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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของเด็กกบัท่ีว่าง
ทางสถาปัตยกรรม โดยค านึงถึงการล่ะเล่นแบบไทยและสากลร่วมกนั การเคล่ือนท่ีของเด็กท่ีเกิด
จากสญัชาติญาณการอยูร่อดและความอยากรู้อยากเห็น การเคล่ือนท่ีท่ีมีผลต่อการบริหารสมองทั้ง
ดา้นซีกซา้ยและซีกขวา และความส าคญัในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมท่ีสามารถส่งผลต่อการ
เคล่ือนท่ี  
 แนวความคิดในการออกแบบ คือ การค านึงถึงลกัษณะของการเคล่ือนท่ีท่ีแตกต่างกนั
ไปตามพฤติกรรมของการเล่น โดยแบ่งเป็นทิศทางการเคล่ือนท่ีแบบมีกฎเกณฑ์ การเคล่ือนท่ีแบบ
อิสระ และการออกแบบไดใ้ชพ้ื้นผิว(Surface) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรม การใชร้ะนาบ
แนวตั้งหรือแนวนอน (Vertical or Horizontal Plane) เช่น การเคล่ือนท่ีชา้ การเคล่ือนท่ีเร็ว การ
เคล่ือนท่ีในท่ีแคบ ซ่ึงบงัคบัให้เกิดการบิดตวั การเคล่ือนท่ีท่ีก  าหนดให้เกิดการกม้ตวัของร่างกาย  
โดยพยายามใหก้ารเคล่ือนท่ีนั้นเป็นไปโดยอิสระและสนุกสนาน เพ่ือให้เกิดการพฒันาสมองของ
เด็กโดยผา่นการเล่น 
 ลกัษณะโดยรวมของการเคล่ือนท่ีของเด็ก เน้นการเคล่ือนท่ีโดยใชพ้ื้นผิวท่ีสามารถ
รองรับกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของการเล่น ท่ีว่างของการเคล่ือนท่ีก  าหนดโดย
พ้ืนผวิท่ีปกคลุมอาจมีการปรับเปล่ียนบางส่วนไดเ้พ่ือการเล่นกลางแจง้ และการเล่นในร่ม เน่ืองจาก
ต าแหน่งท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิหนาว และร้อน ทั้งน้ี การเล่นสามารถเล่นร่วมในพ้ืนท่ีเดียวกนั
ไดร้ะหว่างเด็กโตกบัเด็กเลก็ ตามความเหมาะสมของขนาดของพ้ืนท่ี พฤติกรรมของการเล่น และมี
พ้ืนท่ีส าหรับผูใ้หญ่ท่ีมาร่วมใช้เพ่ือมาดูแลเด็กได้ ดงันั้น จึงเกิดความแตกต่างของท่ีว่างและการ
เช่ือมโยงของท่ีว่างท่ีน่าสนใจ 
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 This study aimed to learn about the motion theory of  architectural space with 
regard to Thai and international children playing together. The movement of the children 
derives from their instinct for survival, and curiosity. This affects both the brain and the left 
and right hemispheres. The importance of designing architecture is to minimize decreased 
movement. 

 Conceptual design occurs regardless of the nature of the movement. Movement 
occurs according to the behavior of the players, the direction of their movement, rules, and 
freedom of movement. Architectural design for a surface uses the following components: the 
vertical and the horizontal planes, and slow or fast movement in the narrowest spaces. These 
movements have the force of the torsion assigned to the bending motion of the body 
providing free and fun movements. The brains of children will develop through playing in a 
safe and well constructed space. 

 The overall movement of children emphasizes a surface motion that can support 
different activities according to the suitability of the playing space. The space motion is 
determined by the surface which is covered with some modifications in shadow and lighting 
area because of the cooler and warmer locations. An additional consideration includes 
whether younger and older children can play together in the same area depending on the 
appropriate area and the behavior of the players. In addition, space for adults is included for 
supervising their children. Then, the different spaces and the linked circulation of spaces are 
of interest. 
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