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ห น ว ย ที่
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ก า ร ล ะ เ ล น พื้ น บ า

น ไ ท ย

*********************************************************************

ตอนที่ 9.1 การละเลนในวิถีชีวิต
9.1.1 ลักษณะและประเภทของการละเลน
1. การละเลนกับชีวิต
ในสังคมไทย มีการละเลนควบคูกับชีวิตมาชานาน ปรากฏในวรรณคดีสมัย
อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร เชน วรรณคดีบทละครเรื่องมโนราห กลาวถึงการเลนลิงชิงหลัก การละเลน
สัมพันธกับชีวิตมนุษยมานาน มีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชศึกษาการละเลนในอดีต
2. การละเลนกับวัฒนธรรม
ภาคกลาง เลนเพลงเกี่ยวขาว
ภาคอีสาน เลนเซิ้งในกระบวนแหงบั้งไฟขอฝนในชวงเดือนหก
ภาคใต
เลนเพลงบอกในชวงตรุษสงกรานต
ภาคเหนือ เลนเพลงจอยประกอบการดีดพิณเปยะเกี้ยวสาว
3. ประเภทการละเลน
ลักษณะการเลน แบงตามวิธีการเลน เปน เกม การเลน กีฬา การเลนผสมผสาน
กัน
ผูเลน แบงเปนประเภทตามผูเลน
โอกาสที่เลน แบงประเภทตามสถานที่และชวงเวลาที่เลน
ภูมิภาค แบงประเภทตามกลุมชุมชนและทองถิ่น

2

9.1.2 ปจจัยทางสังคมกับการละเลน
1. สภาพแวดลอม
ภาคกลาง มีการละเลนที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพเกษตร
ภาคเหนือ มีการละเลนของชาวลานนาและชนกลุมวัฒนธรรมยอย
ภาคอีสาน มีการละเลนแบงตามกลุมวัฒนธรรม
ภาคใต
มีการละเลนที่แบงตามกลุมวัฒนธรรมไทยพุทธ
2. ลักษณะการเมืองการปกครอง
สังคมไทยสมัยจารีต มีการปกครองที่แบงกลุมคนเปนเจานาย ไพร ทาส
ลักษณะการเลนก็เปนไปตามฐานะของบุคคล
3. ลักษณะเศรษฐกิจ
คนไทยประกอบอาชีพทําเกษตร และดําเนินชีวิตแบบพอเพียงไมตองใชสอยเงิน
ตรา เพียงแตแลกเปลี่ยนแบงปนกัน เมื่อสังคมและเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนไปเปนการผลิตเพื่อซื้อขายเปน
เศรษฐกิจทุนนิยม และใชเทคโนโลยีการเพาะปลูกเพื่อเรงผลผลิต คานิยมการเลนเปลี่ยนไปตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจ
4. ลักษณะสังคม
พื้นฐานสําคัญของสังคมไทยคือครอบครัว เปนครอบครัวขยายที่มีจํานวนสมาชิก
มาก แตละครอบครัวมีความสัมพันธเปนเครือญาติเดียวกัน และมีกิจกรรมทํารวมกันในโอกาสตาง ๆ
เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว
5. กระบวนการถายทอด
ในปจจุบันโรงเรียนมีบทบาทในการถายทอดความรู
ซึ่งเนนการเรียนการสอน
ความรูในศาสตรตาง ๆ
9.1.3 บทบาทของการละเลนไทย
1. การละเลนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พิธีกรรมมีองคประกอบ 3 ประการ คือ การเซนสรวง การกินเลี้ยง และ
การละเลนรื่นเริง การละเลนจึงมีความสัมพันธใกลชิดที่แยกไมออกจากพิธีกรรม
2. การละเลนเสริมสรางความสามัคคี
การละเลนเปนกิจกรรมที่เลนรวมกันหลาย ๆ คน
3. การละเลนสงเสริมการพัฒนาเด็ก
การละเลนเปนกิจกรรมบันเทิงที่เด็กไดเรียนรูโดยไมรูตัวไดรับความรูความเขาใจ
ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม และยังเปนวิธีการพัฒนาผูเลนโดยเฉพาะเด็ก ๆ
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4. การเลนเปนเครื่องควบคุมสังคม
ชุ ม ชนหรื อ สั ง คมไทยแต ล ะถิ่ น มี ก ฎเกณฑ แ ละแบบแผนการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่
สมาชิกในชุมชนสังคมยอมรับและปฏิบัติตาม เปนเครื่องควบคุมและรักษาปทัสถานของสังคมทางออม
การละเลนแตละประเภทจะมีกติกาการเลนหรือขอหามที่กําหนดไวเปนแบบแผนพฤติกรรมที่เหมาะสม
และสอดคลองกับปทัสถานของสังคม
5. การละเลนเปนเครื่องบันเทิงใจ
การละเลนนําความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ ใหแกผูเลนไมจํากัดเพศ วัย อายุ
หรือแมแตฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การละเลนเปนสื่อของมวลชน
ในสมัยกอนไมมีเครื่องมือหรือชองทางการสื่อสารแพรหลายเชน ปจจุบัน ชาว
บานจึงอาศัยการละเลนประเภทเพลงพื้นบาน เปนสื่อที่ถายทอดขาวสารเรื่องราวตาง ๆ ในชุมชน
ตอนที่ 9.2
การละเลนเด็ก
9.2.1 ลักษณะการละเลนเด็ก
1. วิธีการเลน
เด็กจะเลนไดตลอดเวลาและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม เด็กที่อายุใกล
เคียงกันและเพศเดียวกัน มักจะเลนเปนกลุมตามความสนใจ
2. การเปลี่ยนแปลงของการละเลนเด็ก
2.1 สภาพแวดลอม เด็กไทยในแตละยุคสมัยจะเจริญเติบโตในสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง
2.2 สภาพครอบครัว ปจจุบันครอบครัวไทยเปนครอบครัวเดี่ยว แยกออกจาก
ครอบครัวเดิม เด็กจึงขาดโอกาสที่จะเลนกับญาติพี่นองจํานวนมาก ๆ เชน
แตกอน
3. แงคิดจากการละเลนของเด็ก
3.1 การพัฒนาเด็ก การละเลนและของเลนบางอยางสามารถพัฒนากลามเนื้อ
เฉพาะสวน ชวยใหเด็กสามารถใชอวัยวะไดคลองแคลวยิ่งขึ้น เด็กยังมี
โอกาสฝกใชความคิดหรือพัฒนาสมองในลักษณะการคาดคะเน การเดา
และการใครครวญแกปญหา
3.2 การละเลนกับสังคม เด็กจะกําหนดกติกาหรือขอตกลงในการเลนรวมกัน
เปนการเลนที่มีคุณคาตอเด็ก เด็กไดเรียนรูวิธีการอยูรวมกับคนอื่นที่ตอง
“ยอมรับกฎเกณฑ” ของกลุมหรือสังคม
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9.2.2 เพลงเด็ก
1. เพลงรองเลน
เพลงรองเลนเปนบทเพลงที่ใชถอยคํางายๆ มีคําสัมผัสคลองจองเปนบทเพลงสั้น
ๆ ที่รองไดตอเนื่องซ้ําไปซ้ํามา เนื้อเพลงรองเลนมักจะกลาวถึงธรรมชาติ สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มี
ความหมายหรือไมมีความหมายก็ได
2. เพลงลอ
เด็กๆ มักมีอารมณขัน เมื่อมองเห็นสิ่งที่แตกตางผิดปกติธรรมดาก็จะลอเลียนเปน
การเลนสนุก ๆ โดยรองเปนเพลง
3. การเปลี่ยนแปลงของเพลงเด็ก
สภาพแวดลอมและลักษณะของครอบครัวเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคม ปจจุบัน
เด็กจึงไมมีโอกาสเลนรองเพลงเหมือนเด็กในสมัยกอน เพลงเด็กไดนํามาใชในโรงเรียน ครูจึงแตงเพลง
ประกอบบทเรียนโดยเทียบเคียงกับลักษณะของเพลงเด็ก ใชภาษางาย ๆ เปนคําสัมผัสคลองจอง จดจํา
งาย เนื้อเพลงกลาวถึงสิ่งที่จะสอนหรือสอดแทรกคุณธรรม เชน การตรงตอเวลา
9.2.3 ของเลนของเด็ก
1. ของเลนในทองถิ่น
เด็กมีคุณสมบัติพิเศษคือ เปนคนชางสังเกต และรูจักประดิษฐวัสดุเปนของเลน
เด็กรูจักศึกษาสภาพแวดลอมและนํามาใชประโยชนในการเลน ซึ่งชวยพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคได
เปนอยางดี
2. แงคิดจากของเลน
2.1 ลักษณะครอบครัว ของเลนที่เด็กเลนสะทอนใหเห็นฐานะความเปนอยูของ
ครอบครัว ถาพอแมในชนบท จะประดิษฐวัสดุหรือใหเด็กเลนตามแตจะมีในธรรมชา และสถานที่รอบ ๆ
ตัว นํามาเลนโดดดัดแปลงตกแตงใหเปนของเลนที่ใชเลนไดสนุกสนาน
2.2 ลักษณะของเลน โดยทั่วไปของเลนที่ทําจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยูในสภาพ
แวดลอมของชนบท เปนของเลนที่เด็กรูจักคิดประดิษฐสิ่งของตาง ๆ จากสิ่งของใกลตัว ของเลนบาง
อยาง ผูใหญทําใหลูกหลานเลนกันตามฐานะความเปนอยูและความสัมพันธภายในครอบครัว
ตอนที่ 9.3 การละเลนผูใหญ
9.3.1 เพลงและการละเลนพื้นบาน
1. ที่มาของการเลนเพลงและการละเลนพื้นบาน
เพลงและการละเลนพื้นบานไมมีกําเนิดชัดเจน ไมปรากฏหลักฐานยืนยันกวาเกิด
เมื่อใด นักมนุษยวิทยาสันนิษฐานวา เพลงและการละเลนพื้นบานมีตนเคามาจากการขับลํานํา การเตน
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รํา หรือการรายรําในการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเทพเจา และคลี่คลายพัฒนามาเปนกิจกรรมเพื่อ
ความสนุกสนานและพักผอนหยอนใจ
2. ลักษณะและประเภทของเพลงพื้นบาน
2.1 เพลงรองแสดงอารมณและความรูสึกนึกคิด คือ
1) เพลงกลอมเด็ก
ใชรองเพื่อใหเด็กนอนหลับ
2) เพลงปลอบเด็ก
ผูใหญรองเพื่อปลอบหรือหยอกเด็ก
3) เพลงปฏิพากย
เปนเพลงโตตอบชายหญิง รองเกี้ยวพาราสี
4) เพลงรองรําพัน
เปนเพลงรองคนเดียว เนื้อเพลงพรรณนาอารมณ
2.2 เพลงประกอบการละเลน เปนเพลงรองประกอบการละเลนในเทศกาล
2.3 เพลงประกอบพิธี เปนเพลงใชรองประกอบพิธีกรรมตาง ๆ คือ พิธีกรรม
เกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมเกี่ยวกับการทํามาหากิน และ
พิธีกรรมรักษาโรค
- การละเลนผูใหญมีบทบาทในการเสริมสรางความสามัคคี และความรวมมือกันในชุม
ชน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนมีเอกลักษณที่แตกตางจากชุมชนอื่น
9.3.2 การละเลนระบํารําฟอน
1. ลักษณะการละเลนระบํารําฟอนของภาคตาง ๆ
การละเลนระบํารําฟอนของชาวบานในแตละถิ่นแตละภูมิภาคมีลักษณะเฉพาะที่
เห็นไดชัดเจนจากลีลาการรายรํา ซึ่งแตกตางกันตามความนิยมและเอกลักษณ
ของภูมิภาค
ภาคใต มีลีลาการรายรําที่ฉับไวตามทํานองเพลงและดนตรีของทองถิ่น
ภาคเหนือ ฟอนตาง ๆ มีลีลาออนชอย นุมนวล
ภาคอีสาน มีรําหรือเซิ้ง 2 แบบ คือ ภูมิภาคอีสานทั่วไปกับอีสานใต มีลีลา
การเคลื่อนไหวตามทวงทํานองจังหวะของดนตรีพื้นบาน
ภาคกลาง มีรําประกอบการเลนขับรองเพลง ใชเครื่องดนตรีที่หาไดงายนํามา
เคาะประกอบเปนจังหวะ
2. แงคิดจากการละเลนระบํารําฟอน
¾ สภาพแวดลอม กลาวคือ คนในทองถิ่นแสดงกิริยาทาทางการรายรํา การเซิ้ง การฟอน การ
เตน สอดคลองกับธรรมชาติที่แวดลอมหรือที่พบเห็น
¾ การประกอบอาชีพ การละเลนระบํารําฟอนในภูมิภาคตาง ๆ สัมพันธกับอาชีพการทํามาหา
กินของชาวบาน
¾ คานิยม การรายรําของชาวบา สะทอนถึงคานิยมของคนในสังคมเกษตรที่มีชีวิตเรียบงายใน
สภาพแวดลอมธรรมชาติ
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¾ ความเชื่อ กาละเลนระบํารําฟอนแสดงถึงความเชื่อของชาวบาน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอาชีพ ดัง
เชนการเลนทรงซึ่งมีการรายรําประกอบ
3. การเปลี่ยนแปลงของการละเลนระบํารําฟอน
สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบตอวิถีชีวิต รวมทั้งการละเลนระบํารําฟอน
ดวยเชนกัน การละเลนระบํารําฟอนไดแปรสภาพกลายเปน “การแสดง”
9.3.3 การละเลนกีฬา
 การละเลนที่ใชความสามารถเฉพาะตัว
การเลนเอาชนะผูอื่นได ผูเลนจะตองฝกฝนรางกายใหแข็งแรงมีจิตใจกลาหาญ
อดทน และมั่นใจตัวเอง พรอมที่จะเลนแขงขันกับคนอื่น การละเลนกีฬาบางอยางใชผูเลนที่มีลักษณะ
และความสามารถเฉพาะตัวเปนพิเศษ คือ การเลนหัวลานชนกัน
 การละเลนกีฬาที่นําสัตวมาแขงขัน
สัตวบางชนิดมีธรรมชาติที่จะเขาตอสูกัน เชน ไก ปลากัด จิ้งหรีด กวาง เปนตน
ะนําสัตวเหลานี้มาเลนในบอนหรือสถานที่ตามแตจะกําหนดกัน
 แงคิดของการละเลนกีฬา
3.1 สภาพแวดลอม มีอิทธิพลตอการละเลนกีฬาในแตละทองถิ่น ชุมชนริมน้ํา
ภาคกลางฤดูกาลน้ําหลากเหมาะกับการแขงเรือ ภาคอีสาน เลนแขงขันจุดบั้งไฟ
3.2 ผูเลน คนเลนมักเปนผูชาย เนื่องจากตองใชทักษะ ความสามารถ การมี
พละกําลัง
3.3 คานิยม แสดงใหเห็นความนิยมในการเลนแขงขันเอาชนะอีกฝาย เปนธรรม
ชาติของมนุษย จะเห็นไดวาสังคมไทยนิยมยกยองคนเกง
3.4 การประกอบอาชีพ การละเลนกีฬาบางอยางไดคลี่คลายมาเปนอาชีพที่มี
รายได เชน การชกมวย ชนวัว ไกชน
 การเปลี่ยนแปลงของการละเลนกีฬา
การละเลนกีฬาของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปและรับการละเลนของชาติตะวันตก
เชน กีฬาฟุตบอล วอลเลยบอล เทนนิส คนไทยมีศิลปะการตอสูที่สืบสานกันมาชานาน เปนการละเลน
ที่แสดงเอกลักษณประจําชาติ
คําถามทายหนวย
ขอ 1 การละเลนไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคม ดานใดบาง
ตอบ สังคมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและการสรางสรรคการละเลน ไดแก ปจจัยทางสภาพแวด
ลอม ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการถายทอดความรู แมวาปจจัยตางๆ
ทางสังคมมีผลกระทบ ทําใหการละเลนเปลี่ยนแปลง แตมีการละเลนใหมๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็ยังมีแนวคิดอยาง
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เดียวกันคือ ความสนุกสนานเพลิดเพลินและการรวมกลุมกัน เลนโดยกําหนดวิธีการเลนและรูปแบบตาม
ความตองการ
ขอ 2 เพลงและการละเลนพื้นบาน มีที่มาและพัฒนาการอยางไร
ตอบ มาจากกิจกรรมประกอบในพิธีกรรมตางๆ และพัฒนาปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมเลนเพื่อความ
สนุกสนานบันเทิงใจ เปนสมบัติของชาวบาน ถายทอดกันปากตอปาก ไมมีบทและวิธีการเลนตายตัว แต
ผันแปรไปตามผูเลน ผูรอง ความนิยมของทองถิ่น ฯลฯ
ขอ 3 ของเลนสะทอนใหเห็นชีวิตและสังคมไทยอยางไร
ตอบ ชี้ใหเห็นชีวิตในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ นําวัสดุตางๆมาทําเปนของเลนมากมาย แสดงถึง
การรูจักสังกตและการประดิษฐสรางสรรคของเด็กไทย นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นฐานะความเปนอยูการ
ประกอบอาชีพ ความรักและความอบอุนในครอบครัวไทยดวย
ขอ 4 การละเลนระบํารําฟอน สื่อความหมายอยางไร
ตอบ สื่อเอกลักษณ ในการแสดงออกดวยการรายรํา ระบํา ฟอน เซิ้ง และเตน มีลีลาทาทางอยาง
อิสระตามความสามารถเฉพาะตน เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นแสดงถึงสภาพแวดลอม อาชีพ คานิยม
ความเชื่อ ฯลฯ ซึ่งสัมพันธกับวิถีชีวิตไทยในภูมิภาคตางๆ
ขอ 5 การละเลนกีฬาของไทย มีลักษณะเดนอยางไร
ตอบ แขงขันเอาแพ ชนะ มีกติกา มีกรรมการตัดสิน มีกีฬาบางอยางแขงขันเพื่อความสนุกสนาน เชน
การเลนสะบาในเทศกาลสงกรานต
คนไทยเลนกีฬาแขงขันกันตามสภาพแวดลอม ลักษณะผูเลน มีการนําสัตวมาแขงกันซึ่งเปนแนว
ทางการประกอบอาชีพในปจจุบัน คนไทยจํานวนมากนิยมเลนกีฬาอยางตะวันตกจนละเลยการอนุรักษ
การละเลนกีฬาของไทย ทั้งๆ ที่เปนศิลปะการตอสูที่มีลักษณะเฉพาะของไทย

