
 

บทท่ี 5 
บทวิเคราะห 

 
 จากการศึกษาการตามแนวทางการร้ือสรางจากทฤษฎีสตรีนิยมสายมารกซิสตเบ้ืองตนแลว 
ผูวิจัยพบวา นอกจากความแตกตางระหวาง “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง” ท่ีเกิดข้ึนจาก
อธิบายทฤษฎีแลว ผูวิจัยพบวาภายในโครงสรางของคูตรงขามยังมีความสัมพันธท่ีซอนทับอยู
ภายใน “คูตรงขาม” นั้นอีกดวย คือ “ผูหญิง-ความเปนหญิง-สวนตัว-ในบาน” กับ “ผูหญิง-ความเปน
หญิง-สาธารณะ-นอกบาน” 
 ในงานวิจัยช้ินนี้มีความตองการในการศึกษาลักษณะของ “ความเปนหญิง” ในการใชพื้นท่ี
ทางสถาปตยกรรม ท้ังพื้นท่ีสวนตัวซ่ึงในกรณีศึกษาคือ พื้นท่ีภายในบาน และพื้นท่ีสาธารณะ คือ 
พื้นท่ีหอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนการเช่ือมตอจากแนวคิดระดับทฤษฎีเขากับระดับ
ของการปฏิบัติการ โดยการลงไปเก็บขอมูลภาคสนามบนพื้นท่ีท่ีกลาวไปขางตน  

ในบทวิเคราะหนี้ จะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของประชากรศึกษาท้ัง 2 กลุมดังท่ีผูวิจัย
ไดเก็บขอมูลภาคสนามมา โดยจะนําขอมูลสรุปออกมาเปน 3 สวนดังนี้ 

- การประกอบสรางอัตลักษณทางเพศ  
- การใชพื้นท่ีและการใหความหมาย  
- การปรับเปล่ียน  ภาพตัวแทน กิจกรรม วัตถุท่ีครอบครอง 

 
5.1 วิเคราะห 3 ประเด็นหลัก 

5.1.1 การประกอบสรางอัตลักษณทางเพศ 
จากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีบานสําหรับประชากรศึกษาหลัก 5 ในการประกอบสรางนั้นแบง

ออกเปนสองดวยกันสวนแรกคือ พื้นท่ีบาน โดยมีครอบครัวเปนสวนในการประกอบสราง ใน
ลักษณะของการเล้ียงดู การอบรม สถานะ ส่ิงท่ีครอบครัวปลูกฝง เชน ตองทํางานบาน ตอง
ชวยเหลือตัวเอง หรือ การดูตามใจ เปนตน  สวนท่ีสองคือ พื้นท่ีหอพักหญิง โดยมีประชากรศึกษา
รองเปนสวนประกอบสรางในการอาศัยอยูรวมกันภายในหอง โดยสังเกตถึงลักษณะของการเปนอยู 
หรือวิธีการในการอาศัยอยูรวมกันของประชากรศึกษาวามีวิธีการในการจัดการในการอยูรวมกัน
อยางไรบาง เชน สถานะ การสรางกฎเกณฑ หรือเง่ือนไขภายในหองพัก การปรับตัวเพื่อท่ีจะอยู
รวมกัน หรือการกีดกันทําใหเกิดการแบงแยก การไมปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมหอง เปนตน  คน 
สามารถดูไดจากตารางท่ี 5.1 
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 การประกอบสรางในพ้ืนท่ีบาน การประกอบสรางในพ้ืนท่ีหอพักหญิง 

นุน นุ น มี ส ถ า น ะ เ ป น ลู ก ค น เ ดี ย ว  แ ต ใ น
ขณะเดียวกันนุนก็เปนหลานคนโตของบรรดา
เด็กๆภายในบาน นุนมีหนาที่ที่จะตองดูแล
นองๆ และทํางานบาน  สําหรับความสัมพันธ
ของครอบครัวนุนแลวมีความสัมพันธที่ดีตอ
กัน มีการอยูกันแบบถอยทีถอยอาศัย 

นุนจะมีสถานะเปนพ่ีคนโตภายในหอง นุน
มักจะคอยดูแลและแบงปนอาหารที่ นุนทํา
ให กับ เ พ่ื อนๆรับประทานด วย  ลั กษณะ
ความสัมพันธในหองเปนแบบ “ถอยทีถอย
อาศัย” 

จะเอ จะเอมีสถานะเปนลูกสาวคนเล็ก ที่มีพ่ีชายคอย
ดูแลเอาใจใส และจะสนิทสนมกับพ่ีชายเปน
อยางมาก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของจะเอภายในบานคือ รับผิดชอบงานบาน 

จะเอมีสถานะเปนเพ่ือนรวมหองกับเพ่ือนคน
อื่นๆเนื่องจากเพ่ิงเขามาปหน่ึงเหมือนกัน 
ความสัมพันธภายในหองเปนลักษณะ “ตางคน
ตางอยู” 

เบลล เบลลมีสถานะเปนพ่ีสาว หนาที่ที่เบลลจะตอง
รับผิดชอบภายในบานจะมีมากกวาเด็กอื่นๆใน
วัยเดียวกัน คือ นอกจากจะตองเรียนหนังสือ
และชวยงานบานแลว เบลลยังจะตองดูแลนอง 
และจะตองไปชวยพอทําสวนดวย 

เบลลมีสถานะเปนนองของหญิงและเปนเพ่ือน
รวมคณะกับโบว ทั้งสามคนอยูคณะเดียวกัน 
ความสัมพันธภายในหองน้ันจึงเปนแบบพ่ีนอง 
และอยูรวมกันแบบเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

ดรีม ดรีมมีสถานะเปนลูกคนเดียว และถูกดูแลอยาง
เขมงวด เมื่อดรีมอยูบานบทบาทและหนาที่
ของดรีมคือ ดรีมมีหนาที่รับผิดชอบสวนของ
ตัวเอง 

ดรีมมีสถานนะเปนนองของก๊ิบ และเปนเพ่ือน
ของกุกไก  ลักษณะความสัมพันธภายใน
หองพักจะมีการแบงแยก ดรีมจะสนิทกับก๊ิบ 
สวนกุกไกน้ันจะไมสนิทกับคนที่อาศัยอยูรวม
หองเดียวกัน 

ฝาย ฝายมีสถานะเปนพ่ีสาวคนโต ครอบครัวของ
ฝานมีความสนิทสนมกันดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฝายกับพอมากที่สุดในบาน บทบาทหนาที่ที่
ฝ ายจะตองรับ ผิดชอบคือ  งานบ าน  และ
บางครั้งฝายก็จะตองชวยแมสระผมใหกับ
ลูกคา เน่ืองจากบานฝายเปดเปนรานเสริมสวย 

ฝายเปนนองเล็กที่สุดภายในคนที่พักอยูในหอง
เดียวกัน ความสัมพันธของคนภายในหองจะ
เปนลักษณะแบบถอยทีถอยอาศัย และมีการ
สรางเง่ือนไขในการอยูรวมกัน 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงการประกอบสรางของประชากรศึกษาหลักภายในพ้ืนที่บานและพ้ืนที่หอพักหญิง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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นอกจากการประกอบสรางของประชากรศึกษาท่ีเกิดภายในพื้นท่ีบานและพ้ืนท่ีหอพักหญิง
แลว การประกอบสรางยังนําไปสูการแสดงออกของภาพตัวแทนความเปนหญิงท่ีประชากรศึกษา
หลักไดแสดงออกมาผานรางกาย และบุคลิก ซ่ึงประชากรศึกษาหลักแตละคนมีมีภาพตัวแทนใน
ลักษณะแบบใด ซ่ึงในตารางตอไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางท้ังในพ้ืนท่ีบานและพ้ืนท่ี
หอพักหญิง 

 
 ภาพตัวแทนในพ้ืนท่ีบาน ภาพตัวแทนในพ้ืนท่ีหอพักหญิง 

นุน ความออนหวาน เรียบรอย และเปนคนที่คอย
เอาใจใสตอคนรอบขาง ภาพตัวแทนของผูหญิง
ในอดีต จากการปลูกฝงจากรุนสูรุน เชน ความ
ออนหวาน ความเปนแมบานแมเรือน ดูแลบาน 
ทําอาหาร เปนตน 

ภาพตัวแทนของการดูแลเอาใจใส  และมี
ความเปนแมบานแมเรือน  

จะเอ เปนผูหญิงสมัยใหม และมีความมั่นใจในตัวเอง 
และในวัย เ ด็กจะ เอ จะ เลนอยู ในกลุมของ
เด็กผูชาย 

จะเอยังคงเปนผูหญิงสมัยใหมที่มีความมั่นใจ  

เบลล เบลลเปนผูหญิงที่มีความรับผิดชอบตองทํางาน
ทั้งในบานและนอกบาน และเปนผูหญิงที่มี
กระฉับกระเฉงและมีความคลองตัว   

เบลลเปนผูหญิงที่มีความความคลองแคลว 
และกระฉับกระเฉง  

ดรีม ดรีม เปนผูหญิงที่มีภาพตัวแทนของความ
เขมแข็ง เปนผูหญิงที่ภาพตัวแทนของความเปน
ชายผสมอยูดวย คือดรีมมีลักษณะที่หาว จาก
การอบรมท่ีเขมงวดจากพอ 

ดรีมเปนผูหญิงที่มีลักษณะที่ของความมั่นใจ
และลักษณะคลายกับผูชาย 

ฝาย ฝายดูเปนผูหญิงคอนขางออนหวาน และสุภาพ 
ฝายเปนผูหญิงที่ถูกดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
เปนอยางดี 

ภาพของผูหญิงที่มีความออนหวาน และมี
ลักษณะของความเปนหญิงที่ลักษณะขี้ออน 

 
ตารางที่ 5.2   แสดงใหเห็นความแตกตางของภาพตัวแทนของประชากรศึกษาหลักทั้งภายในพ้ืนที่บานและพื้นที่
หอพักหญิง  
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จากตารางท่ี 5.1 และ 5.2 แสดงใหเห็นถึงการประกอบสรางของประชากรศึกษาหลัก ดังท่ี
กลาวไวในบทที่ 2 ซ่ึงอภิญญาไดกลาวถึงการประกอบสรางนั้นจะประกอบดวย “สังคม วัฒนธรรม 
และบทบาทหนาท่ี” ซ่ึงส่ิงเหลานี้ไดแสดงผานประชากรศกึษาในลักษณะของภาพตวัแทน ซ่ึงภาพ
ตัวแทนท่ีผูวิจยัไดกลาวไปนัน้ เปนส่ิงท่ีผูวจิัยไดจากการทําความรูจักตอตัวประชากรศึกษา โดยผาน
ภาพลักษณภายนอก และการเขาไปเก็บขอมูลโดยการศึกษาถึงพฤติกรรมและการใชชีวิตประจําวัน
ของประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 คน 
 จากตารางน้ันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการประกอบสรางและภาพตัวแทน 
จากส่ิงท่ีถูกประกอบสรางจากพ้ืนท่ีบานนั้นกอใหเกิดการสรางภาพตัวแทนในแบบหนึ่ง แตอยางไร
ก็ตามภาพตัวแทนนั้นยังไปปรากฏอยูบนพื้นท่ีหอพักหญิงดวยเชนเดียวกัน ดังตอไปนี้ นุน ท่ีมีภาพ
ตัวแทนของความเปนหญิงท่ีดูแลเอาใจใสตอคนรอบขาง มีความเปนแมบานแมเรือน ท้ังในพื้นท่ี
บานและพ้ืนท่ีหอพักหญิง เนื่องจากการประกอบสรางภายในพ้ืนท่ีบานนั้นเกิดจากการปลูกฝงจาก
ยายและแม รวมไปถึงบทบาทหนาท่ีท่ีนุนไดรับในการดูแลนองๆ และดูแลผูสูงอายุท่ีบานดวย 
รวมท้ังเม่ือนุนอยูหอพักแลวนุนยังคงมีบทบาทเปนพี่คนโต ทําใหนุนยังคงมีภาพตัวแทนภายใน
หอพักหญิงคลายกับในพื้นท่ีบาน สําหรับจะเอ ท่ีมีภาพตัวแทนของผูหญิงสมัยใหมท่ีมีความม่ันใจ
ในตัวเอง อาจจะเปนเพราะความสนิทสนมและอยูในกลุมของพี่ชาย ซ่ึงอยูในกลุมของคนท่ีเปน
ผูใหญกวา อาจจะทําใหจะเอนั้นมีลักษณะของความเปนชายในการกลาคิดกลาตัดสินใจ หรือบุคลิค
ท่ีแตกตางออกไปจากนุนท่ีมีความเปนแมบาน และเปนคนชอบดูแลเอาใจใสผูอ่ืน และในความเปน
ผูหญิงท่ีม่ันใจในตัวเองนั้นยังคงเปนภาพตัวแทนท่ีติดตัวจะเอ และไปปรากฏอยูบนพื้นท่ีหอพัก
หญิงดวยเชนเดียวกัน สําหรับเบลลเด็กผูหญิงท่ีมีความรับผิดชอบท้ังการทํางานในบานและนอก
บาน  จากการบทบาทของพ่ีสาว   สงผลใหเบลลนั้นมีภาพตัวแทนความเปนหญิงท่ีมีความ
กระฉับกระเฉง คลองตัว และเม่ือเบลลยายมาอยูท่ีหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว 
เบลลยังคงภาพตัวแทนเดิมถึงแมจะไมไดมีบทบาทของความเปนพี่แลวก็ตาม แตภาพตัวแทนนั้น
เกิดจากความรับผิดชอบท่ีติดตัวมาจากพื้นท่ีบาน จากงานท่ีเบลลทํา ถึงแมเบลลจะเปนนักศึกษา
เบลลยังคงทํางานไปดวย สําหรับดรีม ดรีมก็มีภาพตัวแทนของความเปนผูหญิงสมัยใหมและมีภาพ
ตัวแทนของความเขมแข็ง มีลักษณะของความเปนชายผสมอยูดวย ซ่ึงเกิดจากการประกอบสรางจาก
ครอบครัว ท่ีสอนใหดรีมเปนคนกลาคิด กลาตัดสินใจ รวมไปถึงการอบรมที่เขมงวด จากการ
ประกอบสรางของดรีมในพ้ืนท่ีบาน มาสูพื้นท่ีหอพักหญิงนั้น ยังคงมีภาพตัวแทนท่ีคลายกับภาพตัว
แทนที่เกิดข้ึนภายในบานใหเห็นเชนเดียวกับประชากรศึกษาคนอื่นๆ ถึงแมวาสถานะและบทบาท
จะแตกตางออกไปจากพ้ืนท่ีบานก็ตาม เชนเดียวกับฝาย เม่ืออยูบานฝายจะมีสถานะเปนพี่สาว แต
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เม่ือมาอยูหอพักจะมีสถานะเปนนองคนเล็ก แตฝายก็ไดนําภาพตัวแทนท่ีความออนหวาน และสุภาพ 
ท่ีถูกประกอบสรางมาจากพื้นท่ีบานยังคงปรากฏบนพ้ืนท่ีหอพักหญิงดวย  
 จากส่ิงท่ีกลาวไปขางตน จะเห็นไดวาประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 คนท่ีไดยายจากพ้ืนท่ีบาน
มาสูพื้นท่ีหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมนั้น ยังคงแสดงใหเห็นไดวา การแสดงออกของภาพ
ตัวแทนของท้ังสองพื้นท่ีนั้น มีการแสดงออกของภาพตัวแทนความเปนหญิงท่ีใกลเคียงกัน และจาก
ภาพตัวแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีผูวิจัยไดพบนั้น เม่ือยอนกลับไปมองถึงส่ิงท่ีประกอบสรางในสวนของ 
“สังคม วัฒนธรรม และบทบาทหนาท่ี” ท่ีแตกตางกันของประชากรศึกษาแตละคนนั้น ทําใหเกิด
ภาพตัวแทนท่ีแตกตางกันออกไป  
 จากความแตกตางกันของภาพตัวแทนท่ีประชากรศึกษาแตละคนนั้นมีการประกอบสรางท่ี
แตกตางกันไป ทําใหประชากรศึกษาหลักนั้นมีลักษณะความเปนอยูและความสัมพันธกับประชากร
ศึกษารองท่ีอาศัยภายในหองพักเดียวกัน มีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปดวย 

จากการเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นท่ีหองพักภายในหอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม จาก
ประชากรศึกษาหลักจํานวน 5 คน ท่ีอาศัยในแตละหองพัก และประชากรศึกษารองอีกจํานวน 11 
คน ท่ีอาศัยแยกตามหองท่ีประชากรศึกษาหลักไดพักอาศัย และภายในหองพักแตละหองนั้น
ลักษณะของการอยูรวมกันท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงดูไดจากตารางตอไปนี้ 
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  ภาพตัวแทนในพ้ืนท่ีหอพักหญิง ลักษณะความสัมพันธและการอยูรวมกันระหวางประชากรศึกษา
หลักและประชากรศึกษารอง 

นุน ภาพตัวแทนของการดูแลเอาใจ
ใส และมีความเปนแมบานแม
เรือน 

ภายในหองนุนน้ันมีการสรางพ้ืนที่สําหรับการทํากิจกรรม
สาธารณะ มีการสรางกิจกรรมที่หลากหลายภายในหอง และคน
ภายในน้ันมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีลักษณะการเปนอยูแบบ
ถอยทีถอยอาศัย  

จะเอ จะเอยังคงเปนผูหญิงสมัยใหมที่มี
ความมั่นใจ 

การเปนอยูภายในหองของจะเอน้ัน เปนความสัมพันธในลักษณะ
ที่แบงแยกกัน ตางคนตางอยู ลักษณะการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ัน
จะเปนลักษณะของกิจกรรมสวนตัว ไมมีการใชพ้ืนที่ในลักษณะที่
เปนกิจกรรมสาธารณะ  

เบลล เบลลเปนผูหญิงที่มีความความ
คลองแคลว และกระฉับกระเฉง 

ลักษณะการใชพ้ืนที่ภายในหองของเบลลน้ันมีทั้งกิจกรรมที่เปน
สวนตัวและกิจกรรมที่เปนสาธารณะ  มีการอยูรวมกันแบบเคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน  

ดรีม ดรีมเปนผูหญิงที่มีลักษณะที่ของ
ความมั่นใจและลักษณะคลายกับ
ผูชาย 

การอยูรวมกันภายในหองของดรีมน้ัน จะมีการแบงแยกระหวางด
รีม ก๊ิบ และกุกไก สําหรับการใชพ้ืนที่น้ันจะมีทั้งกิจกรรมที่เปน
สวนตัว และกิจกรรมที่เปนสาธารณะ ในลักษณะกิจกรรมที่เปน
สาธารณะนั้น จะมีเพียงดรีมและก๊ิบเปนผูใชงาน เน่ืองจากวากุกได
มีความสนิทสนมกับคนภายในหองพักเดียวกัน กุกไกจึงจะกลับ
เขามานอนในเวลาที่หอพักใกลจะปดแลว 

ฝาย ภาพของผูหญิงที่มีความ
ออนหวาน และมีลักษณะของ
ความเปนหญิงที่ลักษณะขี้ออน 

ภายในหองของฝายน้ัน คนภายในหองมีความเปนอยูแบบถอยที
ถอยอาศัย ภายในหองมีการสรางเง่ือนไขในการอยูรวมกัน 
ลักษณะกิจกรรมภายในหองมีการใชพ้ืนที่ทั้ในลักษณะงกิจกรรม
ที่เปนสวนตัวและกิจกรรมที่เปนสาธารณะ  

 
ตารางที่ 5.3   ตารางแสดงลักษณะของการอยูรวมกันภายในหองระหวางประชากรศึกษาหลักและประชากรศึกษา
รอง(กิจกรรมที่นํามาใสในตารางขางลางน้ีเกิดจากการเขาไปเก็บขอมูลในพ้ืนที่หอพักหญิงของประชากรศึกษา) 
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จากตารางท่ี 5.3 แสดงใหเห็นถึงลักษณะความสัมพันธของแตละหองท่ีอาศัยอยูรวมกันนั้น 
ตางก็มีวิธีท่ีจะปรับตัวเขาสูพื้นท่ีสาธารณะและความเปนสาธารณะ ในการอาศัยอยูรวมกันดวยวิธีท่ี
แตกตางกัน เชน การอยูรวมกันโดยอาศัยเง่ือนไขเปนตัวกลาง เพื่อไมใหเกิดปญหาระหวางการอยู
รวมกัน1 และหองของเบลลท่ีเปนการอยูกันอยางเคารพสิทธิของกันและกัน ซ่ึงจะแตกตางกัน
ออกไปจากหองของนุน ท่ีไมไดสรางเงื่อนไขในการอยูรวมกัน ประชากรศึกษาท่ีอาศัยอยูภายใน
หองพักเดียวกันนั้นตางอยูกันอยางถอยทีถอยอาศัย อาจจะเปนไปไดวาท้ังสามคนนั้นมีความสนิท
สนมกันกันมากกอนก็เปนได  

ในขณะเดียวกัน หองของจะเอและหองของดรีมนั้นประชากรศึกษาตางสรางพื้นท่ีความ
เปนพื้นท่ีข้ึนมาภายในหองพัก จึงทําใหการอยูรวมกันดําเนินไปคอนขางลําบาก  จะสังเกตไดจาก
ตารางท่ีแสดงไวขางตนวา สําหรับท้ังสองหองมีลักษณะการเปนอยูอยางไมมีกฎเกณฑ อาจจะสงผล
ใหประชากรศึกษาแตละคนนั้น ทําส่ิงตางๆ โดยท่ีไมสนใจตอประชากรศึกษาคนอ่ืนท่ีอาศัยอยู
รวมกัน ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความไมพอใจตอประชากรศึกษาคนอ่ืน และส่ิงนี้สงผลใหเกิดความ
แบงแยกข้ึนภายในหองพัก เชน หองของจะเอ จะเปนหองท่ีประชากรศึกษาท้ังสามคนไมมีความ
สนิทสนมกัน เห็นไดจากการใชพื้นท่ีภายในหองพัก ท่ีจะมีการแบงแยกเคร่ืองเรือนอยางชัดเจน2 
สําหรับหองของดรีมนั้นจะแตกตางออกไปจากหองของจะเอ คือ หองของดรีมนั้นจะมีการแบงแยก
ออกเปน 2 กลุมดวยกัน คือ ดรีมและกิ๊บ ในสวนของกุกไกนั้นจะแยกตัวออกมา3 จะเห็นไดจากการ
ใชและครอบครองพื้นท่ีของกุกไกท่ีแสดงไวในบทท่ี 4  
 

5.1.2 การใชพืน้ท่ีและการใหความหมาย 
จากบทที่ 4 ในสวนของการใหความหมายที่ประชากรศึกษาหลักมีตอพื้นท่ีท่ีประชากร

ศึกษานั้นครอบครอง โดยผูวิจัยมุงประเด็นถึงลักษณะของการที่ประชากรศึกษานั้นไดให
ความหมายตอพื้นท่ีท่ีประชากรศึกษาไดครอบครอง  

จากการเขาไปเก็บขอมูลภาคสนามพบวา การใหความหมายถึงคําวา “พื้นท่ีสวนตัว” นั้น
แบงไดเปน 2 นัยยะดวยกันคือ พื้นท่ีสวนตัวท่ีเปนในลักษณะของ “นามธรรม” เชน การนึกคิด หรือ
ทางดานความรูสึกตางๆท่ีเปนสวนตัวท่ีไมมีขอบเขตชัดเจนในการแสดงขอบเขตการครอบครอง 
และสวนท่ีเปน “รูปธรรม” เชน กิจกรรม ซ่ึงเปนการแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีแสดงผานพื้นท่ีทาง
สถาปตยกรรม สามารถจับตองและมองเห็นได  

                                                           
1 สามารถยอนกลับไปอานรายละเอียดไดในบทท่ี 4 ในสวนหองของฝาย 
2 สามารถกลับไปดูรายละเอียดไดในบทท่ี 4 ในสวนหองของจะเอ 
3 สามารถกลับไปดูรายละเอียดไดในบทท่ี 4 ในสวนหองของดรีม 
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จากมุมมองในการมองพ้ืนท่ีสวนตัว มีท้ังสวนท่ีเปนรูปธรรมและสวนท่ีเปนนามธรรม งาน
ช้ินนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการซอนทับในการครอบครองพื้นท่ีระหวาง พื้นท่ีทางสถาปตยกรรมท่ี
สามารถจับตองและมองเห็นได กับพื้นท่ีทางสังคมท่ีเปนนามธรรม ซ่ึงจะนําไปสูขอเสนอแนะใน
ระดับนโยบาล และการออกแบบหองภักภายในหอพักหญิง  
 สําหรับการใหความหมายตอพื้นท่ีสาธารณะสําหรับประชากรศึกษาหลักนั้น จะเปน
ความคิดท่ีเกิดจากการใชงานตอพื้นท่ีสาธารณะ และเกิดจากจํานวนคนท่ีเขาไปใชงาน  
 

 การใชพ้ืนท่ีและการใหความหมายตอพ้ืนท่ี
สาธารณะในพื้นท่ีบาน 

การใชพ้ืนท่ีและการใหความหมายตอพ้ืนท่ี
สาธารณะในพื้นท่ีหอพักหญิง 

นุน กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในบานสวนใหญเปนกิจกรรม
สาธารณะที่ เ กิดขึ้นระหวางนุนและบุคคลใน
ครอบครั ว  ซึ่ ง ถื อได ว า เป น กิจกรรมระ ดับ
สาธารณะที่เกิดขึ้นในบาน 

หองพักเปนพ้ืนที่สาธารณะ เน่ืองจากวาภายใน
หองน้ันเปนพ้ืนที่ที่ใชรวมกันกับเพ่ือนคนอื่น 

จะเอ พ้ืนที่ภายในบานน้ันมีคนอื่นเขาไปใชรวมดวยแลว 
ถือไดวาพ้ืนที่น้ันเปนพ้ืนที่สาธารณะในระดับของ
บาน 

จะ เอ ใหความหมายถึงหองพัก เปน พ้ืนที่
สาธารณะจากการอยูรวมกับคนที่ไมรูจักกันมา
กอน และการใชพ้ืนที่ภายในหองพัก 

เบลล จากความหมายของพ้ืนที่สวนตัวแลว อาจจะกลาว
ไดวาพ้ืนที่อื่นๆ ภายในบาน นอกเหนือจากพ้ืนที่
ห อ งนอน น้ันจะกล าย เป น พ้ืนที่ ส า ธ า รณะ
สําหรับเบลล 

จากการอยูรวมกันของคนภายในหองพักมี
ความสนิทสนมกัน จึงทําใหพ้ืนที่สาธารณะ
กลายเปนพ้ืนที่สวนตัว 

ดรีม จากความคุนชินในการใชพ้ืนที่รวมกับคนอื่นจึงไม
ทําใหดรีมแบงแยกในเรื่องของพื้นที่ 

ดรีมใหความหมายตอพ้ืนที่หอพักเปนพ้ืนที่
สาธารณะ เพราะวาเปนการใชงานรวมกับ
บุคคลอื่น 

ฝาย จากความเปนสวนตัวของฝาย  และความเปน
สวนตัวของครอบครัวในพ้ืนที่บานที่ไปซอนทับ
อยูบนพ้ืนที่สาธารณะซึ่งก็ คือ “พ้ืนที่รานเสริม
สวย” 

จากความสนิทสนมของคนภายในหองพัก ทํา
ใหพ้ืนที่สาธารณะนั้นกลายเปนพ้ืนที่สวนตัว 

 
ตารางที่ 5.4 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการใชพ้ืนที่และการใหความหมายตอพ้ืนที่สาธารณะระหวางพ้ืนที่
สวนตัวภายในบานและพื้นที่สาธารณะภายในหอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ในการใหความหมายสําหรับพื้นท่ีสวนตัวและพื้นท่ีสาธารณะสําหรับประชากรศึกษาหลัก
นั้น แสดงใหเห็นไดวาพื้นท่ีนั้นจะเปนพื้นท่ีสวนตัวหรือพื้นท่ีสาธารณะน้ันไมไดเกิดจากจํานวนคน
ท่ีเขาไปใชงานเพียงอยางเดียว การใหความหมายตอพื้นท่ีของประชากรศึกษาหลักนั้นจะมี
สวนประกอบทางดานทางรูสึกดวย เชน นุน ท่ีตองอาศัยหองเดียวกับแม และเบลลท่ีตองอยูหอง
เดียวกับนองสาว พื้นท่ีสวนตัวนั้นไมไดเกิดจากการใชงานคนเดียวจึงทําใหเปนพื้นท่ีสวนตัว แตเกิด
จากความคุนเคยและความสัมพันธของคนในครอบครัว ทําใหพื้นท่ีนั้นกลายเปนพื้นท่ีสาธารณะ 
 สวนตอไปนี้จะเปนตารางแสดงถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในหองพักซ่ึงตองการจะแบงใหเห็น
ระหว างกิ จกรรมท่ี เปนสวนตัวและกิจกรรมท่ี เปนสาธารณะภายในหองพักหญิงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมของประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 คน โดยจะแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน   
แตละชวงเวลาท่ีผูวิจัยเขาไปทําการเก็บขอมูล  ต้ังแตเวลา 18:00 – 22:00 น.  
  

 

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             
งานอดิเรก             
ดูโทรทัศน             
ดูหนัง             
พูดคุย             

กิจกรรมสวนตัว             

ออกไปขางนอก             
ทําการบาน             
นอน             
เก็บของ             
อาบนํ้า             

 
ตารางที่ 5.5 แสดงกิจกรรมของหองพักที่นุน 
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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 

กิจกรรมสาธารณะ             

ทานอาหาร             
ตีปงปอง             
แอโรบิค             
งานอดิเรก             
ดูโทรทศัน             
ดูหนัง             
พูดคุย             

กิจกรรมสวนตัว             

ออกไปขางนอก             
ทําการบาน             
นอน             
เก็บของ             
อาบน้ํา             

 

ตารางที่ 5.6 แสดงกิจกรรมของหองพักที่จะเอ 
 

 

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 

กิจกรรมสาธารณะ             

ทานอาหาร             
ตีปงปอง             
แอโรบิค             
งานอดิเรก             
ดูโทรทศัน             
ดูหนัง             
พูดคุย             

กิจกรรมสวนตัว             

ออกไปขางนอก             
ทําการบาน             
นอน             
เก็บของ             
อาบน้ํา             

 

 

ตารางที่ 5.7 แสดงกิจกรรมของหองพักที่เบลล 
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18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 

ดรีม กิ๊ป กุกไก ดรีม กิ๊ป กุกไก ดรีม กิ๊ป กุกไก ดรีม กิ๊ป กุกไก 

กิจกรรมสาธารณะ             

ทานอาหาร             
ตีปงปอง             
แอโรบิค             
งานอดิเรก             
ดูโทรทศัน             
ดูหนัง             
พูดคุย             

กิจกรรมสวนตัว             

ออกไปขางนอก             
ทําการบาน             
นอน             
เก็บของ             
อาบน้ํา             

 

ตารางที่ 5.8 แสดงกิจกรรมของหองพักที่ดรีม 
 

 

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 

กิจกรรมสาธารณะ                 

ทานอาหาร                 
ตีปงปอง                 
แอโรบิค                 
งานอดิเรก                 
ดูโทรทศัน                 
ดูหนัง                 
พูดคุย                 

กิจกรรมสวนตัว                 

ออกไปขางนอก                 
ทําการบาน                 
นอน                 
เก็บของ                 
อาบน้ํา                 
 

ตารางที่ 5.9 แสดงกิจกรรมของหองพักที่ฝาย 
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จากท่ี 5.5 - 5.9 ตารางท่ีไดเสนอไปนั้น แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ 4 ข้ันตอนท่ีไดกลาว
ไปขางตน คือ การตระหนักรูถึงพื้นท่ีใชสอยท่ีถูกกําหนดข้ึนและประชากรศึกษาท่ีอาศัยอยูรวมกัน
นั้นเกิดความตองการในการใชพื้นท่ีท่ีเหมือนกัน จึงทําใหเกิดการคิดถึงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีภายใน
หองพักเพื่อท่ีจะตอบสนองตอความตองการ และการตัดสินใจรวมกันของคนท่ีอาศัยภายในหอง 
และนําไปสูการลงมือปรับเปล่ียนพื้นท่ีภายในหองพักเพื่อตอบสนองตอกิจกรรมท่ีตองการจะ
เพิ่มเติม จากตารางท่ีแสดงไปขางตนจะแบงกลุมวิเคราะหใน 2 ประเด็นดวยกันคือ ประเด็นแรก คือ  

- ประเด็นแรก คือ กิจกรรมสวนตัวและกิจกรรมสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงเวลา 
ของประชากรศึกษาท้ัง 11 คน โดยจะพูดถึงลักษณะการใชพื้นท่ีภายในหองพักถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ภายในหอง โดยจะกลาวถึง การใชพื้นท่ีภายในหองพักซ่ึงในการใชพื้นพท่ีก็จะจัดกลุมไดออกเปน
กลุมยอยคือ กลุมท่ีมีการสรางกิจกรรมใหม และอีกกลุมคือกลุมท่ีไมมีการสรางกิจกรรมใหม 

- ประเด็นท่ีสอง คือ วิเคราะหถึงการใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลาสําหรับการใชพื้นท่ี
ภายในหองพักในแตละชวงเวลา สําหรับในสวนนี้จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคนท่ีอาศัย
อยูภายในหองพักเดียวกัน   
 จากประเด็นท่ี 1 เกี่ยวของกับกิจกรรมสวนตัวและกิจกรรมสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในแตละ
ชวงเวลาของประชากรศึกษาทั้ง 11 คน จากตารางขางตนนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนภายในหองพักในสวนของกิจกรรมสวนตัวและกิจกรรมสาธารณะแลว จากการใชพื้นท่ี
หองพักนั้นแบงออกเปน 2 กลุมดวยกันคือ  

1) กลุมแรก จะมีการสรางกิจกรรมใหมข้ึนภายในหองพัก เชน หองของนุน จะเห็นไดวา
มีกิจกรรมที่หลากหลายภายในหองพัก ในขณะท่ีหองพักแตละหองมีขนาดเทากัน แตสําหรับหอง
นุนแลวมีการปรับเปล่ียนหองพักเพื่อการตอบสนองความตองการในแตละชวงเวลา และความ
ตองการของแตละคน(ดูในตารางท่ี 5.4) ในขณะเดียวกัน หองของดรีม และฝายนั้น ก็มีการสราง
กิจกรรมใหมท่ีคลายๆ กัน แตก็ไมไดหลากหลายเหมือนกับหองของนุน และกลุมจะท่ี ไมไดสราง
กิจกรรมใดเพิ่มเติมจากพื้นท่ีใชสอยท่ีถูกกําหนดไวเดิม(พื้นท่ีใชสอยสําหรับการอานหนังสือ สวน
เก็บของ และเตียงนอน)  คือหองของจะเอ จากตารางท่ีนําเสนอไปในสวนของการประกอบสรางใน
พื้นท่ีบาน และพ้ืนท่ีหอพักหญิง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธบางอยางระหวางเพศสภาพ 
(ประชากรศึกษาหลัก) กับพื้นท่ี แบงไดเปน 2 กลุมใหญดวยกันคือ กลุมแรกจะเปนกลุมของการอยู
อาศัยรวมกันของประชากรศึกษาภายในหอง ท่ีมีลักษณะการอยูอาศัยแบบ “ถอยทีถอยอาศัย” จาก
ความเปนอยูในลักษณะนี้สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนของประชากรที่อาศัยในหองดวย
เดียวนั้นมีความสนิทสนมกัน มีการชวยเหลือและแบงปน ในลักษณะของการใชพื้นท่ีภายในหอง 
จะเห็นไดจากหองของ นุน เบลล และฝาย สําหรับหองของเบลลและหองของฝายนั้นจะมีความ



144 
 

 

แตกตางออกไปจากหองของนุนตรงท่ี หองของเบลลและฝายนั้นจะมีการสรางเกณฑหรือเง่ือนไข
ในการอยูรวมกัน  เชน หองของฝาย กิจกรรมการดูโทรทัศนภายในหองพักจะไมเกิดข้ึนเม่ือมีคน
อานหนังสือหรือทําการบานอยู(อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดในสวนของฝายในบทที่ 4) หรือหองของ
เบลลจะนึกถึงการเคารพสิทธิของผูอ่ืน โดยการรบกวนกัน เชน สําหรับคนท่ีตองการจะอานหนังสือ
ในขณะที่มีคนนอนหลับ คนภายในหองก็จะใชโคมไฟของตัวเองเปนตน (อานรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดในสวนของเบลลในบทท่ี 4) จากการสรางเง่ือนไขสําหรับหองของเบลลและฝายนั้น อาจจะ
เปนไปไดวาเกิดการจากปลูกฝงมาจากท่ีบานท่ีมีความเขมงวด เชน ฝายก็จะถูกควบคุมในเร่ืองของ
การออกไปเลนนอกบานกับเพื่อน เบลลจะเปนในลักษณท่ีมีหลักเกณฑและความรับผิดชอบมาก ซ่ึง
แตกตางออกไปจากบานของนุนท่ีมีความเปนอยูอยางถอยทีถอยอาศัย มีความสนิทสนมกันภายใน
ครอบครัว ซ่ึงตัวนุนเองไมไดถูกอบรมส่ังสอนอยางเขมงวดหรือการความรับผิดชอบเทากับเบลล 
ถึงทําใหท้ังสามคนนั้นมีวิธีการในการอาศัยอยูภายในหอพักนั้นในลักษณะท่ีแตกตางกัน อยางไรก็
ตามจากการปรับตัวในการอยูหอพักเม่ือยอนกลับไปมองท่ีพื้นท่ีบานแลวพบวา ท้ังนุนและเบลลคน
นั้นไมมีหองสวนตัวเปนของตัวเอง คือ นุนจะพักหองเดียวกับแม เบลลจะพักหองเดียวกับนองสาว 
ซ่ึงส่ิงนี้อาจจะเปนส่ิงท่ีทําใหนุนและเบลลปรับตัวไดงายเม่ือจะตองอาศัยรวมหองกับประชากร
ศึกษารอง สําหรับฝายแลว ฝายจะมีหองสวนตัวเปนของตัวเอง แตการปรับตัวของฝายนั้นอาจจะเกิด
จากความออนหวานออนโยน เลยทําใหประชากรศึกษาท่ีอยูรวมกันรูสึกเปนมิตร จึงทําใหฝายไมมี
ปญหากับประชากรศึกษารวมหอง 

2) กลุมท่ีสอง จะเปนกลุมท่ีมีการแบงแยกหรือแบงกลุมกันภายในหองพัก เชน หองของ
จะเอ คนภายในหองไมมีความสนิทสนมกัน และมีการแบงแยกโดยการแสดงผานการใชพื้นท่ีโดย
จะเห็นไดชัดเจนในสวนของโตะเขียนหนังสือท่ีมีการวางแยกออกจากกัน (อานเพ่ิมเติมไดในสวน
ของจะเอ) สําหรับหองของดรีมนั้นจะเปนการแบงกลุมระหวางดรีมและกิ๊บจะมีความสนิทสนมกัน 
สวนกุกไกนั้นไมสนิทกับใครภายในหอง จึงทําใหกุกไกกําหนดและสรางขอบเขตของพ้ืนท่ีความ
เปนสวนตัวข้ึน โดยสรางนําผาหมมาปดลอมเตียงนอนของกุกไก ซ่ึงการสรางพื้นท่ีแบบนี้อาจจะทํา
ใหเกิดความรูสึกแปลกแยกออกไปดรีมและกิ๊บ การปฏิสัมพันธระหวางท้ังสามคนจึงมีนอย ทําให
เกิดการแบงแยกก็เปนได จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกลุมนี้เม่ือกลับไปทบทวนถึงการประกอบสรางท่ีเกิด
จากครอบครัวแลว พบวา ดรีมและจะเอนั้น มีหองสวนตัวเปนของตัวเอง ส่ิงนี้อาจจะเปนสวนหนึ่งท่ี
ทําใหมีปญหาเร่ืองการปรับตัว เชน  ดรีมเม่ืออยูบานนั้น จะถูกทางบานดูแลอยางเขมงวด เม่ือยายมา
สูพื้นท่ีหอพักแลวดรีมอาจจะตองการอิสระในการใชชีวิต และเม่ือตองมาอาศัยอยูรวมกับประชากร
ศึกษาคนอ่ืนจึงตองใชเวลาปรับตัวอยูมาก สวนจะเอนั้นถูกดูแลเอาใจใสจากท่ีบาน และจะสนิทสนม
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อยูกับกลุมผูชาย เม่ือจะตองมาอาศัยรวมหองกับคนท่ีไมรูจัก และนอกจากจะตองปรับตัวในเร่ือง
ของการเรียนแลว การที่จะปรับตัวเขาหาคนท่ีไมรูจักอาจจะเปนเร่ืองยากสําหรับจะเอก็เปนได 

ประเด็นท่ีสอง วิเคราะหถึงการใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลาสําหรับการใชพื้นท่ีภายในหองพัก
ในแตละชวงเวลา จะเห็นไดวากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนท้ังกิจกรรมสวนตัวและกิจกรรมสาธารณะน้ันถา
สังเกตใหดีแลวจะพบวา กิจกรรมภายในหองพักนั้นจะแบงออกเปน 3 กลุมดวยกันคือ กลุมท่ีเนนท่ี
กิจกรรมสาธารณะ ซ่ึงไดแกหองนุน กลุมท่ีสองเปนกลุมท่ีจะเปนกลุมท่ีมีการทํากิจกรรมระหวาง
กิจกรรมสวนตัวและกิจกรรมสาธารณะเทาๆกัน ไดแก หองเบลล หองดรีม และหองฝาย กลุมท่ีสาม 
จะเปนกลุมท่ีสามเปนกลุมท่ีมีเฉพาะกิจกรรมสวนตัวเพียงอยางเดียว ไดแกหองของจะเอ  

ในเร่ืองของกิจกรรมสวนตัวและกิจกรรมสาธารณะในท้ังสามกลุมนั้น แสดงใหเห็นไดถึง 
ความสัมพันธของคนท่ีพักอาศัยภายในหองเดียวกัน ซ่ึงอาจกลาวไดวา หองของนุนนั้นมีความสนิท
สนมกันมากท่ีสุด โดยมีความเปนอยูแบบ “ถอยทีถอยอาศัย” ความสนิทสนมนั้นกอใหเกิดการสราง
กิจกรรมใหมภายในหองพักข้ึนดังท่ีแสดงใหเห็นในตารางท่ี 5.5 สําหรับกลุมท่ีสองนั้นเปนกลุมท่ีอยู
ในระดับปานกลางเม่ือเทียบกับกลุมแรกและกลุมท่ีสาม คือไมไดเนนถึงการสรางกิจกรรมใหมเขา
มาในพื้นท่ี สวนสําหรับกลุมสุดทายคือหองของจะเอ จากตารางท่ี 5.6 แสดงใหเห็นไดถึง
ความสัมพันธของคนท่ีอาศัยอยูภายในหองเดียวกันไมมีความสัมพันธอันดีตอกันแสดงใหเห็นได
ผานตารางแสดงลักษณะการใชพื้นท่ีภายในหองคือภายในหองไมมีกิจกรรมท่ีเปนกิจกรรม
สาธารณะ ซ่ึงอาจจะความไดวาภายในหองนั้นไมมีความสนิทสนมหรือมีความสนิทสนมกันนอย
มาก 
 จากการเก็บขอมูลภาคสนามในสวนของการใหความหมายตอคําวา “พื้นท่ีสวนตัว” ของ
ประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 คนท่ีผูวิจัยไดนํามาตีความนั้นมีดังนี้  
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 การใชพ้ืนท่ีและการใหความหมายตอพ้ืนท่ี

สวนตัวในพ้ืนท่ีบาน 
การใชพ้ืนท่ีและการใหความหมายตอพ้ืนท่ี

สวนตัวในพ้ืนท่ีหอพักหญิง 

นุน คํานึงถึงเรื่องกิจกรรมที่จะทําในพื้นที่สวนตัว
มากกวาที่จะมองไปในดานของความหมาย นุน
มองหองนอนเปน พ้ืนที่ส วนตัว เพราะนุน
สามารถทํากิจกรรมตางๆไดอยางไมรูสึกเขินอาย 
เชน  การอานหนังสือการ ตูน  อยางไรก็ตาม
กิจกรรมที่นุนทําน้ัน นุนไมไดกําหนดพ้ืนที่ที่
ชัดเจน 

สวนน้ีมันเหมือนเปนพ้ืนที่สวนตัวที่ไมมีคนเขา
มายุ ง  ถึ งแมว า นุนจะใชมันสํ าหรับการคุย
โทรศัพทเปนสวนใหญ แตมันก็รูสึกเหมือนวา
ไมมีใครมาวุนวาย นุนจึงไดสรางพ้ืนที่บริเวณ
ขางโตะเขียนหนังสือขึ้น เปนพ้ืนที่เล็กสําหรับ
น่ังคุยโทรศัพท 

จะเอ พ้ืนที่สวนตัวสําหรับจะเอไมไดมีความหมาย
พิเศษนอกจากลักษณะของการเขาไปใชงานใน
พ้ืนที่ของความเปนสวนตัว ซึ่งเปนพ้ืนที่สําหรับ
จะเอคนเดียว  

จะเอคํานึงถึงลักษณะของการใชพ้ืนที่จากการถูก
เห็นจากคนอื่นที่ไมใชคนในครอบครัว 

เบลล เบลลไดสรางพ้ืนที่นามธรรมขึ้น  โดยไมมี
ขอบเขตภายในบาน และสําหรับหองนอน ใน
ความหมายของ “พ้ืนที่สวนตัว” ของเบลลน้ัน 
เกิดจากการใชพ้ืนที่อันเกิดจากความสัมพันธที่
สนิทสนมระหวาง “พ่ีสาว” และ “นองสาว” 
หรือความคุนชินของทั้งสองคนพ่ีนอง 

จากความสนิมสนมและคุนเคย ระหวางเบลล
และเพ่ือนรวมหอง ทําใหพ้ืนที่ภายในหองพัก
กลายเปนพ้ืนที่สวนตัว 

ดรีม ดรีมไมเคยนึกถึงคําวา “พ้ืนที่สวนตัว” และ 
“พ้ืนที่สาธารณะ” มากอนเลย เน่ืองจากดรีมเอง
อาจจะคุนชินกับการที่อาศัยอยูกับนา ซึ่งพักใน
หองเดียวกันมากกวาการที่จะใช พ้ืนที่หอง
สวนตัวของที่บาน แตดรีมกลาวถึงความรูสึกถึง
ความเปนสวนตัวไววา “เปนเรื่องที่ไมอยากให
ใครมากาวกาย” จะเห็นไดจากพ้ืนที่สวนตัวที่ด
รีมไดสรางขึ้นมา 

เน่ืองจากดรีมมองหองพักเปนพ้ืนที่สาธารณะ 
ดรีมจึงไมไดใชพ้ืนที่ในลักษณะเดียวกับบาน 

ฝาย ฝ ายจะนึกถึง พ้ืนที่ที่ จะมีการปดลอม  และ
กิจกรรมสําหรับทําในพ้ืนที่สวนตัวก็ใหความนึก
ถึงการไมถูกเห็นจากคนภายนอก 

ฝายใหความหมายหองพักวาเปนพ้ืนที่สวนตัว 
เพราะวาคนภายในหองมีความสนิทสนมกัน 
และอยูกันอบางถอยทีถอยอาศัย 

 
ตารางที่ 5.10 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการใชพ้ืนที่และการใหความหมายตอพ้ืนที่สวนตัวระหวางพ้ืนที่
สวนตัวภายในบานและพื้นที่สวนตัวภายในหอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม 



147 
 

 

จากการใหความหมายตอพื้นท่ีสวนตัวของประชากรศึกษาทั้ง 5 คน แสดงใหเห็นไดวา 
“การใหความหมาย” ท่ีมีตอคําวา “พื้นท่ีสวนตัว” จะมีท้ังส่ิงท่ีเปนนามธรรม และส่ิงท่ีเปนรูปธรรม 
ซ่ึงประชากรศึกษาหลักแตละคนนั้นตางก็ใหน้ําหนักของความเปนรูปธรรมและนามธรรมแตกตาง
กัน จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา ประชากรศึกษาที่มองพื้นท่ีในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมหรือในสวนท่ี
เปนกิจกรรมในการใช และครอบครองพื้นท่ีนั้น จะเปนคนท่ีมีหองสวนตัวเปนของตัวเองจึงทําให
ประชากรศึกษานั้นสามารถใชพื้นท่ีสวนตัวในการทํากิจกรรมท่ีตัวเองสนใจได ยกเวน นุน ท่ีพัก
หองเดียวกับแม และนุนเองก็ไมไดมุงประเด็นไปในเร่ืองของกิจกรรมเสียทีเดียว นุนเองยังทําให
ผูวิจัยตระหนักถึงทางดานความรูสึกดวยเชนกันคือ “นุนเองจะพักหองเดียวกับแม นุนก็มองวาพื้นท่ี
นั้นเปนพื้นท่ีสวนตัว เพราะนุนสามารถทําอะไรไดอยางไมตองรูสึกเขินอาย” จากส่ิงท่ีนุนกลาวนั้น 
นุนคิดถึง “วิธี” การที่นุนจะสรางใหเกิดความรูสึกถึงความเปนสวนตัว กิจกรรมของความเปน
สวนตัวท่ีตองการการปกปด หรือพื้นท่ีที่ปดบังจากสายตาของคนภายนอก แตอยางไรก็ตามแลว นุน
ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางนุนกับแม ท่ีมีความสนิทสนมกันมากในระดับท่ีสามารถ
ทํากิจกรรมท่ีเปนสวนตัวไดในขณะท่ีแมอยูภายในพื้นท่ีเดียวกัน  

สําหรับดรีม และเบลลแลว จะแตกตางออกไปจากกรณีของจะเอ และฝาย จากการให
ความหมายของคําวาพื้นท่ีสวนตัว ท่ีจะใหความสําคัญตอทางดานของความรูสึกมากกวาเร่ืองของ
กิจกรรม อาจจะเปนไปไดวาเบลล และดรีม4 จากการครอบครองพ้ืนท่ีของท้ังดรีมและเบลลนั้น 
ผูวิจัยมีความเห็นวา จากการไมมีพื้นท่ีในการทํากิจกรรมท่ีเปนสวนตัว หรือมีพื้นท่ีครอบครองคน
เดียวนั้น ทําใหดรีมและเบลลพยายามหาพ้ืนท่ีท่ีตนสามารถท่ีจะแสดงออกถึงความเปนสวนได และ
ท้ังสองคนตางท่ีจะเลือกพื้นท่ีทางนามธรรม เชน พื้นท่ีทางความคิด ความรูสึก เปนพื้นท่ีในการ
แสดงออกถึงความเปนสวนตัว หรืออาจกลาวไดวาเปนพื้นท่ีท่ีตองการกีดกันคนภายนอกเขามา ซ่ึง
เปนพื้นท่ีนอกเหนือไปจากพื้นท่ีทางสถาปตยกรรม เชน การใหความสําคัญตอพื้นโดยการมองพื้นท่ี
สวนตัวนั้นมีมุมมองท่ีคลายกัน นุน จะเอและฝาย ท่ีเนนถึงกิจกรรมท่ีสามารถแสดงใหเห็นไดผาน
การใชพื้นท่ีทางสถาปตยกรรม และสามารถแสดงขอบเขตการครอบครองพ้ืนท่ีได เชน นุนไดสราง
พื้นท่ีสวนตัวข้ึนภายในหองโดยหาพื้นท่ีเล็กๆ ไวสําหรับคุยโทรศัพท และทําครัว เปนตน ซ่ึง
แตกตางออกไปจากเบลลและดรีม ท่ีจะใหความสําคัญตอความเปนสวนตัวในลักษณะของความคิด 
ความรูสึก  ซ่ึงการมองความเปนสวนตัวในลักษณะท่ีเปนนามธรรมแบบน้ีนั้น ไมสามารถแสดง
ขอบเขตในการครอบครองใหบุคคลอื่นเห็นได เชนพื้นท่ีทางดานความรูสึกนึกคิด การไดอยูเงียบๆ

                                                           
4 น้ันไมมีพื้นท่ีหองสวนตัว สําหรับกรณีดรีมแลว จากการพักท่ีบานของนาในจังหวัดเชียงใหมเปนสวนใหญแลว ดรีมจะพักอยูภายในหองพัก

เดียวกับนา 
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กับตัวเอง เปนตน อยางไรก็ตามเบลลและดรีมเองตางก็มีพื้นท่ีสวนตัวเชนเดียวกับนุน จะเอและฝาย 
เพียงแตมีการครอบครองพ้ืนท่ีในลักษณะท่ีแตกตางกัน  

อยางไรก็ตามในความหมายของ “พื้นท่ีสวนตัว” ตางก็มีท้ังส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม
ซอนทับกันอยู หรืออาจจะกลาวไดวาท้ังสองส่ิงนี้ทํางานรวมกัน ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา พื้นท่ีท่ีเปน
รูปธรรมและพื้นท่ีท่ีเปนนามธรรมน้ันไมสามารถแยกออกจากกันได แตอยางไรก็ตาม พื้นท่ีทาง
สถาปตยกรรมนั้นสามารถแสดงใหเห็นไดถึงขอบเขตการครอบครองพื้นท่ีของประชากรศึกษาได
แสดงไวผานการใชพื้นท่ี เชน นุน ไดแสดงขอบเขตการครอบครองพื้นท่ีผานการนําเคร่ืองครัวของ
ตนเองไปวางไวท่ีระเบียงหอง หรือกุกไกท่ีแสดงขอบเขตโดยใชผาหมนั้นมาปดพื้นท่ีรอบเตียงนอน
ของตัวเอง ซ่ึงก็เปนการแสดงขอบเขตท่ีชัดเจน เปนตน 

 
5.1.3 การปรับเปล่ียนและสรางใหม ในแงมุมตางๆ  
ในสวนของการปรับเปล่ียน ในสวนของบทวิเคราะหนี้ จะแสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยน

ระหวางภาพตัวแทน หรือการใชพื้นท่ีภายในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมของประชากร
ศึกษาหลัก วามีการปรับเปล่ียนภาพตัวแทนท่ีเกิดจากการประกอบสรางจากพื้นท่ีบาน หรือ
ประชากรศึกษาหลักเลือกท่ีจะปรับเปลี่ยนการใชพื้นท่ีภายในหอพักหญิงจากพื้นท่ีใชสอยท่ีถูก
กําหนดข้ึนไวต้ังแตแรก เพื่อการตอบสนองตอความตองการในการใชพื้นท่ี  

การจะปรับเปล่ียนพื้นท่ีนั้น มีกระบวนการในการปรับเปล่ียน 4 ข้ันตอนดังเชนไดกลาวไป
แลวในบทท่ี 2 ดังนี้ 

1) การตระหนักรู ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนวามีสวนใดท่ีเขามากระทบตอความเปนปจเจกบุคคล 
2) การคิดวิเคราะหถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเร่ิมคิดแกปญหา  
3) ตัดสินใจท่ีจะแกปญหากับส่ิงท่ีเกิดข้ึน  
4) แสดงออกหรือกระทําออกมา 

 จากกระบวนการทั้ง 4 ข้ันนี้จะใชเปนส่ิงท่ีชวยในการมองถึงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยท่ี
เกิดข้ึนภายในหองพักของประชากรศึกษาหลัก เพื่อเขาใจถึงการเลือกปรับเปล่ียนพื้นท่ี เพื่อเปนการ
ตอบสนองความตองการของประชากรศึกษา  
 ในสวนของการปรับเปลี่ยนจะแสดงใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหองพัก
ของประชากรศึกษาท้ัง 5 คน เพื่อแสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมเติมของกิจกรรมท่ีถูกกําหนดไวต้ังแตตน
ของหอพัก คือ พื้นท่ีของการอานหนังสือ สวนหลับนอน และบริเวณเก็บของใชสวนตัว 

จากการนําเสนอการเก็บขอมูลภาคสนามในบทท่ี 4 พบวาจากประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 คน
นั้นจะมีประชากรศึกษาหลักคือ นุน และเบลล ท่ีมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีภายในหองพักของ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยนุน ไดปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อตอบรับกับความตองการในการชอบ
ทําอาหาร นุนจึงไดจัดแบงพื้นท่ีภายในหองพักสําหรับการทําครัวข้ึน อยางท่ีไดนําเสนอรายละเอียด
ไปในบทท่ี 4 นอกจากการปรับพื้นท่ีใหตอบสนองกับความตองการแลว นุนยังแสดงใหผูวิจัยเห็น
ไดถึงความความเปนหญิงในแบบของที่ยังคงภาพตัวแทนของการดูแลเอาใจใส และความเปน
แมบานแมเรือนบนพื้นท่ีหอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหมอีกดวย 

สําหรับเบลลแลว เบลลไดจัดการกับพื้นท่ีใชสอยของเบลล โดยเบลลไดแสดงของเขตที่
เบลลครอบ ครองผานส่ิงท่ีเบลลชอบ คือ คิตต้ี และสีชมพู ซ่ึงภายในหองพักผูวิจัยจะสามารถรูไดวา
พื้นท่ีไหนเปนพื้นท่ีท่ีเบลลครอบครองไดโดย ดูจากของใชท่ีเบลลวางไวบนเคร่ืองเรือนตางๆ เชน 
โตะเขียนหนังสือของเบลลก็จะมีเคร่ืองใชท่ีเปนสีชมพูวางอยู และบนท่ีนอนก็จะมีตุกตาคิตต้ีบางอยู
บนท่ีนอน ซ่ึงถาสังเกตดีๆ แลวจะพบภาพตัวแทนของเบลล ท่ีมีลักษณะแตกตางออกไปจากพ้ืนท่ี
บาน ในพื้นท่ีบานแลวเบลลจะมีภาพตัวแทนของความเปนผูใหญกวาอายุ ความรับผิดชอบ ความ
คลองแคลวกระชับกระเชง แตในพื้นท่ีหอพักนั้น ผูวิจัยยังเห็นถึงความออนหวานของเบลล จากส่ิงท่ี
ท่ีเบลลเลือกใช และสีท่ีเบลลชอบก็เปนสีท่ีแสดงออกของความเปนหญิงอยูแลว 
 สําหรับดรีม จะเอ และฝายแลว ไมมีการแสดงออกถึงภาพตัวแทนผานการใชพื้นท่ีภายใน
หอง หรือผานการใชเคร่ืองเรือนท่ีตัวเองครอบครองท่ีชัดเจนอยางเชน นุน และเบลล อยางไรก็ตาม
ท้ังดรีม จะเอ และฝายแลว ตางก็ไดมีการเลือกเคร่ืองเรือนเพื่อใหตอบสนองตอการใชงานของแตละ
บุคคลตามการใชงานเทานั้น 
 
5.2 จากวัตถุประสงคหลักของงานวิจัย 

5.2.1 จากเชื่อมโยงจากอัตลักษณทางเพศสภาพ ไปสู การใชพื้นท่ี  
จากส่ิงท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไปขางตนนั้น แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวาง เพศ

สภาพและพื้นท่ี ซ่ึงท้ังสองส่ิงนี้แสดงใหเห็นความสัมพันธตอกัน โดยประชากรศึกษาไดแสดงผาน
การใชพื้นท่ีทางสถาปตยกรรม เพื่อแสดงใหเห็นถึงการครอบครองพ้ืนท่ีและการแสดงถึงการ
ครอบครองผานการใชพื้นท่ีนั้น ก็มีดวยกันหลาย เชน หองของดรีม ท่ีมีประชากรศึกษารองคือกุกไก
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการสรางขอบเขตท่ีตัวเองครอบครองออกมามีลักษณะท่ีชัดเจน โดยการนําผาหม
เปนวัตถุในการแสดงขอบเขตท่ีกุกไกครอบตรอง เปนตน 
 นอกจากนี้แลวพื้นท่ียังแสดงใหเห็นไดถึงภาพตัวแทนของคนที่เปนเจาของพ้ืนท่ีดวย เชน 
เบลลท่ีไดแสดงความเปนเจาของพื้นท่ีดวยการนําของใชสวนตัวท่ีบงบอกถึงภาพตัวแทนของเบลล
ไปวางไวยังพื้นท่ีท่ีเบลลครอบครอง เปนตน และความสัมพันธระหวางเพศสภาพและพ้ืนท่ี ยัง
แสดงใหเห็นถึงการปรับเปล่ียนของ 2 ส่ิงดวยกัน ส่ิงแรกการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี เชน นุนไดเพิ่มเติม
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พื้นท่ีสําหรับทําครัวเพื่อตอบสนองตอความตองการในการใชงาน และส่ิงท่ีชอบทํา นุนจึงไดสราง
พื้นท่ีครัวข้ึนบริเวณระเบียง เปนตน และส่ิงท่ีสองคือ การปรับ เปล่ียนภาพตัวแทน เชน จะเอจาก
กิจกรรมท่ีจะชอบทําเม่ืออยูท่ีบาน เชน การเลนกีตาร จะเอไดตัดกิจกรรมดังกลาวออกไป อาจจะ
กลาวไดวา เปนเพราะความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนภายในหองไมไดตอบสนองตอกิจกิจกรรมดังกลาว  
 ความสัมพันธระหวาง เพศสภาพและพื้นท่ีตางก็สงผลซ่ึงกันและกัน อยางไรก็ตามการ
ปรับเปล่ียนนั้นก็ข้ึนอยูกับบุคคลแตละคนวาเลือกท่ีจะปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อใหเหมาะสมกับแตละ
ตัวบุคคลและเหมาะสมกับอัตลักษณทางเพศของตัวเอง 
 

5.2.2 ปจจัยจากการใชพื้นท่ี เปนสวนท่ีทําใหเกิดการปรับเปล่ียนหรือสรางใหมทางเพศ
สภาพ   

จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในความสัมพันธระหวาง “เพศสภาพ” และ “พื้นท่ี” นั้นไดกอใหเกิดการ
ปรับเปล่ียน ท้ังในสวนของการปรับเปล่ียนภาพตัวแทน ปรับเปล่ียนพื้นท่ี หรือแมกระท่ังการสราง
ภาพตัวแทนใหมจากการศึกษางานวิจัยช้ินนี้พบวาการปรับเปล่ียน และการสรางใหมของ “ผูหญิง
และความเปนหญิง” จากการโยกยายตําแหนงแหงท่ีจาก “ผูหญิง – ความเปนหญิง – พื้นท่ีสวนตัว – 
ในบาน” มาสู “ผูหญิง – ความเปนหญิง – พื้นท่ีสาธารณะ – หอพักหญิง” จากการโยกยายตําแหนง
แหงท่ีมีปจจัยท่ีทําใหเกิดการปรับเปล่ียน และการสรางใหม ไดแก การประกอบสรางท่ีแตกตางกัน
ระหวางพื้นท่ีบาน (พื้นท่ีสวนตัว) และพ้ืนท่ีหอพักหญิง (พื้นท่ีสาธารณะ) ในความแตกตางของการ
ประกอบสรางในพื้นท่ีบานท่ีเกิดจากการอบรมส่ังสอน สถานะ บทบาทหนาท่ีภายในบาน และ
ความสัมพันธของคนภายในครอบครัว แนนอนวายอมมีความแตกตางออกไปจากพ้ืนท่ีหอพักหญิง
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องจากความแตกตางกันของ สถานท่ี พื้นท่ีใชสอย สภาพสังคม 
ลักษณะการอยูรวมกัน กฎเกณฑมีความแตกตางกัน ถึงแมวาจะมีลักษณะการใชงานในลักษณะของ
การอยูอาศัยเหมือนกันก็ตาม 

งานวิจัยช้ินนี้ไดแสดงใหเห็นถึง ความซับซอนภายในโครงสรางท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดจากความ
แตกตางในการอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนในลักษณะของคูตรงขาม และนํามาสูการรื้อสรางความสัมพันธ
ในการโยกยายตําแหนงแหงท่ีของผูหญิง และการท่ีผูหญิงไดปรับเปล่ียนลักษณะการใชพื้นท่ีหอพัก
หญิงซ่ึงเปนพื้นท่ีสาธารณะ ใหกลายเปนพื้นท่ีสวนตัว ประชากรศึกไดมีการแสดงการครอบครอง
พื้นท่ี และสรางพื้นท่ีสวนตัวซอนทับอยูบนพื้นท่ีสาธารณะ แสดงใหเห็นถึงการปรับเปล่ียน 
สรางใหม ในสวนของภาพตัวแทน กิจกรรม วัตถุ และการใหความหมายตอพื้นท่ี   
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จากหองพักท้ัง 5 หองของประชากรศึกษาหลักนั้น แบงกลุมตามลักษณะความเปนอยู
ภายในหองพักอไดเปน 4 แบบดวยกัน คือ 

1) ถอยทีถอยอาศัย  ไดแก หองนุน และหองฝาย 
2) ตางคนตางอยู ไดแก หองจะเอ 
3) แบบเคารพสิทธิซ่ึงกันและกนั  ไดแก หองเบลล  
4) การแบงแยก ไดแก หองดรีม  

 
5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการออกแบบหอพักหญิง ในแงไหนบาง  

จากลักษณะของการใชงานภายในหอพักของประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 คนนั้น พบวาท้ัง 5 
หองพักมีลักษณะการใชงานที่แตกตางกัน ตามส่ิงท่ีประชากรศึกษาไดเลือกท่ีจะแสดงออกถึงภาพ
ตัวแทนผานการครอบครองพื้นท่ีหอพักหญิงสาธารณะ และท้ัง 5 หองนั้นตางก็มีความโดดเดนท่ี
แตกตางกัน งานวิจัยช้ินนี้จึงมีขอเสนอแนะ สําหรับการปรับเปล่ียนหองพักสําหรับประชากรศึกษาท่ี
เฉพาะเจาะจง โดยแบงออกเปน 2 แนวทางดวยกันดังตอไปนี้ 

  5.3.1 แนวนโยบาย 
- สําหรับนักศึกษาป 1 ท่ีจะตองเขาพักภายในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียง

เชียงใหม เบ้ืองตนแลวนาจะมีสิทธ์ิในการตัดสินใจเลือกหอพักหรือผูท่ีอาศัยอยูรวมกันดวยตนเอง 
หรือเบ้ืองตนแลวการจัดกลุมนักศึกษาท่ีเรียนคณะเดียวกันมาอาศัยอยูรวมกัน เนื่องจากมีลักษณะ
ของการใชชีวิตท่ีคลายคลึงกัน เชน เวลาเรียน หรือเวลารับนอง เปนตน ซ่ึงนักศึกษาท่ีเรียนอยูคณะ
เดียวกันนั้นมีปฏิสัมพันธและจําตองทําความรูจักกันในเบ้ืองตนเสียกอน ส่ิงเหลานี้อาจจะชวยลด
ปญหาการแบงแยกกลุมท่ีจะเกิดข้ึนภายในหองพักได  

- มีหองพักท่ีมีความหลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสิทธ์ิเลือกหองพักท่ีมี
ความเหมาะสมกับความตองการเบ้ืองตน  

- กําหนดจํานวนผูพักอาศัยภายในหองพัก จากพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองจากท่ีออกแบบ
ไวต้ังแตตนนั้นมีขนาด 14 ตารางเมตร ซ่ึงเหมาะสมกับผูพักอาศัยจํานวน 2 คน อยางไรก็ตามใน
กรณีศึกษาหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีผูวิจัยท่ีเขาไปทําการศึกษานั้น ท่ีมีประชากร
ศึกษาอาศัยอยูมากกวา 2 คนนั้น ผูวิจัยนําเสนอใหขยายพื้นท่ีหองพักเพื่อใหเหมาะสมกับจํานวนท่ี
นักศึกษาที่อาศัยในปจจุบัน สําหรับอนาคตท่ีจะมีการสรางใหมหอพักหญิงนาจะคํานึงถึงการขยาย
พื้นท่ีเพื่อใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีจะพักอาศัยภายในหองพัก 



152 
 

 

5.3.2 แนวทางการออกแบบ 
5.3.2.1 การออกแบบหองพัก นาจะมีความหลากหลายทางดานการใชงาน เชน ควรจะ

คํานึงถึงการใชงานในลักษณะของกิจกรรมสวนตัว และกิจกรรมสาธารณะภายในหองพัก เพื่อ
ตอบสนองตอการใชงานของนักศึกษาท่ีพักอาศัย เชน การจัดพื้นท่ีเพื่อใหเกิดความเปนสัดเปนสวน 
ระหวางการใชงานท่ีเปนกิจกรรมสวนตัว และกิจกรรมท่ีเปนสาธารณะ  

5.3.2.2 สําหรับลักษณะของเคร่ืองเรือนภายในหองพักนั้น นาจะคํานึงถึงโอกาสใน
การปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในหองพัก เพื่อท่ีจะทําใหเกิดการตอบสนองตอนักศึกษาที่เขาใช
งาน การคํานึงถึงเคร่ืองเรือนท่ีสามารถโยกยายและปรับเปล่ียนไดนั้น จะนําไปสูการจัดการพ้ืนท่ีใช
สอยภายในหองพักในลักษณะของการใชงานทางดานความเปนสวนตัวและการกําหนดพื้นท่ี
สาธารณะภายในหองพัก เชน การมี partition หรือ มานกั้น เพื่อความเปนสวนตัว 

 
ตัวอยางหองพักสําหรับประชากรศึกษาท่ีเปนกรณีเฉพาะเจาะจงทั้ง 5 คน 
หองนุน  มีลักษณะความเปนอยูในลักษณะถอยทีถอยอาศัย การใชพื้นท่ีภายในหองพัก

นั้นมีท้ังกิจกรรมสวนตัวและสาธารณะ หองนุนยังเปนหองท่ีมีการสรางกิจกรรมใหมเพิ่มข้ึนจํานวน
มาก และนุนยังมีการสรางพื้นท่ีสวนตัว จากความตองการความเปนสวนตัว และความตองการใน
การหาพื้นท่ีเพื่อตอบสนองตอกิจกรรมท่ีนุนตองการจะทํา  

หองจะเอ   มีลักษณะความเปนอยูแบบแบงแยก จากความเปนผูหญิงสมัยใหมและมีความ
ม่ันใจใจตัวเอง หองของจะเอนั้นจะเนนกิจกรรมท่ีเปนสวนตัว และภายในหองนั้นไมเกิดกิจกรรมท่ี
เปนสาธารณะ   

หองเบลล  มีความเปนอยูในลักษณะท่ีเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ลักษณะในการใชพื้นท่ี
ภายในหองนั้น มีท้ังกิจกรรมท่ีเปนสวนตัวและกิจกรรมสาธารณะ  อยางไรก็ตามคนภายในหองก็
ยังคงตองการความเปนสวนตัวอยู 

หองดรีม  มีลักษณะความเปนอยูแบบแบงแยก แตหองของดรีมนั้นก็จะมีกิจกรรมท่ีเปน
สาธารณะอยูดวย ในขณะเดียวกันกุกไกท่ีอาศัยอยูภายในหองเดียวกัน ก็ตองความเปนสวนตัว
มากกวาเพื่อนคนอ่ืนๆ 

หองฝาย  มีความเปนอยูแบบถอยทีถอยอาศัย และคนภายในหองนั้นมีการสรางเงื่อนไข
ในการอยูอาศัยรวมกัน สําหรับกิจกรรมภายในหองของฝายนั้นก็มีท้ังกิจกรรมท่ีเปนสวนตัวและ
กิจกรรมท่ีเปนสาธารณะ  

จากส่ิงท่ีไดสังเคราะหถึงการใชพื้นท่ีในแตละหองของประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 หองนั้น 
แสดงใหเห็นไดวาประชากรศึกษาท้ังหมดนั้นมีความตองการในการใขพื้นท่ีสวนตัว และใน
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ขณะเดียวกันสําหรับหองของนุน เบลล ดรีม และฝาย ตางก็มีการใชพื้นท่ีในลักษณะท่ีเปนพื้นท่ี
สาธารณะดวยเชนกัน แตกตางออกไปจากหองของจะเอ ท่ีมีลักษณะการใขพื้นท่ีภายในหองใน
ลักษณะของการใขพื้นท่ีสวนตัวเทานั้น  

อยางไรก็ตาม หองพักที่ประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 คนไดอาศัยอยูนั้น มีพื้นท่ีเพียง 14 ตร.ม. 
ซ่ึงพื้นท่ีใชสอยเดิมท่ีสถาปนิกไดออกแบบไวนั้น เพื่อจํานวนคนพักอาศัยเพียง 2 คนเทานั้น ผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนวทางในการแกปญหาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนตอประชากรศึกษาท้ัง 5 คน ท่ีเปนกรณีศึกษา
เฉพาะเจาะจงของงานวิจัยช้ินนี้ โดยเร่ิมจากการขยายหองพักโดยผูวิจัยคิดจากขนาดหองพักเดิมจาก
ขนาด 14 ตร.ม. เปน 28 ตร.ม. โดยการเช่ือมตอพื้นท่ี 2 หองเขาดวยกัน เพื่อเปนการเพ่ิมพื้นท่ีใชสอย
ภายในหองพัก จากนั้นผูวิจัยจะนําเสนอแนวทางของการจัดผังหองพัก และการเลือกใชเคร่ืองเรือน 
เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะการใชพื้นท่ีในแตละหองสําหรับประชากรศึกษาหลักท้ัง 5 คนดังนี้  
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หองนุน 
 สําหรับหองนี้เปนหองท่ีมีกิจกรรมสาธารณะเยอะ และมีการสรางกิจกรรมใหมเกิดข้ึน
ภายในหอง จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยภายในหองนั้น มีความตองการในการทํากิจกรรม
สาธารณะ และจากขอมูลในลักษณะของการใชพื้นท่ีใชสอยภายในหองนั้น แสดงใหเห็นไดวา 
ประชากรภายในหองพักของนุนนั้น มีเห็นถึงความคําสัญในการทํากิจกรรมสาธารณะ ใกลเคียงกับ
การทํากิจกรรมสวนตัว  
 ผูวิจัยจึงไดนําเสนอเคร่ืองเรือนภายในหองท่ีแบงแยกถึงกิจกรรมท่ีเปนสาธารณะ และ
เคร่ืองเรือนท่ีเปนสวนตัว และเคร่ืองเรือนภายในหองนั้นจะตองสามารถเคล่ือนยายปรับเปล่ียนได 
เชน เตียงนอนน้ันแนะนําใหใชแบบที่เปนท่ีเก็บของ ตูเส้ือผา รวมถึงโตะเขียนหนังสือภายในตัว
เดียวกัน เพื่อเปนการแบงแยกการใชงาน และกอใหเกิดความเปนสวนตัวของแตละบุคคล และ
ในขณะท่ีประชากรศึกษา ทําการบานหรืออานหนังสือนั้น ก็ใชโคมไฟเฉพาะ ซ่ึงจะไมรบกวนตอ
ประชากรศึกษาท่ีอาศัยอยูรวมกันดวย การใชเคร่ืองเรือนในลักษณะน้ี จะใหเกิดพื้นท่ีวางมากข้ึน ซ่ึง
นําไปสูการปรับเปล่ียนเพื่อการใชสําหรับกิจกรรมสาธารณะของประชากรศึกษาภายในหองพัก 
สําหรับหองนุนท่ีชอบดูหนัง ตีปงปอง รวมถึงการรับประทานอาหารรวมกัน ผูวิจัยจึงคิดวาควรมี
โตะกลางขนาดใหญ เพื่อใชในการทํากิจกรรมสาธารณะ ตางๆภายในหอง นอกจากนน้ีแลวภายใน
หองยังเกิดพื้นท่ีวาง เพื่อใชในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ รวมกันได 
 

  
 
ภาพที่ 5.3.2.1  แสดงการจัดพ้ืนที่สวนตัว และพื้นที่สาธารณะ การแยกเครื่องเรือนของแตละบุคคลออกจาก
กัน เพ่ือความเปนสวนตัว ในสวนของเตียงสองช้ันน้ัน ช้ันลางจะเปนสวนของโตะเขียนหนังสือและเปนตูเสื้อผา
ในตัว เพ่ือการประหยัดพ้ืนที่ภายในหอง 
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หองจะเอ  
สําหรับในกรณีหองของจะเอ ท่ีมีลักษณะของการแบงแยกกันอยูนั้น จากลักษณะการใช

พื้นท่ีใชสอยภายในหองของจะเอนั้นใชในลักษณะกิจกรรมท่ีเนนในสวนของกิจกรรมท่ีเปนสวนตัว
ท้ังหมด ผูวิจัยจึงเลือกใชลักษณะเคร่ืองเรือนท่ีแตกตางออกไปจากหองของนุน โดยเนนไปท่ีการ
แบงแยกถึงความเปนสวนตัวของประชากรศึกษาภายในหองพัก  

การเลือกใชรูปแบบของเคร่ืองเรือนแตกตางออกไปจากหองนุนเนื่องจาก คนภายในหอง
นั้นมีความตองการในการใชพื้นท่ีสวนตัวมากกวา ผูวิจัยจึงไดออกแบบพื้นท่ีใชสอยภายในหองให
เพื่อความเปนสวนตัว พื้นท่ีใชสอยภายในหองนั้น จึงถูกแบงใหใชโดยเนนถึงกิจกรรมสวนตัว และ
มีมานกั้นท่ีสามารถเปดและปดได ใหประชากรศึกษาเลือกปรับเปล่ียนไดตามความตองการ  

 
 

    
 
ภาพที่ 5.3.2.2  แสดงการจัดพ้ืนที่สวนตัว และพื้นที่สาธารณะ การแยกเครื่องเรือนของแตละบุคคลออกจาก
กัน เพ่ือความเปนสวนตัว ในสวนของเตียงสองช้ันสําหรับหองน้ีน้ันจะช้ันลางจะเปนโตะเขียนหนังสือ และมีตู
เสื้อผาแยกออกตางหาก เน่ืองจากประชากรศึกษาเนนถึงความตองการในการเปนสวนตัว จึงใหมีพ้ืนที่พอเพียง
สําหรับเครื่องเรือนแยกช้ิน 
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หองเบลล 
 สําหรับหองของเบลลท่ีมีลักษณะการอยูอาศัยแบบเคารพสิทธิสวนบุคคล สําหรับความ
คิดเห็นของผูวิจัยแลว หองของเบลลแสดงใหเห็นไดวาบนพ้ืนท่ีหอพักกหญิงซ่ึงถือวาเปนพื้นท่ี
สาธารณะนั้น ประชากรศึกษาที่พักอาศัยภายในหองของเบลล ยังคงตองการความเปนสวนตัว และ
ประชากรศึกษาท่ีพักอาศัยในหองของเบลลนั้น ไดสรางขอบเขตความเปนสวนตัวข้ึน ในลักษณะ
ของความรูสึกทางดานการเคารถสิทธิซ่ึงกันและกัน  

อยางไรก็ตามหองของเบลลนั้นมีความตองการในการใชงานในลักษณะของกิจกรรม
สวนตัวมากกวากิจกรรมสาธารณะ ผูวิจัยจึงนําเสนอลักษณะเคร่ืองเรือนแบบเดียวกับหองของจะเอ 
เพื่อเปนการเพิ่มการใชงานสําหรับพื้นท่ีสวนตัว อยางไรก็ตาม ภายในหองพักยังคงมีพื้นท่ีสาธารณะ
ท่ียังสามารถปรับเปล่ียนไดตามการใชงาน เชน มีโตะการไวรับประทานอาหารรวมกัน หรือการดู
หนังรวมกันภายในหอง ตามกิจกรรมท่ีไดจากการเก็บขอมูล  

 

    
 
ภาพที่ 5.3.2.3  แสดงการจัดพ้ืนที่สวนตัว และพื้นที่สาธารณะ การแยกเครื่องเรือนของแตละบุคคลออกจาก
กัน เพ่ือความเปนสวนตัว ในสวนของเตียงสองช้ันสําหรับหองน้ีน้ันจะช้ันลางจะเปนโตะเขียนหนังสือ และมีตู
เสื้อผาแยกออกตางหาก เน่ืองจากประชากรศึกษาเนนถึงความตองการในการเปนสวนตัว จึงใหมีพ้ืนที่พอเพียง
สําหรับเครื่องเรือนแยกช้ิน 
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หองดรีม 
 สําหรับหองดรีมนั้น จากลักษณะการอยูอาศัยแบบมีการแบงกลุม คือดรีมท่ีมีความสนิท
สนมกับกิ๊บ ซ่ึงมีการใชพื้นท่ีหองท้ังกิจกรรมท่ีเปนสวนตัว และกิจกรรมท่ีเปนสาธารณะ ใน
ขณะเดียวกันท่ีกุกไก มีความตองการในการใชพื้นท่ีสําหรับความเปนสวนตัวเพียงอยางเดียว ซ่ึงเห็น
ไดจากการที่กุกไกใชผาหมลอมรอบพื้นท่ีเตียงนอนของกุกไก และกุกไกก็จะใชพื้นท่ีภายในพื้นท่ี
เตียงเสียเปนสวนใหญ  
 ขอเสนอแนะสําหรับหองดรีมนั้นจะคลายกับหองของเบลล คือจะเนนการจัดหองใน
ลักษณะท่ีเนนความเปนสวนตัว แตงก็ยังมีพื้นท่ีใชสอยสําหรับกิจกรรมสาธารณะ ซ่ึงจะแตกตางกัน
คือ จะเพิ่มสวนมานในการเปดและปด สําหรับเวลาท่ีตองการความเปนสวนตัวใหกุกไกไดเลือกใช  
 

   
 
ภาพที่ 5.3.2.4  แสดงใหเห็นการจัดพ้ืนที่ใชสอยภายในหอง และมีมานเพ่ือเพ่ิมความเปนสวนตัวสําหรับกุกไก 
ในสวนของเตียงสองช้ันสําหรับหองน้ีน้ันจะช้ันลางจะเปนโตะเขียนหนังสือ และมีตูเสื้อผาแยกออกตางหาก 
เน่ืองจากประชากรศึกษาเนนถึงความตองการในการเปนสวนตัว จึงใหมีพ้ืนที่พอเพียงสําหรับเครื่องเรือนแยกช้ิน 
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หองฝาย 
 สําหรับหองของฝาย ท่ีมีลักษณะการอยูอาศัยในแบบถอยทีถอยอาศัย และมีการสราง
เง่ือนไขในการอยูรวมกัน ปญหาเดิมของหองฝายคือ เคร่ืองเรือนมีไมเพียงพอ และพื้นท่ีหองแคบ
มาก และจํานวนประชากรศึกษาของฝายเองนั้นเยอะกวาหองอ่ืนๆ การขยายหองพักจึงเปนทางเลือก
หนึ่ง ซ่ึงทําใหพื้นท่ีนั้นพอเหมาะกับจํานวนคนท่ีถูกกําหนดไวต้ังแตตน ดังนั้น การปรับเปล่ียนหอง
ฝายนั้น ผูวิจัยไดจัดพื้นท่ีใชสอยเพื่อใหสะดวกแตการใชงานของประชากรศึกษาแตละคน  
 สําหรับเครืองเรือนท่ีเลือกใชนั้นจะมีลักษณะเชนเดียวกับหองนุน เนื่องจากประชากรศึกษา
ที่มีจํานวนมากกวาหองอ่ืน ในขณะท่ีมีพื้นท่ีเทากัน ทําใหพื้นท่ีสาธารณะภายในหองนั้นมีขนาดเล็ก
ลง แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดเวนพื้นท่ีสวนกลางไวสําหรับใหประชากรศึกษาภายในหองไดใชงาน 
และจากกิจกรรมท่ีชอบทําสวนใหญจะเปนการพูดคุยกันของคนภายในหอง การเปดพื้นท่ีตรงกลาง
ใหโลง นั้นก็เปนการเช่ือมตอความสัมพันธใหประชากรศึกษานั้นมีการเช่ือมตอของกิจกรรมไดโดย
งาน จากความล่ืนไหลของพื้นท่ี และเครืองเรือนภายในหองนั้นก็สามารถปรับเปล่ียนไดตามความ
ตองการ 
 

   
 
ภาพที่ 5.3.2.5 แสดงการจัดพ้ืนที่สวนตัว และพื้นที่สาธารณะ การแยกเครื่องเรือนของแตละบุคคลออกจากกัน เพ่ือ
ความเปนสวนตัว ในสวนของเตียงสองช้ันน้ัน ช้ันลางจะเปนสวนของโตะเขียนหนังสือและเปนตูเสื้อผาในตัว 
เพ่ือการประหยัดพ้ืนที่ภายในหอง 
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5.4 ขอเสนอแนะเพื่อใหเห็นแนวทางปรับปรุงงานวิจัย  
5.4.2 การเรียนรูทฤษฎีท่ีซับซอนจากโครงสรางทางทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนในทฤษฎี “คูตรง

ขาม” เปนส่ิงท่ีชวยใหผูวิจัยไดเขาใจถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม จากโครงสรางทางสังคมไทยในอดีต ท่ี
มีโครงสรางทางสังคมในลักษณะของผูชายเปนใหญ ท่ีจํากัดพื้นท่ีของผูหญิงไวภายในบาน แต
สําหรับปจจุบันแลว โครงสรางในลักษณะของ “คูตรงขาม” นั้นไดปรับเปล่ียนไปจากเดิม จะเห็นถึง
ความซับซอนภายในโครงสรางคูตรงขามในอีกระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามโครงสรางท่ีซอนทับกันอยู
ไมไดหยุดแคเพียงส่ิงท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไป เม่ือมองลึกลงไปอีกจะเห็นโครงสรางและปจจัยอ่ืนๆ อยู
ภายใตโครงสรางของคูตรงขามอีกหลายช้ัน 

5.4.3 การสรางเคร่ืองมือสําหรับงานวิจัยนี้ คือ โครงสรางคําถามสําหรับการสัมภาษณ 
อัดเสียง การถายภาพ วาดภาพ การสังเกต และการตีความ เคร่ืองมือเหลานี้ไดมาจากการวิเคราะห
วรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สําหรับงานวิจัยช้ินนี้จะใชเคร่ืองมีจํานวนมาก 
เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยทางดานคุณภาพ และมีความตองการในการเก็บขอมูลเชิงลึก 
ถึงแมวาจะเตรียมการเขาถึงขอมูลเชิงลึกแลว ก็ยังตองตองอาศัยไหวพริบของผูวิจัย เม่ือลงภาพค
สนาม ในการปรัยเปล่ียนไปตามสภาพที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีเคร่ืองมือ
หลายอยางเพื่อใชประกอบในการเก็บขอมูล ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนและเลือกเคร่ืองมือให
เหมาะสมกับการใชงานในแตละพื้นท่ีท่ีเขาไปเก็บขอมูล และส่ิงสําคัญคือการสังเกต เนื่องจากวา 
เคร่ืองมือแตละช้ินนั้น มีความประสิทธิภาพในการทํางานท่ีแตกตางกัน 

5.4.4 การเขาถึงตัวประชากรศึกษาแตละคนในระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเร่ืองท่ียาก 
สําหรับงานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัยเร่ิมจากการพูดคุยหรือสัมภาษณในเร่ืองการใชชีวิตประจําวันกอน เพื่อ
เปนการสรางความคุนเคยระหวางผูวิจัยและตัวประชากรศึกษา และคร้ังท่ีนัดสัมภาษณนั้น ผูวิจัยจะ
นัดประชากรศึกษาหลักและประชากรศึกษารองมาท่ีอาศัยอยูในหองเดียวกันมาในเวลาเดียวกัน เพื่อ
เปนสรางสรางความคุนเคย และคําถามท่ีใชจะเปนคําถามแบบปลายเปดในลักษณะของการตั้ง
คําถามท่ีปลอยใหประชากรศึกษาตอบไดอยางอิสระ จึงขอเสนอวา ควรจะหาวิธีในการสรางความ
สนิทสนมคุนเคยกันกอน เชน การนัดสัมภาษณในลักษณะท่ีเปนกลุมกอน เพื่อเปนการทําความรูจัก
กันเบ้ืองตน และยังสามารถสรางความสัมพันธไดรวดเร็วกวา จากความสนิทสนมคุนเคยนั้นจะ
สรางความเปนกันเอง และทําใหประชากรศึกษานั้น กลาที่จะพูดถึงเร่ืองสวนตัวมากข้ึน  จะทําให
การเขาไปเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีสวนตัวนั้นจะมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน  

5.4.5 ในการสรุปขอมูลและเรียบเรียงขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหแลว การตีความจากขอมูล
ท่ีไดมานั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก เพราะงานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไปจนถึงครอบครัวของ
ประชากรศึกษาหลักและประชากรศึกษารอง การจะตีความเปนเร่ืองท่ีละเอียดออนและการจะ
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ตีความออกมาใหไดซ่ึงความหมายท่ีประชากรศึกษาตองการส่ือสาร จึงเปนเร่ืองยากและนาวิตกเปน
อยางมาก จึงขอเสนอวาในการสัมภาษณในลักษณะของคําถามแบบปลายเปด จะเปนจะตองมีการ
สรางคําถามท่ีเฉพาะเจาะจงและรัดกุมเพื่อเปนหาคําตอบท่ีตรงตอส่ิงท่ีตองการจะศึกษา หรืออาจจะ
มีคําถามในลักษณะหรือเปนคําถามแบบปลายปดเขามารวมใชในการสัมภาษณดวย 


