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 สาธารณะ (Public) คือค าทีม่ีความหมายในเชิงสงัคมโดยการท่ีคน หรือกลุม่คนมีปฎิสมัพนัธ์กนั 
และมีการยินยอมให้คนอื่น (กลุม่คนอื่น) เข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิสมัพนัธ์นัน้ ได้มากกวา่การที่มีไว้เฉพาะคน
ใดคนหนึง่หรือการสงวนไว้ส าหรับสว่นบคุคล (สว่นตวั) หรือเป็นของกลุม่คนใดๆทีม่ีการระบไุว้เป็นการเฉพาะ 
เจาะจงส าหรับกลุม่คนเหลา่นัน้ โดยมากความเป็นสาธาณะมนัถกูโยงเข้ากับคนสว่นใหญ่ (กลุม่คนสว่นมาก) 
แสดงถงึการเปิดเผย มากกวา่เป็นการเป็ของสว่นบคุคล (สว่นตวั) ซึง่เป็นของคนกลุม่น้อยแสดงถึงการปิดกัน้ ใน
ขณะเดียวกนัสภาวะความเป็นสาธารณะหรือสภาวะสว่นตวัก็ไมส่ามารถแยกออกจากกนัไปได้ เพราะภายในพืน้ 
ที่หนึง่เราอยูใ่นทัง้2สภาวะนัน้ตลอดเวลาโดยไมรู้่ตวั แตใ่นสภาวะสว่นตวั เป็นการสร้างพืน้ท่ีส าหรับคนหรือกลุม่
คนที่มีการระบเุฉพาะ การอยูใ่นพืน้ท่ีความเป็นสว่นตวั(Privacy)จะมีการการปิดมากกวา่เฉพาะมากกวา่หรือมี
ขนาดที่เลก็กวา่แตก่ารอยูใ่นสภาวะความเป็นสาธารณะ (Publicity)เป็นการสร้างพืน้ท่ีส าหรับคนทกุคน หรือการ
อยูใ่นพืน้ท่ีที่ไมม่ีการเฉพาะส าหรับคนหรือกลุม่คนเป็นพืน้ท่ีที่มเีปิดมากกวา่แตอ่าจจะมาใช่การเปิดทางกายภาพ 
เข้าถงึไมม่ากกวา่แตม่ีระดบัของความเป็นสาธารณะที่หลากหลายลดหลัน่กนัไปจากพืน้ท่ีส าหรับ "ใครก็ได้" สว่น 
รวม เช่น สวนสาธารณะ ศนูย์การค้า ร้านอาหาร ลานกลางเมือง ฯลฯ  ไปจนถึงพืน้ท่ีส าหรับ "ใครบางคน" กลุม่
คน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ซึง่ความเป็นสาธารณะยงัแสดงถึงระดบัตา่งๆ เมื่อเปรียบเทยีบกบัพืน้หนึง่ 
พืน้ท่ีนัน้นัน้อาจจะมีความเป็นสาธารณะระดบัสงัคม ระดบัชมุชน ระดบัเมือง ระดบัจงัหวดั หรือระดบั ประเทศ
งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความเป็นสาธารณะภายในพืน้ท่ีการแสดงออกของความเป็นสาธารณะเชิงนยั
ยะ และเชิงกายภาพทางสถาปัตยกรรม การศกึษาระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งความเป็นสาธารณะและความเป็น
สว่นตวัของพืน้ท่ี โดยการก าหนดโปรแกรมขีน้ ที่อยูอ่าศยั (Residential) กบั ศนูย์การค้า (Shopping mall) ซึง่ทัง้
สองโปรแกรมนีม้ีความแตกตา่งของหน้าที่และการใช้งานในพืน้ท่ี อีกทัง้ระดบัความเป็นสว่นตวัและความเป็น
สาธารณะยงัมคีวามตา่ง แตเ่มือ่ทัง้สองโปรแกรมนีเ้ข้ามาอยูภ่ายในพืน้ท่ีที่ก าหนดทัง้สองสภาวะจะอยูร่่วมกนัได้
อยา่งไร ทัง้สองโปรแกรมที่ถกูก าหนดขึน้ขะเกิดข้อจ ากดัภายในพืน้ท่ีมากน้อยเพียงใด และแสดงออกถึงการเป็น
พืน้ท่ีสาธารณะในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมในลกัษณะไหน โดยผลที่ได้จากการศกึษานี ้พืน้ท่ีสาธารณะที่เกิดขึน้
จากการก าหนดโปรแกรม ก าหนดพืน้ท่ี จึงได้แนวคิดวา่พืน้ท่ีสาธารณะเป็นการอยูร่่วมกนัระหวา่งสาธารณะกบั
สภาวะสว่นตวัเราไมส่ามารถแยกทัง้สว่นออกจากกนัแตใ่นทัง้โปรแกรมเกิดพืน้ท่ีที่ต้อง การสภาวะสว่นตวัทีเ่ลยีก
เลีย่งไมไ่ด้นัน่อาจจะเป็นสิง่ที่สือ่และแสดงออกมาในงาสถาปัตยกรรม 
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Public is a word that has a meaning in term society which groups of people interacted 

with each other by consent. Public space is not reserved for personal (private) or group of people 

that have been identified specifically. Publicity has been linked to the most people that indicate with 

disclosed much more personal (private), which represents a minority of closeness. Meanwhile, the 

space of publicity or privatization, it can not be separated as some area contain both status which 

can not briefly identify. However, in private environment it’s more specific identified and smaller while 

publicity is mean for all and more open. There’re the levels in term of publicity which break down into 

the area for "anyone" such as parks, shopping centers, restaurants, downtown, etc.  Or the area for 

"someone" or “some groups” such. Sharing of space reflect different levels of publicity when 

comparing to one area, social class, community or national, provincial. This research aims to study 

the publicity of the area both in definition and physical architecture, meanwhile studying of the 

relationship between the public and private space by creating specific program of residential and 

shopping mall which both have different functions and applications in the area. Moreover, the level of 

privacy and the public are also different.  When taking them into this program within the designated 

area, how it will live together. Both programs were set up within the limits of area and how public area 

will express in form of architecture. The results of studying, this program was the idea that public 

space is shared with private environments which cannot separate the parts from each other. 

However the needed of public space may express in architecture. 
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วิทยานิพนธ์ และการงานวิจยัฉบบันี ้ส าเร็จลลุว่งมาได้นัน้ มาจากค าสอนจากอาจารย์

ทกุทา่น ท่ีท าให้ข้าพเจ้ามองเห็นถึงแนวทางในการออกแบบในหลากหลายมมุมองและน าความสัง่

สอนจากอาจารย์มาใช้ในการออกแบบ ไมว่า่ค าพดูท่ีเราเลือกใช้ตลอดจนแนวทางการท างานท่ีจะ

ท าให้ข้าพเจ้าออกแบบได้และน าพาข้าพเจ้าไปในทางท่ีส าเร็จ และความชว่ยเหลือและค าแนะน า 

ก าลงัใจ จากพ่ีและเพ่ือนร่วมรุ่น ท่ีท าให้ข้าพเจ้าสามารถผ่านการท างานอนัแสนยาวนานนีม้าได้ 

ขอขอบคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ด้วยความชว่ยเหลือและค าแนะน าในการเลือกท าหวัข้อวิทยานิพนนธ์ฉบบันีจ้ากทา่น ท าให้

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงการคิดและวิเคาระห์ได้ในหลากหลายมมุมอง และด้วยความเมตตาของทา่นท า

ให้ข้าพเจ้าได้รับความส าเร็จในงานวิจยัฉบบันี ้

ขอขอบคณุอาจารย์ทกุทา่น เพ่ือน พ่ี และน้อง ท่ียงัไมไ่ด้กลา่วมานี ้ท่ีให้ค าแนะน าท่ีดี 

และคอยถามถึงเสมอ  

ขอบคณุครอบครัว ท่ีคอยสนบัสนนุ ทัง้แรงใจและแรงกาย คอ่ยผลกัดนัให้ข้าพเจ้า

ประสบผลส าเร็จในทกุทกุด้าน อย่างไมข่าดตกบกพร่อง 

สดุท้ายข้าพเจ้าขอขอบคณุถึงคณุพอ่ ท่ีเป็นแรงผลกัดนัในการใช้ชีวิต คอ่ยเป็น

ก าลงัใจและคอยอยูข้่างๆเสมอ 
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