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งานวิจัยช้ินนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาประเด็น “เพศหญิง-ความเปนหญิง-พื้นท่ีสวนตัว-ในบาน” 
และ “เพศหญิง-ความเปนหญิง-พื้นท่ีสาธารณะ-นอกบาน” เพราะผูวิจัยเช่ือวาภายในตําแหนงแหงท่ี
และการครอบครองพ้ืนท่ีของเพศหญิงนั้นเอง ยังมีความหลากหลายและซับซอน และเพื่อเปนการ
ขยายความเขาใจในเร่ืองของความสัมพันธระหวาง “เพศสภาพ” และ “พื้นท่ี” เม่ือเกิดการ
ปรับ เป ล่ียน  โดย เฉพาะบนพื้น ท่ีส วนตัวและพื้น ท่ีสาธารณะ  ซ่ึ ง ใชพื้ น ท่ีหอพักหญิง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางอัตลักษณของผูหญิงและความเปนหญิงตอพื้นท่ีสาธารณะ 2) เพื่อศึกษาพื้นท่ีหอพักหญิง
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะท่ีเปนปจจัยหนึ่งท่ีเอ้ือใหเกิดการแสดงออก และ 3) เพื่อศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลตอการออกแบบพื้นท่ีหอพักหญิง 

งานวิจัยช้ินนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีใชการสัมภาษณประชากรศึกษาหลักและรองซ่ึง
เปนนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท้ังส้ินรวม 16 คนโดยใชคําถามแบบปลายเปด รวมกับการ
สังเกต (Total Observation) การจดจํา วาดภาพ และถายภาพ โดยเนนไปท่ีการสรางความสัมพันธ 
ความสนิทสนมเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึก เขาเก็บขอมูลในพื้นท่ีหอพักและพื้นท่ีบานของ
ประชากรศึกษาหลัก (5 คน) ตามลําดับ โดยอาศัยหนวยวิจัยหลัก 3 หนวยคือ ภาพตัวแทน กิจกรรม
ในการใชพื้นท่ี และวัตถุท่ีครอบครอง ซ่ึงสามหนวยนี้จะชวยในการคล่ีคลายการปรับเปล่ียน 
อัตลักษณในพื้นท่ีเพื่อกําหนดขอบเขตของพื้นท่ีสวนตัว และเช่ือมเขาสูพื้นท่ีสาธารณะ 

จากการวิจัยพบวา ถึงแมจะมีการปรับเปล่ียนและโยกยายตําแหนงแหงท่ีระหวางพื้นท่ีบาน
(พื้นท่ีสวนตัว) มาสูพื้นท่ีหอพักหญิง (พื้นท่ีสาธารณะ) ภาพตัวแทนของประชากรศึกษาหลักนั้น
ยังคงปรากฏเชนเดิม การปรับเปล่ียนทางดานกิจกรรมพบวามีความสอดคลองตอกิจกรรมท่ีเคย
เกิดข้ึนและคุนเคยในพื้นท่ีบาน เชน การเพิ่มพื้นท่ีครัวทําอาคารภายในหองพัก และสอดคลองกับ
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ภาพตัวแทนเดิม สําหรับวัตถุท่ีประชากรศึกษาครอบครองนั้น บางช้ินยังคงแสดงออกถึงภาพ
ตัวแทนของประชากรศึกษาแตละคนดวย เชน ภาพของความออนหวานถูกใชแทนดวยส่ิงของสี
ชมพู งานวิจัยช้ินนี้มีขอเสนอแนะในการออกแบบหอพักหญิงสาธารณะวา ควรมีการคัดเลือกผูท่ีอยู
ในหองพักเดียวกัน ควรออกแบบเคร่ืองเรือนภายในหองท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดเพื่อรองรับความ
ตองการของผูท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีท่ีจํากัด หรือแมแตควรมีการเตรียมการจัดหองท่ีมีความหลากหลาย
เพื่อรองรับตอการแสดงออกทางอัตลักษณของคนแตละคน 
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Abstract 

 
The aim of this research is to explore the relationship between ‘female-feminie-private 

space-home’ and ‘female-feminine-public space-dormitory’ because, as far as feminist arguments 
go against the dichotomy between man and woman, there are varieties and complex within the 
realm of female-feminine itself. Therefore, the need is to expand the body of knowledge of the 
relationship between ‘gender’ and ‘space’, in particular when the occupied position and space 
have changed. Female Public Dormitories of Chiang Mai University have been selected as the 
case study. The object of this research is to 1) explore the relationship between female and female 
identity manifested in the public realm 2) explore the space of dormitory regarded as the 
condition from which female identity has been changed and reconstructed 3) search for a design 
suggestion of female public dormitory.  

This research is conducted by using a qualitative method consisting of an in-depth 
interview for 16 female students of Chiang Mai University including both main and mutual 
participants, combined with total observing, memorizing, drawing, sketching, and photographing. 
All combined method is aimed to establish the relation with the main participant in order to get 
into the personal level of information. Spaces in dormitory and at home of five main participants 
have been visited and explored focusing on three points: constitution of representation, activities 
in the space, personal belonging objects, which help unveiling the process of altering an identity 
in relation to space, that is to say to define private boundary and to connect to public sphere.    

The result shows that although the occupying space has changed from private house to 
public dormitory the representation of the self still remains. For the activities, there is a similarity 
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of what the participants have done at home, such as cooking and nursing activities from their pre-
dormitory life has also been found in the dormitory setting. For personal belonging objects, some 
participants choose a preferred color of the object in order to signify their territory. For design 
suggestions: it should have the selecting process for the member of the room, the furniture should 
be flexible enough allowing people to adjust them according to their needs, and the university 
should prepare various types of rooms or spatial arrangements for supporting ways of expressing 
and performing student public identities.  

 
 


