
บทคัดยอ
 ความสัมพันธระหวางการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพและความรูสกึเปนสวนหน่ึง
ของชุมชนมีสวนสําคัญในการนําไปสูการสรางสรรคสภาพแวดลอมของชุมชนและเมือง เพื่อสงเสริม

ความสัมพนัธและกจิกรรมทางสงัคมของกลุมคนทีอ่ยูรวมในสภาพแวดลอมน้ันๆ อนัจะนาํไปสูการเสรมิ

สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน สรางพลังในการขับเคลื่อนชุมชน และนําพาชุมชนไปสูความสําเร็จได 
เนื่องจากความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอสุขภาพจิตที่ดีของบุคคลทุก
วัฒนธรรมและทุกชวงวัยของชีวิต 

 แนวคิดของการออกแบบชุมชนเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแบบชุมชนละแวกบาน
โดยใชองคประกอบในการออกแบบเพ่ือสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้นไดถูกอางอิงใน

วัตถุประสงคและหลักการออกแบบของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbansim) ซึ่งนําไปสูกระแส
การออกแบบชมุชนเมอืงทีใ่หความสาํคัญกับพ้ืนท่ีสาธารณะและมิตทิางดานพฤตกิรรมและความรูสกึ
ของผูใชงาน โดยการอางอิงกับหลักการท่ีวาการออกแบบสภาพแวดลอมเปนการสรางโอกาสทาง

กายภาพใหแกการเกิดปฏสิมัพันธทางสงัคม ทัง้ยังชวยสรางเอกลกัษณเฉพาะใหแกพืน้ท่ี นาํไปสูความ
ประทบัใจและความภูมใิจในสถานที ่ซึง่ในทางจติวทิยาจะชวยกระตุนใหเกิดความรูสกึผูกพนักับชมุชน

หรือสถานที่นั้นๆ
 องคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมทีช่วยสงเสริมความรูสกึเปนสวนหน่ึงของชุมชน 

ไดแก ขอบเขตทางกายภาพทีช่ดัเจน ความหนาแนนของชุมชน ความหลากหลายและการใชงานอยาง
ผสมผเส การออกแบบที่เปนมิตรตอการเดินเทา และพื้นที่สาธารณะของชุมชน

คําสําคัญ: ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน / ปฏิสัมพันธทางสังคม / โครงขายทางสังคม / ความ
เปนชุมชนละแวกบาน / การออกแบบที่เปนมิตรตอการเดินเทา / การออกแบบสภาพแวดลอม / 

ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม

องคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมที่ชวย
สงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
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Abstract
 The relationship between environmental design and sense of community 
essentially leads to creation of community and urban environment that encourage 
social interactions and activities, and as a result, creates a strong community with 
motivation to drive the community to success.  This is because sense of community 
is considered an important factor for good mental health of individuals of all cultures 
and ages.

 Urban design paradigm, particularly, neighborhood design which emphasizes the 

use of environmental design elements to enhance sense of community, is consistent 
with new urbanism’s design principles.  Through the use of physical design guidelines 
and elements, new urbanism creates sense of community by encouraging neighbors 
to interact with one another.  Careful design of physical environment, according to 
the new urbanist approach, will draw people out of their private realm to public 
and semi-public spaces, where neighbors can interact with each other.  Moreover, 
the creation of distinctive environment in the neighborhood reinforces community 
identity and a sense of attachment to place.
 Physical design elements that enhance sense of community in neighborhood 

are well-defined neighborhood, physical density, mixed-use, pedestrian-friendly design, 

and public space.

Keywords: sense of community / social interaction / social network / neighborliness 

/ pedestrian-friendly design / environmental design / new urbanism
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1. บทนํา
 ภาวะความเปนเมอืงท่ีเกิดจาการการเคลือ่นยายของประชากรจากชนบทมาสูเมืองน้ันมีการ
ขยายตัวอยางรวดเรว็ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา กอใหเกดิผลกระทบตอกายภาพของเมอืงทีข่ยาย
ตัวตามไมทัน นอกจากน้ียังสรางผลกระทบทางดานสังคมอีกดวยเน่ืองจากภาวะความเปนเมืองนําไป
สูความเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและความสัมพันธทางสังคม ภาวะความเปนเมืองจึงถูกมองวาเปน
สาเหตุของปญหาทางสังคมตางๆมากมาย อาทิ ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด และปญหาเชิง
พฤติกรรม เปนตน 

 นักสังคมวิทยาและนักทฤษฎีชุมชนเมืองจํานวนมากไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความเปนเมอืงทีส่งผลตอจิตวิทยาชมุชนเมือง รวมทัง้ศึกษาปจจัยตางๆทัง้ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม
และปจจัยท่ีไมเก่ียวของกบัสภาพแวดลอมทีช่วยสงเสรมิความรูสกึเปนสวนหนึง่ของชุมชน (sense of 

community) ดวยความมุงหวังทีจ่ะแกปญหาทางสังคมของคนเมือง เนือ่งจากความรูสกึเปนสวนหน่ึง
ของชุมชนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอสุขภาพจิตท่ีดีของบุคคลทุกวัฒนธรรมและทุกชวงวัยของชีวิต 

คณุลกัษณะดงักลาวมีสวนชวยสรางความเขมแข็งของชมุชนซ่ึงจดัวาเปนหนวยทางสังคมข้ันพืน้ฐานได
 การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนท่ีชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหน่ึง
ของชุมชนจึงมคีวามสําคญั มงีานศึกษาและวจิยัจาํนวนมากทีช่ีใ้หเหน็ความสมัพนัธระหวางพฤติกรรม

มนุษยกับสภาพแวดลอม รวมทั้งงานวิจัยที่กลาวถึงปจจัยทางดานสภาพแวดลอมที่ชวยสงเสริมความ
รูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน  ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) ซึ่งเปนแนวคิดหนึ่งของการ

ออกแบบชุมชนเมือง ไดผนวกเอาเปาหมายทางสังคมดังกลาวเขามาไวในวัตถุประสงคและหลักการ
ออกแบบอยางเปนรูปธรรม โดยนําเสนอการใชองคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมท่ีชวย
กระตุนใหคนในชมุชนเกดิความรูสกึรวมทีด่ตีอสถานทีแ่ละตอกลุมคนทีร่วมอาศยัอยูในชมุชนเดยีวกนั 

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการสรางโอกาสในการเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชนดวย
การใหความสําคัญกับตําแหนงและการออกแบบพื้นที่สวนกลางในชุมชน ดวยความมุงหวังที่จะชวย

กระตุนใหเกิดความรูสึกเปนเปนสวนหนึ่งและผูกพันกับชุมชนหรือสถานที่นั้นๆได

2. ความเปนชุมชนและวิถีชีวิตแบบเมือง 
 ทฤษฎีทางดานชุมชนเมอืงท่ีกลาวถึงความสมัพันธของพฤตกิรรมทางสงัคมของคนในชมุชน
และวิถีชีวิตแบบเมืองของลูอิส เวิรธ (Louise Wirth) เฮอรเบิรต กานส (Herbert Gans) และคล็อด 
ฟชเชอร (Claude Fischer)  มีความสําคัญในการสรางทฤษฎีที่มีความแตกตางและเปนรากฐานของ

การศึกษาทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนเมืองท่ีสงผลตอจิตวิทยาชุมชน ตลอดจนนํา
ไปสูงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาปจจัยตางๆท้ังปจจัยทางดานสภาพแวดลอมและปจจัยท่ีไมเก่ียวของ

กบัสภาพแวดลอมทีช่วยสงเสรมิความรูสกึเปนสวนหนึง่ของชุมชน ดวยความมุงหวงัท่ีจะสามารถปรบั
เปลี่ยนองคประกอบในสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมคุณภาพทางสังคมของชุมชนได
 ลูอิส เวิรธ ไดอธิบายมุมมองท่ีมีตอวิถีชีวิตแบบเมือง (urbanism) ไวในบทความเรื่อง 
“Urbanism as a Way of Life” (Wirth, 1938) วาวิถีชีวิตแบบเมืองเปนผลผลิตของประชากร
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ขนาดใหญ ความแตกตางและหลากหลายรูปแบบของประชากร และความหนาแนนของประชากร 
เวิรธยังไดชี้ใหเห็นวาความเส่ือมถอยของความผูกพันในระดับใกลชิดของชุมชนน้ันมีสวนเก่ียวของกับ

ชีวิตแบบเมือง ซึ่งนําไปสูความไมมีลักษณะเฉพาะและการแตกกระจายของชีวิตแบบเมือง กอใหเกิด
ปญหาทางสังคมในชุมชนเมืองมากมาย เชน ปญหาอาชญากรรม การหยาราง และอาการปวยทางจิต 
 เฮอรเบริต กานส (Gans, 1968) วจิารณมมุมองของเวริธวา มมุมองแบบ “เวริเธยีน” นีล้ะเลย
ความสําคัญของชีวิตแบบชานเมืองดวยการเนนความสําคัญของชีวิตแบบเมืองเพียงอยางเดียว กานส
ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของวิถีชีวิตแบบชานเมืองที่กอใหเกิดความผูกพันทางสังคมของชุมชนละแวก

บาน และไดโตแยงมุมมองแบบ “เวิรเธียน” ที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของชุมชนเมืองโดยอาศัย
เพียงปจจัยทางดานขนาด ความหนาแนน และความแตกตางและหลากหลายรูปแบบของประชากร 
ในขณะท่ีกานสมองวาพฤตกิรรมทางสังคมของชุมชนเมืองน้ันเปนอิทธิพลมาจาก ชนชัน้ เช้ือชาต ิและ

ชวงชีวิตของบุคคล
 ในขณะที่ ลูอิส เวิรธ มองวาผลกระทบของความเปนเมืองนั้นเปนตนเหตุของปญหาทาง
สังคมในชุมชนเมืองจํานวนมาก คล็อด ฟชเชอร กลับเสนอทฤษฎีที่มีรากฐานมาจากมุมมองกลับของ

เวิรธ (Fischer, 1976) ฟชเชอรมองวาผลกระทบของความเปนเมืองน้ันชวยเสริมสรางวัฒนธรรมยอย 
(subcultures) และความแตกตางทางสังคม (social differences) ฟชเชอรกลาววาโลกทางสังคม
ของแตละบุคคลนั้นประกอบดวยเครือขายทางสังคมตางๆ (social networks)  เครือขายทางสังคม

ซึ่งฟชเชอรใหคําจํากัดความวาหมายถึงกลุมบุคคลขนาดเล็กที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันและกอใหเกิด
ความสัมพันธที่มีความหมายข้ึนน้ี สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามบริบททางดานสังคม ไดแก 

กลุมปฐมภูมิ และกลุมทุติยภูมิ กลุมปฐมภูมิครอบคลุมเครือขายทางสังคมท่ีเก่ียวพันกับความสัมพันธ
ใกลชิดของบุคคล เชน เครือญาติ เพื่อนฝูง และกลุมชาติพันธุ ในขณะที่กลุมทุติยภูมิครอบคลุมเครือ
ขายทางสังคมของกลุมคนที่มีลักษณะบางอยางรวมกัน เชน ความสนใจ ลักษณะทางสังคม และพื้นที่
ทางกายภาพ ตัวอยางของกลุมทุติยภูมิ ไดแก สมาคม กลุมอาชีพ กลุมความสนใจ ชุมชน และชุมชน
ละแวกบาน เปนตน
 ทฤษฎีวัฒนธรรมยอย (subcultural theory) ของฟชเชอรอธิบายวา วิถีชวีิตแบบเมืองนั้น
กอใหเกิดกลุมวัฒนธรรมยอยที่มีความหลากหลายและชวยเสริมสรางปฏิสัมพันธทางสังคม โดยที่วิถี
ชีวิตแบบเมืองนั้นชวยสรางสรรค ปรับเปลี่ยน ตลอดจนนําพากลุมวัฒนธรรมยอยเหลานี้ใหมาพบปะ
หรือติดตอกัน ซึ่งนําไปสูการเสริมสรางความผูกพันทางสังคมและเครือขายทางสังคม ในขณะท่ีวิถี

ชีวิตแบบเมืองชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคม ฟชเชอรกลับชี้ใหเห็นวาวิถีชีวิตแบบเมือง
ยังเปนสาเหตุของความเสื่อมถอยของการปฏิสัมพันธทางสังคมภายในชุมชนละแวกบาน โดยวิถีชีวิต
แบบเมืองที่เพ่ิมมากขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมภายนอกขอบเขตละแวกบาน 
มุมมองนี้สอดคลองกับแนวคิดของเวลลแมน (Wellman, 1988) ที่นําเสนอวาบุคคลจะคงไวซึ่งเครือ
ขายทางสังคมภายนอกขอบเขตละแวกบาน ดงัน้ันความเปนชุมชนจงึไมจาํเปนตองเกดิเฉพาะกบักลุม

ที่อยูใกลชิดกันทางกายภาพเสมอไป
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 ถงึแมวาเครือขายทางสงัคมไมจาํเปนตองเก่ียวพนัเฉพาะกบักลุมทีอ่ยูใกลชดิกนัทางกายภาพ
เสมอไปตามแนวคิดของฟชเชอรและเวลลแมนขางตน ปฏิสมัพันธทางสังคมของชุมชนละแวกบานก็มิ

อาจถกูละเลยไปได ความผูกพันและเครอืขายทางสงัคมระหวางเพือ่นบานเปนความสมัพันธทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะท่ีชวยสงเสริมบุคคลในดาน ความชวยเหลือทางจิตใจ ความสนับสนุนทางสังคม มิตรภาพ และ
ความชวยเหลือทางดานวัตถุ (Wellman and Wortley, 1990) ความชวยเหลือทางจิตใจนี้ยังชวย
ปองกันความรูสึกโดดเดี่ยวทางสังคมท่ีสัมพันธกับวิถีชีวิตแบบเมือง (Unger and Wandersman, 
1985) เพ่ือนบานยังสามารถแบงปนความชวยเหลือ การบริการ และขอมูลตางๆภายในละแวกที่

อยูอาศัยแกกันและกัน (Unger and Powell, 1980) ซึ่งความชวยเหลือบางอยางนั้นจะเปนความ
ชวยเหลือเฉพาะในระดับชุมชนละแวกบานเทาน้ัน เชน ความชวยเหลือในยามฉุกเฉิน (Riger and 
Lavrakas, 1981) นอกจากนี้แลวความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ของคนในชุมชน

ระดับละแวกบานน้ันยังสงเสริมใหเกิดความรูสกึเปนสวนหน่ึงของชุมชนเชงิจิตวิทยา (psychological 
sense of community) อีกดวย (Riger and Lavrakas, 1981)  โดยที่ความรูสึกเปนเจาของ นั้น
หมายถึงความรูสึกท่ีบุคคลไดลงทุนลงแรงเพ่ือใหไดเปนสวนหนึ่งหรือเปนสมาชิกดังน้ันจึงมีสิทธ์ิใน

ความรูสึกเปนเจาของ (McMillan and Chavis, 1986)  ชุมชนละแวกบานจึงทําหนาที่เปนสถานที่
ที่ใหสมาชิกในชุมชนไดรูสึกเปนเจาของ สรางความรูสึกปลอดภัยทางจิตใจซ่ึงพัฒนาไปสูความคุนเคย

หรือความรูสึกใกลชิดที่มีตอสถานที่

3. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
 ความรูสกึเปนสวนหนึง่ของชุมชน ถอืเปนตนทุนทางสังคมทีส่าํคัญท่ีชวยสรางความเขมแขง็
ใหแกชุมชน สรางพลังในการขับเคลื่อนชุมชน และนําพาชุมชนไปสูความสําเร็จได คําจํากัดความของ
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนเชิงจิตวิทยา (McMillan and Chavis, 1986) ประกอบดวยองค

ประกอบ 4 สวน ไดแก ความเปนสมาชิก (membership) หมายถึงความรูสึกเปนเจาของและเปน
สวนหน่ึงของชุมชน ความมีอิทธิพลตอกันและกัน (influence) หมายถึงความสามารถในการสราง
ผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกัน ความสมปรารถนาตอความตองการ (fulfillment of 

needs) หมายถงึความรูสกึวาความตองการของตนไดรบัการสนองตอบจากกลุม และความรูสกึผกูพนั

ทางอารมณรวมกัน (shared emotional connection) หมายถึงความรูสึกผูกพันและมีสวนรวมทาง
อารมณและความรูสึกระหวางกัน
 นอกจากคําจํากัดความความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนของแม็คมิลลานและชาวิสซึ่ง
อธิบายความรูสึกในเชิงจิตวิทยาแลว ความรูสกึเปนสวนหน่ึงของชุมชนในภาพกวางยังครอบคลุมองค
ประกอบอื่นๆอีก ไดแก ปฏิสัมพันธทางสังคม (social interaction) การรับรูสภาพแวดลอมของขุม
ชนละแวกบาน (neighborhood cognition) ความรูสึกผูกมัด (affective bonds) ความผูกพันทาง

สังคมในระดับผิวเผิน (weak social ties) และกิจกรรมการเดินเทาและความเปนมิตรตอการเดินเทา 
(pedestrian activity and walkability)
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 ปฏิสัมพันธทางสังคม การรับรูสภาพแวดลอมของขุมชนละแวกบาน และความรูสึกผูกมัด 
เปนองคประกอบท่ีเก่ียวของกับแนวความคิดชุมชนละแวกบาน (Unger and Wandersman, 1985)  

โดยที่ปฏิสัมพันธทางสังคมครอบคลุมความชวยเหลือจุนเจือทางดานอารมณ วัตถุ และขอมูล และ
เครือขายทางสังคมของชุมชนละแวกบาน การรับรูสภาพแวดลอมของขุมชนละแวกบานนั้นหมายถึง
แผนท่ีการรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพของบุคคลและการใชสัญลักษณในการสื่อสาร และความ
รูสึกผูกมัดซึ่งหมายถึงองคประกอบทางดานความรูสึกที่มีตอความเปนละแวกบาน ไดแก ความรูสึก
ชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน และความผูกพันกับสถานที่

 องคประกอบที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของความเปนละแวกบานคือความผูกพันทางสังคมใน
ระดับผิวเผิน (Granovetter, 1973)  ทฤษฎีความผูกพันทางสังคมในระดับผิวเผิน ของแกรโนเวทเท
อร กลาวไววาความผูกพันทางสังคมในระดับผิวเผินหรือการปฏิสัมพันธทางสังคมโดยบังเอิญหรือโดย

ไมตั้งใจนั้นมักจะเกิดขึ้นระหวางบุคคลที่มีความสนใจแตกตางกัน ปฏิสัมพันธทางสังคมลักษณะนี้จะ
ชวยสงเสริมใหเกิดการผสมผสานทางสังคม ซึ่งจะนําไปสูการเติมเต็มชองวางระหวางกลุมคนภายใน
ชุมชนละแวกบานได ตัวอยางความผูกพันทางสังคมในระดับผิวเผิน ไดแก การทักทาย และการปฏิ
สัมพันธสั้นๆระหวางคนรูจัก

 องคประกอบที่สุดทายที่จะกลาวถึงคือกิจกรรมการเดินเทาและความเปนมิตรตอการเดิน

เทา ซึง่หมายถงึการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอือ้หรือเปนมติรตอการเดนิเทา โดยการใช
สัดสวนของมนุษยในการออกแบบและสรางสภาพแวดลอมริมถนนใหมีคุณภาพดี (Gehl, 1996) การ
สรางสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรตอการเดินเทาจะชวยสงเสริมใหเกิดกิจกรรมเดินเทา ในทางทฤษฎีนั้น

กจิกรรมการเดนิเทาชวยสรางโอกาสของการปฏสิมัพนัธทางสงัคมระหวางเพือ่นบานและนาํไปสูการบู
รณาการทางสังคม (Kim and Kaplan, 2004) นอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดบนทางเทายังชวยใหเกิดการ
เฝาระวังพื้นที่ตามธรรมชาติซึ่งชวยสงเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรมอีกดวย (Jacobs, 1961)  

4. ปจจัยที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
 ปจจัยที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชนประกอบดวยปจจัยที่ทางดานสังคม

และปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม อาทิ ปจจัยดานคุณลักษณะประชากร ระยะเวลาในการ

อยูอาศัยในชุมชน จํานวนครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก และความเปนเอกภาพของผูอยูอาศัยในชุมชน รวม
ทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ อาทิ ลักษณะผังของชุมชน ตําแหนงและการ
ออกแบบพื้นที่สวนกลาง และการประดับตกแตงบานเรือนใหมีลักษณะเฉพาะ เปนตน

5. ปจจัยทางดานสังคมและปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
 ปจจัยท่ีไมเก่ียวของกบัสภาพแวดลอมทีม่อีทิธิพลตอความรูสกึเปนสวนหนึง่ของชุมชนนัน้มี
หลายปจจยั ทัง้ปจจยัดานคณุลกัษณะประชากรและปจจยัทีเ่กีย่วของกบัสถานภาพและประสบการณ
ของบุคคลทีเ่กีย่วกับชุมชนละแวกบานน้ันๆ จากงานศึกษาของแคมปเบลและลี (Campbell and Lee, 

1992)  พบวาปจจัยดานเพศและอายุของบุคคลมีความสัมพันธกับเครือขายทางสังคมของบุคคลนั้น 
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โดยที่ผูหญิงมักจะมีความพยายามและสนใจในการดํารงรักษาเครือขายทางสังคมมากกวาผูชาย ใน
ขณะทีก่ลุมวัยกลางคนเปนกลุมท่ีมเีครอืขายทางสงัคมมากท่ีสดุ งานวจิยัของฮนัเตอร (Hunter, 1975) 

ยงัพบวาคานยิมและความจาํเปนท่ีคนในชุมชนมีรวมกนัชวยสงเสรมิความเชือ่มโยงทางสังคมท่ีนาํไปสู
ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชนได นอกจากนี้กลุมทางสังคมของสมาชกิที่มีลักษณะเดียวกันก็เปน
ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธทางสังคมเชนเดียวกัน จากงานศึกษาของไคลน (Klein, 1978) พบวา
คนในชุมชนชอบการปฏิสัมพันธภายในกลุมคนที่ลักษณะเดียวกันหรือมีลักษณะรวมทางดานตางๆ 
เชน เชื้อชาติ ศาสนา  อาชีพ คานิยม และอายุ ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกสบายใจและอุนใจทางดานสังคม

มากกวา นอกจากน้ีไคลนยังพบวาขนาดของกลุมมีผลตอการการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมของ
คนในกลุม ในกลุมทางสังคมท่ีมีขนาดเล็กสมาชิกมักจะมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมมากกวาและ
มีความรูสึกวากิจกรรมทางสังคมเปนภาระหนาที่เพราะกลุมขนาดเล็กเปดโอกาสในการมีสวนรวมได

มากกวากลุมขนาดใหญ
 นอกจากปจจัยขางตนแลว ยงัมีปจจัยท่ีเก่ียวของกับสถานภาพและประสบการณของบุคคล
ที่เกี่ยวกับชุมชนละแวกบานนั้นๆ ความรูสึกหยั่งรากลึกที่มีตอชุมชนละแวกบานหนึ่งๆ ถูกพบวาเปน

ผลมาจากสถานภาพความเปนเจาของในที่พักอาศัยของบุคคล ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน และ
ระยะเวลาที่คาดวาจะพักอาศัยอยูในชุมชนนั้นตอไป (Riger and Lavrakas, 1981) ความรูสึกหยั่ง

รากลึกที่มีตอสถานที่และความสัมพันธทางสังคมน้ันมีอิทธิพลตอความรูสึกผูกพันของคนในชุมชน
ที่มีตอชุมชนของตน โดยท่ีความรูสึกหยั่งรากลึกท่ีมีตอสถานท่ีนั้นเก่ียวพันกับระดับพันธสัญญาและ
ความรับผิดชอบท่ีบุคคลมีตอชุมชนละแวกบานของตน (David and Cotter, 1986) ดังน้ันความ

รูสึกหยั่งรากลึกจึงสัมพันธทางตรงกับความรูสึกผูกพันของคนในชุมชนที่มีตอชุมชนของตน นอกจาก
นี้แคมปเบลและลี (Campbell and Lee, 1992) ยังพบวาสถานภาพทางครอบครัว ไดแก สถานภาพ
การสมรส และการมีบุตร มีสวนสําคัญในการสงเสริมความผูกพันที่มีตอชุมชนละแวกบาน แคมปเบล

และลอีธบิายไววาสถานภาพทางครอบครวัชวยใหบคุคลมคีวามตองการและพยายามในการลงทนุทาง

สงัคมตอชุมชนละแวกบานของตนมากข้ึนและนําไปสูการมสีวนรวมในกิจกรรมตางๆภายในชุมชน ดงั

นัน้บคุคลท่ีสมรสแลวและบุคคลท่ีมบีตุรจึงมเีครอืขายทางสงัคมและการปฏิสมัพนัธทางสังคมมากกวา
คนโสดและคนที่ไมมีบุตร

6. ปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
 การศกึษาปจจยัทีเ่กีย่วของกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีมอีทิธพิลตอความรูสกึเปนสวน
หนึง่ของชมุชนมีความสาํคญัตอการนาํไปสูการปรบัเปล่ียนองคประกอบในสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริม
ความรูสกึเปนสวนหนึง่ของชุมชนได ปจจัยทางกายภาพทีท่าํหนาท่ีเปนกลไกในการสงเสรมิปฏสิมัพันธ

ระหวางคนในชุมชนไดแก องคประกอบทางกายภาพของอาคาร (Gans, 1962) ลักษณะผังของชุมชน 
(Festinger, Schachter, and Back, 1950) และพื้นที่สวนกลางของชุมชน (Fleming, Baum, and 
Singer, 1985) การอาศัยการออกแบบและจัดวางรูปแบบทางกายภาพของที่พักอาศัยในชุมชนเพื่อ
สงเสริมใหเกิดกิจกรรมในชีวิตประจําวันบางอยาง เชน การนั่งเลนบริเวณระเบียงหนาบานหรือสวน
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หนาบาน จะชวยเอื้ออํานวยใหเกิดความคุนเคยระหวางคนในชุมชนได (Fowler, 1987) โดยที่การ
ใชงานบริเวณระเบียงหนาบานหรือสวนหนาบานของคนในชุมชนนําไปสูโอกาสในการปฏิสัมพันธ

ทางสังคมและยังเปนการเพ่ิมการเฝาระวังความปลอดภัยตามธรรมชาติใหแกชุมชนอีกดวย (Brown, 
Burton, and Sweaney, 1998) งานวิจัยของเฟสติงเจอรและคณะ (Festinger, Schachter, and 
Back, 1950) ยังพบวาการออกแบบและจัดวางรูปแบบทางกายภาพของหอพักนักศึกษาท่ีเอ้ือใหมี
การใชทางเดินรวมกนัชวยเพ่ิมปฏสิมัพนัธระหวางผูพกัอาศัยในหอพกั นอกจากนีย้งัมงีานวิจยัอืน่ทีพ่บ
วาการประดับตกแตงบานเรือนใหมลีกัษณะเฉพาะจะชวยเสริมสรางเอกลักษณใหแกชมุชนและนําไป

สูความสัมพันธระหวางคนในชุมชนละแวกบานได (Werner, Peterson-Lewis, and Brown, 1989) 
 นอกจากปจจัยขางตนแลว ยังมีปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมระหวาง
คนในชมุชน โดยปจจัยเหลาน้ีมคีวามสมัพันธทางออมกบัการออกแบบทางกายภาพในลักษณะทีป่จจัย

เหลาน้ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมและสามารถสรางใหเกิดข้ึนไดโดยอาศยัการออกแบบทางกายภาพ
และรูปทรงของชุมชน ปจจัยเหลานี้ไดแก ความรูสึกเชิงบวกที่มีตอสภาพแวดลอมของชุมชน (Lund, 
2002) ความรูสกึวาตนเองปลอดภัยเม่ืออยูในชนุชน (Newman, 1972) ปริมาณการใชพืน้ท่ีสวนกลาง

ของชุมชน (Levine, 1986) และปริมาณการใชงานรานขายของชําหรือรานสะดวกซื้อในพื้นที่ (Riger 
and Lavrakas, 1981)

7. องคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของชุมชน
 แนวคิดของการออกแบบชุมชนเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแบบชุมชนละแวกบาน

โดยใชองคประกอบในการออกแบบเพ่ือสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้นไดถูกอางอิงใน
วัตถุประสงคและหลักการออกแบบบางสวนของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbansim) ซึ่งนําไป
สูกระแสการออกแบบชุมชนเมืองที่ใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีสาธารณะและมิติทางดานพฤติกรรมและ

ความรูสึกของผูใชงานท้ังในรูปแบบของชุมชนพักอาศัยท้ังในเมืองและชานเมือง และหางสรรพสินคา

ชมุชน (community mall) โดยการอางองิกบัหลกัการท่ีวาการออกแบบสภาพแวดลอมเปนการสราง

โอกาสทางกายภาพใหแกการเกิดปฏิสัมพันธทางสังคม ลักษณะของสภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอผูใช
งาน สวยงาม และดงึดูดใจ จะชวยใหกระตุนใหเกิดการใชงานพืน้ท่ี อกีท้ังยังชวยสรางเอกลักษณเฉพาะ
ใหแกพื้นที่ นําไปสูความประทับใจและความภูมิใจในสถานที่ ซึ่งในทางจิตวิทยาจะชวยกระตุนใหเกิด
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสถานที่นั้นๆ 

 ทฤษฎทีางดานสังคมวทิยาและชมุชนเมอืงจํานวนมากไดกลาวถึงองคประกอบทางกายภาพ
ของสภาพแวดลอมทีน่าํไปสูคณุลักษณะตางๆทางสงัคมท่ีชวยสงเสริมใหเกิดความรูสกึเปนสวนหน่ึงของ
ชุมชน เจน เจคอบส (Jacobs, 1961) ไดอธิบายวาปจจัยที่สงเสริมใหชุมชนอยูรอดและมีชีวิตชีวานั้น
ประกอบดวยการมขีอบเขตท่ีชดัเจนของชุมชน มกีารใชงานพืน้ทีแ่บบผสมผเส และมคีวามหลากหลาย
ทัง้ในดานกายภาพและสงัคม โดยขอบเขตท่ีชดัเจนจะชวยสรางการรบัรูถงึความเปนกลุมกอนเดียวกนั  

และความหลากหลายและผสมผเสจะชวยสรางใหเกิดโอกาสและทางเลือกในการปฏิสัมพันธทาง
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สังคม ปจจัยดังกลาวจึงชวยสรางความรูสึกเปนเจาของชุมชนและสงเสริมความผูกพันทางสังคมของ

คนในชุมชน ทฤษฎีของเจคอบสนั้นมีอิทธิพลอยางมากตอการสรางทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง

ที่มุงเนนความสําคัญของมิติของมนุษยมากขึ้น คริสโตเฟอร อเล็กซานเดอร (Alexander, Ishikawa, 
and Silverstein, 1977) ไดเนนใหเห็นความสําคัญของการสรางสถานที่ที่ใหความสําคัญกับมิติของ
มนุษยทั้งในกระบวนการและรูปแบบ นอกจากนี้ อเล็กซานเดอรยังใหความสําคัญกับพื้นที่สาธารณะ
ของชุมชนท่ีเปนพ้ืนท่ีในการพบปะและปฏสิมัพันธทางสังคมดวย สวนเควนิ ลนิช (Lynch, 1981) เนน
ใหเหน็วาการออกแบบชมุชนเมอืงท่ีดนีัน้ชวยสรางสรรคความรูสกึเปนสวนหน่ึงของสถานทีไ่ด นอกจาก

นีแ้ลวนกัสงัคมวทิยาทีช่ือ่วิลเลีย่ม ไวท ยงัชีใ้หเหน็ความสาํคญัของการทาํความเขาใจพฤตกิรรมมนษุย
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการออกแบบพื้นที่สาธารณะใหดียิ่งขึ้น (Whyte, 1988)
 จากรากฐานของทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปองคประกอบในการออกแบบสภาพ
แวดลอมที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้น ไดดังนี้

8. ขอบเขตทางกายภาพที่ชัดเจน
 การวางผงัของชมุชนนัน้ควรมศีนูยกลางและขอบเขตท่ีชดัเจน (ภาพที ่1) ศนูยกลางของชมุชน
อาจประกอบดวยพื้นที่สาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ลานเปดโลงสาธารณะ และอาคารสาธารณะที่
สาํคญั สาํหรบัขอบเขตทางกายภาพท่ีชดัเจนของชมุชนนัน้สามารถออกแบบไดโดยใชองคประกอบตางๆ 

ไดแก ถนน ถนนกวางที่มีตนไมสองขางทาง หรือการสรางตะเข็บสีเขียว เปนตน ทฤษฎีการออกแบบ
ชุมชนเมืองยุคใหม (Congress for the New Urbanism, 2000) อธิบายไววาการมีศูนยกลางและ
ขอบเขตเปนสวนหนึ่งในการสรางเอกลักษณของชุมชน คุณลักษณะดังกลาวที่ผสานกับการออกแบบ

สภาพแวดลอมในชุมชนที่ดีจะชวยสรางสรรคคุณคาเชิงสัญลักษณเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งกอใหเกิด
เอกลักษณทางสังคมตลอดจนความรูสึกปลอดภัยที่มีตอสภาพแวดลอมได (Brindley, 2003; Grant, 

2006)

ภาพที่ 1:  แผนภาพของ Traditional Neighborhood 
Development (TND) แสดงการวางผังของชุมชนที่มี
ศูนยกลางและขอบเขตที่ชัดเจน 
(ที่มา: http://www.webalice.it/massimobaraldi/
NU.htm)
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9. ความหนาแนนของชุมชน
 การเพิม่ความหนาแนนของชมุชนอาจทาํไดโดยการลดขนาดของแปลงท่ีดนิหรอือาศยัการผสม
ผสานรูปแบบการอยูอาศัยท่ีมคีวามหนาแนนแตกตางกัน เชน บานเด่ียว ทาวนเฮาส และคอนโดมเินียม 
เปนตน โดยการเพิ่มความหนาแนนของชุมชนจะนําไปสูการสรางโอกาสในการปฏิสัมพันธทางสังคม
ซึ่งนําไปสูความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนได (Talen, 1999)

10. ความหลากหลายและการใชงานอยางผสมผเส
 การสรางความหลากหลายและการใชประโยชนที่ดินอยางผสมผเสในชุมชน เกิดจากการ
ผสมผสานท้ังรูปแบบของท่ีอยูอาศัยและกจิกรรมตางๆในชมุชน ชมุชนควรประกอบไปดวยท่ีอยูอาศัย

หลากหลายรูปแบบ อาทิ บานเดียว ทาวนเฮาส คอนโดมิเนียม และอพารตเมนต และควรมีพื้นที่
สําหรับกิจกรรมตางๆ อาทิ พื้นที่รานคา สํานักงาน โรงเรียน พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และ
พืน้ท่ีนนัทนาการ เปนตน ความหลากหลายดังกลาวจะดงึดูดกลุมผูใชงานทีม่คีวามหลากหลายทัง้ทาง
ดานรายได อาย ุและเช้ือชาติ ชวยสรางโอกาสและทางเลือกในการปฏิสมัพนัธทางสังคมความรูสกึเปน

สวนหนึ่งของชุมชนได (Talen, 1999)

11. การออกแบบที่เปนมิตรตอการเดินเทา
 รูปแบบของการออกแบบชุมชนที่เปนมิตรตอการเดินเทาประกอบดวย การใชแปลงที่ดิน
ขนาดเล็ก การจัดวางตัวบานใหใกลถนนหรือมีระยะถอยรนนอย และการมีระเบียงหรือพื้นที่นั่งเลน

หนาบานท่ีหนัเขาสูถนน การออกแบบทีใ่สใจตอความสาํคัญของพืน้ท่ีเปล่ียนถายระหวางพ้ืนท่ีสวนตัว
และพืน้ทีส่าธารณะในรปูแบบของการมีระเบยีงหรอืพืน้ทีน่ัง่เลนหนาบานและการออกแบบโดยมีระยะ

ถอยรนนอย สามารถสงเสริมโอกาสในการปฏิสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยกับผูใชทางเทาได (Brown 

and Copper, 2001) การสรางการรับรูของการมีอยูของคนในชุมชนดวยการมองเห็นกันและกันจะ
ชวยสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเดินเทาในชุมชน (Duany and Plater-Zyberk, 1992) นอกจากนี้

ยงัชวยสรางการเฝาระวงัพ้ืนท่ีตามธรรมชาตทิีน่าํไปสูความรูสกึปลอดภัยตอสภาพแวดลอมของชุมชน 
(Jacobs, 1961)

 ถนนท่ีไดรับการออกแบบใหเปนมิตรตอคนเดินเทาและกระตุนใหเกิดกิจกรรมการเดินเทา

ควรประกอบดวย ทางเดินเทา ตนไมริมทางเทา ถนนแคบ และโครงขายถนนที่มีความตอเนื่อง (ภาพ
ที ่2) ถนนจดัวาเปนพ้ืนท่ีเปดโลงสาธารณะ (Calthorpe, 1993) ทีเ่ปนสถานทีเ่กิดการปฏสิมัพันธทาง

สงัคมได ดงันัน้การออกแบบถนนท่ีเปนมติรตอคนเดินเทาชวยกระตุนใหเกิดกิจกรรมการเดินเทาซ่ึงนาํ
ไปสูการสรางโอกาสในการปฏิสัมพันธทางสังคม และสรางความรูสึกผูกพันกับสถานที่
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12. พื้นที่สาธารณะของชุมชน
 พืน้ท่ีสาธารณะของชมุชนจดัวาเปนองคประกอบหลักในการออกแบบเพ่ือสงเสริมความรูสกึเปนสวนหนึง่

ของชมุชน (Duany and Plater-Zyberk, 1992) โดยพืน้ทีส่าธารณะของชมุชน เชน สวนสาธารณะ ลานเปดโลงของ
ชุมชน และสนามเด็กเลน เปนสถานที่ในการปฏิสัมพันธทางสังคม ดังนั้นตําแหนงและรูปแบบของพื้นที่สาธารณะ

ของชุมชนจงึมคีวามสาํคญัมาก นอกจากนีอ้าคารสาธารณะทีส่าํคญัของชุมชนและพ้ืนทีเ่ปดโลงของชุมชนท่ีไดรบัการ
ออกแบบและจัดวางตําแหนงเปนอยางดียังชวยสรางเอกลักษณใหแกชุมชนและนําไปสูความรูสึกผูกพันกับสถานท่ี
ของคนในชุมชนได (Congress for the New Urbanism, 2000) และสวนสาธารณะและพื้นที่เปดโลงของชุมชนที่
ไดรับการออกแบบใหเปนโครงขายที่สัมพันธกันจะชวยสงเสริมชีวิตของคนในชุมชนละแวกบานได (Congress for 
the New Urbanism, 2000) (ภาพที่ 3)

13. บทสรุป
 การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนเปน

ความมุงหวังของนักออกแบบในการสรางความเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาพแวดลอม และนําความ
สัมพันธนั้นไปสูรูปแบบทางกายภาพที่เหมาะสมเพ่ือใหงานออกแบบบรรลุวัตถุประสงคทางดานสังคมอยางเปนรูป

ธรรม ดังเชนความพยายามของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbansim) ที่กลาวไปขางตน
 อยางไรก็ดีองคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมท่ีชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน
ตามหลักการของแนวคิดชุมชนเมืองยุคใหมเปนความพยายามกาวแรกท่ีแมมีความสําคัญและกระตุนใหเกิดความ
ตื่นตัวในการใหความสําคัญกับมิติของมนุษยในการออกแบบมากข้ึน แตผลการวิจัยตอประเด็นดังกลาวยังคงมี
ความขัดแยงอยู ในขณะที่งานวิจัยสวนหน่ึงสนับสนุนความสัมพันธเชิงบวกระหวางองคประกอบในการออกแบบ

ของแนวคิดชุมชนเมืองยุคใหมกับความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน ปฏิสัมพันธทางสังคม ความเปนชุมชนละแวก
บาน และกิจกรรมการเดินเทา (Kim and Kaplan, 2004; Lund, 2002; Lund, 2003; Pla and Lewis, 1996) 
งานวิจัยอีกสวนหน่ึงกลับชี้ใหเห็นวาองคประกอบในการออกแบบดังกลาวชวยสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

ภาพที่ 2: แสดงการออกแบบที่เปนมิตรตอการเดินเทา
ที่มา: http://www.knoxmpc.org

ภาพที่ 3: พื้นที่สาธารณะของชุมชนที่ The Wood-
lands, Texas
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คนในชุมชนละแวกบาน กิจกรรมในพื้นที่สวนกลางของชุมชน และกิจกรรมการเดินเทาภายในชุมชน
เทานัน้ โดยทีค่วามสัมพนัธความรูสกึเปนสวนหนึง่ของชมุชนเชงิลกึหรอืเชงิจติวทิยานัน้กลบัไมมคีวาม

ชัดเจน (Brown and Cropper, 2001; Rodriguez, Khattak, and Evenson, 2006; Rogers and 
Sukolratanametee, 2009) ดังนั้นความพยายามกาวตอไปจึงมีความสําคัญในการสรางองคความรู
ที่นําไปสูรูปแบบทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อใหงานออกแบบบรรลุวัตถุประสงคทางดานสังคมอยาง
เปนรูปธรรมอยางแทจริง
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