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 อวิกา  หาญพานิช : การผสานกนัระหวา่งพืน้ท่ีสว่นตวักบัพืน้ท่ีสาธารณะในงาน

สถาปัตยกรรม.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร. ต้นข้าว  ปาณินท์.  76 หน้า. 

 

 สถาปัตยกรรมมีบทบาทสําคญัในฐานท่ีเป็นสถานท่ีท่ีทําให้เกิดพืน้ท่ีทางตา่งๆ รวมทัง้พืน้ท่ี

ทางสงัคม  แตก่ารออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพในปัจจบุนัมุง่เน้นเพียงการกําหนดขนาด รูปทรง และ

ระยะห่างตา่งๆ ของสิ่งท่ีเราออกแบบ  เพ่ือตอบสนองเฉพาะมิติของการใช้สอย  หรือเพ่ือความ

สะดวกสบาย  ยงัคงขาดการคํานงึถงึมิติทางสงัคมท่ีจะทําให้สถาปัตยกรรมมิใช่เพียงแตเ่ป็นสถานท่ีท่ีรวม

มนษุย์ให้มาอยู่รวมกนัเท่านัน้  เพราะการอยู่ร่วมกนัในสงัคมหนึง่นัน้ยงัมีกลไกสําคญัของการควบคมุ

พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมของมนษุย์  ทัง้การมีอาณาเขตครอบครอง  พฤติกรรมท่ีเว้นวา่งสว่น

บคุคล  รวมไปถงึภาวะเป็นสว่นตวัท่ีเป็นความต้องการขัน้มลูฐานของมนษุย์  จากผลการศกึษาด้าน

พฤติกรรมมนษุย์พบวา่  มนษุย์ต้องการความเป็นสว่นตวัเพ่ือเพ่ือทําให้มีการควบคมุความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและวางแผนเพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

 กลไกสําคญัข้างต้นได้ถกูนํามาพฒันาเป็นสิ่งตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและสง่ผลตอ่สงัคมมนษุย์

มากมาย  รวมถงึสิ่งท่ีเราเรียกวา่ Social network  หรือเครือข่ายสงัคมเสมือนจริง  ท่ีเราคงจะปฏิเสธไมไ่ด้

วา่เป็นสิ่งท่ีกําลงัมีอิทธิพลตอ่โลกในปัจจบุนั  เครือข่ายสงัคมเสมือนจริงนีไ้ด้กลายเป็นเคร่ืองมือในการ

ติดตอ่สื่อสารท่ีสําคญั  เป็นตวัขบัเคลื่อนระบบโลกาภิวฒัน์ หรือ Globalization ซึง่ได้รับการพฒันามา

เป็นเวลากวา่ 40 ปีแล้ว  จนกระทัง่กลายเป็นสว่นหนึง่ของอินเตอร์เนต  เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  มีอยู่ทกุหน

แห่ง  และเป็นท่ีประจกัษ์ชดัวา่เครือข่ายสงัคมเสมือนจริงเหลา่นีไ้ด้ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งาน

และยงัมีสว่นช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึน้ได้  โดยเฉพาะด้านสงัคม 

 วิทยานิพนธ์นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาหาความเป็นไปได้ของการจดัสรรพืน้ท่ีวา่งทาง

สถาปัตยกรรมด้วยมิติทางสงัคมของมนษุย์โดยผ่านการศกึษาจากกรณี social network เพ่ือให้

สอดคล้องและตอบสนองตอ่ความต้องการขัน้มลูฐานของมนษุย์  โดยมีสมมติฐานวา่เม่ืองาน

สถาปัตยกรรมถกูออกแบบด้วยพืน้ฐานด้านความต้องการทางสงัคมในระดบัตา่งๆ ของผู้ ใช้  จะก่อให้เกิด

พืน้ท่ีท่ีเอือ้ให้เกิดรูปแบบใหมข่องการมีปฏิสมัพนัธ์ดงัท่ี Social network ได้กําลงักระทําตอ่โลกอยู่ใน
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The architecture plays a key role as a place that creates various types of areas 

including social space. However, the determination of physical design in recent years has 

been mainly paid attention to its size, shape and spacing of designed objects in order to meet 

the specific dimension of applicability or to offer the comfort. The design disregards the social 

dimension which makes architecture mean more than bringing people together in the place 

because living in a society drives an important mechanism to control certain behaviors within 

human environment. Those behaviors are such as territory occupancy, isolation, and even 

privacy which is a human’s primary want. The study related to human behavior found that 

human needs a privacy to control the relationship between individuals and to plan to build the 

relationship with others properly. 

The mechanism has been used to develop to be a number of things related to and 

affected human societies including what we call “social network” or virtual network society. We 

would not deny that it has been affecting the today’s world and becoming an important tool of 

communication. It has also been used for driving globalization which has been developed for 

over 40 years until it has become a widely-known part of the internet. It is obvious that virtual 

network society meets the need of users and also helps improve the people’s lives to be 

better, particularly in social dimension. 

This thesis aims to study the possibility of appropriation of architectural space with 

the human’s social dimension based on the case study of the social network so that it can be 

in accord with the basic human need and to meet it. It is assumed that if the architecture is 

designed based on the basic social need of users at different levels, the space in a new form 

will create an interaction like social network that is affecting the world at present. 
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 งานวิจยัฉบบันีส้ามารถสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาจาก      

รองศาสตราจารย์ ดร . ต้นข้าว ปาณินท์ อาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ท่ีได้ให้ความชว่ยเหลือและคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่ผู้ วิจยั รวมทัง้ 

ศาสตราจารย์อรศริิ ปาณินท์   รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพนัทงั,  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี 

เกษมศขุ ,  อาจารย์ลิขิต กิตตศิกัดนินัท์ ,  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.สรนาถ สินอไุรพนัธ์,  และ

ขอขอบพระคณุอาจารย์พฒันปกรณ์  ลีลาพฤทธ์ิ   เป็นอยา่งมากท่ีกรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนําและ

ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่ผู้ วิจยั สง่ผลให้การทดลองในวิทยานิพนธ์เลม่นีมี้ความ

สมบรูณ์ย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุในความกรุณาของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 

 นอกจากนี ้ผู้ วิจยัขอขอบคณุ ป้าหลิงท่ีคอยสง่กําลงัใจจากเชียงใหมม่าตลอด  ขอบคณุ

พ่ีอ้น  นายธนสาร สธุาบณัฑิตพงศ์  ท่ีให้คําปรึกษามาตัง้แตเ่ร่ิมทําวิทยานิพนธ์  นางสาวโยษิตา  

คําวงษา  นายพิสจูน์  แฝงสีคํา  ท่ีพากนัมาสอบเข้าและพากนัจบจนได้  ขอบคณุนายเอกสิทธ์ิ  

อาวชันาการวงศ์ท่ีมีสว่นชว่ยเหลือตัง้แตต้่นจนจบ  และท่ีสําคญั  ขอขอบคณุเพ่ือนๆ ป.โท รุ่น 10 ท่ี

ร่วมเท่ียว  ร่วมเรียน  และให้คําปรึกษากนัมาตลอดสามปี   

 ท้ายนี ้ผู้ วิจยัใคร่ขอกราบขอบพระคณุ ป๋ากบัม๊ี สําหรับโอกาสในการศกึษา  รวมถึง

แรงผลกัดนั  ความชว่ยเหลือ และทนุการศกึษา ท่ีมีให้แก่ผู้ วิจยัแบบไมมี่วนัหมด  ตลอดจนบคุคลท่ี

ให้ความชว่ยเหลือ    ซึง่ไมไ่ด้กลา่วถึงในท่ีนีด้้วย 
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