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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.

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

Department of Interior Design
Student's signature ........................................
Thesis Advisors' signature..............................

Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2013
จ

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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บทที่ 1
บทนํา
ความนํา

เมื่อกลาวถึงการละเลนพื้นบานของไทย เปนการเลนดั้งเดิมของเด็กและผูใหญ เพื่อความ
ผอนคลายอารมณใหเกิดความรื่นเริง บันเทิงใจ หลังประกอบกิจวัตรประจําวัน ทําใหผูศึกษายอน
รําลึกถึงในวัยเด็ก ซึ่งอาศัยอยูในยานชุมชนฝงธนบุรี มีพื้นที่สําหรับวิ่งเลน เตะฟุตบอล และอยูใกลสวน
มีเพื่อนๆทั้งรุนพี่ รุนนอง ที่ออกมาเลนดวยกัน โดยมีแกนนําที่เปนรุนพี่ที่โตกวาและมีประสบการณ
มากกวา เกมการละเลนที่เลนกันในชวงนั้น มีใหเลนมากมาย มีทั้งเลนกลางแจงและในรม เชน
กระตายขาเดียว, โปลิศจับขโมย, ยิงหนังสติก, ดีดลูกหิน, เลนลูกขาง, เลนวาว, เสื้อขามหวย, กระโดด
เชือก, ขี่มาสงเมือง, ตีวงลอ, ฟนดาบ, หมากเก็บ, หมากฮอต,หมากรุก, เปากบ, วิ่งเปยว, เลนเตย, แย
ลงรู เปนตน
เด็กที่เลนมักเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสุขใจเวลาที่ไดเลน เปนการใชเวลาวางให
เปนประโยชน และเปนกระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งของเด็ก ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน
การเลนใหเหมาะสมกับวัย และอวัยวะตางๆของรางกาย มีลักษณะเฉพาะในแตละทองถิ่น มีความ
แตกตางกันในแตละพื้นที่ และเลนสืบทอดตอๆกันจากรุนสูรุนที่เรียกวา “การละเลนพื้นบานของไทย”
การละเลนพื้นบานของไทย เกิดขึ้นจากความคิดของคนในทองถิ่น ทั้งรูปแบบการเลนและ
กติกาการเลนตางๆ ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดประโยชนในหลายๆดาน เชน เกิดความสนุก ชวยให
รางกายแข็งแรง เพิ่มพูนสติปญญา การเรียนรูประสบการณ วิถีชีวิต และสรางมิตรภาพ มีการสืบทอด
กันมาเปนเวลานาน ตามวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น และการละเลนบางอยางมีการพัฒนารูปแบบการ
เลนอยางตอเนื่อง สามารถสะทอนใหเห็นถึงความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณี และคานิยมตางๆ
ของคนในทองถิ่นได และรับรูไดจากการละเลนพื้นบานของไทย
ฉวีวรรณ คูหาภินันท ( 2519) กลาววา “การละเลนเปนการสงเสริมใหเด็กรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน การเลนกีฬาตางๆ ทําใหเด็กมีสุขภาพดีมีน้ําใจเปนนักกีฬา ทําใหจิตใจเบิกบาน
สามารถเขากับเพื่อนฝูงได นอกจากนี้การเลนบางอยางทําใหเด็กไดฝกสมอง และความวองไว
ตลอดจนเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทางอารมณใหมั่นคงยิ่งขึ้น”
สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว ( 2520) ไดกลาวไววา “การเลนของเด็กเปนวิธีการแสวงหาสิ่ง
ใหมๆในโลก ที่ชวยใหเด็กไดทดลองสรางความสัมพันธของตนกับสิ่งแวดลอม ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู
วิธีการปกครองตนเองใหเขากับโลก ไดฝกตนเองหรือความชํานาญที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต ทําให
เด็กคนพบตัวเองทีละนอยและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง”
ประพัฒน ลักษณพิสุทธิ์ ( 2525) กลาวถึง “การเลน หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวของ
มนุษยประเภทหนึ่งที่มิไดมีการกําหนดเปนโครงสรางที่แนนอนตายตัว การเลนมีความหมายที่กวาง
กวาเกมหรือกีฬา ซึ่งเปนกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สลับซับซอน มีโครงสรางที่แนนอนขึ้น
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จรวยพร ธรณินทร ( 2531) กลาวถึง “การเลน คืองานของเด็ก เพื่อชวยใหเรียนรูวา
เคลื่อนไหวไดอยางไร จะเลนสนุกตามลําพังหรือเลนกับกลุมไดอยางไร เด็กมีพลังงานเหลือเฟอจะตอง
เลนเมื่อมีเวลาวาง หากเด็กที่ไมเลน เหงาซึมเซา แสดงวาเด็กผูนั้นผิดปกติ อาจเจ็บปวย เสียใจหรือมี
ปญหาเกิดขึ้น”
คณิต เขียววิชัย ( 2531) ใหความหมาย “การเลน ตรงกับภาษาอังกฤษวา Play หมายถึง
กิจกรรมในเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน และเปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเทานั้น”
Huizinga (1953) ไดกลาวไววา“การเลน ( Play) คือ กิจกรรมอิสระที่อยูนอกขอบเขตของ
ชีวิตประจําวัน ไมจริงจัง ไมเครงเครียด ไมสนใจเรื่องอื่น ไมมีผลประโยชนใดๆ เลนภายในสถานที่และ
เวลาที่ตนเองและกลุมกําหนดขึ้น มีความสุขเมื่อไดหมกหมุนกับการเลน”
Edwards(1973) ใหคําจํากัดความการเลนวา “เปนกิจกรรมที่ทําโดยความสมัครใจ มี
ลักษณะเฉพาะตัว ดําเนินไปตามขอบเขตของอารมณ ในสถานที่และเวลาที่แยกออกจากบทบาท
ประจําวัน ไมเครงเครียด ไมจริงจัง ไมมุงหวังสิ่งตอบแทน”
จากความคิดเห็นขางตน พอสรุปไดวา การเลน หมายถึง กิจกรรมที่ทําใหเกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไมมีกฎกติกา และการละเลน หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริมและมุงเนนใหความ
สนุกสนานเปนหลัก และสงเสริมการออกกําลังกาย มีผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม และสติปญญา
ดังนั้นการละเลนพื้นบานของเด็กไทยที่กําลังจะถูกลืมจึงจําเปนจะตองมีการปรับเปลี่ยนให
เขากับเด็กในยุคปจจุบันและเปนที่ยอมรับของคนในสังคม เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการถายทอดภูมิ
ปญญาจากรุนสูรุนจนกลายเปนวัฒนธรรมตอไป และเหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อการแปรรูปสําหรับการ
ออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ ทั้งในเรื่องของบรรยากาศภายใน
ดังกลาว ใหสื่อออกมาในรูปลักษณที่ใหแงคิดและแรงบันดาลใจ ที่เกิดจากผลลัพธจากการศึกษาภูมิ
ปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ดวยสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่พอแมตองทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เวลาในครอบครัวที่
อยูกับลูกก็นอยลง และปูยา ตายาย ตามใจมากเกินไป คุณหมอประชาชื่นกลาว “เขาทํานองพอแม
รังแกฉัน” ตนเองรูสึกผิดที่ไมมีเวลาใหลูก จึงปอนสิ่งของตางๆใหและคอยพะเนาพะนอ จนเด็กรูสึกวา
อยากไดอะไร ก็ตองได ลูกไมเคยผิดหวัง ไมเคยแพ ไมเคยลําบาก ไมเคยแกปญหา ไดรับคําชื่นชมแบบ
พร่ําเพรือ จนกลายเปนคนที่ไมมีความอดทน เอาเปรียบผูอื่นเพื่อตอบสนองความตองการเอาชนะ
รูสึกเปนคนสําคัญมากเกินพอดี ตองการเปนที่ชื่นชมและยอมรับ เพิกเฉย ไมเอาใจใสตอความรูสึก
ผูอื่น คิดหมกหมุนอยูกับผลประโยชนและความตองการของตน ซึ่งเปนอาการหรือพฤติกรรมของคน
รุนใหม “ME GENERATION” โจเอล สไตน (2556)
สภาพสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
(ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ) และสภาพบานเรือนในชุมชนเมืองเปลี่ยนจากการอยูอาศัยตาม
บานเรือน มาเปนคอนโดมิเนียมมากขึ้นเพื่อใหอยูใกลสถานที่ทํางาน หรือใกลโรงเรียนของลูก จาก
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เหตุผลดังกลาวจึงทําใหพื้นที่ที่เปนสวนนอยลง เพราะจะตองเวรคืนพื้นที่มาสรางสิ่งปลูกสรางหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกแกคนในเมืองหลวง จึงทําใหเด็กมีพื้นที่วิ่งเลนลดนอยลงเรื่อยๆ จนบางครั้งก็เห็น
เด็กๆตองออกมาเลนบนถนนหนทาง ที่อาจจะเกิดอันตรายจากการถูกรถยนตหรือรถจักรยานชนได
ดังนั้นการศึกษาการละเลนพื้นบานของเด็กไทยในภาคกลาง ซึ่งเปนภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมของแตละทองถิ่นที่นาสนใจ ผูศึกษาจึงศึกษาในแงของ ตนกําเนิด ลักษณะและวิธีการเลน
สถานที่เลนรวมถึงคุณคาของการเลน โดยนําไปใชในการออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดง
สําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่เลนในแนวตั้งคือสถานที่ตั้งอยูบนอาคารนั่นเอง พรอมกันนั้น
ยังมีการสงเสริมพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจและอารมณ สติปญญา และสังคม รวมทั้งการเรียนรู
และปรับพฤติกรรมใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นได และเติบโตเปนผูใหญที่สามารถรับมือกับปญหาที่
เกิดขึ้น และแกไขใหผานพนไปได อีกทั้งยังสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกลูกหลานและเปนประโยชน
ตอตนเองและประเทศชาติในอนาคต
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาการละเลนพื้นบานของเด็กไทยในภาคกลาง จากตนกําเนิดการเลน ,ลักษณะ
และวิธีการเลน ,สถานที่เลน ,คุณคาของการเลน
2. ศึกษาพฤติกรรมและจิตวิทยาของกลุมผูใช ( Users) ,บริบทของที่ตั้งโครงการ( Site)
และองคกร (Organization) ของสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ
3. เพื่อนําขอที่คนพบมาแปรรูปเพื่อออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับ
เยาวชน กรุงเทพฯ
สมมุติฐานของการศึกษา
ผูศึกษาเชื่อมั่นวาการศึกษาภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง สามารถ
สรุปคําสําคัญ กรอบแนวคิดเพื่อออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ ได
อยางเหมาะสม
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษากําหนดขอบเขตของการศึกษามี 3 ประเด็นดังนี้
1. ศึกษาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย โดยมุงศึกษา เฉพาะการละเลนใน
ชีวิตประจําวันของเด็กไทยภาคกลาง (บางชนิด) เปนที่รูจักโดยทั่วไป หรือ มีตนกําเนิดของการเลนจาก
การเลียนแบบพฤติกรรมของคน, สัตวและสิ่งของ
2. ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ในการศึกษาครั้งนี้ การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ และผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก รวมจํานวน 5 ราย เพื่อศึกษาถึงดาน
พฤติกรรม-จิตวิทยาของเด็กในการเลนและการสงเสริมการพัฒนาการเด็กในดานตางๆ
3. กลุมประชากรเปาหมาย คือ เด็ก อายุตั้งแต 4 -15 ป ในครอบครัวที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพฯและมีรายไดในครอบครัว ระดับปานกลางขึ้นไป การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยการ
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สัมภาษณและใหตอบแบบสอบถาม จํานวน 50 ราย เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมความตองการของ
ผูบริโภคตอกิจกรรมเสริมพิเศษ ซึ่งเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ขั้นตอนของการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษาภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย เพื่อเปนแนวคิดในการ
ออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ
1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (ภาคสนาม) การสังเกต สอบถาม สัมภาษณบุคคล
ผูเกี่ยวของโดยการสรางเครื่องมือแบบสอบถาม
2. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาหาขอมูลไดจากเอกสารตางๆ เชน
ขอความ บทความ หนังสือ วารสาร งานวิจัย ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวของ
3. การวิเคราะหขอมูล รวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนํา
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมภาคสนาม โดยการสังเกต สัมภาษณและสอบถามผูเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวของและผูใหบริการ มาแยกแยะประเด็นและวิเคราะหขอมูล โดยทําสถิติและสรุปผลที่ไดจาก
การศึกษา
4. การสรุปผลการศึกษา นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรุปผลเพื่อกําหนดแนวคิด
สําหรับการออกแบบภายในและพัฒนาแนวคิด สรุปแนวคิดตามกระบวนการออกแบบ
5. ขั้นตอนการออกแบบ เมื่อทําการศึกษาตามกระบวนการ ไดสรุปภูมิปญญาจนคนพบ
แนวความคิด คําสําคัญ ( Key word) และนํามาแปรรูปเพื่อการออกแบบภายในของสถาบัน
ศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ
6. ขั้นตอนการทําแบบจําลอง ทําการขึ้นรูปรางและรูปทรง ภายในตามผลงานการแปรรูป
เพื่อการออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ
โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบ เชน Sketch Up เปนตน
7. ขั้นตอนการเสนอแนะ ชี้แนะประเด็นที่นาศึกษาคนควาตอๆไป สําหรับผูที่สนใจ
เวลาที่ใชในการศึกษา ประมาณ 10 เดือน
เริ่มดําเนินการ ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556และเสนอวิทยานิพนธ / การคนควา
อิสระภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย
ลําดับ

1

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
เริ่มศึกษาทบทวน
วรรณกรรม
จัดทําวิทยานิพนธ

ป พ.ศ. 2556
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย
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บทที่1-3
ตารางที่ 1 ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย (ตอ)

2

3
4

เสนอหัวขอ
วิทยานิพนธ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม
การวิเคราะห
สรุปผลขอมูล
สรุปอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ

ศึกษาขอมูลเบื้องตน
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ จากเอกสารประกอบนิทรรศการ หนังสือ
หรือตําราวิชาการ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความจากนิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และ
จากแหลงขอมูลอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง
2. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และวิทยานิพนธ ที่ใกลเคียงกับโครงการที่จะ
ออกแบบ เพื่อใชในการวิเคราะหและเปรียบเทียบ ปรับปรุงใหเหมาะสมกับโครงการที่ออกแบบ
การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
1. สังเกตการณ จดบันทึก ถายภาพ สอบถาม และสัมภาษณผูรูในเรื่องที่เกี่ยวของ
2. สํารวจ วิเคราะห บริบทของสถานที่ตั้งที่จะทําการออกแบบ
3. สรุปวิเคราะหขอมูล และกําหนดแนวทางในการออกแบบ
4. เสนอแบบราง วางผังภายในอาคารตามแนวคิด และมีเนื้อที่ใชสอยตามกิจกรรมที่
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาแกไขตามขอเสนอแนะจาก อ.ที่ปรึกษา และอาจารยทานอื่นๆ
6. นําเสนอผลงานการออกแบบในขั้นสมบูรณ
7. ประเมินผลการออกแบบ และรับฟงขอเสนอแนะ
ขอจํากัดของการศึกษา
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ดวยการศึกษาการละเลนพื้นบานของเด็กไทยมีขอจํากัดบางประการตอการศึกษาดังนี้
1. การละเลนพื้นบานของเด็กไทยเปนภูมิปญญาเกาแก มีมาตั้งแตสมัยโบราณ ผูที่คิดคน
ไมไดจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
เพียงแตมีการเลนสืบทอดตอๆกันมาจากรุนสูรุน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
2. การละเลนพื้นบานของเด็กไทยมีการสืบทอดภูมิปญญาในคนยุคกอน ซึ่งในปจจุบันนี้ก็
แกชราภาพมากหรือไมก็ลมหายตายจากไปแลว ทําใหผูที่รูเหลือนอยลงมาก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูศึกษาคาดหวังวาการศึกษาครั้งนี้จะสามารถวิเคราะหและนําผลจากการศึกษา พัฒนา
เพื่อการออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สังคมปจจุบัน และเปนตนแบบของสถาบันอื่นๆ ที่มีแนวคิด สรางสรรคจากภูมิปญญาการละเลน
พื้นบานของเด็กไทยเชนกัน
นิยามศัพทและนิยามปฎิบัติการ
ภูมิปญญา (Wisdom) หมายถึง ความรูและประสบการณของคนในทองถิ่นที่ไดจากการ
เรียนรู ซึมซับ ฝกฝน อบรม สั่งสม และถายทอดมาจากบรรพบุรุษรุนตางๆ หรือเปนความรูหรือ
ประสบการณที่เกิดจากประสบการณของตนเอง ซึ่งไดเรียนรูจากการทํางาน การดําเนินชีวิตและจาก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
การละเลน หมายถึง การเลนของเด็กทั้งกลางแจงและในรม ทั้งที่มีบทรองประกอบและ
ไมมีบทรองประกอบที่มีเลนกันในอดีตและปจจุบัน
เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหวาง 4 -15 ป เปนเด็กที่อาศัยอยูในชุมชนเมือง บริเวณ
กรุงเทพฯ และครอบครัวมีรายไดระดับปานกลางขึ้นไป
สถาบัน หมายถึง สิ่งซึ่งคนในสังคม จัดตั้งใหมีขึ้นเพราะเห็นประโยชนวามีความตองการ
และจําเปนตอวิถีชีวิต
ศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวของกับการแสดง ซึ่งเปนไดทั้งแบบดั้งเดิมหรือ
ประยุกต ไดแก การละคร การดนตรี และการแสดงพื้นบาน
PERFORMING ART หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ ความรูสึก และเรื่องราวตางๆ
ประกอบดวย ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ชัชชัย โกมารทัต (2549) และฐาปนี (2549) กลาวไววา ภาคกลางมีอาณาบริเวณสวนใหญ
เปนที่ราบลุมแมน้ํา กวางใหญอุดมสมบูรณ มีแมน้ําหลายสาย เชน แมน้ําแมกลอง ทาจีน เจาพระยา
บางปะกง พัดพาเอาหนาดินที่อุดมสมบูรณจากพื้นที่ตอนบนของประเทศมาทับถมตกตะกอนบริเวณ
ภาคกลาง กอนออกสูอาวไทย เหมาะแกการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัย ดวยทําเลที่ตั้ง
ที่สะดวกตอการคมนาคม ภาคกลางจึงเปนศูนยกลางการบริหาร การปกครอง และเปนราชธานีตลอด
มาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร มีคนจากหลากหลายที่อพยพ
เขามาอาศัยอยู จึงเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรทั้งจากทางภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ถูกขนยายถายเทมายังภาคกลาง จึงเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูภูมิ
ปญญาและอารยธรรม แนวคิด วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี งานเทศกาล งานรื่นเริง การละเลน
พื้นบาน จึงมีมากมายแตกตางหลากหลาย
การละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง สวนใหญนิยมเลนกันในจังหวัดนครปฐม
กาญจนบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สิงหบุรี อางทอง เชน กระโดดเชือก, กาฟกไข, ขวางตะกรอ,
ขวางนุน, ขี่มาชนกัน, ขี่มาสงเมือง, แขงเกวียน, แขงเรือ, แขงเรือคน, แขงวาว, แครหาม, งูกินหาง,
ชวงชัย, ชอนมะนาว, ชักเยอ,ชิงเชลย, ชิงธง, ซอนหา, ตองเต, ตังเตมอญ, ตาเขยง, ตี่จับ, ไถนา, ปรบ
ไก, ปดตาตีหมอ, โพงพาง, มอญซอนผา, มัดฟน, ไมหึ่ง, โมรา, แยงของ, แยลงรู, รีรีขาวสาร, ลากทาง
หมาก, ลิงชิงหลัก, วิ่งเก็บของ, วิ่งสวมกระสอบ, วิ่งสามขา, วิ่งเปยว, วิ่งวิบาก, สะบาทอย, เสือขาม
หวย, ไอเขไอโขง เปนตน
ขอบเขตพื้นที่ภาคกลาง
ประเทศไทยมีขอบเขตพื้นที่ตามรายละเอียดดังนี้ ตามราชบัณฑิตยสถานไดแบงพื้นที่
ประเทศไทยออกเปน 6 ภาคตามที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยางเปนทางการ โดยใหภาคกลางประกอบไป
ดวยเขตการปกครอง 22 จังหวัด (ในกรณีนี้นับรวมกรุงเทพฯวาเปนจังหวัดโดยอนุโลม) ไดแก
กรุงเทพฯ, กําแพงเพชร, ชัยนาท, นครนายก , นครปฐม ,นครสวรรค, นนทบุรี, ปทุมธานี,
พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ, ลพบุรี สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร,
สระบุรี, สิงหบุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, อางทอง และอุทัยธานี
นอกจากการแบงตามราชบัณฑิตยสถานแลว หนวยงานอื่นยังมีการกําหนดขอบเขตของ
ภาคกลางแตกตางกันออกไป คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนดใหภาค
กลางประกอบดวย 10 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ,ชัยนาท,นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,
สระบุรี,สิงหบุรี,อางทองและสุพรรณบุรี
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ภาพที่ 1 การแบงตามพื้นที่ภาคกลางตามราชบัณฑิตยสถาน
ทีม่ า: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ภาคกลาง, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_Thailand_six_regions.png
ลักษณะภูมิประเทศ ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาววา สวนใหญประกอบดวยที่ราบซึ่ง
เกิดจากการที่แมน้ําพัดพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวดทราย และตะกอนมาทับถมพอกพูนมาเปน
เวลานาน บริเวณที่ราบของภาคกลางกินอาณาบริเวณตั้งแตทางใตของจังหวัดอุตรดิตถลงไปจนจรด
อาวไทย นับเปนพื้นที่ราบที่มีขนาดกวางใหญกวาภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ อยางไรก็ตามบางบริเวณ
ของภาคกลาง มีภูเขาโดด ๆทางจังหวัดนครสวรรคและดานตะวันตกของจังหวัดพิษณุโลก จาก
หลักฐานทางธรณีวิทยา สันนิษฐานวาภูเขาโดดเหลานี้เดิมเคยเปนเกาะ เพราะน้ําทะเลทวมขึ้นไปถึง
จังหวัดอุตรดิตถ พื้นดินยกตัวสูงขึ้น รวมทั้งการกระทําของแมน้ําหลาย ๆ สายซึ่งมีการกัดเซาะสึก
กรอนและการทับถมพอกพูน ทําใหบริเวณดังกลาวเปนที่ราบอันกวางใหญของประเทศ เมื่อพิจารณา
ตามลักษณะโครงสราง บริเวณภาคกลางสามารถแบงไดเปน 3 เขต คือ
1. ภาคกลางตอนบน ไดแก บริเวณตั้งแตจังหวัดนครสวรรคขึ้นไปทางตอนบน
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย รวมทั้งบางบริเวณจังหวัด
เพชรบูรณ ภูมิประเทศโดยทั่วไปในบริเวณตอนบนนี้ ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่เปนที่ราบลุมแมน้ํา
และที่ราบลูกฟูก (rolling plains) ซึ่งเกิดจากการกระทําของแมน้ําสายสําคัญ ๆ คือ แมน้ําปง แมน้ํา
วัง แมน้ํายม แมน้ํานาน และลําน้ําสาขา ภูมิประเทศที่เปนลูกฟูกนั้นอาจเกิดจากการที่แมน้ําพัดพาเอา
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เศษหิน กรวด ทรายที่มีขนาดใหญและตกตะกอน กอนทับถมพอกพูน ถาหากเทียบกับดินตะกอนแลว
ชนิดแรกสามารถตานทานตอการสึกกรอนไดมากกวาชนิดหลัง ทําใหกลายเปนภูมิประเทศคลายลูก
คลื่น มีลูกเนินเตี้ย ๆ สลับกับบริเวณที่งายแกการสึกกรอน ซึ่งกลายเปนรองลึกมีลักษณะเปนที่ราบ
ลูกฟูก นอกจากนี้การกระทําของแมน้ํายังทําใหเกิดที่ราบขั้นบันได ( terraces) ที่ราบลุมแมน้ําหรือที่
ราบน้ําทวมถึง (flood plain) ของแมน้ําปง แมน้ํายม และแมน้ํานาน ภูมิประเทศทางดานตะวันออก
ของเขตนี้เปนภูเขาและทิวเขาจรดขอบเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทิวเขาดังกลาว ไดแก
ทิวเขาเพชรบูรณ 2 ซึ่งตอเนื่องมาจากทิวเขาหลวงพระบาง ระหวางทิวเขาเพชรบูรณ 1 กับทิวเขา
เพชรบูรณ 2 มีที่ราบแคบ ๆ ในเขตอําเภอหลมสักและจังหวัดเพชรบูรณ ที่ราบนี้มีแมน้ําปาสักไหล
ผานลงไปทางใต ทิวเขาเพชรบูรณ 2 นี้สวนใหญเปนหินแอนดีไซต หินไดโอไรตยุคเทอรเชียรี ทางดาน
ตะวันตกของทิวเขาสูงนี้เปนที่ราบเชิงเขาสลับลูกเนินเตี้ย ๆ ไปจนจรดที่ราบลุมแมน้ํา
2. ภาคกลางตอนลาง เปนที่ราบลุมซึ่งเริ่มตั้งแตทางตอนใตของจังหวัดนครสวรรคลงไป
จนจรดอาวไทย ภูมิประเทศภาคกลางตอนลางบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมแมน้ําเจาพระยา พื้นที่สวน
ใหญเปนดินตะกอนที่แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง และแมน้ําบางปะกงพัดพามา
แมน้ําเหลานี้เมื่อไหลผานบริเวณที่เปนที่ราบ ความเร็วของกระแสน้ําจะลดลง วัตถุตาง ๆ ที่ละลายปน
มากับน้ําจะตกตะกอนทับถมพอกพูน ซึ่งตะกอนเหลานี้สวนใหญประกอบดวยทรายละเอียด ดิน
เหนียว และดินตะกอน บางสวนไปตกตะกอนในบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา ตะกอนที่ทับถมหางจาก
ชายฝงออกไปไมต่ํากวา 1.5 กิโลเมตร และยังกอใหเกิดสันดอนในแมน้ํา ทําใหเกิดอุปสรรคในการ
คมนาคมทางน้ําเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ดินตะกอนที่แมน้ําพัดพามามีประโยชนในการปลูกขาว
ซึ่งเปนพืชหลักของประเทศ ทั้งนี้เพราะดินตะกอนสามารถอุมน้ําได ความหนาของชั้นดินตะกอนใน
บางบริเวณที่มีการขุดเจาะเพื่อสํารวจทางธรณีวิทยา พบวาบางแหงหนาเกิน 120 เมตร จึงจะถึง
หินดินดาน (dedrock) ขางใต
3. บริเวณขอบที่ราบ (marginal plain) ไดแก ภูมิประเทศที่มีลักษณะเปนที่ราบแคบ ๆ
บางบริเวณทางดานตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม และบางบริเวณ
ทางดานตะวันออกของจังหวัดสระบุรีและลพบุรี ซึ่งลักษณะภูมิประเทศดังกลาวมีความแตกตางจากที่
ลุมแมน้ําในทางธรณีสัณฐานวิทยา ทั้งนี้เพราะหินที่สึกกรอนกลายเปนดินรวมทั้งน้ําเปนตัวการทําให
เศษดิน เศษหิน เหลานี้มาทับถมในบริเวณเชิงเขา และสวนที่ตอแนวของที่ราบลุมแมน้ําเมื่อ
เปรียบเทียบลักษณะการเกิดพบวาตางกัน บริเวณทางดานตะวันตกของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะใน
เขตอําเภอโคกสําโรง เปนที่ราบสลับลูกเนินเตี้ย ๆ ซึ่งบริเวณนี้สึกกรอนมาจากหินปูน (ชุดราชบุรี)
หินชนวน และหินดินดาน ทําใหดินมีสีเทาเขมถึงดํา นอกจากนี้ในบางบริเวณยังมีหินอัคนีแทรกขึ้นมา
เปนหยอม ๆ มีหินบะซอลตและหินแอนดีไซตปนอยูดวย บางแหงมีแรเหล็ก เชน ที่เขาทับควาย
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พื้นที่บริเวณขอบที่ราบทั้ง 2 ดาน ปจจุบันเปนแหลงที่มีความสําคัญ
ในการปลุกพืช เชน ขาวโพด ออย ขาวฟาง มันสําปะหลัง และอื่น ๆ กลายเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศภาคกลาง ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาววา มีลักษณะภูมิอากาศเปน
แบบทุงหญาเมืองรอน (Aw) คือมีฝนตกปานกลาง และสลับกับฤดูแลง บริเวณภาคกลางตอนลางจะมี
อากาศชุมชื้นมากกวาเนื่องจากอยูใกลทะเลมากกวาภาคกลางตอนบน ปจจัยที่สงผลตอภูมิอากาศใน
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ภาคกลางของประเทศไทย คือ 1) ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่นําความชุมชื้นมาสู
ภาคกลาง 2) มีการวางตัวของแนวภูเขาตะนาวศรีและภูเขาถนนธงชัยในลักษณะแนวเหนือ-ใตทําให
สวนที่เปนหลังเขามีฝนตกนอย 3) ความใกลไกลทะเลทําใหอุณหภูมิของอากาศแตกตางกันมาก
ระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศคอนขาง
รอน ปริมาณน้ําฝนของภาคเฉลี่ยประมาณ 1,375 มิลลิเมตร พื้นที่สวนใหญจะอยูในเขตอับฝน และ
ฝนตกมากสุดในเดือนกันยายน จังหวัดที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีปริมาณฝน
นอยที่สุดคือนครสวรรค
การละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง
ความเปนมาของการละเลนพื้นบาน ไมมีใครทราบไดวามีมาตั้งแตเมื่อใด แตการเลนก็
เปนเรื่องที่สืบทอดตอๆกันมา แสดงถึงเอกลักษณของชนชาติหรือทองถิ่น เปนเรื่องที่ถายทอดเขาสูวิถี
ชีวิตและตกทอดกันมาตั้งแต รุนปูยาตายายของปูยาตายายตั้งแตเราเกิดมาลืมตาดูโลกก็คงจะไดเห็น
ปลาตะเพียนที่ผูใหญแขวน ไวเหนือเปลใหเด็กดู “เลน” เปนการบริหารลูกตา แหวกวายอยูในอากาศ
แลว พอโตขึ้นมาสัก 3-4 เดือน ผูใหญก็จะสอนใหเลน “จับปูดํา ขยําปูนา” “แกวงแขนออน เดินไว ๆ
ลูกรองไห วิ่งไปวิ่งมา” โดยที่จะคิดถึงผลที่ตามมานั้นเปนการหัดใหเด็กใชกลามเนื้อมือ กลามเนื้อแขน
ประสานกับสายตา
การละเลนของเด็กแบบไทย ๆ มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยสืบคนจาก ศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหง มาอางพอเปนหลักฐานไดราง ๆ วา “..ใครจักมักเลน เลน ใครจักมักหัว หัว ใครจักมัก
เลื่อน เลื่อน...” จินตนา ใบกาซูยี (2549)
ในตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ มีการกลาวถึงการละเลนของคนสมัยนั้นวา
“...เดือนยี่ถึงการพระราชพิธีบุษยาภิเษก เถลิงพระโค กินเลี้ยงเปนนักขัตฤกษ หมูนางในก็ไดดูชุดชัก
วาวหงาวฟงสําเนียง เสียงวาว รองเสนาะลั่นฟาไปทั้งทิวาราตรี...” จินตนา ใบกาซูยี (2549)
ในสมัยอยุธยา บทละครกรุงเกาไดกลาวถึงการละเลนบางอยางที่ นาจะคุนเคย กัน ดีเมื่อ
สมัยยังเด็ก คือ ลิงชิงหลักและปลาลงอวน ในบทที่วา
เมื่อนั้น โฉมนวลพระพี่ศรีจุลา วาเจาโฉมตรูมโนหรา มาเราจะเลนกระไรดี เลนใหสบาย
คลายทุกข เลนใหสนุกในวันนี้ จะเลนใหขันกันสักทีเลนใหสนุกกันจริงจริง มาเราจะวิ่งลิงชิงเสา ขาง
โนนนะเจาเปนแดนพี่ ขางนี้เปนแดนเจานี้ เลนลิงชิงเสาเหมือนกัน ถาใครวิ่งเร็วไปขางหนา ถาใครวิ่ง
ชาอยูขางหลัง เอาบัวเปนเสาเขาชิงกัน ขยิกไลผายผันกันไปมา เมื่อนั้น โฉมนวลพระพี่ศรีจุลา บอกเจา
โฉมตรูมโนหรา มาเราจะเลนปลาลงอวน บัวผุดสุดทองนองเปนปลา ลอยลองทองมาเจาหนานวลจะ
ขึงมือกันไวเปนสายอวน ดักทาหนานวลเจาลองมา ออกหนาที่ใครจับตัวได คุมตัวเอาไววาไดปลา
จินตนา ใบกาซูยี (2549)
ในเรื่อง “อิเหนา” วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรก็ปรากฏการละเลนหลายอยาง เชน ตะกรอ
จองเต ขี่มาสงเมือง ดังวา
“...บางตั้งวงเตะตะกรอเลน
เพลาเย็นแดดรมลมสงัด
ปะเตะโตคูกันเปนสันทัด
บางถนัดเขาเตะเปนนาดู
ที่หนุมหนุมคะนองเลนจองเต
สรวลเสเฮฮาขึ้นขี่คู
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บางรําอยางชวามลายู
เปนเหลาเหลาเลนอยูบนคิรี”
หรือในขุนชางขุนแผน ก็กลาวถึงการละเลนไมหึ่งไววา
“...เมื่อกลางวันยังเห็นเลนไมหึ่ง กับอายอึ่งอีดูกลูกอีมี
แลววาเจาเลาก็ชางนั่งมึนมี
วาแลวซิอยาใหลงในดิน”
สังคมไทยในอดีต ลักษณะนิสัยและความเปนอยูตามวิถีไทย ทําใหมีความใกลชิด รักใ คร
สมัครสมานสามัคคี มีน้ําใจใหกัน แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในชีวิตประจําวันและการทํามา
หากินประกอบอาชีพ เชนรวมแรงลงแขกดํานา เกี่ยวขาว นวดขาว งานบุญตามประเพณี เปนตน ใน
ระหวางการชวยเหลือกันก็คิดกิจกรรมบันเทิง เพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อย และเกิดความสนุกสนาน
สรางความสามัคคี ทําใหเกิดการละเลนตางๆ ในแตละทองถิ่นที่มีเอกลักษณ สะทอนวิถีชีวิตและความ
เชื่อของตน จินตนา ใบกาซูยี (2549)
ฐาปนี ( 2549) ได กลาว วา การละเลนพื้นบานถือเปนหนึ่งวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะของแตละทองถิ่น ซึ่งมีสวนสัมพันธใกลชิดกับการดําเนินชีวิตและสภาพแวดลอมเปนสําคัญ ใน
อดีตการละเลนพื้นบานนั้นถือเปนกิจกรรมผอนคลายในยามวางหรือเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน หลายการละเลนมีลักษณะเปนกุศโลบายสรางเสริมความสามัคคี และการเอื้อเฟอซึ่งกัน
และกัน
อาริสา จะรา ( 2550) ไดกลาววา การละเลนพื้นบานไทย เกิดจากภูมิปญญาของชาวบาน
ในแตละทองถิ่น ซึ่งไดรับการสืบทอดตอๆกันมา จากคนรุนหนึ่งมาสูคนอีกรุนหนึ่ง
กระบวนการเลน มีรายละเอียดดังนี้
เริ่มดวยกระบวนการกอนเลน คือ วิธีการเลือก “คนเปน ” และ ถาเลนเปนทีมหรือฝาย
ตัดสินวาใครอยูฝายไหน แลวฝายไหนเปนฝายโจมตี ฝายไหนเปนฝายรับ อาจแบงไดเปน 6 วิธี คือ 1)
วิธแี บงขางแบงทีม 2) วิธีจําป-จําปา 3) วิธีเลือกผูเลนสวมบทบาท 2 คน 4) วิธียันยี 5) วิธีโออาสามสิบ
6) วิธีการตอกําปน
กระบวนการเลือกเลนของเด็ก มีสวนสัมพันธโดยตรงกับองคประกอบดานวัฒนธรรมและ
สังคม สภาวะแวดลอม องคประกอบเหลานี้มีอิทธิพลกําหนดวา เมื่อใด ที่ไหนควรเลนอะไร และใช
อุปกรณการเลนชนิดใด องคประกอบที่มีบทบาทที่เปนตัวแปร ไดแก 1) สภาพทางภูมิศาสตร 2)
คานิยมในวัฒนธรรม 3) ทัศนคติเกี่ยวกับเพศ 4) จังหวะวันที่เลน 5) กําหนดระยะเวลาสําหรับเลนใน
แตละครั้ง 6) อุปกรณการเลน 7) จํานวนผูเลน 8) ฉากและบรรยากาศ
จากงานวิจัย ของ วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอนเดอรสัน (2523) การเลนของเด็กในภาคกลาง
หมูบาน บานกลาง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา
วัฒนธรรมการเลน คือ เลนในลานบาน เลือกชวงเวลาที่แดดไมจัดในยามบาย เริ่มจับกลุม
กันในรมเงา เด็กๆก็ทยอยมารวมกลุม ชวนกันเลน เสียงรองเพลง เสียงหัวเราะ ดังสลับกันกองลาน
เลน ครึ่งชั่วโมงผานไป หนึ่งชั่วโมงผานไป เด็กๆยังคงเลนกันอยางสนุกสนานจากเลนโพงพาง เปลี่ยน
หนูกินน้ํามันหมู และจากหนูกินน้ํามันหมูเปนกระตายขาเดียว เลนจนเหนื่อยก็ชวนกันหยุดพักใตรมไม
ในบริเวณลานเลน และในชวงพักนี้ก็จะคิดเลนอยางอื่นตอ
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ประเภทของการละเลนพื้นบาน
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมมีการแบงประเภทของการละเลนพื้นบานของเด็กไทย
ภาคกลาง สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว (2520) ไดแยกประเภทของการละเลนไวเปน 7 ประเภทคือ
1. การเลนโดยการเลียนแบบการทํางานของผูใหญ
2. การเลนโดยการเลียนแบบการประกอบอาชีพของผูใหญ
3. การเลนโดยการเลียนแบบวิธีการหาอาหารของผูใหญ
4. การเลนเพื่อความเพลิดเพลินของตนเองตามลําพัง
5. การเลนโดยมีกฎกติกา
6. การเลนกับเพื่อนๆโดยไมมีกติกา
7. การเลนแขงขันโดยมีการพนัน
วิเชียร เกษประทุม (2546) ไดกลาวถึงการแยกประเภทการละเลนเปน 2 ประเภทใหญๆ
คือ การละเลนกลางแจง และการละเลนในรม และสามารถแบงเปนประเภทยอยๆได 13 ประเภท
ดังนี้
1. ประเภทเลนทาย เปนการลับสมอง เชน โพงพาง, ตอไก, หัวกอย, คําทาย
2. ประเภทกระโดดเชือก เปนการออกกําลังกาย เชน กระโดดเชือกเดี่ยว, กระโดดเชือกคู
3. ประเภทซอนหา เปนการฝกสังเกต เชน ซอนหา, หมอบโยง
4. ประเภทการปรับ ผูแพจะถูกปรับดวยวิธีการตางๆ เชน กาฟกไข, แยงไขเตา, ขี่มาสง
เมือง
5. ประเภทไลจับ เปนการทดสอบความวองไว เชน งูกินหาง, วิ่งวัว, ตี่จับ, ปูขาเก
6. ประเภทคัดลอก เปนการหาวิธีคัดผูเลนออกจากการเลนดวยวิธีการตางๆ
เชน
กระตายขาเดียว, ขาไกติดกัน, รีรีขาวสาร
7. ประเภทกระโดดขาม เปนการกระโดดขามสิ่งตางๆ เชน เสือขามหวย, อีเตะ, ปลา
หมอตกกระทะ
8. ประเภทกระดาษดินสอ ใชกระดาษและดินสอเปนอุปกรณในการเลน เชน เสือตกถัง,อี
ตัก
9. ประเภทแมนยํา เวลาเลนตองโยน ยิง ขวาง ปา ใหถูกเปา เชน สะบา, ขี่หลังทอย
กระเบื้อง
10. ประเภทไม ใชไมเปนอุปกรณในการเลน เชน ไมเก็บ, ไมหึ่ง
11. ประเภทสําหรับเด็กเล็ก เปนการเลนอยางงายๆที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กๆ เชน จ้ําจี้,
แมงมุม, ไวกเวก
12. ประเภทลูกบอล เปนการเลนของตางประเทศเปนสวนมาก เชน ลิงชิงบอล
13. ประเภทตลก ทําใหผูดูหัวเราะ สนุกสนานเมื่อผูเลนทําผิด เชน ดมดอกไม
ชนิดของการละเลนพื้นบาน
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามุงศึกษา เฉพาะการละเลนในชีวิตประจําวันของเด็กไทยภาคกลาง
จํานวน 16 ชนิด โดยการกําหนดเกณฑที่เหมาะสมกับเด็ก อายุ 4 -15 ป เปนดังนี้
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1. เสือขามหวย
2. เดินกุบกั๊บ
3. ขี่มากานกลวย
4. งูกินหาง
5. หมากไขเตาหรือกาฟกไข
6. วิ่งงัว หรือวิ่งเปยว
7. ดึงเชือกหรือชักคะเยอ
8. เสือกินวัว
9. มอญซอนผา
10. เตย
11. แยลงรู
12. แครหาม
13. รีรีขาวสาร
14. ขี่มาสงเมือง
15. ตีลูกลอ
16. โพงพาง
เสือขามหวย
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาวไววา ความหมาย เสือขามหวย หมายถึง การสมมติใหคน
เปนเสือ แลวกระโดดขามคน ซึ่งหมอบขางหนาหลาย ๆ คน และใหผูหมอบหันขางใหผูกระโดดขาม
คนที่หมอบอยูสมมติวาเปนหวย
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
2. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการเคลื่อนไหว และจินตนาการ
3. เพื่อฝกการปฏิบัติตามขอตกลง
4. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด
จํานวนผูเลน ไมจํากัด แตผูเลนทีมหนึ่ง ๆ นอกจากผูกระโดดขามแลว ควรมีประมาณ
5-6 คน ซึ่งผูกระโดดควรมีกําลังไลเลี่ยกัน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ใชลานแหงใดแหงหนึ่งซึ่งกวางพอสมควร และพื้นที่ควรราบเรียบเชน ลาน วัด
สนามเปนตน
2. อุปกรณ มีไมสําหรับขีดเสน
วิธีเลน
1. กําหนดเสนตั้งตนและเสนชัยใหหางกัน ประมาณ 10 เมตร
2. ใหมีผูเลนทีมละ 5-6 คน เปนผูกระโดดขาม ทีมละ 1 คน สวนที่เหลือเปนผูหมอบ
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3. ใหผูเลนที่หมอบสมมติวาเปนหวยหมอบกับพื้นเปนแถวตรง โดยหันขางใหกับผู
กระโดดสมมติวาเปนเสือ หางกันประมาณ 1 เมตร และใหหันศีรษะไปทางเดียวกัน
4. ใหผูเลนมีหนาที่กระโดด ยืนที่เสนตั้งตน หันหนาไปทางเสนชัย
5. พอสัญญาณเริ่มเลนนับหนึ่ง สอง สาม ใหผูเลนกระโดด วิ่งกระโดดขาม ผูหมอบอยูใน
ทีมของตน แลววิ่งตอไปใหถึงเสนชัย
กระโดดขามมีทั้งหมด 8 ทา
ทาที่ 1 เหยียดขา 1 ขาง ขางใดก็ได
ทาที่ 2 เหยียดขาทับบนขางเดิม ใหสนเทาตอบน หัวแมเทา
ทาที่ 3 เหยียดแขนขางหนึ่งตั้งบนขาทั้งสองขางให นิ้วกอยตั้งบนหัวแมเทา กางนิ้วหางๆ
ทาที่ 4 เหยียดแขนอีกขางหนึ่ง ตอบนมือขางเดิม ใหนิ้วกอยตั้งบนหัวแมมือของขางเดิม
ทาที่ 5 นัง่ หมอบ
ทาที่ 6 ชักเงี่ยง โดยใชขอศอกขางหนึ่งยักขึ้นยักลง
ทาที่ 7 ชักเงี่ยงทั้งสอง ใชขอศอกทั้งสองขางยัก
ทาที่ 8 ลุกขึ้นยืนกมตัว ใชปลายนิ้วมือจรดนิ้ว
ประโยชน
1. ผูเลนไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
2. ความคลองแคลววองไวในการเคลื่อนไหว
3. ฝกการปฏิบัติตามขอตกลง
4. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด
5. ชวยฝกการกระโดด และคะเนระยะดวยสายตา อุปกรณ ก็ใช อวัยวะของตน
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ภาพที่ 2 แสดงการละเลนพื้นบาน “เสือขามหวยหมู”
ทีม่ า: webboard sanook, ยังจํากันไดไหม...การละเลนแบบนี้, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557,
เขาถึงไดจาก http://webboard.sanook.com/forum/?topic=3204676
เดินกุบกั๊บ
วิเชียร เกษประทุม ( 2546) กลาวไววา ความหมาย หมากกุบกั๊บ หมายถึง การเอา
กะลามะพราวมารอยดวยปลายเชือกทั้งสองขาง มีคนใชเทาเหยียบขี่บนกะลามะพราว พรอมใชมือ
ยึดเชือกไว แลววิ่งแขง เหตุที่เรียกหมากกุบกั๊บ คงจะเนื่องจากขณะที่คนเหยียบบนกะลามะพราว
แลวเดินหรือวิ่งไปนั้นกะลามะพราวกระทบพื้นดินเสียงดังกุบกั๊บ ๆ จึงเรียกวา “หมากกุบกั๊บ”
จุดประสงค
1. เพื่อฝกการเดินทรงตัวบนกะลามะพราว
2. เพื่อฝกความสัมพันธระหวางแขนและขา
3. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการเคลื่อนไหว
จํานวนผูเลน ไมจํากัด แตผูเลนครั้งหนึ่ง ๆ ไมควรเกิน 10 คน เพื่อสะดวกแกการ
ควบคุมและตัดสิน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ใชลานซึ่งมีขนาดความกวางพอสมควร เชน ลานวัด สนามหญา
เปนตน
สนามเลนควรราบเรียบดี เพื่อสะดวกแกการเดินและวิ่ง
2. อุปกรณ ผูเลนคนหนึ่งมีกะลามะพราว 2 อัน ซึ่งมีรู หาเชือกขนาดโตพอดีคือ เมื่อ
รอยแลวผูเลนสามารถยึดเชือกนั้นไดโดยเชือกไมขาด เชือกเสนหนึ่งยาวประมาณ 2 เมตร เอา
ปลายเชือกรอยกะลามะพราวทั้งสองขาง ขอดปมตรงปลายเชือกไว เพื่อไมใหกะลามะพราวหลุดออก
จากเชือก
3. เชือกหรือเถาวัลย 2 เสน สําหรับใชขึงเปนเครื่องหมายเสนตั้งตนกับเสนชัย
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ชุด

วิธีเลน
1. ผูเลนเตรียมอุปกรณ คือ กะลามะพราว 2 อัน ซึ่งรอยดวยเชือกไวเรียบรอยมาคนละ 1

2. กําหนดเสนตั้งตนและเสนชัย ใหหางกันประมาณ 10 เมตร ดวยเชือก หรือเถาวัลย
หากไมมีอาจใชวิธีขุดดินใหเปนรองหรือโรยปูนขาวกับพื้นดินก็ได
3. ใหผูเลนยืนที่เสนตั้งตนและเอาเทาเหยียบบนกะลามะพราวไวทั้งสองขางและใชมือทั้ง
สองขางยึดเชือกไวใหตึง พรอมที่จะเคลื่อนที่
4. พอสัญญาณเริ่มเลนโดยนับ หนึ่ง สอง สาม ใหผูเลนเดินหรือวิ่งแขงกันโดยใชเทาทั้ง
สองขางเหยียบบนกะลามะพราว และเอามือยึดเชือกไว แลวเดินหรือวิ่งไปจนถึงเสนชัย
ประโยชน
1. ผูเลนไดฝกการเดินทรงตัวบนกะลามะพราว
2. ฝกความสัมพันธระหวางแขนและขา
3. ฝกความคลองแคลววองไวในการเคลื่อนไหว

ภาพที่ 3 แสดงการละเลนพื้นบาน “เดินกุบกั๊บ”
ทีม่ า: วรัชสิรี ชัยรัตน, การเดินกะลา, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://waratsiree.mystudent.in/
ขี่มากานกลวย
ฐาปนี (2549) กลาวไววาความหมาย ขี่มากานกลวย หมายความวา ใหเอากานใบกลวย
ซึ่งลิดเอาใบตองออก แลวมาทําเปนรูปมา โดยใชมีดหั่นหางจากโคนกานใบกลวยประมาณ 1 คืบ
หักกานทบลงใหเปนรูปคลายมาตรงหัวมาใหเอาไมเสียบ สองขางหัวมาทําเปนรูปหูดวย และเอาเชือก
มาผูกเปนวงสําหรับโยงคลองคอผูขี่ในขณะแขงขัน เนื่องจากเอากานกลวยมาทําเปนมาสําหรับขี่ใน
การแขงขัน จึงเรียกวา “ขี่มากานกลวย”
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จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและแขน
2. เพื่อฝกความสัมพันธระหวางมือกับขา
3. เพื่อสงเสริมการปรับตัวในการเลนรวมกับผูอื่น
4. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด
จํานวนผูเลน ไมจํากัด แตการเลนหรือแขงขันครั้งหนึ่ง ๆ ไมควรเกิน 10 คน เพื่อให
สะดวกในการควบคุมและตัดสิน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ควรใชลานกวาง เชน ลานวัด หรือสนาม เปนตน สถานที่ควรจะราบเรียบไม
ขรุขระเพื่อปองกันมิใหผูเลนหกลมขณะวิ่ง
2. อุปกรณ มีมาซึ่งทําจากกานใบกลวย สําหรับผูเลนคนละ 1 ตัว และอาจมีแสทําดวยไม
เล็ก ๆ คนละ 1 อัน ดวยก็ได
3. เชือกหรือเถาวัลย 2 เสนสําหรับใชทําเครื่องหมายเสนตั้งตนและเสนชัยหรือกําหนด
เอาอยางอื่น เชน ทําเสนกับพื้นดิน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ใชเปนเครื่องหมายแทนก็ได
วิธีเลน
1. กําหนดเสนตั้งตนและเสนชัยขึ้น ระยะหางกัน 20 เมตร
2. ใหผูเลนยืนเรียงแถวกันเปนหนากระดานตามแนวเสนตั้งตน และทุกคนขี่มาซึ่งทําดวย
กานใบกลวยคนละ 1 ตัว โดยเอากานใบกลวยสอดไวใตหวางขา ใชมือขางหนึ่งจับกานกลวยไว หรือ
ทําเชือกผูกคอมาโยงคลองคอไว อีกมือขางหนึ่งอาจหาไมเล็ก ๆ มาทําเปนแสดวยขณะวิ่งใชแสนี้เฆี่ยน
ไปดวย
3. พอใหสัญญาณเริ่มเลนนับ หนึ่ง สอง สาม ใหผูเลนออกวิ่งและขี่มากานใบกลวยไปยัง
เสนชัย
ประโยชน
1. ผูเลนไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. ฝกความสัมพันธระหวางมือกับขา
3. สงเสริมการปรับตัวในการเลนรวมกับผูอื่น
4. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด
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ภาพที่ 4 แสดงการละเลนพื้นบาน “ขี่มากานกลวย”
ทีม่ า: blogspot, การละเลนของไทย, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://pc54504eng1ningtaii04.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
งูกินหาง
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาวไววา ความหมาย “งูกินหาง” หมายถึง การใหผูเลนยืน
เปนแถวตอนเรียงหนึ่งตามลําดับไหล โดยใหคนสูงอยูขางหนา และคนเตี้ยอยูขางหลังตามลําดับ ผู
เลนเอามือจับเอวกันไป สมมติวาเปนงู โดยใหคนหัวแถวเปนแมงู คนถัดไปเปนหางงู แลวผูเปนพองู
เอี้ยวไปจับผูอยูหาง เมื่อจับไดถือวาไดกินหาง จึงเรียกวา “งูกินหาง”
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. เพื่อฝกปฏิภาณไหวพริบในการเลน
3. เพื่อปรับตัวในการเลนรวมกับเพื่อน
4. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด
จํานวนผูเลน ไมจํากัดจํานวน แตผูเลนชุดหนึ่ง ๆ ไมควรเกิน 10 คน เพราะถามาก
เกินไปจะทําใหการเลนไมสะดวก
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ใชลานแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งมีลานที่กวางขวางและราบเรียบ เชน ลานบาน ลาน
วัด สนาม เปนตน
2. อุปกรณ มีบทรอง
วิธีเลน
1. แบงผูเลนออกเปนกลุม กลุมละ 8 -10 คน ใหผูเลนโอนอยออก เพื่อหาพองู 1 คน
แมงู 1 คน ที่เหลือเปนลูกงู
2. ใหลูกงูเอามือจับเอวแมงูตอกันเปนแถวตอนเรียงหนึ่ง พองูยืนตรงขามกับแมงู
3. พองูและแมงทู อ งบทรองประกอบการเลน ดังนี้
พองู แมงูเอย กินน้ําบอไหน
แมงู กินน้ําบอโศก
ลูกงู โยกไปก็โยกมา (แมงแู ละลูกงูโยกตัวไปมา)
พองู แมงูเอย กินน้ําบอไหน
แมงู กินน้ําบอหิน

19
ลูกงู
พองู
แมงู
ลูกงู
แมงู
พองู
แมงู

บินไปก็บินมา (แมงูและลูกงูทําทาบินพรอมกัน)
แมงูเอย กินน้ําบอไหน
กินน้ําบอทราย
ยายไปก็ยายมา (แมงูและลูกงูวิ่งไปทางซาย ทางขวา)
เจามาหยั่ง
มาขอลูกเจา เจาสิใหขอยบ
บใหดอก
พองู ถางั้น ขอย ยาดเดอ
เมื่อทองบทรองจบพองูวิ่งไปจับลูกงูตัวสุดทาย แมงูตองคอยปกปองไมใหพองูจับลูกงูได
สวนลูกงูก็คอยหลบหลีกไปมา โดยไมใหตัวพลัดออกจากแถว
4. ถาลูกงูโดนพองูจับได ตองออกจากการเลนไปนั่งดูพองูวิ่งไลจับลูกงูหางแถวตัวตอมา
เลนจนกวาลูกงูหมดแถว จึงเริ่มเลนใหมเปลี่ยนกันเปนพองูและแมงู
ประโยชน
1. ผูเลนไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. ผูเลนไดฝกปฏิภาณไหวพริบในการเลน
3. ผูเลนฝกการปรับตัวในการเลนรวมกับเพื่อน
4. ผูเลนและผูดูเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด

ภาพที่ 5 แสดงการละเลนพื้นบาน “งูกินหาง”
ทีม่ า: บานสวนพอเพียง, เพลินวาน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.bansuanporpeang.com/node/4873
หมากไขเตาหรือกาฟกไข
วิเชียร เกษประทุม (2546) กลาวไววา ความหมาย หมากไขเตา หมายถึง การเลนสมมติ
ใหคนหนึ่งเปนเตา โดยคูเขานอนกับพื้น และมีสิ่งของลักษณะกลม ๆ วางไวขาง ๆ พื้นใตทอง ซึ่ง
สมมติวาเปนไขเตา แลวมีคนมาแยงเอาสิ่งของซึ่งสมมติวาเปนไขนั้น
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จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
3. เพื่อฝกการปฏิบัติตามขอตกลง
4. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการเคลื่อนไหว
จํานวนผูเลน ผูเลนเปนเตา ปกติมี 1 คน นอกนั้นเปนคนเลน ซึ่งทําหนาที่แยงไขอยาง
มากไมเกิน 10 คน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ใชลานแหงใดแหงหนึ่งเลน ลานบาน ลานวัด หรือสนามหญา เปนตน ที่
ราบเรียบดีและกวางขวางพอจะเลนไดสะดวก
2. อุปกรณ สิ่งที่มีรูปกลม ๆ เชน กอนหิน ลูกบอลขนาดเล็ก หรือเมล็ดผลไมที่เปลือก
แข็ง เชน สะบา เปนตน หรือดินเหนียวปนกลม ๆ ตากแหง ฯลฯ จํานวน 9 -10 ลูก สมมติวา
เปนไขเตา
วิธีเลน
1. หาคนเปนแมเตา 1 คน โดยการจับไมสั้นไมยาว ใครจับไดไมสั้นเปนเตา
ขีดวงกลมใหมีเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร แลวใหแมเตาไปอยูในวงกลม
2. หาสิ่งของเปนลูกกลม ๆ ดังกลาวขางตน ประมาณ 9 -10 ลูก มากองไวในหลุมตื้น
ๆ และกวางพอสมควร สมมติวาเปนไขเตา
3. ใหผูเลนที่สมมติวาเปนแมเตาคลานลงกับพื้นและหมอบครอมไขเตาไว
4. เมื่อไดยินสัญญาณนับ หนึ่ง สอง สาม ใหผูเลนพยายามหลอกลอใหแมเตาเผลอแลวทํา
การแยงหรือควาเอาไขเตามาจากหลุม แมเตาทําการปกปองไข โดยใชเทาแตะ หรือใชมือปดมิใหคน
แยงไขไป
5. ถาผูเลนเขาไปแยงไขเตา คนใดถูกแมเตาแตะถูกตัว ผูแยงคนนั้นตองมาเปนแมเตา
แทน หากผูแยงไขเตาสามารถควาเอาไขเตาไดหมด แมเตาตองเปนเตาตามเดิม
ประโยชน
1. ผูเลนไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก
2. ผูเลนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
3. ฝกการปฏิบัติตามขอตกลง
4. ฝกความคลองแคลววองไวในการเคลื่อนไหว
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ภาพที่ 6 แสดงการละเลนพื้นบาน “หมากไขเตาหรือกาฟกไข”
ทีม่ า: kidsplaythailand, การละเลนเด็กไทย, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://kidsplaythailand.wordpress.com/2013/07/
วิ่งงัว หรือวิ่งเปยว
วิเชียร เกษประทุม ( 2546) กลาวไววา ความหมาย คําวา “วิ่งงัว ” เปนคําเรียกมาแต
โบราณ ซึ่งสมัยนี้เรียกวา “วิ่งเปยว” คําวา “งัว” หมายความวา “วัว” ทําไมสมัยกอนจึงเรียกวา
“วิ่งงัว” ไมทราบ ถาจะใหสันนิษฐานคงจะเนื่องมาจากคนเห็นวัวไมชอบอยูนิ่งเปนที่ มักจะวิ่งไป ๆ
มา ๆ และเมื่ออยูเปนฝูงบางครั้งอาจวิ่งไลกลับไปกลับมา การจัดใหคนวิ่งแขงกันโดยวิ่งกลับไปกลับมา
จึงพาเรียกวา “วิ่งงัว”
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและแขน
2. เพื่อฝกความสัมพันธระหวางแขนกับขา
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
4. เพื่อสงเสริมการปรับตัวในการเลนรวมกับผูอื่น
จํานวนผูเลน ไมจํากัด แตแบงผูเลนออกเปน 2 ฝายเทา ๆ กัน อาจเปนขางละ 5 -10
คนและควรคาดคะเนใหมีกําลังไลเลี่ยกัน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ อาจเปนลานบาน ลานวัด สนามหญา หรือที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งมีความกวางและมีที่
วางราบเรียบดี
2. อุปกรณ ไดแก หลักกลม 2 หลัก ยาวประมาณ 2 เมตร ถาไมมีหลักจะใชคน
เปนแทนก็ได
3. ผา 2 ผืน จะใชผาขาวมาก็ได หรือไมไผขนาดเทาหัวแมมือ ยาวประมาณ 30 ซ.ม.2
อัน
วิธีเลน
1. ใชไมหลักฝงดิน หางกันประมาณ 10 เมตร หรือถาไมมีไมหลักจะใชคนยืนแทนก็ได
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2. แบงผูเลนออกเปน 2 ฝาย ฝายละเทา ๆ กัน ใหผูเลนแตละฝายยืนแถวตอนเรียงหนึ่ง
อยูขางหลังหลักหรือขางหลังคนที่ยืนแทนหลัก และใหผูเลนที่จะวิ่งคนแรกถือผาไวในมือ พรอมที่จะวิ่ง
ออก
3. เมื่อไดยินสัญญาณนับ หนึ่ง สอง สาม ใหผูเลนคนแรกตั้งตนออกวิ่งจากหลัก โดยถือผา
ไวในมือวิ่งออมหลักของอีกฝายหนึ่ง แลวกลับมาสงผาที่จุดเริ่มตนของการรับผา ใหผูเลนยืนอยูขาง
หลังของหลัก หามวิ่งรับผา และหามคนที่ยืนเปนหลักเขยื้อนเขาออก เพราะเปนการเอาเปรียบฝาย
ตรงกันขาม
4. ใหผูเลนคนถัดไปรับผา แลวผลัดกันวิ่งตอไปเรื่อย ๆ จนกวาฝายใดฝายหนึ่งวิ่งทันฝาย
ตรงขาม และสามารถเอาผาฟาดหลังฝายตรงขามได ใหถือวาฝายนั้นชนะ
ประโยชน
1. ผูเลนไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและแขน
2. ผูเลนไดฝกความสัมพันธระหวางแขนและขา
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
4. เพื่อสงเสริมการปรับตัวในการเลนรวมกับผูอื่น

ภาพที่ 7 แสดงการละเลนพื้นบาน “วิ่งงัว”
ทีม่ า: tungsong, การละเลนของเด็กไทย, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.tungsong.com/thaiplay/ThaiGames.asp
ดึงเชือกหรือชักคะเยอ
ฐาปนี (2549) กลาวไววา ความหมาย ดึงเชือก หมายถึง การเอาเชือกซึ่งทําดวยปอแกว
มะนิลา เสนผาศูนยกลาง 21/2 -3 ซ.ม. แลวใหทั้งสองฝายมาดึงหรือฉุดเชือกซึ่งกันและกัน จึง
เรียกวา “ดึงเชือก” บางทองถิ่นเรียกวา “ชักคะเยอ”
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
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2. เพื่อฝกความพรอมเพรียงและสงเสริมความสามัคคี
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
4. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จํานวนผูเลน จํานวนผูเลนไมจํากัด ผูเลนแบงออกเปน 2 ฝาย กะใหมีกําลังไลเลี่ยกัน จะ
เปนผูชายตอผูหญิง ผูหญิงตอผูหญิง หรือผูชายตอผูชายก็ได จํานวนผูเลนไมจํากัดแนนอน ถาเพศ
เดียวกันประมาณขางละ 10 คน แตถาเลนระหวางผูชายกับผูหญิง อาจใหผูหญิงมากกวาผูชายก็ได
แลวแตจะตกลงกัน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ใชลานแหงใดแหงหนึ่ง ควรมีความกวางพอสมควร เชน ลานวัด สนาม เปน
ตน แตสถานที่ควรราบเรียบมีหญาขึ้นยิ่งดี เพื่อสะดวกแกผูเลนจะไดใชเทายึดในขณะดึงเชือกและเมื่อ
หกลมจะไดไมบาดเจ็บ
2. อุปกรณ เชือกปอมะนิลา เสนใหญประมาณ 21/2 -3ซ.ม. ซึ่งใหญและมีความทนทาน
ตอการดึงและยาวพอที่ผูเลนจะดึงเชือก เมื่อยืนเรียงกันแลวสามารถดึงหรือฉุดไดสะดวก นอกจากนี้
มีผาสามเหลี่ยมหรือวัสดุใดก็ไดสําหรับผูกติดกึ่งกลางเชือก 1 ผืน อีก 2 ผืน ผูกหางกันขางละ 1
เมตร เพื่อใหคนที่ยืนอยูขางหนาจับ
วิธีเลน
1. แบงผูเลนออกเปน 2 ฝาย ประมาณ 5 -10 คน คาดคะเนใหมีกําลังไลเลี่ยกันคือ
ถาเพศเดียวกันควรมีจํานวนเทา ๆ กัน
2. นําเชือกมา 1 เสน ใชผาสามเหลี่ยมผูกตรงกลาง 1 ผืน อีก 2 ผืน ควรผูกหาง
กันขางละ 1 เมตร และทําเครื่องหมายแดนกลางที่พื้นดินใหชัดเจน
3. ใหผูเลนทั้งสองฝายยืนเรียงหนึ่งคนยืนขางหนาใชมือจับเชือกตรงที่ผูกผาไวหางจาก
เครื่องหมายกึ่งกลาง ขางละ 1 เมตร และตางฝายดึงเชือกใหตึงไว
4. เมื่อสัญญาณเริ่มเลนโดยนับ หนึ่ง สอง สาม ใหทั้งสองฝายใชกําลังดึงหรือฉุดฝาย
ตรงกันขาม ฝายใดสามารถดึงใหผูเลนที่ยืนขางหนาสุดของฝายตรงขามมาถึงเสนแดนกลางไดจึงยุติ
การเลนได
5. ใหผูเลนเปลี่ยนแดนกัน เพื่อความเปนธรรม
ประโยชน
1. ผูเลนไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. ฝกความพรอมเพรียงและสงเสริมความสามัคคี
3. พัฒนาความสามารถในการแกปญหา
4. ผูเลนและผูดูสนุกสนานเพลิดเพลิน
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ภาพที่ 8 แสดงการละเลนพื้นบาน “ดึงเชือกหรือชักคะเยอ”
ทีม่ า: ฟสิกสราชมงคล, ชักคะเยอ, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.neutron.rmutphysics.com/teaching- glossary/index.php?Itemid
=3&id=7710&option= com_content&task=view
เสือกินวัว
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาวไววา ความหมาย เสือ เปนสัตวปาสี่เทารูปรางคลายแมว
ดุราย ชอบกินสัตวอื่นเปนอาหารวัว เปนสัตวเลี้ยงสี่เทา เทาเปนกีบ รูปรางคลาย ควาย มา นิสัยเชื่อง
กินพืชเปนอาหาร เสือกินวัว เปนการละเลนพื้นบานทองถิ่นอีสานและภาคกลาง เปนการเลนบทบาท
สมมติโดยใหผูเลนคนหนึ่งเปนเสือกําลังหิวมาเจอวัวที่อยูในคอก สวนผูเลนที่เหลือจับมือกันลอมทํา
เปนคอก เพื่อปองกันและคอยชวยเหลือวัวใหรอดพนจากความตาย
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. เพื่อฝกความคลองแคลววองไวในการเคลื่อนไหว
3. เพื่อสงเสริมความสามัคคีและรับผิดชอบ
4. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จํานวนผูเลน ไมจํากัด เพียงแตตองมีจํานวนตั้งแต 10 -15 คน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ใชลานหรือสนามแหงใดแหงหนึ่ง เชน ลานวัด สนาม เปนตน
2. อุปกรณ ไมสั้น ไมยาว เทาจํานวนผูเลน
วิธีเลน
1. ผูเลนจับมือกันเปนวงกลม ใหจับไมสั้น ไมยาว ใครจับไดไมสั้น 1 คนใหเปนเสือ
จับไดไมยาว 3 คนใหเปนวัว ที่เหลือใหเปนคอก
2. ใหผูเลนเปนวัวอยูในคอก ผูเปนเสืออยูนอกคอก
3. เมื่อใหสัญญาณนับ หนึ่ง สอง สาม ผูเปนเสือพยายามเขาไปจับวัวในคอก โดยดันแขน
ผูที่เปนคอกเขาไปจับวัว ผูเปนคอกจะตองจับกันไวใหแนนและพยายามอยาใหเสือเขาไปในคอกได
สวนวัวอาจวิ่งหนีเสือ โดยผูเปนคอกเปดคอกใหวัววิ่งเขาหรือวิ่งออกก็ได
4. ถาเสือไลจับวัวตัวไหนได ก็เปลี่ยนคนเลนมาเปนวัว เสือ หรือคอก
ประโยชน
1. ผูเลนไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
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2. ฝกความคลองแคลววองไวในการเคลื่อนไหว
3. สงเสริมความสามัคคีและรับผิดชอบ
4. ผูเลนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ภาพที่ 9 แสดงการละเลนพื้นบาน “เสือกินวัว”
ทีม่ า: มยุรัตน พึ่งละออ, เสือกินวัว, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://202.28.120.28/kmthaibeng/index.php?option=com_content&view=article&id=96
:2011-09-27-14-41-44&catid=73:2011-06-16-14-32-51&Itemid=94
มอญซอนผา
วิเชียร เกษประทุม ( 2546) กลาวไววา ความหมาย มอญซอนผา หมายถึง ผูเลนนั่งเปน
วงกลมหันหนาเขาหากัน แลวผูเลนคนหนึ่งเอาผาไปวางซอนขางหลังของผูเลนคนใดคนหนึ่ง โดย
หามไมใหคนเลนเหลียวหลังมาดู
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. เพื่อฝกการสังเกต ปฏิภาณไหวพริบในการเลน
3. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จํานวนผูเลน ไมจํากัด แตผูเลนชุดหนึ่งไมควรเกิน 10 -15 คน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ควรเปนลานกวางพอสมควร เชน ลานวัด สนาม เปนตน และควรราบเรียบ
ดวย เพื่อปองกันมิใหผูเลนสะดุดหกลม
2. อุปกรณ มีผา 1 ผืน ไมสั้น ไมยาว และบทรองประกอบ
วิธีเลน
1. ใหผูเลนนั่งเปนวงกลม หันหนาเขาหากัน หางกันพอสมควร
2. ใหผูเลนจับไมสั้น ไมยาว ใครไดไมสั้นตองออกมาเปนมอญ สวนคนอื่น ๆ นั่งลอมวง
3. ใหผูเปนมอญถือผาไวในมือ เดินรอบวงดานนอก ผูเลนทั้งหมดจะรองบทรองประกอบ
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“มอญซอนผา ตุกตาอยูขางหลังระวังใหดีขอยจะตีหลังเดอ ” คนที่กําลังถือผาจะทิ้งผาไวขางหลังใครก็
ได แตตองพลางไวทําเปนวายังถือผาอยู เมื่อเดินกลับมาผายังอยูที่เดิมก็หยิบผาตีผูนั้น ผูที่ถูกตีลุกขึ้น
ใหเปนมอญแทน
4. แตถาใครรูสึกตัวเสียกอน ใชมือคลําไปพบผาขางหลัง ตองรีบลุกขึ้นควาผาไลตีผูเปน
มอญรอบวง 1 รอบ มอญจะตองวิ่งหนี อยาใหโดนถูกตีแลวรีบนั่งลงแทนที่เดิม คนที่ไลตองเปนมอญ
แทน แตถาคนที่ไลตี สามารถตีไดกอนที่มอญจะนั่ง คนนั้นจะตองเปนมอญตอไป
ประโยชน
1. ผูเลนไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. ฝกการสังเกต ปฏิภาณไหวพริบในการเลน
3. ผูเลนและผูดูรูสึกสนุกสนาน

ภาพที่ 10 แสดงการละเลนพื้นบาน “มอญซอนผา”
ทีม่ า: สําเนียง เรียนรัชตะ, เพลงมอญซอนผา, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/samneing_r/
sec04p01.html
เตย
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาวไววา ความหมาย เตยเลนกันโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัดของ
ภาคกลางในสมัยกอน บางทองถิ่นมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน เรียกวา “ตาลอง”(วรรณี วิบูลยสวัสดิ์
แอนเดอรสัน, 2526)หรือ “บัลลูน” เปนตน ผูเลนวิ่งไลกันบนเสนตารางที่เขียนไวที่พื้นดิน เปนการ
ออกกําลังกาย และเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง สันนิฐานวานาจะเปนการเลนเลียนแบบวิถีชีวิตของ
เด็กตามชนบท และเลียนแบบธรรมชาติของทองนา ในฤดูน้ําหลากทวมทองนาเหลือแตคันนา เด็กๆไม
มีที่วิ่งเลนตองวิ่งกันบนคันนาที่เปนตารางกวางใหญ ตอมาชาวบานจึงดัดแปลงมาเลน ปจจุบันยังมีการ
เลนอยูทั่วไป แตมักเปนการเลนในหมูเด็กๆตามชนบท
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. เพื่อฝกการสังเกต ปฏิภาณไหวพริบในการเลน
3. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
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จํานวนผูเลน เลนไดทั้งชายและหญิง ทั้งผูใหญและเด็ก โดยแบงผูเลนออกเปน 2 ฝาย
จํานวนผูเลนฝายละเทาๆกัน อยางนอยควรมีฝายละ 3-4 คน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่เปนพื้นที่ราบโลงเรียบ ขนาดประมาณ 10 x 20 เมตร สนามเลนเปนเสนรูป
สี่เหลี่ยมพื้นผา กวาง 9 เมตร ยาว 18 เมตร ใหเสนดานกวางดานหนึ่งเปนเสนหนา อีกดานหนึ่งเปน
เสนหลัง สวนเสนดานยาวเปนเสนขางซายและเสนขางขวา จากกึ่งกลางเสนหนาถึงกึ่งกลางเสนหลัง
ทําเสนตรง เรียกวา เสนกลาง แบงครึ่งสนามเลนออกเปนสองสวน คือ สวนดานซายและสวนดานขวา
ทําเสนขนานกับเสนหนาและเสนหลังอีก 3 เสน แบงสนามออกเปนสี่สวนเทาๆกัน หรือเทากับมีเสน
ขนานจากเสนหนาไปจนถึงเสนหลังรวม 5 เสนดวยกัน
2. อุปกรณ ไมมี
วิธีเลน
1. กําหนดผูเลนเปน 2 ทีมๆ ละ 5 คน ใหทีมหนึ่งเปนฝายรับ อีกทีมเปนฝายรุก ฝายรับ
จะลงยืนรับประจําเสนจากเสนหนาไปเสนหลังคนละ 1 เสน ใหหัวหนาฝายรับยืนอยูเสนหนา สวนฝาย
รุกใหยืนอยูนอกสนามดานเสนหนา หันหนาเขาสนามกระจายเตรียมตัวพรอมเลน
2. เมื่อไดสัญญาณเริ่มเลน ใหฝายรุกวิ่งเขาในสนามเลนผานเสนตางๆ จากเสนหนาไป
ออกเสนหลัง เรียกวา “วิ่งลง” แลววิ่งยอนกลับจากเสนหลังออกมาเสนหนา เรียกวา “วิ่งขึ้น” ใหได
โดยตองพยายามไมใหผูเลนฝายรับแตะถูกตัว สวยผูเลนฝายรับที่ยืนประจําเสนแตละเสนอยูนั้น
สามารถวิ่งเคลื่อนที่ไปบนเสนของตนเพื่อไลแตะฝายรุกได สําหรับผูเลนที่ยืนอยูบนเสนหนาสามารถวิ่ง
บนเสนไดทั้งเสนหนาและเสนกลาง
3. การที่ผูเลนฝายรุกคนหนึ่งวิ่งจากเสนหนาทะลุไปออกเสนหลัง และสามารถวิ่งกลับจาก
เสนหลังออกมาเสนหนาได อยางนี้เรียกวา “เตย”
4. หากผูเลนคนใดคนหนึ่งในฝายรุก ถูกฝายรับแตะตัว จะถือวาตายทั้งทีม ฝายรุกทั้งทีม
จะตองรีบออกไปเริ่มตนเลนใหมจากนอกเสนหนาทุกครั้ง
5. เมื่อครบกําหนดเวลาแลว ใหเปลี่ยนฝายรุกเปนฝายรับ และฝายรับกลับมาเปนฝายรุก
6. ทีมใดทําคะแนนที่เรียกวา เตย ไดมากกวา จะเปนฝายชนะ
ประโยชน
1. ผูเลนไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา ลําตัว
2. ฝกความแข็งแรง ความคลองแคลววองไว ความเร็วในการเลน
3. ผูเลนรูสึกสนุกสนาน
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ภาพที่ 11 แสดงการละเลนพื้นบาน “เตย”
ทีม่ า: pirun, เตยหรือหลิน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://pirun.ku.ac.th/~b5410302206/Page4.html
แยลงรู
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาวไววา ความหมาย แยลงรูเปนกีฬาพื้นเมืองที่มีการเลนกัน
ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางสมัยกอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกเกมนี้วา
“เฉลิม ” เนื่องจากมักจัดใหมีการเลนแขงขันกันในงานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจาอยูหัว
สมัยกอน ภาคกลางเรียกวา “แยลงรู ” หรือ “แยชงิ รู ” ก็มีคําวา “แย” เปนชื่อสัตวเลื้อยคลานชนิด
หนึ่ง รูปรางคลายกิ้งกา คําวา “ลงรู” หมายถึงการเขาไปในรู สันนิษฐานวาพัฒนามาจากการเลนชัก
เยอชิงธง ซึ่งพบวามีการเลนชักเยอชิงธงกันแลวใน พ.ศ. 2453 ตอมาไดมีการปรับรูปแบบเปนการเลน
ชักเยอโดยเลียนแบบสัตวเลื้อยคลานที่ชื่อวา “แย” จากหลักฐานพบวามีการเลนแยลงรูกันแลวใน
พ.ศ. 2467 ผูใหญโดยเฉพาะชายมักนิยมเลนแขงขันเปนการประลองกําลังกัน มักจัดเลนแขงขันกันใน
งานประเพณีและงานรื่นเริงตางๆ ในสมัยกอน
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. เพื่อฝกการสังเกต ปฏิภาณไหวพริบในการเลน
3. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จํานวนผูเลน เลนไดทั้งชายและหญิง ทั้งผูใหญและเด็ก โดยแบงผูเลนออกเปน 2 ฝาย
จํานวนผูเลนฝายละเทาๆกัน อยางนอยควรมีฝายละ 3-4 คน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ควรเปนลานกวางพอสมควร เชน ลานกวาง ที่โลงแจง
2. อุปกรณเชือก 3 เสน ขนาดยาวประมาณ 5.50 เมตร เทาๆกัน และ ธงติดดามขนาด
นิ้วกอย ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร 3 อัน สถานที่และสนามเลน สถานที่เปนพื้นโลงราบเรียบ ขนาด
ประมาณ 12 x 12 เมตร สนามเลนทําเปน 3 เสน ออกจากจุดกึ่งกลางเดียวกัน ยาวเสนละ 5.50
เมตร เทาๆกัน โดยใหมีรัศมีหรือระยะหางระหวางเสนพอๆกัน ที่ปลายเสนใหปกธงเล็กๆ สูงจากพื้น
ประมาณ 50 เซนติเมตร ไวทั้ง 3 ดาน
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วิธีเลน
1. กําหนัดผูเลนฝายละคน รวม 3 คน ยืนหันหลังใหกันเปน 3 แฉก ตามแนวเสน ใชเชือก
ผูกเอวผูเลนคนละเสน นําปลายเชือกทั้งสามเสนมาผูกรวมกันอยางหนาแนนไวที่จุดกึ่งกลาง ใหความ
ยาวของเชือกจากจุดกึ่งกลางไปยังผูเลนทั้ง 3 เสนเทากัน ผูตัดสินยืนเหยียบจุดรวมของเชือกทั้ง 3 เสน
ไวที่จุดกึ่งกลางสนาม ผูเลนแตละคนยืนดึงเชือก พอดึงหันหนาไปทางธงที่ปกไวในแนวของตน
2. เมื่อไดสัญญาณเริ่มเลน ใหผูเลนแตละคนออกแรงเดินไปเอื้อมมือควาธงที่ปกไวตรง
ปลายเสนของตนไวใหไดเร็วที่สุด (ผูตัดสินจะปลอยเชือกจากที่เหยียบไว)
3. ผูเลนคนใดควาธงดึงขึ้นมาไวในมือไดกอนจะเปนผูชนะ คนที่ควาธงมาไวในมือไดตอมา
จะเปนผูชนะอันดับ 2 ตามลําดับ
ประโยชน
1. ผูเลนไดรูจักการใชไหวพริบปฏิภาณ
2. ฝกความแข็งแรง ความคลองแคลววองไว ความเร็วในการเลน
3. ผูเลนรูสึกสนุกสนาน

ภาพที่ 12 แสดงการละเลนพื้นบาน “แยลงรู”
ทีม่ า: ชัชชัย โกมารทัต. กีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง. กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส, 2549.
แครหาม
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาวไววา ความหมาย แครหามเปนการเลนเลียนแบบ
ชีวิตประจําวันของชาววัง และขาราชการ เจานายชั้นผูใหญในสมัยกอน ซึ่งเวลาจะเดินทางไปไหนมา
ไหนก็มักจะนั่งเสลี่ยงหรือแครใหคนหามไป ชาวบานนํามาดัดแปลงเปนการละเลนเพื่อออกกําลังกาย
และสนุกสนานในยามวาง ไมปรากฎหลักฐานวาเริ่มมีการเลนมาตั้งแตสมัยใด แตพบวามีการเลนกันใน
ทองที่แถบภาคกลาง เชน สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง อยุธยา การเลนแครหามนิยมเลนกันทั้งผูใหญ
และเด็ก ผูที่ตัวโตกวาจะทําหนาที่เปนแครและคนหาม สวนเด็กที่ตัวเล็กกวาจะทําหนาที่เปนนั่ง มัก
เลนแขงขันกันเพื่อความสนุกสนาน ในงานรื่นเริงของชุมชน ปจจุบันยังพอมีการเลนใหเห็นอยูบางใน
ทองถิ่นชนบท (ชัชชัย โกมารทัต,2549)
จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา
2. เพื่อฝกความรวดเร็ว ฝกความอดทนของกลามเนื้อแขนในการเลน
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3. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จํานวนผูเลน เลนไดทั้งชายและหญิง ทั้งผูใหญและเด็ก โดยแบงผูเลนออกเปนชุดๆ
จํานวนผูเลนแตละชุดเทาๆกัน ควรมีฝายละ 3 คน โดยใหผูเลน 2 คน เปนคนหาม และอีก 1 คนเปน
คนนั่ง
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ควรเปนลานกวางพอสมควร เชน ลานกวาง ที่โลงแจง
2. อุปกรณ ไมใช
วิธีเลน
1. ใหผูเลนแตละชุดยืนอยูหลังเสนเริ่ม หันหนาไปทางเสนชัย แตละชุดยืนหางกัน
พอประมาณ แตละขุดใหผูเลน 2 คน ยืนหนาเขาหากัน ใชมือขวาของแตละคนจับขอพับตรงโคนแขน
ซายทอนลางของตนเองไว มือซายจับขอพับมือขวาของผูเลนอีกคนหนึ่งใหแนน บริเวณมือที่จับกันไว
นั้นจะเปนเสมือนแคร จากนั้นใหทั้ง 2 คนยอตัวลง ใหผูเลนอีกคน ขึ้นนั่งบนมิอที่ประสานไขวกัน โดย
จะนั่งหอยขาลง ใชมือทั้ง 2 ขางจับไหลหรือแขนผูเลนที่เปนแครไว จากนั้นใหผูเลนที่เปนแครที่มีคนนั่ง
บนแครยืนขึ้นเตรียมพรอมอยูหลังสันเริ่ม
2. เมื่อไดสัญญาณเริ่มเลน ใหผูเลนแตละชุดวิ่งพาแครหามไปใหถึงเสนชัยใหเร็วที่สุด ชุด
ใดไปถึงเสนชัยกอนจะเปนผูชนะ
3. บางทองที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนคนนั่งแคร เมื่อไปถึงเสนชัยแลวจะเปลี่ยนคนเปน
แครหามกับคนนั่งแครหาม ทําการเปลี่ยนเสร็จแลวก็เริ่มวิ่งกลับมาที่เสนเริ่มอีกครั้ง เมื่อถึงเสนเริ่มก็จะ
ทําการเปลี่ยนคนเปนแครกับคนนั่งอีกครั้ง ใหทุกคนไดเปนแครหาม และไดนั่งครบทุกคนแลววิ่งแขง
กันไปยังเสนชัยอีกครั้ง ชุดใดถึงเสนชัยกอนจะเปนผูชนะ
ประโยชน
1. ผูเลนไดรูจักและชวยสรางความสนิทสนมใกลชิดกันภายในผูเลนทีมเดียวกัน สราง
ความรูสึกที่ดี ความสัมพันธที่ดีตอกัน รูจักเสียสละเมื่อเปนแครหาม รูจักเห็นใจเพื่อนเมื่อเปนตนนั่งให
เพื่อนหามไป
2. ผูเลนในทีมลวนตองชวยกันคิดหาวิธีการที่มั่นคง รัดกุม ตองวางแผนการเลน จะนั่ง
แบบใด จะเคลื่อนที่อยางไร จะวิ่งไปลักษณะใดจึงจะไปไดเร็ว
3. ผูเลนรูสึกสนุกสนาน
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ภาพที่ 13 แสดงการละเลนพื้นบาน “แครหาม”
ทีม่ า: ชัชชัย โกมารทัต. กีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง. กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส, 2549
รีรีขาวสาร
วิเชียร เกษประทุม ( 2546) กลาวไววา ความหมาย รีรีขาวสารนับเปนการละเลนที่มีการ
เลนสืบทอดตอกันมาเปนเวลานาน ไมปรากฏหลักฐานวาเริ่มเลนมาตั้งแตสมัยใด แตจากงานวิจัย
พบวานาจะมีการเลนกันแลวในสมัยรัชกาลที่ 5 กอน พ.ศ. 2440 (วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอนเดอสัน,
2526) บางทองถิ่นเรียกวา “ลอดอุโมงค” เลนกันมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และ
สิงหบุรี ปจจุบันยังมีการเลนอยู แตมักเลนกันในหมูเด็กๆผูใหญไมใครนิยมเลนกันแลว
จุดประสงค
1. เพื่อออกกําลังกาย มีสมาธิในการรองเพลง และรูจักบังคับจิตใจตนเอง
2. เพื่อฝกใชไหวพริบในการหลบและใชความคิดความจําเนื้อเพลงและการตัดสินใจอยาง
รวดเร็ว
3. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จํานวนผูเลน เลนไดทั้งผูชายและผูหญิง จํานวนผูเลนควรมีตั้งแต 5-6 คนขึน้ ไป
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ควรเปนที่กวางทั่วไป เชน ลานบาน ลานวัด เปนตน
2. อุปกรณ ไมใช
วิธีเลน
1. ผูเลนทั้งหมดเลือกผูทําหนาที่เปนประตู 2 คน ใหยืนหันหนาเขาหากัน มือทั้ง 2 คนจับ
ประสานกันขางหนาแลวยกขึ้นเหนือศรีษะสมมติเปนซุมประตูโคง ผูเลนที่เหลือยืนจับเอวตอกัน
เตรียมพรอมอยูนอกประตูโคง
2. เริ่มเลนโดยผูเลนที่ยืนจับเอวเดินลอดใตประตูโคง แลวเดินออมมาลอดใหมวนเปน
วงกลมเชนนี้เรื่อยไป ขณะที่เดินนั้นใหรองเพลงพรอมๆกันวา “รีรีขาวสาร สองทะนานขาวเปลือก
เลือกฆองใบลาน พานคนขางหลังไว” หรือบางทองที่รองวา “รีรีขาวสาร สองทะนานขาวเปลือก เลือก
ทองใบลาน เก็บเบี้ยใตถุนราน คดขาวใสจาน ทานเอาคนขางหลังไว”
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3. เมื่อรองถึงตอนพานคนขางหลังไว และจบลงโดยใหผูเปนประตูลดมือลง พยายาม
คลองตัวผูเลนที่เปนผูเดินลอดใหได ถาคลองใครไดคนนั้นก็จะตองออกจากการเลน และเริ่มเลนตอ
เชนนี้เรื่อยไป
4. ผูเลนคนที่ไมถูกคลองตัวและเหลือเปนคนสุดทายจะเปนผูชนะในการเลนครั้งนั้น เมื่อรู
ผลแพชนะกันแลว ก็จะเปลี่ยนกันเปนประตูใหผูเลนที่เปนประตูมาเดินลอดบาง

ภาพที่ 14 แสดงการละเลนพื้นบาน “รีรีขาวสาร”
ทีม่ า: pirun, รีรีขาวสาร, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://pirun.ku.ac.th/~b5410302206/Page4.html
ขี่มาสงเมือง
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาวไววา ความหมาย ขี่มาสงเมือง เลนกันในจังหวัดตางๆของ
ภาคกลางในสมัยกอน เชน ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ ธนบุรี และราชบุรี เปนตน บางทองถิ่นเรียกวา ขี่มา
ลงเมือง หรือเทวดานั่งเมือง เปนการเลนเลียนแบบวิถีชีวิตประจําวันของชาวบานในสมัยโบราณที่ยังมี
การปกครองในระบบเจาขุนมูลนาย มีเจาเมืองเปนผูมีอํานาจสั่งการ คอยรับฟงการรองทุกขของ
ราษฎร ตัดสินความ รวมทั้งเปนการเลนเลียนแบบการใชมาเปนพาหนะในการขี่ ขนสงคนและสินคา
ไปยังตางแดน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ควรเปนที่กวางทั่วไป เชน ลานบาน ลานวัด เปนตน
2. อุปกรณ ไมใช
วิธีเลน
ผูเลนมีจํานวน 6-8 คน ซึ่งผูเลนจะถูกแบงเปน 2 ฝายเทาๆกัน และจะมีผูเลน 1 คนเปน
“เจาเมือง” แตละฝายจะผลัดกันเดินมากระซิบบอกชื่อผูเลนฝายตรงขามคนหนึ่งกับเจาเมือง จากนั้น
อีกฝายหนึ่งก็ตองสงผูเลนคนหนึ่งออกมาหาเจาเมืองบาง หากคนที่ออกมาตรงกับชื่อที่อีกฝายมาบอก
ไว เจาเมืองก็จะรองวา “โปง” ผูเลนที่ถูกโปงตองตกเปนเชลยและฝายใดถูกจับเปนเชลยหมดกอน ก็
ตองแพไปกลายเปน “มา” ใหฝายชนะขี่หลัง
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ภาพที่ 15 แสดงการละเลนพื้นบาน “ขี่มาสงเมือง”
ทีม่ า: ลักษณะไทย, วัฒนธรรมพื้นบาน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.laksanathai.com/book4/p451.aspx
ตีลูกลอ
ฐาปนี (2549) กลาวไววา ความหมาย การละเลนตีลูกลอ หรือตี ลอวงกลม เปนของเลน
พื้นบานที่เด็ก ๆ ใชไมตีวงลอใหหมุนวิ่งไปขางหนา ผูเลนจะวิ่งตามใชไมตีไปเรื่อย ๆ บางทีจะตีวงลอ
กลมแขงขันกัน หรือ ใหสําหรับแขงวิ่งผลัด ลอวงกลม เปนของเลนพื้นบานที่เด็ก ๆ ใชไมตีวงลอให
หมุนวิ่งไปขางหนา ผูเลนจะวิ่งตามใชไมตีไปเรื่อย ๆ บางทีจะตีวงลอกลมแขงขันกัน หรือ ใหสําหรับ
แขงวิ่งผลัด ลอวงกลม บางทีเรียกวา ลอวงกลมใชไมตี หรือ ตีลูกลอ ของเลนประเภทนี้ ประหยัด ทํา
ไดงายไดประโยชนทางดานการออกกําลังกาย และสรางความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพราะจะเลนเปน
กลุม ๆ การเลนลอวงกลม เดิมอาจจะใชวงลอไมไผกลม ๆ จากขอบวงของใชพื้นบาน เชน ตะกราใส
ยาสูบ กระดัง กระบุ เปนตน เมื่อสิ่งของดังกลาวผุพัง ขอบวงหรือวงกลมจากของใชยังแข็งแรงทนทาน
เด็ก ๆ จะดึงเอาขอบวงนี้ มาทําเปน ลอวงกลมตีเลนเลนแขงขันกัน แตดวยวิธีการทําลอวงกลม
คอนขางงาย การที่จะคอยใหของใชพื้นบางพังเสียหายอาจจะทําใหชักชา ไมทันเวลาที่เลน เด็กเล็ก ๆ
จะใหผูใหญทําลอกลมให สวนเด็กที่มีอยูตัวโตแลว จะสามารถทําเองได ลอวงกลม บางทีเรียกวา ลอ
วงกลมใชไมตี หรือ ตีลูกลอ ของเลนประเภทนี้ ประหยัด ทําไดงายไดประโยชนทางดานการออกกําลัง
กาย และสรางความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพราะจะเลนเปนกลุมๆ
การเลนลอวงกลม เดิมอาจจะใชวงลอไมไผกลม ๆ จากขอบวงของใชพื้นบาน เชน ตะกรา
ใสยาสูบ กระดัง กระบุ เปนตน เมื่อสิ่งของดังกลาวผุพัง ขอบวงหรือวงกลมจากของใชยังแข็งแรง
ทนทาน เด็ก ๆ จะดึงเอาขอบวงนี้ มาทําเปน ลอวงกลมตีเลนเลนแขงขันกัน แตดวยวิธีการทําลอ
วงกลมคอนขางงาย การที่จะคอยใหของใชพื้นบางพังเสียหายอาจจะทําใหชักชา ไมทันเวลาที่เลน เด็ก
เล็ก ๆ จะใหผูใหญทําลอกลมให สวนเด็กที่มีอยูตัวโตแลว จะสามารถทําเองได
จํานวนผูเลน ไมจํากัดจํานวนผูเลน
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สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ควรเปนที่กวางทั่วไป เชน ลานบาน ลานวัด เปนตน
2. อุปกรณ ขอบวงของใชพื้นบาน เชน ตะกราใสยาสูบ กระดง กระบุ
วิธีการเลน
นําลูกลอมายังจุดเริ่มตน หรือเตรียมยางรถจักรยานหรือวงลอเปนซี่ๆ และไมขนาดเหมาะ
มือประมาณ 1 ฟุต จากนั้นกําหนดจุดเริ่มตนและเสนชัยไวแตละคนนําลูกลอของตนเองมาที่จุดเริ่มตน
และวิ่งเอาไมตีลูกลอใหกลิ้งไป คอยเลี้ยงลูกลอไวใหกลิ้งไปขางหนาโดยไมใหลูกลอสะดุดพลิกคว่ํา แขง
วาใครจะถึงเสนชัยกอนกัน ผูที่ใชวงลอ จะไดเปรียบเพราะวงลอมีรองสําหรับใสยาง เอาไมตนได
สะดวกและตรงกวา ไมแกวงไปแกวงมา ใครถึงเสนชัยกอน คนนั้นก็ชนะ

ภาพที่ 16 แสดงการละเลนพื้นบาน “ตีลูกลอ”
ทีม่ า: ลักษณะไทย, วัฒนธรรมพื้นบาน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.laksanathai.com/book4/p451.aspx
โพงพาง
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาวไววา ความหมาย ชาวประมงใชโพงพางดักสัตวน้ํานอย
ใหญที่วายเขามาติด เปนเครื่องมือดักปลาชนิดหนึ่ง เปนถุงตาขายรูปยาวรี ใชผูกกับเสาใหญ 2 ตนที่
ปกขวางลําน้ํา สําหรับจับปลากุงทุกขนาด
จํานวนผูเลน ไมจํากัดจํานวนผูเลน
สถานที่และอุปกรณ
1. สถานที่ ควรเปนที่กวางทั่วไป เชน ลานบาน ลานวัด เปนตน
2. อุปกรณ ใชผาสําหรับปดตา
วิธีการเลน
เลือกคนที่เปนปลา โดยการจับไมสั้นไมยาว เอาผาผูกตาคนที่เปนปลา แลวหมุน 3 รอบ ผู
เลนคนอื่นๆ ลอมวงจับมือกันเดินเปนวงกลม พรอมรองเพลงประกอบ เมื่อจบเพลงนั่งลง ถามวา "ปลา
เปนหรือปลาตาย" ถาตอบวา "ปลาเปน" คนที่อยูรอบวงจะขยับเขยื้อนหนีได ถาบอก "ปลาตาย"
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จะตองนั่งอยูเฉยๆ คนที่ถูกปดตาทายถูกก็ตองมาเปนแทน ถาทายผิดตองเปนตอไป (ผูที่เปนปลา ซึ่ง
ถูกปดตาจะตองทายวา ผูที่ถูกจับไดเปนใคร ชื่ออะไร)
บทรองประกอบ
"โพงพางเอย ปลาเขาลอด ปลาตาบอด เขาลอดโพงพาง โพงพางเอย นกกระยางเขาลอด
เสือปลาตาบอด เขาลอดโพงพาง กินปลาเปนหรือกินปลาตาย"

ภาพที่ 17 แสดงการละเลนพื้นบาน “โพงพาง”
ทีม่ า: pirun, โพงพาง, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://pirun.ku.ac.th/~b5410302206/Page4.html
ประเด็นศึกษาจากการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง
จากการศึกษาลักษณะของการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลางแตละชนิด มีความ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก และเหมาะกับขนาด สัดสวนของเด็ก ซึ่งมีคุณลักษณะที่นาสนใจ (ตามภาพที่
18)

ภาพที่ 18 แสดงประเด็นศึกษาจากการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง

36
คุณคาของการละเลนพื้นบาน
เด็กๆกอนที่จะเจริญเติบโตเปนผูใหญ จนสามารถทําหนาที่พลเมืองที่ดี จะตองมี
ประสบการณในการละเลนตางๆมาแลวไมมากก็นอย โดยเริ่มตนดวยลักษณะธรรมชาติ เชน การวิ่ง
เลน การเคลื่อนไหวรางกาย การเก็บสิ่งที่พบเห็นใกลตัวในธรรมชาติมาใชเปนของเลน และมี
วิวัฒนาการคลี่คลายจากลักษณะงายๆตามธรรมชาติมาเปนลักษณะที่ซับซอนขึ้น มีการรับเอา
การละเลนของเด็กในถิ่นอื่นๆหรือจากเด็กชาติอื่นๆที่ไดคบหาสมาคมเขามาปะปนในการละเลนของ
เด็กไทย แสดงวามีความเจริญงอกงามไปตามกาลเวลา และเห็นไดชัดวา การละเลนตางๆสงเสริม
พัฒนาการของเด็กทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
ชัชชัย โกมารทัต (2549) ไดกลาวไววา “ในเรื่องของคุณคาของการละเลนพื้นบาน คือ
เลนแลวมันไดประโยชนทางดานรางกายและสุขภาพ ผมทํางานดานวิจัยเรื่องนี้มาก็พยายามที่นําหลัก
ทางดานวิทยาศาสตรมาอธิบาย ก็พบวา มันใหคุณคาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา”
การละเลนพื้นบานไทย เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบานเทา ๆ กันกับเปนการสะทอน
วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อของคนในทองถิ่นนั้น ๆ มาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และเนื่องจากเปนการ
“เลน ” ซึ่งผูใหญบางคนอาจไมเห็นคุณคา นอกจากเห็นวาเปนแคเพียงความสนุกสนานของเด็ก ๆ
หนําซ้ําการละเลนบางอยางยังเห็นวาเปนอันตราย และเปนการบมเพาะนิสัยการพนันอีก เชน ทอย
กอง หากจะมอง วิเคราะหกันอยางจริงจังแลว คุณคาของการละเลนพื้นบานไทยเรานี้มีคุณประโยชน
นับเอนกอนันต ดังจะกลาวตามหัวขอ ดังนี้
1. คุณคาทางดานรางกาย เปนการออกกําลังทั้งกลางแจงและในรม เริ่มตั้งแตเด็กเล็ก ๆ
เลน “จับปูดํา ขยําปูนา ” หรือ “โยกเยกเอย น้ําทวมเมฆ ” เด็กก็จะไดหัดใชกลามเนื้อตาง ๆ ในตัว
พรอมกับทําทาใหเขากับจังหวะ พอโตขึ้นมาหนอยก็จะชอบเลนกลางแจงกับเด็กคนอื่น ๆ เปนกลุม
เล็กบางใหญบาง เชน ขี่มากานกลวย ตาเขยง ตีลูกลอ วิ่งเปยว ขี่มาสงเมือง ตี่จับ เตย ฯลฯ
การละเลนบางอยางมีบทรองประกอบทําใหสนุกครึกครื้นเขาไปอีก อยาง รีรีขาวสาร โพงพาง มอญ
ซอนผา อายเขอายโขง งูกินหาง นอกจากจะไดออกกําลังกายแลวยังไดฝกความวองไว ฝก
ความสัมพันธของแขน เทา เชน กาฟกไข ไดฝกการใชทักษะ ทางตาและมือในการเล็งกะระยะ เชน
การเลนลูกหิน ทอยกอง และเปนการฝกทักษะในดานตางๆ เชน ฝกความสังเกต ไหวพริบ และการใช
เชาวนปญญา ,ฝกวินัยและการเคารพตอกติกา ,ฝกความอดทน ,ฝกความสามัคคีในคณะ ,ฝกความ
ซื่อสัตย และ ฝกความรับผิดชอบ เมื่อเด็กโตขึ้น ก็ชอบเลนกลางแจงมีการเลนกับเพื่อนๆวัยเดียวกัน มี
การเลนสนุกหลายอยางเชน ขี่มากานกลวย ยิงปนกานกลวย ตีลูกลอ ตาเขยง ฯลฯ การเลนกลางแจง
สวนใหญเปนการฝกทักษะรวม ดังนี้ 1) การฝกความสังเกตและไหวพริบ 2) ความเปนระเบียบ
เรียบรอย 3) ศีลธรรมอันดี 4) ความสามัคคีรักหมูคณะ 5) ความซื่อสัตย 6) ความรับผิดชอบ
2. คุณคาทางดานสังคม การละเลนของเด็ก บทรองประกอบการเลน ตลอดจนสิ่งตาง ๆ
ที่เด็ก ๆ ใชเปนของเลนสะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม และความ
เชื่อของคนไทยในสมัยกอนไดอยางชัดเจน เห็นภาพ ของเด็กไทยสมัยกอน ความเปนอยูของผูใหญ
สะทอนการทํามาหากินของคนไทย ความเชื่อ และ คานิยมของคนไทยสมัยกอนไดเปนอยางดี เชน 1)
สภาพความเปนอยูและอาชีพ 2) ความเชื่อ 3) คานิยม
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3. คุณคาทางดานภาษา ภาษาที่ใชในการละเลนของเด็ก สามารถพิจารณาไดใน 2
แนวทาง ดังนี้
คุณคาดานภาษาในแงวรรณศิลป บทรองและบทเจรจาโตตอบประกอบการละเลน เปนที่
นาสังเกตวาบทรองและบทเจรจาโตตอบนั้นมีคุณคาในการสื่อสารอยูมาก กลาวคือ ทําใหเด็ก ๆ ได
คุนเคยกับคําที่ใชเรียกชื่อ หรือใชบอกกริยาอาการตาง ๆ ชวยใหเด็กไดมีพัฒนาการทางภาษาโดยไม
รูตัว ในบทเจรจาโตตอบก็เปนคําถาม คําตอบสั้นๆ มีเนื้อความเปนเรื่องเปนราวเปนคําพูดใน
ชีวิตประจําวันบาง ดังในบทเลนแมงูหรือแมงูสิงสางของภาคเหนือ บักมี่ดึงหนังของภาคอีสาน หรือ
ฟาดทิงของทางใต เชน
บทเลนแมงู
แมงูเอย กินน้ําบอไหน
กินน้ําบอทราย ยายไปก็ยายมา
กินน้าํ บอโศก โยกไปก็โยกมา
กินน้ําบอหิน บินไปก็บินมา
กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัว
การเลนดังกลาวนี้เด็กจะไดทําทาทาง ยาย โยก และบิน จะชวยใหเด็กรูจักความหมายของ
คํากริยาตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูในเรื่องการสื่อสารไปทีละนอย และสนุกที่จะสะสมคําในภาษาไป
เรื่อยๆทําใหเด็กใชภาษาไดคลองขึ้น
ชัชชัย โกมารทัต (2549) กลาววา คุณคาดานภาษาในการสื่อสาร
การใชภาษาใน
การละเลนที่ไมมีบทรองประกอบ เด็กมีโอกาสไดฝกทักษะทางภาษา เชน การเลนเปนพอ แม การเลน
ขายของ และการเลนตุกตา เปนตน ในการเลนเหลานี้เด็กจะแตงบทขึ้นเอง กระตุนใหเด็กไดใช
ความคิดและสามารถแสดงความคิดออกมาเปนคําพูดไดอยางเปนเรื่องเปนราว อยางสมเหตุสมผล จึง
นับวาการละเลนตางๆเหลานี้ไดชวยสงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กไทยไดเปนอยางดี
ประโยชนของการเลน
นิตยา ประพฤติกิจ ( 2539) กลาววา การเลนเปนสวนหนึ่งของชีวิตเด็ก เปนการชวยให
กลามเนื้อสวนตางๆ เจริญเติบโต นอกจากนี้ยังชวยใหเด็กเขาใจสิ่งตางๆดีขึ้น และรูจักปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยใหเด็กรูจักแยกวาอะไรเปนความจริงและอะไรเปนความนึกฝน และถือวา
เปนการเรียนรูของเด็ก จะสงเสริมใหเด็กมีความรูกวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่งความรูเหลานี้จะไมสามารถหาได
จากในตํารา แตไดรับความรูจากการเลน ทั้งยังไดรับความสนุกสนานไปในตัวอีกดวย สิ่งสําคัญอีก
อยางหนึ่งก็คือ การเลนจะชวยใหเด็กรูจักตนเองดีขึ้น นั่นคือรูวาตนเองชอบอะไร มีความสามารถทาง
ไหนและแคไหน เปนตน
ลักษณะการเลนของเด็ก
นิตยา ประพฤติกิจ ( 2539) กลาววา การเลนของเด็กเปนไปตามแบบแผนของพัฒนาการ
ไมวาเด็กจะอยูในสิ่งแวดลอมชนิดใด จะมีแนวเลนเหมือนกันอยูในระยะที่ยังเปนเด็กเล็ก และการเลน
นี้จะคอยๆเปลี่ยนไปเมื่อเด็กโตขึ้น ระยะแรก การเลนของเด็กไดแก การเคลื่อนไหวประสาทสัมผัส
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ตอมาเด็กมีสติปญญามากขึ้น การเลนของเด็กก็จะซับซอนยิ่งขึ้น และจะลดลงเมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น
อาจจะเนื่องมาจากเวลาที่จะเลนมีนอยลงก็ได เนื่องจากเด็กมีหนาที่ใหมๆที่ตองทําเพิ่มขึ้น เชน เด็ก
ตองไปโรงเรียน ดังนั้น เด็กจึงตองเลือกการเลนที่ตนเองมีความพึงพอใจมากที่สุด
การเลนของเด็กเล็กเปนไปตามธรรมชาติ และไมมีแบบแผน ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ ใน
ระยะตอมาเด็กจะพอใจเมื่อไดเลนของของผูใหญ การเลนจะคอยๆมีแบบแผนขึ้นเมื่อยางเขาสูวัยรุน
และการเลนที่ตองใชกําลังจะลดลง เพราะเด็กอาจจะสนใจและใชเวลาดูโทรทัศน ภาพยนตร หรืออาน
หนังสือและฟงเพลง
หลักของการพัฒนาการ (Principle of development)
นิตยา ประพฤติกิจ ( 2539) กลาววา พัฒนาการ ( Development) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงจากระยะหนึ่งไปอีกระยะหนึ่ง ทําใหเด็กมีลักษณะและความสามารถใหมๆเกิดขึ้น ซึ่งมี
ผลทําใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นตามลําดับทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม
1. การเปลี่ยนแปลงทางขนาด คือ ทางดานรางกายและทางสติปญญาจะเจริญเติบโตขึ้น
เด็กจะคอยๆมีระดับความสูงขึ้น มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้น รูปรางขยายใหญขึ้น สวนการพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาก็เพิ่มมากขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงทางสัดสวน จะเห็นไดชัดวา สัดสวนของเด็กและผูใหญนั้นจะแตกตาง
กันมาก โดยรูปรางของเด็กไมเหมือนกับผูใหญที่ยอขนาดลงมา เชน ขนาดของศรีษะเมื่อแรกเกิดจะ
เปน1/4 ของความยาวของหัวจรดเทา สวนขนาดของศรีษะผูใหญจะเปน 1/8 ของความยาวของหัว
จรดเทา เมื่อยางเขาสูวัยรุน (อายุประมาณ 13 ป) จะมีสัดสวนตางๆใกลเคียงกับสัดสวนของผูใหญ
3. ลักษณะเดิมหายไป เปนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหลักษณะที่มีอยูเดิมหายไป ในขณะที่
เด็กจะเจริญเติบโตขึ้นทางดานรางกายจะเห็นวาฟนน้ํานมหรือขนออนจะหายไป สวนทางดานสมองจะ
เห็นไดชัดวา เมื่อเด็กพูดไมชัดก็สามารถพูดไดชัดเจนขึ้น แตเดิมเคยคืบคลาน ก็เปลี่ยนเปน ยืน เดิน
นั่ง และวิ่ง
ลักษณะใหมๆเกิดขึ้น ซึ่งมีผลมาจากวุฒิภาวะทางดานรางกาย เชน การที่เด็กมีฟนแทมา
แทนฟนน้ํานม การที่เด็กชายมีหนวดเคราและเกิดการหลั่งน้ําอสุจิ ในเด็กหญิงดานทรวดทรง และการ
มีประจําเดือน สวนทางดานสมอง คือ ทางดานการศึกษาหาความรู มีความเชื่อมั่นในตนเอง และยึด
มั่นในตัวบุคคลที่สนใจ และปรารถนาที่จะลอกเลียนแบบมีความสามารถในการเรียนรูภาษาอื่นๆได
มากขึ้น จรรยา สุวรรณทัต ไดกลาวถึงหลักของการพัฒนาการไวดังนี้
1. พัฒนาการและเปนไปตามแบบฉบับของมันเอง
2. พัฒนาการไมวาดานใดจะเริ่มจากสวนใหญไปสูสวนนอย
3. พัฒนาการเปนสิ่งที่ดําเนินตอเนื่องไปตลอดเวลา
4. อัตราการพัฒนาการในแตละสวนของรางกายนั้นจะแตกตางกัน
5. อัตราการพัฒนาการของเด็กในแตละคนจะแตกตางกัน
6. พัฒนาการของคุณสมบัติตางๆจะสัมพันธกัน
7. พัฒนาการเปนสิ่งที่เราอาจทํานายหรือพยากรณหรือคาดคะเนได
8. พัฒนาการทุกดานเกี่ยวของกันแยกกันไมไดโดยเด็ดขาด
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9. พัฒนาการดําเนินควบคูไปกับการเสื่อม
10. ความสมดุลของพฤติกรรมตองการเวลา
ลักษณะของการพัฒนาการของเด็ก
1. พัฒนาการเปนไปตามแบบฉบับของมันเองไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตวมักจะมีแบบ
แผนของการพัฒนาคลายกัน เชน เด็กทุกคนสามารถคว่ําไดกอนคลานและสามารถยืนไดกอนเดิน
2. พัฒนาการไมวาดานใดก็ตาม จะเริ่มจากสวนใหญไดกอนสวนยอย เชน สวนบนไปสู
สวนลาง และจากสวนกลางไปสูสวนขางที่ไกลตัวออกไป เชน เด็กสามารถขยับแขนขาไดกอนนิ้ว
สามารถมองเห็นของใหญไดกอนเห็นของเล็กๆ
3. พัฒนาการทั้งหลายเปนสิ่งที่ตอเนื่องกัน เชน ฟนของเด็กที่งอกเมื่อเด็กอายุ 6 เดือนนั้น
ไมไดเกิดขึ้นมาทันทีทันใด แตมีพัฒนาการเรื่อยมาตั้งแตยังอยูในครรภมารดาแลว
4. อัตราการพัฒนาการของเด็กแตละคนอาจแตกตางกันไป เนื่องจากธรรมชาติไดสราง
เด็กแตละคนใหมีลักษณะตางๆกัน การที่เด็กบางคนอาจโตเร็วหรือชา กวาเด็กในรุนราวคราวเดียวกัน
จึงมิใชเรื่องนาวิตกกังวลแตประการใด
5. อัตราการพัฒนาการสวนตางๆของรางกายแตกตางกัน โดยสวนตางๆของรางกาย
บางสวนอาจเจริญเร็วกวาบางสวน เชน ขนาดสมอง จะเจริญเร็วอยางถึงที่สุดเมื่อเด็กอายุประมาณ 68 ป สวนมือ เทา จมูก จะเจริญสูงสุดเมื่อเขาสูวัยแรกรุน
6. พัฒนาการของคุณสมบัติตางๆมักจะสัมพันธกัน เชน เด็กฉลาดรางกายสมบูรณมัก
เรียนหนังสือไดดี ปรับตัวเขากับสังคมไดงาย สวนเด็กสติปญญาต่ําหรือเด็กที่มีสุขภาพไมสมบูรณมัก
เรียนหนังสือไมเกง บางกรณีที่เด็กบางคนสุขภาพไมดี ไมไดเลนกีฬาและสังคมกับเพื่อน แตมุงมั่นสนใจ
แตการเรียน จนทําใหเรียนเกงไดเหมือนกัน
7. พัฒนาการของเด็กอาจทํานายได เนื่องจากอัตราการพัฒนาของเด็กที่ปกติสวนใหญมัก
คงที่ พอที่จะทํานายไดวา จะมีพฤติกรรมใดเกิดขึ้นในเวลาใด เชน เด็กมักจะพูดไดเมื่ออายุ 16 เดือน
และเริ่มเดินไดเมื่ออายุ 14 เดือน
8. พฤติกรรมบางอยาง ผูใหญอาจถือวาเปนพฤติกรรมที่เปนปญหา แตแทจริงแลวเปน
พฤติกรรมปกติของเด็ก ซึ่งเปนไปตามลักษณะของพัฒนาการ เชน เด็กเล็กชอบดูดนิ้ว กลัวความมืด มี
อารมณไมมั่นคง เปนตน
พัฒนาการดานตางๆของเด็ก
วิณี ชิดเชิดวงศ (2537) กลาววา พัฒนาการของเด็กอาจแบงไดเปน 3 ระยะดังนี้ คือ1) วัย
เด็กตอนตนหรือวัยเด็กกอนเขาโรงเรียน ( Early Childhood or Preschool Age) อายุ 2-5 ป 2)
วัยเด็กตอนกลาง ( Middle Childhood) อายุ 6-9 ป 3) วัยเด็กตอนปลาย ( Late Childhood) อายุ
10-12 ป
ในการศึกษาครั้งนี้จะเนนไปที่เด็กที่มีอายุตั้งแต 4-15 ป เพราะเด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการ
มาในระดับหนึ่งแลว เริ่มเขาเรียนและตองการเปนที่ยอมรับของผูอื่น และสนใจที่จะรวมกิจกรรมกับ
บุคคลอื่น โดยเฉพาะกับเพื่อนวัยเดียวกัน เด็กเรียนรูเกี่ยวกับการแขงขัน การรวมมือ และรูจักควบคุม
พฤติกรรม
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วัยเด็กตอนกลาง ( Middle Childhood) อายุ 6-9 ป เปนชวงที่มีความสําคัญตอการ
เริ่มตนชีวิตใหมของเด็ก เพราะเปนระยะที่เด็กจะตองเขาโรงเรียน ในวัยนี้เด็กไดรับการพัฒนาในทุกๆ
ดาน เพื่อปรับปรุงตนใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม จึงจัดวาเปนวัยที่ควรจะไดเอาใจใสเปนพิเศษ
1. พัฒนาการทางรางกาย ( Physical Development) เมื่อเด็กชายอายุยางเขาปที่ 6
รางกายของเด็ก จะขยายออกทางสวนสูงมากกวาที่สวนกวางลําตัวแบน แขนขายาวออก รูปราง
เปลี่ยนแปลงเขาลักษณะผูใหญเขาทุกที เด็กวัยนี้มีพลังงานมากจึงไมอยูนิ่ง ชอบกิจกรรมและทําอยาง
รวดเร็ว ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยๆ
2. พัฒนาการทางอารมณ (Emotional Development)
อายุ 6 ป
เปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ เพราะเด็กเมื่อเขาโรงเรียนจะตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ใหมๆในโรงเรียน สิ่งแวดลอมใหมเหลานี้ทําใหเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
อายุ 7 ป
อารมณไมแนนอน เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย เจาอารมณ หงุดหงิด เวลาเลนกับเพื่อนมักจะไม
ยอมแพ เวลาไมพอใจจะหลบหนีจากสถานการณที่ทําใหไมพอใจ มีความอยากรู
อยากเห็น
อายุ 8 ป
ชอบดิ้นรนตอสูตองการเอาชนะ
อายุ 9 ป
ชอบความอิสระ
อายุ10-13 ป เปนวัยที่วานอนสอนงาย ไมทําสิ่งที่พอแมไมชอบ รักพอแม กังวลใจในความเจ็บปวย
ของพอแม และสมาชิกในครอบครัว
3. พัฒนาการทางสังคม (Social Development) วัยเด็กตอนกลาง สังคมจะกวางกวาวัย
เด็กตอนตน เพราะไดรูจักบุคคลอื่นนอกจากครอบครัวมากขึ้น ลักษณะสังคมของเด็กวัยนี้ จะเปนไป
อยางไมกวางขวางนัก ถึงแมวาเด็กเริ่มอยูกันเปนกลุม วิธีการเลนจะเปลี่ยนอยูเสมอ สวนมากเด็ก
มักจะเอาใจตัวเองและตองการเอาชนะผูอื่น เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีการเรียรรูที่จะปรับตัวใหเปนที่ยอมรับ
ผูอื่นไดมากขึ้น สิ่งสําคัญที่ชวยใหเด็กปรับตัวทางสังคมไดดี คือ ประสบการณทางบาน ,สนามเด็กเลน
และบทบาทของครู
4. พัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development)
อายุ 6 ป สามารถมองเห็นความแตกตางระหวางสิ่งของไดแมวามีความแตกตางเพียงเล็กนอย
ความคิดสรางสรรคเกิดจากการสัมผัส จับตองกับวัตถุ เด็กชอบแกปญหาเองและมี
ความสนใจธรรมชาติรอบตัว
ชวงความสนใจของเด็กวัยนี้อยูในระยะสั้น จะมีความกระตือรือรนในชวงแรกๆ เมื่อ
หมดความสนใจจะเลิกทันที
เด็กวัยนี้มีความอยากรูอยากเห็นและชอบชักถามมากที่สุด จะสนใจสิ่งแปลกๆใหมๆ
สีสันสะดุดตา
อายุ 7 ป มีชวงความสนใจสั้น ดังนั้นการมอบหมายงานใหทําควรจะกําหนดใหทําทีละขั้น
มีความสนใจสิ่งตางๆ วาเกิดขึ้นไดอยางไร ชางสังเกต มีความพยายามทําสิ่งที่ตน
สนใจใหสําเร็จ
สามารถวาดรูปโดยการสรางความสัมพันธของสิ่งตางๆได นําเอาสิ่งตางๆมาจัดเขา
ดวยกันอยางมีเหตุผล
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อายุ 8 ป เปนระยะเตรียมการแกปญหาตามความสามารถของตนเอง เริ่มแกปญหาที่เปน
นามธรรมได สามารถตัดสินใจแกไขปญหาดวยตนเองได
เริ่มสามารถสังเกตสัดสวนของสิ่งของ มีการแสดงออกทางศิลปะเดนชัดขึ้น
มีความสนใจที่จะทํางานใหสําเร็จ สนใจฟงคําแนะนําของผูอื่น และสามารถเขาใจ
และทําตามคําชี้แจงของผูอื่นได
อายุ 9 ป ชอบอานหรือดูเรื่องเกี่ยวกับสัตว การผจญภัย ตลกขบขัน วิทยาศาสตรและ
ประวัติศาสตร สนใจในสิ่งแปลกๆใหมๆ ในสีสันที่สะดุดตา สนใจในสัตวเลี้ยง การ
เลนที่ใชกําลังแขนและขา
วัยเด็กตอนปลาย (Late Childhood) อายุ 10-12 ป
1. พัฒนาการทางรางกาย (Physical Development)
สัดสวนของรางกาย สวนตางๆของรางกายเจริญงอกงามไมพรอมกัน เด็กชายมีขากรรไกร
อกกวาง ไหลกวาง มือเทาใหญ แขนขายาว ทรวดทรงผึ่งผาย ลําตัวกลมมีสวนโคง สวนเด็กชายมีสวน
หักเปนมุม
การเคลื่อนไหว
เนื่องจากรางกายของเด็กวัยนี้จะเจริญไมไดสัดสวน จึงทําใหการ
เคลื่อนไหวของเด็กดูเกงกาง
เกณฑที่แสดงวาเด็กเขาสูวัยรุน
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑที่แสดงวาเด็กเขาสูวัยรุน
เด็กหญิง
เด็กชาย
มีขนที่อวัยวะเพศ และรักแร
มีหนวดเครา มีขนที่อวัยวะเพศ รักแร หนาอก
สวนสูงและน้ําหนักเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
สวนสูงและน้ําหนักเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
กรามซี่ที่ 2 ขึ้น
กรามซี่ที่ 2 ขึ้น
ตะโพกผาย อกขยายใหญขึ้น
ไหลกวางขึ้น มือและเทาใหญขึ้น
ตะโพกผาย อกขยายใหญขึ้น
ไหลกวางขึ้น มือและเทาใหญขึ้น
หลอดเสียงมีการพัฒนาเต็มที่
เสียงแตกหาว
เริ่มมีประจําเดือน(อายุ 11-12 ป)
มีการหลั่งอสุจิเปนครั้งแรก (อายุ 12-16 ป)
2. พัฒนาการทางอารมณ ( Emotional Development) อารมณของเด็กวัยนี้จัดอยูใน
ระดับปานกลาง คือ ไมดีหรือราย จนเกินไป เด็กสามารถรักษาอารมณไวไดดีพอสมควร คือ ไมโกรธ
งายและหายเร็วนัก เวลาโกรธจะหาทางออกโดยใชเสียง ไมแสดงพฤติกรรมแบบตอสู สิ่งที่เด็กวัยนี้
กลัวที่สุด คือ การไมเปนที่ยอมรับของกลุม ไมยอมแขงขัน ไมตองการเดนกวาหรือดอยกวาเพื่อนฝูง
ชอบการยกยอง แตไมชอบเปรียบเทียบ เปลี่ยนความรูสึกเร็วและงาย และบางครั้งทําตัวเปนผูใหญ
แตบางครั้งก็ไมกลาทิ้งความเปนเด็ก
3. พัฒนาการทางสังคม ( Social Development) เด็กวัยนี้จะเริ่มหัดเปนตัวของตัวเอง
ชอบตัดสินใจ ไมชอบใหผูใหญเขามายุงเกี่ยวในเรื่องสวนตัว ชอบความเปนอิสระ มักเชื่อความคิดของ
ตนเอง จะเริ่มสนใจเพื่อนตางเพศ ชอบเลนใชพละกําลังกลามเนื้อ
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4. พัฒนาการทางสติปญญา ( Intellectual Development) เด็กเริ่มมีสติปญญา
กวางขวางขึ้น จึงมีความสามารถคิดและแกปญหาไดมากขึ้น เริ่มสนใจอานหนังสือตางๆ เพื่อที่จะรวม
พูดคุยกับเพื่อนได มีความคิดริเริ่มที่จะทําสิ่งใหมๆ ทําใหเกิดความมั่นคงและเชื่อมั่นในตนเอง เริ่มคิด
และตัดสินใจเอง รูจักรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น รูจักใชเหตุผล มีความอยากรูอยากเห็น
และเขาใจสิ่งตางๆไดเร็ว
ความสนใจ ทัง้ 2 เพศ มีความสนใจที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด คือ เด็กผูชาย จะสนใจ
ในเรื่อง วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และดาราศาสตร สวนเด็กผูหญิง จะสนใจในเรื่อง การครัว ตัดเย็บ
เพราะมีรากฐานจากการสนใจรูปรางของตนเอง และทั้งเพศชายและหญิง จะสนใจดูภาพยนตร เที่ยว
ไกลๆ
หลักจิตวิทยา-พฤติกรรมของเด็กในแตละวัย
สุชา จันทรเอม ( 2536) กลาววา นักจิตวิทยาสนใจศึกษาพัฒนาการของมนุษย ตั้งแตวัย
ทารกเรื่อยมา การพัฒนานั้นมิไดหมายถึง การคืบ การคลาน การนั่ง การยืน การเดิน เทานั้น ยังตอง
คํานึงการพัฒนาการดานอื่นๆดวย เชน ดานความคิด อารมณ บุคลิกภาพ และสังคม เปนตน ทั้งนี้
เพื่อที่จะไดเขาใจถึงพัฒนาการของมนุษยในแตละวัย
ขอบเขตของการมองเห็นของเด็ก
มนุษยมีขอบเขตการมองที่จํากัดแบบไมตองหันศรีษะ ประมาณ 40 องศา แตความจริง
แลวมนุษยสามารถแลเห็นไดกวางถึง 120 องศา โดยมุมมองทางตัง้ จะมากกวามุมมองทางนอน ฉะนัน้
การพิจารณารูปแบบการจัดวาง ควรใหสอดคลองกับขอบเขตการมอง หรือลักษณะการหันศรีษะของ
มนุษย สําหรับเด็กแลวจะมีลักษณะความสามารถในการมองเห็นรับรูทางสายตาดังนี้
การชําเลืองมองโดยสายตาแนวซายและแนวขวามากที่สุด 30 องศา
การชําเลืองมองโดยสายตาแนวบนและแนวลางมากที่สุด 30 องศา

ภาพที่ 19 แสดงระดับความสามารถในการมองเห็นของเด็ก
ทีม่ า: John wiley and sons. Architects’Data. Germany: Blackwell, 1970.
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ความรูสึกเกี่ยวกับสีในเชิงจิตวิทยา
ทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไมไดนะคะวาสีนั้นมีอิทธิพลตอชีวิตของเรา อยางเชน ออกรถใหม ,
เลือกเสื้อผา , ซื้อมือถือหรือแมแตของใชในชีวิตประจําวันที่ขายตามทองตลาด (สบู , แปรงสีฟน ,
แชมพู) ยังตองมีหลายสีแยกตามชนิด รุน หรือกลิ่น สีแตละสีนั้นใหผลในทางจิตวิทยา
ซึ่งเปน
ตัวกระตุนใหคนเรามีความรูสึกตางกันไปตามสีนั้น ไมวาจะเปนรูสึกผอนคลาย , เยือกเย็น , หมนหมอง
ฯลฯ ปฏิกิริยาที่มีตอสีใดสีหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน วัฒนธรรม
หรือความเปนสากล
ยกตัวอยาง คนจีนถือวาสีแดงเปนสีแหงความโชคดีสวนในทางสากลถือวาสีแดงหมายถึงความรัก ได
รวบรวมความหมายของสี (ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย, 2557) ดังนี้
สีแดง
ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ตื่นเตน เราใจ มีพลัง ความ
อุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสําคัญ อันตราย
สีสม
ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง
การปลดปลอย ความเปรี้ยว การระวัง
สีเหลือง
ใหความรูสึกแจมใส ความสดใส ความราเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิต
ใหม ความสด ใหม ความสุกสวาง การแผกระจาย อํานาจบารมี
สีเขียว
ใหความรูสึก สงบ เงียบ รมรื่น รมเย็น การพักผอน การผอนคลาย
ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น
สีน้ําเงิน
ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน
ละเอียด รอบคอบ สงางาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เปนระเบียบถอมตน
สีมวง
ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความ
รัก ความเศรา ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์
สีฟา
ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง
ลมหายใจ ความเปนอิสระ เสรีภาพ การชวยเหลือ แบงปน
สีขาว
ใหความรูสึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง ออนโยน เปดเผย การเกิด ความรัก
ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม
สีดํา
ใหความรูสึก มืด สกปรก ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย ความชั่ว ความลับ
ทารุณ โหดราย ความเศรา หนักแนน เขมเข็ง อดทน มีพลัง
สีชมพู
ใหความรูสึก อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส วัยรุน
หนุมสาว ความนารัก ความสดใส
สีเทา
ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ
ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถอมตน
สีทอง
ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความเจริญรุงเรือง
ความสุข ความมั่งคั่ง ความร่ํารวย การแผกระจาย
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พื้นที่โครงการ (Site Location)

ภาพที่ 20 แสดงทัศนียภาพดานหนา อาคารสยามสแควร วัน
ทีม่ า: ผูจัดการ360รายสัปดาห, สยามสแควรวัน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?NewsID=9550000036763
สถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ
ดําเนินงานโดย : ภาคเอกชน
ที่ตั้ง : SIAM SQUARE ONE (ชั้น 6-7) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
SIAM SQUARE ONE เปนโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณโรงภาพยนตรสยามที่ถูกไฟไหม
เสียหายไปเมื่อป พ.ศ. 2553 เนรมิตรใหมใหกลายเปน ศูนยการคาในพื้นที่สยามสแควร บนทําเลทอง
ที่ดีที่สุดของแหลงชอปปงใจกลางเมือง ยานปทุมวัน ดวยพื้นที่กวา 8 ไร กับครัง้ แรกของเมืองไทยใน
รูปแบบของถนนชอบปงแนวตั้ง 7 ชั้น หรือ “Urban Shopping Streets” เพิ่มประสบการณ
ความสุขที่เหนือกวาดวย Ramp ทางเดินถนนแฟชั่นลอยฟา ที่พาดผานจากสถานีรถไฟฟาสยามเขาสู
ตัวอาคาร
จัดวาเปนปรากฏการณของแวดวงคาปลีกที่เพิ่มดีกรีความรอนแรงใหกับสมรภูมิการ
แขงขันคาปลีกยานพระราม 1 ขึ้นมาทันที ซึ่ง “สยามสแควร วัน ” เปนโครงการชอปปง สตรีท ใหม
ของสํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดตัดสินใจเปดตัวกับสื่อมวลชน พรอมกับ
คอนเซ็ปตใหมและแผนการบุกตลาดสรางแบรนด จะเปดบริการในป 2557 บนยานทําเลทองกลาง
เมือง ที่ถูกจัดใหเปนศูนยกลางคาปลีกของเมืองไทยอีกแหงหนึ่ง
“เอ็มบีเค เซ็นเตอร …สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร...สยามพารากอน ” 4 ศูนยการคา
ใหญที่ตั้งอยูบนสี่แยกพระราม 1 ที่จะจัดวาเปน 4 บิ๊กแบรนดที่ยึดหัวหาดของศูนยการคาในยานนี้มา
นานนับสิบป (ยกเวน สยามพารากอน เปดบริการในป 2548) สงแรงกระเพื่อมใหสมรภูมิคาปลีกยาน
พระราม 1 รอนระอุเพิ่มขึ้นทุกๆ ป โดยเฉพาะ 8 ปหลังจากศูนยการคาและหางสรรพสินคาสยาม
พารากอนเปดใหบริการมา เนื่องจากสยามพารากอนมาพรอมกับความใหญโต และความแตกตางจาก
คูแขงเดิมอยางเห็นไดชัด
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บนทําเลพระราม 1 ไมไดปรากฏคูแขงคาปลีกแตเพียง 3 บิ๊กแบรนดที่กลาวมาเทานั้น แต
ยังมีคูแขงโดยตรงและโดยออมทั้งใหมและเกาปรากฏอยูหลายแบรนด โดยเฉพาะ หากตีวงรัศมีทําเลอ
อกไป 5 กิโลเมตร จะพบวา ยังมีอีกหลายสี่แยก ประกอบดวย หนึ่ง-สี่แยกราชประสงค มีศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด เกษร พลาซา เอราวัณโซโก สอง-สี่แยกเพลินจิต เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ (อยูระหวาง
กอสราง กําหนดเปดบริการป 2556) สาม-สี่แยกอโศก มีเทอรมินัล วัน (เปดบริการเมื่อปลายปที่แลว)
ทั้งนี้ 4 บิ๊กแบรนดไดสรางจุดขายหรือแมเหล็กของตัวเองขึ้นมาในรูปแบบของรานคา
สินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและตอบโจทยตลาดไมเหมือนกัน โดยเอ็ม
บีเค เซ็นเตอร มีจุดแข็งของศูนยฯ คือ ตลาดการซื้อขายโทรศัพทมือถือ ซึ่งอยูในบริเวณชั้น 4 แทนที่
รานขายอาหาร และซูเปอรมารเกตเดิม รองลงมา คือ การเปนศูนยรวมรานเฟอรนิเจอร และเดอะ
ฟฟธ ฟูด อเวนิว หรือเปนศูนยอาหาร ซึ่งเดิมเปนที่รวมรานอาหารทั้งชั้น แตปจจุบันไดแบงเปนราน
ขายสินคาอื่นดวย โดยเฉพาะงานฝมือไทย
นอกจากนี้ยังมีเอ็มบีเค ฮอลล ศูนยบันเทิง ประกอบดวย เอส เอฟ ซีเนมา ซิตี้ สาขาแรก
คาราโอเกะ โบวลิ่ง และมีรานอาหารหลายรานรวมอยูในบริเวณนี้เชนกัน พรอมกับศูนยบันเทิง เอส
เอฟ ซีเนมา ซิตี้ โดยมีจํานวนรานคากวา 2,500 ราน มีพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 89,000 ตารางเมตร บน
ตึก 8 ชั้น
ขณะที่สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร มีจุดขายเดนชัดภายใตแนวคิด “Lifestyle shopping”
ในแตละชั้นจะนําเสนอสินคาประเภทเดียวหรือแนวคิดเดียว ( One Floor One Concept) ซึ่งเปน
ตนแบบใหกับ ดิ เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน โดยเฉพาะไฮไลตของ Lifestyle Parade เปน
แหลงรวมสินคาแฟชั่นเสื้อผาแบรนดเนมจากทั่วโลก ที่มีลักษณะเฉพาะไมเหมือนใคร และ Beyond
the Horizon ชั้น 2 แฟชั่นเสื้อผา เครื่องประดับ คอสเมติกส เฉพาะสําหรับคนทํางาน และ
รานอาหารชื่อดัง ไดแก โออิชิ แกรนด และเอาตแบ็ก สเต็กเฮาส พรอมทั้ง Men’s Tech รานบนชั้น
3 วางเปนโลกของผูชาย ทั้งกีฬา งานอดิเรก และเทคโนโลยี รวมทั้งแมเหล็กพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งมาดาม
ทุสโซ กรุงเทพฯ และไอซ แพลเน็ต ลานสเกตน้ําแข็ง และมัลติเพอรโพส ฮอลล บนชั้น 6-8
ดานสยามเซ็นเตอร เปนรูปแบบชอปปงเซ็นเตอร ( Shopping Center) หรือสเปเชียลลีช
อปปงเซ็นเตอร (Specially Shopping Center) ถูกวางเปนศูนยการคาขนาดใหญที่ไมมีดีพารตเมนต
สโตร มีจุดเดนรานคาที่จําหนายสินคาดีไซเนอรไทยและดีไซเนอรรุนใหม เชน
Headquater,
Chamnan, Kloset, Munchu’s, Muse by Good Mixer และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สําหรับ
Young Designer Gallery สําหรับแสดงผลงานของดีไซเนอรไทยหนาใหมครั้งละ 10 คน หมุนเวียน
ทุก 3 เดือน พรอมมีพื้นที่ประมาณ 200-400 ตารางเมตร จัดใหเปนสินคาแฟชั่นดีไซเนอรไทยและ
แฟชั่น
แบรนดเนม คือ XOXO , Castro และ MNG และยังมีเสื้อผากีฬาอีกหลายยี่หอ เชน
Roxy, Rip Curl, Paul Frank, Volcom, Adidas Original Store
สําหรับสยามพารากอนมาพรอมกับความใหญโต มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 500,000 ตาราง
เมตร กับคอนเซ็ปตรานคาระดับพรีเมียม อาทิ รานเสื้อผาและแฟชั่น จิม ทอมปสัน จานนี เวอรซาเช
วาเลนติโน แอรเมส มิกิโมโตะ CHANEL BURBERRY GUCCI ERMENEGILDO ZEGNA พรอม
กับไลฟสไตล ซูเปอรคารบิ๊กแบรนด ไดแก เฟอรรารี่ มาเซอราติ ลัมบอรกินี ปอรเช โลตัส เปนตน
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พรอมทั้งรานคาสินคาเทคโนโลยี ไดแก โซนี่ สไตล โตชิบา และไพโอเนียร และแหลงเอนเตอรเทน
เมนต
อยางสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ ( Paragon Cineplex) โรงภาพยนตรระดับหกดาว และ
รอยัลพารากอนฮอลล ( Royal Paragon Hall) พื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการ จัดงานคอนเสิรต และ
กิจกรรมตางๆ บริเวณชั้น 5
สําหรับกลุมเปาหมายลูกคาของทั้ง 3 แบรนดนั้นก็ใกลเคียงกัน โดยเอ็มบีเค เซ็นเตอร
เจาะกลุมคนไทย 80 เปอรเซ็นต ทั้งคนรุนใหม วัยทํางาน และนักชอปปงที่มีไลฟสไตลและกําลังซื้อ
อีก 20 เปอรเซ็นตเปนนักทองเที่ยวตางชาติ สวนสยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร เชนเดียวกับสยาม
พารากอนจับกลุมเปาหมายลูกคาทั่วไปที่มีไลฟสไตลทั้งไทยและตางชาติ
“สยามสแควร วัน ” (Siam Square One : SQ1) บนพื้นที่รวมโครงการ 74,000 ตาราง
เมตร (บนพื้นที่ทําเลเดิมคือ ในพื้นที่บริเวณ Block E และ D2 ของศูนยการคาสยามสแควร และ
โรงหนังสยามสแควรเกา) ดวยการลงทุนกวา 1,800 ลานบาท แตหากพิจารณาถึงคอนเซ็ปตและ
กลุมเปาหมายแลวพบวา มีความใกลเคียงกับผูประกอบการรายเดิม โดยเฉพาะสยามดิสคัฟเวอรี่ และ
สยามเซ็นเตอร กับกลุมลูกคาที่มุงคนรุนใหมมีกําลังซื้อทั้งไทยและตางชาติ
กลุมลูกคาของสยามสแควร วัน มุงเจาะกลุมลูกคาที่จัดอยูในระดับปานกลางขึ้นไป ไดแก
กลุมเด็กและเยาวชน (วัยรุน นิสิต นักศึกษา นักเรียน) กลุมคนทํางานรุนใหม กลุมนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและตางชาติ ซึ่งในกลุมนี้มีกําลังซื้อคอนขางสูง พฤติกรรมการใชจายไมต่ํากวา 1,000 บาทตอครั้ง
ผูใชบริการสวนใหญจะตั้งใจมาชอปปง รับประทานอาหาร เรียนพิเศษ และพบปะสังสรรค ยิ่งตอกย้ํา
สถานะคูแขงรายใหมชัดเจน
ดานการวางคอนเซ็ปตของสยามสแควร วัน กําหนดไว คือ Urban Shopping Street
พรอมจุดขายโครงการ คือ เปนศูนยการคาที่ชูคอนเซ็ปต แฟชั่น ไลฟสไตล และดิจิตอล จากรานคา
กลุม Flagship Stores แฟชั่น เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องหนัง จากกลุมยังดีไซเนอรของคนไทย
และอินเตอรแบรนด กลุมไอที กับสินคาไฮเทค ก็ยิ่งทําใหความเปนผูทาชิงของแบรนดนองใหมเดนชัด
ไปอีก
สถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ มีความเหมาะสมที่จะนําผลสรุปที่ได
จากการศึกษาวิจัยภูมิปญญาการละเลนพื้นบานสําหรับเด็กไทยภาคกลาง ดังนี้
1. ที่ตั้งอยูบนชั้น 6-7 ของอาคารที่ทันสมัย สวยงาม และสถานที่ตั้งอยูในแหลงชุมชน ใจ
กลางเมือง
2. มีการจัดเตรียมพื้นที่ใชสอยอาคาร เพื่อบริการทางดานสงเสริมพัฒนาการ และใชเปน
พื้นที่พบปะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายเครือขาย เชน หองแสดงงาน, ลานกิจกรรม, แกลอรี่,
หองถายทอดจัดรายการวิทยุ และหองทํางานเจาหนาที่ (สํานักงาน) เปนตน
3. บนชั้น 7 มีเนื้อที่ใชสอย ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ความสูงของอาคาร จากพื้นถึง
เพดานประมาณ 5.00 เมตรโดยมีรายละเอียดพื้นที่ใชสอยเบื้องตนดังนี้
ชั้นใตดิน ( B1-B2) ประกอบดวย รานคายอย ,ที่จอดรถ (รถยนตจํานวน 260 คัน ),เก็บ
ของ ,โถงลิฟท , หองน้ํา และหองงานระบบตางๆ
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ตางๆ

ระบบตางๆ

ชั้นที่ 1 ประกอบดวย โถงตอนรับ ,รานคายอย , ลิฟท , หองน้ํา และหองควบคุมระบบ
ชั้นที่ 2 ประกอบดวย รานคาแบรนดเนม , ลิฟท และหองน้ํา
ชั้นที่ 3 ประกอบดวย รานคาแบรนดเนม , ลิฟท , หองน้ํา และหองควบคุม
ชั้นที่ 4 ประกอบดวย Food , ลิฟท , หองน้ํา
ชั้นที่ 5 ประกอบดวย Food for Family, ลิฟท , หองน้ํา
ชั้นที่ 6 ประกอบดวย Bank and Beauty , ลิฟท , หองน้ํา
ชั้นที่ 7 ประกอบดวย Theatre and Play house , ลิฟท , หองน้ํา และหองควบคุม
การเขาถึงโครงการ
1. ทางรถยนตสวนบุคคล หรือ รถจักรยานยนต
2. รถไฟฟา BTS (สถานีสยาม)
3. ทางรถประจําทาง สาย 4, 13, 22, 45, 46, 47, 109, 115, 141, 149

ภาพที่ 21 แสดงที่ตั้งโครงการ
ทีม่ า: ผูจัดการ360รายสัปดาห, สยามสแควรวัน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?NewsID=9550000036763
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ภาพที่ 22 แสดงบรรยากาศภายในอาคารสยามสแควร วัน
ทีม่ า: siamsquareone, สยามสแควรวัน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก
http://siamsquareone.com/gallery.php
วิเคราะห SWOT
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห SWOT ของ อาคารสยามสแควร วัน
จุดแข็ง
เปนอาคารที่สรางขึ้นเพื่อใหเปนแหลงรวบรวมดานความบันเทิง
เปนพื้นที่ที่เอื้อใหเปนพื้นที่พบปะสังสรรคและพักผอนหยอนใจสําหรับชุมชนเมือง
จุดออน
การจัดพื้นที่แตละกิจกรรมมีความหลากหลาย อาจจะเหมาะกับบางกลุมและไมเหมาะกับบางกลุม
โอกาส
สถานที่ตั้งอยูในยานใจกลางเมือง และเปนแหลงชุมชน และอยูติดสถานีรถไฟฟาสยาม
อุปสรรค
ตองมีการจัดระบบการจราจรรอบๆโครงการ เนื่องจากมีรถคับคั้งมากในชวงวันหยุด
กลุมผูใชโครงการ (USERS BEHAVIOR)
ผูใชบริการ การวิเคราะหกลุมผูใชโครงการของสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน
กรุงเทพฯนี้ จึงไดแยกประเภทผูที่เขาใชบริการไดดังนี้
1. เด็กอายุ 4 -15 ป เปนกลุมที่อยูในวัยที่สนใจการดานศิลปะการแสดง
2. บุคคลทั่วไป เปนกลุมที่ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสนใจในการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเอง
3. ผูมาอบรม เปนผูมาศึกษาหาความรูในแขนงตางๆ
4. ผูมาใชสวนบริการ เปนผูมาใชบริการในสวนโรงละครเวที
5. สมาชิกของสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ มาเพื่อใชสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมตางๆที่ไดจัดขึ้นใหแกสมาชิก
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ผูใหบริการ เจาหนาที่ และบุคลากรที่มาใหความรู และประสบการณ
การศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบ (Case Study)
กรณีศึกษาที่ 1 วิกหัวหิน

ภาพที่ 23 แสดงสัญลักษณของวิกหัวหิน
ทีม่ า: pantip, Art Camp @ วิกหัวหิน, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2553, เขาถึงไดจาก
http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9445950/E9445950.html

ภาพที่ 24 แสดงบริเวณโรงละครวิกหัวหิน
เจาของโครงการ เอกชน
สถานที่ตั้ง 62/70 ซอยหมูบานหัวนา ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 77110 โทรศัพท 032 827 814-5 โทรสาร 032 827 817
ประเภทโครงการ โรงเรียนสอนการแสดง และโรงละคร
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กิจกรรมภายในโครงการ
ภัทราวดี เธียเตอร เนื้อที่กวา 30 ไร ในอําเภอหัวหิน ประกอบดวย โรงละครในรม ขนาด
300 ที่นั่ง ,โดมดอกไม โรงละครกลางแจง ,หมูบาน Arts Camp และลาน Promenade (ลาน
เอนกประสงค) สําหรับจัดการแสดง ทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งโรงเรียน

ภาพที่ 25 แสดงบรรยากาศภายในอุทยานลาน Promenade
วิเคราะห SWOT
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห SWOT ของวิกหัวหิน
จุดแข็ง
มีการออกแบบที่เปนธรรมชาติ สรางความรูสึกแปลกใหม
มีการจัดโซนตามความสนใจและมีกิจกรรมรองรับที่เหมาะสมกับเด็กเกือบทุกวัย
จุดออน
การเชื่อมพื้นที่แตละกิจกรรมไมคอยดี เพราะ Circulation ที่ดูคอนขางสับสน
โอกาส
สถานที่ตั้งอยูในยานแหลงทองเที่ยวของกลุมวัยรุน และกลุมวัยทํางาน
อุปสรรค
เวลาปดของโรงเรียน อาจมีผลตอกิจกรรมภายในโครงการ
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กรณีศึกษาที่ 2 โรงละครอักษรา (คิงส พาวเวอร คอมเพล็กซ)

ภาพที่ 26 แสดงสัญลักษณของโรงละครอักษรา
ทีม่ า: thaifilm, โรงละครอักษรา, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2552, เขาถึงไดจาก
http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5478&page=4&keyword=

ภาพที่ 27 แสดงบริเวณโรงละครอักษรา
ทีม่ า: thaifilm, โรงละครอักษรา, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2552, เขาถึงไดจาก
http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5478&page=4&keyword=
เจาของโครงการ เอกชน
สถานที่ตั้ง ณ อาคารคิงส พาวเวอร คอมเพล็กซ ชั้น 3 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพหลโยธิน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02 205 8888 โทรสาร 02 205 8877
ประเภทโครงการ โรงละคร ขนาด 600 ที่นั่ง
กิจกรรมภายในโครงการ
ประกอบดวยพื้นที่โรงละคร และรานอาหารสไตลบุฟเฟต
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ภาพที่ 28 แสดงบรรยากาศภายในโรงละครอักษรา
ทีม่ า: thaifilm, โรงละครอักษรา, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2552, เขาถึงไดจาก
http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5478&page=4&keyword=
วิเคราะห SWOT
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห SWOT ของโรงละครอักษรา
จุดแข็ง
มีการออกแบบที่ทันสมัย สรางความรูสึกแปลกใหม
มีการแสดงหุนละครเล็ก คณะโจหลุยส
จุดออน
การเชื่อมพื้นที่แตละกิจกรรมไมคอยดี เพราะ Circulation ที่ดูคอนขางสับสน
โอกาส
สถานที่ตั้งอยูในยานใจกลางเมือง และเปนแหลงทองเที่ยวของกลุมวัยรุน และกลุมวัยทํางาน
อุปสรรค
การจราจรคับคั้ง อาจมีผลตอการไปใชบริการ
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กรณีศึกษาที่ 3 ฟนเนเรี่ยม (Fun-Arium)

ภาพที่ 29 แสดงสัญลักษณ ฟนเนเรี่ยม
ทีม่ า: tinyzone, ฟนเนเรี่ยม, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.tinyzone.tv/TravelDetail.aspx?ctpostid=2730

ภาพที่ 30 แสดงหนาอาคาร ฟนเนเรี่ยม
ทีม่ า: tinyzone, ฟนเนเรี่ยม, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.tinyzone.tv/TravelDetail.aspx?ctpostid=2730
เจาของโครงการ - เอกชน
สถานที่ตั้ง ใจกลางยานที่อยูอาศัยกลางกรุงเทพ ระหวางถนนสุขุมวิท และถนนพระราม 4
111/1 สุขุมวิท 26 กรุงเทพ 10110 โทรศัพท 02-665-6555 โทรสาร 02-661-5051
ประเภทโครงการ สนามเด็กเลนในรม
กิจกรรมภายในโครงการ
1. โซนเด็กเล็ก พื้นที่สวนนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาการของเด็กเล็กตั้งแตยัง
แบเบาะจนถึง 4 ขวบ เด็กๆ สามารถคลาน และเดินอยางปลอดภัยบนพื้นผิวนุมนิ่ม ลื่นไหลไปกับสไล
เดอร 2 เลนขนาดยอมเหมาะสมกับตัว และเพลิดเพลินไปกับบอบอลแสนสนุก
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2. โซนเด็กโต สําหรับเด็กๆ อายุ 4-13ป มีเครื่องเลนขนาดสูงเทาตึกสองชั้นใหเด็กๆ ได
ปนปาย กระโดด คลาน และทรงตัว พรอมเครื่องเปาลูกบอล แทรมโปลีน และสไลเดอรขนาดใหญ
ยักษที่ทั้งผูใหญ และเด็กๆ สามารถเลนไดไปพรอมกันถึง 4 คนเลยทีเดียว ผูปกครองจะพบวาเด็กๆ มี
ความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มาฟนเนเรี่ยม
3. โซนกีฬา มีลานขี่จักรยาน และสนามบาสเก็ตบอล (ซึ่งแปลงเปนสนามฟุตบอลได) ที่
ถูกออกแบบมาใหเด็กๆ ฝกฝนทักษะทางดานการกีฬาและออกกําลังกาย นอกจากนั้นเด็กๆ สามารถ
เลนโรลเลอรเบลดไดที่ลานขี่จักรยานในบางเวลาที่เรากําหนดอีกดวย
4. โซนบอน้ําและบอทราย เด็กๆ จะตองเพลิดเพลินไปกับการกระโดดไปมาในแองน้ํา
และกอปราสาททรายในบอทรายขนาดใหญของเราแนนอน
เวลาเปดทําการ วันจันทร-วันพฤหัสบดี
9:00 -19:00 น.
วันศุกร-วันอาทิตย และวันนักขัตฤกษ 8.30 - 20.30 น.
ตารางที่ 6 แสดงอัตราคาใชบริการของฟนเนเรี่ยม
ขนาดของผูใชบริการ
วันธรรมดา*

วันสุดสัปดาห
และวันนักขัตฤกษ
180 บาท สําหรับ 3 ชัว่ โมง
จากนั้น 40 บาท สําหรับทุกๆ
30 นาทีหรือสวนของ 30 นาที
300 บาท สําหรับ 3 ชัว่ โมง
จากนั้น 60 บาท สําหรับทุกๆ
30 นาทีหรือสวนของ 30 นาที

เล็ก
180 บาท
(คือเด็กที่สูงไมเกิน
105 เซนติเมตร)
กลาง
300 บาท
(คือเด็กที่สูงกวา 105
เซนติเมตร และอายุไม
เกิน 13 ป)
ใหญ
90 บาท
90 บาท
(คือผูใหญและเด็กที่
อายุเกิน 13 ป)
* ไมจํากัดเวลาการใชบริการ
วิเคราะห SWOT
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห SWOT ของฟนเนเรี่ยม (Fun-Arium)
จุดแข็ง
สนามเด็กเลนในรมที่ใหญที่สุดใจกลางเมือง
มีการจัดโซนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก
จุดออน
คาใชบริการคอนขางสูง หากตองพาลูกหลายๆคนมาใชบริการ
ชวงวันหยุด บางพื้นที่มีความหนาแนนของเด็กมากเกินไป

55
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห SWOT ของฟนเนเรี่ยม (Fun-Arium) (ตอ)
โอกาส
สามารถเขาถึงโครงการไดหลายทาง งายและสะดวก
อุปสรรค
การจราจรในชวงเรงดวนแถวสุขุมวิท จะรถติดมาก

ภาพที่ 31 แสดงบรรยากาศภายในฟนเนเรี่ยม
ทีม่ า: tinyzone, ฟนเนเรี่ยม, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.tinyzone.tv/TravelDetail.aspx?ctpostid=2730
กรณีศึกษาที่ 4 Toyama Children’s Center

ภาพที่ 32 แสดง Toyama Children’s Center
ทีม่ า: manabi-takaoka, Toyama Children’s Center, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://www.manabi-takaoka.jp/03/eng/map/06_08.html
เจาของโครงการ รัฐบาลญี่ปุน
ผูออกแบบ Mitsuru Senda + Environment Design Institute
สถานที่ตั้ง Isui Town, Toyama Prefecture, Japan
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ประเภทโครงการ กิจกรรมประเภทการเลน
กิจกรรมภายในโครงการ
1. Activity Space เนนเรื่องการกระตุนความคิดสรางสรรคของเด็ก
2. Hand’s on Museum Space เปนพื้นที่ที่ใหเด็กไดเลนกับอุปกรณวิทยาศาสตร
3. Play Tunner เปนพื้นที่เลนของเด็กที่มีความยาวถึง ๑๐๐ เมตร ทางเลนนี้สามารถ
เชื่อมไปถึงชั้น ๓ ที่เปนลานนันทนาการได
4. Space ใชสแี ละ Form สรางเปน Space สําหรับเด็ก และใชวัสดุสรางพื้นที่เลนที่
ดึงดูดความสนใจของเด็ก ลักษณะของพื้นที่เหมือนกับวาเด็กไดเขาไปเลนในเกม ที่ตนเองเปนตัวเอก
โดยใชรางกายเขาไปเลน
5. Circulation มีลักษณะเปนเลข ๘ ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การสัญจรแบบนี้สามารถ
สรางความเชื่อมตอในการเลนไดอยางตอเนื่องอยางมาก สามารถเดินเชื่อมจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้น ๓ ได
โดยไมรูสึกวาเปนการเดินขึ้น
วิเคราะห SWOT
ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห SWOT ของ Toyama Children’s Center
จุดแข็ง
มีการออกแบบที่คํานึงถึง Circulation แนวตั้ง และสามารถเชื่อมตอกิจกรรมไดดีทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน มีการจัด Space ภายในที่มีความหลากหลาย และมีความนาสนใจ
จุดออน
โครงการตั้งอยูในสวนสาธารณะกลางเมือง แตไมนําธรรมชาติรอบขางมาใชประโยชน

ภาพที่ 33 แสดงเสนทางสัญจรของ Toyama Children’s Center
ทีม่ า: manabi-takaoka, Toyama Children’s Center, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://www.manabi-takaoka.jp/03/eng/map/06_08.html
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กรณีศึกษาที่ 5 Circular Play Structure

ภาพที่ 34 แสดง Circular Play Structure
ทีม่ า: taiyokogyo, Circular Play Structure, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.taiyokogyo.co.jp/compe/jury/jury11/senda/e_toyama.html
เจาของโครงการ รัฐบาลญี่ปุน
ผูออกแบบ Mitsuru Senda + Environment Design Institute
สถานที่ตั้ง Matsumoto, Nagano, Japan
ประเภทโครงการ กิจกรรมประเภทการเลน
กิจกรรมภายในโครงการ
ภายในมีเกมสิ่งประดิษฐมากมาย มีการจัดแสดงทองฟาจําลอง และแสดง ๔ ฤดูในเมือง
Matsumoto นอกจากนี้ยังออกแบบใหตัวโครงการสามารถเปนเครื่องเลนไดดวย
Space โครงสรางอาคารเปนโครงสรางไมขนาดใหญและเสริมดวยโครงสรางเหล็ก ทําให
ภายในจึงดูแข็งแรงและทันสมัย หลังคาเปนกระจก ทําใหมองเห็นทองฟา จึงไมทําใหรูสึกแคบ อีกทั้ง
ผนังดานขางยังเปนกระจกเงาชวยทําใหดูกวางขึ้น มองภาพรวมอาคารเหมือนเปนของเลนขนาดใหญ
Circulation มีการสัญจรในทางเดียว คือวนรอบเปนวง โดยทางสัญจรมีความยาวเสนรอบ
วง ๘๐ เมตร
วิเคราะห SWOT
ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห SWOT ของ Circular Play Structure
จุดแข็ง
มีการออกแบบลักษณะกิจกรรมของเด็ก ใชทางสัญจรทางเดียว สามารถควบคุมไดงาย
มีการออกแบบโดยนําธรรมชาติเขามามีสวนรวมดวย
จุดออน
การใช Circulation ทางเดียว มีความยืดหยุนนอย และเปนทางเดินที่ยาวนาน อาจเกิดความนาเบื่อ
ไดหากกิจกรรมที่จัดไมนาสนใจ
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ภาพที่ 35 แสดงบรรยากาศและกิจกรรมภายในของ Circular Play Structure
ทีม่ า: taiyokogyo, Circular Play Structure, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.taiyokogyo.co.jp/compe/jury/jury11/senda/e_toyama.html
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั
USERS BEHAVIOR

กลุมผูใชบริการ
- เด็ก 4-15ป และผูปกครอง
- บุคคลทั่วไป
- ผูมาอบรม / สมาชิก
กลุมผูใหบริการ
- เจาหนาที่
- บุคคลากรที่มาใหความรู
การละเลนพื้นบาน
สําหรับเด็กไทย

สถาบัน
ศิลปะการแสดง

นามธรรม

- ทักษะ
- สามัคคี
- อิสระ
- จินตนาการ
- กฎเกณฑ

- สงเสริมการเปนนักแสดง
และความคิดสรางสรรค
รวมถึงการพัฒนาในแตละ
ดานและเหมาะสมกับ
บทบาทที่ไดรับ

รูปธรรม

- เคลื่อนไหว
- แสดงออก
- แบงบัน
- เพลิดเพลิน

นักแสดงที่ดี

- แสดงออกอยาง
เหมาะสมกับบทบาท
- สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดและมีความ
เอื้อเฟอ เกื้อกูลกัน

พื้นที่ โครงการ
SITE

- สะดวกสบาย เขาถึงได
งาย
- อยูใจกลางเมือง
- เปนที่พักผอนสําหรับ
ครอบครัว
- มีสวนสนับสนุน
โปรแกรมของโครงการ

ภาพที่ 36 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Controller System เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหคุณไดสนุกกับ วิธีการเลนรูปแบบใหม
ทั้งหมดในการเลนเกม เขน สามารถเลนเกมขับรถโดยไมตองมีพวงมาลัย เพียงแคทําทาจับพวงมาลัย
แลวทําทาหมุนพวงมาลัยซาย-ขวา ,การเลนเกมเตนโดยการออกสเต็ปเตนไปตามเกม , การออกกําลัง
กาย ฟตเนส โดยมีเทรนเนอรสวนตัวพรอมกับคาแ ร็กเตอรตัวคุณเอง , เตะฟุตบอลโดยการออกแรง
เตะลูก สงลูก และรับบอล
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รูปแบบของการเลน เปนเกมการผจญภัยที่ตื่นเตน ไมวาเปนการผจญภัยบนแพยาง บุก
ตะลุยไปตามภูเขา แมน้ํา หนาผา แปลกใหมดวยวิธีการเลน เชน การกระโดดหลบอุปสรรคตางๆ การ
โยกหลบซาย-ขวา การใชมือ ตีและตอยอุปสรรคที่กีดขวาง และทั้งหมดนี้ตองออกทาดวยตัวคุณเอง

ภาพที่ 37 แสดงการเลนเกมการผจญภัยที่ตื่นเตนไปตามเกม
ทีม่ า: Online-station, Controller System, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://m.online-station.net/feature/feature/15017
Interactive Projection System

ภาพที่ 38 แสดง Interactive Projection
ทีม่ า: touchmagix, Interactive Projection System, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://blog.touchmagix.com/esquare-interactive-floor-projection-system.html
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Multimedia Display System

ภาพที่ 39 แสดง Multimedia Display
ทีม่ า: edigma, Multimedia Display, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.edigma.com/en/home/highlights/case-studies/bosch-car-multimedia.html
Virtual Reality System ถูกกําหนดขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๗๐ โดยไมรอน ครูเกอร ( Myron
Krueger) หมายถึง การใชคอมพิวเตอรกราฟกกับฮารดแวรพิเศษ ที่จะทําใหผูใชรูสึกเหมือนเขาไปอยู
ในสิ่งแวดลอมสามมิติที่ถูกสรางดวยคอมพิวเตอร เปนการจําลองแบบของสภาพแวดลอมจริง และ
จินตนาการที่แสดงออกมาเปน virtual experience 3 มิติ ของความกวาง ความสูง และความลึก
และอาจจะเพิ่มใหมีการตอบสนองกับ Virtual experience ดวยภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงและการ
ตอบกลับใหผูใชไดเห็น ไดยินหรือรูสึก
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ภาพที่ 40 แสดง Virtual Reality System
ทีม่ า: utexas, Virtual Reality System, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.utexas.edu/cola/centers/cps/research/virtual-reality-systems.php
Multi-Touch System มัลติทัชเปนการตอยอดมากจากหนาจอสัมผัสทั่วไป ซึ่ง
โดยปรกติ ทัชสกรีนธรรมดาจะเปนการรับคําสั่งไดทีละจุดทีละคําสั่ง แตวามัลติทัชจะตางออกไป
เพราะสามารถรองรับการสัมผัสไดทีละหลายๆจุดทําใหเกิดรูปแบบการสั่งงานที่คลองตัวมากขึ้นและก็
มีการควบคุมที่สะดวกกวา ใหความรูสึกที่แตกตางออกไปจากการควบคุมคอมพิวเตอรแบบเดิมๆ
รูปแบบการสั่งงานคอมพิวเตอรแบบใหมที่จะเขามาแทนที่ก็คือมัลติทัช( Multi-touch) ในWindows7
จะนําเทคโนโลยีมัลติทัชเขามาใช เพราะฉะนั้นในอนาคตมีโอกาสจะใชมัลติทัชกันอยางเต็มรูปแบบ
สําหรับเทคโนโลยีมัลติทัชก็จะประกอบไปดวยอุปกรณ หลักๆอยางแรกก็คือ หนาสัมผัส อาจจะเปน
โตะ กําแพง เปน Touch Pad บนโนตบุคก็ได สวนนี้เปนไดหลายรูปแบบในลักษณะการรับคาสัมผัส
จากหนาจอหรือวาตัว interface ซึ่งทําไดทั้งการผานความรอน แรงกดของนิ้ว ใชแสงอินฟาเหรด
คลื่นอัลตราโซนิค คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือแมแตการควบคุมผานทางแสงเงาก็มีการพัฒนาขึ้นมาแลว
แตสวนที่คิดวาสําคัญที่สุดในระบบมัลติทัชก็คือเรื่องของ Softwereในการควบคุม มีหลายบริษัทที่ให
ความสนใจกับมัลติทัชอีกมากมายเชน Perceptive Pixel โดยผลิตมัลติทัชไวสําหรับองคกรใหญๆเพื่อ
ความสะดวก เชน Active Board เปนกระดานแบบมัลติทัชใชในการประชุม นําเสนอแผนงาน เปน
ตน
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ภาพที่ 41 แสดง Multi- Touch System
ทีม่ า: interactivemultimediatechnology, Multi-Touch System, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม
2557, เขาถึงไดจากhttp://interactivemultimediatechnology.blogspot.com/2008/10
/atractable-multi-touch-system-from.html
ความเปนมาของศิลปะการแสดง
วิมลศรี อุปรมัย (
2553) กลาววา กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดสรุปไววา การแสดง
ศิลปะการแสดง ประเภทละครนั้นมีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย และเรื่องที่แสดงในยุคนั้นคือ มโนราห
หรือโนรา
ศิลปะการแสดงเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือที่มนุษยเราใชเปนตัวกลางในการเชื่อมโยง
อารมณ ความรูสึก ความคิดของตน เพื่อถายทอดใหบุคคลอื่นไดเขาใจรับรูถึงสิ่งที่ตนตองการจะ
แสดงออก สวนนาฏศิลป ถือเปนแหลงรวมศิลปะและการแสดงไวดวยกัน เปนสาขาหนึ่งของศิลปะ
สาขาวิจิตรศิลป ที่ประกอบดวย จิตรกรรม สถาปตยกรรม วรรณคดี ดนตรีและนาฏศิลป
นาฏศิลปหมายถึง ศิลปะของการฟอนรํา เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยความประณีต
งดงาม เพื่อใหความบันเทิง ทําใหผูที่ไดดูมีความรูสึกคลอยตาม การรายรําตองอาศัยเครื่องดนตรีและ
การขับรองการแสดง เชน ฟอนรํา ระบํา โขน ซึ่งแตละทองถิ่นจะมีชื่อเรียกและมีลีลาทาการแสดงที่
แตกตางกันไป สาเหตุหลักมาจากภูมิอากาศ ภูมิประเทศของแตละทองถิ่น ความเชื่อ ศาสนา ภาษา
นิสัยใจคอของผูคน ชีวิตความเปนอยู
ที่มาของของนาฏศิลปไทย มาจาก 1)การเลียนแบบธรรมชาติ ประยุกตเอากิริยาทาทาง
ตางๆ มาเรียบเรียงสอดคลองติดตอกันเปนขบวนฟอนรํา ที่สวยงาม 2)การเซนสรวงบูชา การฟอนรํา
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พัฒนามาใหมีการฟอนรําถวายกษัตริยในฐานะเปนสมมติเทพ กระทั่งกลายมาเปน
ฟอนรําเพื่อความบันเทิงทั่วไป 3)การรับอารยธรรมมาจากอินเดีย ที่สืบทอดมายังชนชาติมอญและ
ขอมซึ่งเปนชนชาติที่ติดตอใกลชิดกับ ชนชาติ ไทย ทําใหไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดีย อาทิ
ภาษา ประเพณี และศิลปะการละคร ไดแก ระบํา ละคร และโขน
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ประเภทของศิลปะการแสดง
ประเภทของนาฏศิลปไทย ไดแก โขน ละคร การแสดงรําและระบํา การละเลนพื้นเมือง
มหรสพไทย สําหรับรูปแบบและความหมายของการแสดงแตละประเภท มีดังนี้
รําและระบํา คําวา “รํา”โดยทั่วไปจะหมายถึงการแสดงที่ประกอบดวยผูแสดงคนเดียว
เรียกวา“รําเดี่ยว”หรือถาเปนผูแสดงสองคนเรียก“รําคู” แตมีรําบางชนิดที่มีผูแสดงมากกวา 2 คน แต
ยังเรียกวา รํา เชน รําสีนวล รําแมบท ฯลฯ (ที่ยังเรียกวารํา มิใชระบํา ก็เพราะวาเปนการตัดทอนมา
จากละคร และเคยเปนการรําเดี่ยวมากอน แมจะรําเปนหมูภายหลังก็ยังเรียกอยางเดิม)จุดประสงค
ของการ “รํา” คือ เพื่อแสดงความงดงาม การเคลื่อนไหวของผูแสดงที่สอดประสานกับเพลงดนตรีแต
ไมมุงเนนในเนื้อเรื่องการแสดง ตัวอยางเชน รําดอกไมเงินทอง รําฉุยฉาย รํากริช เปนตน สวนคําวา
“ระบํา ” ในปจจุบัน หมายถึงการแสดงที่ประกอบดวยผูแสดงมากกวา 2 คนขึน้ ไป มีจุดประสงคเพื่อ
แสดงความงดงาม ความพรอมเพรียง การแปรแถวในขณะแสดง ประกอบกับการแตงกาย และเพลง
ดนตรีที่ไพเราะ เชน ระบํานพรัตน ระบําฉิ่ง ระบําศรีวิชัย เปนตน
ละคร หมายถึงการแสดงที่เปนเรื่องราวติดตอกัน ใชเวลาตั้งแต 2-4 ชม. ปจจุบันนิยม
กําหนดใหเหลือเพียง 1-2 ชม. เปนอยางมากและยังอาจตัดทอนใหสั้นลงโดยเลือกแสดงในฉากใดฉาก
หนึ่งในระยะเวลา 30-45 นาที ศิลปะการแสดงของไทยที่ยังไดรับความนิยมในปจจุบันคือ ละคร
รํา ซึ่งมีอยูหลายประเภท ไดแก ละครโนรา เปนศิลปะการแสดงของภาคใต เดิมนิยมใชผูชายลวน
แสดง แตปจจุบันมีผูหญิงเขาไปแสดงดวยแลว นิยมแสดงเรื่อง นางมโนราห เปนศิลปะการแสดงที่
ไดรับความนิยมสูงสุดในหมูชาวไทยภาคใต
ละครชาตรี เปนศิลปะการแสดงที่พัฒนามาจากละครโนราและละครนอก เปนที่นิยม
อยางยิ่งในระดับชาวบานตอมากรมศิลปากรไดนําละครชาตรีเรื่องพระสุธนกับนางมโนราหมาปรับปรุง
รูปแบบเปนละครชาตรีเขาเครื่องหรือละครชาตรีเครื่องใหญ จึงไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ฉากมโนราหบูชายัญ และพรานบุณจับนางมโนราห (คําวา “ชาตรี ” เปนคําที่คนภาคกลางเรียกการ
แสดง “โนรา” ที่ดัดแปลงมา บางครั้งก็เรียกควบวา “โนราชาตรี ” แตเพิ่มเรื่องที่แสดงมากขึ้นไม
เฉพาะแตเรื่องมโนราหเทานั้น และผูแสดงสวนใหญเปนชาย สวนคําวา “เขาเครื่อง” หรือ เครื่อง
ใหญ หมายถึงการเพิ่มเครื่องดนตรีเขาไปจากเดิมอันเปนวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง)
ละครนอก เปนศิลปะการแสดงที่เชื่อวาไดรับอิทธิพลจากละครโนรา เปนละครที่มุงเนน
การดําเนินเรื่องที่สนุกสนาน รวดเร็ว ตลกขบขัน กลาวไดวาเปนละครชาวบานอยางแทจริง เดิมใช
ผูชายลวนแสดง ปจจุบันก็มีผูหญิงแสดงดวย
ละครใน เปนศิลปะการแสดงประเภทละครรําที่งดงามที่สุด โดยเฉพาะรูปแบบของละคร
หลวง ซึ่งมีความประณีตทั้งทารํา บทรอง การแตงกาย และเพลงดนตรี ใชผูหญิงแสดงลวน แตเดิม
แสดงเพียง 3 เรื่องเทานั้น คือ เรื่องอิเหนา อุณรุทและรามเกียรติ์ ตอมาไดเพิ่มเรื่อง ศกุนตลา บทพระ
ราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 เขาไปดวย คําวา ละครใน มาจากคําวาละครนางใน คือ ใชผูแสดงที่เปน
ผูหญิงในราชสํานักนั่นเอง
ละครดึกดําบรรพ เปนละครรําอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งปรับปรุงขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เปน
การแสดงที่ผูแสดงตองรองเอง รําเอง และเจรจาเอง เปนละครที่เริ่มมีฉากตามสถานที่ในทองเรื่อง
การแตงกายเปนไปตามแบบละครในที่เรียกวา ละครดึกดําบรรพ เนื่องจากคํานี้เปนชื่อโรงละคร ซึ่ง
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สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงรวมกับเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒนปรับปรุงการแสดง
ละครขึ้นใหมและนําออกแสดงในงานตอนรับแขกบานแขกเมืองครั้งแรก ตอมาแสดงแบบนี้ครั้งใดก็
เรียกตามชื่อโรงละครวาละครดึกดําบรรพ
ละครพันทาง เปนประเภทละครรําในแนวละครนอกคือมีการรายรําที่งดงาม เพลงดนตรี
และเครื่องแตงกายมีการปรับเปลี่ยนไปตามเชื้อชาติตัวละคร การดําเนินเรื่องรวดเร็ว สนุกสนาน เปน
ละครที่กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงปรับปรุงขึ้นจากการแสดงละครของพระยามหินทรศักดิ์ธํารง
และนิยมนําเนื้อเรื่องในพงศาวดารมาเปนบทละครเชนราชาธิราช สามกก เปนตน
ละครเสภา เปนศิลปะการแสดงประเภทละครําในแนวละครนอกเชนกัน โดยเพิ่มการขับ
เสภาใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินเรื่อง นิยมแสดงเรื่องขุนชาง-ขุนแผน
โขน เปนศิลปะการแสดงที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนานตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา เปน
ศิลปะการเตนเปนเรื่องที่ผูเลนตองสวมหนากาก ยกเวนพระ นางและเทวดา โดยเลนตามเรื่อง
รามเกียรติ์ แสดงเหตุการณตางๆ ใหผูชมเขาใจดวยการใชภาษานาฏศิลป ประกอบการบรรเลงดนตรี
มีบทขับรองและบทพากยเจรจา กําเนิดของโขนสันนิษฐานวามาจากการแสดงหนังใหญ
กระบี่
กระบอง และการเลนชักนาคดึกดําบรรพ และมีวิวัฒนาการดัดแปลงการเลนดวยวิธีการตางๆ จนมีชื่อ
เรียกตามลักษณะการเลนโขนนั้นๆ ไดแก
โขนกลางแปลง หมายถึงการแสดงโขนบนพื้นดินกลางสนาม ไมมีโรงใหเลน โขนนั่งราว
หรือโขนโรงนอก หมายถึงโขนที่จัดแสดงในโรง แตไมมีเตียงตั้ง ใช “ราว”พาดตามสวนยาวของโรง
แทน และใหผูแสดงเดินไดรอบราว เมื่อถึงตัวละครใดก็ออกมานั่งราว สมมุติวาเปนเตียงตามตําแหนง
ตรงหนาฉาก
โขนหนาจอหมายถึงโขนที่เลนหนาจอหนังใหญ ใชผาดิบทําเปนประตูเขาออกทั้งสองขาง
โขนฉาก หมายถึงการแสดงโขนที่การสรางฉากประกอบขึ้นบนเวทีใหเขาเหตุการณและ
ทองเรื่อง
โขนโรงใน หมายถึงโขนที่ไดรับการปรับปรุงตามแบบอยางการเลนละครใน มีการรอย
กรองบทพากย เจรจาและบทรองดวยถอยคําอันไพเราะ เหมาะกับการแสดง มีการปรับปรุงวิธีการ
เลนใหประณีตบรรจง และมักมีการปลูกโรงใหเลนดวย
การแสดงพื้นบาน อันเปนการแสดงที่เกิดขึ้นในชนบท สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมทองถิ่นที่
มีความแตกตาง มักเปนการเลนเพื่อความรื่นเริงในฤดูเทศกาลตางๆ แบงออกเปน 2 แบบคือ 1) เพลง
พื้นบาน 2) การแสดงพื้นบาน เชน เพลงอีแซว, ลําตัด, เพลงโคราช, กันตรึม, หมอลํา, ฟอนเล็บ, สะ
ลอซอซึง, ลิเกปาและโนรา เปนตน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยในเรื่องของการละเลนพื้นบานสําหรับเด็กไทยภาคกลางนั้น ไดดําเนินการ
ศึกษาตามขั้นตอน เพื่อคนหาแนวคิดสําหรับการออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับ
เยาวชน กรุงเทพฯ เพราะผูศึกษาไดพบวามีความสอดคลองและสัมพันธกันระหวางการละเลนพื้นบาน
ของเด็กกับสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ ไดอยางเหมาะสม และกอนการลงมือ
ปฏิบัติการภาคสนามและสรุปผล จะตองมีการวางแผนและเตรียมการตางๆเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่
วางไว โดยจะตองกําหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของขอมูล ,การใช
ขอมูลในการวิเคราะหและการนําผลที่ไดไปใช ซึ่งการกําหนดวิธีการวิจัยนี้จะกลาวเปนลําดับขั้นตอน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สังเกตและเห็นปญหา
หาขอมูลเบื้องตน
กําหนดกรอบแนวคิด
ตั้งสมมุติฐาน
เก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล
สรุปผล / นําไปใชออกแบบ

ภาพที่ 42 แสดงลําดับขั้นตอนการวิจัย
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ขอมูลที่ตองการ
จากตัวแปรที่กําหนดและสมมติฐาน พบวาขอมูลที่จะนํามาใชในการแปรรูปเพื่อการ
ออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ มีปจจัยที่สําคัญ 3 ดาน คือ
1. ขอมูลดานลักษณะพันธกิจและวิสัยทัศนของโครงการ
2. ขอมูลดานลักษณะพฤติกรรมและหลักจิตวิทยาของผูมาใชบริการ
3. ขอมูลดานลักษณะบริบทสภาพแวดลอมของที่ตั้งโครงการ
ซึ่งขอมูลทั้ง 3 ดานที่จะนํามาใชในการศึกษานี้ จะไดจากการสังเกต สัมภาษณ และตอบ
แบบสอบถาม โดยมีประชากรตางๆ ดังนี้คือ เด็กอายุระหวาง 4-15 ป และผูรูผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ ,
ผูป กครอง, เจาหนาที่หรือผูใหบริการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
จะตองดําเนินการออกแบบวิธีการ, วางแผน และดําเนินการ เพื่อใหไดขอมูลตางๆตามที่
ตองการ ที่จะสามารถนําไปสูการวิเคราะห โดยในการจัดเก็บขอมูลจะมีการแบงหมวดหมูในการ
จัดเก็บเพื่อความสะดวกในการคนหา อางอิงได เปนดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการออกสํารวจภาคสนาม สังเกต ถายภาพ ออกแบบสอบถาม
และจากการสัมภาษณ
2. ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาคนควา เอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัย และ
บทความตางๆที่เกี่ยวของ การศึกษานี้ ประกอบดวย เนื้อหาของการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาค
กลาง และพฤติกรรม-จิตวิทยาของเด็กในชวงอายุ 4-15 ปในดานการพัฒนาการตางๆ ดังนั้นในการ
รวบรวมขอมูลดังกลาว จะดูจากลักษณะความตองการของขอมูล โดยแตละขอมูลก็จะเลือกการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่แตกตางกันตามความเหมาะสม ซึ่งในการศึกษานี้เลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ตางๆคือ
วิธีการสังเกตการณ เก็บรวบรวมขอมูล ดานสภาพทางกายภาพและพฤติกรรมของเด็ก
วิธีการออกแบบสอบถาม รวบรวมขอมูล ดานความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการละเล น
พื้นบานของเด็ก และขอมูลดานพฤติกรรมของเด็ก และขอคิดเห็นของผูรูผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
ดานตางๆ
วิธีการสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูล ดานสภาพทางกายภาพ ดานความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
กับการละเลนพื้นบาน ขอมูลดานพฤติกรรมของเด็กและผูรูผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของดานตางๆ
แนวทางการวิจัย
แนวทางเชิงคุณภาพ ( Qualitative Approach) ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก
(In-Depth Interview) ที่เนนประเด็นเรื่อง การละเลนพื้นบานสําหรับเด็ก และผูรูผูเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวของดานตางๆ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม ไดแก (1) กลุม
นักวิชาการและนักวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ (2) กลุมผูปกครองดูแลหรือครูผูดูแลเด็ก (3) กลุมสถาบัน
ศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ
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แนวทางเชิงปริมาณ ( Quantitative Approach) ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม จากกลุมประชากรเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยมาตร
วัดตัวแปรหลักที่มีอยูในกรอบแนวความคิด และเมื่อไดขอมูลแลว จึงนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติตางๆ ทั้งสถิติเบื้องตนและสถิติวิเคราะห โดยมีการทดสอบความเชื่อถือได
(Reliability Test) ของมาตรวัดของตัวแปรตางๆกอนนําไปใช
ประชากรเปาหมายและการสุมตัวอยางประชากร
เด็ก อายุระหวาง 4-15 ป ในครอบครัวที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและมีรายไดใน
ครอบครัว ระดับปานกลางขึ้นไป
ผูรูผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของดานตางๆ ในการเลือกประชากรในสวนผูรู ผูเชี่ยวชาญดาน
ตางๆที่จะศึกษาโดยการสัมภาษณนั้นจะมีเกณฑในการเลือกคือจะตองมีประสบการณ ,ความรู ,ความ
เชี่ยวชาญ ในเรื่องการละเลนพื้นบานและเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาการเด็ก ซึ่งจะ
เปนผูที่จะสามารถใหขอมูลไดดี คือ เจาหนาที่ฝายกิจกรรมสําหรับเด็กของสถาบันศิลปะการแสดง
สําหรับเยาวชน,เจาหนาที่ที่ดูแลเกี่ยวของกับเด็ก ,ผูปกครองหรือครูผูดูแล ,นักจิตวิทยาเด็ก ,
นักวิชาการและนักวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ
การสุมตัวอยาง
การวิจัยเชิงคุณภาพ จากลักษณะประชากรดังกลาว ก็จะแบงสัดสวนความสําคัญของ
ขอมูลที่ตองการศึกษา และกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง โดยผูศึกษาไดกําหนดไวที่ 5 คนเปนอยางนอย
ดังนั้นจะไดรายละเอียดดังนี้ และในการเลือกบุคคลที่จะสัมภาษณนั้นจะเลือกโดยวิธีการเก็บขอมูล
ของแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกแบบเจาะจง
จํานวนประชากรที่จะสัมภาษณ
ตารางที่ 10 แสดงสัดสวนการสุมตัวอยางจํานวนประชากรตัวอยาง
ลักษณะประชากร

สัดสวน
จํานวน(คน) หมายเหตุ
ความสําคัญ
เจาหนาที่ฝายกิกรรมสําหรับเด็ก
20%
1
ของโรงเรียนสอนการแสดง
ผูปกครองดูแลหรือครูผูดูแล
40%
2
นักจิตวิทยาเด็ก
20%
1
นักวิชาการและนักวิจัย
20%
1
การวิจัยเชิงปริมาณ ผูศึกษาจะทําการสุมตัวอยางตัวแทนประชากรเปาหมาย คือ เด็ก
อายุ 4-10 ป (ผูปกครองตอบแทนเด็ก) และ เด็กอายุ 11-15 ป โดยใชการสุมตัวอยางแบบการสุม
แบบแผนการสุมตัวอยาง ( Sampling Design) ชนิดที่ไมทราบโอกาสหรือความนาจะเปน คือ การสุม
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ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางตามโอกาสทางสถิติ เพื่อใหเปน
ตัวแทนของประชากรเปาหมาย ดังนั้นจึงไดมีขั้นตอนการสุมดังนี้
1. ผูศึกษากําหนดประชากรเปาหมาย : ซึ่งประชากรเปาหมายที่กําหนดใหเปนกลุมเด็ก
ในกรุงเทพฯ เด็กอายุ 4-10 ป ใหผูปกครองตอบแทนเด็กได และเด็กอายุ 11-15 ป จากการศึกษา
พบวาเด็กอายุ 11-15 ป เปนขั้นสูงสุดของพัฒนาการของความเขาใจ , สามารถคิดและเขาใจเหตุผล
ซึ่งจะใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามไดดวยตนเอง
2. ใชการสุมแบบแผนการสุมตัวอยาง ( Sampling Design) ชนิดที่ไมทราบโอกาสหรือ
ความนาจะเปน คือ การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) โดยผูศึกษาทําการเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามจากผูสอน ,ผูปกครองและเด็กที่เขามาเรียนการแสดง
ที่โรงเรียนสอนการแสดงที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประโยชนชวยใหผูศึกษามีความมั่นใจวาคุณลักษณะ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ( Questionnaire) โดย
สรางจากขอมูลที่ตองการ จากตัวแปรที่กําหนดและสมมติฐาน แบงเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย (เด็กอายุ 4-10 ป (ผูปกครองตอบแทนเด็ก) และ
เด็กอายุ 11-15 ป) จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินคา
ขนม สนใจอาชีพ และ จํานวนพี่นอง เปนแบบสอบถามที่ใหตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กที่มาใชบริการ จํานวน 10 ขอ ประกอบดวยขอ
คําถามเกี่ยวกับ ความถี่ของการมาเรียนพิเศษ เหตุผลในการเลือกใชบริการ วิธีการเดินทาง ความ
ตองการของการมาเรียน ระยะเวลาตอครั้ง เปนแบบสอบถามที่ใหตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการ/ความคิดเห็นของเด็กที่มาใชบริการ เปน
แบบสอบถามที่ใหตรวจสอบรายการ (Check List) ที่เปนมาตรสวนประมาณคา ( Rating Scale) ตาม
แบบของลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับคือ
มากที่สุด หมายถึง เด็กๆมีความตองการมากที่สุด
มาก หมายถึง เด็กๆมีความตองการมาก
ปานกลาง หมายถึง เด็กๆมีความตองการปานกลาง
นอย หมายถึง เด็กๆมีความตองการนอย
นอยที่สุด หมายถึง เด็กๆมีความตองการนอยที่สุด
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆหรือความคิดเห็นอื่นๆ เปน
แบบสอบถามปลายเปด ที่ใหเติมขอความลงในพื้นที่วาง
วิธีการสรางเครื่องมือ
1. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
ศึกษาคนควา นิยาม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของตางๆ จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
สรางแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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เมื่อสรางแบบสอบถามแลวเสร็จ เสนอตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและแกไข
2. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามศัพท โดยผูเชี่ยวชาญการวิจัย จํานวน 3 ทาน
ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหครอบคลุมเนื้อหา กอนนําไป
ทดลองเก็บขอมูล (Try Out) กับกลุมเปาหมาย (เด็กอายุ 4-10 ป (ผูปกครองตอบแทนเด็ก) และ เด็ก
อายุ 11-15 ป) จํานวน 50 ชุด ซึ่งเปนกลุมที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
สวนประกอบตางๆ ของการละเลนพื้นบานของเด็กไทย
ปรับปรุงแบบสอบถามจากปญหาในการทดลองเก็บขอมูลอีกครั้ง แลวนําแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อไดรับอนุญาต นําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูล โดยแจกแบบสอบถาม กับ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยวิธีการ คือ แจกดวยตนเอง และฝากไวที่โรงเรียนสอนการแสดง ใช
เวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 8 ครั้ง (เฉพาะวันเสารและวันอาทิตย)
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาอิทธิพลของแตละกลุมตัว
แปรอิสระวามีผลตอตัวแปรตามมากนอยเพียงใด และสําหรับการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆ จากกรอบแนวความคิด ตามสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถสงผลถึงการมีบุคลิกภาพ
ที่ดีของเด็กที่มาใชบริการ สถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯไดมากนอยเพียงใด โดย
การนําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มาประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ
ความตองการ และนําผลการวิเคราะหมาชวยสนับสนุนโปรแกรมของโครงการ และสามารถตอบ
วัตถุประสงคของโครงการได

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูลของการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง
จากการศึกษาการละเลนพื้นบาน โดยการทบทวนวรรณกรรม ตามขั้นตอนของการศึกษา
สามารถนําเอาขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ทําการสรุปผล จึงนําเอาผลที่ไดไปใชในการออกแบบภายใน
สถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคและนําไปใชเปน
แนวความคิดดังตอไปนี้
วิเคราะหตนกําเนิดของการละเลนพื้นบาน
การละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลางเปนสิ่งที่ควบคูกับการดํารงชีวิตของคนไทยมา
ตลอดทุกยุคทุกสมัย เพราะการเลนจัดไดวาเปนกิจกรรมพื้นฐานหลักของเด็ก การเลนแบบเกาๆหลาย
ชนิดไดรับการปรับปรุงดัดแปลงไปตามกาลเวลา และก็ยังคงมีเลนกันในแตละทองถิ่น
เมื่อพูดถึงความเปนคนรักสนุกสนานแลว คนไทยในภาคกลางไมแพคนภาคอื่นเลย เชน
คนไทยภาคกลางนําเอาอุปกรณที่มีอยูมาใชเลนเพื่อความสนุกสนาน โดยนําเอากระทะขนาดใหญที่ใช
หุงขาวเลี้ยงคนจํานวนมาก มาลางทําความสะอาดที่ริมแมน้ํา เกิดความคิดสนุกโดยใชคนนั่งในกระทะ
เปนการเลียนแบบการแขงเรือพาย หรือการเลนปลาหมอตกกระทะ เปนการเลียนแบบชาวบานที่นํา
ปลาหมอ ซึ่งมีชุกชุมในภาคกลางมาใสกระทะเพื่อทําเปนอาหาร ปลาหมอก็จะดิ้น กระโดดดวยความ
รอนอยูในกระทะ หรือการเลนแยลงรู เปนการเลียนแบบลักษณะกิริยาอาการของแย เมื่อถูกชาวบาน
ดักจับโดยใชบวงเชือกรัดเอวแลวพยายามจะหนีลงรู ซึ่งแยจะมีอยูมากในภาคกลาง หรือการเลนขี่มา
กานกลวย เปนการเลนเลียนแบบการขี่มาของคนในทองถิ่น ซึ่งมาเปนพาหนะที่ใชเดินทางไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งชาวบานนิยมใชใบตองจากตนกลวย มาใชในกิจกรรมตางๆ จึงเหลือทิ้งกานกลวย จึงเกิด
แนวคิดดังกลาวมาใหเด็กๆไดเลนกัน หรือการเลนเตย เปนการวิ่งไลกันบนเสนตารางที่เขียนไวที่พื้น
ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนการเลียนแบบวิถีของชาวนา ธรรมชาติของทองนาเมื่อถึงหนาน้ําทวม ทอง
นาเหลือแตคันนา เด็กๆไมมีที่วิ่งเลนตองวิ่งไลกันบนคันนาที่เปนตารางกวางใหญ ตอมาจึงมาดัดแปลง
นํารูปแบบคันนามาเขียนเปนตารางบนพื้นดินแทน หรือการเลนกาฟกไข เปนการเลียนแบบชีวิตสัตว
ซึ่งกาเปนสัตวหวงไขเมื่อมีคนหรือสัตวอื่นๆที่จะมาแยงไขก็จะแสดงกิริยาปกปองไขของตนไว หรือการ
เลนรีรีขาวสาร สันนิษฐานวานาจะเปนการเลียนแบบวิถีของชาวบานที่มีการเดินทางเขาและออกเมือง
ซึ่งตองผานเขาออกประตูเมือง ที่มีการเปดปด หากมาไมทันก็จะตองคางแรมรอเวลาเปดตอไป เปนตน
จากการศึกษาตนกําเนิดของการละเลนพื้นบานแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาที่ไดจากการ
สังเกตสิ่งตางๆรอบๆตัว ที่จะนํามาสรางความสนุกสนานใหแกเด็กๆ โดยเลือกวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นนั้น
และเลือกสวนที่เหลือใชนํามาสรางหรือเลือกพฤติกรรมที่พบเห็นอยูบอยๆ
มาคิดใหเกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และเปนประโยชนตอการพัฒนาการของเด็กๆ อีกทั้งเปนการสอนทางออม
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ในเรื่องกฎกติกาการอยูรวมกัน ความสามัคคีกัน ชวยเหลือกัน การเห็นใจผูอื่น และความมีคุณธรรม
จริยธรรมอีกดวย

ภาพที่ 43 แสดงความเชื่อมโยงการละเลนพื้นบานสูการออกแบบสถาบันศิลปะการแสดง
วิเคราะหกระบวนการเลน
การละเลนพื้นบานของเด็ก จะตองตกลงกันวาจะเลนอะไร โดยมีตัวแปรที่จะเปนผลตอ
การเลือกเลนชนิดของการเลนคือ จํานวนผูเลน พื้นที่ในการเลน ระยะเวลาในการเลน อุปกรณในการ
เลน เปนตน จากนั้นก็เปนกระบวนการกอนเลนคือจะมีการเลือก “คนเปน ” หรือ การเลือกฝาย และ
เมื่อเลือกไดแลว จะมีการกําหนดขอตกลงหรือกฎกติกากันขึ้น และเริ่มเลน เมื่อเลนไประยะเวลาหนึ่ง
แลวก็อาจเหนื่อย หรือเบื่อการเลนเกมนี้แลว ก็จะพักและคิดการเลนอื่นๆตอไป และจะวนเวียนการ
เลนอยางนี้ไปเรื่อยจนถึงเวลาที่จะตองแยกยายกันกลับบาน หรือตองไปทํากิจกรรมอื่น

ภาพที่ 44 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการเลนกับโปรแกรมของสถาบันศิลปะการแสดง
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วิเคราะหลักษณะการเลนและวิธีการเลน
ตอจากกระบวนการกอนเลนก็จะเปนการกําหนดหรือตกลงกันวาพื้นที่ในการเลนหรือ
ขอบเขต แตการเลนบางประเภทก็ไมมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการเลนไวเปนรูปแบบชัดเจน
ลักษณะของการกําหนดขอบเขตจะเปนในลักษณะที่ยืดหยุนไดตามขนาดและสภาพของพื้นที่และ
จํานวนผูเลนดวยวิธี การงายๆ ดวยการใชเศษไมหรือกอนหิน ขีดเสนลงบนพื้นสนาม ในแบบเสน
เริ่มตนและเสนชัย ,แบบวงกลม ,แบบเสนแบงแดนหรือแบงฝาย ,แบบสี่เหลี่ยม หรือแบบตาราง สวน
ลักษณะการเลนจะมีการเลนเปนแบบบุคคล และเปนแบบทีม การเลนที่เปนแบบคู แสดงใหเห็นถึง
ความหลากหลายที่เอื้อประโยชนตอการเขารวมเลนและงายตอการเขามารวมเลน และวิธีการเลนเปน
แบบชิงทีห่ มาย, แบบไลจับ, แบบแมนยํา, แบบแยงของ, แบบประลองกําลัง, แบบขวาง ปา พุง, แบบ
ตอสู, แบบกระโดดขาม, แบบซอนหา, แบบปดตา, แบบทาย และแบบประกอบเพลง โดยวิธีการเลน
ดังกลาวจําเปนตองใชทักษะการเคลื่อนไหวรางกายที่หลากหลายเชนกันเชน การคลาน, การเดิน, การ
วิ่ง, การกระโดด, การเขยง, การนั่ง, การยืน, การยอ, การเหยียด, การยืด, การกม, การบิด, การเอียง,
การขวาง, การปา, การโยน, การรับ, การตี, การพุง, การทอย, การดีด, การผลัก, การดึง และการดัน
เปนตน ไมไดเนนที่ความยากแตมุงที่การเคลื่อนไหวรางกายแบบงายๆเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน ทุก
คนสามารถเขารวมเลนไดเมื่อรูวิธีการเลน ไมจําเปนตองฝกทักษะนั้นๆมากอนก็สามารถเลนได

ภาพที่ 45 แสดงลักษณะการเลนและวิธีการเลน
วิเคราะหอุปกรณที่ใชในการเลน
การเลนบางประเภทใชรางกายเปนอุปกรณในการเลน และบางประเภทใชอุปกรณจาก
วัสดุเหลือใช หรือ ประดิษฐอุปกรณมาประกอบการเลน โดยการเลนบางชนิดมีการขับรอง หรือแสดง
ทาทางประกอบเพื่อความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 46 แสดงลักษณะอุปกรณบางอยางที่ใชในการเลน
วิเคราะหคุณคาจากการเลน
การละเลนพื้นบานของเด็กทุกประเภทลวนใหคุณคากับเด็กๆครบถวนทั้ง 5 ดาน ดังนี้
1. ดานรางกาย การประสานงานของระบบตางๆภายในรางกาย ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ ความคลองแคลววองไว การทรงตัวที่ดี ความแมนยํา
2. ดานจิตใจ ความราเริงแจมใส ความเชื่อมั่นในตนเอง ความอดทน ความมุมานะ
3. ดานอารมณ ความพึงพอใจ การผอนคลาย การรูจักยั้งคิด ความอดกลั้น การรูจักเก็บ
ความรูสึก ความมั่นคงทางอารมณ
4. ดานสติปญญา การรูจักคิด การรูจักสังเกต การรูจักแยกแยะความแตกตาง มีเหตุมีผล
การรูจักตัดสินใจ และการแกไขปญหา การมีความคิดสรางสรรค
5. ดานสังคม การเคารพในสิทธิของผูอื่น การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น การปรับตัว
เขากับสวนรวม การเคารพกฎกติกา การเสียสละ ความรับผิดชอบ ความรวมมือ และการเปนผูนํา-ผู
ตาม
ซึ่งในแตละดานจะมากหรือนอยแตกตางกันไปตามลักษณะการเลนและวิธีการเลนในแต
ละชนิด
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ภาพที่ 47 แสดงลักษณะคุณคาจากการเลนเปรียบเทียบกับโปรแกรมของโครงการ
สรุป

จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน ซึ่งศึกษาทางดานรูปธรรมนั้น นําเอาตนกําเนิดของ
การละเลนพื้นบานมาเปรียบเปรยเพื่อเชื่อมโยงไปสูโครงการ และกระบวนการเลน ลักษณะการเลน
และวิธีการเลน และอุปกรณที่ใชในการเลนนั้น สามารถนํามาจับคูกับโปรแกรมและพื้นที่ใชสอย
เพื่อกําหนดพื้นที่สําหรับการใชสอยของสวนตางๆ การกําหนดการใชวัสดุเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับ
เด็ก และมีประโยชนใชสอยครบถวนเกิดความงามในการออกแบบสภาพแวดลอมภายในของสถาบัน
ศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ ในสวนทางดานนามธรรมนั้นสามารถนําเอาคุณคาในการ
เลนแตละชวงตั้งแตเริ่มกระบวนการกอนเลน การตั้งกฎกติกา การเลือกชนิดการเลนและสถานที่เลน
ประยุกตใชในการวางผังแปลน เพื่อใหเกิดการมีปฏิสัมพันธกันระหวางครูผูสอนกับเด็ก และเด็กกับ
เด็ก เพื่อสนับสนุนใหครูผูสอนกับเด็ก ไดรับความสะดวก ปลอดภัยและสนุกสนาน

บทที่ 5
วิเคราะหรายละเอียดของโครงการ
ในการศึกษาวิจัยนี้ จะไดทําการวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ
ไดแก
ผูปกครองของเด็ก ซึ่งประกอบดวย อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ที่มีอิทธิพลตอ
ตัวแปรตามคือ การสงเสริมพัฒนาการ ,พฤติกรรมของเด็ก และการออกแบบสภาพแวดลอมสถาบัน
ศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน ในดานทําเลที่ตั้ง ราคา ประโยชนที่ไดรับและดานความปลอดภัย
ภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเด็ก
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
บทสรุปจากการไปสัมภาษณ ไดไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ โดยสอบถามประเด็น
ที่สัมพันธกับการละเลนพื้นบานภาคกลาง ,การสอนการแสดงเด็ก ,พฤติกรรมการเลนของเด็ก และ
อื่นๆ พอสรุปไดดังนี้
1. รองศาสตราจารย ชัชชัย โกมารทัต สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สรุป ประเด็น สําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ คือ ตนกําเนิดของการคิดการละเลนพื้นบานที่
แตกตางกันในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม วิถีการดําเนินชีวิตในทองถิ่นนั้นๆ เชน อยูใกล
แมน้ํา หรือใกลทุงนา มีสวนกลวย และสวนมะพราวเปนตน วัสดุที่ไดก็มาจากสิ่งใกลตัวนั่นเอง และ
คุณคาที่ไดจากการละเลนพื้นบานที่สงผลตอการพัฒนาการของเด็กๆ ทุกดาน ไดแก ดานรางกาย ดาน
จิตใจ ดานอารมณ ดานสติปญญา และดานสังคม
2. ครูศิริพร หิรัญโอภาสวงษ โรงเรียนวรรณสวางจิต กรุงเทพฯ
สรุป ประเด็น สําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ คือ การเลือกการเลนที่เหมาะสม ปลอดภัย
ใหแกเด็กในแตละวัย การกระตุนและการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง การจัดสถานที่เลน
สําหรับเด็ก และเรื่องของอุปกรณ คือ สรางบรรยากาศของหองเรียน ไมใชใหปลอดภัยเพียงอยางเดียว
คะ แตจะตองทําใหเกิดประกายของความรูสึกกระหายใครรู และในหองเรียนจะมีอุปกรณแตละชนิด
เพียงชุดเดียวคะ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูเรื่องการแบงปน การใหความเคารพ และเห็นคุณคาของวัสดุ
อุปกรณ แลวลักษณะเดนเฉพาะของหองเรียน คือ
สถานการณควบคุมความมีอิสระโดยการจัด
อุปกรณ เด็กมีอิสระในการทดลองกับชุดอุปกรณ
3. ครูปราง โรงเรียนสอนการแสดงเด็ก โดย รสสุคนธ กองเกตุ (The Drama Academy)
กรุงเทพฯ
สรุป ประเด็น สําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ คือ ระยะเวลาที่เหมาะสมตอการเรียนรูของ
เด็กไมควรเกิน 1 ½ ชั่วโมงตอครั้งเพราะถานานกวานี้เด็กจะไมคอยมีสมาธิ และความตองการของ
เด็กๆ คือ ตองการแบบอยางที่ดีสําหรับเปนตนแบบ ( Idol) และเด็กจะชอบในหลักสูตรการสอน
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การแสดงคอรสเริ่มตนมากเพราะจะเปนเหมือนการเลนที่สนุกสนาน ยังไมไดเขาเนื้อหามากนัก สวน
เนื้อหาที่เตรียมมาสอน จะตองใหสัมพันธกับอารมณของเด็กในเวลานั้นๆดวย
4. ผูป กครอง ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนหรือผูมอบประสบการณใหแกบุตรหลาน ดังนี้
คุณสุพิชณาย วิริยะวงศโรจน อายุ 38 ป มีบุตร 3 คน คือ ลูกสาวอายุ 11,12 ป และลูก
ชายอายุ 2 ป อาศัยอยู 411/239 ม.สยามนิเวศน หมู 10 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.
สมุทรปราการ
คุณนัยนา ศรงดงาม อายุ 41 ป มีลูกชายอายุ 8 ป อาศัยอยู 99/283 ถ.นนทรี อ.ยาน
นาวา จ.กรุงเทพฯ
คุณวารี ศุภเกียรติกําจร อายุ 40 ป มีลูกสาว 2 คน อายุ 10,11 ป อาศัยอยู 629/674 ถ.
สาธุประดิษฐ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กรุงเทพฯ
คุณภัทริยา อิ่มสะนา อายุ 40 ป มีบุตร 2 คน คือ ลูกสาวอายุ 9 ป และลูกชายอายุ 4 ป
อาศัยอยู 69/146 ซ.มีนานน ต.ศรีสมาน บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
คุณสุนันทา สงธานินทร อายุ 42 ป มีลูกสาวอายุ 13 ป อาศัยอยู 54 ถ.สีลม อ.บางรัก จ.
กรุงเทพฯ
สรุป ประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ คือ โดยสวนใหญ ผูปกครองจะมีเปาหมายการ
สรางทักษะชีวิตใหลูก เชน ใหลูกชวยเหลือตัวเองใหได ,วายน้ําเปน ,ทํากับขาว ,ชวยปลูกตนไม ,ฝกจัด
ขาวของใหเขาที่ สามารถเขากับเพื่อนๆได และเดิน วิ่ง ไดอยางคลองแคลว เปนตน การเลือก
กิจกรรมใหลูกจะคํานึงถึงอะไรบาง เชน เลือกกิจกรรมที่นาสนใจ โดยนําเอกสารหรือแผนพับมาเลือก
กับลูก ดูวัตถุประสงควาชวยเสริมพัฒนาดานใดใหกับเด็กบาง เลือกกิจกรรมที่มีคาใชจายไมสูงเกินกวา
ที่จะเสียคาใชจายได และเลือกสถานที่ โดยเนนความสะดวกที่จะไปสงลูก อาจจะอยูในทางผานที่
ทํางานหรือใกลบาน เพราะจะไดมีเวลาไปรับ-สง หรือมีเวลาแวะไปดูลูกทํากิจกรรมดวย
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
บทสรุปจากการลงภาคสนาม ไดไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยการตอบแบบสอบถาม
แบงเปน 2 ชุด กับกลุมเด็กอายุ 4-10 ป (ผูปกครองตอบแทนเด็ก) และ เด็กอายุ 11-15 ป จํานวน
200 ชุด โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายดังนี้
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 11 สถานที่ใชบริการ
สถานที่ใชบริการ
จํานวน
รอยละ
THE DRAMA ACADEMY (เอสพละนาด รัชดาภิเภก)
50
25
ACTCADEMY (ซอยศูนยวิจัย 8)
50
25
KANTANA TRAINING CENTER (แยกหวยขวาง)
50
25
ACTING MANIA (สุขุมวิท 21 อโศก)
50
25
รวม
200
100
จากตารางที่ 11 กลุมตัวอยางมีจํานวน 200 คน ซึ่งแบงออกเปนผูใชบริการตามโรงเรียน
สอนการแสดงชั้นนําในกรุงเทพฯ 4 แหงๆละ 50 คนเทาๆกัน
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ตารางที่ 12 คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุม ตัวอยาง
คุณลักษณะสวนบุคคล
1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง/หมาย/แยกกันอยู
รวม
3.ระดับการศึกษาของบุตร
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
4.อาชีพของผูปกครอง
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน
แมบาน
รวม
ตัวแปร
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
อายุ
4.00
15.00
รายได
10,000.00
30,000.00

คาเฉลี่ย
9.50
26,000.00

จํานวน

รอยละ

42
153
195

21.5
78.5
100

54
131
10
195

27.7
67.2
5.1
100

12
126
57

6.2
64.6
29.2

73
37.4
16
8.2
77
39.5
29
14.9
195
100
คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน
1.59
25,0126

จากตารางที่ 12 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 78.5 โดยสมรสรอยละ 67.2
รองลงมาสถานภาพโสดรอยละ 27.7 ระดับประถมศึกษารอยละ 64.4 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา
รอยละ 29.2 ผูปกครองสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 39.5 รองลงมาคือ เปน
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 37.4
ทั้งนี้กลุมตัวอยางเด็กมีอายุต่ําสุด 4 ป สูงสุด 15 ป อายุเฉลี่ยคือ 9-10 ป และมีรายได
ต่ําสุด 10,000 บาท สูงสุด 30,000 บาท และรายไดเฉลี่ยประมาณ 26,000 บาท
ตอนที่ 2 การเลือกสถานที่เรียนเสริมพิเศษของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 13 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสถานที่เรียนเสริมพิเศษของเด็กอายุ 4-15 ป
คาเบี่ยงเบน ระดับความ
การเลือกสถานที่เรียนเสริมพิเศษ คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย
มาตราฐาน
คิดเห็น
1.สถานที่ตั้งเขาถึงไดงาย
5.00
10.00
7.58
1.364
เห็นดวย
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ตารางที่ 13 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสถานที่เรียนเสริมพิเศษของเด็กอายุ 4-15 ป (ตอ)
เห็นดวย
2.การเดินทางสะดวก
5.00
10.00
7.49
1.562
อยางยิ่ง
3.โปรแกรมการเรียนการสอน
4.00
10.00
5.16
1.842
เห็นดวย
4.เจาหนาที่คอยดูแลใหคําแนะนํา
2.00
10.00
8.24
1.523
เห็นดวย
5.สงเสริมพฤติกรรมดานจริยธรรม
4.00
10.00
6.27
1.264
เห็นดวย
รวม
5.00
9.60
6.95
0.844
เห็นดวย
จากตารางที่ 13 กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยกับการเลือกสถานที่เรียนพิเศษมีผลตอการ
มาใชบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง คือการเดินทางสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 7.49
นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังเห็นดวยกับประเด็นที่วา ควรจะมีเจาหนามี่คอยดูแลใหคําแนะนํา โดย
คาเฉลี่ยเทากับ 8.24
ตอนที่ 3 การออกแบบสถาบันศิลปะการแสดง
ตารางที่ 14 ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งของสถาบันศิลปะการแสดง
คาเบี่ยงเบน ระดับความ
ทําเลที่ตั้ง
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย
มาตราฐาน
คิดเห็น
ควรอยูในเขตพื้นที่การศึกษา
1.00
10.00
7.45
1.365
เห็นดวย
เห็นดวย
ควรอยูในหางสรรพสินคา
3.00
10.00
7.81
1.258
อยางยิ่ง
ควรอยูใ นแหลงชุมชน
2.00
10.00
7.73
1.347
เห็นดวย
รวม
4.00
10.00
7.63
1.024
เห็นดวย
จากตารางที่ 14 กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยอยางยิ่งวาสถาบันศิลปะการแสดงควรอยูใน
แหลงชุมชน และอยูในหางสรรพสินคา คาเฉลี่ยเทากับ 7.73และ 7.45 ตามลําดับ
ตารางที่ 15 ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับประโยชนใชสอยของสถาบันศิลปะการแสดง
คาเบี่ยงเบน ระดับความ
ประโยชนใชสอย
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย
มาตราฐาน คิดเห็น
มีบริการที่นั่งพักสําหรับผูปกครอง
3.00
10.00
8.03
1.345
เห็นดวย
หองน้ํารองรับผูปกครอง-ผูสูงอายุ
4.00
10.00
7.44
1.206
เห็นดวย
มีหองพยาบาลที่มีขนาดพอเหมาะ 3.00
10.00
7.52
1.514
เห็นดวย
เห็นดวย
มีหองเรียนที่เนนทํางานเปนทีม
5.00
10.00
8.71
1.021
อยางยิ่ง
มีกิจกรรมการฝกสมาธิ
4.00
10.00
8.26
1.451
เห็นดวย
เห็นดวย
รวม
4.80
10.00
7.66
0.911
อยางยิ่ง
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จากตารางที่ 15 กลุมตัวอยางแสดงความเห็นเกี่ยวกับประโยชนของสถาบัน
ศิลปะการแสดงดังนี้ กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางยิ่งที่พื้นที่ใชสอยควรออกแบบที่มีหองเรียนที่เนน
ทํางานเปนทีม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.71 รองลงมาคือ มีกิจกรรมการฝกสมาธิ และที่นั่งสําหรับ
ผูปกครอง ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.26 และ 8.03
การเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งโครงการ และวิเคราะหสถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง โครงการตั้งอยูบนชั้น 6-7 ของอาคารสยามสแควร วัน (SIAM SQUARE ONE)
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เปนโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณโรงภาพยนตรสยามที่ถูกไฟไหมเสียหายไปเมื่อ
ป พ.ศ. 2553 เนรมิตรใหมใหกลายเปนศูนยการคาในพื้นที่สยามสแควร บนทําเลทองที่ดีที่สุดของ
แหลงชอปปงใจกลางเมือง ยานปทุมวัน ดวยพื้นที่กวา 8 ไร กับรูปแบบของถนนชอบปงแนวตั้ง 7 ชั้น
หรือ “Urban Shopping Streets” เพิ่มประสบการณความสุข ดวย Ramp ทางเดินถนนแฟชั่นลอย
ฟา ที่พาดผานจากสถานีรถไฟฟาสยามเขาสูตัวอาคาร

ภาพที่ 48 แสดงภาพถายของอาคารสยามสแควร วัน ( SIAM SQUARE ONE )
ทีม่ า: siamsquareone. (2555) สยามสแควรวัน. เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม, เขาถึงไดจาก
http://siamsquareone.com/gallery.php
การเขาถึงโครงการ สามารถเดินทางไดหลายวิธี ดังนี้คือ 1) ทางรถยนตสวนบุคคล หรือ
รถจักรยานยนต 2) รถไฟฟา BTS (สถานีสยาม) 3) ทางรถประจําทาง
การวิเคราะหสภาพแวดลอมพื้นที่ขางเคียงโครงการ
ทิศเหนือ
ติดกับ ถนนพระราม 1 และ สถานีรถไฟฟา BTS (สยาม)
ทิศใต
ติดกับ ถนนซอยสยามสแควร ซอย 7
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ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ธนาคารกรุงเทพฯ
ติดกับ Digital gateway

ภาพที่ 49 แสดงแผนทีโ่ ครงการ SIAM SQUARE ONE
ทีม่ า: siamsquareone. (2555) สยามสแควรวัน. เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม, เขาถึงไดจาก
http://siamsquareone.com/gallery.php
ทิศเหนือ ติดกับ ถนนพระราม 1 และ สถานีรถไฟฟา BTS (สยาม)

ภาพที่ 50 แสดงภาพถายจากสถานที่จริง ดานทิศเหนือ
ผลกระทบ จากภาพเปนถนนพระรามที่ 1 ซึ่งสี่แยกปทุมวัน และ สามแยกอังรีดูนังต อยู
ไมไกลกันมากนัก ในชวงวันหยุดการจราจรจะ หนาแนน มาก ซึ่งจะทําใหการเขาถึงโครงการทาง
ดานหลัง ดวยรถยนตจะไมสะดวกมากนัก หากมาดวยรถไฟฟาก็จะสะดวกสบายกวาเนื่องจากทาง
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โครงการไดเชื่อมตอจากสถานีรถไฟฟา BTS (สยาม) กับบริเวณชั้น 3 ของอาคาร Siam Square One
และเกิดมลพิษทางดานเสียงและกลิ่นรบกวนตอผูมาใชบริการโครงการ
แนวทางการแกไข ปญหาจากการจราจรในดานการสงสินคา จะตองบริหารดานเวลาโดย
เลือกชวงเวลาที่การจราจรไมหนาแนนมากนักในการสงสินคา สวนปญหาทางดานเสียงและกลิ่นควัน
จากรถยนต อาจแกไขดวยการออกแบบภูมิทัศนดวยกําแพงตนไมหรือการจัดสวนแนวตั้ง และสงเสริม
ใหโครงการไดมุมมองที่สวยงามอีกดวย
ทิศใต ติดกับ ถนนสยามสแควร ซอย 7

ภาพที่ 51 แสดงภาพถายสถานที่จริง ดานทิศใต
ผลกระทบ จากภาพจะเปนถนนสยามสแควร ซอย 7 ซึ่งจัดเปนถนนเดินรถทางเดียว
(One Way) และเสียพื้นที่ผิวจราจรไปกับการจอดรถริมทางเทา ทําใหรถติดกันมาก การเขาถึง
โครงการนั้นไมสะดวก และสายไฟฟาทําใหภูมิทัศนในสวนดานหนาโครงการไมสวยงาม
แนวทางการแกไข จะตองดําเนินการจัดสรางอาคารจอดรถใหเพียงตอความตองการ เพื่อ
ขจัดปญหาในการจอดรถริมทางเทา จะทําใหมีผิวจราจรมากขึ้น และอาจออกแบบทางขามของคนเดิน
เทาใหเปนแบบทางเชื่อมระหวางอาคารทั้งสองฟาก และแกไขใหเดินสายไฟฟาใหลอดใตดินแทนจะ
เกิดทัศนียภาพที่นามองมากขึ้น
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ทิศตะวันออก ติดกับ ธนาคารกรุงเทพฯ

ภาพที่ 52 แสดงภาพถายสถานที่จริง ดานทิศตะวันออก
ผลกระทบ จากภาพจะเปนซอยสยามสแควร 5 จะรูสึกแออัดมาก ( สรางขึ้นเปนแผงคา
เชาในชวงที่เกิดเพลิงไหม เพื่อลดความเดือดรอนของผูเชา )
แนวทางการแกไข หลังจากทางสยามสแควรวันเปดดําเนินการ ก็จะมีพื้นที่เชารายยอยใน
ชั้นใตดิน(B1) และชั้นที่ 1 ก็จะทําใหพื้นที่ดานขางนี้วาง จึงควรปรับภูมิทัศนใหเปนลานกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมโครงการและเปนจุดนัดพบอีกจุดหนึ่งในสยามสแควร เพิ่มมุมมองที่สวยงามอีกดวย
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ทิศตะวันตก ติดกับ Digital gateway

ภาพที่ 53 แสดงภาพถายสถานที่จริง ดานทิศตะวันตก
ผลกระทบ ไมมีผลกระทบตอโครงการ เพราะหลังจากที่สยามสแควรวันเปดใหบริการก็จะ
เชื่อมตอกับ Digital Gateway ในชั้น 2-3-4 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงโครงการมากขึ้น และ
ภูมิทัศนทางดานหนายังไมสวยงาม
แนวทางการแกไข ออกแบบทางเทาที่สวยงามและรองรับผูพิการดวย ( Universal
Design)โดยมีทางลาดและติดสัญญาณเตือนสําหรับการขามถนน
การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศ
ลักษณะสภาพแวดลอม อาจสงผลกระทบตอการออกแบบภายใน จึงจําเปนตองศึกษาและ
ทราบถึงทิศทางลม แสงแดดและฤดูกาลตาง ๆ เพื่อใชเปนตัวกําหนดในการที่จะจัดวางพื้นที่ใชสอย
และการแกปญหาที่เกิดขึ้นของโครงการ ภูมิอากาศกรุงเทพฯตั้งอยูในเขตรอนชื้น
ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดย
มรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดเอาไอน้ําและความอุนชื้นจาก มหาสมุทรอินเดีย มาดวย ทําใหมีฝนตก
ในชวงบายถึงค่ําอยางสม่ําเสมอ และยังกอใหเกิด รองมรสุม พาดผานในเดือนพฤษภาคม กับ เดือน
กันยายน ซึ่งทําใหมีฝนตกหนักกวาปกติ แตในชวง เดือนมิถุนายน -กรกฎาคม รองมรสุมนี้จะเลื่อนขึ้น
ไปพาดผานทางเหนือ จนถึงมณฑลหยุนหนานของจีน ทําใหฝนตกนอยลง
ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กลางเดือนกุมภาพันธ ) ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ เดือนพฤศจิกายน เมื่อซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย หยอมความกดอากาศสูงในเขต ไซบี
เรีย จะแผออกไปโดยรอบ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดเอาความแหงแลงและหนาวเย็นมา ทําให
อากาศเย็นและแหง ทองฟาแจมใส ไมมีเมฆและฝนตก
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ฤดูรอน (ปลาย เดือนกุมภาพันธ -เมษายน ) ไดรับอิทธิพลจากลม มรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ จะออนกําลังลง เปนการเปลี่ยนเขาสูหนารอน อากาศในตอนกลางวันจะรอนขึ้นมาก ทําใหบน
บกรอนกวาพื้นน้ํามาก ลมจากอาวไทยจะพัดเขาสูบกเปนระยะ ๆ เรียกลมนี้วาลมตะเภา ซึ่งจะนําฝน
มาตกหลังจากอากาศรอนหลาย ๆ วัน และในชวงวันที่ 25-30 เมษายนของทุกป ดวงอาทิตยจะสอง
ตั้งฉากกับกรุงเทพฯพอดี เปนชวงที่อากาศรอนที่สุด ผลกระทบที่เกิดจากแสงแดดและการโคจรของ
ดวงอาทิตยจะมีผลกระทบกับตัวอาคารในชวงเชาถึงสายในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกในชวงบาย
ถึงเย็น

ภาพที่ 54 แสดงการวิเคราะห Site Analysis
ผลกระทบ จากการวิเคราะห Site Analysis พบวาผลกระทบที่เกิดจากแสงแดด และทิศ
ทางการพาดผานของแสงจากดวงอาทิตย ตอตัวอาคารทางดานหนาในชวงเชาถึงบายในทิศใตและทิศ
ตะวันตกตามภาพที่ 5-5 และจากลักษณะอาคารเปนอาคาร 4 อาคาร วางเรียงขนานกันมีทางเดินเปน
วงรีพาดผานทั้ง 4 อาคาร โดยเปดโลงแตมีหลังคาคลุม ทําใหลมพัดผานได แตในชวงฤดูฝน พื้นอาจจะ
ลื่นจากน้ําฝนที่นองพื้น ภายในอาคารอาจจะชื้น วัสดุตกแตงบางชนิดอาจจะเสียหายไดหากขาดการ
ปองกัน
แนวทางการแกไข ควรเลือกใชวัสดุในการตกแตงที่ไมเก็บความรอน และยอมใหแสงผาน
ไดในปริมาณที่ตองการ ในพื้นที่ที่โดนแสงแดดในตอนบาย ซึ่งเปนชวงที่มีความรอนสูง สวนในเรื่อง
ของความชื้น ในการเลือกใชวัสดุในการตกแตงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ควรพนและเคลือบดวย
สารปองกันความชื้นและเชื้อรา ปองกันสนิมเพื่อยืดอายุการใชงาน พื้นควรเลือกปูดวยแผนทางเดินกัน
ลื่นประเภทกรวดลาง ทรายลาง หินผิวดาน หรือไมเนื้อแข็งที่ปูเวนรองเพื่อกันลื่นและน้ําไหลผาน
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แบบ Plan ,Elevation & Section ของโครงการ
มีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 55 แสดง Basement ชั้น B1 และ B2
ทีม่ า: siamsquareone. (2555) สยามสแควรวัน. เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม, เขาถึงไดจาก
http://siamsquareone.com/gallery.php

ภาพที่ 56 แสดง Plan ชั้น 1 และ ชั้น 2
ทีม่ า: siamsquareone. (2555) สยามสแควรวัน. เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม, เขาถึงไดจาก
http://siamsquareone.com/gallery.php
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ภาพที่ 57 แสดง Plan ชั้น 3 และ ชั้น 4
ทีม่ า: siamsquareone. (2555) สยามสแควรวัน. เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม, เขาถึงไดจาก
http://siamsquareone.com/gallery.php

ภาพที่ 58 แสดง Plan ชั้น 5 และ ชั้น 6
ทีม่ า: siamsquareone. (2555) สยามสแควรวัน. เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม, เขาถึงไดจาก
http://siamsquareone.com/gallery.php
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ภาพที่ 59 แสดง Plan ชั้น 7
ทีม่ า: siamsquareone. (2555) สยามสแควรวัน. เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม, เขาถึงไดจาก
http://siamsquareone.com/gallery.php

ภาพที่ 60 แสดงรูปดานหนาอาคาร ติดถ.สยามสแควร ซอย7
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ภาพที่ 61 แสดงรูปดานขางอาคาร ติดธนาคารกรุงเทพฯและโรงแรมโนโวเทล

ภาพที่ 62 แสดงรูปดานหลังอาคาร ติดสถานีรถไฟฟาสยาม และ ถ.พระรามที่ 1
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ภาพที่ 63 แสดงรูปดานขางอาคาร ติด Digital Gateway

ภาพที่ 64 แสดง Section ( A-A ) ชั้น 1-7 และที่จอดรถ
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ภาพที่ 65 แสดง Section ( B-B ) ชั้น 1-7 และที่จอดรถ

ภาพที่ 66 แสดงตําแหนงลิฟตและบันไดหนีไฟ
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การวิเคราะหหนวยงาน และพฤติกรรมการของผูใชบริการ-ผูรับบริการ
จากการศึกษาบุคลกรที่มีความจําเปนตอการใหบริการภายในโครงการ สรุปไดดังนี้

ภาพที่ 67 แสดงแผนผังโครงสรางองคกร
จากแผนภูมิการบริหารงาน โดยการแบงหนาที่การทํางานของเจาหนาที่ในแตละสวน ซึ่ง
เจาหนาที่ประจําโครงการมีจํานวนบุคลกรในแตละหนวยงาน ตามรายละเอียดดังนี้
จํานวนพนักงาน (37 อัตรา)
ผูอํานวยการ 1 อัตรา ผูชวยผูอํานวยการ 1 อัตรา
เจาหนาที่/ผูสอนการแสดง 12 อัตรา
เจาหนาที่อาคารสถานที่ 1 อัตรา
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา
เจาหนาที่การตลาด 1 อัตรา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 2 อัตรา เจาหนาที่ฝายชางเทคนิค 4 อัตรา
เจาหนาที่ฝายศิลปกรรม 2 อัตรา
เจาหนาที่ฝายพยาบาล 1 อัตรา
เจาหนาที่ฝาย ร.ป.ภ. 6 อัตรา
แมบาน 4 อัตรา
พื้นที่การใชงานของโครงการ แบงออกเปนสวนตางๆ ดังนี้
ชั้น 6 ประกอบดวยคือ 1) สวนตอนรับและลงทะเบียน 2) สวนสํานักงาน 3) สวนหอง
บรรยาย 4) สวนหองซอมการแสดง และ AUDITION 5) สวนหองพิธีกร 6) สวนหองเกม และลาน
ละลายพฤติกรรม 7) สวนหองซอมรองเพลง
ชั้น 7 ประกอบดวยคือ 1) สวนโถงตอนรับ 2) สวนบริการเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว 3)
สวนบริการมุมกาแฟ / รานขายหนังสือ 4) รานขายของที่ระลึก (ART GALLERY) 5) สวนโถงพักคอย
รอชมการแสดง 6) สวนหองน้ําชาย–หญิง และผูพิการ 7) สวนโรงละคร 8) สํานักงาน
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Functions ของโครงการ เกิดขึ้นจากการศึกษาถึงปจจัย 3 ดานที่สงผลตอโครงการคือ 1)
Organization 2) Users 3) Site โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ภาพที่ 68 แสดงโปรแกรมที่เกิดขึ้นในโครงการ
Programming ของโครงการ เกิดจากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ, ทุติยภูมิและกรณีศึกษา
เพื่อกําหนดโปรแกรมสําหรับโครงการ โดยการวิเคราะหโปรแกรมตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหโปรแกรมที่เกิดขึ้นในโครงการ
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Area Requirement ของโครงการ เปนการคิดปริมาณพื้นที่ใชสอยในแตละสวนเพื่อ
รองรับการใหบริการตามโปรแกรมของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดง Area Requirement ของโครงการ
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ภาพที่ 69 แสดง Flow Chart ของโครงการ

Flow Chart การกําหนดความสัมพันธระหวางสวนบริการ และสวน SERVICE
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Bubble Diagram การกําหนดขนาดพื้นที่ และทางสัญจร โดยเทียบกับพื้นที่กอสราง

ภาพที่ 70 แสดง Bubble Diagram ของโครงการ
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Zoning การนําเอา Bubble Diagram ของโครงการ มาลงในผังพืน้ (แบบรางขั้นตน)

ภาพที่ 71 แสดงแบบรางขั้นตน Zoning (ชั้น 6) ของโครงการ
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ภาพที่ 72 แสดงแบบรางขั้นตน Zoning (ชั้น 7) ของโครงการ
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ภาพที่ 73 แสดง Lay-out Plan (ชั้น 6) ของโครงการ

Lay-out Plan การวางตําแหนงเฟอรนิเจอร และทางสัญจร

ภาพที่ 74 แสดง Lay-out Plan (ชั้น 7) ของโครงการ
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เวลาที่เปดใหบริการ
เวลาในการเปดใหบริการ จะเปดหลังจากทางหางสรรพสินคาเปดแลว ประมาณครึ่งชั่วโมง
เพื่อใหพนักงานมีเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณที่จะใหบริการแกลูกคา และจะปดการใหบริการในเวลา
21.00น.ในสวนของโรงละคร สวนโรงเรียนสอนการแสดง จะปดการใหบริการในเวลา 19.00 น. เวลา
การทํางานของเจาหนาที่และพนักงานตองมากอนเวลาเปดและกลับหลังเวลาปด เพื่อเตรียมความ
เรียบรอยและตรวจสอบความเรียบรอยกอนกลับ เวลาทําการ คือ 10.00 น. – 21.30 น. วันอังคาร –
วันอาทิตย และ หยุดวันจันทร
พฤติกรรมการใชงานของโครงการ แบงเปน 2 กลุม คือ ผูใชบริการ และผูใหบริการ

ภาพที่ 75 แสดงพฤติกรรมการใชงานของผูใชบริการและผูใหบริการ

บทที่ 6
การแปรรูปเพื่อการออกแบบโครงการ
การศึกษาขอมูลและวิเคราะหในตัวแปรตางๆนั้น นํามาสังเคราะหและแปรรูปเพื่องาน
ออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ เพื่อใหเขาใจการกระบวนการแปร
รูปและกระบวนการออกแบบนั้น ผูศึกษาจึงขอแสดงรายละเอียดดังนี้
คําสําคัญ (Key word) ในการออกแบบ
การศึกษาและวิเคราะหจากการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลางนั้น ซึ่งการเลนของ
เด็กๆเปนกิจกรรมที่เลนสืบทอดตอกันมา ในอดีตนั้นมีจุดมุงหมายในการเลนเพื่อฝกฝน ปองกันตัว ใช
ในยามศึกสงคราม และในยามที่มีความสงบ จะมีการเลนเพื่อการเลนออกกําลังกาย ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและผอนคลายความตึงเครียด จากงานวิจัยของ รศ.ชัชชัย โกมารทัต พบวาการละเลน
พื้นบานของเด็กไทยภาคกลางในสมัยกอนโดยสวนใหญ มีวิธีการเลนเปนแบบชิงที่หมาย และรองลงมา
คือ แบบไลจับ เปรียบเสมือนการไดทดลองและทดสอบความสามารถ ความคลองแคลววองไว การ
ทรงตัวที่ดี ความแมนยํา การควบคุมอารมณของตนเองเชน การรูจักยั้งคิด ความอดกลั้น การรูจักเก็บ
ความรูสึก ความเชื่อมั่นในตนเอง ความอดทน ความมุมานะ มีความพึงพอใจ การผอนคลาย ความ
มัน่ คงทางอารมณ แตการละเลนพื้นบานของเด็กไมไดเนน การเอาชนะกัน แตมุงที่การเลนแบบงายๆ
เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน ทุกคนสามารถเขารวมเลนไดเมื่อรูวิธีการเลน ไมจําเปนตองฝกทักษะนั้นๆ
มากอนก็สามารถเลนได ทั้งหมดนี้ก็คือ “วิ่งตามเสน ” นั่นเอง และรูจักคิด การรูจักสังเกต การรูจัก
แยกแยะความแตกตาง มีเหตุมีผล การรูจักตัดสินใจ การแกไขปญหา การเคารพในสิทธิของผูอื่น การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น การปรับตัวเขากับสวนรวม การเคารพกฎกติกา การเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความรวมมือ คือ “เลนตามกฎ” จึงนําไปสู
Key Word คือ “วิ่งตามเสน เลนตามกฎ ”จากบทวิเคราะหและการตีความนั้นจาก
ลักษณะวิธีการเลนจะเห็นลักษณะการเคลื่อนไหวที่โดดเดนกวาประเด็นอื่นๆ จึงนําเอา มาเปรียบเทียบ
กับพฤติกรรมการเลนของเด็ก คือ 1)สราง 2)เลียนแบบ 3)ทดสอบ และ4)สํารวจ เพือ่ นําไปออกแบบ
สภาพแวดลอมภายในของโครงการไดดังนี้
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ภาพที่ 76 แสดงความเชื่อมโยง ระหวางการละเลนพื้นบานของเด็กกับการเปนนักแสดง

วิเคราะหจากพฤติกรรมการเลน กรรณิการ สุสม (2533) กลาวไววา เด็กแตละคนจะมี
วิธีการเลนซึ่งพัฒนามาจากขั้นตอนการเลนซึ่งเรียกวาพฤติกรรมการเลน การเลน
ของ เด็กอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ และความพรอมของเด็ก ซึ่งสามารถแบงพฤติกรรมการเลนของเด็กได
4
แบบ และเปรียบเทียบกับโปรแกรมของโครงการ เปนดังนี้ คือ
1. การเลนเลียนแบบ (Imitation) เปรียบกับโปรแกรมเกี่ยวกับการสังเกต
2. การเลนสํารวจ(Exploration)
เปรียบกับโปรแกรมเกี่ยวกับการใชเสียง
3. การเลนทดสอบ (Testing)
เปรียบกับโปรแกรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
4. การเลนสราง (Construction)
เปรียบกับโปรแกรมเกี่ยวกับอารมณ
ผลจากการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นความสัมพันธของการละเลนพื้นบานของเด็ก ที่มี
ความเชื่อมโยงกันระหวางการละเลนพื้นบานของเด็กกับการเปนนักแสดง จากการศึกษาพบวา สิ่ง
สําคัญของการละเลนพื้นบานคือ ประสาน -สอดรับกัน ทําใหผูเลนรูจักตําแหนงหนาที่ของตน โดยแต
ละตําแหนงมีความสําคัญที่แตกตางกัน บางครั้งผูเลนแสดงถึงความมีไหวพริบปฏิ ภาณ การตัดสินใจ
แกไขปญหานั้นๆ ได ในระยะเวลาอันสั้น มีการรวมแรงรวมใจกัน สามัคคีกัน โดยการละเลนพื้นบาน
นั้นเกิดขึ้นจากภูมิปญญาของทองถิ่นที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม บางก็จะสอดแทรกคติ
คําสอนไปในการเลนดวย และรวมไปถึงการออกทาทาง รองรํา ประกอบการเลนเพื่อใหเกิดความ
สนุกสนานยิ่งขึ้น ทําใหเด็กสามารถพัฒนาและเรียนรูดานภาษาอีกดวย
สรุป นัยยะของภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กนั้น คือเรื่องราวที่พูดถึงเรื่องการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนตอรางกาย จิตใจอารมณ สติปญญา และสังคม รวมถึงความหวงใยลูกหลาน
สอดแทรกคติสอนเด็ก เรื่องธรรมชาติวิทยา หรือประสบการณ และเนื้อหาวิธีการเลนมีการเลียนแบบ
จากสิ่งรอบๆตัว ในทองถิ่นนั้น สรุปไดวาความสําคัญของการละเลนพื้นบานของเด็กเปรียบเหมือน
การเลียนแบบ เพื่อสรางความสามัคคีกันในกลุมของเด็กๆ โดยจะเกิดพัฒนาการดานตางๆผาน
การละเลนพื้นบาน ที่ชวยในการสงเสริมเด็กๆ ใหมีความเขาใจทางดานภาษา รวมถึงพัฒนาทางดาน
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รางกายจิตใจ อารมณ และทางดานสังคมวิทยา ใหเปนผูนําและผูตามที่ดีในภายภาคหนา และยัง
เปนการสรางความสนุกสนานและการผอนคลายอีกดวย

ภาพที่ 77 แสดงความสัมพันธของการละเลนพื้นบานของเด็กกับสถาบันศิลปะการแสดง
จากภาพที่ 94 ดังกลาวจึงสรุปความสัมพันธของ การละเลนพื้นบานของเด็ก กับสถาบัน
ศิลปะการแสดงไดวา การละเลนพื้นบานของเด็กนั้นจะสื่อออกมาเปนรูปแบบของการเคลื่อนไหว
รางกายและสงเสียงโตตอบกัน ที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของทองถิ่น สงผานโดยใชการเลน
และวัสดุอุปกรณที่จัดหาไดงายตามธรรมชาติหรือของเหลือใชมาเปนอุปกรณเสริมสรางจินตนาการ
สวนสถาบันศิลปะการแสดงนั้น จะมีการสรางโปรแกรมที่จะสงเสริมพัฒนาการในอีกแบบ
หนึ่ง ออกมาเปนรูปแบบที่เปนสถานที่การเรียนการสอน คือสรางทักษะใหแกเด็ก ฝกฝนควบคุมการใช
ลมหายใจเวลาใชเสียง และยังมีการใชเสียงที่ถูกตอง สามารถแสดงออกตามบทบาทที่ไดรับ สามารถ
ตัดสินใจในการแกไขปญหาเฉพาะหนา มีเทคนิคสมัยใหม ทั้งวัสดุ อุปกรณ ของเลน ที่ จะทําใหมีการ
กระตุนจินตนาการเพื่อพัฒนาการใหมากยิ่งขึ้น
โดยทั้งสองรูปแบบนี้ คือมีการสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กเหมือนกัน แตภูมิปญญา
การละเลนพื้นบานนั้น จะชวยทําใหเกิดความสนุกสนาน เกิดความสามัคคีขึ้นอีก ความสัมพันธของทั้ง
2 สิ่งนี้มีลักษณะที่สอดคลองกัน ผูวิจัยจึงทําการออกแบบตกแตงภายใน สถาบันศิลปะการแสดง
สําหรับเยาวชน โดยใชแนวคิดมาจากการละเลนพื้นบานของเด็กไทย เพื่อตรงกับวัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้ ภายใตแนวความคิดของงานที่วา “วิ่งตามเสน เลนตามกฎ”
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ภาพที่ 78 แสดงแนวความคิด Key Word
การนําผลวิเคราะหนัยยะ ดานนามธรรมที่ไดจากการศึกษาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย
ภาคกลางมาคลี่คลาย เปนรูปแบบนามธรรม เพื่อนําไปใชในการออกแบบสถาบันศิลปะการแสดง
สําหรับเยาวชน ทั้งเรื่องของ เสน รูปราง รูปทรง พื้นผิวสัมผัส และโทนสี แบงออกเปนสวนตางๆ
ดังนี้

ภาพที่ 79 แสดงการวิเคราะหการแทนคาทัศนธาตุ
การลําดับแนวคิดในการออกแบบ
จากการศึกษาการละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง สามารถนําผลวิเคราะหมาใช
สําหรับการออกแบบภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ ดังนี้
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Design Concept ไดแทนคาจากลักษณะวิธีการเลน ซึ่งเปนรูปแบบวิธีการเลนที่นิยม
เลนกันสวนใหญในภาคกลาง คือ รูปแบบวิธีเลนแบบชิงที่หมาย ซึ่งรูปแบบนี้ยังสามารถพบเห็นไดใน
ปจจุบัน ซึ่งแสดงถึงการกําหนดเปาหมาย ลักษณะการเลนนี้จะสามารถสื่อไดงายและมีความ
สนุกสนานมากที่สุด ดังนั้นการวางผังของอาคารพื้นที่แหงนี้จึงสื่อออกมาในลักษณะ Metaphor
ถึงการไปยังเปาหมาย เปรียบเสมือนอยูในเกมการละเลน และเพิ่มดวยงานตกแตงภายนอกของ
โครงการ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางภายนอกและภายในโครงการ และการเลือกใชสี
หลักของโครงการนั้น มาจาการวิเคราะหและแปรรูปเพื่อการออกแบบภายใน ผูวิจัยไดคิดเปรียบ
เปรยกับการละเลนพื้นบานของเด็กไทย เหมือนกับการวิ่งไปตามเสน เลนไปตามกฎ หรือเลนตาม
เปาหมายที่วางไว ที่มีทั้งความสนุกสนานที่สงผานถึงเด็ก ดังนั้นสีที่ได คือสีที่มาจากธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมรอบๆตัว และใหความรูสึกปลอดภัยแกเด็ก

ภาพที่ 80 แนวทางการจัดวางผังโดยเปรียบเปรยกับกระบวนการเลน
Lay-out Plan ไดนําแนวความคิดดานการเกิดการละเลนพื้นบานของเด็กไทย
(กลางแจง-ในรม) ซึ่งเกิดจากลักษณะภูมิศาสตรของพื้นที่ที่มีฤดูรอน ฤดูฝนและฤดูหนาว
มาลงใน
แปลน เพื่อสื่อใหเห็นถึงการใชพื้นที่ใชสอยไดตามฤดูกาล และการเชื่อมตอการใชพื้นที่ตามโปรแกรม
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ภาพที่ 81 แสดงแนวคิดการวาง Zoning Plan
Public Area คือพื้นที่ สวนตอนรับ จะมีสวนประชาสัมพันธ ลงทะเบียน และพื้นที่สวน
สํานักงานออฟฟศ (ฝายบริหาร) พื้นที่สวนนี้ ไดนําแนวความคิดของกาฟกไขและรีรีขาวสาร ที่มี
เนื้อหาการปกปอง ความหวงแหนและการคัดเลือก มาเปน concept ในการออกแบบ ไดนํามาถอด
เปน เสน รูปราง รูปทรง จังหวะ รวมทั้งนัยยะของการละเลนพื้นบาน

ภาพที่ 82 กระบวนการคิดกอนนํามาแปรรูปสูงานออกแบบ
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ภาพที่ 83 ทัศนียภาพภายในพื้นที่สวนหนาทางเขาและสวนตอนรับ
Play Ground คือพื้นที่โลงใหเด็กๆวิ่งเลน จะมีทั้งสวนที่เปนลานสนามหญา และสวน
ลานที่ฉีดโฟมกันลม และบอทรายสําหรับทํากิจกรรม พื้นที่บริเวณนี้ ไดนําแนวความคิดจากรีรี
ขาวสาร เตยและมอญซอนผา ที่มีเนื้อหากลาวถึงบริบทและสิ่งแวดลอม มาเปน concept ในการ
ออกแบบ ไดนําเนื้อหาวิธีการเลนมาถอดเปน เสน สี จังหวะการวางลวดลายพื้นสนามและที่นั่งดูแล
ลูกหลาน

ภาพที่ 84 กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบ และทัศนียภาพสนามเด็กเลน (ลานกลางแจง)
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Learning Area เปนพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับ เด็ก และเปนพื้นที่ประชุมของผูปกครอง
ดวย โดยพื้นที่นี้ไดนําแนวความคิดจากมากานกลวยและเดินกะลาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจินตนาการ มา
เปน conceptในการออกแบบ ไดนําเนื้อหาของวิธีการเลนมาถอดเปน เสน สี รูปราง รูปทรง จังหวะ

ภาพที่ 85 กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบ และทัศนียภาพภายในหองเรียน
Game Area เปนพื้นที่สําหรับเด็ก และเปนพื้นที่ที่ผูปกครองสามารถมายืนแอบดูไดดวย
โดยพื้นที่นี้ไดนําแนวความคิดจากการเลนกระโดดเชือกหมู ที่มีเนื้อหาของความพรอมเพรียงและชาง
สังเกต มาเปน concept ในการออกแบบ ไดนําเนื้อหาของวิธีการเลนมาถอดเปน เสน สี รูปราง
รูปทรง

ภาพที่ 86 กระบวนการแปรรูปสูงานออกแบบ และทัศนียภาพภายในสวนพื้นที่เลนในรม
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Material แนวคิดสําหรับการกําหนดวัสดุที่ใชในโครงการ คือการเลือกวัสดุใหเหมาะกับ
การเลน ของเด็ก โดยคํานึงถึง ปลอดภัย ของเด็กในแตละวัย อีกทัง้ ยังมี การกระตุนและการสงเสริมให
เด็กไดเรียนรู สรางบรรยากาศของหองเรียน ทําใหเกิดประกายของความรูสึกกระหายใครรู

ภาพที่ 87 แสดงการกําหนดวัสดุที่ใชในโครงการ
Detail แนวคิดในการออกแบบ LOGO คือ การแสดงเปนการประสานงาน โดยแบงตาม
หนาที่รับผิดชอบของตน จึงนํามาเปนแนวความคิดในการออกแบบ LOGO ที่สื่อถึง “วิ่งตามเสน เลน
ตามกฎ” ดังนี้คือ การบรรลุเปาหมายของแตละคน จะไมเทากัน สื่อถึงการพัฒนาการของเด็กในแตละ
ดาน วางอยูบนพื้นหลังเปนพื้นที่ที่เล็กใหญไมเทากัน เปรียบเสมือนกฎกติกาตามที่กําหนดในพื้นที่นั้นๆ

ภาพที่ 88 แสดงที่มาของสัญลักษณ (LOGO) ของโครงการ
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ภาพที่ 89 แสดง Pattern Floor Plan / Floor 6 th

Working Drawing แบบรายละเอียดสําหรับการกอสราง โดยดูตัวอยางรูปภาพที่ 106-113

ภาพที่ 90 แสดง Furniture Lay-out Plan / Floor 6 th
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ภาพที่ 91 แสดง Furniture Lay-out Plan / Floor 7 th
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ภาพที่ 92 แสดง Pattern Floor Plan / Floor 7 th
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ภาพที่ 93 แสดงแบบขยาย ทางเขาและสวนตอนรับ
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ภาพที่ 94 แสดง Pattern Floor Plan สวนโถงตอนรับ
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ภาพที่ 95 แสดง Refected Ceiling Plan สวนตอนรับ
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ภาพที่ 96 แสดง Elevation สวนโถงตอนรับ
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Perspective view ภาพทัศนียภาพภายในของโครงการ แสดงบรรยากาศซึ่งแปรรูปจากการศึกษา
การละเลนพื้นบานของเด็กไทยภาคกลาง

ภาพที่ 97 แสดงบรรยากาศภายนอก/ดานหนาทางเขา (ชั้น 6) ของโครงการ

ภาพที่ 98 แสดงบรรยากาศดานหนาทางเขา (ชั้น 6) ของโครงการ
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ภาพที่ 99 แสดงบรรยากาศภายในโถงตอนรับ (ชั้น 6) ของโครงการ

ภาพที่ 100 แสดงบรรยากาศภายในโถงพักคอย (ชั้น 6) ของโครงการ
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ภาพที่ 101 แสดงบรรยากาศภายในโถง (Pre-Function) (ชั้น 6) ของโครงการ

ภาพที่ 102 แสดงบรรยากาศภายในโถงตอนรับ สวนหนาโรงละคร (ชั้น 7) ของโครงการ
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ภาพที่ 103 แสดงบรรยากาศภายในโรงละคร (ชั้น 7) ของโครงการ

ภาพที่ 104 แสดงบรรยากาศ Play Ground (ชั้น 7) ของโครงการ
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ภาพที่ 105 แสดงบรรยากาศ Zone Learning Area (ชั้น 6) ของโครงการ

ภาพที่ 106 แสดงบรรยากาศ Zone Game Area (ชั้น 6) ของโครงการ

ภาพที่ 107 แสดงบรรยากาศ Zone Waiting Area (ชั้น 6) ของโครงการ

124

ภาพที่ 108 แสดงบรรยากาศ Zone Meeting Area (ชั้น 6) ของโครงการ

ภาพที่ 109 แสดงบรรยากาศ Zone Audition Area (ชั้น 6) ของโครงการ
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บทที่ 7
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
การศึกษาภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย ไดทําใหทราบประวัติความเปนมา
รูปแบบ และแนวคิดที่นํามาใชในการออกแบบตกแตงภายในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน
รวมถึงการศึกษาตัวแปรควบคุม ผังองคกรการบริหารภายใน พฤติกรรม จิตวิทยาผูใชบริการ - ผู
ใหบริการ และการวิเคราะหบริบทของพื้นที่ สภาพแวดลอมภายในโครงการ ทําใหไดแนวความคิด
ใหมในการออกแบบตกแตงภายใน สถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชนแนวใหมซึ่งเขากับยุคสมัย
ในปจจุบันและตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย
ผลจากการวิเคราะหถึงรูปแบบการประยุกต ตีความ ตัดทอน เปรียบเปรย ตางๆ ซึ่งได
นําแนวความคิด ภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของเด็กไทย เพื่อการออกแบบที่ใชแนวคิดทั้งรูปธรรม
และนามธรรม จนเกิดงานออกแบบตกแตงภายใน ในรูปแบบใหมที่ทันสมัย และสมบูรณเหมาะสมกับ
สังคมปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
1. การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมของการละเลนพื้นบานของเด็กไทยในปจจุบัน ไมได
รับความนิยมในการเลนเชนในอดีต การหลังไหลเขามาของเทคโนโลยี ทําใหคานิยมของคนรุนใหม
เปลี่ยนไป การหาขอมูลในอนาคตอาจจะลดนอยถอยลง
2. งานวิจัยฉบับนี้มุงเนนการศึกษาลักษณะวิธีการเลน และคุณคาของการละเลนพื้นบาน
ของเด็กไทย (ภาคกลาง) แตเพียงอยางเดียว ดังนั้นจึงขอเสนอแนะผูที่สนใจการละเลนพื้นบาน ให
ศึกษาเพิ่มเติมในภาคอื่นๆ ที่มีความนาสนใจไมแพภาคกลาง เพราะเปนวิถีชีวิตในทองถิ่นที่แตกตางกัน
ซึ่งเปนอัตลักษณของพื้นที่นั้นๆ
3. ผูวิจัยอยากใหภาครัฐ สถาบันการศึกษาหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ เขามามีสวน
รวมกับการอนุรักษการละเลนพื้นบานของเด็กนี้อยางจริงจัง รวมถึงมีการเผยแพรประชาสัมพันธให
คนรุนหลังไดทราบถึงคุณคาความสําคัญของการละเลนพื้นบานของเด็ก ที่ไดสืบทอดจากรุนสูรุนตอไป
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บทสัมภาษณ

คําถาม

กลุมผูรูและผูเชี่ยวชาญ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ 2555 เวลา 11.00-12.00 น.
เครื่องมือวิจัยสัมภาษณดวยการจดบันทึก
ชื่อผูใหสัมภาษณ รองศาสตราจารย ชัชชัย โกมารทัต
หนวยงานที่สังกัด สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-2181014 ,0817508321
1) เหตุใดอาจารยจึงสนใจการละเลนพื้นบานและกีฬาพื้นเมืองของไทยครับ

คําตอบ

ก็เพราะการละเลนพื้นบานและกีฬาพื้นเมืองของไทย คือ 1) มันเลนงาย 2) มันสนุก
3) มันประหยัด 4) มันเลนรวมกันไดหลายคน 5) มันปรับวิธีการเลนตางๆใหไดตาม
ความเหมาะสมกับความตองการที่เราจะเลน และที่สําคัญคือ
6) มันสอดแทรก
วัฒนธรรม และวิ๔ชีวิตของคนไทยเอาไว สวนประเด็นที่ไมพูดไมได มันก็คือ 7) ใน
เรื่องของคุณคา เพราะเลนแลวมันไดประโยชนทางดานรางกายและสุขภาพ ผม
ทํางานดานวิจัยเรื่องนี้มาก็พยายามที่นําหลักทางดานวิทยาศาสตรมาอธิบาย ก็พบวา
มันใหคุณคาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ไมไดแตกตางไป
จากกีฬาสากล และบางอยางจะดีกวาดวยซ้ําไป ก็เลยสนใจเรื่องพวกนี้

คําถาม

2) การละเลนพื้นบานและกีฬาพื้นเมือง มีลักษณะการเลนที่สอดคลองกับการ
พัฒนาของเด็กและเยาวชนในแตละทองถิ่นอยางไรครับ

คําตอบ

อยางที่พูดไปเมื่อกี้นี้ ประโยชนคือ มันเลนงาย มันใหคุณคากับเด็ก และที่สําคัญ
มากๆคือ เรื่องของวัฒนธรรม เพราะปจจุบันนี้เด็กก็มักจะเลนแตกีฬาสากล ซึ่งก็
นํามาจากตางชาติ วัฒนธรรมของตางชาติก็หลั่งไหลเขามา จนกระทั่งเด็กไทยเราลืม
การไหว ปจจุบันนี้ก็แทบจะไมไหวกันแลว หรือการเคารพนอบนอม ผูใหญ เคารพผู
อาวุโสสูงกวา การมีมารยาทในการเลน ตางๆเหลานี้ รวมถึงวัฒนธรรมที่เปน
สิ่งแวดลอมรอบๆตัวเรา ไมวาจะเปนสถานที่ ตนไม ธรรมชาติ เด็กแทบจะไมเขาใจ
มัน ยกตัวอยางเชน แยลงรู เด็กก็ไมรูจักแลววามันเปนอยางไร หรือขี่มาตาบอด
อาจพอเขาใจบางแตไมรูวามันเปนยังไง หรือขวางลิง ก็เห็นลิงแตไมทราบ
ความสัมพันธของลิงกับคนวาเปนอยางไร ซึ่งตามที่ยกตัวอยางเชน แยเด็กสมัยนี้ก็ไม
รูจักแลว ทั้งๆที่แยเปนสัตวเชิงเศรษฐกิจพื้นบาน ชาวบานจับมากิน เปนโปรตีนที่ดี
และแยจะขุดรูอยูตามพื้นดิน ชวยทําใหดินรวนซุย ลักษณะการเลนก็ไมรูจัก คุณคาก็
ไมเขาใจมัน คือมองขามมันไป คิดวาการเลนฟุตบอล บาสเกตบอล เกมสากลตางๆ
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เห็นวามันมีคุณคาจึงนิยมกัน แตจริงๆแลว การละเลนพื้นบานและกีฬาพื้นเมืองของ
ไทยเรา มีประโยชนในเชิงของความสนุกสนาน มากมายมหาศาลในเชิงนันทนาการ
เรียกวา เปนการบันเทิงเริงรมณ อยางประหยัดดวยซ้ําไป เพราะไมตองไปซื้อไปหา
อะไร เลนไดงาย คุณคา สมรรถภาพทางกายไดไมแตกตางไปจากกีฬาสากล มัน
ขึ้นอยูกับชนิดของการเลนแตละชนิด มันจะมีคุณลักษณะที่แตกตางกันไป ประโยชน
เหนือสิ่งอื่นใด คือทุกวันนี้ เด็กไทยไมไดไปเกี่ยวของกับธรรมชาติ หรือวิถีชีวิตของ
ไทยมากเทาไรนัก ทุกวันนี้ก็นั่งอยูหนาคอมพิวเตอร เลนเกม เลนแชตกัน ซึ่งมันอยู
คนละโลกกับความเปนจริง แตการละเลนพื้นบานมันเปนการถายทอดมาจากวิถีแหง
ความเปนจริง ของชีวิตคนในทองถิ่นนั้นๆ เชน ไอเขไอโขง มันก็ทําใหเขาใจไดวา
บานเรามีไอเข(จาระเข) ซึ่งมันเปนสัตวดุราย ชาวบานก็อยางลงไปยุงกับมัน จะโดน
กัดเอา จึงเลียนแบบมาเปนวิธีการเลน เปนตน หรือวา เตย ซึ่งเปนตารางสี่เหลี่ยม
วิธีเลนคือ ยืนบนเสนคอยกัน ไมใหอีกฝายวิ่งผานไปได มองดูดีๆคือ เสนตาราง
เปรียบไดกับทองนานั้นเอง เวลาฤดูน้ําหลาก ก็จะทวมทองนา เด็กๆก็จะวิ่งเลนกัน
ตามคันนา ไอที่เปนเสนตารางๆมันก็คือ คันนานั้นเอง มันก็ทําใหเขาใจถึง
สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น
คําถาม

3) ลักษณะของการละเลนพื้นบานและกีฬาพื้นเมืองของไทย มีความเปนภูมิปญญา
ของไทยอยางไรครับ

คําตอบ

มันเยอะนะ ที่พูดไปเมื่อกี้ก็พูดไปหมดแลว ซึ่งความเปนภูมิปญญาชัดๆ เชน แยลงรู
คือการเอาเชือกมาผูกเอว แลวก็หันหลังใหกัน โดยเลนกันประมาณ 3-4 คน แลว
นําเอาปลายเชือกมาผูกกันไว และในแตละคน จะมีธงปกไวดานหนาแตละคนหาง
เทาๆกัน เมื่อเริ่มเลน ตางคนตางเยอกันเพื่อชิงธงที่ปกอยูตรงหนา โดยใชมือในการ
ควาธง ไดกอนก็จะเปนผูชนะ ในระหวางที่ดึงหรือเยอกันโดยใชแรง ภูมิปญญาที่ได
คือ หากยืนสูงๆมันก็จะโคลงเคลง ไมมั่นคง แตถารูจักยอตัวลง หมอบลงต่ํา
เหมือนกับ แย และธงก็เปรียบเสมือนกับรู ในการคลานจะมีฐานในการเกาะยึดได
มากกวา มันก็ตรงกับหลักวิทยาศาสตรวา จุดศูนยถวง( Center of Gravity : CG.)
และตรงกับเรื่องของความฝดและแรงเสียดทาน (friction) ทําใหเกิดความมั่นคงมาก
ขึ้น คนที่คลานจึงมีโอกาสชนะคนที่ยืน และในเกือบทุกการละเลนสามารถอธิบายได
หมดวาภูมิปญญาของไทยเปนอยางไร ในการเลน ของเด็กจะไดเรียนรูวาควรป ฏิบัติ
ตัวอยางไร ในขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูวา แยเปนสัตวที่มีลักษณะอยางไร
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4) พอดีจะถามถึงหลักการที่สอดคลองหรือสัมพันธกับวิทยาศาสตรอยางไรบาง

คําตอบ

ก็อยางที่พูดไป หรือยกตัวอยางการเลน เชน เสือกินวัว โดยวิธีการเลน โดยใหเสืออยู
นอกวง และวัวก็อยูในวง เริ่มเลน เสือก็พยายามที่จะเขามาในวง เพื่อจับวัวที่อยูในวง
คนที่จับมือกันและลอมวง เปรียบเสมือนรั้ว แตเปนรั้วที่มีชีวิต เสือก็จะพยายามหา
ชอง หรือรั้วบริเวณใดที่ออนแอ เสือก็จะพยายามแทรกตัวเขาไป สวนวัวก็จะตอง
พยายามหนี ซึ่งรั้วก็จะเปดใหวัวหนี ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ ความสัมพันธในเชิง
วิทยาศาสตรสังคม ที่รูจักจังหวะในการกีดกัน และในการหลีกหนี หรือสังคมวิทยา
แตในขณะเดียวกัน วัวตองรูจักคิดวา จะหนีไปทางไหน จะหลบไปทางไหนถึงไมเจอ
เสือ สวนเสือเองก็ตองพยายามดูวาชองไหนแข็งแรง เขายาก และเวลาที่รั้วออนแรงก็
จะตองกระโดดขาม ซึ่งเปนการใชสติปญญาในการเคลื่อนที่ จะเคลื่อนที่ ในขณะที่
เลน คนเราจะเขาใจผิด คิดวาเวลาเคลื่อนไหว จะเคลื่อนไหวไปอยางนั้น แตจริงๆ
แลว จะเปนความฉลาดในการเคลื่อนไหว หรือความฉลาดในการเลน ( PQ) ในหลัก
ที่วา ถาเราเคลื่อนไหวอยางฉลาด ก็จะไดประโยชนสูงสุด ในขณะเดียวกันก็จะ
สูญเสียนอยคือ ประหยัด เชน ถาเสือเขาไปสวนที่ออนแอ เสือก็จะสามารถจับวัวได
งายขึ้น หากเสือไมรูจักคิด ถารั้วต่ําก็ใชวิธีกระโดดขาม อันนี้จะตองตัดสินใจ ตอง
รูจักใชสติปญญาในการคิด คนที่เปนรั้วก็ไดประโยชนคือ จริงๆแลวเปนการชวยกัน
ปจจุบันนี้เปนภูมิปญญาไทยที่ฝกใหคนที่อาจจะเคลื่อนไหวแขนติด ไหลติด
เคลื่อนไหวไมคอยคลองตัวนัก เพื่อนก็จะชวยดึงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับหลักการทําเวช
ศาสตรฟนฟูทางกาย ทางการแพทย ที่ใชวิธีนี้คือ หาคนมาชวยดึง ชวยเหยียด ชวย
ยก หลังจากการผาตัดใหมๆ ดังนั้น เสือกินวัว จึงเปนการชวยยก ชวยกระโดด เพื่อ
ทําใหแกปญหาเรื่องขอติด เปนตน

คําถาม

5) พบปญหาของการสงเสริม การละเลนพื้นบานและกีฬาพื้นเมืองของไทยอยางไร
บางครับ

คําตอบ

ปญหาคอนขางเยอะ เนื่องจากวา รัฐบาลเอง หนวยงานที่เกี่ยวของไมใสใจในเรื่อง
พวกนี้อยางจริงจังนัก ก็ทําพอใหเปนพิธีตามฤดูกาล ตามโอกาสที่มันควรจะทํา แต
ไมไดสงเสริมกันอยางจริงจัง และอยางตอเนื่อง ภายในทองถิ่นอาจมีการเลนอยูบาง
แตก็ไมไดสงเสริมจากหนวยงานที่เปนหนวยงานกลางของรัฐบาล ภาคเอกชนก็
มองขาม ปญหาใหญคือ เราไมอยากไปพูดถึงอิทธิพลของกีฬาตางชาติมากนัก เพราะ
มันเปนธรรมดาของโกลบอลเน็คเวิรค เรื่องของโลกาภิวัฒน แตรัฐบาลหรือกลุมคนที่
มีสวนเกี่ยวของทั้งหลาย มันจะตองมาคํานึงถึงวา เฮย.. ถาเราสูญเสียวัฒนธรรม
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โดยเฉพาะการเลนไป เราก็เหมือนการสูญเสียความเปนชาติ วัฒนธรรมมันคงไมได
หมายถึงแคกริยา ทาทาง มารยาท หรือการรายรํา การเลนดนตรีเทานั้น แตมัน
รวมถึงทุกสิ่งทุกอยาง ที่มันสืบทอดตอๆกันมา แลวมาเปนรูปแบบที่มันชัดเจน
การละเลนของไทยก็มีหลายเรื่องหลายราว หลายรูปแบบ หลายวิธีการเลน ที่ชัดเจน
วามันเปนของไทยๆ อยางที่บอกแลววา มันสอดแทรกภูมิปญญา สอดแทรกวิถีชีวิต
และสอดแทรกความเปนอยูแบบไทยอยูในนั้น ถาหากเราไมเรียนรูเราจะไมเขาใจ
ธรรมชาติของความเปนไทย แตเรากลับไปสนใจธรรมชาติของตางชาติ สิ่งแวดลอม
มันตางกัน มันทําใหเราเปไปหมด และสิ่งดีๆของเราก็จะถูกละทิ้งไป ขาดความสนใจ
ปญหาใหญก็คือ 1) ขาดการดูแลจากภาครัฐ ทั้งๆทีหากดูแลอยางจริงๆจังๆ สิ่งนี้
เปรียบเสมือนรั้ว ที่จะสรางภูมิคุมกันคนในชาติ ใหมีความเขาใจ มีความมั่นคงในแง
ของวัฒนธรรมของไทยไดสวนหนึ่ง แตอาจจะไมไดทั้งหมด 2) ปญหารองนาจะคือ
กระแสในเรื่องมีเดีย ( Media) ทั้งหลาย ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต ทีวีโทรทัศน ซึ่ง
ปลุกเราใหเด็กเราหันไปสนใจสิ่งที่มันไกลตัว แตดูแลวมันสนุกสนาน ทาทาย เรื่อง
พวกนี้อยูที่วาใครจะปลุก ลองรัฐบาลปลุกกระแสการละเลนพื้นบานมาซิ ทําไม
เด็กไทยจะไมสนใจ คือทําประเด็นใหมันนาสนใจ ยกตัวอยาง คือ ทําอะไรก็
สอดแทรกภูมิปญญาไทยที่เกี่ยวกับการละเลนพื้นบาน แลวสอดคลอง และสามารถ
เลนไดทั้ง พอแม พี่นอง ครอบครัว ไปเลนตรงโนนก็ได ไปเลนตรงนี้ก็ได ยกตัวอยาง
การละเลน ตังเต ลองพอแมลูก เลนดวยกัน ความแข็งแรงก็เกิดขึ้น พลังกลามเนื้อก็ดี
ขึ้น ความสัมพันธก็ดีขึ้น ในอีกแงมุมหนึ่ง คือไดประโยชนในเชิงการเลนดวย ได
ประโยชนในชีวิตประจําวัน มันก็นาจะดี
คําถาม

6) หากเรานําเทคโนโลยีมาผสมกับการละเลนพื้นบาน ในความคิดของอาจารย วา
เปนอยางไรบางครับ

คําตอบ

ก็ไมเสียหายนะ ถาหากเรารูจักใชเทคโนโลยีมาผสมแลว เนนที่การเลนของเรา แตไม
ควรมานําการเลนของเรา คือตองเอาการเลนนํา แลวใชเทคโนโลยีมาสนับสนุน มา
เสริม ก็ขึ้นอยูกับแนวความคิดวาเปนอยางไร เชน เลนขวาวลิง ไปผสมกับเทคโนโลยี
ใหคลายกับการตีเทนนิสในวีเกม แตสรางบรรยากาศใหมันเปนแบบไทยๆ เด็กก็จะได
เรียนรู สภาพแวดลอมของไทย เรื่องของการเลนแบบไทยๆ เปนตน
ผูวิจัยขอกราบขอบคุณเปนอยางสูงที่ทานไดใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณนี้
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คําถาม

กลุมผูเชี่ยวชาญดานการสอนการแสดงเด็ก
วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.30-13.00 น.
เครื่องมือวิจัยสัมภาษณดวยการจดบันทึก
ชื่อผูใหสัมภาษณ ครูปราง
หนวยงานที่สังกัด โรงเรียนสอนการแสดง โดย รสสุคนธ กองเกตุ (The Drama
Academy)
1) ทราบวากอนที่จะรับสมัคร ตองมีการ Audition อยากทราบวาเพื่อจุดประสงค
ใดและควรมีพื้นที่อยางไรครับ

คําตอบ

เพื่อตองการทราบวาผูเรียนมีพื้นฐานหรือไม และจะไดสังเกตการแสดงออกมากนอย
เพียงใด หรือวานาจะจัดเขากลุม-ระดับความสามารถไหนคะ

คําถาม

2) คุณครูมีวิธีการอยางไร ที่จะรับมือกับเด็กที่ไมมีสมาธิในการเรียนการแสดงครับ

คําตอบ

จะใหเด็กที่ยังไมพรอมหรือไมมีสมาธิ นั่งดูเด็กคนอื่นที่พรอมใหทําการซอมการแสดง
กอน เมื่อเด็กเห็นเพื่อนๆเลน ก็จะอยากจะเลนแสดงบางคะ

คําถาม

3) การกําหนดจํานวนผูเรียน และจํานวนครั้งในการเรียน ในแตละหลักสูตร มี
หลักเกณฑอยางไรบางครับ

คําตอบ

ควรจะอยูประมาณ 8-12 ทานคะ และการวางหลักสูตร จากงายๆสนุกสนาน ไปสู
การแสดงที่ยากขึ้นเรื่อยๆคะ

คําถาม

4) ระยะเวลาที่ใชในการเรียนการแสดงสําหรับเด็ก ที่เหมาะสมควรเปน อยางไรครับ

คําตอบ

การเรียนในแตละหลักสูตร ประมาณ 8-10 ครั้งคะ

คําถาม

5) มีขอเสนอแนะอื่นๆ อีกหรือเปลาครับ ที่ผมยังไมไดถามครับ

คําตอบ

การออกแบบเกาอี้สําหรับเด็ก หากเปนลอยตัวควรมีน้ําหนักเบาจะไดไมลมทับเด็ก
เวลาเด็กวิ่งเลนคะ
ผูวิจัยขอกราบขอบคุณเปนอยางสูงที่ทานไดใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณนี้
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คําถาม

กลุมผูรูและผูเชี่ยวชาญ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2555 เวลา 11.00-12.00 น.
เครื่องมือวิจัยสัมภาษณดวยการจดบันทึก
ชื่อผูใหสัมภาษณ ครูศิริพร หิรัญโอภาสวงษ
หนวยงานที่สังกัด โรงเรียนวรรณสวางจิต ถนนพระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
1) ลักษณะการเลนของเด็กในวัย 4-15 ป เปนอยางไรบางครับ

คําตอบ

กอนอื่นตองเลือกการเลนที่เหมาะสม ปลอดภัย ใหแกเด็กในแตละวัยคะ เพราะวา
การเลนของเด็ก เปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาการของเด็ก ทัง้ ทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญาและทางสังคมคะ และการเลนที่ดีจะผานการเลือกสรรโดย
คํานึงถึงความเพลิดเพลิน ความปลอดภัย เหมาะสม และเสริมพัฒนาการ ของแตละ
ชวงวัยในการเลนของเด็กอีกดวยคะ

คําถาม

2) คุณครูมีวิธีการอยางไร ที่จะกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในกิจกรรมที่จัดไว ครับ

คําตอบ

การกระตุนและการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง โดยคุณครูจะลดบทบาทของ
การชี้แนะและลดการอธิบายลงคะ และใหเด็กมีโอกาสริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองมาก
ขึ้นคะ แลวยกยองเด็กที่พยายามเรียนรูดวยตนเอง และสงเสริมใหเด็กไดใช
จินตนาการของตนเองและยกยองชมเชย เมื่อเด็กมีจินตนาการที่แปลกกวาคนอื่นคะ
แลวก็มีจุดที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับอุปกรณเพื่อการสอนที่จัดไวในสิ่งแวดลอม จะตอง
ชวยพัฒนาการใชปญญาของเด็กผานกิจกรรมการสํารวจคะ เพราะเปนวิถีทางที่เด็ก
จะไดเรียนรูตามขั้นตอนของพัฒนาการ แลวก็มีในเรื่องของอุปกรณ คือ ในหองเรียน
จะมีอุปกรณแตละชนิดเพียงชุดเดียวคะ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูเรื่องการแบงปน การให
ความเคารพ และเห็นคุณคาของวัสดุอุปกรณ แลวลักษณะเดนเฉพาะของหองเรียน
คือ สถานการณควบคุมความมีอิสระโดยการจัดอุปกรณ เด็กมีอิสระในการทดลอง
กับชุดอุปกรณ และไดเรียนรูที่จะใชอุปกรณตามจุดมุงหมายของอุปกรณแตละชิ้นคะ
และใชดวยความระมัดระวัง และเคารพในอุปกรณที่ใช รูจักหมุนเวียนกันในการใช
อุปกรณ แลวคืนอุปกรณกลับที่เดิมในรูปแบบเดิมที่พรอมสําหรับคนอื่นจะไดใชตอไป

คําถาม

3) ตองคํานึงถึงอะไรบางครับ ในการจัดสถานที่เลนสําหรับเด็กในวัยนี้

คําตอบ

การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีที่สุดเมื่อสมองเผชิญกับความเครียด และความรูสึกผอน
คลายในปริมาณที่สมดุลกันคะ คือ การตื่นตัวแบบผอนคลาย คือตองสราง
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บรรยากาศของหองเรียน ไมใชใหปลอดภัยเพียงอยางเดียวคะ แตจะตองทําใหเกิด
ประกายของความรูสึกกระหายใครรู ยกตัวอยางเชน บริเวณภายในหองควรจะเปน
กันเอง และสวางไสวเพียงพอคะ ไมจาจนเกินไปเพราะจะทําใหเกิดความรอน เด็กจะ
ขาดสมาธิในการเรียน สามารถใชผามานเพื่อชวยกรองแสงใหอยูในระดับที่พอเหมาะ
ไมควรเปนหองที่มืดจนเกินไป หากหองมีลักษณะมืด ควรเปดไฟ หรือตั้งโคมไฟใน
บางจุดที่จําเปนคะ และหลีกเลี่ยงการใชแสงที่ไมใชแสงธรรมชาติในเวลากลางวัน ใช
เฟอรนิเจอรไมสีธรรมชาติ สีสันบนผนังหองเรียนทาสีออนเพื่อสรางบรรยากาศที่นา
อยู โดยใหเด็กที่ไดมานั่งในหองไดนึกถึงความสดชื่นยามเหมือนอยูใตตนไม ทีอ่ อก
ดอกบานสะพรั่งคะ เปนตน สวนบริเวณกลางแจง จะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรก
เปนสนามเด็กเลนอยูติดกับตัวอาคาร โดยจัดใหใชไดในสภาพภูมิอากาศที่
หลากหลาย พื้นผิวควรแข็งเพื่อใหแหงเร็วเมื่อฝนตกคะ ควรตั้งอยูทางดานที่แดดสอง
ถึง เพื่อใหเด็กๆ ไดรับแสงแดดยามเชา บอทรายควรอยูบริเวณนี้ ไมเลื้อยบนกําแพง
ตนไม และแปลงดอกไมคะ ชวยใหบริเวณนี้เปนสถานที่ที่นาสบายสําหรับเด็กๆ และ
สวนที่สองอยูหางจากตัวอาคารใชเปนที่เลนและออกกําลังกายคะ ควรจัดเปน
อาณาจักรสําหรับเด็ก ทําทางสําหรับรถเข็นและทางสําหรับเดิน โดยออกแบบ
ทางเดินใหโคงไปมานาเดินและผานจุดที่นาสนใจ เนินเขาเปนจุดเสริมที่มีคุณคามาก
ในสนามเด็กจะไดวิ่งขึ้นและลง เปนการใชกลามเนื้อหลายสวนอยางเปนอิสระและ
เปนธรรมชาติคะ สวนหนึ่งของพื้นที่เปนที่ตั้งของชิงชา ไมลื่น ตนไมพุมเตี้ยๆ และ
ปลูกไมดอกหรือพืชผักสวนครัวคะ

คําถาม

4) การเลนของเด็กผูชายและเด็กผูหญิง ในวัยนี้เลนแตกตางกันอยางไรบางครับ

คําตอบ

ความแตกตางทางเพศ ทําใหความสนใจของเลนแตกตางกันไปดวยคะ เนื่องจาก
ธรรมชาติสรางมา รวมถึงการเลี้ยงดูที่แตกตางกัน ธรรมชาติสรางใหเด็กผูหญิงและ
เด็กผูชายมีทักษะทางดานจิตใจและอารมณแตกตางกัน คะ เด็กชายมักชอบทํา
กิจกรรม สนใจเรื่องอวกาศ สวนเด็กผูหญิงจะชอบการเขาสังคมคะ และรูปแบบการ
เลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิง ยังมีผลตอการเลนดวยคะ ถาเด็กผูหญิงไดเห็นแมทํา
หนาที่แมบาน เชน การจัดเตรียมอาหาร เธอจะเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมของแม
เพราะเขากําลังมองหาตนแบบของคนเพศเดียวกัน คะ เชนเดียวกับเด็กผูชาย เมื่อได
เห็นพอทํางานยุงเกี่ยวกับเครื่องไมเครื่องมือ เขาก็มีแนวโนมจะเลียนแบบ เพราะรับรู
วางานดานนี้เปนงานของเด็กผูชายคะ และเด็กผูชายกับเด็กผูหญิง มีความเหมือน
มากกวาความแตกตาง ดังนั้น ไมวาจะเปนเด็กชายหรือเด็กหญิง ควรใหเด็กไดเลนทั้ง
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รถบรรทุกและตุกตา เพราะของเลนแตละอยางจะชวยเสริมสรางพัฒนาการในดานที่
ตางกันคะ

ผูวิจัยขอกราบขอบคุณเปนอยางสูงที่ทานไดใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณนี้
ครับ
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ชุดที่ 1 สําหรับเด็กอายุ 4 – 10 ป (ผูปกครองตอบแบบสอบถาม)
แบบสอบถามความตองการของผูบริโภคตอสถาบันสอนศิลปะการแสดง
เพื่อการออกแบบภายในสถาบัน สอนศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามมี 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูที่มาใชบริการ
ตอนที่ 3 ความตองการของผูที่มาใชบริการ
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
2. คําตอบของทานทุกคําตอบใชเปนขอมูลในการวิเคราะหผลเพื่อการสรางบริการใหตรงกับความ
ตองการของผูเขามาใชบริการ ผลที่ไดจากการวิเคราะหจะนําไปใชเพื่อการออกแบบภายในสถาบัน
สอนศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้นจึงใครขอความกรุณาไดโปรดตอบขอคําถามทุกขอตามความเปนจริงโดย
ไมเวนขอใดขอหนึ่งไว และกรุณาสงกลับคืนเพื่อประโยชนตอการศึกษาตอไป
กรุณาแสดงความคิดเห็นของทาน เพื่อเปนประโยชนในการออกแบบภายในของสถาบัน
สอนศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ ตอไป
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบและตามความคิดเห็นของทาน
โดยกาเครื่องหมาย  ลงใน 
1. เพศ  1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ

3. สถานภาพ

 1. ไมเกิน 20 ป

 3. 31 – 40 ป
 5. 51 – 60 ป

 2. 20 – 30 ป

 4. 41 – 50 ป
 6. 60 ปขึ้นไป

1. โสด
2. สมรส
3. หยาราง, หมาย, แยกกันอยู
4. บุตรหลานของทานปจจุบันกําลังศึกษาอยูในระดับ
1. อนุบาล
2.ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
3. อื่นๆ(โปรดระบุ) …………………….
5 .อาชีพ
1. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2. ธุรกิจสวนตัว
3. พนักงานบริษัทเอกชน
4. แมบาน
5. รับจาง
6. อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………
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6.รายไดเฉลี่ยในครัวเรือนตอเดือน
1. นอยกวา 5,000 บาท
2. 5,000 บาท – 10,000 บาท
3. 10,001 บาท – 20,000 บาท4. 20,001 บาท – 30,000 บาท
5. มากกวา 30,000 บาท
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูที่มาใชบริการ
7. ทานพาเด็กมาเรียนพิเศษเกี่ยวกับการแสดง บอยเพียงใดใน 1 สัปดาห
 1. นอยกวา 2 ครั้ง
 2. 2-3 ครั้ง
 3. 4-5 ครั้ง
 4. มากกวา 5 ครั้ง
8. สถานที่แบบใดที่ทานตองการใหเปนที่ตั้งสถาบันสอนศิลปะการแสดง
1. ในโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา
2. ในหางสรรพสินคา
3. ในแหลงชุมชนใจกลางเมือง
4. ในแหลงชุมชนตามชานเมือง
5. อื่นๆ(โปรดระบุ) …………………………………………….
9. เหตุผลที่ทานเลือกพาเด็กมาเรียนพิเศษเกี่ยวกับการแสดงออกในสถานที่แหงนี้
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. การเดินทางสะดวก
 2. มีที่จอดรถเพียงพอ
 3. บรรยากาศดี
 4. มีกิจกรรมหลากหลาย
 5.สถานที่เขาถึงไดงาย/ไมซับซอน
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
10. ทานคิดวา สถาบันศิลปะการแสดงควรมีบริการสงเสริมพฤติกรรมเด็ก ดานจริยธรรมหรือยกระดับ
จิตใจหรือไม และทานจะใชบริการใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ควรมี
 ไมควรมี
 1. สรางสมาธิ
 2. สรางแรงบันดาลใจ
 3. สรางจินตนาการ
 4. สรางกิจกรรมยกระดับจิตใจ
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
11. ทานพาเด็กมาเรียนพิเศษเกี่ยวกับการแสดงแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. การแสดงบทบาท  2. การรองเพลง
 3. การพูด
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
12. ทานคิดวา ควรมีเจาหนาที่ใหการดูแลและใหคําแนะนําสําหรับเด็ก ดานใด (ตอบไดมากกวา 1
ขอ)
 1. ดานการทดสอบ  2. ดานการใหความรู
 3. ดานความปลอดภัย
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
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13. ระยะเวลาพาเด็กมาเรียนพิเศษเกี่ยวกับการแสดงออกในหางสรรพสินคา /ครั้ง
 1. 1 ชั่วโมง
 2. 2-3 ชั่วโมง
 3. 3-4 ชัว่ โมง
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
14. ทานเลือกใหเด็กเรียนพิเศษในชวงเวลาใด
 1. ตอนเย็นของวันธรรมดา (จันทร-ศุกร)
 2. วันหยุดราชการ (เสารอาทิตย)
 3. วันเสาร
 4. วันอาทิตย
15. ทานคิดวาเด็กมีความจําเปนตองเรียนพิเศษดานการแสดงมากนอยเพียงใด
 1. นอยที่สุด
 2. นอย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากที่สุด
16. ทานพาเด็กมาเรียนพิเศษดวยวิธีการใด
 1. รถยนตสวนบุคคล  2. รถโดยสารประจําทาง
 3. รถแท็กซี่
 4. รถไฟฟา BTS
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
ตอนที่ 3 ความตองการ/ความคิดเห็นของผูที่มาใชบริการที่มีตอสถาบันสอนศิลปะการแสดง
นอย นอย ปาน มาก มาก
รายการขอความ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ดานสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งแวดลอม
1. ความสะอาดของอาคารสถานที่
2. บรรยากาศอบอุน นาสบาย ไมมืดสลัว
3. มีที่นั่งพักคอยที่เพียงพอ
4. การเขาถึงสถานที่งายและสะดวก
5. ที่จอดรถเพียงพอตอความตองการ
6. มีบริการที่นั่งพัก/ดูแลเด็กสําหรับผูปกครองและผูสูงอายุ
7. มีความชัดเจนของปายตางๆ
8. มีหองน้ําสะอาดและเพียงพอ รองรับผูสูงอายุและผูพิการ
9.มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ
10.มีบริการสําหรับเก็บของหรือ ระบบรับฝากของใช
สวนตัวที่ปลอดภัย
11.มีที่เปลี่ยนเสื้อผาชาย-หญิง ในอากาศที่ดี ไมอับชื้น ไมมี
กลิ่นเหม็น มีแสงสวางเพียงพอ
12.มีอางลางมือหรือมีน้ํายาสําหรับทําความสะอาดกอน
เขา-ออก เพื่อปองกันโรคติดตอ
13. มีมุมหรือสื่อเอกสารในการใหความรู
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ดานลานการแสดง สนามเด็กเลน กลางแจงและในรม
14. มีลานการแสดง กลางแจงและในรมของผูมารับบริการ
ที่สะอาด
15. มีลานฝกแบบรวม โลง บรรยากาศถายเทสะดวก
16. มีสนามเด็กเลนกลางแจงและในรมสําหรับเด็กและ
ครอบครัวที่มาใชบริการ
17. มีพื้นที่เฝาดูเด็กพรอมเกาอี้นั่งที่สบาย
ดานหองดูแลรักษาพยาบาล
18.หองพยาบาลมีเตียง 1 เตียงที่มีขนาดพื้นที่ของหอง
เหมาะสมกับการใหบริการ
19.เบาะที่นอนเปนที่นอนแข็ง มีผาปูที่นอนหมอนพรอม
ปลอกหมอน ผาขวางเตียง ผาคลุมตัวผูรับบริการที่สะอาด
20.หองพยาบาลมีมานกั้นระหวางเตียงใหเปนสัดสวน
ดานสงเสริมพฤติกรรมเด็ก ดานจริยธรรม
21. มีกิจกรรมการฝกสมาธิใหแกเด็ก
22. มีกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจใหแกเด็ก
23. มีกิจกรรมเสริมสรางจินตนาการใหแกเด็ก
24. มีกิจกรรมการเสริมสรางการทํางานเปนทีม
ดานพัฒนาการที่สมวัย
25. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหไดเด็กกลาแสดงออก
26. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กแสดงออกเหมาะสมกับกาลเทศะ
27. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กสนุกที่ไดทํางานเปนทีม
28. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กมีจินตนาการ
29. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กคิดนอกกรอบ
30. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กมีพัฒนาทางรางกายสมวัย
31. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กเขากับผูอื่นไดงายขึ้น

นอย นอย ปาน มาก
ที่สุด
กลาง

มาก
ที่สุด
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ดานศิลปะการแสดง
32. ควรจัดดานสื่อการสอนที่ทันสมัย
33. ควรจัดพื้นที่พักคอยที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดความสุข
ในการเรียนรู
34. ควรจัดพื้นที่ซอมการแสดงใหสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณหรือตามบทละคร
35. ควรจัดพื้นที่สําหรับการฝกทักษะในการแสดง
36. ควรจัดพื้นที่สําหรับโชวการแสดงตอสาธารณะ

นอย นอย ปาน มาก
ที่สุด
กลาง

มาก
ที่สุด

ตอนที่ 4 ความเห็นของทานตอสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน
1. ทานชอบบรรยากาศแบบใดในสถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชนของสถานที่แหงนี้
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ทานชอบบรรยากาศแบบใดในสวนของลานการแสดงและสนามเด็กเลนกลางแจง
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ทานชอบบรรยากาศแบบใดในสวนของลานการแสดงและสนามเด็กเลนในรม
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.ทานชอบบรรยากาศแบบใดในในการฝกอบรม/สัมมนา
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ทานชอบบรรยากาศแบบใดในการฝกสมาธิเพื่อสงเสริมพฤติกรรมเด็ก ดานจริยธรรม
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ชดที่ 2 สําหรับเด็กอายุ 11 – 15 ป (เด็กตอบแบบสอบถามเอง)
แบบสอบถามความตองการของผูบริโภคตอสถาบันสอนศิลปะการแสดง
เพื่อการออกแบบภายในสถาบัน สอนศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามมี 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูที่มาใชบริการ
ตอนที่ 3 ความตองการของผูที่มาใชบริการ
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
2. คําตอบของทานทุกคําตอบใชเปนขอมูลในการวิเคราะหผลเพื่อการสรางบริการใหตรงกับความ
ตองการของผูเขามาใชบริการ ผลที่ไดจากการวิเคราะหจะนําไปใชเพื่อการออกแบบภายในสถาบัน
ศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้นจึงใครขอความกรุณาไดโปรดตอบขอคําถามทุกขอตามความเปนจริงโดย
ไมเวนขอใดขอหนึ่งไว และกรุณาสงกลับคืนเพื่อประโยชนตอการศึกษาตอไป
กรุณาแสดงความคิดเห็นของทาน เพื่อเปนประโยชนในการออกแบบภายในของสถาบัน
ศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรุงเทพฯ ตอไป
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบและตามความคิดเห็นของทาน
โดยกาเครื่องหมาย  ลงใน 
1. เพศ  1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ ………………….. ป ...................... เดือน
3. ทานมีพี่นอง ........................ คน และทานเปนบุตรคนที่ ................................
4. ปจจุบันทานกําลังศึกษาอยูในระดับใด
1. ป.1 - ป.3
2. ป.4 - ป.6
3. ม.1 - ม.3
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................
5. ทานสนใจเกี่ยวกับอาชีพใด (เมื่อทานโตเปนผูใหญ)
1. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2. ธุรกิจสวนตัว
3. พนักงานบริษัทเอกชน
4. แมบาน
5. รับจาง
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
6. เงินคาขนมที่ไดรับวันละกี่บาท
1. นอยกวา 20 บาท
2. 20 บาท – 40 บาท
3. 41 บาท – 60 บาท
4. 61 บาท – 80 บาท
5. มากกวา 80 บาท
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูที่มาใชบริการ
7. ทานมาเรียนพิเศษเกี่ยวกับการแสดง บอยเพียงใดใน 1 สัปดาห
 1. นอยกวา 2 ครั้ง
 2. 2-3 ครั้ง
 3. 4-5 ครั้ง
 4. มากกวา 5 ครั้ง
8. สถานที่แบบใดที่ทานตองการใหเปนที่ตั้งสถาบันสอนศิลปะการแสดง
1. ในโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา
2. ในหางสรรพสินคา
3. ในแหลงชุมชนใจกลางเมือง
4. ในแหลงชุมชนตามชานเมือง
5. อื่นๆ(โปรดระบุ) …………………………………………….
9. เหตุผลที่ทานเลือกมาเรียนพิเศษเกี่ยวกับการแสดงในสถานที่แหงนี้
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. การเดินทางสะดวก
 2. มีที่จอดรถเพียงพอ
 3. บรรยากาศดี
 4. มีกิจกรรมหลากหลาย
 5. สถานที่เขาถึงไดงาย/ไมซับซอน
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
10. ทานคิดวา สถาบันศิลปะการแสดงควรมีบริการสงเสริมพฤติกรรมดานจริยธรรมหรือยกระดับ
จิตใจหรือไม และทานจะใชบริการใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ควรมี
 ไมควรมี
 1. สรางสมาธิ
 2. สรางแรงบันดาลใจ
 3. สรางจินตนาการ
 4. สรางกิจกรรมยกระดับจิตใจ
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
11. ทานคิดวาการแสดงแบบใดที่ทานอยากมาเรียนเสริมเปนพิเศษ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. การแสดงบทบาท
 2. การรองเพลง
 3. การพูด
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
12. ทานคิดวาควรมีเจาหนาที่ใหการดูแลและใหคําแนะนําสําหรับ ทานดานใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. ดานการทดสอบ
 2. ดานการใหความรู
 3. ดานความ
ปลอดภัย
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
13. ระยะเวลาที่มาเรียนพิเศษเกี่ยวกับการแสดงในหางสรรพสินคา/ครั้ง
 1. 1 ชั่วโมง
 2. 2-3 ชั่วโมง
 3. 3-4 ชั่วโมง
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
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14. ทานเลือกมาเรียนพิเศษในชวงเวลาใด
 1. ตอนเย็นของวันธรรมดา (จันทร-ศุกร)
 2. วันหยุดราชการ (เสารอาทิตย)
 3. วันเสาร
 4. วันอาทิตย
15. ทานคิดวามีความจําเปนตองเรียนพิเศษดานการแสดงมากนอยเพียงใด
 1. นอยที่สุด
 2. นอย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากที่สุด
16. ทานมาเรียนพิเศษดวยวิธีการใด
 1. รถยนตสวนบุคคล
 2. รถโดยสารประจําทาง
 3. รถแท็กซี่
 4. รถไฟฟา BTS
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….
ตอนที่ 3 ความตองการ/ความคิดเห็นของผูที่มาใชบริการ
นอย นอย ปาน มาก มาก
รายการขอความ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ดานสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งแวดลอม
1. ความสะอาดของอาคารสถานที่
2. บรรยากาศอบอุน นาสบาย ไมมืดสลัว
3. มีที่นั่งพักคอยที่เพียงพอ
4. การเขาถึงสถานที่งายและสะดวก
5. ที่จอดรถเพียงพอตอความตองการ
6. มีบริการที่นั่งพัก/ดูแลเด็กสําหรับผูปกครองและผูสูงอายุ
7. มีความชัดเจนของปายตางๆ
8. มีหองน้ําสะอาดและเพียงพอ รองรับผูสูงอายุและผูพิการ
9.มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ
10.มีบริการสําหรับเก็บของหรือ ระบบรับฝากของใช
สวนตัวที่ปลอดภัย
11.มีที่เปลี่ยนเสื้อผาชาย-หญิง ในอากาศที่ดี ไมอับชื้น ไมมี
กลิ่นเหม็น มีแสงสวางเพียงพอ
12.มีอางลางมือหรือมีน้ํายาสําหรับทําความสะอาดกอน
เขา-ออก เพื่อปองกันโรคติดตอ
13. มีมุมหรือสื่อเอกสารในการใหความรู
ดานลานการแสดง สนามเด็กเลน กลางแจงและในรม
14. มีลานการแสดง กลางแจงและในรมของผูมารับบริการ
ที่สะอาด
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15. มีลานฝกแบบรวม โลง บรรยากาศถายเทสะดวก
16. มีสนามเด็กเลนกลางแจงและในรมสําหรับเด็กและ
ครอบครัวที่มาใชบริการ
17. มีพื้นที่เฝาดูพรอมเกาอี้นั่งที่สบาย
ดานหองดูแลรักษาพยาบาล
18.หองพยาบาลมีเตียง 1 เตียงที่มีขนาดพื้นที่ของหอง
เหมาะสมกับการใหบริการ
19.เบาะที่นอนเปนที่นอนแข็ง มีผาปูที่นอนหมอนพรอม
ปลอกหมอน ผาขวางเตียง ผาคลุมตัวผูรับบริการที่สะอาด
20.หองพยาบาลมีมานกั้นระหวางเตียงใหเปนสัดสวน
ดานสงเสริมพฤติกรรมดานจริยธรรม
21. มีกิจกรรมการฝกสมาธิ
22. มีกิจกรรมสรางแรงบันดาล
23. มีกิจกรรมเสริมสรางจินตนาการ
24. มีกิจกรรมการเสริมสรางการทํางานเปนทีม
ดานพัฒนาการที่สมวัย
25. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหไดเด็กกลาแสดงออก
26. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กแสดงออกเหมาะสมกับกาลเทศะ
27. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กสนุกที่ไดทํางานเปนทีม
28. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กมีจินตนาการ
29. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กคิดนอกกรอบ
30. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กมีพัฒนาทางรางกายสมวัย
31. หากเด็กไดเรียนกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงจะทํา
ใหเด็กเขากับผูอื่นไดงายขึ้น
ดานศิลปะการแสดง
32. ควรจัดดานสื่อการสอนที่ทันสมัย
33. ควรจัดพื้นที่พักคอยที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดความสุข

นอย
ที่สุด

นอย

ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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นอย
ที่สุด

นอย

ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

ในการเรียนรู
34. ควรจัดพื้นที่ซอมการแสดงใหสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณหรือตามบทละคร
35. ควรจัดพื้นที่สําหรับการฝกทักษะในการแสดง
36. ควรจัดพื้นที่สําหรับโชวการแสดงตอสาธารณะ
ตอนที่ 4 ความเห็นของทานตอสถาบันสอนศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชนในสถานที่แหงนี้
1. ทานชอบบรรยากาศแบบใดในสถาบันสอนศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชนในสถานที่แหงนี้
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ทานชอบบรรยากาศแบบใดในสวนของลานการแสดงและสนามเด็กเลนกลางแจง
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ทานชอบบรรยากาศแบบใดในสวนของลานการแสดงและสนามเด็กเลนในรม
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.ทานชอบบรรยากาศแบบใดในในการฝกอบรม/สัมมนา
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ทานชอบบรรยากาศแบบใดในการฝกสมาธิเพื่อสงเสริมพฤติกรรมเด็ก ดานจริยธรรม
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
แสดงความคิดเห็น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
ชื่อนักศึกษา : นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ
รหัสนักศึกษา : 53154305
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ชื่อ-สกุล นายธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ
ที่อยู 12 ซอยพระรามที่2ซอย69 แยก3-5 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 081-646-8549
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2527 ระดับมัธยมตน โรงเรียนทวีธาภิเศก
พ.ศ.2530 ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
พ.ศ.2534 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
คณะมัณ ฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ
พ.ศ.2553 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2534-2538 มัณฑนากร บริษทั
IN-DEX DESIGNER CO.,LTD.
พ.ศ.2539-2540
มัณฑนากร บริษทั CROSS DESIGNER CO.,LTD.
พ.ศ.2541-ปจจุบัน มัณฑนากรอิสระ

