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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมุ่งสร้างเคร่ืองมืออ่านการครอบครองพ้ืนท่ี เพ่ือใช้ท าความเข้าใจการแสดงออกของพ้ืนท่ีกึ่ง
สาธารณะในหน้าตึกแถว ท่ีมีความซับซ้อนของการใช้งานพ้ืนท่ีและการถือสิทธิในการครอบครองพ้ืนท่ีท่ีต่างไป
จากทฤษฎีพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะ และทดลองใช้เครื่องมืออ่านการครอบครองพ้ืนท่ีกับพ้ืนท่ีน าร่องหน้าตึกแถวย่าน
แพร่งภูธร ด้วยมีสมมติฐานว่าการครอบครองพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน น าไปสู่การก าหนดความหมายของพ้ืนท่ีได้
แตกต่างกัน  
 การศึกษาประกอบไปด้วยการประมวลชุดทฤษฎีพ้ืนท่ีส่วนบุคคล-สาธารณะ-กึ่งสาธารณะ และการ
ครอบครองพ้ืนท่ี เพ่ือคัดเลือกทฤษฎีท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์และท าความเข้าใจลักษณะของพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี
ย่านแพร่งภูธร จากน้ันจึงศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นท้ังในด้านกายภาพและประวัติของพ้ืนท่ี และท าการส ารวจพ้ืนท่ี
กรณีศึกษาในภาพรวม เพ่ือแยกแยะลักษณะความเป็นส่วนรวม ส่วนตัว และกึ่งสาธารณะของพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในย่าน
แพร่งภูธร ร่วมกับการเก็บข้อมูลการใช้พ้ืนท่ีหน้าตึกแถว จ านวน 101 คูหา ในช่วงวันเวลาท่ีต่างกัน โดยวิธีการ
สังเกต บันทึกภาพ และบันทึกแบบทางสถาปัตยกรรม แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือทดลองสร้างเครื่องมืออ่านการ
ครอบครองพ้ืนท่ีด้วยวัตถุหน้าตึกแถวแบบตารางสีและอ่านผล 
 ผลการศึกษาพบว่า ในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาน้ีมีวิธีการครอบครองพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะท่ีเด่นชัดอยู่ 2 รูปแบบ 
คือ 1) การใช้วัตถุครอบครองพ้ืนท่ี และ 2) การใช้วัตถุเพ่ือการอ้างสิทธิในการครอบครองพ้ืนท่ี เครื่องมือท่ีสร้าง
ขึ้นช่วยสร้างความเข้าใจการแสดงออกของพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะได้ดีกับท้ังการวิเคราะห์การครอบครองพ้ืนท่ีด้วยวัตถุ
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และการอ้างสิทธิในการครอบครองพ้ืนท่ีด้วยวัตถุ ในส่วนของการวิเคราะห์การครอบครองพ้ืนท่ีน้ัน เครื่องมือน้ี
สะท้อนให้เห็นระดับความเป็นส่วนตัวของพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามความเป็นส่วนตัวของวัตถุท่ีใช้ในการครอบครอง
พ้ืนท่ี และแสดงถึงการใช้งานพ้ืนท่ีของบุคคลโดยไม่จ าเป็นต้องสังเกตผ่านตัวบุคคลก็ได้  เครื่องมือท่ีสร้างใน
การศึกษาคร้ังน้ีจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ท าความเข้าใจการครอบครองพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ได้ 
 
ค าส าคัญ :  พ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะ การอ่านพ้ืนท่ี  เคร่ืองมืออ่านการครอบครองพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีหน้าตึกแถว แพร่งภูธร  
 
Abstract     
 Within space occupancy frameworks, this paper aims to design a space reading tool 
for understanding the latent meaning in the representative of the in-between space upfront 
row houses. The space covers complicated usage and different space-occupancy form spatial 
theory, in-between space. Accordingly, space reading tool was generated and examined on a 
pilot case study at upfront row house spaces in Phraeng Puthon due to the hypothesis of 
identifying meaning of space by the privacy degrees.  
 To design and test a tool for reading the occupying objects, 4 following stages of 
method are operated. Firstly, study, analyze and conclude two sets of spatial theories; private-
public-in between space and occupying space. Secondly, document the physical data and 
history of Phraeng Puthon. Thirdly, field survey on 101 in-between spaces upfront row houses 
in Phraeng Puthon at different time-periods using observing, photographing, and architectural 
drawing. Finally, design Color Pixel Tool and apply on the area of this study. 
 In conclusion, two outstanding methods were consequently found in the in-between 
space at Phraeng Phuthon, occupying object and territorial claim with marking object. The 
developed tool is quite suitable for the above methods. The result shows that the specific 
characteristics of occupying objects not only vary the privacy degrees of this in-between space 
but also represent the use of space and activities without human body. This Tool could be 
useful for understanding the occupancy of other in-between spaces.  
 
Keywords  :   In-between Space, Space Reading, Space Occupancy Reading Tool, Upfront Row 
House Spaces, Phraeng Puthon 
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บทน า 
 เกาะรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีย่านเก่าท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
เศรษฐกิจอยู่มาก เช่น สามแพร่ง (แพร่งภูธร แพร่งนรา และแพร่งสรรพศาสตร์) บางล าพู นางเลิ้ง และท่าเตียน 
เป็นต้น พ้ืนท่ีย่านเหล่าน้ีด ารงอยู่จนถึงปัจจุบันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด การสัญจรถือได้ว่าเป็น
สาเหตุส าคัญประการหน่ึงท่ีส่งผลให้ลักษณะทางกายภาพของเมืองเปลี่ยนแปลงไป เช่น เปลี่ยนจากการเดินทางทาง
น้ ามาเป็นทางบก ก่อให้เกิดการตัดถนนผ่านพ้ืนท่ีย่านเก่าท้ังหลาย มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีรอยต่อระหว่างตึกแถวท่ีใช้
เป็นท้ังพ้ืนท่ีพักอาศัยและพ้ืนท่ีพาณิชย์ กับพ้ืนท่ีส่วนกลางของเมืองอย่างถนนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
จึงกลายมาเป็นลักษณะเด่นทางกายภาพของย่านเหล่าน้ี ท่ีประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบตึกแถววางเรียง
ตัวขนานไปกับทางเท้าและถนนซึ่งเป็นทางสัญจรหลัก  
 เมื่อสังเกตด้วยการมองบริบทจะสามารถจ าแนกพ้ืนท่ีของย่านออกได้เป็น 3 ส่วน พ้ืนท่ี 2 ส่วนท่ีมีความ
ชัดเจน คือตึกแถวและถนน ตึกแถวน้ันถือเป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคล ส่วนถนนรวมถึงพ้ืนท่ีกลางอย่างลานต่าง ๆ นับเป็น
พ้ืนท่ีส่วนรวม ขณะเดียวกันพ้ืนท่ีส่วนท่ีสามน้ันกลับไม่สามารถช้ีชัดอย่างเด็ดขาดได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคลหรือ
ส่วนรวม และเกิดขึ้นบนพ้ืนท่ีรอยต่อระหว่างตึกแถวกับถนน ตัวอย่างเช่นพ้ืนท่ีทางเท้า ท่ีโดยกรรมสิทธ์ิน้ันจะถือว่า
เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของส่วนรวม แต่ในความเป็นจริงน้ัน พ้ืนท่ีดังกล่าวกลับกลายเป็นส่วนต่อขยายของพ้ืนท่ีส่วน
บุคคลจากตึกแถว  
 ดังความท่ีได้กล่าวมาข้างต้นน้ัน จึงมีค าถามในการวิจัยว่า จะสามารถเข้าใจการครอบครองพ้ืนท่ีรอยต่อ
ระหว่างตึกแถวและถนนในย่านเก่าท่ีมีความคลุมเครือเช่นน้ีได้อย่างไร 
 
การวิเคราะห์พื้นที ่
 เพ่ือสร้างเครื่องมือในการอ่านพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสม มี 2 ขั้นตอนหลักท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ คือ 
การท าความเข้าใจพ้ืนท่ีท่ีจะทดสอบเคร่ืองมือ และการท าความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนท่ี  
 พื้นที่แพร่งภูธร 
 แพร่งภูธร เป็นย่านท่ีโดดเด่นแตกต่างจากย่านอื่น ๆ ในพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ เช่น ท่าพระจันทร์            
ท่าช้าง ท่าเตียน และบางล าพู เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างจากย่านข้างเคียงเช่นแพร่งนราและแพร่ง
สรรพศาสตร์ เน่ืองจากมีลักษณะการเรียงตัวของตึกแถวล้อมรอบพ้ืนท่ีตรงกลางอย่างคอร์ต มีทางเท้าด้านหน้า
ตึกแถวทุกหลัง และมีถนนส าหรับเดินรถภายในย่าน พ้ืนท่ีตรงกลางของของย่านเป็นท่ีตั้งของอาคารสาธารณะ
อย่างสถานีอนามัย ซึ่งรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่บุคคลท่ัวไปไม่เฉพาะแต่เพียงผู้ท่ีพ านักอยู่ในย่านน้ี
เท่าน้ัน ย่านแพร่งภูธรยังคงมีกิจกรรมการค้า การบริการ และการพักอาศัยเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาจนปัจจุบัน 
ยังผลให้เกิดความซับซ้อนในการใช้พ้ืนท่ีต่าง ๆ ในย่านมากกว่าย่านอื่น ๆ ในพ้ืนท่ีเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็น
ท่ีมาให้เลือกท าการศึกษาและทดลองใช้เคร่ืองมืออ่านการครอบครองพ้ืนท่ีในย่านน้ี 
 แพร่งภูธร เป็นย่านท่ีมีประวัติความเป็นมานับแต่ช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์  และเป็นส่วนหน่ึงของ
พ้ืนท่ีเมือง ประกอบไปด้วยพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีส่วนบุคคล และพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะมาตั้งแต่ พ.ศ. 2462 (วิมลรัตน์ 
อิสระธรรมนูญ, 2543: 12) ขอบเขตของย่านด้านตะวันตกจรดถนนอัษฎางค์ ด้านทิศตะวันออกจรดถนนตะนาว 
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ด้านทิศเหนือจรดด้านหลังตึกแถวของแพร่งนรา และด้านทิศใต้จรดตึกแถวท่ีหันหน้าออกสู่ถนนบ ารุงเมือง ตรง
กลางของพ้ืนท่ีย่านเป็นลานภูธเรศและสุขุมาลอนามัย สถานีกาชาดท่ี 2  
 ลักษณะทางกายภาพภายในย่านเป็นตึกแถววางเรียงตัวขนานไปตลอดถนน มีจ านวนตึกแถวรวม
ท้ังสิ้น 91 หน่วย 123 คูหา หน่วยหน่ึง ๆ กินพ้ืนท่ีน้อยท่ีสุดตั้งแต่หน่ึงคูหา ไปจนถึงมากท่ีสุด 4 คูหา โดยสามารถ
แบ่งตามประเภทการใช้สอยภายในอาคารได้เป็น 5 ประเภทคือ การพักอาศัยส่วนบุคคล (LI) 31 หน่วย 38 คูหา 
การพักอาศัยแบบให้เช่า (LR) 4 หน่วย 10 คูหา การประกอบธุรกิจค้าขายอาหาร (CF) 21 หน่วย 28 คูหา              
การประกอบธุรกิจค้าขายสินค้าอื่น ๆ (CG) 7 หน่วย 9 คูหา การประกอบธุรกิจให้บริการ (CS) 9 หน่วย 16 คูหา 
และ ไม่ทราบประเภท (UN) 19 หน่วย 22 คูหา ซึ่งเป็นประเภทท่ีไม่ได้ท าการทดสอบในงานวิจัยน้ี ดังภาพท่ี 1 
ตึกแถวเกือบทุกคูหาในแพร่งภูธรน้ี มีลักษณะการใช้พ้ืนท่ีเฉพาะในบริเวณทางเดินเท้าด้านหน้าห้องแถว อันแสดง
ลักษณะการต่อขยายพ้ืนท่ีจากภายในออกมายังพ้ืนท่ีส่วนรวมด้านหน้า โดยเป็นการวางวัตถุหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ไว้ในพ้ืนท่ี ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ผังแสดงตึกแถวท่ีท าการศึกษาในย่านแพร่งภูธร  
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ภาพที่ 2 ลักษณะการใช้พ้ืนท่ีทางเท้าหน้าตึกแถวย่านแพร่งภูธร 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่ 
 ในขั้นตอนการท าความเข้าใจพ้ืนท่ี ทฤษฎีพ้ืนท่ีส่วนบุคคล ทฤษฎีพ้ืนท่ีสาธารณะ แนวความคิดเรื่อง
พ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะ และทฤษฎีจิตวิทยาอันเกี่ยวเน่ืองกับความเป็นส่วนบุคคลและความเป็นส่วนรวม ท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับการศึกษาเรื่องพ้ืนท่ีเป็นสิ่งจ าเป็น เมื่อพิจารณาภาพรวมในทางกายภาพของย่านแพร่งภูธร พบว่ามีลักษณะ
เป็นพ้ืนท่ีในเขตเมือง มีการใช้งานของส่วนบุคคลซ้อนทับลงไปบนพ้ืนท่ีส่วนรวม และมีวิธีเฉพาะในการใช้งานพ้ืนท่ี 
อันน าไปสู่การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพ้ืนท่ีใน 2 ด้าน คือ 1) พ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะท่ีเกิดขึ้นในเมือง และ 2) 
การครอบครองพ้ืนท่ี ซึ่งจะได้กล่าวถึงโดยล าดับ 
 พื้นที่กึ่งสาธารณะที่เกิดขึ้นในเมือง  
 พ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะท่ีเกิดขึ้นในเมืองเป็นแนวคิดท่ีมีการศึกษากันต่อเน่ืองมานาน ด้วยเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการมาโดยตลอด  ลักษณะทางกายภาพของเมืองมีความซับซ้อน ประกอบไปด้วยหน่วย
เล็กท่ีสุดตั้งแต่บ้านอันเป็นอาคารท่ีมีประโยชน์ใช้สอยเฉพาะ ไปจนถึงหน่วยใหญ่อย่างอาคารสาธารณะและพ้ืนท่ี
สาธารณะ ท้ังยังมีโครงข่ายการสัญจรหลายรูปแบบ เช่น การสัญจรทางบกด้วยรถและเท้าอย่างถนน ตรอก และ
ซอย ทางสัญจรทางราง ด้วยรถไฟและรถไฟฟ้า และการสัญจรทางน้ าด้วยแม่น้ าและคลอง ปัจจุบันพ้ืนท่ีในเมืองมี
การสัญจรทางบกมาก จึงมีพ้ืนท่ีส่วนบุคคล พ้ืนท่ีสาธารณะ และพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะ ท่ีประกอบร่วมกับถนนมาก
ตามไปด้วย 
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 เมื่อกล่าวถึงพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะคือมีความก้ ากึ่งในการเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ ย่อมแสดงว่าพ้ืนท่ีจะมีท้ัง
ลักษณะท่ีเป็นสาธารณะและไม่ใช่สาธารณะด้วย พ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่สาธารณะคือพ้ืนท่ีหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดเช่นบ้าน           
เปรียบได้กับพ้ืนท่ีส่วนบุคคลของเมือง ส่วนพ้ืนท่ีสาธารณะคือพ้ืนท่ีขนาดใหญ่หรือพ้ืนท่ีรองรับการใช้งานของ
บุคคลหลากหลายกลุ่ม จึงเปรียบเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ  
 ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท้ังสองประเภทดังกล่าวสามารถจ าแนกได้อย่างชัดเจน เช่นว่า พ้ืนท่ีส่วนบุคคลมีระดับ
ความเป็นส่วนตัวมากท่ีสุดหรือพ้ืนท่ีสาธารณะมีระดับความเป็นส่วนตัวน้อยท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีสาธารณะจะเปิดรับ
บุคคลท่ัวไปสามารถใช้งานร่วมกันแบ่งปันกันและกันได้ (Habermas,  1962: 1; Fraser, 1990: 71) แต่พ้ืนท่ีกึ่ง
สาธารณะกลับเป็นสิ่งท่ีแยกแยะได้ยาก ท้ังยังเริ่มมีมากข้ึนอย่างแพร่หลายและน่าสนใจ  
 ในปี ค.ศ. 1959 เริ่มมีการกล่าวถึงแนวคิดเรื่องพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะในมิติการเป็นพ้ืนท่ีท่ีคั่นและเช่ือมต่อ
ระหว่างพ้ืนท่ีสองพ้ืนท่ี ส่วนในมิติทางจิตวิทยา (Altman, 1976: 11-13) มีการกล่าวถึงความเป็นส่วนตัวของ
บุคคล ความเป็นสัดส่วนเฉพาะกลุ่มบุคคล และความเป็นส่วนรวม  โดยในมุมมองความเป็นส่วนรวม (Crawford, 
2008: 343-345; Madanipour, 2003: 148-149) มีการกล่าวถึงพ้ืนท่ีเช่นน้ีมักเกิดขึ้นระหว่างพ้ืนท่ีส่วนบุคคล
และพ้ืนท่ีส่วนรวม มีขอบเขตท่ีไม่ชัดเจนแต่สามารถจ าแนกได้จากการครอบครองพ้ืนท่ีของบุคคลท่ีแตกต่างกัน  
 พ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะมีช่ือเรียกได้หลายอย่างแตกต่างกันตามระดับของหน่วยท่ีพ้ืนท่ีน้ีปรากฏอยู่ เช่น ใน
ระดับเล็กอย่างพ้ืนท่ีหน้าหน่วยพักอาศัยภายในอาคารชุดพักอาศัยรวม ท่ี เรียกว่า “พ้ืนท่ีตัวกลาง” 
(Intermediary space) (Hertzberger, 2005: 40) มีคุณสมบัติช่วยเลือนความคมชัดของขอบเขตระหว่างพ้ืนท่ี
ส่วนบุคคลและพ้ืนท่ีส่วนรวมลงได้ มักเกิดขึ้น ณ จุดท่ีพ้ืนท่ีส่วนบุคคลมาบรรจบกันกับพ้ืนท่ีส่วนรวม ซึ่งโดยทาง
กรรมสิทธ์ิแล้วน้ันอาจเป็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่ยินยอมให้ผู้อื่นเข้ามาใช้พ้ืนท่ีน้ีได้  ท้ังยังเอื้ อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลได้ สามารถเข้าถึงจากท้ังส่วนส่วนบุคคลและส่วนรวมได้อย่างเท่าเทียม พ้ืนท่ี
กึ่งสาธารณะท่ีเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการกล่าวอ้างพ้ืนท่ีส่วนตัวบนพ้ืนท่ีสาธารณะ ก่อให้เกิดการขยายขอบเขต
ความเป็นส่วนตัวไปยังพ้ืนท่ีสาธารณะและสร้างความเป็นส่วนรวมร่วมกันขึ้นมาได้ 
 พ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะในระดับใหญ่อย่างเมือง (Crawford, 2008: 345-347) มักเกิดบนจุดตัดระหว่าง
ความเป็นส่วนบุคคลและส่วนรวม กล่าวคือ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีสาธารณะน้ันอาจมีกายภาพเป็นลานคนเมือง พลาซา 
และจัตุรัส พ้ืนท่ีส่วนบุคคลน้ันมีกายภาพเป็นบ้านและท่ีพักอาศัย ส่วนพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะกลับเป็นส่วนหน่ึงของ
เมืองท่ีไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ มีนิยามว่า “พ้ืนท่ีในชีวิตประจ าวัน” (Everyday life space) โดยจะ
เกิดขึ้นบนพ้ืนท่ีท่ีดูด้อยค่า เช่น ทางเดินเท้า ท่ีจอดรถ สนามหน้าบ้าน บนรอยต่อระหว่างความเป็นส่วนบุคคล 
(Private) การค้า (Commercial) และ พักอาศัย (Domestic) และไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นพ้ืนท่ี
อะไร แตจ่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานพ้ืนท่ีในแต่ละขณะและการตีความของผู้ใช้งานพ้ืนท่ีน้ัน ท้ังยังมีวิถีของตนเองท่ีผัน
เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและฤดูกาลด้วย 
 เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีในย่านแพร่งภูธรจะพบว่ามีลักษณะดังความข้างต้น อัน
ประกอบไปด้วย คือ พ้ืนท่ีอาคาร พ้ืนท่ีส่วนกลาง และพ้ืนท่ีทางสัญจร พ้ืนท่ีอาคารมีบุคคลและกลุ่มบุคคลใช้สอย
จึงถือเป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคล พ้ืนท่ีส่วนกลางอันประกอบไปด้วยลานภูธเรศและสถานีอานามัยจัดได้ว่าเป็นพ้ืนท่ี
สาธารณะ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีทางสัญจรสามารถแบ่งออกไปเป็น 2 ส่วนย่อย คือถนนและทางเดินเท้า ในส่วนของถนน
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มีความกว้าง 7.00 เมตรโดยประมาณ จะพบเห็นรถท่ีจอดไว้เกือบตลอดสองข้างทาง และมีวัตถุหลายอย่างวางไว้
ในพ้ืนท่ีด้วย ท้ังน้ีจะเว้นพ้ืนท่ีส่วนกลางของถนนไว้ส าหรับใช้ในการเดินรถทางเดียวโดยประมาณ 3.00 เมตร ส่วน
ทางเดินเท้าน้ันจะพบการใช้พ้ืนท่ีในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยทางกรรมสิทธ์ิแล้วน้ัน ท้ังพ้ืนท่ีถนนและทางเดิน
เท้า ณ ต าแหน่งหน้าตึกแถวแต่ละห้องไม่ได้เป็นของผู้ครอบครองตึกแถวห้องน้ัน แต่ถือเป็นพ้ืนท่ีทางสัญจรของ
ส่วนรวมท่ีใช้ร่วมกันได้ จึงเปรียบได้กับพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะ และก าหนดเป็นพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา ดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3 ผังแสดงความหมายพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะในย่านแพร่งภูธร 

  
 ตามแนวคิดข้างต้นจะสามารถระบุได้แต่เพียงว่าเป็นพ้ืนท่ีกึ่งสาธารณะเท่าน้ัน ท้ังนี้เพ่ือให้จ าแนกชัดได้ 
ว่าเป็นพ้ืนท่ีอะไรและก าลังสื่อความว่าอย่างไร จึงใช้แนวคิดเรื่องการครอบครองพ้ืนท่ีมาช่วยสร้างเครื่องมือใน
การศึกษาด้วย เพราะท้ังตัวบุคคลและสิ่งของต่าง ๆ ท่ีถูกจัดวางในพ้ืนท่ีน้ัน จะช่วยระบุความหมายของพ้ืนท่ีท่ี
ซับซ้อนเช่นน้ีได้ (Waterson, 1997: 167) 
 
 การครอบครองพื้นที่  
 การครอบครองพ้ืนท่ีเป็นแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนท่ี (Space) ท่ีมีในศาสตร์หลายด้าน เช่นในทาง
ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา โดยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนและพ้ืนท่ี บางศาสตร์ให้
ความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีกับความเป็นส่วนบุคคล-ส่วนรวม บางศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีกับเพศของบุคคล ในขณะท่ีบางศาสตร์ศึกษาลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีกับ
สถานะทางสังคมของบุคคลท่ีครอบครองพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ด้วย  
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 ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้พื้นที่จะมีลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งที่วัดได้และจับต้องได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันกม็ีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติและคุณลักษณะที่จับต้องไม่ได้ด้วยเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าในภาพรวม
แล้ว ทุกศาสตร์มีความเห็นว่าพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถท าความเข้าใจแยกเป็นส่วน ๆ เช่นเป็นแต่เพียงรูปทรง
เรขาคณิตที่มีขนาดกว้าง-ยาว-สูง แต่เป็นสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจในองค์รวม เพราะเป็นการผลิตซ้ าจากการใช้งาน 
(Use) ในชีวิตประจ าวันที่เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ (Rendell, 2003: 102)  
 การศึกษาในหลายด้านเกี่ยวกับพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น โดยมากจะเป็นการศึกษาพื้นที่
ภายใต้กรอบแนวคิดการครอบครองโดยบุคคล มีบุคคลเป็นผู้ใช้งานและครอบครองพื้นที่นั้น ๆ อยู่ แต่หากไม่มี
บุคคลก าลังกระท าการครอบครองพื้นที่ที่จะท าการศึกษาอยู่ จะสามารถแยกแยะพื้นที่ได้อย่างไร หรือหากมีแต่
เพียงสิ่งของหรือวัตถุต่าง ๆ วางอยู่ในพื้นที่ที่ท าการศึกษา จะยังสามารถจ าแนกได้หรือไม่   
 ค าถามดังกล่าวจึงเป็นที่มาของสมมติฐานที่เชื่อว่าวัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆ สามารถใช้จ าแนกพื้นที่ได้ 
โดยมีแนวคิดที่ช่วยสนับสนุนในเร่ืองการอ้างสิทธิเพื่อแสดงตัวตนของบุคคล (Altman, 1976: 22-24) ที่ว่า เพราะ
บุคคลมีตัวตน ในความมีตัวตนของแต่ละบุคคลย่อมต้องการพื้นที่ทั้งในทางกายภาพและจินตภาพ พื้นที่ ทาง
กายภาพที่บุคคลครอบครองคือขนาดสัดส่วนของพื้นที่ (Dimension) ขอบเขตของพื้นที่ (Boundary) และใช้การ
อ้างสิทธิเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ (Territorial Claim) อันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อควบคุม
ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ที่เป็นไปเพื่อการสร้างสภาวะความเป็นส่วนตัวในระดับที่ต่างกัน
ตามความเหมาะสม   
 การครอบครองพื้นที่ที่เห็นได้ชัดและสามารถเข้าใจได้ง่าย คือการกล่าวอ้างสิทธิเหนือพื้นที่นั้น ๆ มีวิธี
หลัก อยู่ 4 ประการ  (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ, 2556: 152) คือ 1) การออกแบบพื้นที่ให้ป้องกันการล่วงล้ า 
2) การแสดงเอกลักษณ์ส่วนบุคคล 3) การท าเครื่องหมาย 4) การติดป้าย ดังนั้นแล้วไม่เพียงแต่บุคคลจะเป็นผู้
จ าแนกพื้นที่ สิ่งของหรือวัตถุต่าง ๆ ก็ใช้จ าแนกพื้นที่ได้เช่นกัน 
 
เครื่องมือวิเคราะห์การครอบครองพื้นที่ด้วยวัตถุ 
 การส ารวจพื้นที่พบลักษณะการครอบครองพื้นที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา ดังนั้น เพื่อให้เห็นลักษณะ
การครอบครองพื้นที่ได้ครอบคลุม งานวิจัยนี้จึงเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น  2 ช่วง คือ ช่วงเวลาที่อาคารประเภท
ประกอบธุรกิจเปิดท าการ ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลาประมาณ 10.00 – 16.00 น. และช่วงเวลาที่ร้านส่วนใหญ่
ในย่านปิดท าการ คือ วันอาทิตย์ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 วัตถุที่ใช้ครอบครองพื้นที่กรณีศึกษามีขนาดสัดส่วนใน 3 มิติประกอบกัน คือ กว้าง ยาว และสูง เมื่อ
วางวัตถุที่ใช้แสดงการครอบครองพื้นที่ลงไปบนพื้นที่กึ่งสาธารณะหน้าตึกแถวแต่ละห้องจึงเกิดความสัมพันธ์กับ
ขนาดสัดส่วนของพื้นที่ด้านหน้าอาคารด้วย  ยังผลให้เกิดการสร้างเคร่ืองมือ ตารางสัดส่วนสี (Color Pixel Tool) 
ในการอ่านการครอบครองพื้นที่ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ตารางสัดส่วนของพื้นที่ที่
สัมพันธ์กับสัดส่วนของพื้นที่หน้าอาคาร และประการที่ 2 การก าหนดสีของสิ่งที่ใช้ในการครอบครองพื้นที่ลงใน
ตารางสัดส่วน ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและซับซ้อนน้อยที่สุดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือ ดังนี้ 
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 1) ตารางสัดส่วนของพื้นที่ที่สัมพันธ์กับสัดส่วนของอาคาร 
 ตารางสัดส่วนของพื้นที่นี้ สัมพันธ์กับสัดส่วนพื้นที่ทางราบ (ผัง) ทางตั้ง (รูปด้าน) ของตึกแถว ที่แต่ละ
ห้องมีหน้ากว้างโดยเฉลี่ยห้องละประมาณ 3.50 เมตร และมีความสูงในระดับชั้นล่างนับแต่พื้นถึงชายคากันสาด
อยู่ที่ประมาณ 3.00 เมตร แบ่งการอ่านพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ผังพื้นและรูปด้าน ผังพื้นใช้ส าหรับการอ่าน
พื้นที่ในทางราบ ส่วนรูปด้านใช้ส าหรับการอ่านพื้นที่ในทางตั้ง ในส่วนของรูปด้านนี้ยังได้แบ่งการอ่านพื้นที่
ออกเป็น 3 ชั้น คือ ก)ถนนบริเวณที่ใช้จอดรถยนต์หน้าอาคาร (A) มีสัดส่วนของพื้นที่ใน 3 มิติ (กว้างXลึกXสูง) 
เป็น 3.50X2.00X3.00 เมตร ข)ทางเดินเท้าหน้าอาคาร (B) มีสัดส่วนของพื้นที่ใน 3 มิติ (กว้างXลึกXสูง) เป็น 
3.50X1.00X3.00 เมตร และ ค) ทางเดินเท้าฝั่งตรงข้ามอาคาร (B1) มีสัดส่วนของพื้นที่ใน 3 มิติ (กว้างXลึกXสูง) 
เป็น 3.50X1.00X3.00 ดังภาพที่ 4  
 ลักษณะพื้นที่แบ่งตามจ านวนห้องที่ใช้ประกอบกิจการหรือพักอาศัย ที่แยกประเภทได้จากการส ารวจ
และสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตึกแถวแต่ละคูหาในย่านแพร่งภูธร มีจ านวนทั้งสิ้น 101 คูหา จาก 123  คูหา            
(อีก 22 คูหา ไม่สามารถแบ่งประเภทการใช้สอยได้ จึงไม่ได้ท าการศึกษา) ทั้งนี้สามารถแบ่งลักษณะพื้นที่ออกได้
เป็น 5 รูปแบบ คือ i) แบบ 1 หน้าห้อง ii) แบบ 2 หน้าห้อง iii) แบบ 4 หน้าห้อง iv) แบบหน้าห้องหัวมุม และ v) 
แบบ 1 หน้าห้อง ที่มีการใช้พื้นที่ไปจนถึงทางเท้าอีกฟากฝั่งถนนด้วย โดยถอดทุกแบบออกมาเป็นรูปด้านหน้าตรง 
 2) การก าหนดสีของสิ่งที่ใช้ในการครอบครองพื้นที่ลงในตารางสัดส่วน 
 การก าหนดสีสิ่งที่ใช้ครอบครองพื้นที่ลงในช่องตาราสัดส่วนของพื้นที่นั้น แบ่งตามประเภทของวัตถุที่
ใช้ครอบครองพื้นที่ โดยก าหนดสีลงไปในช่องตารางสัดส่วนพื้นที่ที่แบ่งช่องตามมิติทางกว้ างออกเป็น 3 ช่องละ
ประมาณ 1.17 เมตร  และแบ่งช่องตามมิติทางลึกและสูงออกเป็นช่องละประมาณ 1.00 เมตร ดังภาพที่ 4 
 เครื่องมือตารางสัดส่วนสีนี้ ใช้วิธีการอ่านค่าแยกเป็นชั้น (Layer) ในทางราบมี 1 ชั้น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่
ถนน (PA) และ พื้นที่ทางเท้า (PB) ส่วนในทางตั้งมี 3 ชั้น 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ถนน (EA) พื้นที่ทางเท้าด้านหน้า
ตึกแถว (EB) และพื้นที่ทางเท้าฟากตรงกันข้ามกับหน้าตึกแถว (EB1) 
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ภาพที่ 4 วิธีการแบ่งพืน้ที่ด้วยตารางส าหรับสร้างเคร่ืองมืออ่านการครอบครองพื้นที่ด้วยวัตถุ 
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ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยพบว่าพื้นที่หน้าตึกแถวในย่านแพร่งภูธรปรากฏการครอบครองพื้นที่ด้วยวิธีหลัก 2 ประการ  
วิธีแรกคือการใช้วัตถุเป็นตัวครอบครองพื้นที่ (Occupying Object หรือ ตัวย่อ O) ส่วนวิธีหลังคือการใช้วัตถุเป็น
เครื่องหมายในการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่นั้น ๆ (Marking Object หรือ ตัวย่อ M) ซึ่งอาจปรากฏมีทั้งสองวิธีผสมกัน 
(OM) หรือเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งในแต่ละส่วนของพื้นที่ที่ท าการศึกษาก็ได้ ในช่วงเวลาที่ต่างกันคือช่วงเวลาเปิดท าการ
และปิดท าการ มีการใช้วิธีในการครอบครองพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังภาพที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการใช้เครื่องมือตารางสัดส่วนสีอ่านการครอบครองพื้นที่ด้วยวัตถุในช่วงเวลาเปิดท าการ (ซ้าย) 

และปิดท าการ (ขวา) 
 

 การใช้วัตถุเป็นตัวครอบครองพื้นที่ 
 การใช้วัตถุเป็นตัวครอบครองพื้นที่ในพื้นที่หน้าตึกแถวย่านแพร่งภูธรนั้น เป็นการใช้ทั้งวัตถุที่มีขนาด
เล็กและวัตถุที่มีขนาดใหญ่วางอยู่บนพื้นที่ โดยตัววัตถุเองนั้นกินพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของพื้นที่หน้าตึกแถว 
วัตถุที่มีขนาดเล็กนั้นเป็นได้ตั้งแต่กระถางต้นไม้ ราวตากผ้า เก้าอี้นั่งพัก ถังขยะ และโอ่งน้ า ส าหรับพื้นที่หน้า
ตึกแถวประเภทการพักอาศัย ส่วนในพื้นที่หน้าตึกแถวประเภทการประกอบธุรกิจนั้นจะใช้เป็นตู้แสดงสินค้าและ
อุปกรณ์ประกอบธุรกิจ เช่น หม้อต้มก๋วยเตี๋ยว รถเข็นขายอาหาร ตู้ใส่ตัวอย่างเครื่องชุบ หรือเก้าอี้นั่งรับประทาน
อาหารส าหรับลูกค้า เป็นต้น ใช้ครอบครองพื้นที่ในบริเวณ พื้นที่ทางเท้า (B) และพื้นที่ทางเท้า (B1) ดังภาพที่ 6 
และภาพที่ 7 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างการครอบครองพื้นที่ทางเดินเท้าดว้ยวัตถุส่วนบุคคล (กระถางต้นไม้) หนา้ตกึแถวเพื่อการพัก

อาศัยส่วนบุคคล ด้วยเครื่องมือตารางสดัส่วนสี 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างการครอบครองพื้นที่ทางเดินเท้าดว้ยวัตถุเพื่อการค้า (รถเข็นขายอาหารและโต๊ะ-เก้าอี)้ หน้าตึก 
แถวเพื่อการค้าขายอาหาร ด้วยเครื่องมือตารางสัดส่วนสี ในชว่งเวลาเปิดท าการ (ซา้ย) และปิดท าการ (ขวา) 

 
 จะเห็นได้ว่าการครอบครองพื้นที่ด้วยวัตถุบริเวณทางเท้าหน้าอาคารนั้นมักใช้ประเภทของวัตถุที่
สอดคล้องกับประเภทการใช้งานในอาคารด้วย เช่น การใช้วัตถุประเภทส่วนบุคคลครอบครองพื้นที่ทางเท้าหน้า
ตึกแถวห้องที่เป็นพื้นที่พักอาศัยส่วนบุคคล และการใช้วัตถุประเภทเพื่อการพาณิชย์ครอบครองพื้นที่ทางเท้าหน้า
ตึกแถวห้องที่ประกอบธุรกิจซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ 

เปิดท าการ ปิดท าการ 
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 การครอบครองพื้นที่ด้วยวัตถุในบริเวณพื้นที่ถนน (A) นั้น ส่วนใหญ่ใช้วัตถุประเภทยานพาหนะ คือ
รถยนต์ จักรยานยนต์ และจักรยาน ซึ่งเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ ส่วนน้อยในบางกรณีที่ใช้วัตถุที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น
กระถางต้นไม้ เป็นตัวครอบครองพื้นที่ ดังภาพที่ 8 ซึ่งวัตถุที่เคลื่อนที่ได้นี้เอง เป็นสิ่งท าให้ในบางเวลาไม่ปรากฏ
การครอบครองพื้นที่หน้าตึกแถว เนื่องจากวัตถุนั้น ๆ ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่ 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการครอบครองพื้นที่ทางเดินเท้าและถนนด้วยวัตถุเพื่อการค้า (แผงสินคา้และรถจักรยานยนต)์ 
หน้าตึกแถวที่ประกอบธุรกิจการค้าขายอาหาร ในช่วงเวลาเปิดท าการ (ซ้าย) และปิดท าการ (ขวา) ด้วยเครื่องมือ

ตารางสดัส่วนสี  
 โดยมากแล้ว พื้นที่ถนน (A) สามารถเกิดการครอบครองพื้นที่โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีควบคู่กัน
ไปได้ แต่ในส่วนของพื้นที่ทางเท้า (B) และ พื้นที่ทางเท้า (B1) นั้น เกือบทั้งหมดใช้วัตถุเป็นตัวครอบครองพื้นที่ มี
เพียงบางกรณีที่ใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กัน โดยจะสามารถสรุปผลวิธีการครอบครองพื้นที่หน้าตึกแถวย่านแพร่งภูธรใน
ช่วงเวลาที่ต่างกันได้ ดังตารางที่ 1 

เปิดท าการ ปิดท าการ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปวิธีการครอบครองพื้นที่หน้าตึกแถวย่านแพร่งภูธรในช่วงเวลาที่ตา่งกัน 
 

ประเภทการใช้สอย
พื้นที่ภายในอาคาร 

เปิดท าการ ปิดท าการ 

พื้นที ่
วิธีการครอบครอง  
(จ านวนที่พบ) พื้นที ่

วิธีการครอบครอง  
(จ านวนที่พบ) 

O M OM U O M OM U 

พักอาศัยแบบส่วน
บุคคล 

A 12 9 4 6 A     
B 26   5 B     
B1     B1     

พักอาศัยแบบให้
เช่า 

A 2  1  A     
B 4    B     
B1     B1     

ค้าขายอาหาร 
A 11 9 1  A 12 7 2  
B 21    B 18   3 
B1 2  1 18 B1 1   20 

ค้าขายสินค้าอื่น ๆ 
A 3 2  2 A 4   3 
B 6   1 B 3   4 
B1    7 B1    7 

การบริการ 
A 4  2 2 A 7   1 
B 5  1 2 B 4  1 3 
B1    8 B1    8 

 
M – Marking Object  O – Occupying Object   
OM - วิธีผสม   U – ไม่แสดงการครอบครอง 
 
 การกล่าวอ้างสิทธิในการครอบครองพื้นที่ 
 นอกเหนือไปจากการใช้วัตถุครอบครองพื้นที่หน้าตึกแถวย่านแพร่งภูธรแล้ว มีอีกวิธีหนึ่งที่ปรากฏมาก
ในพื้นที่ย่านนี้ คือการกล่าวอ้างสิทธิในการครอบครองพื้นที่โดยใช้วัตถุท าเครื่องหมาย (Marking Behavior)            
อันเป็นการจองเพื่อบอกให้ผู้อื่นทราบว่าพื้นที่นี้มีเจ้าของ  
 ในพื้นที่ย่านแพร่งภูธรนี้ พบว่ามักใช้สิ่งของที่ไม่ถาวร มีขนาดเล็ก และน้ าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้าย
ไปไว้ที่อื่นได้ จ าพวกโครงเก้าอี้ ยางรถยนต์ ราวกั้นโลหะ หรือกรวยจราจร เป็นต้น มาวางลงในพื้นที่ในต าแหน่งริม
หรือกลางพื้นที่ เพื่อใช้จองพื้นที่ไว้และแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ถนนหน้าห้องตึกแถวที่ตนครอบครอง วิธีการ
เช่นนี้ปรากฏบนพื้นที่ส่วนถนนหน้าตึกแถวของทั้งประเภทที่พักอาศัยและประเภทประกอบธุรกิจ  มากกว่าบน
พื้นที่ทางเท้า เพราะมีระดับความเป็นสาธารณะของพื้นที่มากกว่า 
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 การศึกษาพบรูปแบบการกล่าวอ้างสิทธิในการครอบครองพื้นที่บนพื้นที่ถนน (A) 4 รูปแบบด้วยกัน 
คือ ก) การวางวัตถุตรงกลางของพื้นที่ ข) การวางวัตถุตรงขอบทางซ้ายและขวาของพื้นที่ ค) การวางวัตถุตรงมุม
ของพื้นที่ และ ง) การวางวัตถุแบบผสม ซึ่งการวางวัตถุแบบผสมนี้จะเป็นการวางวัตถุไว้ทั้งตรงขอบและตรงกลาง
ของพื้นที่ควบคู่กัน ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างรูปแบบการครอบครองพื้นที่หน้าตึกแถวแพร่งภูธรบริเวณด้วยการกล่าวอ้างสทิธิ 
แบบ ก 1 และ แบบ ข 
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างรูปแบบการครอบครองพื้นที่หน้าตึกแถวแพร่งภูธรบริเวณด้วยการกล่าวอ้างสิทธ ิ
แบบ ค และ แบบ ง 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 บทความนี้มุ่งหมายท าความเข้าใจพื้นที่กึ่งสาธารณะของพื้นที่เมืองในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยชุด
ทฤษฎีและการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการอ่านการครอบครองพื้นที่ โดยทดลองเครื่องมือกับพื้นที่กรณีศึกษาที่
พื้นที่หน้าตึกแถวย่านแพร่งภูธร  
 การจ าแนกพื้นที่ในเขตเมืองว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สาธารณะ พื้นที่กึ่งสาธารณะ และพื้นที่ส่วนบุคคลนั้น 
สามารถใช้ทฤษฎีเรื่อง Everyday Life Space ที่กล่าวไว้โดยมาร์การ์เร็ต ครอว์ฟอร์ด (Crawford, 2008: 347) 
มาช่วยจ าแนกและท าความเข้าใจได้ แต่ชุดทฤษฎีจะยังไม่สามารถจ าแนกความเป็นส่วนบุคคลหรือส่วนรวมบน
พื้นที่กึ่งสาธารณะได้ 
 ความแตกต่างบางประการที่น่าสนใจ คือ ลักษณะเช่นนี้ในพื้นที่น าร่องที่เกิดขึ้น ณ ต าแหน่งด้านหน้า
ของหน่วยพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารแต่ละหน่วย โดยอาจกลายเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ค้าขายก็ได้ ซึ่งตาม
ทฤษฎีพื้นที่กึ่งสาธารณะนั้น มักเกิดขึ้นบนถนนหรือพื้นที่สาธารณะในลักษณะของร้านแผงลอย  
 เครื่องมืออ่านการครอบครองพื้นที่ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีการครอบครองพื้นที่ด้วยวัตถุนั้น สามารถช่วย
จ าแนกความเป็นส่วนบุคคลบนพื้นที่กึ่งสาธารณะที่ท าการศึกษาได้ โดยในพื้นที่กรณีศึกษาปรากฏการใช้วิธี
ครอบครองด้วยวัตถุตามอย่างทฤษฎีการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ (Altman, 1976: 22 - 24) สอดคล้องกับ
แนวคิดเร่ืองกลไกการครอบครองอาณาเขตด้วยการแสดงเอกลักษณ์ส่วนบุคคล  )วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ ,
2556:  153) โดยวัตถุนั้น ๆ ที่ใช้ครอบครองพื้นที่ มีขนาดและต้องการพื้นที่ของตัวเอง โดยวัตถุที่มีความเป็น
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ส่วนตัวมากช่วยแสดงระดับความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นของพื้นที่กึ่งสาธารณะด้วย ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใน
การใช้พื้นที่ของบุคคลที่แตกต่างกัน 
 ถึงแม้ว่าวัตถุเหล่านั้นจะเป็นชุดหรือประเภทเดียวกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดที่
สามารถช่วยให้แยกพื้นที่คนละหน่วยออกจากกันได้ ซึ่งพื้นที่กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่ามีการใช้
วิธีการกล่าวอ้างสิทธิในพื้นที่ด้วยวัตถุ โดยการวางวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายการจองลงบนพื้นที่ที่ต้องการ
ครอบครอง การอ้างสิทธิเหนือพื้นที่นี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีระดับความเป็นสาธารณะมากกว่าอย่างพื้นที่ถนน
มากกว่าพื้นที่ทางเท้า   
 ทฤษฎีพื้นที่ส่วนบุคคล ทฤษฎีพื้นที่สาธารณะ และทฤษฎีพื้นที่กึ่งสาธารณะ ที่น ามาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในงานวิจัยและใช้สร้างเครื่องมืออ่านการครอบครองพื้นที่ด้วยวัตถุในงานวิจัยนี้ สามารถใช้จ าแนกระดับ
ความเป็นส่วนตัวบนพื้นที่กึ่งสาธารณะของเมืองอย่างกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งการครอบครองพื้นที่ด้วยวัตถุยัง
สะท้อนให้เห็นการครอบครองพื้นที่โดยบุคคลโดยไม่จ าเป็นต้องมีตัวบุคคลอยู่ในพื้นที่ได้ด้วย 
 เครื่องมือ Color Pixel Tool ที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจการ
ครอบครองพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่อื่น ๆ ได้ 
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