องคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมที่ชวย
สงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี

อาจารย ประจําภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดยอ

ความสัมพันธระหวางการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพและความรูส กึ เปนสวนหนึง่
ของชุมชนมีสวนสําคัญในการนําไปสูการสรางสรรคสภาพแวดลอมของชุมชนและเมือง เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธและกิจกรรมทางสังคมของกลุม คนทีอ่ ยูร ว มในสภาพแวดลอมนัน้ ๆ อันจะนําไปสูก ารเสริม
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน สรางพลังในการขับเคลื่อนชุมชน และนําพาชุมชนไปสูความสําเร็จได
เนื่องจากความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอสุขภาพจิตที่ดีของบุคคลทุก
วัฒนธรรมและทุกชวงวัยของชีวิต
แนวคิดของการออกแบบชุมชนเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแบบชุมชนละแวกบาน
โดยใชองคประกอบในการออกแบบเพื่อสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้นไดถูกอางอิงใน
วัตถุประสงคและหลักการออกแบบของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbansim) ซึ่งนําไปสูกระแส
การออกแบบชุมชนเมืองทีใ่ หความสําคัญกับพืน้ ทีส่ าธารณะและมิตทิ างดานพฤติกรรมและความรูส กึ
ของผูใชงาน โดยการอางอิงกับหลักการที่วาการออกแบบสภาพแวดลอมเปนการสรางโอกาสทาง
กายภาพใหแกการเกิดปฏิสมั พันธทางสังคม ทัง้ ยังชวยสรางเอกลักษณเฉพาะใหแกพนื้ ที่ นําไปสูค วาม
ประทับใจและความภูมใิ จในสถานที่ ซึง่ ในทางจิตวิทยาจะชวยกระตุน ใหเกิดความรูส กึ ผูกพันกับชุมชน
หรือสถานที่นั้นๆ
องคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมทีช่ ว ยสงเสริมความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของชุมชน
ไดแก ขอบเขตทางกายภาพทีช่ ดั เจน ความหนาแนนของชุมชน ความหลากหลายและการใชงานอยาง
ผสมผเส การออกแบบที่เปนมิตรตอการเดินเทา และพื้นที่สาธารณะของชุมชน
คําสําคัญ: ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน / ปฏิสัมพันธทางสังคม / โครงขายทางสังคม / ความ
เปนชุมชนละแวกบาน / การออกแบบที่เปนมิตรตอการเดินเทา / การออกแบบสภาพแวดลอม /
ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม
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Enhancing Sense of Community through
Environmental Design Elements
Sineenart Sukolratanametee, Ph.D.

Lecturer, Faculty of Architecture, Silpakorn University
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

ภาวะความเปนเมืองทีเ่ กิดจาการการเคลือ่ นยายของประชากรจากชนบทมาสูเ มืองนัน้ มีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงหลายทศวรรษทีผ่ า นมา กอใหเกิดผลกระทบตอกายภาพของเมืองทีข่ ยาย
ตัวตามไมทัน นอกจากนี้ยังสรางผลกระทบทางดานสังคมอีกดวยเนื่องจากภาวะความเปนเมืองนําไป
สูความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและความสัมพันธทางสังคม ภาวะความเปนเมืองจึงถูกมองวาเปน
สาเหตุของปญหาทางสังคมตางๆมากมาย อาทิ ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด และปญหาเชิง
พฤติกรรม เปนตน
นักสังคมวิทยาและนักทฤษฎีชุมชนเมืองจํานวนมากไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความเปนเมืองทีส่ ง ผลตอจิตวิทยาชุมชนเมือง รวมทัง้ ศึกษาปจจัยตางๆทัง้ ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม
และปจจัยทีไ่ มเกีย่ วของกับสภาพแวดลอมทีช่ ว ยสงเสริมความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของชุมชน (sense of
community) ดวยความมุง หวังทีจ่ ะแกปญ
 หาทางสังคมของคนเมือง เนือ่ งจากความรูส กึ เปนสวนหนึง่
ของชุมชนเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอสุขภาพจิตที่ดีของบุคคลทุกวัฒนธรรมและทุกชวงวัยของชีวิต
คุณลักษณะดังกลาวมีสว นชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนซึง่ จัดวาเปนหนวยทางสังคมขัน้ พืน้ ฐานได
การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนจึงมีความสําคัญ มีงานศึกษาและวิจยั จํานวนมากทีช่ ใี้ หเห็นความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
มนุษยกับสภาพแวดลอม รวมทั้งงานวิจัยที่กลาวถึงปจจัยทางดานสภาพแวดลอมที่ชวยสงเสริมความ
รูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) ซึ่งเปนแนวคิดหนึ่งของการ
ออกแบบชุมชนเมือง ไดผนวกเอาเปาหมายทางสังคมดังกลาวเขามาไวในวัตถุประสงคและหลักการ
ออกแบบอยางเปนรูปธรรม โดยนําเสนอการใชองคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมที่ชวย
กระตุน ใหคนในชุมชนเกิดความรูส กึ รวมทีด่ ตี อ สถานทีแ่ ละตอกลุม คนทีร่ ว มอาศัยอยูใ นชุมชนเดียวกัน
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการสรางโอกาสในการเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชนดวย
การใหความสําคัญกับตําแหนงและการออกแบบพื้นที่สวนกลางในชุมชน ดวยความมุงหวังที่จะชวย
กระตุนใหเกิดความรูสึกเปนเปนสวนหนึ่งและผูกพันกับชุมชนหรือสถานที่นั้นๆได
2. ความเปนชุมชนและวิถีชีวิตแบบเมือง

ทฤษฎีทางดานชุมชนเมืองทีก่ ลาวถึงความสัมพันธของพฤติกรรมทางสังคมของคนในชุมชน
และวิถีชีวิตแบบเมืองของลูอิส เวิรธ (Louise Wirth) เฮอรเบิรต กานส (Herbert Gans) และคล็อด
ฟชเชอร (Claude Fischer) มีความสําคัญในการสรางทฤษฎีที่มีความแตกตางและเปนรากฐานของ
การศึกษาทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนเมืองที่สงผลตอจิตวิทยาชุมชน ตลอดจนนํา
ไปสูงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาปจจัยตางๆทั้งปจจัยทางดานสภาพแวดลอมและปจจัยที่ไมเกี่ยวของ
กับสภาพแวดลอมทีช่ ว ยสงเสริมความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของชุมชน ดวยความมุง หวังทีจ่ ะสามารถปรับ
เปลี่ยนองคประกอบในสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมคุณภาพทางสังคมของชุมชนได
ลูอิส เวิรธ ไดอธิบายมุมมองที่มีตอวิถีชีวิตแบบเมือง (urbanism) ไวในบทความเรื่อง
“Urbanism as a Way of Life” (Wirth, 1938) วาวิถีชีวิตแบบเมืองเปนผลผลิตของประชากร
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ขนาดใหญ ความแตกตางและหลากหลายรูปแบบของประชากร และความหนาแนนของประชากร
เวิรธยังไดชี้ใหเห็นวาความเสื่อมถอยของความผูกพันในระดับใกลชิดของชุมชนนั้นมีสวนเกี่ยวของกับ
ชีวิตแบบเมือง ซึ่งนําไปสูความไมมีลักษณะเฉพาะและการแตกกระจายของชีวิตแบบเมือง กอใหเกิด
ปญหาทางสังคมในชุมชนเมืองมากมาย เชน ปญหาอาชญากรรม การหยาราง และอาการปวยทางจิต
เฮอรเบิรต กานส (Gans, 1968) วิจารณมมุ มองของเวิรธ วา มุมมองแบบ “เวิรเ ธียน” นีล้ ะเลย
ความสําคัญของชีวิตแบบชานเมืองดวยการเนนความสําคัญของชีวิตแบบเมืองเพียงอยางเดียว กานส
ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของวิถีชีวิตแบบชานเมืองที่กอใหเกิดความผูกพันทางสังคมของชุมชนละแวก
บาน และไดโตแยงมุมมองแบบ “เวิรเธียน” ที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของชุมชนเมืองโดยอาศัย
เพียงปจจัยทางดานขนาด ความหนาแนน และความแตกตางและหลากหลายรูปแบบของประชากร
ในขณะที่กานสมองวาพฤติกรรมทางสังคมของชุมชนเมืองนัน้ เปนอิทธิพลมาจาก ชนชัน้ เชือ้ ชาติ และ
ชวงชีวิตของบุคคล
ในขณะที่ ลูอิส เวิรธ มองวาผลกระทบของความเปนเมืองนั้นเปนตนเหตุของปญหาทาง
สังคมในชุมชนเมืองจํานวนมาก คล็อด ฟชเชอร กลับเสนอทฤษฎีที่มีรากฐานมาจากมุมมองกลับของ
เวิรธ (Fischer, 1976) ฟชเชอรมองวาผลกระทบของความเปนเมืองนั้นชวยเสริมสรางวัฒนธรรมยอย
(subcultures) และความแตกตางทางสังคม (social differences) ฟชเชอรกลาววาโลกทางสังคม
ของแตละบุคคลนั้นประกอบดวยเครือขายทางสังคมตางๆ (social networks) เครือขายทางสังคม
ซึ่งฟชเชอรใหคําจํากัดความวาหมายถึงกลุมบุคคลขนาดเล็กที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันและกอใหเกิด
ความสัมพันธที่มีความหมายขึ้นนี้ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามบริบททางดานสังคม ไดแก
กลุมปฐมภูมิ และกลุมทุติยภูมิ กลุมปฐมภูมิครอบคลุมเครือขายทางสังคมที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ
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 วิถีชวี ิตแบบเมืองนั้น
กอใหเกิดกลุมวัฒนธรรมยอยที่มีความหลากหลายและชวยเสริมสรางปฏิสัมพันธทางสังคม โดยที่วิถี
ชีวิตแบบเมืองนั้นชวยสรางสรรค ปรับเปลี่ยน ตลอดจนนําพากลุมวัฒนธรรมยอยเหลานี้ใหมาพบปะ
หรือติดตอกัน ซึ่งนําไปสูการเสริมสรางความผูกพันทางสังคมและเครือขายทางสังคม ในขณะที่วิถี
ชีวิตแบบเมืองชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคม ฟชเชอรกลับชี้ใหเห็นวาวิถีชีวิตแบบเมือง
ยังเปนสาเหตุของความเสื่อมถอยของการปฏิสัมพันธทางสังคมภายในชุมชนละแวกบาน โดยวิถีชีวิต
แบบเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมภายนอกขอบเขตละแวกบาน
มุมมองนี้สอดคลองกับแนวคิดของเวลลแมน (Wellman, 1988) ที่นําเสนอวาบุคคลจะคงไวซึ่งเครือ
ขายทางสังคมภายนอกขอบเขตละแวกบาน ดังนัน้ ความเปนชุมชนจึงไมจาํ เปนตองเกิดเฉพาะกับกลุม
ที่อยูใกลชิดกันทางกายภาพเสมอไป
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ถึงแมวา เครือขายทางสังคมไมจาํ เปนตองเกีย่ วพันเฉพาะกับกลุม ทีอ่ ยูใ กลชดิ กันทางกายภาพ
เสมอไปตามแนวคิดของฟชเชอรและเวลลแมนขางตน ปฏิสมั พันธทางสังคมของชุมชนละแวกบานก็มิ
อาจถูกละเลยไปได ความผูกพันและเครือขายทางสังคมระหวางเพือ่ นบานเปนความสัมพันธทมี่ ลี กั ษณะ
เฉพาะที่ชวยสงเสริมบุคคลในดาน ความชวยเหลือทางจิตใจ ความสนับสนุนทางสังคม มิตรภาพ และ
ความชวยเหลือทางดานวัตถุ (Wellman and Wortley, 1990) ความชวยเหลือทางจิตใจนี้ยังชวย
ปองกันความรูสึกโดดเดี่ยวทางสังคมที่สัมพันธกับวิถีชีวิตแบบเมือง (Unger and Wandersman,
1985) เพื่อนบานยังสามารถแบงปนความชวยเหลือ การบริการ และขอมูลตางๆภายในละแวกที่
อยูอาศัยแกกันและกัน (Unger and Powell, 1980) ซึ่งความชวยเหลือบางอยางนั้นจะเปนความ
ชวยเหลือเฉพาะในระดับชุมชนละแวกบานเทานั้น เชน ความชวยเหลือในยามฉุกเฉิน (Riger and
Lavrakas, 1981) นอกจากนี้แลวความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ของคนในชุมชน
ระดับละแวกบานนัน้ ยังสงเสริมใหเกิดความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของชุมชนเชิงจิตวิทยา (psychological
sense of community) อีกดวย (Riger and Lavrakas, 1981) โดยที่ความรูสึกเปนเจาของ นั้น
หมายถึงความรูสึกที่บุคคลไดลงทุนลงแรงเพื่อใหไดเปนสวนหนึ่งหรือเปนสมาชิกดังนั้นจึงมีสิทธิ์ใน
ความรูสึกเปนเจาของ (McMillan and Chavis, 1986) ชุมชนละแวกบานจึงทําหนาที่เปนสถานที่
ที่ใหสมาชิกในชุมชนไดรูสึกเปนเจาของ สรางความรูสึกปลอดภัยทางจิตใจซึ่งพัฒนาไปสูความคุนเคย
หรือความรูสึกใกลชิดที่มีตอสถานที่
3. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน

ความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของชุมชน ถือเปนตนทุนทางสังคมทีส่ าํ คัญทีช่ ว ยสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน สรางพลังในการขับเคลื่อนชุมชน และนําพาชุมชนไปสูความสําเร็จได คําจํากัดความของ
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนเชิงจิตวิทยา (McMillan and Chavis, 1986) ประกอบดวยองค
ประกอบ 4 สวน ไดแก ความเปนสมาชิก (membership) หมายถึงความรูสึกเปนเจาของและเปน
สวนหนึ่งของชุมชน ความมีอิทธิพลตอกันและกัน (influence) หมายถึงความสามารถในการสราง
ผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกัน ความสมปรารถนาตอความตองการ (fulfillment of
needs) หมายถึงความรูส กึ วาความตองการของตนไดรบั การสนองตอบจากกลุม และความรูส กึ ผูกพัน
ทางอารมณรวมกัน (shared emotional connection) หมายถึงความรูสึกผูกพันและมีสวนรวมทาง
อารมณและความรูสึกระหวางกัน
นอกจากคําจํากัดความความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนของแม็คมิลลานและชาวิสซึ่ง
อธิบายความรูส กึ ในเชิงจิตวิทยาแลว ความรูส กึ เปนสวนหนึ่งของชุมชนในภาพกวางยังครอบคลุมองค
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
เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับแนวความคิดชุมชนละแวกบาน (Unger and Wandersman, 1985)
โดยที่ปฏิสัมพันธทางสังคมครอบคลุมความชวยเหลือจุนเจือทางดานอารมณ วัตถุ และขอมูล และ
เครือขายทางสังคมของชุมชนละแวกบาน การรับรูสภาพแวดลอมของขุมชนละแวกบานนั้นหมายถึง
แผนที่การรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพของบุคคลและการใชสัญลักษณในการสื่อสาร และความ
รูสึกผูกมัดซึ่งหมายถึงองคประกอบทางดานความรูสึกที่มีตอความเปนละแวกบาน ไดแก ความรูสึก
ชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน และความผูกพันกับสถานที่
องคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของความเปนละแวกบานคือความผูกพันทางสังคมใน
ระดับผิวเผิน (Granovetter, 1973) ทฤษฎีความผูกพันทางสังคมในระดับผิวเผิน ของแกรโนเวทเท
อร กลาวไววาความผูกพันทางสังคมในระดับผิวเผินหรือการปฏิสัมพันธทางสังคมโดยบังเอิญหรือโดย
ไมตั้งใจนั้นมักจะเกิดขึ้นระหวางบุคคลที่มีความสนใจแตกตางกัน ปฏิสัมพันธทางสังคมลักษณะนีจ้ ะ
ชวยสงเสริมใหเกิดการผสมผสานทางสังคม ซึ่งจะนําไปสูการเติมเต็มชองวางระหวางกลุมคนภายใน
ชุมชนละแวกบานได ตัวอยางความผูกพันทางสังคมในระดับผิวเผิน ไดแก การทักทาย และการปฏิ
สัมพันธสั้นๆระหวางคนรูจัก
องคประกอบที่สุดทายที่จะกลาวถึงคือกิจกรรมการเดินเทาและความเปนมิตรตอการเดิน
เทา ซึง่ หมายถึงการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพทีเ่ อือ้ หรือเปนมิตรตอการเดินเทา โดยการใช
สัดสวนของมนุษยในการออกแบบและสรางสภาพแวดลอมริมถนนใหมีคุณภาพดี (Gehl, 1996) การ
สรางสภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอการเดินเทาจะชวยสงเสริมใหเกิดกิจกรรมเดินเทา ในทางทฤษฎีนั้น
กิจกรรมการเดินเทาชวยสรางโอกาสของการปฏิสมั พันธทางสังคมระหวางเพือ่ นบานและนําไปสูก ารบู
รณาการทางสังคม (Kim and Kaplan, 2004) นอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดบนทางเทายังชวยใหเกิดการ
เฝาระวังพื้นที่ตามธรรมชาติซึ่งชวยสงเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรมอีกดวย (Jacobs, 1961)
4. ปจจัยที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน

ปจจัยที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนประกอบดวยปจจัยที่ทางดานสังคม
และปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม อาทิ ปจจัยดานคุณลักษณะประชากร ระยะเวลาในการ
อยูอาศัยในชุมชน จํานวนครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก และความเปนเอกภาพของผูอยูอาศัยในชุมชน รวม
ทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ อาทิ ลักษณะผังของชุมชน ตําแหนงและการ
ออกแบบพื้นที่สวนกลาง และการประดับตกแตงบานเรือนใหมีลักษณะเฉพาะ เปนตน
5. ปจจัยทางดานสังคมและปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม

ปจจัยทีไ่ มเกีย่ วของกับสภาพแวดลอมทีม่ อี ทิ ธิพลตอความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของชุมชนนัน้ มี
หลายปจจัย ทัง้ ปจจัยดานคุณลักษณะประชากรและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับสถานภาพและประสบการณ
ของบุคคลทีเ่ กีย่ วกับชุมชนละแวกบานนัน้ ๆ จากงานศึกษาของแคมปเบลและลี (Campbell and Lee,
1992) พบวาปจจัยดานเพศและอายุของบุคคลมีความสัมพันธกับเครือขายทางสังคมของบุคคลนั้น
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โดยที่ผูหญิงมักจะมีความพยายามและสนใจในการดํารงรักษาเครือขายทางสังคมมากกวาผูชาย ใน
ขณะทีก่ ลุม วัยกลางคนเปนกลุม ทีม่ เี ครือขายทางสังคมมากทีส่ ดุ งานวิจยั ของฮันเตอร (Hunter, 1975)
ยังพบวาคานิยมและความจําเปนทีค่ นในชุมชนมีรว มกันชวยสงเสริมความเชือ่ มโยงทางสังคมทีน่ าํ ไปสู
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนได นอกจากนี้กลุมทางสังคมของสมาชิกที่มีลักษณะเดียวกันก็เปน
ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธทางสังคมเชนเดียวกัน จากงานศึกษาของไคลน (Klein, 1978) พบวา
คนในชุมชนชอบการปฏิสัมพันธภายในกลุมคนที่ลักษณะเดียวกันหรือมีลักษณะรวมทางดานตางๆ
เชน เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ คานิยม และอายุ ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกสบายใจและอุนใจทางดานสังคม
มากกวา นอกจากนี้ไคลนยังพบวาขนาดของกลุมมีผลตอการการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมของ
คนในกลุม ในกลุมทางสังคมที่มีขนาดเล็กสมาชิกมักจะมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมมากกวาและ
มีความรูสึกวากิจกรรมทางสังคมเปนภาระหนาที่เพราะกลุมขนาดเล็กเปดโอกาสในการมีสวนรวมได
มากกวากลุมขนาดใหญ
นอกจากปจจัยขางตนแลว ยังมีปจ จัยทีเ่ กีย่ วของกับสถานภาพและประสบการณของบุคคล
ที่เกี่ยวกับชุมชนละแวกบานนั้นๆ ความรูสึกหยั่งรากลึกที่มีตอชุมชนละแวกบานหนึ่งๆ ถูกพบวาเปน
ผลมาจากสถานภาพความเปนเจาของในที่พักอาศัยของบุคคล ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน และ
ระยะเวลาที่คาดวาจะพักอาศัยอยูในชุมชนนั้นตอไป (Riger and Lavrakas, 1981) ความรูสึกหยั่ง
รากลึกที่มีตอสถานที่และความสัมพันธทางสังคมนั้นมีอิทธิพลตอความรูสึกผูกพันของคนในชุมชน
ที่มีตอชุมชนของตน โดยที่ความรูสึกหยั่งรากลึกที่มีตอสถานที่นั้นเกี่ยวพันกับระดับพันธสัญญาและ
ความรับผิดชอบที่บุคคลมีตอชุมชนละแวกบานของตน (David and Cotter, 1986) ดังนั้นความ
รูสึกหยั่งรากลึกจึงสัมพันธทางตรงกับความรูสึกผูกพันของคนในชุมชนที่มีตอชุมชนของตน นอกจาก
นี้แคมปเบลและลี (Campbell and Lee, 1992) ยังพบวาสถานภาพทางครอบครัว ไดแก สถานภาพ
การสมรส และการมีบุตร มีสวนสําคัญในการสงเสริมความผูกพันที่มีตอชุมชนละแวกบาน แคมปเบล
และลีอธิบายไววา สถานภาพทางครอบครัวชวยใหบคุ คลมีความตองการและพยายามในการลงทุนทาง
สังคมตอชุมชนละแวกบานของตนมากขึน้ และนําไปสูก ารมีสว นรวมในกิจกรรมตางๆภายในชุมชน ดัง
นัน้ บุคคลทีส่ มรสแลวและบุคคลทีม่ บี ตุ รจึงมีเครือขายทางสังคมและการปฏิสมั พันธทางสังคมมากกวา
คนโสดและคนที่ไมมีบุตร
6. ปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ

การศึกษาปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับสภาพแวดลอมทางกายภาพทีม่ อี ทิ ธิพลตอความรูส กึ เปนสวน
หนึง่ ของชุมชนมีความสําคัญตอการนําไปสูก ารปรับเปลีย่ นองคประกอบในสภาพแวดลอมเพือ่ สงเสริม
ความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของชุมชนได ปจจัยทางกายภาพทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนกลไกในการสงเสริมปฏิสมั พันธ
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
ทางสังคมและยังเปนการเพิ่มการเฝาระวังความปลอดภัยตามธรรมชาติใหแกชุมชนอีกดวย (Brown,
Burton, and Sweaney, 1998) งานวิจัยของเฟสติงเจอรและคณะ (Festinger, Schachter, and
Back, 1950) ยังพบวาการออกแบบและจัดวางรูปแบบทางกายภาพของหอพักนักศึกษาที่เอื้อใหมี
การใชทางเดินรวมกันชวยเพิม่ ปฏิสมั พันธระหวางผูพ กั อาศัยในหอพัก นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั อืน่ ทีพ่ บ
วาการประดับตกแตงบานเรือนใหมลี กั ษณะเฉพาะจะชวยเสริมสรางเอกลักษณใหแกชมุ ชนและนําไป
สูความสัมพันธระหวางคนในชุมชนละแวกบานได (Werner, Peterson-Lewis, and Brown, 1989)
นอกจากปจจัยขางตนแลว ยังมีปจจัยที่ชวยสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมระหวาง
คนในชุมชน โดยปจจัยเหลานีม้ คี วามสัมพันธทางออมกับการออกแบบทางกายภาพในลักษณะทีป่ จ จัย
เหลานีเ้ กีย่ วของกับสภาพแวดลอมและสามารถสรางใหเกิดขึน้ ไดโดยอาศัยการออกแบบทางกายภาพ
และรูปทรงของชุมชน ปจจัยเหลานี้ไดแก ความรูสึกเชิงบวกที่มีตอสภาพแวดลอมของชุมชน (Lund,
2002) ความรูส กึ วาตนเองปลอดภัยเมือ่ อยูใ นชุนชน (Newman, 1972) ปริมาณการใชพนื้ ทีส่ ว นกลาง
ของชุมชน (Levine, 1986) และปริมาณการใชงานรานขายของชําหรือรานสะดวกซื้อในพื้นที่ (Riger
and Lavrakas, 1981)
7. องคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของชุมชน

แนวคิดของการออกแบบชุมชนเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแบบชุมชนละแวกบาน
โดยใชองคประกอบในการออกแบบเพื่อสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้นไดถูกอางอิงใน
วัตถุประสงคและหลักการออกแบบบางสวนของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbansim) ซึ่งนําไป
สูกระแสการออกแบบชุมชนเมืองที่ใหความสําคัญกับพื้นที่สาธารณะและมิติทางดานพฤติกรรมและ
ความรูสึกของผูใชงานทั้งในรูปแบบของชุมชนพักอาศัยทั้งในเมืองและชานเมือง และหางสรรพสินคา
ชุมชน (community mall) โดยการอางอิงกับหลักการทีว่ า การออกแบบสภาพแวดลอมเปนการสราง
โอกาสทางกายภาพใหแกการเกิดปฏิสัมพันธทางสังคม ลักษณะของสภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอผูใช
งาน สวยงาม และดึงดูดใจ จะชวยใหกระตุน ใหเกิดการใชงานพืน้ ที่ อีกทัง้ ยังชวยสรางเอกลักษณเฉพาะ
ใหแกพื้นที่ นําไปสูความประทับใจและความภูมิใจในสถานที่ ซึ่งในทางจิตวิทยาจะชวยกระตุนใหเกิด
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสถานที่นั้นๆ
ทฤษฎีทางดานสังคมวิทยาและชุมชนเมืองจํานวนมากไดกลาวถึงองคประกอบทางกายภาพ
ของสภาพแวดลอมทีน่ าํ ไปสูค ณ
ุ ลักษณะตางๆทางสังคมทีช่ ว ยสงเสริมใหเกิดความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของ
ชุมชน เจน เจคอบส (Jacobs, 1961) ไดอธิบายวาปจจัยที่สงเสริมใหชุมชนอยูรอดและมีชีวิตชีวานั้น
ประกอบดวยการมีขอบเขตทีช่ ดั เจนของชุมชน มีการใชงานพืน้ ทีแ่ บบผสมผเส และมีความหลากหลาย
ทัง้ ในดานกายภาพและสังคม โดยขอบเขตทีช่ ดั เจนจะชวยสรางการรับรูถ งึ ความเปนกลุม กอนเดียวกัน
และความหลากหลายและผสมผเสจะชวยสรางใหเกิดโอกาสและทางเลือกในการปฏิสัมพันธทาง
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สังคม ปจจัยดังกลาวจึงชวยสรางความรูสึกเปนเจาของชุมชนและสงเสริมความผูกพันทางสังคมของ
คนในชุมชน ทฤษฎีของเจคอบสนั้นมีอิทธิพลอยางมากตอการสรางทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง
ที่มุงเนนความสําคัญของมิติของมนุษยมากขึ้น คริสโตเฟอร อเล็กซานเดอร (Alexander, Ishikawa,
and Silverstein, 1977) ไดเนนใหเห็นความสําคัญของการสรางสถานที่ที่ใหความสําคัญกับมิติของ
มนุษยทั้งในกระบวนการและรูปแบบ นอกจากนี้ อเล็กซานเดอรยังใหความสําคัญกับพื้นที่สาธารณะ
ของชุมชนทีเ่ ปนพืน้ ทีใ่ นการพบปะและปฏิสมั พันธทางสังคมดวย สวนเควิน ลินช (Lynch, 1981) เนน
ใหเห็นวาการออกแบบชุมชนเมืองทีด่ นี นั้ ชวยสรางสรรคความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของสถานทีไ่ ด นอกจาก
นีแ้ ลวนักสังคมวิทยาทีช่ อื่ วิลเลีย่ ม ไวท ยังชีใ้ หเห็นความสําคัญของการทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการออกแบบพื้นที่สาธารณะใหดียิ่งขึ้น (Whyte, 1988)
จากรากฐานของทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปองคประกอบในการออกแบบสภาพ
แวดลอมที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้น ไดดังนี้
8. ขอบเขตทางกายภาพที่ชัดเจน

การวางผังของชุมชนนัน้ ควรมีศนู ยกลางและขอบเขตทีช่ ดั เจน (ภาพที่ 1) ศูนยกลางของชุมชน
อาจประกอบดวยพื้นที่สาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ลานเปดโลงสาธารณะ และอาคารสาธารณะที่
สําคัญ สําหรับขอบเขตทางกายภาพทีช่ ดั เจนของชุมชนนัน้ สามารถออกแบบไดโดยใชองคประกอบตางๆ
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

การเพิม่ ความหนาแนนของชุมชนอาจทําไดโดยการลดขนาดของแปลงทีด่ นิ หรืออาศัยการผสม
ผสานรูปแบบการอยูอ าศัยทีม่ คี วามหนาแนนแตกตางกัน เชน บานเดีย่ ว ทาวนเฮาส และคอนโดมิเนียม
เปนตน โดยการเพิ่มความหนาแนนของชุมชนจะนําไปสูการสรางโอกาสในการปฏิสัมพันธทางสังคม
ซึ่งนําไปสูความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนได (Talen, 1999)
10. ความหลากหลายและการใชงานอยางผสมผเส

การสรางความหลากหลายและการใชประโยชนที่ดินอยางผสมผเสในชุมชน เกิดจากการ
ผสมผสานทัง้ รูปแบบของทีอ่ ยูอ าศัยและกิจกรรมตางๆในชุมชน ชุมชนควรประกอบไปดวยทีอ่ ยูอ าศัย
หลากหลายรูปแบบ อาทิ บานเดียว ทาวนเฮาส คอนโดมิเนียม และอพารตเมนต และควรมีพื้นที่
สําหรับกิจกรรมตางๆ อาทิ พื้นที่รานคา สํานักงาน โรงเรียน พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และ
พืน้ ทีน่ นั ทนาการ เปนตน ความหลากหลายดังกลาวจะดึงดูดกลุมผูใ ชงานทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ ทาง
ดานรายได อายุ และเชือ้ ชาติ ชวยสรางโอกาสและทางเลือกในการปฏิสมั พันธทางสังคมความรูส กึ เปน
สวนหนึ่งของชุมชนได (Talen, 1999)
11. การออกแบบที่เปนมิตรตอการเดินเทา

รูปแบบของการออกแบบชุมชนที่เปนมิตรตอการเดินเทาประกอบดวย การใชแปลงที่ดิน
ขนาดเล็ก การจัดวางตัวบานใหใกลถนนหรือมีระยะถอยรนนอย และการมีระเบียงหรือพื้นที่นั่งเลน
หนาบานทีห่ นั เขาสูถ นน การออกแบบทีใ่ สใจตอความสําคัญของพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นถายระหวางพืน้ ทีส่ ว นตัว
และพืน้ ทีส่ าธารณะในรูปแบบของการมีระเบียงหรือพืน้ ทีน่ งั่ เลนหนาบานและการออกแบบโดยมีระยะ
ถอยรนนอย สามารถสงเสริมโอกาสในการปฏิสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยกับผูใชทางเทาได (Brown
and Copper, 2001) การสรางการรับรูของการมีอยูของคนในชุมชนดวยการมองเห็นกันและกันจะ
ชวยสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเดินเทาในชุมชน (Duany and Plater-Zyberk, 1992) นอกจากนี้
ยังชวยสรางการเฝาระวังพืน้ ทีต่ ามธรรมชาติทนี่ าํ ไปสูค วามรูส กึ ปลอดภัยตอสภาพแวดลอมของชุมชน
(Jacobs, 1961)
ถนนที่ไดรับการออกแบบใหเปนมิตรตอคนเดินเทาและกระตุนใหเกิดกิจกรรมการเดินเทา
ควรประกอบดวย ทางเดินเทา ตนไมริมทางเทา ถนนแคบ และโครงขายถนนที่มีความตอเนื่อง (ภาพ
ที่ 2) ถนนจัดวาเปนพืน้ ที่เปดโลงสาธารณะ (Calthorpe, 1993) ทีเ่ ปนสถานทีเ่ กิดการปฏิสมั พันธทาง
สังคมได ดังนัน้ การออกแบบถนนทีเ่ ปนมิตรตอคนเดินเทาชวยกระตุน ใหเกิดกิจกรรมการเดินเทาซึง่ นํา
ไปสูการสรางโอกาสในการปฏิสัมพันธทางสังคม และสรางความรูสึกผูกพันกับสถานที่
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ภาพที่ 2: แสดงการออกแบบที่เปนมิตรตอการเดินเทา
ที่มา: http://www.knoxmpc.org

ภาพที่ 3: พื้นที่สาธารณะของชุมชนที่ The Woodlands, Texas

12. พื้นที่สาธารณะของชุมชน

พืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชนจัดวาเปนองคประกอบหลักในการออกแบบเพื่อสงเสริมความรูส กึ เปนสวนหนึง่
ของชุมชน (Duany and Plater-Zyberk, 1992) โดยพืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชน เชน สวนสาธารณะ ลานเปดโลงของ
ชุมชน และสนามเด็กเลน เปนสถานที่ในการปฏิสัมพันธทางสังคม ดังนั้นตําแหนงและรูปแบบของพื้นที่สาธารณะ
ของชุมชนจึงมีความสําคัญมาก นอกจากนีอ้ าคารสาธารณะทีส่ าํ คัญของชุมชนและพืน้ ทีเ่ ปดโลงของชุมชนทีไ่ ดรบั การ
ออกแบบและจัดวางตําแหนงเปนอยางดียังชวยสรางเอกลักษณใหแกชุมชนและนําไปสูความรูสึกผูกพันกับสถานที่
ของคนในชุมชนได (Congress for the New Urbanism, 2000) และสวนสาธารณะและพื้นที่เปดโลงของชุมชนที่
ไดรับการออกแบบใหเปนโครงขายที่สัมพันธกันจะชวยสงเสริมชีวิตของคนในชุมชนละแวกบานได (Congress for
the New Urbanism, 2000) (ภาพที่ 3)
13. บทสรุป

การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนเปน
ความมุงหวังของนักออกแบบในการสรางความเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาพแวดลอม และนําความ
สัมพันธนั้นไปสูรูปแบบทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อใหงานออกแบบบรรลุวัตถุประสงคทางดานสังคมอยางเปนรูป
ธรรม ดังเชนความพยายามของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbansim) ที่กลาวไปขางตน
อยางไรก็ดีองคประกอบในการออกแบบสภาพแวดลอมที่ชวยสงเสริมความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
ตามหลักการของแนวคิดชุมชนเมืองยุคใหมเปนความพยายามกาวแรกที่แมมีความสําคัญและกระตุนใหเกิดความ
ตื่นตัวในการใหความสําคัญกับมิติของมนุษยในการออกแบบมากขึ้น แตผลการวิจัยตอประเด็นดังกลาวยังคงมี
ความขัดแยงอยู ในขณะที่งานวิจัยสวนหนึ่งสนับสนุนความสัมพันธเชิงบวกระหวางองคประกอบในการออกแบบ
ของแนวคิดชุมชนเมืองยุคใหมกับความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน ปฏิสัมพันธทางสังคม ความเปนชุมชนละแวก
บาน และกิจกรรมการเดินเทา (Kim and Kaplan, 2004; Lund, 2002; Lund, 2003; Pla and Lewis, 1996)
งานวิจัยอีกสวนหนึ่งกลับชี้ใหเห็นวาองคประกอบในการออกแบบดังกลาวชวยสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
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คนในชุมชนละแวกบาน กิจกรรมในพื้นที่สวนกลางของชุมชน และกิจกรรมการเดินเทาภายในชุมชน
เทานัน้ โดยทีค่ วามสัมพันธความรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของชุมชนเชิงลึกหรือเชิงจิตวิทยานัน้ กลับไมมคี วาม
ชัดเจน (Brown and Cropper, 2001; Rodriguez, Khattak, and Evenson, 2006; Rogers and
Sukolratanametee, 2009) ดังนั้นความพยายามกาวตอไปจึงมีความสําคัญในการสรางองคความรู
ที่นําไปสูรูปแบบทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อใหงานออกแบบบรรลุวัตถุประสงคทางดานสังคมอยาง
เปนรูปธรรมอยางแทจริง
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