
 

บทที ่4  
การเก็บขอมลู 

 
สําหรับบทท่ี 4 น้ีเปนสวนของการเก็บขอมูล ซ่ึงจะแบงออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ สวนแรกจะ

เปนการเก็บขอมูลในลักษณะของภาคเอกสาร ซ่ึงเปนขอมูลในอดีตเกี่ยวกับมหาลัยเชียงใหม ต้ังแต
ความคิดที่จะริเริ่มกอต้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกแบบหอพัก
ชายและหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน สวนที่สองจะเปนการเก็บขอมูลในลักษณะ
ภาคสนาม เปนการเก็บขอมูลในลักษณะของการลงพื้นที่จากประชากรศึกษาหลักและประชากรศึกษา
รอง กรณีศึกษาคือพื้นท่ีบาน และพ้ืนที่หอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
4.1  ภาคเอกสาร 
 สําหรับขอมูลในสวนของภาคเอกสารน้ี จะนําเสนอในสวนของขอมูลในอดีตต้ังแตสาเหตุท่ีเริ่ม
กอต้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนนักศึกษาที่เขามาทําการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม การวาง
ผังอาคารหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมไปถึงแนวความคิดในการออกแบบหอพักหญิงและ
หอพักชาย รวมไปถึงการเปรียบรูปทรงและพื้นที่ใชสอยภายในอาคารหอพักชายและหอพักหญิง 

ในสวนของภาคเอกสารนี้จะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาท่ีเขามามีบทบาทตอชาว
เชียงใหม และบทบาทความสําคัญของการศึกษายังนํามาสูบทบาทของ “ความเปนหญิง” ในลักษณะ
ของการโยกยายตําแหนงแหงที่จากพื้นท่ีสวนตัว(พ้ืนที่ในบาน) มาสูพ้ืนท่ีสาธารณะ(พื้นที่นอกบาน) ซ่ึง
งานภาคเอกสารน้ีจะมีความสัมพันธในสวนของประวัติศาสตรและทฤษฎี “คูตรงขาม” 

 
4.1.1  ประวตัิของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม  
ความคิดริเริ่มในการต้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปรากฏครั้งแรกในการประชุมโครงการพัฒนา

การศึกษาในสวนภูมิภาค มีการเรียกรองใหขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งนี้
หมอมหลวงปน มาลากุล ไดบันทึกไววา เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2502 “… การต้ังมหาวิทยาลัยใน
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สวนภูมิภาค 8 ตามความเรียกรองของประชาชน ท่ีประชุมเห็นวานาจะจัดต้ังมหาวิทยาลัยที่จังหวัด
เชียงใหม….ดวยเปนความ ตองการของประชาชนอยางแทจริง”1 

 ประธานไดบันทึกเหตุผลประกอบอีกวา “เหตุผลสนับสนุนนั้นมีเหตุผลอยางหน่ึงคือที่จังหวัด
เชียงใหม มีสถาบันการศึกษาดี เปนรากฐานอยูไมนอย ไดแก วิทยาลัยการเกษตรแมโจ วิทยาลัยเทคนิค 
โรงเรียนฝกหัดครู โรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาดีๆ ก็มีอยูหลายโรง ทั้งท่ีเปนโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนราษฎรของมิชช่ันดวย ถาเปรียบกับจังหวัดอ่ืนๆ เชียงใหมก็เปนตอ”2 เม่ือไดขอสรุปแลว 
กระทรวงศึกษาธิการก็ไดทําหนังสือถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีในสมัยน้ัน 
จํานวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 1 และวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2503 ซ่ึงฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบดวย ดังมี
ใจความวา “เห็นดวยที่จะใหสรางมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม”  ตอมาเม่ือวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 
คณะรัฐมนตรีไดลงมติใหอนุมัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม และกําหนดใหเปนแผนงานในโครงการ
พัฒนาการศึกษาภาคเหนือ โดยใหเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา2507 และมอบหมายให
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูเตรียมการดังกลาว3           

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหมข้ึน โดยกําหนดให
เปดสอนในปการศึกษา 2507 และในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2507 ออกประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 81 ตอนท่ี 7 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2507 มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัติ
ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
               วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
มหาวิทยาลัยเชียงใหมอยางเปนทางการ4 

เริ่มแรกน้ันมีคณะที่เปดสอน 3 คณะวิชาดวยกัน ไดแก คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร 
และคณะวิทยาศาสตร จนกระท่ังในปจจุบันไดเปดเพิ่มอีก 18 คณะวิชา ไดแก คณะศึกษาศาสตร  คณะ
แพทยศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะพยาบาล
ศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร คณะ
บริหารธุรกิจ  คณะสัตวแพทยศาสตร   คณะสถาปตยกรรมศาสตร   คณะวิจิตรศิลป   คณะการ

                                                            
1 อานเพ่ิมเติมใน http://library.cmu.ac.th/pinmala/cmu_build.php [แหลงขอมูลออนไลน], (29 สิงหาคม 2550). 
2 อานเพ่ิมเติมใน http://library.cmu.ac.th/pinmala/cmu_build.php [แหลงขอมูลออนไลน], (29 สิงหาคม 2550). 
3 อานเพ่ิมเติมใน  http://library.cmu.ac.th/pinmala/index.php  [แหลงขอมูลออนไลน], (29 สิงหาคม 2550). 
4 อานเพ่ิมเติมใน  http://www.cmu.ac.th/cmuweb2008/history.php?menuid=1&about_id=1 [แหลงขอมูลออนไลน], (29 สิงหาคม 2550). 
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ส่ือสารมวลชน  คณะรัฐศาสตรและรัฐศาสนศาสตร  คณะนิติศาสตร  วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี รวมท้ังหมดมี 22 คณะวิชา5 
  

4.1.2 ขอมูลจํานวนนักศึกษาที่เขามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในสวนของขอมูลนักศึกษาที่เขามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมนั้น เปนขอมูลชวงป 2546 -
2550 เนื่องจากลักษณะการเก็บขอมูลของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมในอดีตน้ัน เปนลักษณะของการ
บันทึกเปนเอกสาร และทําการเก็บขอมูลในลักษณะของคอมพิวเตอรในชวงป 2546 จึงทําใหผูวิจัย
นําเสนอขอมูลในสวนของจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมต้ังแตป 2546 – 2550 เพราะเปน
ขอมูลท่ีมีความชัดเจนและแมนยํา เนื่องจากในชวงป พ.ศ. 2546 – 2550 น้ีมีการเก็บขอมูลเปนขอมูล
อิเลคทรอนิคส ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีความแมนยําสูง สําหรับในชวงกอนป พ.ศ. 2546 นั้นเปนการเก็บขอมูล
ในลักษณะที่เปนเอกสารงานพิมพ ซ่ึงยังไมมีการเรียบเรียงท่ีครบถวน จึงทําใหการเลือกนําเสนอขอมูล
จึงไดเลือกใชในป พ.ศ. 2546 – 2550 
 การศึกษาจํานวนนักศึกษาน้ันแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มข้ึนของการศึกษาที่เขามาสูคนรุนใหม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “นักศึกษาผูหญิง” เน่ืองจากในอดีตระบบการศึกษาเขามาถึงผูหญิงลาชากวาผูชาย
ดังเชนในขอมูลที่นําเสนอไปแลวในบทท่ี 2 ในสวนของการนําเสนอขอมูลตองการแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักศึกษาหญิงในปจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 อานเพ่ิมเติมใน  http://library.cmu.ac.th/pinmala/faculty.php [แหลงขอมูลออนไลน], (29 สิงหาคม 2550). 
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ตารางที่ 4.1.1 จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ระหวางป 2546 – 2550 
 

ปพุทธศักราช 2546 2547 2548 2549 2550 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

คณะมนุษยศาสตร 16 38 79 339 119 398 88 373 152 478 

คณะสังคมศาสตร 19 10 54 165 78 228 103 193 115 236 

คณะวิทยาศาสตร 35 21 42 36 53 43 46 55 55 59 

คณะแพทยศาสตร 9 7 28 85 47 102 69 126 66 169 

คณะเกษตรศาสตร 53 39 200 339 205 402 201 438 273 575 

คณะศึกษาศาสตร 173 33 368 123 472 142 546 184 756 273 

คณะวิศวกรรมศาสตร 68 81 72 91 98 90 90 98 112 120 

คณะทันตแพทยศาสตร 22 5 98 164 116 171 127 166 147 238 

คณะเภสัชศาสตร 28 40 26 36 35 54 37 49 29 68 

คณะพยาบาลศาสตร 41 106 39 129 66 148 49 147 75 160 

คณะเทคนิคการแพทย 6 13 62 176 89 197 76 196 79 209 

คณะวิจิตรศลิป 3 13 27 417 34 370 33 470 18 213 

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 12 2 53 115 56 144 51 177 87 272 

สัตวแพทยกศาสตร 15 33 20 33 20 30 16 30 8 55 

บริหารธุกิจ 18 9 62 187 132 265 95 255 138 288 

เศรษฐศาสตร 8 0 45 76 86 109 98 152 274 430 

สถาปตยกรรมศาสตร 30 18 17 30 32 22 29 35 25 49 

การสื่อสารมวลชน 9 6 18 70 20 80 25 93 52 91 

รัฐศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 23 24 78 84 89 142 69 90 95 97 

นิติศาสตร 15 11 85 96 96 83 78 107 77 86 

วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี - - - - - - 86 67 166 162 

รวม 603 509 1,463 2,791 1,943 3,220 2,012 3,501 2,799 4,328 
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แผนภูมิที่ 4.1.1 แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบการเพ่ิมข้ึนระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ. 2546 – 2550 

 
 จากตารางท่ี 4.1.1 และกราฟที่ 4.1.1 ขางตน แสดงใหเห็นไดถึงเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักศึกษา
หญิงท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึนทุกป และการศึกษาที่เขาถึงคนในปจจุบัน และคนสวนใหญไดเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา จึงทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มข้ึนกวาในอดีต โดยเฉพาะอยางย่ิงการเพิ่มขึ้นของจํานวน
นักศึกษาหญิง แสดงใหไดวา การท่ีผูหญิงไดรับการศึกษามากขึ้น จากอดีตที่ตองเรียนรูในเรื่องของงาน
บานงานเรือน แตในปจจุบันจากกราฟและตารางท่ีไดนําเสนอไปน้ันไดแสดงใหเห็นถึงการโยกยาย
ตําแหนงแหงที่เดิมจาก “ผูหญิง – ความเปนหญิง – สวนตัว – ในบาน” เปน “ผูหญิง – ความเปนหญิง – 
สาธารณะ– นอกบาน” และจากการโยกยายปรับเปลี่ยนตําแหนงแหงที่น้ียังแสดงใหเห็นไดวา จาก
โครงสรางทางสังคมในแบบทุนนิยมท่ีมีความตองการแรงงานของผูชาย จากการเพิ่มของจํานวน
นักศึกษาหญิงยังแสดงใหเห็นไดวาปจจุบันโครงการแบบเดิมไดถูกปรับเปลี่ยนไป 
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แผนผังที่ 4.1.1 แสดงแผนผังบรเิวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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แผนผังที่ 4.1.2 แสดงตาํแหนงหอพักชาย และหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

 

หอพักชาย 
หอพักหญิง 
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4.1.3  ขอมลูสัมภาษณเกี่ยวกับการออกแบบหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 จากคําสัมภาษณ อาจารย เลี่ยม ธีรัทธานนท อาจารยคณะสถาปตยกรรมที่เปนหน่ึงในกลุม
ผูออกแบบหอพักภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม อาจารย เลี่ยมไดกลาววา ในอดีตมีการจางสถาปนิก
ภายนอกมาออกแบบไวกอน โดยเริ่มจากการออกแบบหอหออางแกวเปนหอแรก ตอมาจึงเปนหอพัก
รูปทรงหกเหลี่ยม(หอหญิง 3) และหอพักรูปทรงซิกแซก(หอหญิง 2) หลังจากนั้นก็จะเปนหอรูปตัว H 
เปนแบบสุดทาย  

ตอมาในชวงที่อาจารย เลียม เขามารับผิดชอบเปนชวงท่ีอาจารยไดเขามาทํางานกับทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมคือในชวประมาณป พ.ศ. 2538 อาจารยเลี่ยม ไดเลือกใชอาคารรูปตัว H เปนหลัก 
เพราะตองการจะใหอาคารมีรูปแบบและคงแนวความคิดเดิมเอาไว 

เบ้ืองตน ลักษณะการวางอาคารน้ัน มีการแบงแยกหอพักชายและหอพักหญิง โดยการใชถนน
เปนตัวแบงผังโดยรวม(ดูภาพที่ 4.1.2) การออกแบบอาคารหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหมน้ัน ได
กําหนดนักศึกษาท่ีจะเขาไปอาศัยภายในหอพักแตละอาคารนั้น จะมีนักศึกษาไมตํ่ากวา 300 คนตอ
อาคาร พ้ืนที่ใชสอยภายในอาคารหอพักจะมี หองธุรการ หองอาหาร สวนอานหนังสือ หองนํ้ารวม 
หองพัก เปนตน และการกําหนดพ้ืนที่ใชภายในหองพักนั้น สําหรับผูใชงานสําหรับ 2 คน การพักใน
หอพัก ไมไดถูกคํานึงความสะดวกสบาย ซ่ึงไดออกแบบพื้นที่ใชสอยในสวนการใชงานพ้ืนฐาน คือ ที่
นอน ตูเส้ือผา และโตะเขียนหนังสือ อยางไรก็ตาม การออกแบบน้ันไมไดคํานึงถึงเพศสภาพของคนท่ี
จะเขาไปใชงาน จากการกําหนดพื้นที่ใชสอยท่ีเหมือนกันและขนาดหองเทากัน โดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางในเร่ืองของความตองการในการใชพื้นท่ีภายในหองพัก เชน พ้ืนท่ีใชสอยสําหรับการนอน การ
อานหนังสือ ตูเส้ือผา เปนตน และนอกเหนือจากพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองท่ีเหมือนกันแลว พ้ืนที่ใชสอย
สวนอ่ืนๆ ภายในหอพักก็เหมือนกันดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงพื้นที่หองน้ําท่ีเกิดจากการใชรูปแบบอาคาร
ท่ีเหมือนกัน ส่ิงที่จะทําใหแตกตางคือการนําพ้ืนที่โถปสสาวะชายออก สําหรับหองน้ําหญิงการนําโถ
ปสสาวะชายออกแลวทาํใหเกิดพ้ืนที่โลง  

สวนตอไปน้ีจะแสดงใหเห็นลักษณะอาคารของหอพักชายและหอพักหญิง ซ่ึงในระยะเวลาใน
การเก็บขอมูลน้ันมีหอพักชาย มีจํานวน 7 อาคาร สําหรับหอพักหญิง มีจํานวน 8 อาคาร  
 ในปการศึกษา 2552 ไดมีการปรับเปลี่ยน หอพักชายจํานวน 1 อาคาร คือหอพักชาย 1 หอให
กลายเปนหอพักหญิงอาคาร 9 เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาหญิงท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหอาคารเดิมที่อยูไม
เพียงพอตอความตองการตอนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  
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จะเห็นไดวาจากการปรับเปลีย่นหอพักชายใหกลายเปนหอพักหญิงน้ัน การปรับเปลี่ยนไมได
คํานึงถึงเพศสภาพที่เขาไปงานภายในพื้นที่หอพักเลยแมแตนอย 
  

   
 

ภาพที่ 4.1.1 แสดงลกัษณะอาคารหอพักชาย 1   ภาพที่ 4.1.2 แสดงลกัษณะอาคารหอพักชาย 2 
(ซึ่งปจจุบันกลายเปนหอพักหญิงอาคาร 9) 
 

   
 

ภาพที่ 4.1.3 แสดงลกัษณะหอพักชาย 3    ภาพที่ 4.1.4 แสดงลกัษณะหอพักชาย 4 
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ภาพที่ 4.1.5 แสดงลกัษณะหอพักชาย 5    ภาพที่ 4.1.6 แสดงลกัษณะหอพักชาย 6 
 

   
 

ภาพที่ 4.1.7 แสดงลกัษณะหอพักชาย 7    ภาพที่ 4.1.8 แสดงลกัษณะหอพักหญิง 1 
 

   
 

ภาพที่ 4.1.9 แสดงลกัษณะหอพักหญิง 2   ภาพที่ 4.1.10 แสดงลกัษณะหอพักหญิง 3 
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ภาพที่ 4.1.11 แสดงลกัษณะหอพักหญิง 4   ภาพที่ 4.1.12 แสดงลกัษณะหอพักหญิง 5 
 

   
 

ภาพที่ 4.1.13 แสดงลกัษณะหอพักหญิง 6   ภาพที่ 4.1.14 แสดงลกัษณะหอพักหญิง 7 
 

 
 

ภาพที่ 4.1.15 แสดงลกัษณะหอพักหญิง 8 
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จากภาพท่ีแสดงใหเห็นขางตน จะเห็นไดถึงรูปทรงอาคาร และการกําหนดพื้นที่ใชสอยภายใน
อาคารท่ีเหมือนกันระหวางหอพักชาย และหอพักหญิงซ่ึงจะจัดกลุมอาคารไดดังนี้ ในสวนตอไปนี้จะ
แสดงใหเห็นรูปแบบของอาคารหอพักหญิงและหอพักชายท่ีมีการกําหนดพ้ืนที่ใชสอยท่ีเหมือนกัน โดย
จัดกลุมอาคารหอพักชายและหอพักหญงิไดดังนี้ 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.1.16 แสดงผังอาคารของหอพักชาย อาคาร 1, 5, 6 และ หอพักหญิงอาคาร 7 ที่มีการกําหนดพ้ืนที่ใชสอยที่
เหมือนกัน 
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ภาพที่ 4.1.17 ภาพดานหนาหอพกัหญิงอาคาร 7     ภาพที่ 4.1.18 ภาพดานหนาหอพักชายอาคาร 1 
 

  
 

ภาพที่ 4.1.19 ภาพดานหนาหอพกัชายอาคาร 5      ภาพที่ 4.1.20 ภาพดานหนาหอพักชายอาคาร 6 
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ภาพที่ 4.1.21 แสดงผังอาคารของหอพักชาย อาคาร 4 และ หอพักหญิงอาคาร 5, 6 ที่มีการกําหนดพ้ืนที่ใชสอยท่ี
เหมือนกัน 



47 

 

   
 

ภาพที่ 4.1.22 ภาพดานหนาหอพกัหญิงอาคาร 5     ภาพที่ 4.1.23 ภาพดานหนาหอพักหญิงอาคาร  
 

 
 

ภาพที่ 4.1.24 ภาพดานหนาหอพกัชายอาคาร 4 

  
จากการศึกษาขอมูลหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวา ภายในหอพักของ

มหาวิทยาลัยมีกฎเกณฑในการใชหอพัก เชน หามประกอบอาหารภายในหอพัก หามนักศึกษาหญิงไป
คางคืนนอกหอพักหญิงโดยไมไดรับอนุญาติ หรือการเขาหอพักกอนเวลา 22:00 น. เปนตน กฎของ
หอพักหญิงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางความเปนเพศ (เพศสภาพ)  กฎของหอพักในการเขาและ
ออกหอพัก โดยเฉพาะอยางการถูกควบในเรื่องของเวลามีความแตกตางกัน หอพักชายเร่ิมเปดและปด 
6:00 – 24:00 น. หอพักหญิงจะเริ่มเปดและปด 6:00 – 22:00 น.  

จากขอมูลเบ้ืองตน ในการกําหนดพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองพักที่กําหนดข้ึนสําหรับนักศึกษา 2 
คน ในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมนักศึกษาเขาพักในแตละหองเพิ่มข้ึนเปน 3 – 4 คนภายใน
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หนึ่งหอง จึงสงผลถึงการใชงานของพ้ืนที่ใชสอยสงผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนการใชพ้ืนที่ภายใน
หองพัก เชน สวนของพื้นที่รับประทานอาหาร สวนทําอาหาร โตะสําหรับต้ังโทรทัศน เปนตน 
 
4.2  ขอมลูภาคสนาม 

การเก็บขอมูลโดยการแบงกรณีศึกษาออกเปนสองกลุม คือกลุมประชากรศึกษาหลัก คือบุคคล
ท่ีผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล อยางละเอียดโดยการทําการเก็บขอมูลทั้งที่บานและหอพัก และกลุม
ประชากรศึกษารอง เปนกลุมประชากรศึกษาที่ผูวิจัยเก็บในเฉพาะหอพักเทานั้นการเก็บขอมูลนั้นผูวิจัย
ในพ้ืนท่ีบานและพ้ืนที่หอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเด็นสําคัญของการศึกษาคือการ
ซอนทับ หรือการสลับสับเปลี่ยน กันในเรื่องของ “พ้ืนที่สวนตัว” และ “พ้ืนที่สาธารณะ” ที่เกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีหอพักหญิง ที่เกิดข้ึนบนพื้นที่ทางสถาปตยกรรมและพื้นที่ทางสังคม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยมองผาน ความสัมพันธของตัวประชากรศึกษากับสังคม (บาน หรือ หอพัก) การใชพื้นท่ีกิจกรรม 
การครอบครองพื้นท่ี และวัตถุ (บาน หรือ หอพัก) การใหความหมาย (บาน หรือ หอพัก) ขอมูลของ
ประชากรศึกษาโดยแบงออกเปนหาหองหลักดวยกนั ตามหองพักที่ประชากรศึกษาหลักอาศัยอยูดังน้ี 

‐  หองนุน  หอพักหญิงอาคาร 3  หอง  210 
‐  หองจะเอ  หอพักหญิงอาคาร 2  หอง  348 
‐  หองเบลล  หอพักหญิงอาคาร 5  หอง  239 
‐  หองดรีม  หอพักหญิงอาคาร 2  หอง  311 
‐  หองฝาย  หอพักหญิงอาคาร 8  หอง  310 
การนําเสนอในแตละหองน้ันจะมีการแบงยอยออกเปน 4 สวนหลัก คือ สวนท่ีหนึ่ง มุมมองของ

ผูวิจัยท่ีมีตอประชากรศึกษา เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงมุมมองของผูวิจัยที่มีตอประชากรศึกษา การ
นําเสนอภาพตัวแทนของความเปนหญิงผานการแสดงออก สวนที่สอง กลุมประชากรศึกษาหลักใน
พ้ืนท่ีบาน โดยเริ่มจากมุมมองของผูวิจัยท่ีมีตอครอบครัว เพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ ท่ีนํามาประกอบ
สรางอัตลักษณความเปนหญิงของประชากรศึกษา สวนที่สาม กลุมประชากรศึกษาหลักในพื้นท่ีหอพัก
หญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยจะกลาวถึงความสัมพันธที่ประชากรศึกษาหลักที่มีตอกลุมประชากร
ศึกษารอง เพื่อศึกษาถึงปจจัยและอิทธิพลที่มีผลตอการใชพื้นที่และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณความเปน
หญิง โดยผานการใชพ้ืนที่ เชน การจัดเตรียมเพื่อตอบสนองตอความตองการในการใชพ้ืนที่ภายในหอง 
ซ่ึงในความตองการนี้ก็เกิดจากภาพตัวแทนความเปนหญิงซ่ึงเปนสวนประกอบหน่ึงของอัตลักษณ หรือ
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สําหรับประชากรศึกษาบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภาพตัวแทนของตนเองเพ่ือการใชพื้นที่ที่ถูก
กําหนดไวต้ังแตตน เชน สําหรับนักศึกษาบางคน การใชพื้นที่สวนตัวที่บาน อาจจะมีกิจกรรมที่มําจะทํา
ภายในหองสวนตัว แตเม่ือโยกยายตําแหนงแหงท่ีมาที่หอพักหญิงซ่ึงถือวาเปนพ้ืนที่สาธารณะ 
ประชากรศึกษาจึงเลือกท่ีจะไมทําบางอยางหรือตัดทอนกิจกรรมหรือภาพตัวแทนที่เปนภาพตัวแทนจาก
พ้ืนท่ีบาน โดยการสรางอัตลักษณหรือภาพตัวแทนใหมบนพื้นที่หอพักหญิง สวนที่ส่ี วิเคราะหเพื่อ
แสดงใหเห็นการสรุปขอมูลเบื้องตน โดยเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงของสามประเด็นท่ีกลาวไว
ขางตน ในเรื่องของ ความสัมพันธของประชากรศึกษากับสังคมในพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมการใชพ้ืนที่ 
และการใหความหมายในการเก็บขอมูลภาคสนามภายในหอพักนั้นไดจากการเขาไปคลุกคลีกับ
ประชากรศึกษา จํานวน 5 ครั้งสําหรับการเก็บขอมูลในแตละหองพัก ในสวนของกิจกรรมที่เกิดข้ึน
ภายในหองพักเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนสวนใหญในแตละชวงเวลา ขอมูลไดจากการสัมภาษณเพิ่มเติม
จากประชากรศึกษา 
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แผนผังที ่4.2.1 แสดงตาํแหนงที่ตั้งของอาคารทีป่ระชากรศึกษาอาศัย 

หอพักหญิงอาคาร 2 หองจะเอ หอง 348  

และ หองดรีม หอง 311 

หอพักหญิงอาคาร 5 หองเบลล  หอง 239 

หอพักหญิงอาคาร 8 หองฝาย หอง 310 หอพักหญิงอาคาร หองนุน 3 หอง 210 
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4.2.1  นุน ผูหญิงท่ีแสดงใหเห็นถึงการสืบทอดความเปนหญิงจากรุนสูรุน 
ภาพแรกท่ีผูวจิัยเห็นนุน 

วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เปนวันที่ผูวิจัยไดนัดสัมภาษณนุนครั้งแรก สําหรับตัวนุนใน
มุมมองของผูวิจัยคือ นุนมีลักษณะเปนผูหญิงที่มีความออนหวาน เรียบรอย และเปนคนที่คอยเอาใจใส
ตอคนรอบขาง เนื่องจากส่ิงท่ีนุนแสดงออกใหผูวิจัยไดเห็นผานคําพูดในการพูดคุยของนุน เชน การ
ทักทาย “สวัสดีคะ” ดวยนํ้าเสียงที่ออนหวานและใบหนาท่ียิ้มแยม และทุกครั้งๆ ที่พบกันนุนจะแสดง
ความเอาใจใสตอผูวิจัยดวยคําวา “สบายดีม้ัยคะพี่” และทางดานการแตงกายของนุน คือ ผมที่เหยียดตรง
ยาว ใสเส้ือยืด กางเกงยีนส รองเทามีสนเล็กนอย เส้ือยืดท่ีนุนเลือกใสน้ันเปนสีฟาออน มีระบาย ส่ิง
เหลาน้ีเปนส่ิงที่ผูวิจัยสังเกตจากการท่ีผูวิจัยพบนุนในแตละครั้ง  
 
นุนกับพ้ืนท่ีภายในบาน 

ผูวิจัยไดลงไปเก็บขอมูลที่บานของนุนในวันที่ 20 -21 มีนาคม พ.ศ. 2551  บานของนุนต้ังอยูที่
จังหวัดพัทยา ลักษณะการอยูอาศัยเปนแบบครอบครัวใหญ บริบทโดยรอบบานนุนจะเปนพื้นที่โลง 
ดานหลังบานจะมีแปลงสวนครัว เชน กะเพรา โหระพา เปนตน สวนหนาบานจะเปนลานโลง ซ่ึงใชทํา
กิจกรรมตางๆ เชน จะมีแครนั่งคุยกันในชวงตอนเย็น และในสวนพื้นที่หนาบานนั้นยังใชเปนสถานที่ไว
วิ่งเลนของเด็กๆ ภายในบานดวย สมาชิกภายในบานมีดวยกันทั้งหมด 15 คน และภายในร้ัวบานน้ันจะมี
บานดวยกัน 2 หลังไดแกบานนุน ซ่ึงมีแมนุน นุน คุณยาย ตา ปู และนา สวนอีกหลังหนึ่งจะญาติคน
อ่ืนๆ บานหลังที่นุนอยูนั้นมีหองพัก 3 หองดวยกัน คือหองของนา หองคุณยายซ่ึงปจจุบันใชเปนหอง
เก็บของใชตางๆ ของผูสูงอายุภายในบาน และอีกหองคือหองท่ีนุนและแม  
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ภาพที่ 4.2.1.1 ภาพผังแสดงตกแหนงพ้ืนที่ใชสอยภายในบานนุน 
 
เม่ือข้ึนบานไปก็จะเปนสวนน่ังเลน ซ่ึงปจจุบันคุณยาย ตา ปู จะนอนกับบริเวณนี้ และยังเปนที่

รวมตัวกันของครอบครัวอีกดวย สถานะของนุนในครอบครัวใหญ นุนจะเปนหลานสาวคนโต ลูกสาว 
และมีศักดิ์เปนพี่ของบรรดาลูกญาติพ่ีนองดวยกัน  

 

   
 

ภาพที่ 4.2.1.2 ภาพบรรยากาศบานที่นุนอาศัยถายจาก  ภาพที่ 4.2.1.3 ภาพบริเวณบานนาที่อยูภายในรั้วเดียวกัน 
ประตูทางเขาบาน      

 



53 

 

   
 

ภาพที่ 4.2.1.4 ภาพแสดงใหเห็นพ้ืนที่สวนกลางของ  ภาพที่ 4.2.1.5 ภาพแสดงใหเห็นพ้ืนที่สวนกลาง 

บานที่ทํากจิกรรมของญาติพ่ีนองภายในครอบครวั  ของบานที่ทํากิจกรรมของญาติพ่ีนองภายใน 

ภาพพื้นที่ภายในและนอกบานท่ีเปนที่รวมกันของญาติ  ครอบครัวภาพพ้ืนที่ภายในและนอกบานที่เปนที ่
รวมกันของญาติ 

 
ครอบครัวของนุนในมุมมองของผูวิจัย ในวันท่ีผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลในพ้ืนที่บานนุนนั้น ผูวิจัย

รับรูไดถึงความเปนกันเองหรือความเอาใจของคนในครอบครัวของนุน และทําใหผูวิจัยนึกกลับไปถึง
ส่ิงที่นุนเคยแสดงออกกับผูวิจัย ทําใหผูวิจัยเขาใจไดถึงส่ิงที่นุนไดแสดงออก ส่ิงเหลานี้อาจจะเกิดจาก
ครอบครัวนุนที่ไดปลูกฝงหรือสืบทอดสงผานมาถึงนุน ดวยเหตุผลวา ในขณะที่ผูวิจัยเขาไปถึงพ้ืนที่
ภายในบานนุนน้ัน คนในครอบครัวนั่งรวมกลุมกันอยูหลายคน และสนทนากันอยูอยางสนุกสนาน 
หลังจากที่ผูวิจัยเขาไป ทุกคนในบางตางไดหยุดการสนทนาลงและมองที่ผูวิจัยอยางแปลกตาหรืออยาง
เปนคนแปลกหนา การเขาไปในพ้ืนท่ีบานนุน ทําใหผูวิจัยรูสึกความแตกตางระหวางพื้นที่ในบานและ
พ้ืนที่นอกบานอยางชัดเจน จากความรูสึกของผูวิจัยการเขาไปในพื้นที่บานนุนน้ัน ผูวิจัยเองรูสึกถึง
ความเปนสวนตัวของครอบครัว ซ่ึงทําใหผูวิจัยรูสึกกลายเปนคนแปลกหนา ความรูสึกแรกที่คอนขางจะ
อึดอัด หลังจากที่นุนไดแนะนําใหผูวิจัยไดรูจักคนตางๆ ภายในครอบครัว ทําใหความรูสึกของผูวิจัย
เปลี่ยนไป คือ ความเปนกันเอง จากการพูดคุยกับคนในครอบครัวนุน ญาติของนุนและตัวผูวิจัยเองได
พูดคุยเรื่องราวตางๆ มากมาย  ทําใหผูวิจัยรูสึกผอนคลายซ่ึงแตกตางออกไปจากความรูสึกแรกท่ีผูวิจัย
เขาไป 
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- ความสัมพันธของตัวประชากรศึกษากับสังคมในบาน  
 ความสัมพันธระหวางนุนกับครอบครัว นุนจะมีความสนิทสนมกับคุณปู คุณยาย คุณตา และ
เด็กรุนราวคราวเดียวกัน เน่ืองจากวาคุณปู คุณยาย และคุณตานั้นอยูบานหลังเดียวกัน และนุนในขณะที่
นุนอยูบานนุนเองก็มีหนาที่ดูแล ในเรื่องของอาหารการกิน และซักเส้ือผาใหดวย นอกจากน้ีแลว เด็กรุน
ราวคราวเดียวกันน้ัน ก็จะมีกิจกรรมทํารวมกันต้ังแตเด็กๆ เชน เลนกระโดดยาง เลนขายของ เปนตน 
 สําหรับนุนและแม นุนมีความสนิทสนมกับแมมากท่ีสุด นุนกลาววา “นุนสามารถคุยกับแมได
ทุกเรื่อง ไมวานุนจะมีปญหาอะไร คนที่นุนนึกถึงคนแรกก็จะเปนแมเสมอ”6 
 

- การใชพื้นท่ีกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีบาน 
 การใชพ้ืนที่ของนุน สําหรับหองพัก นุนจะพักอยูหองเดียวกับแม เพราะวาบานมีหองจํานวน
จํากัดไมพอตอจํานวนคนที่อยูอาศัย นุนจึงไมมีหองสวนตัวเปนของตัวเอง  
 การใชพื้นที่ภายในหองพัก นอกเหนือจากเปนหองนอนแลวนุนยังแบงพ้ืนที่สําหรับเก็บส่ิงของ
ท่ีนุนสะสมดวย คือ หนังสือการตูน หนังสือการตูนที่นุนอานเปนการตูนผูหญิง และรองเทา ลักษณะ
รองเทาที่นุนสะสมจะเปนมีสนเปนสวนใหญ เพราะนุนเปนคนตัวเล็กแตรองเทาท่ีนุนเลือกที่จะใสนั้นก็
ไมไดสูงมากนัก นุนใหเหตุผลวา “เปนเพราะนุนตองเดินเยอะ ถาใสสูงมากๆมันก็จะปวดเทา ไมคอย
สะดวก แตอยางไรก็ตามนุนก็ชอบรองเทามีสนมากกวา” จากการเลือกใชรองเทาของนุนนั้นจะเปนการ
เลือกเพื่อตอบสนองตอความตองการของนุน  

จะสังเกตไดวาส่ิงของท่ีนุนเลือกใชนั้นเปนส่ิงที่ประกอบสรางออกมาเปนภาพตัวแทนของนุน 
เชน การเลือกรองเทา เส้ือผาที่นุนเลือกใส (ท่ีผูวิจัยไดกลาวถึงในครั้งแรกที่เจอนุน) หรือแมกระทั่งการ
แสดงออกดวยวาจา หรือการเอาใจใสของนุน รวมไปถึงการตูนท่ีนุนเลือกอาน ตางก็สงเสริมลักษณะ
ของความเปนหญิงออกมาผานตัวของนุน  
 

                                                            
6 จากคําสัมภาษณของนุนกอนท่ีจะเดินทางไปเก็บขอมูลท่ีบาน 
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ภาพที่ 4.2.1.6 ภาพแสดงหองนอนที่นุนนอนกับแม  ภาพที่ 4.2.1.7 ภาพแสดงการตูนตาหวานที่นุน 
สะสมไว 

       

    
 

ภาพที่ 4.2.1.8 ภาพแสดงลักษณะการเก็บรองเทา   ภาพที่ 4.2.1.9 ภาพแสดงรองเทาที่นุนสะสมไว 
ของนุนเปนบางสวนที่นุนนํามาจากหอพัก   ยังหาท่ีเก็บไมได 
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- การใหความหมายพื้นท่ีสวนตัวและพื้นท่ีสาธารณะในบาน 
“พ้ืนที่สวนตัว” สําหรับนุนแลว จากการตีความของผูวิจัยน้ัน คิดวานุนคํานึงถึงเรื่องของ

กิจกรรมท่ีจะทําในพ้ืนที่สวนตัวมากกวาท่ีจะมองไปในดานของความหมาย เชน พ้ืนท่ีสวนตัวสําหรับ
นุนน้ัน เปนพื้นที่ของนุนเองสามารถทําอะไรไดอยางไมเคอะเขิน เชน การที่เธอจะเปลี่ยนเส้ือผา ใสขา
ส้ัน หรือแมกระทั่งการนอน หองที่นุนอยูก็เชนกัน ถึงแมนุนเองจะพักหองเดียวกับแม นุนก็มองวาพ้ืนที่
น้ันเปนพ้ืนที่สวนตัว เพราะนุนสามารถทําอะไรไดอยางไมตองรูสึกเขินอาย 

จากความสัมพันธของครอบครัวและการใชพื้นที่ภายในบานไดสงผลมาสูนุนนั้น ผูวิจัยรับรูได
จากการบอกเลาของนุน จากการอบรบส่ังสอนของแมที่สืบทอดมาสูนุน ซ่ึงแมของนุนนั้นก็จะไดรับการ
อบรมจากยายมาอีกทีหน่ึง และนอกจากน้ีแลวผูวิจัยยังเห็นไดจากการเขาไปเก็บขอมูลของครอบครัว
ของนุน ในขณะท่ีครอบครัวของนุนไดพูดคุยกันนั้น แมของนุนหรือแมกระทั่งคุณยายก็จะมีการเลาถึง
เรื่องราวในอดีตที่ ที่แมและยายเคยปฏิบัติและถูกอบรมมา แมของนุนเลาวา “แตกอนคุณยายจะถูก
ปลูกฝงมาใหเปนแมศรีเรือน เพราะผูหญิงแตกอนน้ันมีหนาที่ดูแลสามี คุณตาเปนทหารทํางานนอกบาน 
สวนคุณยายก็จะอยูบานดูแลบาน แลวแมก็ถูกเลี้ยงมาแบบเดียวกัน จะตางกันก็ตรงที่ตอนน้ีแมทํางาน
นอกบานแลวพอก็ไมอยูแลว แลวนุนถูกเลี้ยงมาใหดูแลตัวเอง และดูแลคนในบานดวยในเวลาเดียวกัน”7 
และส่ิงท่ีสืบทอดมายังตัวของนุนน่ัน จะไดจากส่ิงที่นุนปฏิบัติตอคนในครอบครัว เชน การเอาในใสตอ
คนรอบขาง ความเปนแมบานแมเรือน การดูแลผูสูงอายุ และนองๆ ภายในบานดวยการจัดเตรียมอาหาร 
และดูแลในสวนของเส้ือผาการซักผา และรีดผา เปนตน 
 จากกิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตนนั้น จะเห็นไดวากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสวนใหญนั้นเปนกิจกรรม
รวมที่เกิดข้ึนระหวางนุนและบุคคลในครอบครัว ซ่ึงถือไดวาเปนกิจกรรมระดับสาธารณะ ที่เกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีบาน  อยางไรก็ตามนุนเองนั้น มีกิจกรรมท่ีอยูในระดับของความเปนสวนตัวอยูดวยเชนกัน คือการ
อานหนังสือการตูน แตลักษณะของกิจกรรมที่นุนชอบทํานั้น ไมไดทําใหนุนไดกําหนดขอบเขตท่ี
ชัดเจนในลักษณะของการกําหนดบริเวณวาพื้นที่นี้ใชสําหรับการอานหนังสือ และสําหรับความเปน
สวนตัวในพื้นที่บานของนุนนั้น ไมมีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน อาจจะตีความไดวา นุนไมไดคํานึงถึงการ
กําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนภายในพื้นที่บาน หรือในขณะที่นุนอยูกับคนในครอบครัว นุนไมไดคํานึงถึง 
“ความเปนสวนตัว”  

                                                            
7 จากคําสัมภาษณนุนท่ีบาน ในวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 
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 จากความหมายของความเปนสวนตัวที่นุนไดกลาวถึงน้ัน แสดงใหเห็นไดวา นุนไดใชกิจกรรม
เปนตัวแบงระหวางพื้นที่สวนตัว และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่บาน อาจะกลาวไดวา นอกเหนือจากนุน
และแมแลว กิจกรรมหรือลักษณะการใชพื้นที่สวนตางๆ ภายในบานนอกเหนือไปจากหองนอนนั้น 
อาจจะหมายความไดถึงความเปนสาธารณะหรือพื้นท่ีสาธารณะในระดับของบาน 
 
นุนจากพ้ืนท่ีบานมาสูพ้ืนท่ีหอพกั 
บริบทหอพัก 
  

 

 
ภาพที่ 4. 2.1.10 ภาพแสดงผังพ้ืนชั้นหน่ึง และชั้นสองที่ประชากรศึกษาอาศัยอยู รวมถึงแสดงตําแหนงหองพัก หองนํ้า
และบันไดทางข้ึนลงที่อยูใกลหองพักของประชากรศึกษา8 

 
ในสวนตอไปนี้จะเปนการเก็บขอมูลของนุนในพื้นที่หอพัก เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ทางสังคมภายในหอพัก และการใชพ้ืนท่ีของนุน สําหรับความคาดหวังของนุนกอนที่จะเขาพักท่ีหอพัก
หญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหมนั้น นุนเคยคิดวาจะไดพักอยูกับเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกัน มีการรับนองใน
หอพัก นุนไมไดคิดถึงความสะดวกสบาย แตนุนคิดถึงส่ิงที่จะเจอวาจะเม่ือเปนนักศึกษาแลวนาจะมี
อะไรสนุกๆ ที่รวมกับเพื่อนที่ตางมาจากคนท่ีละทาง ที่ไมเคยรูจักกันมากอน 

                                                            
8 ภาพแสดงผังพ้ืนไดจากพิมพเขียวของทางมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

โถงบันได 

หองพัก 

หองนํ้า 
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จากความคาดหวังของนุนจะเห็นไดวานุนไมไดคํานึงถึงการเขาไปใชพ้ืนที่ภายในหอพักเลย 
นุนไมไดคาดหวังวาจะไดอยูหองบริเวณไหน ช้ันอะไร หรือแมกระท่ังพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองพัก 
อาจจะเปนเพราะวาในพ้ืนที่บานน้ัน นุนเองก็ไมไดมีการกําหนดขอบเขตในการครอบครองพื้นที่ที่เปน
สวนตัวท่ีชัดเจน จึงทําใหการเขามาอยูหอพักที่จะตองอาศัยรวมกับผูอ่ืนไมไดเปนประเด็นสําคัญสําหรับ
นุน ในปจจุบันนุนไดพักอาศัยอยูรวมหองกับเพื่อนที่รูจักกันมากอน คือพัดและตาล เปนเพื่อนรวมหอง
ท่ีเคยอยูดวยกันเม่ือปที่แลวและทั้งสามคนก็ตัดสินใจมาอยูรวมกันตอในปน้ี 

นุนพักอยูที่หอพักหญิงอาคาร 3 หอง 210 ตําแหนงของหองพักนั้นอยูใกลกับหองน้ํา และไม
ไกลจากโถงบันไดมากนัก ในตําแหนงของพักของนุนอาจจะเปนส่ิงที่เอ้ือในกิจกรรมที่นุนชอบ คือใน
การทําอาหารนั้น จะตองทําความสะอาดส่ิงตางๆ เชน ลางผัก ลางกระทะ ลางาน เปนตน ตําแหนงของ
หองพักตอบสนองตอกิจกรรม นุงจึงยังคงภาพตัวแทนของการดูแลเอาใจใสและความเปนแมศรีเรือน
เอาไว 

ภายในหนึ่งหองจะมีนักศึกษาพักอยูสามคนดวยกัน ซ่ึงสําหรับหองนุนแลว จะมีเพ่ือนอาศัยรวม
หองอีกกันสองคน คนแรกพัด เปนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ป 3 คนที่สองตาล เปนนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร ป 3 พัดและตาลอายุนอยกวานุน ซ่ึงถือไดวานุนเปนพี่คนโตภายในหอง  
 ผูวิจัยจะกลาวถึง ประชากรศึกษาอีกสองคนที่พักอยูหองเดียวกับนุน ตามมุมมองของผูวิจัยเม่ือ
แรกพบ เริ่มจากพัดสําหรับผูวิจัยแลวพัดเปนคนท่ีมีโลกสวนตัวสูงพอสมควร เพราะผูวิจัยสังเกตเห็นวา
พัดนั้น จะใชเวลาครุนคิดในการตอบคําถาม ดูเหมือนกับวาพัดจะกลัวตอการท่ีผูวิจัยนั้นจะเขาไปกาว
กายถึงความเปนสวนตัวมากจนเกินไป สําหรับพัดแลวเปนคนท่ีเขาถึงไดยาก ราวกับวาพัดไดสราง
กรอบหรือขอบเขตในการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูล จากการสัมภาษณเบื้องตน พัดจะถามถึงขอบเขตของ
การทํางานของผูวิจัยอยางชัดเจน หลังจากไดคุยไปซักพักแลวส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหวางผูวิจัยกับพัดคือ พัด
พยายามที่จะพูดเปนหลักการ ดูราวกันวาไมไดเปนตัวของตัวเอง สําหรับความเปนหญิงของพัดแลว พัด
มักจะหยิบยืมเอาภาพตัวแทนของผูชาย มาใชแสดงถึงตัวของพัด ซ่ึงเห็นไดจากไดจากการจัดการ
รางกายของพัด เชน ผมซอยส้ัน ใสเส้ือยืดตัวหลวม กางเกงตัวใหญๆ เปนตน  
 คนท่ีสองคือ ตาล ในมุมมองของผูวิจัยตาลเปนคนท่ีคอนขางเงียบขรึม พูดนอย ภาพตัวแทนใน
ความเปนหญิงของตาลเปนลักษณะของผูหญิงสมัยใหม ที่กระฉับกระเฉง ซ่ึงอาจจะพบไดทั่วไปสําหรับ
นักศึกษาหญิงในปจจุบัน 
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-     ความสัมพันธของตวัประชากรศึกษาหลกักบัประชากรศกึษารองภายในหองพัก  
 การอยูอาศัยภายในหองน้ี ถึงแมวาจะรูจักสนิทสนมกันมากอน กอใหเกิดการถอยทีถอยอาศัย
ภายในหอง ซ่ึงนําไปสูลักษณะการใชพื้นที่ที่ท้ังสามคนนั้นไดสรางกิจกรรมข้ึนภายในหองซ่ึงจะกลาว
ไวในสวนของลักษณะการใชพื้นที่ภายในหองพัก และการท่ีไดตัดสินใจที่จะมาอยูรวมหองดวยกันตอนี้ 
นําไปสูการปรับตัว เชน การอยูรวมกันในลักษณะที่จะเขาใจในส่ิงที่แตละคนน้ันเปนและแสดงออก มี
การแบงขาวของเครื่องใช รวมไปถึงเครื่องเรือนที่จะนําไปสูกิจกรรมตางที่จะเกิดข้ึน ดังท่ีจะกลาวถึง
ตอไป 
 

-  การพกัอาศัยและการใชพื้นท่ีเพ่ือทํากิจกรรมภายในหอพัก 
ภายในหอพักหญิงอาคาร 3 หอง 210 ขนาดหองพัก 14 ตร.ม. และระเบียงขนาด 5.25 ตร.ม. มี

เครื่องเรือนภายในหองนี้ไดแก เตียงเดี่ยวสําหรับ 3 คน ตูเส้ือผา 2 หลัง และโตะเขียนหนังสือ 3 ตัว ซ่ึง
เครื่องเรือนน้ันมีไมเพียงพอตอความตองการ9สําหรับท้ัง 3 คนทําใหตองแบงกันใช ในสวนของตูเส้ือผา 
มีไมเพียงพอตอความตองการ  
 เน่ืองจากท้ังสามคนรูจักกันมากอน การเลือกเครื่องเรือนภายในหองจึงไมเกิดปญหา ทั้งสามคน
ไดแบงเครื่องเรือนกันใชตามความเหมาะสมกับการใชงานและความชอบของแตละบุคคล เชนตูเส้ือผา
นุนกับตาลก็ใชตูเดียวกัน สวนพัดน้ันใชคนเดียว เน่ืองจากของพัดเยอะนุนและตาลเลยยกใหพัดใหคน
เดียว 
 เครื่องเรือนที่นุนครอบครอง เตียงที่นุนเลือกเปนเตียงเดียว เพราะนุนจะรูสึกอึดอัดถาจะตอง
นอนเตียงสองช้ัน และโตะที่นุนเลือกจะอยูใกลกับประตูระเบียง เพราะวาบางครั้งท่ีนุนทํากับขาว นุน
จะตองนั่งเฝาและทําอยางอ่ืนไปดวย เลือกนั่งมุมนี้จะสะดวกตอการมองเห็น และตูเส้ือผาที่ใชกับตาลที่
อยูตรงทางเขาทั้ง เพราะวามันกวางสะดวกตอการใชงาน10(ดูภาพที่ 4.2.1.11) 
 ลักษณะการเลือกเครื่องเรือนของพัด เนื่องจากพัดเปนคนคอนขางอวน พัดจะเลือกท่ีจะเอาเตียง
ช้ันลาง เพราะถาอยูช้ันบนจะข้ึนลงไมคอยสะดวกนัก และโตะเขียนหนังสือพัดก็เลือกตัวที่ติดกับเตียง
นอน เพื่อความสะดวกในการหยิบจับ หรือหาส่ิงของ สวนตูเส้ือผาน้ัน ก็จะเปนตูที่อยูติดกันท่ีไดตกลง
กันไวต้ังแตแรก(ดูภาพท่ี 4.2.1.11) 

                                                            
9 เม่ือเปรียบเทียบจากหองพักนักศึกษาหญิงของหอพักอื่น การใหสิทธิใ์นการครอบครองเคร่ืองเรือนสําหรับนักศึกษา 1 คน คือ โตะเขียนหนงัสือ เกาอี้ ตูเส้ือผา และ
เตียงนอน แตสําหรับหอพักหญิง 3 แลวนั้น จะมีเพียงตูเส้ือผาสองตู สําหรับนักศึกษาท่ีพักภายในหองจํานวน 3 คน 
10 ไดจากการสัมภาษณ นุน ภายในหองพัก ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
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 คนสุดทายตาล ที่นอนของตาลนั้นจะเปนเตียงช้ันสอง เนื่องจากวาพัดตองอยูช้ันลาง เพราะอวน
กวาเขาออกสะดวก และโตะเขียนหนังสือที่ตาลเลือกน้ัน ตาลเองก็ไมคอยไดใชงาน เพราะตาลชอบ
ทํางานบนที่นอน และสวนใหญถาไมมีกิจกรรมอะไรรวมกับเพื่อนๆ ในหอง ตาลก็มักจะอยูบนเตียง 
ตาลจึงใหพัดเปนคนเลือกกอน (ดูภาพท่ี 4.2.1.11) 
 
 

         
 

 

ภาพที่ 4.2.1.11 แสดงการเลือกเคร่ืองของประชากรศกึษาภายในหอง 210 และภาพวาดจากทางเขาหอง แสดงตําแหนง

ของเคร่ืองเรือนภายในหองพัก 
 

 สําหรับการเลือกเครื่องเรือนภายในหองพักของของนุนนั้น เกิดจากความตองการในการ
ตอบสนองการใชงานของแตละบุคคลภายในหอง ซ่ึงแตละคนที่เลือกน้ันก็เปนไปอยางถอยทีถอยอาศัย
กัน เชนนุนจะไมชอบการนอนเตียงที่เปนแบบเตียงสองชั้นนุนจึงเลือกเตียงเดี่ยว และถึงแมวาพักจะเปน
คนตัวโต พัดก็นอนในสวนของเตียงสองชั้นแตเปนเตียงช้ันลาง เพ่ือที่จะไดเขาออกสะดวก หรือแมกระ
ท้ังตูเส้ือผาท่ีมีเพียงสองตูนั้น นุนและตาลจะใชรวมกันเนื่องจากวาพัดมีเส้ือผาเยอะกวาท้ังสองคน พัดจึง
ครอบครองตูเส้ือผาหนึ่งตู เปนตน ซ่ึงลักษณะ “การถอยทีถอยอาศัย” นี้จึงกลายเปน ลักษณะโครงสราง
ความสัมพันธของคนทั้งสาม ซ่ึงจะปรากฎใหเห็นไมเพียงแคการเลือกเครื่องเรือน แตจะปรากฎในสวน
อ่ืนๆ ดวย เชน กิจกรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนภายในหองพัก ฯลฯ  
 

นุน 

พัด ตาล 
นุน,ตาล 

พัด 
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กจิกรรมการใชพ้ืนท่ีภายในหองพัก 
กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในหองของนุนนั้นเปนกิจกรรมท่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือทํารวมกันภายในหอง 

ซ่ึงเกิดข้ึนอยางหลากหลาย เชน ตีปงปอง เตนแอโรบิก โยคะ ดูหนัง ทําอาหาร และดวยความที่มีความ
สนิทกันมากอน ทําใหท้ังสามคนใชชีวิตภายในหอพักมากกวาที่จะไปอยูกับเพ่ือนในคณะเดียวกัน11 
ลักษณะกิจกรรมจะไมแนนอน และไมไดข้ึนอยูกับเวลา แตเกิดจากความตองการในการทํากิจกรรมของ
แตละคน และคนภายในหองนั้นมีความตองการจะรวมทํากิจกรรมดวย จากส่ิงท่ีจะกลาวตอไปจะเห็น
ไดถึง “ความถอยทีถอยอาศัย” เชน การแบงปนส่ิงของหรือเครื่องเรือน ในชวงเวลาเดียวกันในขณะที่
บางคนทํากิจกรรมสวนตัว แตก็ไมไดทําใหอีกฝายเกิดปญหา เชน การเกิดเสียงดังจากการทํากิจกรรม 
หรือการดูหนัง เปนตน จากการสัมภาษณและเขาไปเก็บขอมูลพบลักษณะการใชพื้นที่ภายในหองพัก 
ซ่ึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนน้ันเปนการเกิดข้ึนบอยครั้งในแตละชวงเวลาที่จะกลาวตอไป  
 ชวงเวลา 18:00 – 19:00 น. โดยปกติแลวนุนและพัดจะกลับเขามาในหองแลว ก็จะนอนกอน
และมักจะต่ืนในชวงคํ่าๆ เวลาใกลจะ 19:00 น.และออกไปทานอาหารเย็น หรือบางครั้งก็จะซ้ืออาหาร
มาทํารับประทานกันในชวงเวลาน้ี พ้ืนที่ในการทําอาหารจะเปนสวนระเบียงหอง บางครั้งก็จะมี
กิจกรรมอ่ืน เชน การตีปงปอง (ดูภาพท่ี 4.2.1.12) บางครั้งถาตีปงปองชวงเวลาในการใชพ้ืนที่ก็จะเลย
เขามาจนกระทั่งชวงเวลา 19:00 – 20:00 น. แตปจจุบัน กิจกรรมในการตีปงปองไดหายไป เน่ืองจากตาล
ไดนําคอมพิวเตอรมาใชในการทํางาน หรือบางครั้งก็เตนแอโรบิค แตกิจกรรมที่เกิดข้ึนสวนใหญจะมี
เพียงนุนและตาลเทาน้ันท่ีเปนคนทํากิจกรรม ในขณะเดียวกันกิจกรรมที่เกิดข้ึนสวนใหญพัดจะใช
คอมพิวเตอรในการตกแตงภาพที่ตัวเองไปถายมา ซ่ึงเปนงานอดิเรกของพัด (ดูภาพท่ี 4.2.1.13 และ 
4.2.1.14) จะเห็นไดวาพัดใชโตะเขียนหนังสือของนุนในการทํางานอดิเรก สวนนี้จะแสดงใหเห็นถึงการ
ซอนทับกันระหวางกิจกรรมที่เปนสวนตัวและกิจกรรมที่เปนสาธารณะ 
 
 

                                                            
11 ขอมูลไดจากการสัมภาษณขณะเขาไปเก็บขอมูลภายในหองพัก วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
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ภาพที่ 4.2.1.12 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 18:00-19:00 น.    
        

       
 

           
 

(ภาพตองการแสดงใหเห็นกิจกรรมที่แตกตางกันเกิดขึ้นในชวงเวลา 19:00-20:00 น.) 
ภาพที่ 4.2.1.13 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 19:00-20:00 น.  ภาพที่ 4.2.1.14แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 19:00-20:00 น 
เปนกิจกรรมการตีปงปองโดยการใชโตะเขียนหนังสือมาเปนโตะ ในขณะท่ีนุนและตาลดูหนังอยูน่ัน พัดก็น่ังทํางานอดิเรก 
ตีปงปอง 
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ภาพที่ 4.2.1.15 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 20:00-21:00 น.  ภาพที่ 4.2.1.16 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 22:00 น.          
หลังจากที่พัดทาํงานอดิเรกเสร็จพัดก็จะมาน่ังดูหนังรวมกับ  หลังจากดูหนังรวมกันแลว ทั้งสามคนก็จะตางไปทํางาน 
เพ่ือนๆ       หรือการบานของตัวเอง 
 

ชวงเวลา 20:00 – 21:00 น. นุนกับตาลก็เริ่มที่จะไปอาบน้ําสวนพัดน้ันยังทํางานอดิเรกอยู แต
บางครั้งก็จะนั่งเก็บของใชสวนตัว พัดมีนิสัยชอบความเปนระเบียบเรียบรอย เชน การพับเส้ือผาเปน
กิจกรรมที่พัดมักจะทําเม่ือไมรูวาจะทําอะไร12 บางครั้งวางๆ ก็จะรื้อของบนโตะ หรือแมกระทั้งในตู
เส้ือผาของตัวเองเพ่ือมาจัดใหม หลักจากที่นุนและตาลอาบน้ําเสร็จ สวนใหญก็จะกลับเขามาดูหนังท่ีไป
เชามา จนกระทั่งดึกในขณะเดียวกับพัดก็จะเร่ิมไปอาบนํ้า และกลับเขามาดูหนังรวมกับเพื่อน (ดูภาพที่ 
4.2.1.15 และ 4.2.1.16) 
 ชวงเวลา 21:00 – 22:00 น.  ถาเกิดกิจกรรมดูหนัง ทั้งสามคนก็จะยังคงดูกันตอจนดึก แตสวน
ใหญแลวพัดก็จะเขานอนกอนเพ่ือนๆ เน่ืองจากมีเรียนในชวงเชา หลังจากชวงเวลา 22:00 น. ผานไปนั้น
สวนใหญก็จะแยกยายกันไปอานหนังสือทําการบานกันตอ นาสนใจวา ทั้งสามคนน้ันจะชอบอาน
หนังสือบนที่นอน สวนโตะเขียนหนังสือนั้น ไมไดมีการครอบครองหรือถือครอบโดยคนใดคนหนึ่ง
ใครจะใชก็ได ก็จะมีการสลับกันใชโตะ แตสําหรับพัดแลว พัดจะใชโตะของตัวเองเปนที่วางของ เพราะ
ใกลกับที่นอน (ดูภาพท่ี 4.2.1.16) 
 
 

                                                            
12 เปนการบอกเลาจากเพ่ือนรวมหองในขณะท่ีเขาไปเก็บขอมูลภายในหอง 
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ภาพที่ 4.2.1.17 ภาพแสดงพ้ืนที่ใชสอยท่ียังไมได   ภาพที่ 4.2.1.18 ภาพแสดงการเพิ่มเติมพ้ืนที่ใชสอย 
มีการปรับเปลี่ยน      ภายในหองที่ไดเพ่ิมเติมสวนโตะกลางเพ่ือการน่ังคุยหรือ 
       ทานอาหารรวมกันของคนภายในหอง 
 

ในตารางท่ี 4.2.1.1 นี้ตองการแสดงใหเห็นถงึความหลายของกิจกรรมภายในหองพัก และการซอนทบั
ของกิจกรรมในแตละชวงเวลา  
 

  

18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 

นุน ตาล พัด นุน ตาล พัด นุน ตาล พัด นุน ตาล พัด 

กิจกรรมสาธารณะ                         

ทานอาหาร                         
ตีปงปอง                         
แอโรบิค                         
งานอดเิรก                         
ดูโทรทัศน                         
ดูหนัง                         
พูดคุย                         

กิจกรรมสวนตัว                         

ออกไปขางนอก                         
ทําการบาน                         
นอน                         
เก็บของ                         
อาบน้าํ                         
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กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในหองพักของนุนนั้น จะเปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความตองการของแตละ
คนที่มีความตองการจะทํา เชนกิจกรรมตีปงปอง ตาลเปนคนเริ่มที่จะอยากเลน จึงไดชวนตาลและพัด
เลน ทําใหหองมีกิจกรรมการตีปงปองเกิดข้ึน เปนตน สวนการท่ีพัดนั้นไปนั่งทํางานอดิเรกคือการ
ตกแตงรูปภาพที่พัดออกไปถายมาที่โตะเขียนหนังสือของนุนนั้น แสดงใหเห็นไดวาส่ิงของเครื่องใช
ภายในหองน้ันคนภายในหองน้ันสามารถใชได คนภายในหองน้ันแสดงใหเห็นถึงการแบงปน และดูแล
เอาใจตอกัน นุนก็เชนกัน ตัวอยางเชน การทําอาหารเผื่อนองๆ หรือการแบงขาวของเครื่องใช เปนตน 

นอกเหนือจากความถอยทีถอยอาศัยที่เกิดข้ึนภายในหองแลวนั้น จะเห็นถึงลักษณะการทํา
กิจกรรมในขณะท่ีนุนและตาลทํากิจกรรมรวมกัน พัดไดสรางพ้ืนท่ีสวนตัวเพ่ือการทํางานอดิเรกของ
ตัวเองข้ึน และจะมีหลายคร้ังท่ีพัดมักจะปลีกตัวออกมาทํากิจกรรมของตัวเอง แตความสัมพันธที่เกิดข้ึน
ภายในหองก็ไมไดหายไป ท้ังนี้นาจะเกิดจากความสนิทสนมกันภายในหอง และกิจกรรมไมไดเปนตัว
แบงแยกความสัมพันธระหวางคนภายในหองน้ีเลย 

โดยสรุปประเด็นความนาสนใจสําหรับหองนี้อยูตรงท่ีลักษณะการใชพ้ืนท่ีภายในหองคือ 
ในขณะที่พื้นที่หองเทาๆ กันกับหองอ่ืนๆ แตกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ันมีจํานวนมาก เชน การตีปงปอง 
ทําอาหาร เตนแอโรบิค เปนตน แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนการใชสอยพื้นที่ เพื่อตอบสนองตอ
กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนจากความตองการของประชากรศึกษาภายในหอง ลักษณะการใชพ้ืนท่ีหองมีการ
ปรับเปลี่ยนอยูภายใตความตองการท่ีจะทํากิจกรรมในแตละชวงเวลา และความตองการในการใชพ้ืนที่
ในแตวัน  
 นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนการใชพื้นที่ภายในหองพักแลว ในสวนท่ีเปนพื้นที่ใชสอยในการ
ครอบครองเครื่องเรือนของแตละบุคคลก็เกิดการปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามการใชงานของแตละบุคคล 
รวมไปถึงการเลือกใชเครื่องเรือนก็เปนการตอบสนองตอความตองการของประชากรศึกษาแตละคนซ่ึง
เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงการจัดการความแปรเปลี่ยนไดของพ้ืนที่สวนตัวและพ้ืนที่สาธารณะ เชน โตะ
เขียนหนังสือของนุน เม่ือพัดเขามาใชงานแลว พื้นที่นี้ก็ไดถูกปรับเปล่ียนมาเปนพื้นที่สวนตัวของพัด 
ในขณะที่สวนอ่ืนภายในหองน้ันเปนพื้นที่สาธารณะท่ีนุนและตาลใชทําในการตีปงปอง เปนตน 
  สําหรับพื้นที่ภายในหอพักน้ันนุนมองวา “หองพักเปนพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากวาภายในหอง
น้ันเปนพ้ืนท่ีที่ใชรวมกันกับเพื่อนคนอ่ืน”13  ถึงแมวาหอพักจะมีพื้นที่ในการครอบครองสวนของความ
เปนสวนตัวไมชัดเจนเชนเดียวกับบาน แตในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีนุนกลาวไวนั้นอาจไมไดหมายถึงความ

                                                            
13  จากคําสัมภาษณนุนท่ีหอพัก ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
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เปนสาธารณะทั้งหมด เน่ืองจากวา “คนท่ีอาศัยอยูดวยกันน้ัน ถึงแมวาจะรูจักกันมากอน และกอนที่จะ
มารูจักกันไดน้ันก็เปนคนแปลกหนามากอน”14 นุนกลาว นุนจึงไดสรางพ้ืนที่และภายในกรอบของความ
แปลกหนา แตมีความสัมพันธที่ดี นุนยังไดสรางพ้ืนท่ีสวนตัวเพิ่มเติมอีกสองสวนดวยกัน สวนแรกคือ
พ้ืนท่ีนั่งคุยโทรศัพทที่อยูดานขางโตะเขียนหนังสือของนุนเอง นุนกลาววา “สวนน้ีมันเหมือนเปนพ้ืนที่
สวนตัวที่ไมมีคนเขามายุง ถึงแมวานุนจะใชมันสําหรับการคุยโทรศัพทเปนสวนใหญ แตมันก็รูสึก
เหมือนวาไมมีใครมาวุนวาย”15 ซ่ึงดูราวกับวาพ้ืนท่ีสวนตัวท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดถูกนุนเปนผูครอบครอง
ถึงแมวา จะไมมีส่ิงใดที่เปนการบอกขอบเขตในการกําหนดพ้ืนที่ 
 สวนที่สองคือพื้นที่ทําครัวของนุน ซ่ึงนุนกลาววา “ตรงน้ีเปนครัวของนุนเอง”16 เนื่องจากวา
กิจกรรมทําอาหารสําหรับหองพักนี้แลว นุนเปนคนทําเปนสวนใหญ และอุปกรณครัวนั้นก็เปนของนุน
ดวย ซ่ึงเปนการแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีสวนตัวที่ซอนทับลงบนพื้นที่สาธารณะ หรือเปนการบอกถึงอาณา
เขตในการครอบครองพ้ืนท่ีภายในหองก็เปนได หรืออาจกลาวไดวานุนไดสรางความชัดเจนในการ
ครอบครองพ้ืนท่ีสวนตัวลงบนพ้ืนที่ที่ไมมีความชัดเจน และกิจกรรมเปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงความ
ตอเนื่องที่เกิดจากความการใชพ้ืนที่หอพักซ่ึงไมไดถูกกําหนดข้ึนไวต้ังแตตน การท่ีนุนสรางพื้นที่ครัว
ข้ึนมาแสดงใหเห็นไดถึงตัวตนของนุนหรือเปนกิจกรรมที่นุนชอบทํา ไมวาจะเปนการทําเพ่ือตอบสนอง
ถึงความตองการของตัวเอง หรือการดูแลเอาใจใสตอเพื่อนรวมหองน้ัน ก็เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความ
ตอเนื่องที่เกิดจากพ้ืนที่บานมาสูพ้ืนที่หอพัก  
  

 

                                                            
14 จากคําสัมภาษณนุนท่ีหอพัก ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
15 จากคําสัมภาษณนุนท่ีหอพัก ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
16 จากคําสัมภาษณนุนท่ีหอพัก ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

ภาพที่ 4.2.1.20 แสดงใหเหน็การสรางพืน้ที่สวนตัวท่ีนุนไดสรางข้ึนภายในหองพัก 
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ภาพที่ 4.1.21 แสดงใหเห็นการใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บ  ภาพที่ 4.1.22 แสดงใหเห็นการใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
รองเทาของนุนภายในหองพัก    รองเทาของนุนภายในหองพัก 

 

  
 
ส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในหอง ไมวาจะในเรื่องของกิจกรรม การเลือกเครื่องเรือน และการ

ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพ่ือใหการตอบสนองกับความตองการในการทํากิจกรรมภายในหองพัก แสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธในลักษณะแบบถอยทีถอยอาศัย หรือความสนิทสนมของคนภายในหองที่อาศัยอยู
รวมกัน เพราะพื้นที่ภายในหองพักหรือแมกระทั่งเครื่องเรือนตางๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนในชวงเวลาตางๆ 
น้ัน จะไปสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืนภายในหองพักเดียวกัน เชน กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในหองอันเกิด
จากความสัมพันธ คนท่ีพักภายในหองนั้นมักจะมีกิจกรรมท่ีทํารวมกันเสมอ แสดงใหไดถึงการอยูกัน
แบบถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกัน แตอยางไรก็ตามในกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในหองอาจจะสงผลไปถึง
การใชสอยภายในหอง ทําใหหองรก หรือรบกวนการทํากิจกรรมของประชากรศึกษาที่อาศัยอยูรวมหอง
เดียวกัน หรือแมกระทั่ง เสียงท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมนั้น ไมไดทําใหประชากรศึกษาท่ีอาศัยอยูรวม

ภาพที่ 4.1.23 แสดงใหเห็นถึงการจดัเก็บสิ่งของเคร่ืองสําหรับ

ทําครัวของนุน 
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หองเกิดความรําคาญ หรือมีปากเสียงกัน เน่ืองจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในหองเกิดจากความตองการ
ของผูท่ีอาศัยอยูรวมหองเดียวกันดวย จึงทําใหกิจกรรมนั้นเกิดข้ึน 
 
ตารางท่ี 4.2.1.2 แสดงขอมูลโดยสรุปของนุนในภาพรวม 
 

นุน พื้นท่ีบาน พื้นท่ีหอพักหญิง 

ภาพตัวแทน ความออนหวาน เรียบรอย และเปนคนท่ีคอยเอา
ใจใสตอคนรอบขาง ภาพตัวแทนของผูหญิงใน
อดีต  จากการปลูกฝงจากรุนสูรุน  เชน  ความ
ออนหวาน ความเปนแมบานแมเรือน ดูแลบาน 
ทําอาหาร เปนตน 

ภาพตัวแทนของการดูแลเอาใจใส และมีความ
เปนแมบานแมเรือน  

การประกอบสราง นุนมีสถานะเปนลูกคนเดียว แตในขณะเดียวกัน
นุนก็เปนหลานคนโตของบรรดาเด็กๆภายใน
บาน นุนมีหนาที่ที่จะตองดูแลนองๆ และทํางาน
บาน  สําหรับความสัมพันธของครอบครัวนุน
แลวมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการอยูกันแบบ
ถอยทีถอยอาศัย 

นุนจะมีสถานะเปนพ่ีคนโตภายในหอง นุนมักจะ
คอยดูแลและแบงปนอาหารท่ีนุนทํ าใหกับ
เพ่ือนๆรับประทานดวย ลักษณะความสัมพันธใน
หองเปนแบบ “ถอยทีถอยอาศัย” 

การใหความหมายตอ
พ้ืนที่สวนตัว 

คํานึงถึงเรื่องกิจกรรมที่จะทําในพ้ืนที่สวนตัว
มากกวาที่จะมองไปในดานของความหมาย นุน
มองหองนอนเปนพ้ืนที่สวนตัวเพราะนุนสามารถ
ทํากิจกรรมตางๆไดอยางไมรูสึกเขินอาย เชน การ
อานหนังสือการตูน อยางไรก็ตามกิจกรรมที่นุน
ทําน้ัน นุนไมไดกําหนดพ้ืนที่ที่ชัดเจน 

สวนน้ีมันเหมือนเปนพ้ืนที่สวนตัวที่ไมมีคนเขา
มายุ ง  ถึ งแมว า นุนจะใช มันสํ าหรับการคุย
โทรศัพทเปนสวนใหญ แตมันก็รูสึกเหมือนวาไม
มีใครมาวุนวาย นุนจึงไดสรางพ้ืนที่บริเวณขาง
โตะเขียนหนังสือขึ้น เปนพ้ืนที่เล็กสําหรับน่ังคุย
โทรศัพท 

การใหความหมายตอ
พ้ืนที่สาธารณะ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบานสวนใหญเปนกิจกรรม
สาธารณะที่ เกิดข้ึนระหวางนุนและบุคคลใน
ครอบครัว  ซึ่ งถื อได ว า เปนกิจกรรมระดับ
สาธารณะท่ีเกิดขึ้นในบาน 

หองพักเปนพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากวาภายใน
หองน้ันเปนพ้ืนที่ที่ใชรวมกันกับเพ่ือนคนอ่ืน 
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4.2.2 จะเอ สาวสมัยใหม ในกลุมเดก็ผูชาย 
ภาพแรกท่ีผูวจิัยเห็นจะเอ  
 วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เปนวันที่ผูวิจัยพบจะเอเปนครั้งแรก สําหรับจะเอในมุมมองของ
ผูวิจัย จะเอเปนตัวแทนความเปนหญิงที่มีความทันสมัยหรืออาจจะกลาวไดวาเปนผูหญิงสมัยใหม และมี
ความม่ันใจในตัวเอง ส่ิงที่ทําใหผูวิจัยคิดเชนนั้น คือ ภาพแรกท่ีผูวิจัยเห็นจะเอนั้น จะเอแตงกายอยาง
ทันสมัยดวยการใส กางเกงยีนสขาส้ัน เส้ือยืดตัวเล็ก มัดผมรวบตึง ดวยบุคลิกภายนอกและการแตงการ
ทําใหผูวิจัยคิดวาจะเอมีความเปนผูหญิงสมัยใหม แตส่ิงที่แตกตางออกไปคือ การแสดงออกของจะเอ
น้ัน ดูแตกตางออกไปจากการแตงกายภายนอก เชน น้ําเสียงของจะเอ ฟงดูแลวจะออนหวานเสียดวยซํ้า 
จากส่ิงที่จะเอไดแสดงออกและจากการแตงกายภายนอกสําหรับผูวิจัยแลว ผูวิจัยคิดวาภาพลักษณ
ภายนอกท่ีจะเอไดแสดงผานรางกายและการแสดงออกที่แสดงผานกริยาของจะเอนั้นไดเปนสองสวนที่
ประกอบกันข้ึน หรืออาจจะกลาวไดวาส่ิงนี้เปนตัวประกอบสรางความเปนหญิงในรูปแบบของจะ ซ่ึงจะ
อธิบายในสวนตอไป 
 
จะเอกับพ้ืนท่ีภายในบาน 
 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เปนวันที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที่บานบานของจะเอที่
จังหวัดเชียงราย บริบทรอบบานของจะเอ บริเวณโดยรอบจะมีที่อยูอาศัยหนาแนน บานของจะเอจะมี
แปลงดอกไมอยูทางดานหนาบาน และก็จะมีตนไมประดับตกแตงอยูรอบๆบริเวณรั้วบาน ในสวนของ
พ้ืนที่บานนั้น จะมีพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมในครอบครัวก็จะเปนสวนของหองน่ังเลน ท่ีใชสําหรับดู
โทรทัศน และเปนพื้นที่ทํางานของจะเอดวย เพราะวาคอมพิวเตอรจะต้ังอยูในสวนของหองนั่งเลน 
ลักษณะครอบครัวของจะเอน้ันอยูกับแบบครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิกดวยกัน 4 คน พอและแมของจะเอเปน
พนักงานบริษัท พอทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว จะเอเปนลูกสาวคนเล็ก มีพ่ีชาย 1 คน แตปจจุบันน้ีจะมี
เพียง พอ แม และจะเออยู สวนพ่ีชายของจะเอน้ันไปเรียนตางจังหวัด 
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ภาพที่ 4.2.2.1 ภาพผังแสดงพื้นที่ใชสอยภายในบานจะเอ 
 

  
 

ภาพที่ 4.2.2.2 ภาพแสดงพ้ืนที่บริเวณบาน  ภาพที่ 4.2.2.3 ภาพแสดงพ้ืนที่แปลงดอกไมหนาบาน 

 

  
 

ภาพที่ 4.2.2.4 ภาพแสดงพ้ืนที่บริเวณรอบบาน  ภาพที่ 4.2.2.5 ภาพแสดงพ้ืนที่หองน่ังเลนและพ้ืนที่ทํางานของจะเอ 
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 ครอบครัวของจะเอในมุมมองของผูวิจัย ในวันที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที่บานของจะเอ17 ในวันที่
ผูวิจัยไปถึงที่บานจะเอน้ันไมมีคนอยูบาน เน่ืองจากวาพอและแมของจะเอน้ันออกไปทํางาน จะกลับเขา
บานก็เปนชวงเวลาเย็นแลว สําหรับครอบครัวจะเอในมุมมองของผูวิจัยแลว ผูวิจัยคิดวาครอบครัวของจะเอ
เปนครอบครัวที่มีความอบอุน ในส่ิงที่ผูวิจัยเห็นภาพแรกท่ีจะเอเจอพอและแมนั้น จะเอเขาไปกอดพอ
และแม อาจจะเปนเพราะวาจะเอนั้นไมไดกลับบานเปนเวลานาน จากการกระทํานี้เองทําใหผูวิจัยเห็นถึง
ความอบอุนในครอบครัวของจะเอ หลังจากท่ีจะเอกลาวทักทายพอและแมเรียบรอยแลว จะเอก็แนะนํา
ผูวิจัยใหพอและแมไดรูจัก จากการพูดคุยกับครอบครัวของจะเอน้ัน ส่ิงท่ีผูวิจัยเห็นในความเอาใจใสของ
พอแมที่มีตอจะเอ เชน พอและแมจะถามถึงความเปนอยูระหวางท่ีอยูหอพักเปนอยางไร มีปญหาอะไร
ม้ัย แมกระทั่งเร่ืองการเรียน เปนตน และผูวิจัยยังสังเกตตอไป พบวาในขณะท่ีจะเอเอาการบานมาทํา
ระหวางที่บานน้ัน พอและแมจะแวะเวียนเขามาดูถึงส่ิงที่จะเอทํา และยังคอยซักถามถึงส่ิงที่ทําอยูเสมอ 
 

-  ความสัมพันธของตวัประชากรศึกษากับสังคมในบาน  
 ความสัมพันธระหวางจะเอกับครอบครัว สําหรับจะเอแลว จะเอจะสนิทสนมกับพ่ีชายมาก 
จะเอเลาวา สมัยเด็กจะเอจะสนิทกับพี่ชายมาก เพราะพอแมจะตองออกไปทํางานนอกบาน จะเอก็จะมี
พ่ีชายที่คอยดูแลจะเอมาตั้งแตเด็ก เชน จะไปรับไปสงท่ีโรงเรียน และมีกิจกรรมทําดวยกันบอยๆ เชน เลน
เกมส หรือออกไปเดินเลนกับกลุมของพ่ีชาย เปนตน ทําใหมีความสนิทสนมและความใกลชิด แตใน
ปจจุบันพ่ีชายไปเรียนตางจังหวัด และจะเอเองก็มาเรียนที่เชียงใหม แตความสนิทไมไดแตกตางออกไปจาก
เม่ือกอน จะเอยังคงติดตอกับพ่ีชายอยูบอยๆ ดวยการโทรศัพท  

บทบาทและหนาที่ของจะเอ ในขณะท่ีจะเอในขณะท่ีจะเออยูที่บานน้ัน จะเอมีหนาที่รับผิดชอบ
งานบาน กวาดบาน ถูบาน ซักผา และลางจาน สวนในเร่ืองของการทําครัวน้ันเปนหนาท่ีของแม 
เน่ืองจากวาจะเอทําอาหารไมเปน ตอนจะเอยังเปนเด็กน้ัน ก็จะมีพ่ีชายคอยดูแลทําใหอยูตลอด 
 

-  การใชพื้นท่ีกจิกรรมภายในพืน้ท่ีบาน 
ลักษณะการใชพ้ืนที่ภายในบานของจะเอ จะเอมี “พื้นที่สวนตัว” เปนของตัวเอง คือหองนอน 

ภายในหองนอน จะเอไดแบงการใชพื้นที่ภายในหองสําหรับ การพักผอนและการเก็บของท่ีมีคนให
อยางเชน ตุกตาหมี จะเอชอบตุกตาหมีมาก และจะเอยังบอกวา “การเลือกไวของท่ีคนอ่ืนใหมาเปนส่ิง

                                                            
17 วันท่ีเขาไปเก็บขอมูลท่ีบานจะเอท่ีจังหวัดเชยีงราย วันท่ี 25-26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
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สําคัญสําหรับจะเอ จะเอเลยเลือกท่ีจะวางไวบนหัวนอน เพราะวาเหมือนเปนการใหเกียรติคนใหดวย” 
กิจกรรมที่จะเอมักจะทําภายในหองสวนตัวคือ หัดเลนกีตาร นอกจากนี้จะเอยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเอ
ชอบทําคือการเลนคอมพิวเตอร แตการที่จะเอจะเลนคอมพิวเตอรนั้นจะเอจะตองออกมาเลนนอกหอง
สวนตัว เพราะวาคอมพิวเตอรนั้นจะต้ังอยูท่ีหองน่ังเลน ซ่ึงคนอ่ืนๆ ภายในครอบครัวก็จะใชดวย  

 

   
 

ภาพที่ 4.2.2.6 ภาพแสดงการใชสอยพื้นที่ภายใน   ภาพที่ 4.2.2.7 ภาพแสดงการใชสอยพ้ืนที่ภายใน 
หองสวนตัว      หองสวนตัว 

 
จากส่ิงที่กลาวไปแลวนั้น จะเอยังเลาตอไปอีกวา โดยปกติแลวในกลางวันจะเอจะไมคอยอยู

บาน เนื่องจากพอและแมตองทํางานนอกบานในชวงวันจันทร – วันศุกร จะอยูบานก็คือในชวงวันเสาร 
และวันอาทิตย ทําใหจะเอจะตองออกไปขางนอกกับพี่ชาย กิจกรรมตางๆ จึงเกิดข้ึนนอกบานเปนสวน
ใหญ เพราะถาอยูบานก็จะไมมีคนคอยดูแล18 จากสิ่งท่ีเกิดข้ึนดังกลาวแลว การที่จะเอจะตองออกไปทํา
กิจกรรมตางๆ กับพ่ีชาย และการที่จะเอนั้นมีพี่ชายคอยดูแลเอาใจใส ทําใหเกิดความสนิทสนมระหวาง
จะเอกับพี่ชาย 

 

                                                            
18 จากคําสัมภาษณของจะเอท่ีบาน วันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
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-  การใหความหมายพื้นท่ีสวนตวัและพ้ืนท่ีสาธารณะในบาน 
สําหรับคําวา “พื้นที่สวนตัว” สําหรับจะเอแลว จะเอไมไดคํานึงถึงทางความหมายของคําวา 

“พื้นที่สวนตัว” แตจะเอกลับมองทางดานการใชงานมากกวา19 จึงทําใหพื้นที่สวนตัวนั้นไมไดแตกตาง
ออกไปจากพื้นที่สาธารณะ พ้ืนท่ีสวนตัวสําหรับจะเอนั้น คือ พื้นที่ภายในหองนอน นอกเหนือจาก
กิจกรรมในการนอนพักผอนแลว จะเอยังใชสําหรับเก็บของใชสวนตัว และทํากิจกรรมบางอยาง เชน 
การเลนหัดกีตาร 
 ถึงแมวาจะเปนจะมีพื้นที่สวนตัว แตพ้ืนท่ีสวนตัวท่ีจะเอครอบครองน้ันไมไดมีความหมาย
พิเศษนอกเหนือไปจากการท่ีมีจะเอเขาไปใชงานเพียงคนเดียว 
 สําหรับจะเอในความสัมพันธทางบานและการใชพื้นที่ภายในบานแลว จะเอดูราวกับวาเปน
เด็กผูหญิงท่ีบอบบางตองการการดูแลเอาใจใส เน่ืองจากผูวิจัยเห็นถึงการดูแลเอาใจใสของพอแม ที่จะ
เขามาถามไถในการใชชีวิต และพอแมนั้นยังคอยแสดงความหวงใยตอการที่จะเอจะตองออกไปอยู
หอพัก เชน อยูที่หอพักนั้น ออกไปทานขาวยังไง มีเพ่ือนไปดวยม้ัย เวลาเลิกเรียนกลับหอพักอยางไร 
เปนตน แสดงใหเห็นถึงดูแลหวงใยของพอและแมที่มีตอจะเอ และในอดีตที่อยูบานนั้นจะมีพ่ีชายเปน
คนดูแล การท่ีจะเอออกไปอยูหอพักท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมนั้น ทําใหพอและแมเปนหวงจะเอเปนอยาง
มาก  
 จากความหมายของความเปนสวนตัวที่จะเอไดกลาวไวขางตน ในลักษณะของการเขาไปใชงาน
ในพ้ืนท่ีของความเปนสวนตัว ซ่ึงเปนพ้ืนที่สําหรับจะเอคนเดียว แสดงใหเห็นไดวามุมมองและการ
แบงแยกถึงความเปนสาธารณะของจะเอนั้น มีความชัดเจนคือ เม่ือใดที่พื้นที่ภายในบานนั้นมีคนอ่ืนเขา
ไปใชรวมดวยแลว ถือไดวาพ้ืนที่น้ันเปนพ้ืนที่สาธารณะในระดับของบาน 
 

                                                            
19 จากการตีความของผูวิจยั 
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จะเอจากพื้นท่ีบานมาสูพ้ืนท่ีหอพัก 
บริบทหอพัก  
 

 
 
ภาพที ่4.2.2.8  ภาพแสดงผังพ้ืนชั้นสามของหอพักหญิงอาคาร 2 ที่ประชากรศึกษาอาศัยอยู รวมถึงแสดงตําแหนง
หองพัก หองนํ้าและบันไดทางขึน้ลงที่อยูใกลหองพักของประชากรศึกษา 
 

ในสวนตอไปน้ีจะเปนการเก็บขอมูลของจะเอในพื้นที่หอพัก เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ทางสังคมภายในหอพัก และการใชพื้นที่ของจะเอ ความคาดหวังของจะเอในการเขาไปใชชีวิตภายใน
หอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมน้ัน จะเอมองวาหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยนั้นคงเหมือนกับ
หอพักหญิงทั่วๆ ไปมีเครื่องเรือนตางๆ พรอม เพียงแตจะเปนหองน้ํารวม และตองอาศัยอยูกับเพ่ือนตาง
คณะอีก 2 คน แตจะเอคอนขางจะมีความเปนกังวลในเรื่องของการใชชีวิตอยูกับเพ่ือนที่ไมเคยรูจักกัน
มากอน เพราะวาจะเอไมเคยตองออกไปใชชีวิตขางนอก อยูหอพักเอง และยังกังวลไปถึงการปรับตัว
ใหกับเพื่อนท่ีตองอาศัยอยูหอพักเดียวกันดวย 

จากความคาดหวังของจะเอนั้น จะเอจะคิดถึงถึงการที่จะตองอาศัยอยูรวมกับคนอ่ืนซ่ึงไมเคย
รูจักกันมากอน ซ่ึงเปนส่ิงที่จะเอนั้นจะตองปรับตัวเปนอยางมาก จากการเปลี่ยนแปลงในการอาศัยใน
พ้ืนท่ีบานมาสูพ้ืนท่ีหอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงมีความแตกตางกันใหเห็นอยูพอสมควร เชน 
จะตองดูแลตัวเอง ทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ความรับผิดชอบ ซ่ึงจากพื้นที่บานแลวจะเอจะมีพ่ีชายคอย
ดูแล แตเม่ือยายมาสูพื้นที่หอพักแลวจะเอจะตองดูแลตัวเอง 

จะเอเปนนักศึกษาหญิงของคณะเกษตรศาสตร ช้ันปที่ 1 จะเอพักอยูที่หอพักหญิงอาคาร 2 หอง 
348 จากตําแหนงหองพักของจะเอ ที่อยูใกลกับโถงบันได และหองนํ้านั้น ไมไดสงผลตอการใชงานของ

โถงบันได 

หองพัก 

หองนํ้า 
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คนภายในหองมากนัก เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในหองของจะเอจะเปนลักษณะของกิจกรรมที่ทํา
คนเดียว และจากการสัมภาษณบุคคลภายในหองพักก็ไมคํานึงถึงตําแหนงหองพัก และความใกลหรือ
ไกลจากหองน้ําและโถงบันได  

 ภายในหองจะมีนักศึกษาพักอยูสามคนดวยกัน สําหรับหองจะเอแลวจะมีเพื่อนรวมหองอีก
สองคน คนแรกช่ือซารย เปนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ป 1 คนท่ีสองช่ือโบว เปนนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ป 1 ซ่ึงทั้งสามคนน้ัน มีสถานะเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 เหมือนกัน 

ผูวิจัยจะกลาวถึงมุมมองของผูวิจัยท่ีมีตอกรณีศึกษาอีกสองคนที่พักอยูหองเดียวกับจะเอ  โดยเริ่ม
จากซารย ในมุมมองแรกท่ีผูวิจัย สําหรับซารย จากภายนอกแลวซารยเปนผูหญิงคอยขางสุภาพ ซารยเปน
ผูหญิงที่มีบุคลิกที่มีความสนใจตอส่ิงรอบๆตัวอยูเสมอ เชน การท่ีซารยเขามาเปนกรณีศึกษาของงานวิจัย
ชิ้นน้ี ซารยก็จะสนใจเก่ียวกับงานวิจัยชิ้นน้ีเปนอยางมาก คนที่สองคือโบว ในมุมมองของผูวิจัย ดูเปนคน
คอนขางเงียบขรึม แตมีความชัดเจน ส่ิงที่ทําใหผูวิจัยคิดเชนน้ีเน่ืองจากตั้งแตการนัดสัมภาษณ โบวจะพูดจา
ดวยความฉะฉาน เชน การนัดการในเร่ืองเวลา ถาโบวติดธุระโบวก็จะโทรมาบอกผูวิจัยขอเล่ือนเวลาไป  

 
-  ความสัมพันธของตวัประชากรหลกักับประชากรศึกษารองภายในหอพัก  
ความสัมพันธภายในหองนั้น จะเปนไปในลักษณะที่ “ตางคนตางอยู” ตางคนตางมีกิจกรรม

ของตัวเอง และมีกลุมเพ่ือนที่เรียนหองเดียวกัน จากการสัมภาษณน้ันพบวา พบวาในหองจะมีปญหา
ภายในหอง ส่ิงเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงกิจกรรมรวมท่ีจะแสดงใหเห็นในตารางท่ี 4.2.2.1 และยังแสดง
ผานการครอบครองเครื่องเรือนภายในหองที่เกิดการแบงแยกอยางชัดเจนซ่ึงจะอธิบายในสวนตอไป 
สงผลใหเกิดความแบงแยกภายในหอง โบวและจะเอมองวาซารย เปนคนท่ีมีฐานนะดี ทําใหทั้งโบวและ
จะเอรูสึกถึงความแตกตางทางดานฐานะ สําหรับโบวแลว โบวกลาววา “โบวเองก็ไมชอบท่ีจะอยูหอง
เพราะวาโบวจะสนิทกับเพื่อนๆ ที่มาจากจังหวัดเดียวกัน” สวนจะเอนั้น ก็เปนคนไมชอบไปไหน เลย
เลือกที่จะอยูหอง แตการที่ใชเวลาอยูหองถึงแมจะมีเวลาอยูกับซารยมากพอสมควรแตก็ไมไดทําใหเกิด
ความเขาใจ หรือการปรับตัวภายในหอง เพราะตางคนก็ตางทํากิจกรรมของตัวเอง ไมไดมีการสราง
กิจกรรมรวมกันแตอยางใด  

ส่ิงที่เกิดข้ึนภายในหองทําใหผูวิจัยกลับมาตั้งคําถามตอส่ิงที่เกิดข้ึนวา จะเปนไปไดหรือไมวา
จากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันน้ันทําใหเกิดมุมมองในการใชชีวิต และการใหความหมายกับพื้นที่
แตกตางกัน สงผลใหมีลักษณะในการแสดงออกท่ีตางกัน ตองใชเวลามากที่จะตองปรับตัวเขาหากัน ทํา



76 

 

ใหทั้งสามคนน้ีเลือกที่จะใชชีวิตในแบบท่ีตัวตองการ โดยการเลือกคบเพื่อนที่เรียนดวยกัน หรืออยูหอง
เดียวกันเปนหลัก 

 
-  การพักอาศัยและการใชพ้ืนท่ีเพื่อทํากิจกรรมภายในหองพัก 

 ภายในหอพักหญิงอาคาร 2 หอง 348 เครื่องเรือนภายในหองน้ีไดแก เตียงเดี่ยวสําหรับ 3 คน ตู
เส้ือผา 3 หลัง และโตะเขียนหนังสือ 3 ตัว สําหรับเครื่องเรือนภายในหองนี้ แตละคนจะมีการ
ครอบครองดังที่กลาวไวขางตนอยางละ 1 ช้ิน  

เน่ืองจากท้ังสามนั้นเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 และเพิ่งเขามาพักอาศัย ลักษณะการเลือกเคร่ืองเรือน
ภายในหองพักคนท่ีเขามาอยูในหองกอนจะเปนผูเลือกเครื่องเรือนกอน จะเอและซารย เขามาพรอมๆกัน
เลยไดเลือกเครื่องเรือนที่อยูใกลกัน จะเอเลือกเตียงชั้นลาง เน่ืองจากวาซารยขอเตียงเดียว เพราะวาซารยเปน
คนตัวโต อยูเตียงสองชั้นก็จะรูสึกอึดอัด สวนจะเอน้ัน เลือกเตียงลางเพราะเขาออกไดสะดวก รวมถึงโตะที่
อยูดานในใกลกับเตียงดวย เพ่ือนการหยิบของโดยไมตองเดินออกจากเตียง สวนโบวเขามาทีหลังจึงไมได
เลือกเคร่ืองเรือน แตการโบวนั้นไมไดเปนผูเลือกเครื่องเรือนแตก็ไมไดสงผลตอการใชงานของโบว หรือ
ทําใหโบวเกิดการอึดอัด หรือขัดของใจแตอยางไร  

 
 

     
 
ภาพที ่4.2.2.9   แสดงการเลือกเครื่องประชากรศกึษาภายในหองพักของจะเอ และภาพวาดจากทางเขาหอง แสดง

ตําแหนงของเครื่องเรือนภายในหองพัก 
 

จะเอ

โบว ซารย 

ซารย 

จะเอ

โบว 

ซารย 
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-  กิจกรรมการใชพื้นท่ีภายในหองพัก 
กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในหองของจะเอสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่เปนสวนตัว ดังตอไปนี้ 

ชวงเวลา 18:00 น. เปนเวลาที่จะเอและทรายจะกลับเขามาหองกันแลว แตวาตางคนก็จะตางทํากิจกรรม
ของตัวเอง โดยซารยก็จะเลนอินเตอรเนตหรือทําการบาน สวนจะเอก็จะทําการบานบนเตียง (ดูภาพท่ี
4.2.2.10) ตอมาในเวลา 19:00 น. ซารยก็จะมาทํางานตอบนท่ีนอน หรือบางครั้งก็จะอานหนังสือ สวน
จะเอนั้นก็ยังคงทํากิจกรรมอยูบนเตียง จากนั้นทั้งคูก็จะไปธุระสวนตัว และก็ตางคนตางกลับเขามาที่
หอง จะเอนั้นก็จะเริ่มตอน(ดูภาพที่4.2.2.11) ในชวง 20:30 น. แตซารยก็ทํากิจกรรมของตัวเองอยูตอไป  
ชวงเวลาใกลที่หอจะปด (ดูภาพที่4.22..12) โบวก็จะกลับเขามาท่ีหอพัก สวนใหญโบวจะใชชีวิตอยูขาง
นอกกับเพ่ือนๆ ในที่มาจากจังหวัดเดียวกัน และเม่ือโบวกลบัมา ขณะเดียวกันจะเอกับซารยก็จะเขานอน
กันแลว (ดูภาพท่ี 4.2.2.13) 

จะเห็นวาจะเอมักจะทํากิจกรรมที่เปนสวนตัว เชน ทําการบาน หรือ อานหนังสืออยูบนเตียง
นอน อาจจะเปนเพราะโตะ ที่เขาออกไมสะดวกเนื่องจากทางแคบ หรืออาจจะเปนเพราะวาจะตองเดิน
ผานซารยที่มีโตะอยูทางดานนอก การท่ีคนภายในหองไมสนิทกันจึงไมกอใหเกิดกิจกรรมที่เปน
ลักษณะของการใชพื้นที่รวมกัน หรือกิจกรรมที่กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางคนภายในหองพัก
เดียวกัน และยังสงผลไปถึงการใชพื้นท่ีภายในหอง 

 

   
 
ภาพที ่4.2.2.10 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 18:00-19:00 น. ในขณะที่ซารยก็จะเลนอินเตอรเนตหรือทําการบานอยูที่
โตะเขียนหนังสือ จะเอก็จะทําการบานบนเตียง  
 

ซารย
จะเอ 
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ภาพที ่4.2.2.11 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 19:00-20:00 น.     ภาพที ่4.2.2.12 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 20:00-21:00 น. 
 

 
 

ภาพที ่4.2.2.13 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 21:00-22:00 น. 
 

   
 

ภาพที ่4.2.2.14 แสดงพ้ืนที่ทั่วไปภายในหอง   ภาพที ่4.2.2.15 แสดงบริเวณเตียงนอนที่แตละคน
จะทําการบานและอานหนังสือบนที่นอน 
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ภาพที ่4.2.2.16 ภาพแสดงโตะเขียนหนังสือของซารย        ภาพที ่4.2.2.17 แสดงลกัษณะการใชงานของเตียงนอน 
ของซารย 

  

 ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวานักศึกษาท่ีอาศัยภายในหอพัก มักจะใชพื้นที่บนเตียงสําหรับการอาน
หนังสือ หรือทําการบาน และภายในหองของจะเอก็เชนกัน แตสําหรับหองของจะเอแลวนั้น อาจจะมี
ประเด็นของการใชงานที่ไมคอยสะดวกสําหรับจะเอ (ดูภาพที่ 4.2.2.17) จากภาพจะเห็นไดวาระยะ
ระหวางโตะเขียนหนังสือของซารย และเตียงนอนนั้น มีระยะที่แคบมาก ถาซารยน้ันน่ังทํางานที่โตะ
เขียนหนังสือ การเขาออกท่ีบริเวณโตะเขียนหนังสือของจะเอนั้น จะตองผานซารย การจะเขาออกจึง
เปนเรื่องยุงยากสําหรับจะเอ จะเปนไปไดหรือไมวา การขยับโตะเขียนหนังสือใหหางออกจากกันนั้น
เปนวิธีการแกปญหาใหการเขาออกโตะของจะเอสะดวกข้ึน เพราะพ้ืนที่ในหองนั้นมีอยางจํากัด ทําให
ท้ังจะเอและซารยน้ันเลือกที่จะน่ังทํางานท่ีเตียงนอนของตัวเอง เพ่ือ “หลีกเลี่ยง” ปญหาของการเขาออก
สําหรับจะเอก็ได 
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ภาพที ่4.2.2.18 แสดงพ้ืนที่ระหวางโตะเขียนหนังสือของจะเอที่อยูดานใน และโตะเขียนหนังสือของซารยซึ่งอยูดาน
นอก ในขณะท่ีโตะของจะเออยูดานใน ระหวางโตะทั้งสองตัวน้ันมีระยะแคบมากทําใหการเขาและออกไมสะดวกตอ
การใชงาน  

 
ในตารางที ่4.2.2.1 นี้ตองการแสดงใหเห็นถงึความหลายของกิจกรรมภายในหองพัก และการ

ซอนทับของกิจกรรมในแตละชวงเวลา 
 

  

18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 

จะเอ ซารย โบว จะเอ ซารย โบว จะเอ ซารย โบว จะเอ ซารย โบว 

กิจกรรมรวม                         

ทานอาหาร                         

ตีปงปอง                         

แอโรบิค                         

งานอดเิรก                         

ดูโทรทัศน                         

ดูหนัง                         

พูดคุย                         

กิจกรรมสวนตัว                         

ออกไปขางนอก                         

ทําการบาน                         

นอน                         

เก็บของ                         

อาบน้าํ                         

 

ซารยจะเอ 
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กิจกรรม่ีเกิดข้ึนภายในหองของจะเอจะเห็นไดวา ในชวงเวลาที่จะเอและซารยอยูหองน้ัน ทั้ง
สองคนตางทํากิจกรรมท่ีเปนสวนตัว ไมมีกิจกรรมใดท่ีกอใหเกิดการกอใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน
ภายในหองเลย ในวันที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูล20 ทั้งจะเอและซารยน้ันก็ยังคงทํากิจกรรมที่เปนสวนตัว 
สําหรับตัวผูวิจัยแลว เม่ือผูวิจัยคุยกับจะเอ ซารยก็จะไปทํากิจกรรมของตัวเอง และเชนกันที่ผูวิจัยคุยกับ
ซารย จะเอก็จะไปทํากิจกรรมสวนตัว และในขณะที่โบวน้ันจะเขาหอในชวงเวลาใกลหอปด จึงทําใหทั้ง
สามคนน้ันไมไดมีกิจกรรมรวมกัน และจากความไมสนิทกันภายในหองพักนั้น จึงไมกอใหเกิดกิจกรรม
ใดๆ ที่เปนสวนเริ่ม และตางก็ไมมีผูใดที่จะเปนคนเริ่มที่จะหาส่ิงตางๆมาทํารวมกัน ซ่ึงแตกตางออกไป
จากหองของนุน ในสวนของการปรับตัว “การถอยทีถอยอาศัย” และการสรางกิจกรรมภายในหองพัก 
 

-  การใหความหมายพื้นท่ีสวนตวัในหอพกั 
มุมมองความเปนสวนตัวในพื้นที่หอพักน้ัน จะเอคํานึงถึงความเปนสวนตัวในเรื่องของ

กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในหองพักมากกวา21 เพราะวาพื้นท่ีภายในหองนั้นเปนพื้นที่ที่ถูกมองเห็นจากคนที่
ไมใชคนในครอบครัว เพราะวาตองอาศัยอยูกับคนอ่ืน จะทําอะไรก็คอนขางลําบาก อาจจะเพราะวา
เกรงใจเพื่อนรวมหอง รวมไปถึงการปฎิสัมพันธกับเพื่อนรวมหองดวย  จะเอบอกวาเปนการยากมากท่ี
จะเขากับเพ่ือนใหมๆ จะเอไมรูวาจะตองทําอยางไร การเริ่มตนเขาไปพูดคุยอะไรดี การสนทนากับเพื่อน
รวมหองน้ันก็จะเปนแคการกลาวทักทายกับเพ่ือนๆ เทาน้ัน22 

 โดยสรุป การปรับเปลี่ยนสถานะภาพจากบานมาสูหอพักสําหรับจะเอแลว ตองอาศัยการ
ปรับตัวคอนขางยาก เม่ืออยูบานจะเอจะมีพี่ชายคอยดูแล แตมาอยูหอพักแลวนั้น จะเอก็จะตองดูแล
ตัวเอง และจากการเปลี่ยนสถานะภาพที่จากการเปนนักเรียนมาสูการเปนนักศึกษาน้ัน จะเอกลาววา 
“ตองรับผิดชอบตัวเองเปนอยางมาก เพราะตองปรับตัวในเรื่องของเวลา ในการแบงเวลาเรียน และการ
ทํากิจกรรม รวมถึงการตองอยูอาศัยในหอพักกับคนแปลกหนา”  

การปรับตัวของจะเอที่มีตอการอาศัยอยูรวมกับซารยและโบวภายในหอพักแลวน้ัน ผูวิจัยไม
เห็นถึงส่ิงที่จะกอใหเกิดความสัมพันธที่จะกอใหเกิดการอยูรวมกัน หรือ “การถอยทีถอยอาศัย” อาจจะ
เปนไปไดวาจะเอนั้น มุงเนนไปถึงการดํารงชีวิตที่แตกตางออกไปจากส่ิงที่คุนเคยในพ้ืนท่ีบานมาก

                                                            
20 จากการเก็บขอมูลในหองพักวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  
21 จากการตีความของผูวิจยั 
22 จากการสัมภาษณจะเอท่ีบาน 
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จนเกินไป และเม่ือจะเออยูท่ีบานจะเอจะเปนผูถูกดูแลจากคนรอบขาง ซ่ึงแตกตางไปจากหอพักที่จะตอง
ดูแลตัวเอง  

 
 

   
 

 

ภาพที ่4.2.2.19 แสดงลกัษณะการวางโตะระหวางจะเอและซารย ภาพที ่4.2.2.20 แสดงระยะหางระหวางโตะทั้งสองตัว 
         เพ่ือแสดงใหเห็นการแบงแยกระหวางพ้ืนที่ 
 

ในสวนของการกําหนดพ้ืนที่สวนแลว จะเอก็ไมไดสรางพื้นท่ีสวนตัวอ่ืนเพ่ิมเติมไปจากส่ิงของ
และเครื่องเรือนตางๆ ที่จะเอครอบครอง นอกจากการแสดงขอบเขตถึงส่ิงที่จะเอครอบครอง เชน 
หนังสือ กลองดินสอ ช้ันวางของ ภายในหองจะเห็นไดวา จะเอจะทํางานอยูบนเตียงนอน และมีการ
แบงแยกขอบเขตของเครื่องเรือนเชน โตะเขียนหนังสือในการวางโตะ แยกออกจากของซารยอยาง
ชัดเจน อาจจะเปนการแสดงใหเห็นถึงการแบงแยกชัดเจนของขอบเขตของพ้ืนที่ นํามาสูการแสดงออก
ถึงการกีดกันโดยใชส่ิงของเปนตัวแสดงออกระหวางจะเอและซารยออกจาก ส่ิงนี้อาจจะเปนการแสดง
ถึงความไมสนิทสนมระหวางคนภายในหอง  
  สําหรับหองของจะเอจะแตกตางออกไปจากหองของนุน ซ่ึงมี “การปรับตัว” และการอยูแบบ 
“ถอยทีถอยอาศัย” ของคนภายในหอง ในขณะท่ีหองของจะเอน้ัน จะเปนในลักษณะของความตองการ
ในการใชพื้นที่ของแตละคน และคนภายในหองนั้นไมไดมีการปรับตัวเพื่อท่ีจะอาศัยอยูรวมกัน แต
อยางไรก็ตามการอยูรวมกันในรูปแบบหองจะเอน้ัน ไมไดสงผลใหเกิดเปนปญหาสําหรับประชากรท่ี
อาศัยอยูรวมกันภายในหอง  
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 ในความคิดเห็นของผูวิจัยแลวนั้น หองของจะเอก็เปนตัวอยางของการอาศัยในพื้นที่หอพักใน
ลักษณะของการแบงแยกพื้นที่ หรือของเขต แตส่ิงเหลานี้ไมไดเกิดจากเง่ือนไข หรือกฎเกณฑของคน
ภายในหอง แตอาจจะเปนการปรับตัวในการอยูรวมกัน ในลักษณะที่เรียกวา “ตางคนตางอยู” 
 
ตารางท่ี 4.2.2.2 แสดงขอมูลโดยสรุปของจะเอในภาพรวม 
 

จะเอ พื้นท่ีบาน พื้นท่ีหอพักหญิง 

ภาพตัวแทน เปนผูหญิงสมัยใหม และมีความมั่นใจ
ในตัวเอง และในวัยเด็กจะเอจะเลนอยู
ในกลุมของเดก็ผูชาย 

จะเอยังคงเปนผูหญิงสมัยใหมที่มีความ
ม่ันใจ  

การประกอบสราง จะเอมีสถานะเปนลูกสาวคนเล็ก ที่มี
พ่ีชายคอยดูแลเอาใจใส และจะสนิท
สนมกับพ่ีชายเปนอยางมาก บทบาท
และหนาที่ความรับผดิชอบของจะเอ
ภายในบานคือ รับผิดชอบงานบาน 

จะเอมีสถานะเปนเพ่ือนรวมหองกับ
เพ่ือนคนอ่ืนๆเน่ืองจากเพ่ิงเขามาปหน่ึง
เหมือนกัน ความสัมพันธภายในหอง
เปนลักษณะ “ตางคนตางอยู”  

การใหความหมายตอพ้ืนที่สวนตัว พ้ืนที่สวนตัวสําหรับจะเอไมไดมี
ความหมายพิเศษนอกจากลักษณะของ
การเขาไปใชงานในพ้ืนที่ของความเปน
สวนตัว ซึ่งเปนพ้ืนที่สําหรับจะเอคน
เดียว  

จะเอคํานึงถึงลักษณะของการใชพ้ืนที่
จากการถกูเห็นจากคนอื่นที่ไมใชคนใน
ครอบครัว 

การใหความหมายตอพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ภายในบานน้ันมีคนอ่ืนเขาไปใช
รวมดวยแลว ถือไดวาพ้ืนที่นั้นเปน
พ้ืนที่สาธารณะในระดับของบาน 

จะเอใหความหมายถึงหองพักเปนพ้ืนที่
สาธารณะจากการอยูรวมกับคนที่ไม
รูจักกันมากอน และการใชพ้ืนที่ภายใน
หองพัก 
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4.2.3 เบลล กบับทบาทของเด็กผูหญิงผูแบกรับภาระ 
ภาพแรกท่ีผูวจิัยเห็นเบลล 

วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เปนวันที่ผูวิจัยไดนัดสัมภาษณเบลลเปนครั้งแรก สําหรับเบลล
ในมุมมองของผูวิจัยเบลลเปนผูหญิงที่ดูเปนผูหญิงที่มีกระฉับกระเฉงและมีความคลองตัว  จากส่ิงที่
ผูวิจัยเห็นผานการแตงกายและลักษณะภายนอกที่ผูวิจัยเห็นในคร้ังแรกนั้น เบลลแตงกายดวยเส้ือยืดสี
ชมพู กางเกงหาสวน และสวมรองเทาแตะ เบลลไวผมยาวประบา ทําผมสีบรอนซทอง ซ่ึงใหเบลลดูมี
ความเปนผูหญิงสมัยใหมที่มีความกระฉับกระเฉง แตในทิศทางตรงกันขามลักษณะคําพูดของเบลลซ่ึง
มักจะพูดวกวน สับสน อาจจะเกิดจากความประหมาที่มีตอคนแปลกหนา ซ่ึงถาเปนเชนน้ันแลว 
ภาพลักษณภายนอกที่ผูวิจัยเห็นอาจจะเปนส่ิงที่ใชปกปดตอความเขินอายที่เบลลมีอยูก็เปนได  

จากภาพภายนอกและส่ิงที่เบลลแสดงออกทําใหผูวิจัยเห็นถึงไมกลมกลืนระหวาง ภาพลักษณ
ของความเปนผูหญิงสมัยใหมท่ีดูม่ันใจแตกลับแอบแฝงดวยความเขินอายและความประหมาภายใน  
 
เบลลกับพื้นท่ีภายในบาน 

ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลที่บานเบลลท่ีจังหวัดลําปางในวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2551 
ครอบครัวของเบลลทําการเกษตร บริเวณโดยรอบของบานเบลลน้ันจึงเต็มไปดวยแปลงฟกทอง มีพ้ืนที่
สําหรับเลี้ยงวัว และใตถุนบานจะเปนที่เก็บของใชการเกษตร และยังไวเก็บพืชผลทางการเกษตรดวย 
เชน กระเทียม เปนตน ครอบครัวของเบลลเปนครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิก 4 คนดวยกันคือ พอ แม เบลล 
และนองสาว เบลลมีสถานะเปนพ่ีสาวคนโต และมีพอเปนหัวหนาครอบครัว  

บานเบลลมีพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตรและพ้ืนท่ีสําหรับการเลี้ยงสัตวแลว ในสวนของพื้นที่ใตถุน
บานถูกแบงไวเพ่ือเก็บอุปกรณ ช้ันบนนั้นจะเปนสวนพักอาศัยของคนในบาน บานของเบลลนั้นมีสอง
หองนอนดวยกัน คือหองนอนของพอกับแม อีกหองจะเปนหองที่เบลลอยูกับนองสาว นอกจากนี้แลวยัง
มีสวนพักผอน และในสวนซักลาง ทําครัวนั้น เปนพื้นท่ีที่ถูกตอเติมออกจากบานเดิมซ่ึงเปนบานไม 
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ภาพที่ 4.3.1.1 ภาพผังแสดงพื้นที่ใชสอยใตถุนบาน  ภาพที่ 4.3.1.2 ภาพผังแสดงพื้นที่ใชสอยชั้นสอง 
 

   
 

ภาพที่ 4.3.1.3 ภาพแสดงพ้ืนที่ใชสอยในสวนใตถุนบาน     ภาพที่ 4.3.1.4 ภาพแสดงพื้นที่ทําสวนผักของครอบครัว 
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ภาพที่ 4.3.1.5 ภาพแสดงพ้ืนที่ทําสวนผักของครอบครัว     ภาพที่ 4.3.1.6 ภาพแสดงพื้นที่ใชสอยในสวนใตถุนบาน 
 

   
  
ภาพที่ 4.3.1.7 ภาพแสดงพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว            ภาพที่ 4.3.1.8 ภาพแสดงพื้นที่ครัว 

  

ครอบครัวของเบลลในมุมมองของผูวิจัย ในขณะท่ีผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที่บานของเบลลนั้น 
ผูวิจัยไดเห็นเบลลในลักษณะที่แตกตางออกไปจากทุกครั้ง คือ เบลลมีความเปนหญิงในภาพลักษณของ
แมบานแมเรือน ความหวงใย และการดูแลนองสาวของเบล จากการแสดงออกของเบลลท่ีมีตอนองสาว 
เชน เม่ือเบลลเจอนองเบลลจะเขาไปกอดนอง และถามนองวา สบายดีม้ัย ไมไดเจอกันต้ังนาน พรอมทั้ง
จับหมุนตัวนองไปมา ราวกับวาเบลลมองถึงความเปล่ียนแปลงของนองสาว  

ผูวิจัยไปถึงบานเบลลก็เปนชวงที่พอและแมน้ันกลับมาจากการทําสวน เบลลแนะนําใหผูวิจัยได
รูจักกับพอและแม จากนั้นพอแมก็ขอแยกตัวไปอาบน้ําสวนเบลลและนองก็ชวยกันทําอาหารเย็น ซ่ึงดู
เหมือนวาเม่ือเบลลกลับมาบานแลว หนาที่ทําครัวจะเปนหนาที่ของเบลล ในขณะท่ีเบลลและนอง
ชวยกันทําอาหารน้ัน พอและแมก็จะมานอนพักดูโทรทัศน โดยปลอยใหหนาท่ีทําอาหารเปนหนาที่หลัก
ของเบลล 
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-  ความสัมพันธของตวัประชากรศึกษากับสังคมในบาน  
ความสัมพันธภายในครอบครัว เบลลจะสนิทสนมกับนองสาวมาก เนื่องจากเบลลมีหนาท่ีดูแล

นองสาวมาต้ังแตเด็ก จึงทําใหเบลลไดเรียนรูท่ีจะรับผิดชอบตัวเองและดูแลนองสาวมาต้ังแตยัง เชน 
คอยทําอาหารใหนอง อาบนํ้าเปลี่ยนเส้ือผา รวมไปถึงจะตองคอยซักผาใหดวย โดยมีพอและแมชวย
สอนให รวมไปถึงงานบานท่ีเบลลมีหนาท่ีตองรับผิดชอบดวย เชน งานทําความสะอาดบาน ทํากับขาว 
ลางจาน เปนตน ส่ิงเหลานี้แมเปนผูปลูกฝงใหเบลล23 

ในความสนิทสนมที่เบลลและนองมีตอกันนั้น ทําใหท้ังสองคนจะเปนที่ปรึกษาระหวางกันและ
กันดวย ในเวลาที่มีปญหาสองพี่นองก็จะน่ังคุยกันและชวยเหลือกันกอน แตถาปญหาน้ันยากเกินกวาที่
จะแกเองไดแลว ทั้งสองพ่ีนองจึงจะเขาไปปรึกษาพอแม เนื่องจากวา “พอและแมคอนขางเขมงวด” 
เบลลกลาว พอจะคอยสอนเบลลในเร่ืองของการทําสวน แมกระท่ังสอนถึงการเรียนรูท่ีปรับตัวใหเขากับ
สังคมใหมที่เบลลจะเขาไปอยูเชน ในรั้วมหาวิทยาลัย ในทางกลับกันแมเบลลจะสอนเรื่องของงานบาน 
“ไมวาจะไปอยูไหนก็ตาม ก็ตองดูแลตัวเองใหเปน เชน การทําความสะอาด ทําอาหาร ซักผา ฯลฯ ยังไง
ซะมันก็เปนงานของลูกผูหญิง” เบลลกลาว แตอยางไรก็ตามเม่ือเบลลกลับบานน้ัน เบลลยังไดชวยงาน
ทางดานการเกษตรเชนกัน  

บทบาทและหนาความรับผิดชอบของเบลล เ ม่ืออยูที่บ านนั้น  ส่ิงที่ เบลลรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการดูแลนองแลว เบลลยังไดชวยงานทางดานการเกษตรเชนกัน นั่นก็คือ การทําสวน 
ปลูกผัก รดน้ําตนไมดวย จึงทําใหเบลลคอยไมไดออกไปเลนกับเพ่ือนเหมือนเด็กคนอ่ืน เนื่องจากวา
เบลลมีหนาที่ตองรับผิดชอบมากกวาเด็กคนอ่ืนในระแวกบานเดียวกัน หรอืกับคนวัยเดียวกัน 

 
-  การใชพื้นท่ีกจิกรรมภายในพืน้ท่ีบาน 
การใชพ้ืนท่ีบานสําหรับเบลลแลว ในสวนของหองพักนั้นเบลลอยูรวมกับนองสาว เพราะวา

พ้ืนท่ีภายในบานนั้นมีเพียงสองหองนอน เบลลจึงตองอยูรวมกันกับนองสาว จากความสนิทสนมกัน
ระหวางเบลลและนองสาวนั้น เบลลกลาววา “ทําใหพื้นที่สวนตัวที่ถูกใชรวมกัน ดูราวกับวาเปนพ้ืนที่
สาธารณะ”24  คําวา พื้นท่ีสาธารณะ ในสวนน้ีหมายถึงเปนพ้ืนที่ท่ีมีการใชงานรวมกับผูอ่ืนมากกวาหนึ่ง

                                                            
23 จากคําสัมภาษณเบลลในท่ีไปเก็บขอมูลท่ีบาน 
24 จากการสัมภาษณเบลลในพ้ืนท่ีบาน 
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คน แตในความรูสึกของเบลลแลว เบลลคิดวาพื้นท่ีหองน้ีเปนพื้นท่ีที่มีความเปนสวนตัวอยูดวย ซ่ึงเบลล
สามารถเปลี่ยนเส้ือผาเครื่องแตงกายไดในขณะที่นองสาวยังอยูในหองดวย  

การจัดการพื้นที่ภายในหองน้ัน จะมีพ้ืนท่ีสําหรับนอน มีพื้นที่สําหรับทําการบาน และพ้ืนที่
สําหรับเปลี่ยนเส้ือผา จะเห็นไดวาภายในหองของเบลลนั้นจะมีเพียงกิจกรรมท่ีตองการความเปน
สวนตัวเทานั้น ในสวนของส่ิงของภายในหองน้ันเบลลก็จะใชรวมกับนองสาว เชน เส้ือผา เน่ืองจากวามี
ตัวไลเลี่ยกัน ครีมทาผิว เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการแบงปนที่เบลลมีใหตอนองสาว 

 

   
 

ภาพที่ 4.3.1.9 พ้ืนที่ในหองสวนตัว    ภาพที่ 4.3.1.10 ภาพแสดงพื้นที่ทํางานของเบลล 
 

   
 

ภาพที่ 4.3.1.11 พ้ืนที่ใชสอยภายในหองสวนตัว   ภาพที่ 4.3.1.12 ภาพแสดงพื้นที่ทํางานของนองสาว 
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-  การใหความหมายพื้นท่ีสวนตวัและพ้ืนท่ีสาธารณะในบาน 
 คําวา “พื้นท่ีสวนตัว” สําหรับเบลลแลว เบลลจะนึกถึงถึงส่ิงท่ีเปนเบลลทําเพียงคนลําพัง เชน 
การไดฟงเพลง หรือน่ังคิดเรื่องราวตางๆ ซ่ึงดูราวกับวากิจกรรมสองสิ่งนี้เปนโลกสวนตัวของเบลล ที่
เบลลไดสรางพ้ืนท่ีในลักษณะที่เปนนามธรรม โดยไมมีขอบเขตภายในบาน ซ่ึงแตกตางออกไปจากการ
ใชพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองนอน ที่ถือไดวาเปนพ้ืนที่สวนตัวโดยมีการกําหนดพื้นที่ใชสอยภายใน
หองนอน ซ่ึงนาจะถือไดวาเปนพื้นที่สาธารณะในระดับบาน หรืออาจกลาวไดวา เบลลไดแบงแยก 
“พื้นท่ีสาธารณะ” และ “พื้นที่สวนตัว” ภายในบานจากการครอบครองของเบลล ซ่ึงหองนอนนั้นถือเปน
หองที่เบลลครอบครอง แตเบลลเองก็ยังใหความหมายของหองนอนไววาเปนพ้ืนที่สวนตัว ถึงแมจะเปน
การใชงานรวมกันระหวางเบลลและนองสาว อาจจะกลาวไดวา “พ้ืนท่ีสวนตัว” ของเบลลน้ัน เกิดจาก
การใชพ้ืนที่อันเกิดจากความสัมพันธที่สนิทสนมระหวาง “พ่ีสาว” และ “นองสาว หรือความคุนชินของ
ท้ังสองคนพี่นอง 
 จากพื้นที่บานท่ีสงผลมายังเบลลน้ัน จากการเลี้ยงดูและอบรมส่ังสอนของพอแม ในเร่ืองของ
การท่ีจะดูแลผูอื่น (ในที่นี้นาจะหมายความถึงนองสาว)  และการทํางานตางๆ เพ่ือที่จะชวยเหลือตัวเอง
และดูแลนองสาวนั้นเอง ทําใหเบลลดูเปนผูหญิงที่เขมแข็ง และชวยเหลือตัวเองได แตในขณะเดียวกัน
ถาจะใหเบลลตัดสินใจทําอะไรแลว เบลลมักจะตองยอนกลับมาถามพอและแม วาส่ิงที่เบลลคิดนั้นหรือ
ตัดสินใจนั้นดีหรือไม จึงทําใหเบลลเปนคนที่ไมกลาที่จะตัดสินใจอะไรดวยตัวเอง ซ่ึงเบลลมักจะ
แสดงออกถึงความกลาๆ กลัวๆ ออกมาอยูบอยครั้ง ดังที่ผูวิจัยไดต้ังขอสังเกตไวเบ้ืองตน ในเร่ืองของ
ความประหมา 
 จากความสัมพันธของครอบครัวและการใชพื้นที่ภายในบานสงผลใหเบลลน้ัน เปนคนที่
ชวยเหลือตัวเองได จากการถูกอบรมส่ังสอนจากพอแม แตอยางไรก็ตามในความเขมงวดของพอแมนั้น 
ก็ทําสงผลทําใหเบลลข้ีกังวล จนสงผลใหเบลลนั้นไมกลาคิดหรือตัดสินใจอะไรชัดเจน นํามาสูการ
พูดจาที่ “สับสน”เนื่องจากความกลัวหรือความไมไวใจ “คนแปลกหนา”  เบลลกลาววา “พอเคยเลาและ
คอยเตือน ทําใหเบลลคิดไปในแงลบ” เกี่ยวกับการอยูรวมกับคนอ่ืนท่ีไมเคยรูจักกันมากอน เบลลจะตอง
ระวังเกี่ยวกับส่ิงของที่เพ่ือปองกันการสูญหาย หรือจากการถูกขโมย รวมไปถึงการใชชีวิตรวมกับคนอ่ืน
น้ันเปนส่ิงแปลกใหมสําหรับเบลล 
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เบลลจากพ้ืนท่ีบานมาสูพืน้ท่ีหอพัก 
บริบทหอพัก  
 

 
 
ภาพที ่4.3.1.13 ภาพแสดงผังพ้ืนชั้นสองของหอพักหญิงอาคาร 5 ที่ประชากรศกึษาอาศัยอยู รวมถึงแสดงตาํแหนง
หองพัก หองนํ้าและบันไดทางขึน้ลงที่อยูใกลหองพักของประชากรศึกษา 

 
ในสวนตอไปนี้จะเปนการเก็บขอมูลของเบลในพ้ืนที่หอพัก เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ทางสังคมภายในหอพัก และการใชพื้นที่ของเบลล ปจจุบันเบลลเปนนักศึกษาหญิงช้ันป 2 คณะ
ศึกษาศาสตร ความคาดหวังของเบลลในการเขามาสูมหาวิทยาลัย เบลลเลาวา ตอนจะเขาปหนึ่งนั้น 
เบลลคอนขางจะต่ืนเตน เนื่องจากเบลลไมเคยออกมาอยูขางนอกเลย และคอนขางกลัวในทีเดียวกัน 
อาจจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงในการโยกยายที่อยูจากพื้นที่บานมาสูพ้ืนที่หอพัก ซ่ึงจะตองอยูกับคน
แปลกหนาก็เปนได  สําหรับกฎเกณฑชองหอพัก ในชวงปหน่ึงเบลลจะคอนขางอึดอัดในเรื่องของ เวลา
เปดและปดของหอพัก เพราะวาชวงแรกน้ันจะมีกิจกรรมท่ีคณะเยอะ และมักจะมีการไปทํากิจกรรมตอ
หลังจากการกิจกรรมรับนอง ทําใหเบลลอึดอัดกับเวลาเปดและปดของหอพัก จากความอึดอัดของเบลล
นาจะเกิดข้ึน เพราะเบลลอาจจะไมเคยจะถูกควบคุมทางดานเวลา และเวลาก็เปนปจจัยทําใหเบลลรูสึก
แตกตางระหวางการเปดและปดระหวางหอพักชายและหอพักหญิง25   

                                                            
25 จากการสัมภาษณเบลลวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
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หองพักของเบลลอยูท่ีหอพักหญิงอาคาร 5 หอง 239 ลักษณะตําแหนงหองพักของเบลลจะอยู
ในตําแหนงบริเวณทางขึ้นลงบันได เนื่องจากเปนหองที่ถูกกําหนดไวสําหรับกรรมการหอพัก 
สําหรับเบลลน้ัน มีเพื่อนรวมหองดวยกันสองคน คือหญิงและ โบว หญิงนี่เปนรุนพี่ในคณะเดียวกันและ
เปนพ่ีรหัส สวนโบวก็เปนเพื่อนในคณะเดียวกัน อาจจะกลาวไดวาทั้งสามคนรูจักกันมากอน และมีสนิท
กันในฐานะท่ีเปนรุนพ่ีรุนนองในคณะ ทั้งสามคนจึงไดตัดสินใจที่จะมาอาศัยตอในหองเดียวกัน  

ผูวิจัยจะขอกลาวถึงผูรวมหองของเบลลในมุมมองของผูวิจัย โดยเริ่มตนจากโบว ภาพแรกท่ี
ผูวิจัยเห็นโบว คือโบวจะใสกางกางขาวเส้ือพอดีตัว สีดํา บุคลิกของโบวมีความกระฉับกระเฉง มีความ
คลองตัวมาก และมีความเปนอันเองอยูไมนอย เม่ือโบวเห็นผูวิจัย โบวก็วิ่งตรงเขามาหาผูวิจัย และเขามา
ทักทายผูวิจัย ซ่ึงทําใหผูวิจัยคอนขางตกใจ เน่ืองจากไมไดรูจักกันมากอน แตโบวรูไดอยางไรวาคนไหน
คือคนท่ีนัดไว อาจจะเปนไปไดวาโบวไดนึกภาพของผูวิจัยไวต้ังแตตน สําหรับภาพลักษณะของ
นักศึกษาท่ีเรียนสถาปตยกรรม และจากการทักทายกันในลักษณะน้ีทําใหเกิดความเปนกันเองระหวาง
โบวและผูวิจัย หรืออาจกลาวไดวาโบวนอกจะเปนผูหญิงในลักษณะดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยมองวา
โบวน้ันมีความเปนมิตรดวยเชนกัน สําหรับหญิงในมุมมองของผูวิจัยแลว ภาพแรกที่ผูวิจัยเห็นหญิง 
ผูวิจัยมีความคิดวา หญิงเปนคนท่ีข้ีอาย เน่ืองจากวาในวันที่ไดนัดสัมภาษณกับหญิงน้ัน หญิงก็จะนัด
โบวและเบลลมาดวย  
 

-  ความสัมพันธของตวัประชากรศึกษากับสังคมในหอพัก  
 จากที่ทั้งสามคนน้ันไดรูจักกันมากอนในฐานะท่ีเปนรุนพี่รุนนองภายในคณะเดียวกัน จากความ
สนิทสนมของท้ังสามคนนั้นทําใหตัดสินใจมาพักอยูหองเดียว และความสนิทสนมของท้ังสามคนได
แสดงผานกิจกรรม จะเห็นไดวาท้ังสามคนนั้นจะมีชวงเวลาที่จะทํากิจกรรมรวมกันทั้งสามคน และมีทั้ง
กิจกรรมสวนตัวของแตละบุคคล(ซ่ึงจะกลาวในสวนตอไป) แตอยางไรก็ตามถึงแมเบลล โบว และหญิง
จะมีความสนิทสนมกัน แตก็แตกตางออกไปจากหองของนุนในสวนของกิจกรรมภายในหองพัก 
สําหรับหองเบลลนั้นไมไดสรางกิจกรรมที่เปนการออกกําลังเขามาเหมือนกับหองของนุน แตกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในหองของเบลลแลวนั้น ก็แสดงใหถึงความสัมพันธของคนที่อาศัยอยูหองเดียวกัน 
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-  การพักอาศัยและการใชพ้ืนท่ีเพื่อการทํากิจกรรมในหอพัก 
 ภายในหอพักหญิงอาคาร 5 หอง 239 เครื่องเรือนภายในหองน้ีไดแก เตียงเดี่ยวสําหรับ 3 คน ตู
เส้ือผา 3 หลัง และโตะเขียนหนังสือ 3 ตัว สําหรับเครื่องเรือนภายในหองนี้ แตละคนจะมีการ
ครอบครองดังที่กลาวไวขางตนอยางละ 1 ช้ิน 

จากที่ทั้งสามคนนั้นไดรูจักกันมากอนในฐานะท่ีเปนรุนพี่รุนนองกันท่ีคณะ และยังจะตองการ
จะอยูหอพักตออยูแลว ทําใหทั้งสามคนตัดสินใจยายมาอยูหองเดียว นํามาสูการเลือกเครื่องเรือนเปนส่ิง
ท่ีงายตอเลือกเครื่องเรือน ทั้งสามคนตางก็ใหความคิดเห็นไววา “ตางคนก็ตางเอาส่ิงของของตัวเองไป
วาง โดยไมไดคํานึงในเรื่องของการเลือกใชวาการใชงานของ เตียงนอน โตะเขียนหนังสือ หรือตูเส้ือผา
จะตองสัมพันธกัน”26 

 

    
 

ภาพที ่4.3.1.14 แสดงการเลือกเครื่องของประชากรศกึษาภายในหองพัก และภาพวาดจากทางเขาหอง แสดงตําแหนง

ของเคร่ืองเรือนภาพวาดจากประตูหลังหอง 

 
-  กจิกรรมการใชพ้ืนท่ีภายในหองพัก 

 ดังท่ีกลาวไวขางตน สําหรับหองของเบลลนั้น จะมีทั้งกิจกรรมที่เปนกิจกรรมรวม และกิจกรรม
ท่ีเปนสวนตัว เกิดข้ึนภายในหองพัก ซ่ึงดูราวกันวาท้ังสามคนไดแบงชวงเวลาเพื่อทํากิจกรรมรวมกันไว 
แลวจึงแยกยายกันไปทํากิจกรรมสวนตัวดังที่จะกลาวตอไป 

ในชวงเวลา 18:00 – 19:00 น. เบลล โบวและหญิงกจ็ะกลับถึงหองพักกันแลว แตบางวันเบลลก็
จะกลับมาชาเน่ืองจากสอนพิเศษ แตเม่ือท้ังสามคนกลับมาพรอมกันแลว ก็จะมานั่งเลนที่กลางหองท่ีทั้ง
                                                            
26 จากสรุปประเดน็คําสัมภาษณของเบลล โบว และหญิง ท่ีหอพัก ในวนัท่ี 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

หญิง 
เบลล

โบว 

หญิง
เบลล

โบว หญิง
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สามคนไดจัดแบงพื้นที่ไวสําหรับนั่งเลนรวมกัน ราวกับวาเปนพ้ืนที่นั่งเลนภายในหอพัก ดวยการนํา
โตะญี่ปุนกางไวเพ่ือวางขนม กอนที่แตละคนจะเขามาภายในหองน้ัน แตละคนก็จะซ้ือขนม อาหารวา
ติดมือเขามาและมาแบงกันกิน พรอมกับนั่งคุยกันในเรื่องราวตางๆท่ีตัวเองไปเจอกันมา(ดูภาพที่ 
4.3.1.15) ตอมาในชวง19:00 – 20:00 น.ทั้งสามคนจะออกไปขางนอกเพ่ือทานอาหารเย็น บางครั้งก็เลย
ไปเดินเลนกันที่ตลาดขายของที่อยูขางหนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงจะไปโดยรถมอเตอรไซดของโบว 
หรือบางครั้งก็ไปกับรถไฟฟาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวบริการ ในการเดินแตละครั้งสวนใหญก็
ไมไดซ้ืออะไร เพียงแตออกไปเดินเลนดูของ (ดูภาพที่ 4.3.1.16) ในชวงเวลา 20:00 -21:00 น. ทั้งสามคน
ก็ตางพากันกลับเขาหอพักแลว ตางคนก็จะทําส่ิงตางๆ หญิงก็จะไปอาบนํ้า สวนเบลลก็จะเปด
คอมพิวเตอร ฟงเพลงและเลนอินเตอรเนต(กิจกรรมมีลักษณะเชนกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีบาน)  
ในขณะเดียวกัน โบวก็มักจะลมตัวลงนอนเพื่อพักใหหายเหนื่อยกอนไปอาบนํ้า (ดูภาพท่ี 4.3.1.17) เวลา 
21:00 -22:00 น. หลังจากที่โบวนอนพักใหหายเหน่ือยแลวโบวก็จะไปอาบน้ํา แลวกลับมาทํางานตอ 
สวนเบลลก็ยังคงฟงเพลงและเลนอินเตอรเนต จะไปทําธุระสวนตัวก็หลัง 23:00 น.ไปแลว เพราะมีคน
ใชหองนํ้าในชวงเวลานั้นนอย ในขณะเดียวกันที่หญิงอาบนํ้าหรือทําธุระสวนตัวเสร็จแลวหญิงก็จะข้ึน
ไปนอน หญิงจะไมคอยเอางานกลับมาทําท่ีหอง สวนใหญจะทําเสร็จทั้งแตกลางวันแลว นอกจากงาน
เรงหรืออานหนังสือสอบเทานั้นที่หญิงจะกลับมาทําตอท่ีหอ (ดูภาพท่ี 4.3.1.18) 
 

   
 
ภาพที ่4.3.1.15 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 18:00-19:00 น.  ชวงเวลาที่ทั้งสามคนจะน่ังพูดคุยเลนกัน และตางคนก็ซื้อ
ขนมเขามารับประทานดวยกัน 

 



94 

 

 
 

ภาพที ่4.3.1.16 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 19:00-20:00 น      ภาพที ่4.3.1.17 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 20:00-21:00 น.          
 

    
 

ภาพที ่4.3.1.18 แสดงกิจกรรมใน 21:00-22:00 น 
 

           
 

ภาพที ่4.3.1.19 ภาพแสดงลกัษณะการครอบครองตูเสื้อผา    ภาพที ่4.3.1.20 ภาพแสดงลกัษณะการจัดการในการ 
การนํารูปนักศกึษามาติดน้ันเกดิขึ้นตั้งแตการประกวด     เก็บของภายในหองใหเปนระเบียบ โดยทั้งสามคน 
หองพักภายในหอพัก        ชวยกันทํา 
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ภาพที ่4.3.1.21 แสดงบริเวณโตะเขียนหนังสือของโบว      ภาพที ่4.3.1.22 แสดงบริเวณโตะเขียนหนังสือของเบลล 
         จะเห็นไดวาจะมีของใชสีชมพูและคิตตี้ที่เบลลชอบ 

 

   
 

 ภาพที ่4.3.1.23 แสดงเครื่องใชของเบลล          ภาพที่ 4.3.1.24 แสดงเครื่องใชของเบลลและหญิง 
จะเห็นไดวาจะมีของใชสีชมพูและคิตตี้ที่เบลลชอบ 
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ภาพที่ 4.3.1.25 ภาพแสดงพ้ืนที่ใชสอยเดิมที่ยังไมมี  ภาพที่ 4.3.1.26 ภาพแสดงการเพิ่มเติมพ้ืนที่ใชสอย 
การปรับเปลี่ยน      ภายในหองคือสวนของโตะกลางที่ไวน่ังพูดคุยและ 

      รับประทานอาหาร 

 

เบลลไดใชพื้นที่ภายในหองจากส่ิงที่ตัวเองครอบครอง เชน ทํางานบนโตะเขียนหนังสือ เปน
ตน และแตละคนภายในหองนั้นก็มีการแสดงการครอบครองเครื่องเรือนของตัวเองอยางชัดเจน เชน 
โตะเขียนหนังสือก็เบลลก็จะเห็นไดวาจะมีสีชมพู ซ่ึงเปนสีท่ีเบลลชอบน้ันปรากฎอยูบนส่ิงของที่เบลล
เลือกใช หรือเตียงก็จะมีตุกกาคิตต้ีวางอยู เปนตน (ดูภายที่ 4.3.1.22 และ 4.3.1.23) จากลักษณะของการ
ครอบครองตูเส้ือผา จะเห็นวามีภาพของทั้งสามคนติดอยูหนาตูเส้ือผาที่แตละคนครอบครอง (ดูภาพท่ี 
4.3.1.19) การนําภาพนั้นมาติด เกิดจากการจัดระเบียบหองใหเรียบรอย เพื่อการประกวดหองพักภายใน
หอพัก ซ่ึงปกติแลวภายในหอพักแตละหอน้ันก็จะมีกิจกรรมการประกวดหอพักข้ึนทุกป และหองของ
เบลลก็เปนหองหนึ่งที่สงหองพักของตัวเองเขาประกวด ความคิดในการสงหองพักเขาประกวดนั้น 
เกิดข้ึนจากโบวท่ีนึกอยากจัดหองพักใหเปนระเบียบ และถาสงหองพักเขาประกวดดวย ก็จะไดคะแนน
หอเพิ่มดวย  
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ในตารางที่ 4.2.3.1  แสดงใหเห็นถึงความหลายของกจิกรรมภายในหองพัก และการซอนทับ
ของกิจกรรมในแตละชวงเวลา 

 

  

18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 

เบลล หญิง โบว เบลล หญิง โบว เบลล หญิง โบว เบลล หญิง โบว 

กิจกรรมรวม                         

ทานอาหาร                         
ตีปงปอง                         
แอโรบิค                         
งานอดเิรก                         
ดูโทรทัศน                         
ดูหนัง                         
พูดคุย                         

กิจกรรมสวนตัว                         

ออกไปขางนอก                         
ทําการบาน                         
นอน                         
เก็บของ                         
อาบน้าํ                         

 

ภายในหองของเบลลจะเห็นไดวามีลักษณะการใชพ้ืนที่คลายกับหองของนุน เชน การนําอาหาร
เขามารับประทาน ท่ีแตกตางกันก็คือ อาหารท่ีทานในหองน้ันเปนอาหารที่ซ้ือมาจากขางนอก และอีก
กิจกรรมคือการดูโทรทัศน ซ่ึงท้ังสองหองนี้จะแตกตางออกไปจากหองของจะเอ ซ่ึงจะไมมีกิจกรรม
รวมภายในหองเกิดข้ึน ทั้งน้ีนาจะเกิดข้ึนจากความสนิทสนทของบุคคลภายในหองพัก สําหรับหอง
เบลลแลวภายใตความสนิทสนมของคนภายในหองนั้น ทั้งสามคนยังมีความตองการในการทํากิจกรรม
เปนสวนตัวของตัวเอง ซ่ึงเม่ือทํากิจกรรมรวมกันแลวนั้น ตางคนก็จะตางแยกยายกันไป 

  
-  การใหความหมายพื้นท่ีสวนตวัในหอพกั 

 จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในหองพักนั้น ภายในหองพักท่ีดูเหมือนวาจะเปนพื้นที่สาธารณะนั้น
จะถูกปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีสวนตัวข้ึน แมวาจะมีกิจกรรมที่ทํารวมกันอยูบาง แตเม่ือใดท่ีทั้งสามคนตาง
แยกยายกันไปทํากิจกรรมสวนตัวแลว สําหรับเบลลแลว ลักษณะการใชพื้นที่สวนตัวภายในหอพักนั้น
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คลายกันกับพื้นที่บาน เพราะท่ีบานน้ันเบลลก็อาศัยอยูรวมกับนองสาว ซ่ึงพื้นที่สวนตัวในพื้นที่บานที่
ไดกลาวไปขางตนน้ัน ไมไดมีขอบเขตที่แสดงถึงความเปนสวนตัวท่ีเกิดจากการใชพ้ืนท่ีของเบลล
ชัดเจน เชนเดียวกับหอพัก ที่ทีลักษณะของการครอบครองรวมของผูที่พักอาศัยภายในหองเดียวกัน 
หองพักภายในหอพักนอกจากจะมีการครอบครองรวมแลว คนที่อาศัยรวมกันภายในหอง ถึงแมจะมี
ความสนิทสนมกันมากก็ตาม แตสถานะความใกลชิดก็แตกตางออกไปจากคนในครอบครัว  แตเม่ือใดที่
เบลลไดทํากิจกรรมสวนตัว หรือเปนชวงเวลาที่เปนสวนตัวแลวนั้น ก็ไมไดสรางความขับของใจในการ
ใชสอยพื้นที่ภายในหอง หรือแมกระทั่งการอยูอาศัยรวมกับเพ่ือนรวมหอง เบลลเลาวา “เม่ือไหรที่เห็น
วาแตละคนทําการบาน หรือทํากิจกรรมสวนตัวแลว ก็จะไมเขาไปรบกวน ตางคนจะตางเคารพสิทธิ
สวนบุคคลของกันและกัน”27 คําวา “สิทธิสวนบุคคล”28 สําหรับเบลลแลวนั้นนาจะหมายความถึง การใช
พ้ืนท่ี และการเคารพส่ิงท่ีคนอ่ืนกําลังทําอยูโดยการไมสรางความรบกวนตอบุคคลอื่นภายในหอง เชน 
ถาทําการบานหรืออานหนังสือ ก็ไมควรสงเสียงดังรบกวน เปนตน  

การโยกยายตําแหนงแหงที่ของเบลลจากพ้ืนท่ีบานมาสูหอพักหญิงในมหาวิทยาลัยเชียงใหมนัน้ 
เบลลไมรูสึกถึงความแตกตาง นอกจากบางสิ่งท่ีตองรับผิดชอบมันนอยลงกวาเดิมเทานั้น เบลลไดพูดถึง
การดูแลบานที่แตกตางหากหอพัก ในเร่ืองของขนาดท่ีเล็กลง และเบลลยังพูดถึงการรับผิดชอบในการ
อยูหอท่ีจะตองชวยกันดูแลใหเปนระเบียบ แตที่บานนั้นงานบานจะเปนหนาที่ของเบลล และการมาอยู
หอพักนั้น สะดวกสบายมากกวาท่ีบาน เพราะมีเพื่อนท่ีอาศัยอยูดวยกันชวยกันดูแล 

ถาจะพูดถึงการปรับตัวที่ตองมาอาศัยอยูในหอพัก เบลลไมไดปรับตัวอะไรกันมากนักในสวน
ของการที่จะเรยีนรูที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน เบลลไดกลาวตอไปวา การอยูรวมกับคนอ่ืนมันก็ตองเอาใจเคา
มาใสใจเรา ตองเกรงใจกันและเคารพสิทธสิวนบุคคลมันก็เปนเรื่องปกติ  

สําหรับเบลลในการอยูหอพักน้ันไมไดสรางขอบเขตของความเปนพื้นที่สวนตัวข้ึนภายใน
หองพัก นอกเสียจากกิจกรรมที่ทําบนพื้นที่นั้น ซ่ึงแตกตางออกไปจากนุน ซ่ึงนุนไดสรางพ้ืนที่สวนตัว
ของตัวเองข้ึนภายในหองพัก  เปนตัวที่สรางขอบเขตโดยท่ีไมไดตีกรอบหรือกําหนดพื้นที่ข้ึนชัดเจน
เบลลไดใชพื้นท่ีภายในหองจากส่ิงที่ตัวเองครอบครอง  
 

                                                            
27จากการสัมภาษณเบลลท่ีหอพัก วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
28 เบลลไดกลาวถึง “สิทธิสวนบุคคล” ไววาถึง “แมวาจะมีความสนิทสนมกัน แตคนเราก็ตองการเวลาสวนตัวของตัวเอง มีหนาท่ีท่ีจะตองรบัผิดชอบของแตละบุคคล
ไป” 
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ตารางท่ี 4.2.3.2 แสดงขอมูลโดยสรุปของเบลลในภาพรวม 
 

เบลล พื้นท่ีบาน พื้นท่ีหอพักหญิง 

ภาพตัวแทน เบลลเปนผูหญิงที่มีความรับผดิชอบ
ตองทํางานทั้งในบานและนอกบาน 
และเปนผูหญิงที่มีกระฉับกระเฉงและ
มีความคลองตัว   

เบลลเปนผูหญิงที่มีความความ
คลองแคลว และกระฉับกระเฉง  

การประกอบสราง เบลลมีสถานะเปนพ่ีสาว หนาที่ที่เบลล
จะตองรับผิดชอบภายในบานจะมี
มากกวาเดก็อ่ืนๆในวัยเดียวกัน คือ 
นอกจากจะตองเรียนหนังสือและ
ชวยงานบานแลว เบลลยังจะตองดูแล
นอง และจะตองไปชวยพอทําสวนดวย 

เบลลมีสถานะเปนนองของหญิงและ
เปนเพ่ือนรวมคณะกับโบว ทั้งสามคน
อยูคณะเดียวกัน ความสัมพันธภายใน
หองน้ันจึงเปนแบบพ่ีนอง และอยู
รวมกันแบบเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

การใหความหมายตอพ้ืนที่สวนตัว เบลลไดสรางพ้ืนที่นามธรรมขึ้น โดย

ไมมีขอบเขตภายในบาน และสําหรับ

หองนอน ในความหมายของ “พ้ืนที่

สวนตัว” ของเบลลน้ัน เกิดจากการใช

พ้ืนที่อันเกิดจากความสัมพันธที่สนิท

สนมระหวาง “พ่ีสาว” และ “นองสาว 

หรือความคุนชินของทั้งสองคนพ่ีนอง 

จากความสนิมสนมและคุนเคย 
ระหวางเบลลและเพ่ือนรวมหอง ทําให
พ้ืนที่ภายในหองพักกลายเปนพ้ืนที่
สวนตัว 

การใหความหมายตอพ้ืนที่สาธารณะ จากความหมายของพื้นที่สวนตัวแลว 
อาจจะกลาวไดวาพ้ืนที่อ่ืนๆ ภายใน
บาน นอกเหนือจากพ้ืนที่หองนอนน้ัน
จะกลายเปนพ้ืนที่สาธารณะ
สําหรับเบลล 

จากการอยูรวมกนัของคนภายใน
หองพักมีความสนิทสนมกัน จึงทําให
พ้ืนที่สาธารณะกลายเปนพ้ืนที่สวนตัว 
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4.2.4 ดรีม ภาพตัวแทนความเปนหญิงเขมแข็ง 
ภาพแรกท่ีผูวจิัยเห็นดรีม 

วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เปนวันที่ผูวิจัยไดเจอดรีมเปนครั้งแรก ภาพตัวแทนความเปน
หญิงสําหรับดรีมแลว ดรีมเปนภาพตัวแทนของผูหญิงที่ภาพตัวแทนของความเปนชายผสมอยูดวย คือด
รีมมีลักษณะที่หาว ดวยลักษณะของการแตงกายภาพนอก เชน การใสเส้ือผาตัวหลวมๆ กางเกงยีนสตัว
ใหญ และสวมรองเทาแตะ ท่ีมีลักษณะเหมือนรองเทาผูชาย ทรงผมซอยส้ัน ดรีมจะเปนภาพตัวแทนของ
ผูหญิงในอีกรูปแบบหน่ึงที่แตกตางออกไปจากความเปนหญิงในอดีต ซ่ึงภาพลักษณความเปนหญิงจาก
คําบอกเลาในอดีตสวนใหญนั้นจะมีความออนหวาน นุมนวล ซ่ึงแตกตางไปจากตัวของดรีม 
 นอกจากส่ิงที่ดรีมไดแสดงภาพตัวแทนใหผูวิจัยเห็นผานรางกายแลว ดรีมยังแสดงภาพตัวแทน
ของความเปนหญิงที่เขมแข็ง ม่ันใจ ในลักษณะของผูหญิงสมัยใหมผาน กริยา ทาทางของดรีม รวมถึง
คําพูดที่เลือกใช เชน ลักษณะการพูดของดรีมจะส้ันๆ และชัดเจน ซ่ึงจะแตกตางไปจากภาพตัวแทน
ความหญิงทั่วไป เชน ดรีมจะไมลงทายคําพูดดวยคําวา “คะ” เปนตน ดรีมจะใชคําพูดส้ันๆ เชน อะไร 
ทําไม อยูกับเพื่อน จะไปขางนอก เปนตน 
 
ดรีมกับพ้ืนท่ีภายในบาน 
 ผูวิจัยลงไปเก็บขอมูลท่ีบานของดรีมในวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2551 บานของดรีมนั้นต้ังอยูที่
จังหวัดนาน ครอบครัวของดรีมนั้นอยูกันแบบครอบครัวเดี่ยว สมาชิกในครอบครัวมี 3 คนคือ พอ แม 
และ ดรีม แตก็จะมีนามาอาศัยอยูดวยในบางครั้ง ดรีมมีสถานะเปนลูกสาวคนเดียว บริบทโดยรอบบาน
น้ันบานของดรีมน้ันจะปลูกตนไมโดยรอบบาน ตนไมสวนใหญภายในบานก็จะเปนไมดอก และจะมี
พ้ืนท่ีสําหรับปลูกตนแคกตัส ซ่ึงเปนตนไมที่ดรีมนํามาปลูกไว และบริเวณที่ดรีมปลูกตนแคกตัสน้ันจะ
มีมาหินออนที่ดรีมมักจะมานั่งเลนดวย บานดรีมนั้นมี 2 หองนอนดวยกัน คือหองนอนของพอกับแม 
สวนอีกหองหนึ่งคือหองของดรีม  
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ภาพที่ 4.2.4.1 ภาพผังแสดงตกแหนงหองภายในบานดรีม 
  

   
 

ภาพที่ 4.2.4.2 แสดงบริเวณทางเขาบานของดรีม   ภาพที่ 4.2.4.3 แสดงบริเวณโดยรอบบานดรีม 
 

   
 

ภาพที่ 4.2.4.4 แสดงตนไมที่ดรีมทําเปนกิจกรรมยามวาง  ภาพที่ 4.2.4.5 แสดงตนไมที่ดรมีดูแล 
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ครอบครัวของดรีมในมุมมองของผูวิจัย ในวันที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที่บานของดรีมน้ัน 
บรรยากาศภายในบานคอนขางเงียบ คือ พอกําลังอานหนังสือพิมพ และแมก็กําลังทําอาหาร  สวนดรีม
น้ันพาผูวิจัยไปสวัสดีพอและแม และไดแนะนําวาผูวิจัยมาทําการเก็บขอมูล หลังจากนั้นก็พาผูวิจัยเขาไป
น่ังคุยในหอง กอนท่ีจะออกมาพูดคุยกับพอและแม ดรีมเลาวา “เวลาอยูที่บานที่จังหวัดนาน แตละคนจะ
ตางทํากิจกรรมของตัวเองท่ีตัวเองสนใจ หรือตองการจะทํา”29 สําหรับกิจกรรมของดรีมแลว เชน การ
ปลูกแคกตัส อานหนังสือ หรือดูโทรทัศน เปนตน แตเม่ือถึงม้ือเย็นแลวน้ัน พอแมและดรีมจะมา
รับประทานอาหารรวมกัน สําหรับม้ืออ่ืนๆ น้ันตางคนก็จะหาทานกันเอง แตถาเปนเสารหรืออาทิตยแลว
แมมักจะทําอาหารจัดเอาเตรียมไว แลวใครจะมากินเม่ือไหรก็มาได 
  

-  ความสัมพันธของตวัประชากรศึกษากับสังคมในบาน  
สําหรับครอบครัวดรีมในมุมมองของผูวิจัยพบวา ความสัมพันธที่เกิดข้ึนในเร่ืองของการเอาใจ

ใส ดูแลระหวาง พอแมและลูกนั้นนอยมาก เพราะวาผูวิจัยไมเห็นถึงการดูแลเอาใจใส เชนการถามไถใน
เรื่องของความเปนอยูระหวางที่อยูมหาวิทยาลัย หรือแมกระท่ังในเรื่องของการเรียนวาเปนอยางไร แต
ระหวางการรับประทานอาหารน้ัน พอและแมจะคอยสอนวาจะตองวางตัวอยางไรตอคนอ่ืน และคอย
หามปรามในเรื่องของการออกไปเที่ยวขางนอก ซ่ึงส่ิงนี้นาจะเปนส่ิงที่ทําใหความสนิทสนมระหวางด
รีมกับครอบครัวนั้นมีนอย จากการที่ดรีมถูกพอแมสอนใหดูแลตัวเองนั้น ทําใหดรีมคิดวา พอและแม
เขมงวดมาก ทําใหรูสึกวาพอและแมนั้นเปนคนดุ ทําใหดรีมไมกลาที่จะพูดคุยเลนดวยมากนัก30 สวนตัว
ผูวิจัยไดนํามาคิดตอไปวา ปจจัยจากความเขมงวด และกิจกรรมท่ีมีรวมกันภายในครอบครัวนี้ทําใหเกิด
ชองวางระหวางดรีมและพอแม ความสนิทสนมกันภายในครอบครัวจึงมีนอยลง จากการที่ได
สัมภาษณดรีมแลวพบวาดรีมจะชอบคุยเรื่องสวนตัว หรือการปรึกษาปญหาที่เกิดข้ึนนั้นดรีมจะคุยกับ
เพื่อนมากกวา ดรีมกลาววา “เพ่ือนในวัยเดียวกันก็จะเขาใจกันมากกวา และอีกอยางพอแมก็คอนขางดุ
ดวย”31 

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของดรีมที่จะตองทําภายในบาน ก็จะชวยงานบานเปนครั้ง
คราวไปไมไดมีหนาที่ประจําที่จะตองทํา แตเปนการรับผิดชอบเรื่องสวนตัวของตัวดรีมเอง เชน การ
อานหนังสือ ทําการบาน ซักผา กวาดหอง เปนตน และดรีมจะถูกสอนใหตัดสินใจดวยตัวเอง  

                                                            
29 จากการสัมภาษณดรีมท่ีบาน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551 
30 จากคําใหสัมภาษณของดรีมท่ีบาน 
31 จากคําสัมภาษณของดรีมท่ีบาน ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551 
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ครอบครัวของดรีมนั้นแตกตางออกไปจากครอบครัวของนุน จะเอ และเบลล ที่พอแมจะแสดง
ความหวงใย และมักจะถามไถถึงความเปนอยูระหวางที่ใชชีวิตอยูท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูเสมอ 
ครอบครัวดรีมแสดงใหเห็นถึงความเขมงวด ในลักษณะของการหามปรามถึงส่ิงท่ีไมควรทําดังท่ีกลาว
ไวขางตน มากกวาที่จะแสดงออกดวยความหวงใย  
 

-  การใชพื้นท่ีกจิกรรมภายในพืน้ท่ีบาน 
 การใชพื้นที่สวนตัวของดรีมน้ัน เน่ืองจากปจจุบันดรีมจะไปมาระหวางบานสองหลังดวยกันคือ 
บานจังหวัดนาน ซ่ึงเปนบานพอและแม และอีกหลังคือบานท่ีเชียงใหมซ่ึงเปนบานนา ในทีนี้จะกลาวถึง
บานที่จังหวัดนากอน ลักษณะในการใชพ้ืนท่ีในบานที่นานของดรีม เน่ืองจากดรีมมีหองสวนตัวเปน
ของตัวเอง ดรีมจะใชพื้นที่หองสวนตัวสําหรับการอานหนังสือ และฟงเพลงไปดวย พื้นท่ีที่ดรีมมักจะ
อานหนังสือคือ พื้นที่บนเตียง และ ดรีมก็จัดหาพ้ืนที่สําหรับสําหรับเครื่องเสียงและลําโพงที่ต้ังอยูใกล
กับพื้นที่ของเตียง นอกจากน้ีแลว และดรีมไดสรางพื้นที่สําหรับกิจกรรมพิเศษท่ีดรีมสนใจคือ พ้ืนที่
สําหรับตนแคกตัส หรือที่เรียกกันวากระบองเพชรจิ๋ว บริเวณเดียวกันนี้เอง ดรีมมักจะไปนั่งเลนอยู
บริเวณน้ีดวย ดรีมไดปลูกไวจํานวนหนึ่งแตปจจุบันก็เหลืออยูไมมากนัก เนื่องจากดรีมมาเรียนที่
เชียงใหมไมมีคนคอยดูแลให บริเวณเดียวกันน้ีเอง ดรีมมักจะไปนั่งเลนอยูบริเวณนี้ดวย จากพ้ืนที่ในการ
ปลูกตนแคกตัสน้ัน เปนการสรางพ้ืนท่ีสวนตัวของดรีมภายนอกบาน ซ่ึงนอกเหนือไปจากพื้นที่ภายใน
หองสวนตว 
 

      
 

ภาพที่ 4.2.4.6 แสดงการใชพ้ืนที่สวนตัวในบานที่จังหวัดนาน ภาพที่ 4.2.4.7 แสดงใหเห็นถึงความชอบฟงเพลงของ 
ดรีมที่นําเครื่องเลนเพลงมาไวในหองนอน 
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ดรีมจะไปพักที่บานนาท่ีเชียงใหมในชวงปดเทอมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากวาเปนชวงเวลาปด
ของหอพัก และดรีมยังคงทํางานพิเศษดวยการสอนพิเศษในชวงเวลาปดเทอม กิจกรรมในการใชพ้ืนที่
ภายในบานพักของนานั้น ดรีมอยูอาศัยหองเดียวกับนา เนื่องจากวาพื้นที่ภายในบานนานั้นมีนอย และด
รีมเองก็ไมอยูดวยไมบอยนัก แตส่ิงหนึ่งที่ดรีมจะพกติดตัวอยูตลอดก็คือ MP3 ดรีมไมไดมีกิจกรรม
อะไรแตกตางไปจากบานมากนัก เนื่องจากพอเริ่มเขามหาวิทยาลัยแลว ของสวนใหญก็จะอยูหอพัก และ
ส่ิงท่ีดรีมจะพกไปไหนมาไหนไดก็จะเปน MP3 บานท่ีดรีมอยูกับนานั้น เปนเพียงมีไวเพ่ือเม่ือไหรที่
จะตองไปนอนบานนาในชวงที่หอพักปด ดรีมก็จะไดมีกิจกรรมทํา  

จากกิจกรรมที่ดรีมเลือกทํานั้น จะเห็นไดวาดรีมจะมีจัดการตอส่ิงท่ีดรีมมักจะทําในเวลาวาง 
เชน การฟงเพลง เปนตน ในขณะที่ดรีมจะตองโยกยายสถานที่ ไมวาจะเปน หอพัก บานที่จังหวัดนาน 
การใชพ้ืนที่สวนตัวนั้นไมไดแตกตางออกไปจากพื้นที่บานที่จังหวัดนาน นอกจากพื้นที่สําหรับการปลูก
ตนไม 
 

 

      
 

ภาพที่ 4.2.4.8 แสดงการแบงการใชงานในหองนอนที่เชียงใหม ภาพที่ 4.2.4.9 แสดงใหเห็นถึงการแบงพ้ืนที่ใชสอยภายใน 

      หองที่จังหวัดเชียงใหม 
 

 สําหรับการใชพื้นที่สวนของของดรีมระหวางบานทั้งสองท่ีแลว จะเห็นไดวา ดรีมเองไดแสดง
ใหเห็นถึงกระบวนการ ที่กลาวไวในสวนของทฤษฎี 4 ข้ันตอนของกระบวนการ คือ การตระหนักรู การ
คิดวิเคราะห การแกปญหา และสุดทายคือการกระทํา(ดูรายละเอียดในบทท่ี 2) และในขณะท่ีดรีมจะตอง
โยกยายที่พักในชวงปดเทอม ระหวางบานนาและหอพัก ดรีมคํานึงถึงกิจกรรมที่จะทําเวลาไปพักท่ีบาน
นา จะเห็นไดวามีกระบวนการคิดวิเคราะหถึงส่ิงที่ดรีมอยากจะทําน้ัน และดรีมไดจัดการกับความ
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ตองการของตัวเอง และแกปญหาเพื่อตอบสนองกับความตองการ ในเร่ืองของกิจกรรม โดยแสดงผาน
การใชพ้ืนท่ี โดยการพกเครื่องเลน MP3 ไวกับตัว เนื่องจากสะดวกตอการเคลื่อนยายระหวางบานและ
หอพัก  
 

-  การใหความหมายพื้นท่ีสวนตวัและพ้ืนท่ีสาธารณะในบาน 
คําวา “พ้ืนที่สวนตัว” สําหรับดรีมแลว ดรีมไมไดคํานึงถึงเรื่องคําวา พื้นที่สวนตัว หรือพ้ืนที่

สาธารณะมากเทาไหรหรืออาจจะกลาวไดวาความสําคัญของคําวาพื้นที่สวนตัวหรือพื้นที่สาธารณะนั้น 
ดรีมไมเคยนึกถึงคําวา “พื้นท่ีสวนตัว” และ “พ้ืนท่ีสาธารณะ” มากอนเลย32 เนื่องจากดรีมเองอาจจะคุน
ชินกับการที่อาศัยอยูกับนา ซ่ึงพักในหองเดียวกันมากกวาการที่จะใชพ้ืนท่ีหองสวนตัวของท่ีบาน แตด
รีมกลาวถึงความรูสึกถึงความเปนสวนตัวไววา “เปนเรื่องท่ีไมอยากใหใครมากาวกาย” จะเห็นไดจาก
พ้ืนที่สวนตัวท่ีดรีมไดสรางข้ึนมา เชน พื้นที่ของการปลูกตนแคกตัส และมีมาหินออนไวสําหรับนั่ง
พักผอน เปนตน 

พื้นท่ีสวนตัวในบานที่จังหวัดนาน ดรีมจะมีพื้นที่ขอบเขตในการครอบครองท่ีชัดเจน ซ่ึง
แตกตางออกไปจากบานนาที่จังหวัดเชียงใหม ที่ดรีมจะตองพักอาศัยรวมกับนา ถาจะกลาวถึงพื้นที่
สวนตัวของดรีมในบานที่จังหวัดเชียงใหมแลว การครอบครองพ้ืนท่ีสวนตัวของดรีมน้ันก็จะคลายคลึง
กับพื้นที่สวนตัวของนุนและเบลล แตอยางไรก็ตาม บานนานั้นเปนเพียงบานที่ดรีมไปอาศัยอยูชั่วคราว 
แตบานนานั้นก็อาจจะเปนตัวแปรใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยน และการปรับตัวไปสูพื้นที่หอพักของ
มหาวิทยาลัย  
 

                                                            
32 จากการสัมภาษณดรีมท่ีบาน 
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ดรีมในพ้ืนท่ีหอพกั 
 

 
 
ภาพที ่4.2.4.10 ภาพแสดงผังพ้ืนชั้นสามของหอพักหญิงอาคาร 2 ที่ประชากรศกึษาอาศัยอยู รวมถึงแสดงตาํแหนง
หองพัก หองนํ้า และบันไดทางขึน้ลงที่อยูใกลหองพักของประชากรศึกษา 

 
ความคาดหวังของดรีมที่มีตอหอพัก ดรีมไมไดคาดหวังอะไรเก่ียวกับหอพักไว เชน การใช

พ้ืนท่ี หรือความสะดวกสบายท่ีจะไดจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เน่ืองจากวาญาติของดรีม
น้ัน ไดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับหอพักไวอยางละเอียด แตดรีมนั้นจะมีความกังวลเกี่ยวกับเวลาเขาและออก
หอพัก ซ่ึงดรีมรูสึกวาขาดอิสระ เน่ืองจากมีเวลาเปดและปดที่ชัดเจน เน่ืองจากวา ในขณะที่ดรีมอยูที่
บาน ดรีมมีสิทธิ์ท่ีไดเปนคนตัดสินใจเอง ส่ิงนี้นาจะเปนส่ิงที่ทําใหดรีมรูสึกอิสระ นอกจากเวลาการเปด
และปด พ้ืนท่ีภายในหองพัก ยังมีการกําหนดจํานวนนักศึกษาท่ีจะเขาพักในหอพักหญิง หรือแมกระทั่ง
ส่ิงของที่ถูกกําหนดข้ึนเปนขอหามในการนํามาใชงาน เชน ตูเย็น เครื่องครัว ก็ยังมีขอแม ขอหามในการ
ปฏิบัติ 

ดรีมพักอยูหองหอหญิงอาคาร 2 หอง 311 ตําแหนงหองพักน้ัน จะอยูบริเวณหนาหองน้ํา 
ถึงแมวาดรีมจะมีสิทธิพิเศษในการอาศัยภายในหอพัก ดรีมในหอพักนั้นคอนขางแตกตางออกไปจาก
นักศึกษาทั่วไปเน่ืองจากวา ดรีมมีญาติเปนเจาหนาที่ภายในมหาวิทยาลัย ทําใหดรีมมีสิทธิพิเศษไปกวา
คนอ่ืนๆ ดรีมมักจะไดรับสิทธิพิเศษในการอยูหองพัก เนื่องจากการหอพักมีอยูอยางจํากัด ทําให
นักศึกษาที่มีความตองการที่จะอยูตอน้ันจะตองทําคะแนนหอพัก  ซ่ึงคะแนนหอพักนั้นจะไดจากการทํา
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ความสะอาดหอ ลางหองนํ้า รดน้ําตนไม หรือการเขารวมประกวดหองพักเหมือนกับหองของดรีมก็เปน
อีกอยางที่จะทําใหไดคะแนนหอเพิ่มข้ึน เปนตน33 แตก็ไมไดทําใหมีสิทธิในการเลือกตําแหนงของ
หองพัก จากตําแหนงของหองน้ํา นาจะเปนสวนที่เอ้ือใหเห็นความสะดวกสบายในเลือกเวลาในการใช
หองน้ํา   

ภายในหองมีนักศึกษาสามคนดวยกัน เพื่อนรวมหองอีกสองคนคือ คนแรกกุกไก เปนนักศึกษา
คณะสังคมศาสตร ป 2 และ คนท่ีสองก๊ิบ เปนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ปท่ี 3 สวนดรีมนั้น 
เปนนักศึกษาหญิง คณะศึกษาศาสตร ปท่ี 2 และมีสถานะ เปนนองของก๊ิบ และเปนเพื่อนกับกุกไก 

ผูวิจัยจะกลาวถึง กรณีศึกษาอีกสองคนที่พักอยูหองเดียวกับดรีม ในลักษณะมุมมองของผูวิจัยเม่ือ
แรกพบโดยเร่ิมจากกุกไก สําหรับกุกไกในมุมมองของผูวิจัยแลว เปนคนที่เขาถึงยาก เพราะกุกไกเปนคน
พูดนอย และกุกไกดูเปนคนเรียบรอย จากการแตงกายในชุดนักศึกษา กุกไกจะแตงกายถูกระเบียบ และเส้ือ
ก็จะใสไวในกระโปรงทําใหเห็นหัวเข็มขัดไดชัดเจน ซ่ึงแตกตางออกไปจากก๊ิป ในมุมมองของผูวิจัย ก๊ิปจะ
เปนคนท่ีภาพลักษณดูสบายๆ และดูเปนกันเอง จากภาพของก๊ิปท่ีผูวิจัยเห็นคือ ก๊ิบมาในชุดกางเกงขาส้ัน 
และเส้ือยืด ซ่ึงดูคอนขางเปนกันเอง 

สําหรับดรีมถึงแมคะแนนหอจะไมถึงก็ตามทําใหดรีมไมกังวลในเรื่องของการอยูอาศัยภายใน
หอพักหญิงของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามการท่ีดรีมมีสิทธิ์พิเศษแตกตางออกไปจากนักศึกษาคนอ่ืน
น้ัน ไมไดทําใหเกิดความแตกตางระหวางดรีมและนักศึกษาคนอ่ืนๆ ภายในหอพัก ผูวิจัยไดต้ังคําถาม
กลับไปถึงส่ิงที่เกิดข้ึนกวา การท่ีดรีมนั้นไดรับสิทธิพิเศษมากกวาคนอ่ืนเพราะวา นักศึกษาสวนใหญ
แลวตางก็เปนนักศึกษาปหนึ่ง การจะไดอยูหอตอหรือไมจึงไมไดสงผลอะไร จากการสอบถามนักศึกษา
หญิงสวนใหญแลว เม่ือข้ึนปสองตางก็จะแยกยายออกไปอยูหอพักขางนอกมหาวิทยาลัย 

 
-  ความสัมพันธของตัวประชากรศึกษากับสังคมในหอพัก  

 ความสัมพันธระหวางทั้งสามคนภายในหองน้ี มาอาศัยรวมหองกันโดยไมไดรูจักกันมากอน 
แตหลังจากที่อาศัยอยูรวมกัน บุคคลภายในหองไดเกิดการแบงแยกออกเปนสองกลุมดวยกัน เกิดจาก
ความสนิทสนมระหวาง ดรีมและกิ๊บ ทั้งสองคนจะมีความสนิทกันมาก สวนกุกไกน้ันไมไดสนิทกับ
ใครในหองเปนพิเศษ  

                                                            
33 ขอมูลจากการสัมภาษณนักศึกษาหญิงท่ีพักหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัย 
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 จากการแบงแยกออกเปนสองกลุมนั้นนาจะเกิดจากความสนใจ หรือกิจกรรมที่ทําเหมือนกัน 
รวมถึงความเปนคนเหนือ และส่ิงที่นําไปสูการแบงแยกทําใหกุกไกนั้นเกิดความแตกตางออกไปจากด
รีมและกิ๊บ หรืออาจจะเปนไปไดหรือไมวา จากการท่ีกุกไกนั้นเปนคนไมคอยพูด ทําใหกุกไกปลีกตัว
ออกมาจากทั้งสองคนก็เปนไปได จากส่ิงที่เกิดข้ึนเหลาน้ี ทําใหเกิดการใชพื้นที่ภายในหองที่แสดงให
เห็นถึงการแบงแยกกันออกอยางชัดเจนภายในหองนี้ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นในสวนของการใชพื้นที่ 
 

-  การใชพื้นท่ีกิจกรรมและการครอบครองในหอพัก 
ภายในหอพักหญิงอาคาร 2 หอง 311 เครื่องเรือนภายในหองน้ีไดแก เตียงเดี่ยวสําหรับ 3 คน ตู

เส้ือผา 3 หลัง และโตะเขียนหนังสือ 3 ตัว สําหรับเครื่องเรือนภายในหองนี้ แตละคนจะมีการ
ครอบครองดังที่กลาวไวขางตนอยางละ 1 ช้ิน 

ลักษณะความเปนอยูหรือการใชพ้ืนที่ของดรีมน้ัน การครอบครองพ้ืนที่หองพักภายในหอพัก
หญิง คนท่ี เขามาอยูในหองกอนจะเปนผูเลือกครอบครองกอน ซ่ึงก็เหมือนกันกับหองอ่ืนๆ สําหรับ
เครื่องเรือนภายในหองพัก ไดแก โตะเขียนหนังสือ ตูเส้ือผาและเตียงนอน ดรีมเปนคนแรกที่เขามาอยูที่
หองน้ี ดรีมจึงไดมีสิทธิที่จะเลือกเครื่องเรือนตางๆภายในหองเปนคนแรก ตอมาคือกุกไก และสุดทาย
คือกิ๊บ 

สําหรับดรีมแลว เตียงที่ดรีมเลือกเปนเตียงเดียว เพราะ “จะสบายกวา เตียง 2 ช้ันจะทําใหดรีม
รูสึกอึดอัด” ดรีมกลาว34 สวนโตะเขียนหนังสือ ดรีมมองถึงความสะดวกในการใชงาน และดรีมไดมอง
ไปถึงการปรับเปลี่ยนโยกยายเพื่อตอบสนองตอการใชสอยระหวางเตียงกับโตะเขียนหนังสือ และตู
เส้ือผา ความสะดวกในการหยิบใชของบางอยาง และดรีมยังบอกตอไปวา “มันก็อยูติดกันจะทําอะไรมัน
ก็งาย”การเลือกเครื่องเรือนสําหรับกุกไกแลว กุกไกเลือกเตียงช้ันลาง โดยมองถึงการเขาถึงสะดวกและ
งายกวา และยังมองตอไปถึงการใชงานระหวางเตียงกับโตะเขียนหนังสือ ที่กุกไกต้ังใจวาจะใชวางพัด
ลม แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการใชงานของเครื่องเรือน ในสวนของตูเส้ือผานั้น ที่กุกไกเลือกตู
กลางเพราะ ตูริมน้ันเวลาเปดประตูแลวมันจะติด ใชงานจะไมสะดวก จึงทําใหกุกไกเลือกท่ีจะใชตู
เส้ือผาตูกลางในสวนของกิ๊บนั้นไมมีสิทธิเลือกเครื่องเรือนช้ินใด เนื่องจากเขามาเปนคนสุดทาย คนอ่ืน
ไดจับจองไปหมดแลว แตการใชเคร่ืองเรือนภายในหองน้ันก็ไมไดเปนปญหาสําหรับกิ๊บ กิ๊บกลาววา 
“มาสุดทายไมมีสิทธิเลือก อะไรก็ไดพี่” 35การท่ีไมไดเปนผูเลือกเครื่อง ส่ิงนี้จะสงผลตอเนื่องไปยัง
                                                            
34 จากการสัมภาษณดรีมภายในหอพัก ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
35 จากการสัมภาษณก๊ิบภายในหอพัก ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
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ลักษณะการใชพื้นที่ในสวนของกิ๊ฟ ดรีมไดเลาเสริมวา “เม่ือไหรท่ีกิ๊บนั้นข้ึนไปอยูบนเตียงแลว การที่จะ
หยิบของที่อยูในหองนั้น กิ๊บจะเรียกใชดรีมเสมอ” จากส่ิงที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นสนิทสนมที่เกิดข้ึน
ระหวางกิ๊บและดรีม  
 

    
 
ภาพที ่4.2.4.11 แสดงการเลือกเคร่ืองของประชากรศกึษาภายในหองพัก และภาพวาดจากทางเขาหอง แสดงตําแหนง

ของเคร่ืองเรือนภายในหองพัก 

 

ลักษณะการเลือกเครื่องเรือนของแตละบุคคลเปนสวนหน่ึงที่สามารถบงบอกในเรื่องของภาพ
ตัวแทนไดบางสวน  เชนดรีมจะเลือกเครื่องเรือนใหเหมาะกันส่ิงที่ดรีมชอบทํา  และคํานึงถึง
ความสัมพันธระหวางการใชงานในการนอนดูหนัง โดยดรีมสามารถท่ีจะนอนดูไดในขณะท่ี
คอมพิวเตอรวางอยูบนโตะเขียนหนังสือ เปนตน และการเลือกเครื่องเรือนในการใชงานของแตละ
บุคคล มักจะเกิดจากความตองการเพื่อตอบสนองตอการใชงานตามความตองการของแตละบุคคล จะ
เห็นไดจากการเลือกเครื่องเรืองของดรีมและกุกไก ดังที่ไดอธิบายไวขางตน และจะเห็นไดจากการใช
เครื่องใหเหมาะกับกิจกรรม และลักษณะการใชพ้ืนที่ในชวงเวลา 
 
กิจกรรมการใชพื้นท่ีภายในหองพัก 

กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในหองของดรีมเปนกิจกรรมนั้น ซ่ึงจะนําไปสูการใชพ้ืนที่ สําหรับหอง
ของดรีมแลวจะมีลักษณะเดนในเรื่องของการสรางพ้ืนที่สวนตัวข้ึนอยางเห็นไดชัดในสวนของกุกไก ซ่ึง
พบวาการสรางพ้ืนท่ีสวนตัวของกุกไกกอใหเกิดการแบงแยกระหวางกุกไก และเพ่ือนรวมหองคนอ่ืน
(จะอธิบายในสวนถัดไป)  

ดรีม 
กิ๊บ

ดรีม  กุกไก

กุกไก
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ในชวงเวลา 18:00น. เปนชวงท่ีดรีมและกิ๊บมักจะมาถึงหองพักแลว ไมวาเม่ือดรีมหรือกิ๊บจะเขา
มาถึงหองกอนนั้น กิจกรรมสวนใหญที่เกิดข้ึนมักจะเปนการดูหนัง โดยไมวาจะเปนกิ๊บหรือดรีมที่เขามา
กอนหลังจากที่กลับมาจากทํากิจกรรมหรือการเรียนแลว ก็มักจะเปดหนังดู โดยการที่จะใชเตียงของดรีม
น้ันเปนที่น่ังหรือนอนและโตะเขียนหนังสือของดรีมซ่ึงมันสามารถเคลื่อนยายได และยังอยูใกลกับเตียง 
ซ่ึงดรีมไดจัดเตรียมไวต้ังแตการเลือกเครื่องเรือนต้ังแตตนที่เขามาพัก และดูวามันจะไดใชประโยชนได
อยางที่ดรีมไดวางแผนไวต้ังแตตนกับการเลือกใชหรือการวางตําแหนงของเครื่องเรือนภายในหองพัก 
กิ๊บและดรีมดูละสนิทสนมกันมาก เนื่องจากวาทั้งคูน้ันสามารถใชอุปกรณหรือแมกระท่ังเครื่องเรือนที่
แตละคนครอบครองนั้นไดโดยไมไดมองวา ใครเปนเจาของอุปกรณหรือของใชเหลาน้ัน36 (ดูภาพท่ี 
4.2.4.12)  

ในชวงเวลา19:00-20:00 น.กิจกรรมสวนใหญที่จะทําอยูบอยครั้งก็ยังจะเปนการดูหนังอยู 
ในณะเดียวกันในขณะที่ดูหนังนั้นจะมีกิจกรรมอีกอยางเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน คือการรับประทานอาหาร 
ซ่ึงกอนกลับเขามาหอพักนั้นตางคนจะตางซ้ืออาหารของตัวเองเขามาและมารับประทานดวยกัน แต
บางครั้งก็จะออกไปซ้ือดวยกันและนํากลับเขามาทานในขณะทํากิจกรรมดูหนัง จะเห็นไดวาตําแหนงใน
การดูหนังไดเปลี่ยนไปจากเดิมที่อยูบนเตียงนอน มาเปนกลางหองพักเพื่อตอบสนองตอกิจกรรมท่ี
เพิ่มขึ้น โดยการนําโตะญี่ปุนมาตั้งเพื่อรองรับกิจกรรมในขณะท่ีดูหนังและรับประทานอาหารไป
พรอมๆกัน ส่ิงน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ เพ่ือที่จะตอบสนองตอกิจกรรมที่เพิ่มข้ึน 
(ดูภาพที่ 4.2..4.13) 

ในชวงเวลา 20:00-21:00 น. ดรีมและกิ๊บจะเริ่มไปอาบนํ้าเนื่องจากคนจะเริ่มนอยกวาชวงเวลา
อ่ืน “ชวงเย็นๆหรือหลังส่ีทุมจะเปนชวงท่ีคนเยอะ เพราะคนสวนก็จะเขาหอใกลชวงหอปดหลังส่ีทุมไป
คนอาบน้ําคอนขางจะเยอะ” กิ๊บกลาว และหลังจากทําธุระสวนตัวเสร็จแลวท้ังคูก็จะเริ่มทําการบาน หรือ
งานอ่ืนๆ ที่คางอยู โดยแยกทํางานโตะสวนตัวของแตละคน (ดูภาพท่ี 4.2.4.14 - 4.2.4.15) 

 และสุดทายชวงเวลา 21:00 – 22:00 น. จะเวลาที่กุกไกจะกลับเขามาที่หองพัก กุกไกมักจะกลับ
เขามาชวงเวลาใกลหอจะปดเนื่องจากวา กุกไกมักจะไปอยูกับเพื่อนที่มาจากจังหวัดเดียวกันและแฟน
ของกุกไก ซ่ึงสําหรับกุกไกแลว “กุกไกจะสนิทมากกวาคนที่พักหองเดียวกัน” กุกไกกลาวเนื่องจาก
เพื่อนที่มาจากจังหวัดเดียวกันนั้นเรียนดวยกันมาต้ังแตมัธยม และหอพักก็อยูหอนอก แตการที่กุกไก
เลือกที่จะอยูหอในนั้นเพราะวาประหยัด และชวยทางบานลดคาใชจาย แตการหอพักรวมกันเพื่อนใน

                                                            
36 จากการเขาไปสังเกตของผูวิจัยในวันท่ีเขาไปเก็บขอมูลภายในหองพัก  
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หองอยางดรีมและกิ๊บก็ไมไดเปนปญหาแตอยางใด (ดูภาพที่ 4.2.4.16 - 4.2.4.17)ในขณะท่ีกุกไกกลับเขา
มาที่หองพักและทําธุระสวนตัว ดรีมและกิ๊บก็ตางก็ทําการบานหรือเลนอินเตอรเนต ดูราวกับวาชวงเวลา
น้ีจะเปนชวงเวลาสวนตัวที่ตางคนจะตางมีหนาที่ท่ีแตละคนตองรับผิดชอบ หลังจากที่กุกไกทําธุระ
สวนตัวแลวในบางครั้งกุกไกจะมานั่งทําการบานตอบนเตียงนอนซ่ึงก็ไมบอยครั้งนัก สวนใหญแลวกุก
ไกจะทํางานท่ีไดรับผิดชอบใหเสร็จต้ังเวลาชวงเวลากลางวัน กุกไกมักจะใชเวลาวางในหองสมุด
มากกวาในหองพัก กุกไกไดใหเหตุผลไววา “หองสมุดนั้นมันเย็นกวา และเพื่อนๆที่สนิทก็มักจะไปอยู
กันที่หองสมุด” และในเวลาที่กุกไกทําส่ิงตางๆ เรียบรอยแลว กุกไกมักจะปดผาท่ีกุกไกไดสรางไว
ลอมรอบเตียงของกุกไก 

ในขณะท่ีกิจกรรมท่ีดรีมมักจะทําเปนกิจวัตรคือการดูหนัง(เกาหลี) และการรับประทานอาหาร
เย็นภายในหองพักกับพี่กิ๊บ ซ่ึงกิจกรรมนี้เกิดจากความสนใจหรือความชอบในการดูหนัง สําหรับกิ๊บเอง
แลวก็มีหนังอยูจํานวนมากจึงทําใหท้ังสองคนน้ันมีกิจกรรมท่ีทํารวมกัน จากความชอบท่ีเหมือนกัน
อาจจะทําใหเกิดความสนิทสนมตามมาได และตรวจสอบตอไปแลวพบวา เปนคนเหนือเหมือนกัน มา
จากพ้ืนฐานครอบครัวท่ีมีพอแมรับราชการเหมือนกัน ซ่ึงการที่ดรีมสนิทสนมกับกิ๊บมากมากกวากุกไก
น่ันอาจเปนเพราะความแตกตาง กุกไกจะเปนคนท่ีมาจากภาคอีสาน กิจกรรมแตละคนสนใจนั้นแตกตาง
กัน จึงไปสูความแบงแยกภายในหอง ซ่ึงนํามาสูการใชพื้นที่ภายในหองของ ดรีม กิ๊บ และกุกไก ซ่ึงกุก
ไกแสดงใหเห็นชัดเจนในการกีดกันตัวเองออกมาจากท้ังดรีมและกิ๊บ ไมวาจะเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนใน
หอง หรือแมกระทั่งการใชพื้นท่ีภายในหอง รวมไปถึงความสัมพันธเชิงสังคมท่ีเกิดภายในหองพักดวย
เชนกัน(จะนําไปวิเคราะหตอในสวนของบทวิเคราะห) 
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ภาพที ่4.2.4.12 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 18:00-19:00 น.         ภาพที ่4.2.4.13 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 19:00-20:00 น. 
ภาพแสดงการปรับวางโตะเขียนหนังสือเพ่ือตอบรับกับการ        ภาพแสดงลกัษณะการใชพ้ืนที่ในลักษณะท่ีปรับทานอาหาร 
ใชดูหนัง ซึ่งดรีมและกิ๊บจะนอนบนอยูบนเตียง         หรือขนมในขณะที่ดูหนัง 
 

 
 

ภาพที ่4.2.4.14 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 20:00-21:00 น.   ภาพที ่4.2.4.15 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 20:00-21:00 น. 
(ภาพตองการแสดงใหเห็นกิจกรรมที่แตกตางกันเกิดข้ึนในชวงเวลา 20:00-21:00 น.) 
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ภาพที ่4.2.4.16 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 21:00-22:00 น.    ภาพที่ 4.2.1.17 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 21:00-22:00 น. 
(ภาพตองการแสดงใหเห็นกิจกรรมที่แตกตางกันเกิดขึ้นในชวงเวลา 21:00-22:00 น.) 

 

   
 

ภาพที ่4.2.4.18 แสดงพ้ืนที่เก็บของและโตะเขียนหนังสือของกิ๊บ ภาพที ่4.2.4.19 แสดงการจดัวางของท่ีโตะเขียนหนังสือ 
       ของดรีม 

 

   
 

ภาพที ่4.2.4.20 แสดงลกัษณะการใชพ้ืนที่บนเตียงของกิ๊บ  ภาพที ่4.2.4.21 แสดงลกัษณะการครอบครองพื้นที่และ 
       การแสดงขอบเขตระหวางเตียงนอนกุกไกกับพ้ืนที่ใชสอย 
       อื่นภายในหอง 
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ในตารางที่ 4.2.4.1 แสดงใหเห็นถึงความหลายของกจิกรรมภายในหองพัก และการซอนทับ
ของกิจกรรมในแตละชวงเวลา 

 

  

18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 

ดรีม ก๊ิป กุกไก ดรีม ก๊ิป กุกไก ดรีม ก๊ิป กุกไก ดรีม ก๊ิป กุกไก 

กิจกรรมรวม                         

ทานอาหาร                         
ตีปงปอง                         
แอโรบิค                         
งานอดเิรก                         
ดูโทรทัศน                         
ดูหนัง                         
พูดคุย                         

กิจกรรมสวนตัว                         

ออกไปขางนอก                         
ทําการบาน                         
นอน                         
เก็บของ                         
อาบน้าํ                         

 

 ลักษณะการใชพ้ืนที่ภายในหองของดรีมนั้น จะคลายกบัหองของเบลล แตจะแตกตางก็คือ 
ความสัมพันธที่เกิดข้ึนภายในหองที่เกิดการแบงแยก 
 

 

ภาพที ่4.2.4.22 แสดงลกัษณะการกําหนดขอบเขตระหวางพ้ืนที่
สวนตัวของกุกไก คือพ้ืนที่เตียงนอนกับพ้ืนที่ใชสอยอ่ืนๆภายในหอง 
โดยการใชผาหมมาเปนอุปกรณในการสรางขอบเขต 
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ลักษณะการใชพื้นท่ีของกุกไกมีความนาสนใจ ตรงที่กุกไกไดสรางขอบเขตในการครอบครอง
พ้ืนที่ไดอยางชัดเจน ดูราวกับวาการสรางขอบเขตพ้ืนที่อยางชัดเจนนั้น ทําใหเห็นถึงการแบงแยก
ระหวางกุกไกและคนอื่นภายในหองพัก การสรางขอบเขตพื้นที่สวนตัวของกุกไกนั้นคือ การนําผาผืน
เล็กมาปดกั้นรอบเตียงนอน กุกไกไดใหเหตุผลวา “มันทําใหกุกไกรูสึกวามันเปนพื้นที่สวนตัวจริงๆ ซ่ึง
เวลาที่อยูในพ้ืนที่น้ีทําใหสัมผัสถึงความเปนสวนตัว พื้นที่อ่ืนๆ ภายในหองน้ันกุกไกมองวาเปนพ้ืนที่
สาธารณะที่มีการครอบครองรวมหรือใชรวมกัน” หรือแมกระทั่งโตะเขียนหนังสือท่ีกุกไกเปนเจาของ
ในขณะที่พักในหองนี้ กุกไกใชเปนเพียงแคโตะสําหรับวางพัดลมเทานั้น (จะนําไปวิเคราะหตอในสวน
ของบทวิเคราะห) การใชพ้ืนที่ของกุกไกที่ไดสรางพื้นท่ีสวนตัวข้ึน โดยมีการกําหนดขอบเขตข้ึนมาดวย
วิธีการนําผามาปดลอมนั้น สงผลกระทบมายังผูที่อาศัยรวมหองกันอยางดรีมและกิ๊บ  ซ่ึงผูวิจัยมี
ความเห็นวา การแสดงขอบเขตท่ีชัดเจนในลักษณะการปดลอมพ้ืนท่ีอยางที่กุกไกไดทําไวนั้น ดูราวกับ
ตองการปดกั้นใน 2 สวนดวยกันคือ สวนแรก เปนการปฏิสัมพันธระหวางคนภายในหองที่จะเขามา 
สวนที่สองคือ กุกไกมีความตองการที่จะแยกตัวออกมาจากเพ่ือนรวมหอง หรืออาจกลาวไดวา จากความ
ตองการความเปนสวนตัวของกุกไกทําใหใชในลักษณะดงักลาว  
 

-  การใหความหมายพื้นท่ีสวนตวัในหอพกั 
 ดรีมไดใหความหมายของพื้นท่ีหองพักภายในหอพักวาเปนพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากเกิดการใช
รวมกับบุคคลอ่ืน และยังคงตองอยูภายในกฎระเบียงของหอพัก จากความคิดของดรีมในลักษณะนี้ 
อาจจะเปนส่ิงที่นําไปสูการแบงแยก เชน การ “แบงแยก” พวกหรือกลุม เชน ความสนิทสนมระหวางด
รีมและกิ๊บ ที่เกิดจากจากพูดจากันดวยภาษาเมือง ซ่ึงนําไปสูการแบงคนนอกพื้นท่ีออกไปทําใหเกิดการ
กีดกัน หรือสรางเสนแบงขอบเขตโดยไมไดต้ังใจ ในความคิดเห็นของผูวิจัยคิดวา การคุยกันในลักษณะ
ของภาษาเมืองแลว อาจจะทําใหกุกไกรูสึกถึงความไมเขาพวก ไมเขากลุม หรือเปนอ่ืนไปจากดรีมและ
กิ๊บ  

โดยสรุป สําหรับการอยูหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว ถึงแมแตดรีมก็จะไดรับสิทธิ
พิเศษซ่ึงแตกตางไปจากนักศึกษาหญิงคนอ่ืนๆ ทําใหเห็นถึงตําแหนงแหงที่ที่เปลี่ยนไป เชน ในเรื่องของ
การทําคะแนนหอเพื่อที่จะพักในหอตอไป อาจจะกลาวไดวาดรีมนั้นมีชนช้ันที่แตกตางออกไปคนอ่ืน
ภายในหอพัก ซ่ึงดรีมเม่ืออยูที่บานถือไดวาเปนชนช้ันกลาง เม่ือเปรียบเทียบกับชนช้ันทางสังคม และ
เม่ือยายเขามาอยูหอพักแลว ชนช้ันของดรีมไดถูกปรับเปลี่ยนเปนชนช้ันสูงจากสิทธิพิเศษที่ดรีมไดรับ 
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และยิ่งไปกวานั้น ในเทอมหนาท่ีดรีมจะไดเปนกรรมการหอพัก ก็จะใหเพ่ือนรวมหองนั้นไดสิทธิพิเศษ
ในการยายหองเพ่ือใหไดอยูใกลบันไดข้ึนลง ในแตละช้ันน้ันหองสําหรับกรรมการหอนั้นจะไดอยูใกล
กับโถงบันไดของแตละช้ัน 

ในเรื่องของสิทธิพิเศษท่ีดรีมไดรับนั้น ดรีมกลาววา “เปนส่ิงท่ีดี และสําหรับดรีมแลวก็ไมไดทํา
คะแนนหอเพื่อท่ีจะใหไดอยูหอตอ เพราะอยางไรก็ตามก็ไดอยูอยูแลว ไมตองทําก็ได” ซ่ึงส่ิงนี้เองทํา
ใหดรีมรับรูไดถึงอํานาจบางอยางที่ดรีมเองสามารถท่ีจะอยูเหนือกฎเกณฑหรือขอบังคับอ่ืนๆ ทําอะไร
ไดตามใจ37 แตการไดรับสิทธิพิเศษสวนนี้ไมไดนําไปสูลักษณะการใชพ้ืนที่ภายในหองพัก จากกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนในหองพักของดรีมแลว จะคลายคลึงกับหองอื่นๆ เชน หองของเบลล เปนตน 

สวนในเรื่องของกิจกรรมที่เกิดจากการใชพื้นที่แลว จะมีการตอบสนองในเรื่องของส่ิงท่ีดรีม
ชอบทําอยูบางในสวนของการดูหนัง แตก็มีบางสวนท่ีหายไปนั่นคือ การปลูกตนแคกตัสที่ดรีมเคยบอก
ไวขางตนเกี่ยวกับความสนใจของการปลูกตนไมหายไป จะเปนไปไดหรือไมวาอาจจะเปนผลจากพ้ืนที่
ในไมไดตอบสนองตอการทํากิจกรรมบางอยาง หรือการที่ดรีมไมไดปลูกตนไมน้ัน อาจจะเปนไปไดวา 
พ้ืนท่ีหอพักของหอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหมนั้น ดรีมไมไดใหความหมายของหองพักในลักษณะที่
เปนพื้นที่สวนตัว เนื่องจากวา การปลูกตนแคกตัสในพื้นที่บาน ดรีมใชเปนพ้ืนท่ีบริเวณนั้นเปนพ้ืนที่
น่ังเลน และดรีมยังใหความหมายตอความเปนสวนตัวคือ “เปนเรื่องท่ีไมอยากใหใครมากาวกาย”38 เลย
ทําใหเกิดการลดทอนส่ิงที่พ้ืนที่ไมไดตอบสนองไดนั้นถูกตัดออกไป หรือดรีมนั้นตองการที่จะสราง
ภาพตัวแทนใหมบนพ้ืนท่ีหอพักหญิง 

ในสวนของเครื่องใชสอยอ่ืนๆ ท่ีดรีมเลือกใชนั้น ไมไดถูกนํามากลาวถึงเนื่องจากวา ไมมีอะไร
ท่ีเดนชัดท่ีบงบอกในเร่ืองของอัตลักษณความเปนหญิงของดรีมมากนัก จึงไมไดถูกนํามากลาวถึง ความ
เปนอัตลักษณของดรีมจะถูกแสดงผานกิจกรรมและการเลือกใชเครื่องเรือนท่ีตอบสนองตอกิจกรรมที่
ชอบและเกิดข้ึนในหอพักหญิงเปนสวนใหญ 

 
 
 
 
 

                                                            
37 จากการสัมภาษณดรีมภายในหอพัก ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
38 จากการสัมภาษณดรีมท่ีบาน ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2551 
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ตารางท่ี 4.2.4.2 แสดงขอมูลโดยสรุปของดรีมในภาพรวม 
 

ดรีม พื้นท่ีบาน พื้นท่ีหอพักหญิง 

ภาพตัวแทน ดรีมเปนผูหญิงที่มีภาพตัวแทนของ
ความเขมแข็ง เปนผูหญิงที่ภาพตัวแทน
ของความเปนชายผสมอยูดวย คือดรีม
มีลักษณะท่ีหาว จากการอบรมที่
เขมงวดจากพอ 

ดรีมเปนผูหญิงที่มีลักษณะที่ของความม่ันใจ
และลักษณะคลายกับผูชาย 

การประกอบสราง ดรีมมีสถานะเปนลูกคนเดียว และถูก
ดูแลอยางเขมงวด  เ ม่ือดรีมอยูบาน
บทบาทและหนาที่ของดรีมคือ ดรีมมี
หนาที่รับผิดชอบสวนของตัวเอ 

ดรีมมีสถานนะเปนนองของกิ๊บ และเปน
เ พ่ือนของกุกไก  ลักษณะความสัมพันธ
ภายในหองพักจะมีการแบงแยก ดรีมจะสนิท
กับกิ๊บ สวนกุกไกน้ันจะไมสนิทกับคนที่
อาศัยอยูรวมหองเดียวกัน 

การใหความหมายตอพ้ืนที่
สวนตัว 

ดรีมไมเคยนึกถึงคําวา “พ้ืนที่สวนตัว” 
และ “พ้ืนที่สาธารณะ” มากอนเลย 
เน่ืองจากดรีมเองอาจจะคุนชินกับการที่
อาศัยอยูกับนา ซึ่งพักในหองเดียวกัน
มากกวาการที่จะใชพ้ืนที่หองสวนตัว
ของท่ีบาน แตดรีมกลาวถึงความรูสึก
ถึงความเปนสวนตัวไววา “เปนเรื่องที่
ไมอยากใหใครมากาวกาย” จะเห็นได
จากพ้ืนที่สวนตัวที่ดรีมไดสรางข้ึนมา 

เ น่ื อ ง จ า ก ด รี มมอ งห อ ง พั ก เ ป น พ้ื นที่
สาธารณะ ดรีมจึงไมไดใชพ้ืนที่ในลักษณะ
เดียวกับบาน 

การใหความหมายตอพ้ืนที่
สาธารณะ 

จากความคุนชินในการใชพ้ืนที่รวมกับ
คนอ่ืนจึงไมทําใหดรีมแบงแยกในเรื่อง
ของพ้ืนที่ 

ดรีมใหความหมายตอพื้นที่หอพักเปนพ้ืนที่
สาธารณะ เพราะวาเปนการใชงานรวมกับ
บุคคลอ่ืน 
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4.2.5 ฝาย ตวัแทนของความนารักออนหวาน 
ภาพแรกท่ีผูวจิัยเห็นฝาย 

วันที่ 24 กุมพาพันธ พ.ศ. 2551 ในมุมมองของผูวิจัยที่มีตอการเจอฝายครั้งแรกคือ ฝายดูเปน
ผูหญิงคอนขางออนหวาน และสุภาพ โดยเห็นไดจากการแตงกายของฝาย คือ เปนผูหญิงผิวขาว ผมส้ัน 
แตงกายดวยชุดนักศึกษากระโปรงยาวคลุมเขา เส้ือนักศึกษาพอดีตัว สวมรองเทาหุมสน และมีเส้ือเจต
เกตตัวใหญคลุม ฝายเปนนักศึกษาท่ีมีการแตงกายถูกระเบียบ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูวิจัยคิด และนอกเหนือจากนี้
คือฝายจะมีรอยย้ิมกับเรื่องราวท่ีฝายไดกลาวถึงใหผูวิจัยไดเห็นเสมอ และฝายยังเปนคนสุภาพออนนอม 
เชน ฝายมักจะทักทายดวยนํ้าเสียงที่นุมนวล “สวัสดีคะ” พรอมกับยกมือไหวสวัสดี ทุกๆ ครั้งที่
สัมภาษณหรือคุยกัน และ เม่ือจากกันฝายจะกลาววา “แลวพบกันใหมนะคะ” พรอมกับรอยยิ้ม  
 
ฝายกับพ้ืนท่ีภายในบาน 

ผูวิจัยไดไปเก็บขอมูลที่บานของฝายในวันท่ี 1- 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 บานของฝายต้ังอยูที่
จังหวัดลําปาง ลักษณะของครอบครัวอยูกับแบบครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวของฝายมีสมาชิกดวยกัน 4 
คนไดแก พอ แม ฝาย และนองชาย ครอบครัวของฝายมีพอเปนหัวหนาครอบครัว พอรับราชการ สวน
แมน้ันทําเสริมสวย  

บริบทสําหรับบานของฝายนั้นเปนบานช้ันเดียว ลักษณะการใชพื้นที่ภายในบานซ่ึงเปนพ้ืนที่
สวนตัวในระดับครอบครัวนั้น ไดแบงพื้นที่บางสวนเพื่อการเปดรานเสริมสวย อาจกลาวไดวา พ้ืนที่ราน
เสริมสวยเปนกิจกรรมสาธารณะไดถูกนําเขามาเปนสวนประกอบหน่ึงของความเปนสวนตัวสําหรับ
พ้ืนท่ีบาน และนอกจากกิจกรรมเสริมสวยที่เกิดข้ึนจากการใชพ้ืนท่ีแลว บุคคลในบานไดใชพื้นที่ของ
รานเสริมสวยเปรียบเสมือนวา เปนพ้ืนท่ีหองรับแขกหรือหองนั่งเลนสําหรับคนภายในบาน และ
บรรยากาศของคนที่เขามาใชบริการของรานนั้น ก็ใหความรูสึกถึงความเปนกันเอง เชน ในขณะที่พอ
และฝายนั่งเลนอยูบริเวณใกลๆสวนของพ้ืนที่ราน เม่ือลูกคาเดินเขามาในรานแลวนอกจากจะนั่งรอทํา
ผม บางคนก็จะเขามาพูดคุยกับฝายและพอของฝาย อยางเปนกันเอง โดยไมไดคิดวาเปนการกาวล้ําเขาสู
พ้ืนท่ีสวนตัวของบุคคลอ่ืน39  
 

                                                            
39 จากการสังเกตของผูวิจยัท่ีเขาไปเก็บขอมูลท่ีบานของฝาย ในวันท่ี  2 มีนาคม พ.ศ. 2551 
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ภาพที่ 4.2.5.1 ภาพผังแสดงตําแหนงหองภายในบานฝาย 
 

   
  

ภาพที่ 4.2.5.2 ภาพแสดงบรรยากาศนอกบาน   ภาพที่ 4.2.5.3 ภาพแสดงสวนของรานเสริมสวย 

  
 ครอบครัวของฝายในมุมมองของผูวิจัย ในวันที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที่บานของฝายน้ัน ตรง
กับวันเสารและวันอาทิตย เม่ือผูวิจัยไปถึงบานของฝาย นอกจากผูวิจัยจะไดพบกับพอและแมของฝาย
แลว ผูวิจัยยังเห็นลกูคาท่ีเขามาเสริมสวยที่รานอีกหลายคน ซ่ึงบางคนก็น่ังอานหนังสือเพื่อท่ีจะรอใหถึง
คิวของตัวเอง ในขณะที่บางคนน้ันก็นั่งเลนกับสุนัขที่บาน และคุยกับแมของไปดวย ซ่ึงผูวิจัยไมไดรูสึก
วาผูวิจัยเขามาท่ีรานเสริมสวย แตผูวิจัยเขามาที่พ้ืนท่ีบานของฝาย และผูวิจัยมองวาคนท่ีเปนลูกคานั้น 
เปนบุคคลท่ีพอและแมของฝายคุนเคย ซ่ึงดูราวกับวาเปนพื้นที่รับแขก เพียงแตครอบครัวของฝายไดนํา
กิจกรรมที่เปนสาธารณะเขามาไวในพื้นที่บาน ทําใหดูราวกับวาเปนกิจกรรมระดับครอบครัว 
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-  ความสัมพันธของตวัประชากรศึกษากับสังคมในบาน  
ความสัมพันธภายในครอบครัว ฝายจะสนิทกับพอมาก เม่ือพอมีเวลาวางในขณะท่ีอยูบาน ฝาย

ก็จะนั่งเลน นั่งคุยกับพอเปนสวนใหญ และหลังจากพอกลับจากทํางาน พอก็มักจะมาทํากิจกรรมตางๆ 
กับฝาย เชน เลนหมากฮอส เปนตน ส่ิงที่ทําใหฝายสนิทสนมกับพอมากกวาเปนเพราะวา “แมคอนขาง
จะจูจ้ีและข้ีบน แตกับพอแลว พอจะใจดีและเอาใจอาจเปนเพราะวาเปนลูกสาวคนเดียว ไมวาจะออกไป
ไหนก็จะคอนขางลําบาก พอและแมมักจะไมคอยอนุญาตใหออกไปไหนบอยนัก นอกจากเพื่อนๆ จะมา
หาท่ีบาน” ฝายกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นถึงที่ฝายไดเลานั้น ในมุมมองของความเปนลูกสาวคนเดียว
ของครอบครัวที่ฝายพูดถึงนั้น เปนส่ิงท่ีทําใหผูวิจัยคิดถึง “ความเปนหญิง” ที่ตองการการดูแล การ
ปกปอง การเอาใจใส ซ่ึงใหความรูสึกถึง “ความเปนหญิง” ที่ออนแอ ซ่ึงแตกตางออกไปจากผูหญิง
สมัยใหมในมุมมองของการเปรียบเทียบความแตกตางของ “ความเปนหญิง” สําหรับความสัมพันธ
ระหวางฝายและนองชาย ไมคอยสนิทกันมากนัก และไมคอยไดมีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงแตกตางออกไป
จากจะเอท่ีจะสนิทและมีกิจกรรมรวมกัน ฝายเลาวา “อาจจะเปนเพราะนองเขาสูวัยรุนก็จะติดเพ่ือน
มากกวา” 

 บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายในขณะท่ีฝายอยูที่บานนั้นจะเปนในสวนของงาน
บาน เชน ทําความสะอาดบาน ซักผาท้ังของพอและของแมดวย ลางจาน ซ่ึงจะเปนงานท่ีรับผิดชอบเปน
ปกติในขณะที่ฝายอยูที่บาน และในบางครั้งฝายเองก็ชวยแมสระผมลูกคาที่เขามาใชบริการในรานดวย  

ในสวนของบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของฝายแลว ก็จะคลายกับประชากรศึกษาคนอ่ืนๆ 
ท่ัวไปดังที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา จากบทบาทหนาท่ีที่ประชากรศึกษาคนอ่ืนๆ ไดรับผิดชอบ
สวนใหญแลวจะ ภาพลักษณของความเปนแมศรีเรือนที่เกิดข้ึนจากอดีต แตส่ิงที่ทําใหเกิดความแตกตาง
ระหวาง “ความเปนหญิง” ที่แตกตางกันของประชากรศึกษานั้น เกิดข้ึนจากความแตกตางของปจจัยรอบ
ขาง เชน การเลี้ยงดู การถูกเอาใจใส การอบรมของครอบครัว เปนตน สําหรับความเปนหญิงในแบบ
ของฝาย จากการดูแลเอาใจใสของครอบครัวถึงแมวาฝายจะเปนลูกสาวคนเดียว เหมือนกับนุน จะเอ หรื
อดรีมนั้น ฝายเองมีความออนหวานและนุมนวลมากกวาประชากรศึกษาคนอ่ืนๆ เนื่องจากปจจัยของการ
เอาใจใส การปกปอง ซ่ึงจะเห็นความแตกตางได ฝายจะแตกตางออกไปจากนุนและเบลล ในสวนของ
ความรับผิดชอบ ที่นุนและเบลลจะตองดูแลนองๆ ภายในบานดวย แตสําหรับฝายแลว ฝายจะเปนผูถูก
ดูแล เม่ือเทียบกับดรีมแลวและดรีมแลว ดรีมเปนคนกลาคิด กลาตัดสินใจดวยตัวเอง ซ่ึงแตกตางไปจาก
ฝาย ที่จะออกไปไหนขางนอกแมก็ยังไมคอยใหไป แตสําหรับความสัมพันธในครอบครัว ในขณะที่ดรีม 
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มักจะถูกพอแมหามปรามดวยคําวา “อยา” เปนคําข้ึนตน ซ่ึงฟงดูคลายกับวาเปนส่ิงที่หามทํา สวนฝาย
มักจะเปนลักษณะของการตักเตือนมากกวาจะเปนขอหาม ทําใหเปนไปในเชิงของการใหคิดพิจารณา
ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนสวนประกอบที่สําคัญท่ีประกอบกันข้ึนมาเปนอัตลักษณของแตละคน 

 
-  การใชพื้นท่ีกิจกรรมภายในพื้นท่ีบาน 
ลักษณะการใชพื้นที่บานของฝายแลว ฝายมี “พื้นที่สวนตัว” เปนของตัวเอง คือ หองสวนตัว 

ลักษณะการใชพื้นที่ภายในหองนอน นอกจะเปนในสวนของหองนอนแลว ฝายยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก 
เชน อานหนังสือ เลนคอมพิวเตอร ปกครอสติสซ เปนตน และบางครั้งฝายก็จะนําสุนัขเขามาเลนใน
หองนอนดวย  

ลักษณะการใชพ้ืนท่ีภายในบาน สําหรับฝายแลวสวนใหญฝายจะใชพ้ืนที่ในครัว บริเวณโตะ
รับประทานอาหาร และเกาอ้ีไมตัวใหญท่ีต้ังอยูบริเวณรานเสริมสวยของแมเปนที่น่ังเลนและคุยกับพอ 
ซ่ึงในขณะท่ีฝายอยูที่บานนั้น สวนใหญฝายก็จะใชพื้นที่ในสวนตาง ๆ ภายในบานมากกวาท่ีจะใชพ้ืนที่
หองสวนตัวของฝายเอง และกิจกรรมที่ฝายจะโปรดปรานมากท่ีสุดก็คือการดูโทรทัศน ซ่ึงโทรทัศนก็ได
เขาไปเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมที่เกิดข้ึนกับพื้นที่สวนตัวฝายเชนกัน ฝายจะเขาไปดูโทรทัศนในหองก็
ตอเม่ือ คนอ่ืนๆในครอบครัวตางแยกยายกันไปแลว  

 

   
 

ภาพที่ 4.2.5.4 แสดงการแบงพ้ืนที่ใชสอยภายในบาน  ภาพที่ 4.2.5.5 แสดงบริเวณรานเสริมของแม 
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ภาพที่ 4.2.5.6 แสดงมุมที่ฝายมักจะมาทํากจิกรรมกับพอ    ภาพที่ 4.2.5.7 แสดงพื้นที่สวนตัวที่ฝายไดนํากิจกรรมที ่
ชอบทํามาไวในหองสวนตัว 

 

   
 

ภาพที่ 4.2.5.8 แสดงพ้ืนที่ใชสอยภายในหองสวนตัว  ภาพที่ 4.2.5.9 แสดงสวนของเตียงนอนที่เปนสัดสวน 

 

-  การใหความหมายพื้นท่ีสวนตวัและพ้ืนท่ีสาธารณะในบาน 
สําหรับบานของฝาย อยางท่ีไดกลาวไวขางตน บานของฝายไดแบงออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ 

สวนพักอาศัย และสวนของการทํารานเสริมสวย การใชพ้ืนที่ภายในบานของฝาย จะมีความนาสนใจอยู
ประเด็นหน่ึงคือ การซอนทับของพื้นที่สวนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ จากความเปนสวนตัวของฝาย และ
ความเปนสวนตัวของครอบครัวในพ้ืนที่บานที่ไปซอนทับอยูบนพ้ืนที่สาธารณะซ่ึงก็ คือ “พื้นที่ราน
เสริมสวย” ท่ีเกิดข้ึนภายในบานนั้น ไมไดสงผลกระทบถึงลักษณะของการใชชีวิตท่ีแตกตางออกไป 
เชน พื้นที่รานเสริมสวยท่ีถือไดวาเปนกิจกรรมสาธารณะ เม่ือเปรียบเทียบกันพ้ืนที่ใชสอยภายในบาน
ท่ัวไป ที่จะมีการใชงานท่ีเกิดจากผูอยูอาศัยภายในบาน แตสําหรับรานเสริมสวยแลว จะเปนกิจกรรมที่
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จะมีบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว และบุคคลท่ีไมรูจักเขามาใชพื้นที่ในบาน จึงถือไดวา
รานเสริมสวยนั้นเปนกิจกรรมที่สรางความเปนสาธารณะภายในบาน 

คําวาพื้นท่ีสวนตัวสําหรับฝายแลว ฝายจะนึกถึงพ้ืนที่ท่ีจะมีการปดลอม และกิจกรรมสําหรับทํา
ในพ้ืนที่สวนตัวก็ใหความนึกถึงการไมถูกเห็นจากคนภายนอก เชน การแตงตัว เปลี่ยนเสื้อผา และการ
นอน เปนตน  
 
ฝายจากพ้ืนท่ีบานมาสูพ้ืนท่ีหอพกั 
บริบทหอพัก 
 

  
 
ภาพที ่4.2.5.10 ลักษณะของหอพักหญิงอาคาร 8 หอง 310 ซึ่งหอพักหญิงอาคาร 8 น้ีจะมีนักศกึษาพักรวมกันถึง 4 คน 
ภายในหองประกอบดวย ฝาย ชมพู ฝน และฮอบ  

 
ความคาดหวังของฝายที่มีตอหอพักหญิง ปจจุบันฝายเปน นักศึกษาป 2 ของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับการเขาพักหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยสําหรับฝายแลว ในชวงปหนึ่ง
ฝายไดรับรูเรื่องของหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยมากอนที่จะสอบติด เน่ืองจากมีพี่ขางบานจะคอยมา
เลาเรื่องราวชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยใหฟง และฝายเองก็เคยชวยพ่ีขางบานยายของเขาไปในหอพักหญิง
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ดวย ทําใหฝายไมไดคาดหวังเกี่ยวกับความเปนอยูภายในหอพัก40 แตส่ิงที่ฝายจะต่ืนเตนคือการไดทํา
ความรูจักกับเพื่อนใหมที่จะวาจะเปนใครท่ีจะมาอาศัยอยูหองเดียวกัน แตเม่ือฝายเขามาอยูหอพักในชวง
ปหน่ึงน้ัน ปญหาสําหรับฝายก็คือ กฎเกณฑของหอพัก และเรื่องการปรับตัวของการแบงเวลาในการ
ทํางาน ทําใหเขาหอพักไมทันในบางครั้ง 
 ผูวิจัยจะกลาวถึงมุมมองของผูวิจัยที่มีตอประชากรศึกษารองอีกสามคน โดยเริ่มจาก ชมพู ภาพ
ภายนอกของชมพู ดูเปนคนความราเริง ผูวิจัยเห็นไดจากรอยยิ้มของชมพูj41 และการพูดคุยท่ีผูวิจัยไดคุย
กับชมพู ซ่ึงแตกตางออกไปจากฝน ฝนในมุมมองของผูวิจัยนั้น มองวาฝนเปนคนที่มีมุงม่ันตอการเรียน 
หรือแมกระท่ังการทํางาน และในการพูดคุยกับฝนน้ัน ฝนจะแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการสัมภาษณ
หรือพูดคุยทุกครั้ง ฝนแสดงผานทาน่ัง ท่ีดูราวกับวาน่ังสัมภาษณงาน42 คนสุดทายฮอบ ในมุมมองของ
ผูวิจัยสําหรับฮอบแลว ฮอบจะมีความเปนผูใหญ เชนการแตงกายท่ีผูวิจัยพบเห็น ฮอบมักจะใสกางเกง
ยีนสและเส้ือเช้ิต และรองเทาหุมสนอยูเสมอ ดูราวกับวาไปเพิ่งกลับมาจากทํางานซ่ึงแตกตางออกไป
จากบคุลิกของนักศึกษา 

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมหองแลว ฝายก็เปนนองคนเล็กที่สุดภายในหอง พ่ีๆ ภายในหอง
ก็จะใหการดูแลเปนพิเศษ และดวยนิสัยที่ข้ีออนท่ีฝายมักจะชอบออนพ่ีๆ อยูเสมอ ฝายเลยเปนที่รักใคร
และนาเอ็นดูสําหรับพี่ๆ ที่อาศัยอยูรวมกัน ส่ิงนี้ก็จะทําใหเราเห็นถึงภาพตัวแทนของฝายที่ก็ยังคงติดตัว
ฝายมาต้ังแตพ้ืนที่บาน 

 
-  ความสัมพันธของตัวประชากรศึกษากับสังคมในหอพัก  
ลักษณะของหองพักอยูท่ีหอพักหญิงอาคาร 8 หอง 310 มีเพื่อนรวมหองดวยกันสามคน คือ คน

แรกชมพู เปนนักศึกษาคณะบริหาร ป 3 คนท่ีสองฝน เปนเพ่ือนรวมคณะกับฝาย และคนที่สามฮอบ ถือ
ไดวาเปนพี่คนโตภายในหอง อยูคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ช้ันปที่ 4 

การอยูรวมกันภายในหองของฝาย สําหรับหองของฝายน้ีก็มีการสรางเง่ือนไขในการอยูรวมกัน 
เงื่อนไขท่ีถูกสรางขึ้นภายในหองเกิดข้ึนจากทั้งส่ีคนในขณะท่ีนั่งคุยเลนกัน ท้ังส่ีคนนั้นชวยกันสราง
เงื่อนไขและทั้งส่ีคนก็ไดแสดงความคิดกันไปในแนวทางตางๆ แลวก็ขอสรุปออกมา เชน การเลือกใช

                                                            
40 จากการสัมภาษณฝาย ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
41 สังเกตจากการไดพูดคุยกับชมพู 
42 จากการสังเกตทาทีของฝนในขณะสัมภาษณ  
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โคมไฟในการอานหนังสือตอนกลางคืน เพ่ือที่จะไมตองไปเปดไฟหอง เน่ืองจากเปนการรบกวนคนท่ี
นอนหลับ เปนตน  

 
-  การใชพื้นท่ีกิจกรรมและการครอบครองในหอพัก 
ภายในหอพักหญิงอาคาร 8 หอง 310 ขนาดหองพัก 14 ตร.ม. เครื่องเรือนภายในหองนี้ไดแก 

เตียงเดี่ยวสําหรับ 4 คน ตูเส้ือผา 4 หลัง และโตะเขียนหนังสือ 4 ตัว สําหรับเครื่องเรือนภายในหองนี้ แต
ละคนจะมีการครอบครองดังที่กลาวไวขางตนอยางละ 1 ช้ิน 

หองนี้มีคนเขามาอยูพรอมๆ กัน 3 คน ไดแตฝาย ฮอป และฝน ท้ัง 3 คนจึงสรางเง่ือนไขในการ
เลือกเครื่องเรือนไววา “ใครท่ีนอนเตียงบนก็จะไดตูเส้ือผาท่ีติดกับเตียงดวย เน่ืองจากข้ึนลงยาก อยู
ขางบนแลวเวลาจะหยิบของก็จะมีท่ีวางเพ่ือจะไดไมตองข้ึนๆ ลงๆ43 สวนชมพูนั้นเขามาทีหลังจึงไมได
เลือกหรือตกลงอะไรดวย44 ก็ยอมรับไปกับกฎที่ถูกสรางข้ึนไวต้ังแตตน แตก็ไมไดมีปญหาอะไรใน
เครื่องเรือนท่ีเหลืออยู (ดูภาพที่ 3.4.11)  
 ลักษณะการเลือกเครื่องเรือนของฝาย ท่ีเลือกที่จะอยูขางบนนั้น เพราะวามีที่วางของ เชน โคม
ไฟ พัดลม รวมถึงหนังสือดวยเวลาอานเสร็จก็จะไดวางไวตรงชั้นของตูเส้ือผาไดเลย สวนฮอบนั้นเลือก
ท่ีจะนอนขางลาง เพราะข้ีเกียจปนข้ึนปนลง อีกทั้งสวนใหญแลวฮอบจะกลับหองดึก ถาจะปนข้ึนปนลง
ก็จะไมคอยสะดวกนัก จึงทําใหฮอบเลือกที่นอนเตียงขางลาง สําหรับฝนแลวเลือกท่ีจะนอนเตียงลาง 
และฝนยังไดโตะเขียนหนังสืออีกตัว เนื่องจากตองวางคอมพิวเตอร สวนเครื่องเรือนที่เหลือคือ เตียงช้ัน
สอง และ ตูเส้ือผาที่อยูติดกับเตียง ตกเปนของชมพูเน่ืองจากมาทีหลัง สวนโตะเขียนหนังสืออีก 2 ตัวที่
ยังเหลือนั้น ไมมีคนใช เพราะสวนใหญแลวจะทํางานบนท่ีนอน และคนภายในหองจะมีโคมไฟสวนตัว 
ในเวลาที่ทําการบานหรืออานหนังสือกันจนดึก จึงทําใหมีโคมไฟประจําเปนของตัวเอง ความคิดน้ีเริ่ม
มาจากฮอบซ่ึงเปนพี่ใหญนํามาปฏิบัติ เพราะฮอบเปนคนทํางานดึก ถาจะตองเปดไฟในหองก็จะเกรงใจ
คนอ่ืนๆ จึงทําใหคนภายในหองน้ันเอาเปนแบบอยาง และใชเงื่อนไขที่ตกลงกันไวต้ังแตตนจนทุกวันนี้ 
อีกท้ังโตะเขียนหนังสือก็มีใหไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่อยูภายในหอง แตก็ไมไดมีใครออกปาก
กลาว อาจจะเปนเพราะพื้นที่หองท่ีแคบ การจะเอาเคร่ืองเรือนเขามาเพ่ิมเติมก็อาจจะสงผลตอการใชสอย
พ้ืนท่ีสวนตางๆในหองพัก และจากการเก็บขอมูลจากประชากรศึกษาแลวพบวา นักศึกษาท่ีอยูในหอพัก

                                                            
43 จากเง่ือนไขท่ีฮอบเปนผูสรางข้ึน เน่ืองจากมีประสบการณในการอยูหอพักมากอน และนองท่ีเขามาอยูรวมหองดวยก็เห็นพองตองกัน ขอมูลไดจากการสัมภาษณฝาย 
44 จากการสัมภาษณชมพูในวันท่ีเขาไปเก็บขอมูลในหอพัก 
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สวนใหญก็จะทํางานหรืออานหนังสือกับบนเตียงนอนเปนสวนใหญ ฉะนั้นการท่ีจะนําโตะเขียนเขามา
เพิ่มก็อาจจะไมจําเปน 
 

  
 
ภาพที ่4.2.5.11 แสดงการเลือกเคร่ืองของประชากรศกึษาภายในหองพัก 

 
จะเห็นไดวาทั้ง 4 คนนี้มีวิธีในการแกปญหาในเรื่องของการอยูรวมกันภายในหอง เห็นถึงการ

ปรับตัวในการอยูรวมกัน และการสรางเงื่อนไขอะไรบางอยางข้ึนมา เชน ในชวงเวลาสอบถามีคน
ภายในหองอานหนังสือ ก็จะตองไมเปดโทรทัศนรบกวน เปนตนประหนึ่งวาเปนขอแมเพ่ือไมใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบกัน อีกทั้งไดมีการนําโทรทัศนเขามาไวในหองและก็ไดสละโตะสวนกลางเพ่ือ
ไวโทรทัศน แตการนําโทรทัศนเขามานั้นก็ถือเปนการกินพ้ืนที่สวนกลางภายในหอง แตทั้ง 4 คนก็จะมี
การตกลงกันกอน เน่ืองจากวาจะมีคาใชจายในหองเพ่ิมข้ึน และเม่ือทุกคนตกลงใจกัน ก็ไดนําโทรทัศน
เขามาไวในหองพักและไดจัดที่ทางสําหรับการวางโทรทัศน และไดสรางกฎข้ึนมาอีกคือเวลาในการดู
โทรทัศน จะตองไมรบกวนคนอ่ืนเวลาอานหนังสือ และถามีคนนอนแลวกจ็ะไมมีการดูโทรทัศนเกิดข้ึน 
สําหรับหองของฝายแลวการสรางกฎเกณฑข้ึนมาน้ันเปนวิธีการหน่ึงในการปองกันการเกิดปญหาข้ึน
ระหวางคนภายในหอง และการสรางกฎเกณฑนั้นจะเปนส่ิงที่ชวยใหการอยูรวมกันสําหรับคนภายใน
หองพักนั้นอยูกันอยางปกติสุข ซ่ึงในการคิดหาวิธีหรือการสรางเงื่อนไข เพื่อปองกันส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 
ผูวิจัยมีความเห็นวามีสวนเกี่ยวของกับ “ความเปนหญิง” ในลักษณะท่ีมีความคิดที่ละเอียดถี่ถวน ใสใจ
กับเรื่องเล็กๆ นอยๆ จากกฎเกณฑที่ถูกสรางข้ึนมาน้ัน มีฮอปซ่ึงเปนพ่ีใหญในหองเปนผูเสนอความ
คิดเห็น เน่ืองจากวาฮอปมีประสบการณในการอยูหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยมากอนและเคย
ประสบปญหาเหลานี้  

ฝาย

ฮอป 

ฝน  ชมพู 

ฝน 

ฝน ชมพู 
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จากลักษณะของการเลือกเครื่องของประชากรศกึษาทีผ่านมาท้ัง 5 หองตัวอยางนี้ สําหรับบุคคล
ท่ีไมเคยรูจักกนัมากอน การท่ีใครเขามาทีห่องพักกอนน้ันจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเครื่องเรอืนกอน ซ่ึงถือได
วาเปนมาตราทั่วไปสําหรับนักศึกษาท่ีเขามาอยูหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม แตสําหรับคนที่
รูจักกันมากอนนั้น กจ็ะมีการเลือกเครื่องเรอืนไดตามความตองการของแตละคน แตถามีความตองการท่ี
ตรงกนั บุคคลภายในหองก็จะมีการแบงปนกันอยางถอยทีถอยอาศัย 
 

- กจิกรรมการใชพ้ืนท่ีภายในหอพกั 
กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในหองพักของฝายโดยสวนใหญแลวหองนี้จะไมไดทํากิจกรรมภายใน

หองมากนัก สวนใหญจะก็จะเปนการพูดคุยกันและดูโทรทัศนมากกวา การจะไปไหนมาไหนดวยกัน
นอยมาก เน่ืองจากเรียนกันคนละคณะแลวการเขาหอก็มีเวลาตางกันไป โดยเฉพาะฮอบท่ีตองเขา
หองปฏิบัติการ และคณะท่ีเรียนอยูที่แมเหียะ ทําใหเวลาท่ีจะเขาหอก็เปนเวลาใกลหอปดแลว สวนฝาย
เองก็จะก็จะกลับคํ่าๆ เพราะตองสอนพิเศษตอนเย็น จะกลับเขามาหอก็คํ่าแลว สวนชมพูจะเขาหอเร็ว
เพราะเนื่องจากวาไมมีกิจกรรมอยางอ่ืนหลังเลิกเรียน จะไปขางนอกกับเพ่ือนก็จะเปนชวงเสารอาทิตย 
สวนฝนนั้นก็ทํางานพิเศษเชนกันแตก็กลับไมดึกมาก หรือถาจะตองกลับดึกก็จะเปนชวงที่สอบเทานั้น
ชวงเวลา 18:00 น.ชมพูจะถึงหองแลว ปกติแลวชมพูก็จะมาถึงหองกอนเพื่อนคนอ่ืนๆ และกิจกรรมสวน
ใหญก็คือการดูโทรทัศน ชมพูคอนขางจะติดโทรทัศนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งละครหลังขาว (ดูภาพท่ี 
3.2.5.12) ชวงเวลา19:00 น. ชมพูก็จะออกไปทําธุระสวนตัว ฝนก็จะกลับเขามาหองประมาณชวงเวลานี้
เปนสวนใหญ พอกลับมาฝนก็จะนอนพักผอน แลวจึงคอยทําอยางอ่ืนภายหลัง (ดูภาพที่ 3.2.5.13) 
ชวงเวลา 20:00 น.เปนชวงเวลาละครหลังขาวชมพูก็จะกลับมาดูโทรทัศน สวนฝายก็กลับมาจากการ
สอนพิเศษ ทุกครั้งเวลาท่ีฝายกลับเขาหองฝายจะไปทําธุระสวนตัวเลย ใหเสร็จแลวจึงคอยทําส่ิงอ่ืนๆ 
ตอไป บางครั้งก็ดูหนังกับชมพูไมก็จะงานอื่นๆบนที่นอน สวนฝนหลังจากท่ีต่ืนแลวฝนก็จะไปทําธุระ
สวนตัวเชนกัน (ดูภาพท่ี 3.2.5.14)ในเวลาหอพักใกลจะปดฮอบจะกลับเขามา ฮอบจะทําธุระสวนแลว
แลวก็เขานอนเลย หรือบางคร้ังก็จะทํางานตอแตก็เปนสวนนอย และชวง 2 ทุมน้ีทําใหเห็นถึงความมี
ชีวิตชีวา ทุกๆ คนเริ่มที่จะพูดคุยกัน หลังจากไดตรากตรํากับการเรียนมาท้ังวัน และไดกลับมาพักผอน
ดวยวิธีการตางๆ คนที่อาศัยอยูภายในหองนี้คอนขางจะนอนดึก เนื่องจากจะพูดคุยกันบางครั้งจนเลย
เที่ยงคืนไปก็มี (ดูภาพท่ี 3.2.5.15) 
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ภาพที ่4.2.5.12 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 18:.00-19:00 น.       ภาพที ่4. 2.5.13 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 19:00-20:00 น. 

 

 
 

ภาพที ่4. 2.5.14 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 20:00-21:00 น.      ภาพที่ 4.2.5.15 แสดงกิจกรรมในชวงเวลา 21:00-22:00 น. 
 

ในตอนแรกที่เห็นจากกิจกรรมแลวนั้น ดูราวกับวาหองนี้ตางคนตางอยูมีส่ิงท่ีตัวเองตองทําหรือ
สนใจแตกตางกันไป แตเม่ือไดเขาไปพูดดวยแลวนั้นพบวา จริงๆคนภายในหองมีความสนิทสนมกันดี 
การท่ีกลับเขามาคนละเวลา และตางคนตางมีส่ิงท่ีตัวเองตองรับผิดชอบ พอกลับมาถึงหองพักทุกคนก็
ลวนแตทําส่ิงตางๆ บางคนนอน บางคนดูโทรทัศน หรือแมกระทั่งออกไปทําธุระสวนตัวนั้น แตพอทุก
คนเสร็จภาระกิจแลว ก็จะเริ่มจับกลุมพูดคุยกัน โดยชมพูบอกวา “บางครั้งก็คุยกันจนเกือบเชาก็มี ไมรู
เอาเรื่องอะไรมาคุยกันไดยังไง แตก็คุยกันจนลืมเวลา”45  
 

                                                            
45 จากการสัมภาษณท้ังส่ีคนภายในหองพัก วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
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ภาพที ่4. 2.5.16 แสดงความเปนผูภายในหองพัก    ภาพที ่4. 2.5.17 แสดงความเปนผูภายในหองพัก 
 

     
 

ภาพที ่4.1.18 แสดงลกัษณะการแบงพ้ืนที่ภายในหอง   ภาพที ่4.1.19 แสดงลกัษณะการแบงพ้ืนที่ภายในหอง 
 

  ภาพที ่4.2.5.20 แสดงลกัษณะการใชงานบนพ้ืนที่เตียงนอน 
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ตารางท่ี 4.2.5.1 แสดงใหเห็นถึงความหลายของกิจกรรมภายในหองพกั และการซอนทับของกิจกรรม
ในแตละชวงเวลา 
 

 
ลักษณะการใชพื้นที่ภายในหองไมไดแตกตางออกไปจากหองอ่ืนๆ ยกเวนหองของจะเอ จะ

เห็นไดจากมีการใชพ้ืนท่ีรวมกันในการปฏิสัมพันธกับบุคคลภายในหอง แตท่ีนาสนใจสําหรับหองน้ีคือ 
การสรางเงื่อนไขในการอยูรวมกัน ทําใหเกิดการถอยทีถอยอาศัย และการอยูรวมกันอยางราบรื่นไมมี
ปญญา เชน การแบงโตะเขียนหนังสือสวนตัวเพื่อการวางโทรทัศน เปนตน  
 

-  การใหความหมายพื้นท่ีสวนตวัในหอพกั 
 หองพักภายในหอพัก สําหรับฝายแลว ฝายคิดวาหองพักนั้นพ้ืนที่สวนตัว เพราะภายในหองก็อยู
กันแบบพี่แบบนองถึงแมวาภายในหองเองจะมีการสรางเงื่อนไขข้ึนมา แตทุกคนก็ตางก็ยอมรับและ
ปฏิบัติตาม  จะเห็นไดจากลักษณะการใชพ้ืนท่ีภายในหอง ที่แสดงในรูปขางตน  

  

18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 

ฝาย ฝน ชมพู ฮอบ ฝาย ฝน ชมพู ฮอบ ฝาย ฝน ชมพู ฮอบ ฝาย ฝน ชมพู ฮอบ 

กิจกรรมรวม                                 

ทานอาหาร                                 
ตีปงปอง                                 
แอโรบิค                                 
งานอดิเรก                                 
ดูโทรทัศน                                 
ดูหนัง                                 
พูดคุย                                 

กิจกรรมสวนตัว                                 

ออกไปขางนอก                                 
ทําการบาน                                 
นอน                                 
เก็บของ                                 
อาบน้าํ                                 
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โดยสรุป จากการโยกยายตําแหนงแหงที่จากบานมาสูหอพักสําหรับฝายแลว “มีการปรับตัวอยู
พอสมควรเชน ในเรื่องของการเรียนรูท่ีจะอยูรวมกับคนอ่ืน เพราะปกติฝายจะคุนเคยแตกับการอยูกับพอ
แม และมีพอแมดูแล พอยายเขามาอยูหอพักในฐานะของนักศึกษาแลว ฝายก็จะเริ่มดูแลตัวเองมากข้ึน 
และการที่ฝายไดทํางานพิเศษ คือรับจางสอนพิเศษนั้น ก็ทําใหฝายนั้นมีความรับผิดชอบมากข้ึน” ฝาย
กลาว  
 สําหรับการอาศัยในหอพักสําหรับฝายก็ไมไดมีปญหาอะไร เนื่องจากวาเงื่อนไขตางไดๆถูก
สรางข้ึนไวต้ังแตตน ทําใหการอยูรวมกันก็เปนไปไดอยางราบรื่น และรูวาตองปรับตัวไปในทิศทาง
ไหน จะเห็นไดจากแตละคนที่จะมีโตะญี่ปุนไวบนตียงเพ่ือใชในการอานหนังสือหรือทําการบาน และ
ทุกคนก็จะมีโคมไฟเปนของตัวเอง อันนี้เกิดจากการเริ่มตนของฮอบ ซ่ึงคุนเคยกับการอยูหอมากอน 
และเปนส่ิงท่ีดีนองๆ ภายในหองก็จะทําตาม น่ีก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการอยูรวมกันแบบถอยทีถอยอาศัย  
 

ตารางท่ี 4.2.5.2 แสดงขอมูลโดยสรุปของจะเอในภาพรวม 
 

ฝาย พ้ืนที่บาน พื้นท่ีหอพักหญิง 

ภาพตัวแทน ฝายดูเปนผูหญิงคอนขางออนหวาน และสุภาพ ฝาย
เปนผูหญิงทีถู่กดูแลเอาใจใสจากครอบครัวเปนอยางด ี

ภาพของผูหญิงที่มีความออนหวาน 
และมีลักษณะของความเปนหญิงที่
ลักษณะข้ีออน 

การประกอบสราง ฝายมีสถานะเปนพ่ีสาวคนโต ครอบครัวของฝายมี
ความสนิทสนมกันดี โดยเฉพาะอยางย่ิงฝายกับพอมาก
ที่สุดในบาน บทบาทหนาที่ที่ฝายจะตองรับผิดชอบคือ 
งานบาน และบางครั้งฝายก็จะตองชวยแมสระผม
ใหกับลูกคา เน่ืองจากบานฝายเปดเปนรานเสริมสวย 

ฝายเปนนองเล็กที่สุดภายในคนท่ีพักอยู
ในหองเดียวกัน ความสัมพันธของคน
ภายในหองจะเปนลักษณะแบบถอยที
ถอยอาศัย และมีการสรางเง่ือนไขใน
การอยูรวมกัน 

การใหความหมายตอพ้ืนที่
สวนตัว 

ฝายจะนึกถึงพ้ืนที่ที่จะมีการปดลอม และกิจกรรม
สําหรับทําในพื้นที่สวนตัวก็ใหความนึกถึงการไมถูก
เห็นจากคนภายนอก 

ฝายใหความหมายหองพักวาเปฯพ้ืนที่
สวนตัว เพราะวาคนภายในหองมีความ
สนิทสนมกัน และอยูกันอบางถอยที
ถอยอาศัย 

การใหความหมายตอพ้ืนที่
สาธารณะ 

จากความเปนสวนตัวของฝาย และความเปนสวนตัว
ของครอบครัวในพ้ืนที่บานท่ีไปซอนทับอยูบนพ้ืนที่
สาธารณะซึ่งก็ คือ “พ้ืนที่รานเสริมสวย” 

จากความสนิทสนมของคนภายใน
หองพัก  ทํ า ให พ้ืนที่สาธารณะน้ัน
กลายเปนพ้ืนที่สวนตัว 

 


