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อาจารย์ที่ปรึ กษา

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเคลื่อนที่ของเด็กกับที่ว่าง
ทางสถาปัตยกรรม โดยคานึ งถึงการล่ะเล่นแบบไทยและสากลร่ วมกัน การเคลื่อนที่ของเด็กที่เกิด
จากสัญชาติญาณการอยูร่ อดและความอยากรู้อยากเห็น การเคลื่อนที่ที่มีผลต่อการบริ หารสมองทั้ง
ด้านซีกซ้ายและซีกขวา และความสาคัญในการออกแบบงานสถาปั ตยกรรมที่สามารถส่ งผลต่อการ
เคลื่อนที่
แนวความคิดในการออกแบบ คือ การคานึ งถึ งลักษณะของการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน
ไปตามพฤติกรรมของการเล่น โดยแบ่งเป็ นทิศทางการเคลื่อนที่แบบมีกฎเกณฑ์ การเคลื่อนที่แบบ
อิสระ และการออกแบบได้ใช้พ้ืนผิว(Surface) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสถาปั ตยกรรม การใช้ระนาบ
แนวตั้งหรื อแนวนอน (Vertical or Horizontal Plane) เช่น การเคลื่อนที่ชา้ การเคลื่อนที่เร็ ว การ
เคลื่อนที่ในที่แคบ ซึ่งบังคับให้เกิดการบิดตัว การเคลื่อนที่ที่กาหนดให้เกิดการก้มตัวของร่ างกาย
โดยพยายามให้การเคลื่อนที่ น้ นั เป็ นไปโดยอิสระและสนุ กสนาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมองของ
เด็กโดยผ่านการเล่น
ลักษณะโดยรวมของการเคลื่ อนที่ ของเด็ก เน้นการเคลื่อนที่ โดยใช้พ้ืนผิวที่สามารถ
รองรับกิจกรรมที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของการเล่น ที่ว่างของการเคลื่อนที่กาหนดโดย
พื้นผิวที่ปกคลุมอาจมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนได้เพื่อการเล่นกลางแจ้ง และการเล่นในร่ ม เนื่ องจาก
ตาแหน่ งที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิหนาว และร้อน ทั้งนี้ การเล่นสามารถเล่นร่ วมในพื้นที่เดียวกัน
ได้ระหว่างเด็กโตกับเด็กเล็ก ตามความเหมาะสมของขนาดของพื้นที่ พฤติกรรมของการเล่น และมี
พื้นที่ สาหรั บผูใ้ หญ่ ที่มาร่ ว มใช้เพื่ อมาดูแลเด็ก ได้ ดังนั้น จึงเกิด ความแตกต่างของที่ ว่างและการ
เชื่อมโยงของที่ว่างที่น่าสนใจ
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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.
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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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