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บทคัดยอ 

ความเหงาเปนอารมณที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อรูสึกขาดการเชื่อมตอทางสังคม 
ขาดท่ีพ่ึงทางอารมณ หรือเมื่อเกิดสิ่งที่ไมเปนไปตามที่คาดหวัง ดร.หยกฟา อิศรานันท ผูชวยคณบดีคณะ
จิตวิทยา จุฬาฯ กลาวไววาเมื่อเกิดความรูสึกเหงา รางกายจะรูสึกตึงเครียดและหลั่งสารเคมีที่เรียกวา “คอรติ
ซอล” ฮอรโมนน้ีเมื่อถูกหลั่งออกมาเปนเวลานาน จะกดระบบภูมิคุมกันรางกายซ่ึงเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิด
โรครวมถึงทําใหเกิดภาวะซึมเศราได ซึ่งเราไมสามารถสื่อสารความเหงาออกไปไดตรงๆ จึงดึงการออกแบบพ้ืน
ตัวกลางการสื่อสารความเหงา สงผลตอเปนการตั้งคําถามวา “รูปแบบพ้ืนที่วางแบบไหน สามารถตอบสนอง
กับภาวะความเหงาได”  

จากการศึกษาพบวาความเหงามี ๒รูปแบบคือความเหงาที่เปนปญหาและเปนความเหงาท่ีสงผล
กระทบทางดานลบใหกับผูที่เกิดความเหงา พ้ืนที่ที่ใหตอบสนองความเหงาประเภทนี้คือพ้ืนที่ที่สามารถทําใหผู
เกิดความเหงาเกิดความรูสึกที่ผอนคลายเม่ือความรูสึกเหงา และ ความเหงาที่ไมเปนปญหาสงกระทบทางดาน
ที่ดีกับจิตใจโดยความเหงาจะสงผลใหเกิดแรงบันดาลใจหรืองานอดิเรกเชน การแตงเพลง การสรางงานศิลปะ 
พ้ืนที่ที่ตอบสนองภาวะความเหงาประเภทนี้คือพ้ืนที่ที่สามารถทําใหผูเกิดความเหงาเกิดความรูสึกสันโดษเพ่ือ
เกิดการคงอยูของความเหงา  
 

คําสําคัญ: พ้ืนที่วาง ภาวะความเหงา รูปแบบพื้นที่ 
 

บทนํา 
ความเหงาจะนําไปสูอาการเอาตัวเองเปน

ศูนยกลาง  และกลับกัน  คนที่ เอาตัวเองเปน
ศูนยกลางมาก ก็เปนไปไดที่คนคนนั้นจะเหงามาก
ขึ้นในอนาคต(John Cacioppo , 2006) 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ป  2 5 6 2  วิ ท ย า ลั ย ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU ทําขอมูลการ
วิจัย “เจาะลึกตลาดคนเหงา” (Lonely in the 
Deep) ไดทําสํารวจความคิดเห็นกลุมตัวอยาง
จํานวน 1,126 คน และสัมภาษณเชิงลึก 76 คน 
พบวา คนเหงาในไทยมีจํานวน 26.57 ลานคน 
จากจํานวนประชากรไทยทั้งประเทศ 66.41 ลาน
คน นั่นหมายความวา ถาเดินมา 10 คน จะมีคน
เหงา 4 คน  ซึ่งคนท่ีกําลังตกอยูในภาวะความเหงา 
บางครั้งเมื่ออยูทามกลางผูคนมากมายก็อาจเกิด

ความรูสึกโดดเดี่ยวและไมอยากพูดคุยกับใครได 
ซึ่งสงผลใหอาการเหงารุนแรงข้ึนไดในอนาคต ในป
2016 มีงานวิจัยสองชิ้นเกี่ยวกับความเหงาซึ่ง
จัดทําโดยคณะนักวิจัย John และ Stephanie 
Cacioppo แหงศูนยศึกษาดานประสาทวิทยา 
University of Chicago ไดทดสอบปฏิกิริยาไฟฟา
ในสมองของกลุมตัวอยาง 70 คนในครั้งแรก และ 
19 คนในครั้งท่ีสอง ซึ่งแยกเปนกลุมคนเหงา และ
กลุ ม คน ไ ม เ ห ง า  โ ด ย มี ก า ร จ ด บั นทึ ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสมองเอาไวเมื่อมีสิ่งกระตุนแตละ
อยาง ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาภายในสมองของ
คนเหงา มีบางอยางแตกตางจากสมองของคน
ทั่วไป  กลาวคือปฏิกิริยาไฟฟาในสมองของคน
เหงา เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงกวาคนทั่วไป
ในสวนที่ตอบรับผลดานลบทางสังคม ชี้ใหเห็นวา
จิตใตสํานึกของคนเหงานั้นกําลังกันตัวเองออกจาก
การถูกคุกคามทางสังคม ดวยเหตุนี้จึงเปนเรื่อง
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สําคัญที่เราตองตอตานความรูสึกอยากแปลกแยก
จากสังคมนั้นตั้งแตเน่ินๆ เพ่ือปองกันไมใหความ
เหงายิ่งเพ่ิมระดับรุนแรง ไปเปนความเศราซึมหรือ
อาการอ่ืนๆ ซึ่งจากการศึกษาสะทอนวาปญหา
เกี่ยวกับภาวะความเหงานั้นเปนปญหาที่สงผลเสีย
อยางมาก หากอาการเหงาที่สงผลเสียนั้นไมไดรับ
การแกไขที่เหมาะสมสามารถนําไปสูความเส่ียงตอ
การเกิดโรครวมถึงทําใหเกิดภาวะซึมเศราได นี่จึง
เปนนัยยะสําคัญในการดึงปญหาความเหงาในการ
เปนวาระสําคัญใหไดรับการแกไขอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ป 2018 บทความจบความเหงาดวยเมือง

ที่ดึงเราเขาหากัน 6 งานออกแบบสถาปตยกรรม
และผังเมืองของ THE MATTER กลาวไววา ตั้งแต
สมัยศตวรรษท่ี 20 พ้ืนที่เมืองและวิทยาการการ
กอสรางทําใหมนุษยเรามีพ้ืนที่อยูอาศัยแบบใหม 
เมืองใหญจึงเริ่มถือกําเนิดขึ้นดวยวิทยาการของ
การกอสราง เราจึงสามารถสรางตึกสูงเสียดฟา
ขึ้นมาได ทามกลางตึกสูงเหลานี้ซึ่งสามารถสงผล
กระทบใหกับผูอยูอาศัยในเมืองใหเกิดขึ้นมากมาย 
ดวยความอึกทึกและความวุนวายของเมืองซึ่งเปนที่
อยูอาศัยและใชชีวิตรวมกันของผูคนมากมาย 
แนวคิดในการออกแบบกอสรางจึงใหความสําคัญ
กับความเปนสวนตัว แตความเปนสวนตัวนี้กลับ
นํามาซ่ึงความแปลกแยก ผูคนถูกกําแพงคอนกรีต
เหลานี้แบงแยก และมีวิจัยของซูซาน เลนนารด 
(Suzanne H. Crowhurst Lennard, 
Ph.D.(Arch.)) คนพบวาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมืองที่เปน
มุมฉาก ชองทางเดินที่เปนแถวๆ พ้ืนผิวที่เปนชอง
ตรงๆ ทั้งหลายสงผลตอความรูสึกตึงเครียดทั้งสิ้น 
เมืองที่เปนที่อยูอาศัยเหลาน้ีถูกออกแบบทําใหเกิด
การตัดขาด ดังนั้นการจะลดความเหงาได จะตองมี
พ้ืนที่สาธารณะที่เปดกวาง ปลอดภัย โอบรับผูคน 
และเกิดพ้ืนที่ความสัมพันธระหวางกันขึ้นมา 

จากแนวคิดของการเกิดความรูสึกของ
ผูคนเมืองเมืองมาสูการศึกษาทฤษฎีองคประกอบ

ศิลป องคประกอบศิลปคืออะไร องคประกอบศิลป 
คือ สิ่งที่นักออกแบบใชเปนสื่อในการแสดงออก
และสรางความหมายใหกับผูที่พบเห็นไดรับรู โดย
นําสวนประกอบของศิลปะมาจัดวางรวมกันอยาง
สอดคลองกลมกลืนและมีความหมายเกิดรูปราง
หรือรูปแบบตางๆอันเดนชัด ซึ่งจากความหมาย
ขางตนดังเชนกับ มุมฉากและชองตรงๆนั้นสงผล
ตอความรูสึกเครียด ในทางกลับกัน มุมโคงและ
ชองที่หันเหไม เปนระเบียบนักสามารถสราง
ความรูสึกผอนคลายใหเกิดขึ้นไดมากกวา (Mr. 
Jiravut Duangin , SSRU) 

 

วัตถุประสงค 
1. ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับภาวะ

ความเหงา 
2. ศึกษาพ้ืนที่วางท่ีทําใหเกิดการรับรูและ

กอใหเกิดความรูสึกที่พอดีกับความเหงาในแตละ
รูปแบบ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การทําวิทยานิพนธครั้งนี้มาจากการต้ัง
คําถามวา “รูปแบบพ้ืนที่วางแบบไหนที่เหมาะสม
กับภาวะความเหงา” จึงนํามาสูการดําเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับภาวะความ
เหงา 

3.1.1.1 ศึกษาลักษณะของความ
เหงา 
3.1.1.2 ศึกษารูปแบบของการ
เกิดความเหงา 

3.1.2 ทําชุดทดลองศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
การออกแบบพื้นที่วาง 
  3.1.2.1 ศึกษารูปแบบพื้นท่ีวางท่ี

เหมาะสมกับการนํามาออกแบบในโครงการ 
   3.1.2.1.1 การวาง

ระนาบและความสูงของระนาบ 
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   3.1.2.1.2 มุมกับการ
เกิดความรูสึกเหงา 

   3.1.2.1.3 ระยะหางของ
เสนกับการเกิดพ้ืนท่ี 

   3.1.2.1.4 ความกวาง
ของทางเดิน 

  3.1.2.2 ศึกษาองคประกอบการ
รับรูขององคประกอบศิลปที่เหมาะสมกับการนํามา
ออกแบบในโครงการ 

   3.1.2.2.1 การออกแบบ
การใชแสง 

   3.1.2.2.2 การออกแบบ
การใชสี 

   3.1.2.2.3 การออกแบบ
พ้ืนผิวสัมผัส 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
3.2.1 ศึกษางานวิจัย 
3.2.2 ทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหงา

และความตองการของผูประสบภาวะความเหงา 
3.2.3 ทําโมเดลทดลองเพ่ือศึกษารูปแบบ

การเกิดพ้ืนที่ 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลมีวิธีดําเนินการ

ดังนี้ 
3.3.1 เก็บขอมูลที่ศึกษาจากงานวิจัย 

 3.3.2 เก็บขอมูลที่ศึกษาจากการทํา
แบบสอบถาม 
  3.3.2.1 ศึกษาของมูลความ
ตองการของผูประสบภาวะความเหงาที่ทํา
แบบสอบถาม 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3.4.1 นําขอมูลที่คนควาเกี่ยวกับภาวะ
ความเหงามาจําแนกรูปแบบและรวบรวมรูปแบบที่
คลายคลึงกันใหอยูในประเภทเดียวกัน 

 3.4.2 นํารูปองคประกอบการออกแบบ
และแบบพ้ืนที่วางที่เหมาะสมมาทดลองหารูปแบบ
ใหเหมาะสมกับภาวะความเหงาในแตละรูปแบบ 
 3.4.3 นําขอมูลที่ไดจากการทํา
แบบสอบถามมาจําแนกเรียบเรียงรูปแบบใหอยูใน
ประเภทเดียวกัน 
 3.4.4 นํารูปแบบประเภทความตองการใน
แตละรูปแบบมาจัดเรียงควบคูกับขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาการออกแบบพื้นท่ีวาง 
 

ผลการวิจัย 
 

บทนี้เปนผลสรุปจากการทําแบบสอบถาม
เรื่องการเกิดความเหงา จากกลุมตัวอยาง 556คน 
พบวา 

 
4.1.1 เพศของกลุมตัวอยาง 

 
รูปท่ี 1 แสดงเปอรเซ็นเพศของกลุมตัวอยาง 

 
 จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวากลุมตัวอยางคน
เหงาเปนเพศหญิงมากท่ีสุดรองมาดวยเพศชายและ
เพศทางเลือก 
 

4.1.2 อายุของกลุมตัวอยาง 

 
รูปที่ 2 แสดงเปอรเซ็นอายุของกลุมตัวอยาง 

 จากรูปที่ 2 จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวน
ใหญอยูในชวงวัยรุนและวัยกลางคน 
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4.1.3 คุณมีความเหงามากท่ีสุดในชวงเวลาใด 
 

 
รูปที่ 3 แสดงเปอรเซ็นชวงเวลาท่ีเกิดความเหงา 

 
 จากรูปที่ 3 สรุปไดวาชวงเวลาที่มีผลตอ
ความรูสุกเหงามากท่ีสุดคือชวงเวลากลางคืน
รองลงมาคือชวงเวลาเย็น กลางวัน และเชา 
ตามลําดับ 
 
 

4.1.4 อะไรทําใหคุณเกิดความเหงามากท่ีสุด 

 
รูปที่ 4 แสดงเปอรเซ็นสถาณการณที่เกิดความ

เหงา 
 จากรูปที่ 4 สรุปไดวาการจําเปนตองอยู
คนเดียวเกิดข้ึนกับคนสวนใหญมากที่สุด รองลงมา
คือการไมไดออกไปขางนอก และอยูทามกลางผูคน 
ตามลําดับ 
 
 

4.1.5 สุดสัปดาหนี้คุณจําเปนตองอยูบานคนเดียว
ทําใหคุณเกิดความเหงา คุณจัดการกับความรูสึก
เหงานี้ยังไง 
 

 
  รูปที่ 5 แสดงเปอรเซ็นการแกไขปญหาความ

เหงา 
 

 จากรูปที่ 5 สรุปไดวากลุมตัวอยางเลือกท่ี
จะหากิจกรรมทําในพ้ืนที่สวนตัวอยางตัวเอง 

รองลงมาคือการนอน ออกไปสังสรรคกับเพ่ือน 
และออกไปขางนอกคนเดียว ตามลําดับ 
 
4.1.6 เมื่อคุณไดลองจัดการกับความเหงาคุณรูสึก
อยางไร 
 

      
รูปที่ 6 กราฟแสดงเปอรเซ็นความรูสึกเมื่อ

แกปญหาความเหงา 
 

 จากรูปที่ 6 สรุปไดวาเมื่อไดแกปญหาเมื่อ
เกิดความเหงาแลวกลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกวาสิ่ง
ที่ทําไปไมไดชวยใหรูสึกหายเหงา รองลงมา ชอบ
ความรูสึกเหงา และ เหงากวาเดิม ตามลําดับ 
 

4.1.7 ภาพนี้ใหความรูสึกเหงาระดับไหน 

 
รูปที่ 7 ระดับความเหงาท่ีรูสึกกับภาพ 

 

 
รูปที่ 8 แสดงเปอรเซ็นผลระดับความเหงาที่รูสึก

กับภาพ1 
 

 จากรูปที่ 7 และรูปที่ 8  สรุปไดวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมองภาพนี้อยูในระดับกลางหรือ
เปนอีกนัยวาไมมีจิตที่คิดลบเกินไป 
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4.1.8 ภาพไหนทําใหคุณเหงานอยท่ีสุดสําหรับคุณ 

              
          รูปท่ี 1                 รูปที่ 2 
 

        
         รูปท่ี 3               รูปท่ี 4  
 

 
รูปที่ 9 แสดงเปอรเซ็นผลความเหงาที่รูสึก 

กับภาพ1 
 

จากรูปที่ 9  สรุปไดวารูปแบบที่ทําใหกลุม
ตัวอยางรูสึกเหงานอยที่สุดคือรูปที่ 4 รูปที่ 3 รูปที่ 
2 และรูปที่ 1 ตามลําดับ 

 

4.1.9 ภาพไหนทําใหคุณเหงานอยท่ีสุดสําหรับคุณ 

           
         รูปท่ี 1              รูปที่ 2 

                
         รูปท่ี 3              รูปที่ 4  
 

 
รูปที่ 10 ผลความเหงาท่ีรูสึกกับภาพ2 

 จากรูปที่ 10 สรุปไดวารูปแบบที่ทําให
กลุมตัวอยางรูสึกเหงานอยที่สุดคือรูปที่ 2 รูปที่ 1 
รูปที่ 4 และรูปที่ 3 ตามลําดับ 
 
4.1.10 สถานที่สําหรับคนเหงาควรมีอะไรอยูใน
นั้น 

 
รูปที่ 11 กราฟเปอรเซ็นแสดงพ้ืนที่กิจกรรม

สําหรับความเหงา 
 

 จากรูปที่ 11 สรุปไดวากลุมตัวอยางคน
เหงามีความตองการมุมสําหรับทํากิจกรรมที่ตัวเอง
ชอบเปนสวนใหญ รองลงมาเปนลานสําหรับทํา
กิจกรรมและพบปะผูคน ที่สําหรับนั่งอยูกับความ
เหงา ธรรมชาติ เสียงดนตรี และอ่ืนๆตามลําดับ 
 

4.1.11 พื้นที่สําหรับคนเหงามีบริบทแบบไหนใน
ความคิดของคุณ 
 

 
รูปที่ 12 แสดงเปอรเซ็นสถานท่ีสําหรับคนเหงา 

 
 จากรูปที่ 12 สรุปไดวากลุมตัวอยางคน
เหงาสวนใหญมีความตองการใหมีสถาณท่ีเฉพาะ
สําหรับคนเหงา รองลงมาตองการใหสถาณท่ี
สําหรับคนเหงาแทรกตัวอยูตามสวนสาธารณะและ
หาง ตามลําดับ 
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4.1.12 นิยามความเหงาในตัวคุณ 

 
รูปที่ 13 กราฟแสดงเปอรเซ็นนิยามความเหงา

ในตัวกลุมตัวอยาง 
 

 จากรูปที่ 13 สรุปไดวากลุมตัวอยางนิยาม
ความเหงาของตัวเองเปนความโดดเดี่ยว รองลงมา
คือไมมีในตัวเลือก ความสันโดษ และการแยกตัว 
ตามลําดับ 
 

4.1.13 ความรูสึกแยกหาง เปนความไมสามารถ
เชื ่อมช องระหว างเรากับผู อื ่น  คือความเหงา
สําหรับคุณ 
 

 
รูปที่ 14 แสดงเปอรเซ็นนิยามความเหงาท่ีใช

ของกลุมตัวอยาง 
 

4.1.14 ความรูสึกเจ็บปวดที่ไมสามารถตอบสนอง
ตอความสัมพันธกับผูอ่ืน คือความเหงาสําหรับคุณ 
 

 
รูปที่ 15 แสดงเปอรเซ็นนิยามความเหงาท่ีใช

ของกลุมตัวอยาง 
 
 
 

 
4.1.15 การคิดเห็นวาขาดความสนิทระหวาง
บุคคล คือความเหงาสําหรับคุณ 

 
รูปที่ 16 กราฟแสดงเปอรเซ็นนิยามความเหงาท่ี

ใชของกลุมตัวอยาง 
 

4.1.16 ภาวะทางอารมณซึ่งมาจากการปรารถนา
ความสัมพันธที ่ใกลชิดระหวางบุคคล แตความ
ปรารถนาดังกลาวไมบรรลุ คือความเหงาสําหรับ
คุณ 
 

 
รูปที่ 17 กราฟแสดงเปอรเซ็นนิยามความเหงาท่ีใช

ของกลุมตัวอยาง 
 

4.2 ผลสรุปรูปแบบ ของความเหงา 
ตามหลักทฤษฎีความเหงา อิงตั วตน

สามารถนํามาสรุปผลจากแบบสอบถามและ
สามารถแบงรูปแบบความเหงาที่เกิดขึ้นของผูทํา
แบบสอบถามไดออกเปน 5 รูปแบบ 

4.2.1 ความเหงาที่ตองการสังคม ความ
เหงารูปแบบนี้เปนความเหงาเชิงลบ เมื่อขาดการ
เขาสังมคม 

4.2.2 ความเหงาเกิดขึ้นเม่ืออยูทามกลาง
ผูคน ความเหงาประเภทน้ีเกิดจากการสูญเสีย
ความเปนเอกภาพกับธรรมชาติ(จิตสํานึกนิเวศ)  

4.2.3 ความเหงาแบบถอยหาง ความเหงา
ประเภทนี้ เกิดขึ้นเมื่อผู เกิดความเหงาแยกตัว
ออกมาจากสังคมเพราะรูสึกถูกสังคมปฏิเสธ ผูที่
เกิดความเหงาประเภทน้ีขาดทักษะการเขาสังคม
เปนสวนใหญ 
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4.2.4 ความเหงาสรางสรรค ความเหงา
ประเภทนี้เปนความเหงาเชิงบวก เกิดจากการ
ตองการเอาชนะความเหงาของผูที่เกิดความเหงา  

 

4.3 ผลการทําชุดทดลองการออกแบบพื้นที่ 
 4.3.1 การเปดระนาบและความสูงของ

ระนาบ  
4.3.1.1 ระนาบที่มีความที่สูง

เหนือกวาหัว 

 
รูปที่ 18 โมเดลระนาบมีความสูงเหนือหัว 

 
จากรูปที่ 18 สรุปไดวา ระนาบท่ี

มีความที่สูงเหนือกวาหัวและการปดระนาบให
ความรูสึกเปนสวนตัว 

 

4.3.1.2 ระนาบที่มีความสูงที่
มากกวาเอวแตไมเกินระดับสายตา 

 
 

รูปที่ 19 โมเดลระนาบความสูงระดับไหล 
 

จากรูปที่ 19 สรุปไดวาระนาบที่
มีความสูงที่มากกวาเอวแตไมเกินระดับสายตาให
ความรับรูถึงการเขาถึงไดงายแตยังคงความเปน
สวนตัว 

4.3.1.3 เพลนที่มีความสูงต่ํากวา
เอว 

 

 
รูปที่ 20 โมเดลระนาบความสูงต่ํากวาเอว 

 
จากรูปที่ 20 สรุปไดวาเพลนที่มี

ความสูงต่ํากวาเอวใหความรับรูถึงการเขาถึงไดงาย 
และมีความเปนสวนตัวนอยมากท่ีสุด 

 

4.3.2 มุม กับความเหงา 
4.3.2.1 มุมเหลี่ยม 

 
รูปที่ 21 โมเดลมุมกับความเหงา1 

 
จากรูปท่ี 21 สรุปไดวาพ้ืนที่ยิ่งมี

ความเปนมุมฉากและใกลมุมฉากใหความเปน
สวนตัวเพ่ิมมากข้ึน และเกิดความรูสึกอึกทึกอึดอัด 
 

  4.3.2.2 มุมโคง 

 
 รูปที่ 22 โมเดลมุมกับความเหงา2 

จากรูปที่ 22 สรุปไดวาพ้ืนที่โคง
และไมมีมุมทําใหพ้ืนที่นั้นเกิดการลดลงของความ
อึกทึกอึดอัด แตก็สามารถสรางความเปนสวนตัวได 

4.3.3 ระยะหางของเสน 
  4.3.3.1 เสนที่มีความถ่ีนอย 
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รูปที่ 23 เสนที่มีความถ่ีนอย 

 
  จากรูปที่ 23 สรุปไดวาพ้ืนที่ที่มี
การใชความถี่นอยทําใหพ้ืนที่นั้นมีความเปดและ
สงผลกับการหยุดอยูกับพื้นท่ีนั้นไดนานมากขึ้น 
  4.3.3.2 เสนที่มีความถ่ีมาก 

 
รูปที่ 24 เสนที่มีความถ่ีมาก 

 
  จากรูปที่ 24 สรุปไดวาพ้ืนท่ีที่มี
การใชความถี่มากทําใหพ้ืนที่นั้นมีความเปนกึ่งเปด
กึ่งปดและสงผลใหพ้ืนที่นั้นลดการหยุดอยูนานๆ
และไปตอมากกวา 
 

 4.3.4 ความกวางทางเดิน 
  4.3.4.1 ระยะทางเดิน 1.50 ม. 

 
รูปที่ 25 ระยะทางเดิน 1.50 ม. 

 
จากรูปที่ 25 สรุปไดวาระยะ

ทางเดิน 1.50 ม.เปนระยะที่คนสามารถ
เดินสวนกันไดแต ไม เกิดการสนทนา
รวมกัน 

   

4.3.4.2 ระยะทางเดิน 2.5 ม.  

 
รูปที่ 26 ระยะทางเดิน 2.5 ม. 

 
จากรูปที่ 26 สรุปไดวาระยะ

ทางเดิน 2.5 ม. เปนระยะการเดิน 3 คน
สามารถเดินสนทนากันไดเพียงแค1ฝง
หากตองการเดินสวนกัน 

 

  4.3.4.3 ระยะทางเดินตั้งแต 3.5 
เมตรขึ้นไป  

 
รูปที่ 27 ระยะทางเดินตั้งแต 3.5 เมตร 

จากรูปที่ 27 สรุปไดวาระยะ
ทางเดินตั้งแต 3.5 เมตรขึ้นไป เปน
ระยะทางเดินสาธารณะ เพราะมีสามารถ
เดินคุยกันไดตั้งแต 4 คนขึ้นไปและ
สามารถเดินสวนกันได 
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4.4 ผลการทดลองนําชุดทดลองการออกแบบพื้น
ที่มาออกแบบตามรูปแบบความเหงา 
 

 
รูปที่ 28 โมเดลทดลองนําชุดทดลองมาออกแบบ

หารูปแบบพ้ืนที่สําหรับความเหงา 
 

 จากรูปที่ 28 สรุปไดวารูปแบบความเหงา
ที่แตกตางกันสองผลใหรูปแบบพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นนั้น
แตกตางกันตามไปดวย แตรูปแบบความเหงาท่ี
เหมือนกันก็ยังสามารถมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน
ออกไปแตยังคงความคลายคลึงกันไดอยู 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาประเด็นความเหงาที่เกิดขึ้น

นั้นสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกเพศทุกวัยและเกิดได
ขึ้นทุกเวลา แตความเหงาของแตละคนน้ันไม
เหมือนกันจากการทําแบบสอบถามนํามาอิงกับ
ทฤษฎีของ Clark E. Moustakas สามารถสรุป
รูปแบบความเหงาที่เกิดขึ้นได 4 รูปแบบใหญๆคือ 
ความเหงาที่ตองการสังคม เหงาเมื่ออยูทามกลาง
ผูคน เหงาแบบปฏิเสธสังคม และ ความเหงาท่ีทํา
ใหเกิดประโยชน  

เมื่อไดผลสรุปความเหงาเหลานี้ออก
มาแลวก็นําไปสูกระบวนการตอไปคือการนําชุด
ทดลองท่ีศึกษา 6 ชุด คือ พ้ืนที่ปดลอมและความ
สูง ระยะหางของเสน การเกิดมุม ความกวางของ
ทางเดิน พื้นผิวสัมผัส และสี มาทําการออกแบบให
เกิดพ้ืนที่การรับรูที่เหมาะสมกับรูปแบบความเหงา

ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง 4 รู ป แ บ บ  ส รุ ป ไ ด คื อ  
- ความเหงาท่ีตองการสังคมตองการพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการเกิดการรวมกันของกิจกรรมและ
บทสนทนา 
- ความเหงาที่อยูทามการผูคนพ้ืนท่ีที่ตอบสนอง
ในทางที่ดีกับความเหงาประเภทน้ีคือพ้ืนที่ที่
สามารถสรางความเปนเอกภาพใหกับผูเกิดความ
เหงาและบริบริบทโดยไดนําธรรมชาติมาเปน
ตั ว ก ล า ง ใ น ก า ร ส ร า ง ค ว า ม เ ป น เ อ ก ภ าพ 

- ความเหงาท่ีปฏิเสธสังคมผูเกิดความเหงา
ประเภทนี้เปนประเภทที่เขาสังคมไมเกงสิ่งที่สามาร
ออกแบบใหกับความเหงาประเภทนี้คือการสราง
สถาณการณใหผูเกิดความเหงาคอยๆเกิดความ
เ ข า ใ จ แ ล ะ ค อ ย ๆ เ รี ย น รู ก า ร เ ข า สั ง ค ม 
- ความเหงาท่ีทําใหเกิดประโยชนคือการที่ความ
เหงาทําใหผูถูกเหงานั้นไดมีงานอดิเรกหรือไดทําใน
สิ่งที่เปนประโยชนการออกแบบพื้นที่ความเหงา
ประเภทนี้คือการสรางความคงอยูใหกับความเหงา 

จากการ ต้ั งคํ า ถ าม พ้ืนที่ แบบ ไหน ท่ี
เหมาะสมกับรูปแบบความเหงานี่เกิดขึ้นและไดทํา
การทดลองออกแบบพ้ืนที่แตละแบบขึ้นมาตามชุด
ทดลองพบวาเมื่อความเหงาที่เกิดขึ้นของแตละคน
นั้นแตกตางกันไปตามชวงเวลาและสถาณการณที่
เกิดขึ้น รูปแบบพ้ืนที่ที่สามารถตอบสนองตอความ
เหงาที่เกิดขึ้นแตละแบบน้ันยอมแตกตางกันไปดวย
ตามบริบทและสถาณการณ  

เอกสารอางอิง 
Christopher Alexander (1977) A Pattern  

Llanguage 
Francis D.K. Ching Architecture  

From,Space&Order 

Ernst Neofert Architect DATA 
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