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 การศึกษาครั้งนี้ไดแรงบันดาลใจมาจากประสบการณที่ไดพบเห็นการสรางสรรคที่วางของเด็ก  ซึ่ง
เกิดมาจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ตามธรรมชาติของเด็กเอง และปราศจากขอจํากัดทางความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น  จาก
ความประทับในประเด็นนี้ทําใหเกิดคําถามขึ้นวา  ถาสถาปตยกรรมเกิดขึ้นมาจากฐานกระบวนการคิด จินตนาการ
และการสรางสรรคของเด็กจะเปนเชนไร  เพราะในการออกแบบที่วางสําหรับเด็กเรามักมุงหวังจะออกแบบใหเด็ก
เปนอยางที่ตองการ  โดยมิไดหวนกับไปถามเด็กเลยวา  ที่วางในแบบที่เด็กตองการนั้นเปนเชนไร  การศึกษาครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเอกลักษณในการสรางสรรคที่วางของเด็ก  และนําเนื้อหาดังกลาวมาประยุกตใชในงาน
ออกแบบสถาปตยกรรม  โดยไดเริ่มศึกษาลักษณะการสรางสรรคที่วางของเด็กในรูปแบบตาง ๆ ทั้งทางรูปธรรม
และนามธรรม  รวมไปถึงเก็บขอมูลกรณีศึกษาภาคสนาม การสรางที่วางของเด็กที่สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไป  
ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปเอกลักษณในการสรางสรรคที่วางของเด็กไดดังนี้ 
 1. ความตองการสรางโลกสวนตัว  2. การใชขนาดที่พอเหมาะกับสัดสวนตัวเอง  3. การใชประโยชน
จากโครงสรางเดิม  4. การใชวัสดุที่มีความยืดหยุน  5. การซอนที่วางเขาไปอยูภายในอาคารเดิม  6. การใชพ้ืนที่ใน
สวนที่ไมใชพ้ืนที่หลัก 
 จากการศึกษา  จึงไดนิยามกรอบของเอกลักษณการสรางสรรคที่วางของเด็กไววา  การสรางโลก
สวนตัวดวยสิ่งปกคลุมท่ีสามารถยืดหยุนไดและมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม  กระบวนการสรางโปรแกรม
ออกแบบจึงไดกําหนดดวยแนวความคิดในการสรางที่วางของเด็ก คือ พ้ืนที่ที่ตองการสรางความเปนสวนตัวใน
ลักษณะที่วางที่สามารถสอดแทรกเขาไปอยูในอาคารเดิมได และสามารถสรางที่วางขึ้นมาไดโดยงายในลักษณะ
ช่ัวคราวไมคงทนถาวร  ซึ่งสรุปออกมาเปน  สถานที่พักคอยชั่วคราวภายในสถานีรถไฟหัวลําโพง  จากนั้นจึงใช
กรอบแนวความคิดของเด็กนี้ในการวิเคราะหเนื้อหาของความตองการสรางพื้นที่สวนตัว เพื่อกิจกรรมของการพัก
คอยภายในสถานีรถไฟหัวลําโพง  และพัฒนาคุณลักษณะการสรางสรรคที่วางของเด็กมาสูวิธีการสรางที่วางเพื่อ
เปนพื้นที่พักคอยของกลุมคนที่ตองการความเปนสวนตัวจากการรอรถไฟและตอบสนองกับกิจกรรมการพักคอยที่
มีอยูเดิม 
 ดังนั้นโครงการสถานที่พักคอยชั่วคราวภายในสถานีรถไฟหัวลําโพง  จึงเปนการสรางสถาปตยกรรม
ที่มีความสัมพันธกับผูใช  โดยที่ผูใชสามารถเขาไปกระทําการสรางสรรค  ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่วาง
เหลานั้นไดตามตองการ  ซึ่งเอื้อตอความตองการสรางโลกสวนตัวที่อุดมไปดวยเนื้อหาของรูปแบบการสรางสรรค
ที่วางแหงสถาปตยกรรมโลกของเด็กไดอยางสมบูรณ 
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 This study was inspired by the researcher’s visual experiences of the children’s 
space creativity. Which were naturally originated by pure imaginations without any restriction 
of the ideas. Consequently, the researcher came up with this question: What’s it like if the 
architecture was build from the children’s imagination and creative process. Since, in the 
design of space for children, the conductor usually conduct it on their own way without asking 
back what the children really need. 

 The purpose of this study was to study the characteristic of children’s space 
creativity and how the architecture design applied. This study was initially studied about the 
various aspects of children’s space creativity (both in concrete and abstract).  Including the 
collection of data from the field to see how the children’s space creativity works in general, 
which can be concluded as following : 

1. The need for personal space construction. 
2. Using the space that suit with the human scale. 
3. The use of the previous structure. 
4. The use of flexible material. 
5. The overlapping of the space into the existing building. 
6. The use of space which is not the main function. 
From the study, researcher defined children’s space creativity as the construction 

of personal space with shelter which is flexible and relate to the environment. Thus, the 
construction design process was framed with the idea of children’s space creativity that is the 
personal space required the privacy as it can be inserted in the existing building. Also, it can 
easily construct the temporally space. Which is the waiting area of train station (Hua lam 
phoung)? Then, using the children’s creativity idea investigates the need analysis of personal 
space’s construction as meanwhile activity in the train station. Moreover, this can lead to 
construct the space particularly for the people who need the privacy and serve with the usual 
activity. 
 Indeed, this project “waiting area of the train station” is the architecture that 
relevant to the users. Furthermore, the users can take part in creativity, improvement and, 
adaptation the space as they like. This also facilitates the requirement of the personal space’s 
construction plentiful with the complete form of space’s children creativity.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ           
รองศาสตราจารย วีระ  อินพันทัง อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ซ่ึงทานไดใหคําปรึกษา ขอช้ีแนะ
และคําแนะนําในมุมมองตาง ๆ  อันเกิดประโยชนตอการทําวิทยานิพนธฉบับนี้  และขอขอบคุณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท  อาจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข  ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ  
ปาณินท อาจารยชิราวุธ ทิพยพิมานชัย ที่ไดสละเวลามารวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ  โรงเรียนอนุบาล กไก ที่ใหความชวยเหลือในดานสถานที่
และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ใหความรวมมือในการทดลองเพื่อการศึกษา    ขอบคุณเพื่อน ๆ รุน 6 
ทุกคน สําหรับคําแนะนํา  คําปรึกษาและกําลังใจที่ดีเสมอมา 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ นายประมุข กอปรสิริพัฒน และ นางสมใจ 
กอปรสิริพัฒน บุพการีที่เปนกําลังใจใหคําปรึกษาชี้แนะ  ใหการสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธ
คร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




