธีการเลน ตนกําเนิดการเลน กระบวนการ
เลนอุปกรณการเลนและคุณคาจากการเลน รวมถึงการศึกษาสภาพแวดลอมสถานที่ตั้งของโครงการ
และพฤติกรรมกลุมเปาหมายผูใชพื้นที่ จนไดมาซึ่งแนวคิดที่สามารถถายทอดภูมิปญญาที่แฝงอยูใน
การละเลนพื้นบานของเด็กไทย ลงในพืน้ ทีแ่ ละสภาพแวดลอมของโครงการ
วิ่งตามเสน เลนตามกฎ คือสิ่งที่สังเคราะหมาจากขอมูลตางๆที่ทําการศึกษาและแปรรูป
เพื่อการออกแบบภายใน กอใหเกิดการประสาน ที่แฝงอยูในพื้นที่ใชสอยตางๆของโครงการ เชน โถง
ตอนรับ ออกแบบใหเปนวงกลม แบงเปนพื้นที่วงในและวงนอก จัดความสําคัญคือจุดลงทะเบียนใหอยู
วงใน และสวนพักคอยอยูนอกวง สวนหองคัดเลือกนักแสดง ( Audition) นําเอาแนวคิดการแบงฝาย
หรือแบงขาง นําโทนสีคูตรงขามมาใชเพื่อผูใชสอยพื้นที่สามารถสัมผัสได และเชื่อมโยงสูบริบท
ภายนอกดวยมุมพักคอย เปรียบไดกับการพักระหวางการเลนหรือเปลี่ยนเกมการเลน การตกแตงพื้น
ผนัง เพดาน จะออกแบบตามแนวคิดเดียวกันคือ เสน สื่อถึงการเคลื่อนไหว จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งตามกฎกติกาการเลน
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The study of the origin of Thai children’s folk games reflected the wisdom
received from observing the surroundings and integrating them into the games to give
great fun to the children. Materials available in local areas, surplus things, or
behaviors often seen were chosen to make up enjoyable games that also benefited
children’s development. These games, in addition, served indirectly as a tool to
teach children about social coexistence rules and to bring about unity, mutual aid,
thoughtfulness, and ethics.
An analysis of the information about how the games were played, their
origins, playing processes, playing tools, and playing benefits as well as the study of
the Institute’s environs and behaviors of the target users of the place revealed a
concept that could convey the folk wisdom inherent in Thai children’s folk games to
the Institute’s premises and environment.
‘Keep to the line; play by the rules’ was a synthesis resulted from different
sources of information being studied and processed for interior design. This provided
coordination intrinsic to the quality of space of the Institute. For instance, the
reception hall was designed as a circle divided into inner- and outer-circle areas. The
main priority was the registration point located in the inner-circle area while the
waiting place situated in the outer-circle area. The design of audition room adopted
the concept of competition by using two tones of contrasting colors that could be
felt by the area users and connecting with external environment by the waiting
corner. This could be compared to a game’s interval or time out. The decoration of
the floor, walls and ceiling was based on similar concept of line, which meant
movement from one point to another, according to an agreement or rules of the
games.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความกรุณา และความชวยเหลือ ใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชน รวมถึงขอคิดตางๆในการทําการวิจัย จาก รศ. ดร. ร.ต.อ. อนุชา แพงเกษร ผูเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้ง รศ. ดร.วีระ อินพันทัง ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย ซึ่งสงผลใหการทําวิจัยนี้มีความครบถวนและสมบูรณมากขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ปูริดา กลาประเสริฐ ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
และแกไขเครื่องมือในการวิจัย สําหรับการทําวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยในภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ทุก
ทานที่ใหความรู ใหคําแนะนําและประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับพี่ๆ
รุน 4 และเพื่อนๆนองๆที่เรียนในภาควิชาออกแบบตกแตงภายในทุกทาน และคุณเข็ม ที่คอยใหความ
ชวยเหลือและประสานงานดานตางๆ
สุดทายขอขอบคุณครอบครัวของขาพเจาที่ชวยใหกําลังใจ และสนับสนุนตอการศึกษา
โดยยอมรับถึงการแบงเวลาที่มีใหกับครอบครัวที่นอยลงไป
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