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บทคดัย่อ 

 วทิยานิพนธเ์รือ่ง Startup Center Ratchadaphisek มจีดุมุง่หมายทีจ่ะศกึษาการ

สรา้งสรรคส์ถาปัตยกรรมทีช่่วยกระตุน้ใหผู้ค้นทีท่าํธรุกจิเชงิ  Startup ทีเ่ป็นธรุกจิรปูแบบใหม ่

และเป็น ธรุกจิทีโ่ตไว ทีเ่กดิจากผูค้นทีม่ ีidea ใหม่ๆ  กลา้คดิ กลา้ลงมอืทาํ ในเชงิธุรกจิออนไลน์ 

แต่ปัญหาทีเ่กดิขึน้ คอื ขาดผูส้นบัสนุนในการผลติ idea ดีๆ  ใหส้าํเรจ็ออกมาได ้ทัง้ดา้นการเงนิ 

และดา้นความรู ้ซึง่ปัญหาน้ีทาง (นายกรฐัมนตร ีประยทุธ ์จนัโอชา) ไดม้นีโยบายในการใหก้าร

สนบัสนุน กลุม่คนทีท่าํ Startup จงึมแีนวคดิในการจดัทาํ  โครงการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ

พฒันาเศรษฐกจิเมอืงในอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้  และ เป็นสถานทีส่าํหรบักลุม่คน  Startup โดย

เฉพาะทีเ่ขา้มาใชง้านดว้ยกนั 

จากปัญหาทีเ่กดิขึน้  จงึนําไปสูก้ารจดัทาํโครงการขึน้โดยมกีารศกึษาขอ้มลู  ทฤษฎหีรอื

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่นําไปสูก้ารพฒันารปูแบบของโครงการและงานออกแบบเพือ่นําขอ้มลู

และกระบวนการของการศกึษาโครงการทัง้  หมดทีไ่ดม้าสรา้งโปรแกรมการออกแบบให้

สอดคลอ้งกบัโครงการและนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิเมอืงในอนาคต 

 ดงันัน้คาํถามแรกของวทิยานิพนธน้ี์คอื  เป็นไปไดห้รอืไมท่ีพ่ ืน้ทีท่างสถาปัตยกรรมจะ

เกดิขึน้บนพืน้ฐานของเชงิธรุกจิใหม่ (Startup)ทีเ่กดิขึน้  ทีไ่มใ่ช่รปูแบบการทาํงานของ Office 

ทัว่ๆไป จะเป็นรปูแบบของ สงัคมการทาํงานใหม ่สงัคมการทาํงานของ Startup เพื่อนําไปสู่

ระบบนิเวศของ Startup ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีร่องรบัการทาํงานของผูค้นจาํนวนมาก ทีต่่าง

คนต่างทีม่า ต่างรปูแบบการใชง้านแต่มาอยูด่ว้ยกนัได ้

 ดว้ยเหตุน้ีจงึสมควรทีจ่ะสรา้ง และ สนบัสนุนโครงการ Startup อยา่งแทจ้รงิ คอืการ

สรา้งพืน้ทีส่าํหรบั ผูค้นจาํนวนมากทีเ่ขาสนใจ ในธรุกจิแนวใหมท่ีต่อ้งการรว่มการลงทุน บวกกบั 

ผูค้นทีต่อ้งการโฆษณาธรุกจิแนวใหม ่หรอื กลุม่สตารท์อพัเขา้มาแลกเปลีย่นความรูก้นั  ซึง่สิง่ที่

สตารท์อพัควรทาํไมใ่ช่แค่ “สรา้งธรุกจิ ” แต่เพยีงเท่านัน้ สิง่ทีค่วรทาํไปพรอ้มๆกนัคอื “สรา้ง

วฒันธรรมและคอมมวินิตี้ ” เพราะสิง่น้ีแหละจะช่วยใหธุ้รกจิของคุณเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คง เป็น

ตวัอยา่งทีด่ใีนการสรา้ง startup  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกจิของสงัคมไทยในปัจจบุนั ซึง่มรีะบบทางเศรษฐกจิที่

หลากหลายรปูแบบ แต่มกีารใหค้วามสนใจทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่การทีจ่ะประสบความสาํเรจ็

ในดา้นธรุกจินัน้สว่นมากจาํเป็นตอ้งการผูส้นบัสนุนเขา้มาใหก้ารช่วยเหลอืในดา้นการลงทุนและ

สถานที ่แต่ยงัมกีลุม่คนบางคนทีม่ ี  idea ความคดิสรา้งสรรค ์ทีแ่ตกต่าง น่าสนใจ ผูค้นตอ้งการ 

แต่ขาดผูส้นบัสนุนในการทาํธรุกจิ ซึง่ตอนน้ี มผีูป้ระกอบการทีเ่ริม่ตน้ธุรกจิใหม ่หรอืทีเ่รยีกว่า

กลุ่มสตารท์อพั(Startup) นัน้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก  

ทุกวนัน้ีเดก็ไทยมมีนัสมองทีเ่ก่ง และประเทศไทยกม็อีะไรใหเ้ล่นอกีมาก หลายแบบที่

หลายประเทศไมม่ ีเพราะประเทศไทยมทีัง้เกษตร อาหาร ท่องเทีย่ว โรงแรม บรกิาร สารพดั ซึง่

การเป็น สตารท์อพัตอ้งมาพรอ้มกบัความคดิสรา้งสรรค ์มกีารนํานวตักรรม หรอืไอทเีขา้ไปเสรมิ 

อยา่งเรือ่งเกษตรไมใ่ช่แค่ปลกูขา้ว แต่เราตอ้งมองแปรรปูสนิคา้เกษตร ไปขายทัว่โลก (รอง

นายกรฐัมนตร ีนายสมคดิ จตุศรพีทิกัษ)์ การเริม่ธรุกจิ Startup นิยมมาก โดยเฉพาะประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ยกตวัอยา่งเช่นผูท้ีเ่ร ิม่ตน้ธรุกจิจากกจิการเลก็ๆจนขยายเป็นธรุกจิใหญ่โตใน

ปัจจบุนั สาํหรบัผูท้ีส่นใจเริม่ทาํธรุกจิแบบ Startup นัน้ ตอ้งมี idea ทีน่่าสนใจ สามารถสรา้ง

อะไรใหม่ๆ ขึน้มาได ้สามารถสรา้งความเปลีย่นแปลง ช่วยทาํใหเ้กดิความสะดวกสบายแก่ผูอ้ื่น 

ยกตวัอยา่งเช่น Amazon, Facebook, Google ทีม่กีารพฒันาจนผูค้นเกดิความสนใจ 

ซึง่ปัญหาของ Startup ในไทย คอื การขาดพืน้ทีก่ารทาํงานรว่มกนักบัผูอ้ื่น การโฆษณา 

โปรโหมด idea ความคดิของผูค้นทีม่ ี idea และ การสนบัสนุนเงนิลงทุนจากผูท้ีส่นใจ ซึง่ปัญหา

น้ี ทาง(พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร)ี และหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

(คสช.) ใหไ้ปหาแนวทางช่วยเหลอืและส่งเสรมิผูป้ระกอบการทีเ่ริม่ตน้ธรุกจิใหม ่หรอืกลุม่สตารท์

อพั  ช่วยส่งเสรมิกลุ่มน้ีไดม้ช่ีองทางการทาํงานทีเ่พิม่มากขึน้ 

เลยมกีารสนใจในเรือ่งการสรา้งสงัคม การทาํงานรว่มกนัของรปูแบบ Office Space ทีม่ ี

การตอบสนองต่อการทาํงานของ Startup ใหผู้ค้นจาํนวนมาก ทีม่าจากทีต่่างๆ ไดม้ารวมกนัและ

ช่วยเหลอืพึง่พากนัและกนั 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1.2.1 เพือ่การสรา้งสงัคมของการทาํงานของ Startup ในรปูแบบใหม ่

1.2.2 เพือ่การสรา้งระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ทีจ่ะเขา้มาช่วยสตารท์อพั 

1.2.3 เพือ่เพิม่โอกาสใหส้ตารท์อพัสามารถสรา้งธรุกจิใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

1.2.4 เพือ่พฒันาการสนบัสนุนดา้นอื่นๆ สาํหรบั Startup  

1.2.5 เพือ่พฒันารปูแบบธรุกจิStartupใหม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่แบบเดมิทีม่อียู ่

1.3 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.3.1 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องรปูแบบการทาํงาน Office Spaceต่างๆ 

1.3.2 เพือ่ศกึษาทดลองลกัษณะของทีว่า่งทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูค้นจาํนวนมากทีจ่ะเขา้

มาใชร้ว่มกนั 

1.3.3 เพื่อศกึษาทดลองลกัษณะทีว่่างทีเ่หมาะสมกบั Startup space 

1.3.4 เพือ่ศกึษาการสรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธใ์นทีว่า่ง 

1.3.5 เพือ่ศกึษาพืน้ทีท่างเศรษฐกจิ ทีเ่หมาะสมกบัโครงการทีสุ่ดในกรงุเทพฯ 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ศกึษารปูแบบของ Startup อยา่งแทจ้รงิ 

1.4.2 ศกึษาการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ระหวา่งพืน้ทีใ่นเขตธรุกจิ 

1.4.3 ศกึษารปูแบบความสมัพนัธข์องประเภท Officeทีค่อ่ยๆเกดิขึน้ 

1.4.3.1 Office space 

1.4.3.2 Co – working space 

1.4.3.3 Startup space 

1.4.4 ศกึษารปูแบบ เอกลกัษณ์ของการทาํงานของ Startup  

1.4.5 ศกึษาการกระจายตวัของพืน้ที ่ในยา่นธรุกจิของกรงุเทพฯต่างๆ 

1.4.5.1 สลีม 

1.4.5.2 สาธร 

1.4.5.3 เพลนิจติ 

1.4.5.4 สขุมุวทิ 

1.4.5.6 รชัดา – พระราม9 

1.4.6 ศกึษาการวเิคราะห ์ความตอ้งการของ Startup   

1.4.7 ศกึษาทดลองทีว่า่งทีเ่ป็นปัจจยัใหเ้กดิการใชพ้ืน้ทีข่องคนผูค้นจาํนวนมาก 

1.4.8 ศกึษาลกัษณะทางกายภาพทางสถาปัตยกรรมประเภทตกึในยา่นธรุกจิ 

1.4.8.1 ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐาน  

1.4.8.2 ทีว่า่งและการใชส้อยอาคาร 

1.4.8.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชส้อยอาคาร 

1.4.8.4 โครงสรา้งและวสัดกุารก่อสรา้ง 
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1.5 ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

1.5.1 การศกึษารวบรวมขอ้มลู  

1.5.2 รวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้เพื่อนําไปสู่การทดลองและออกแบบเบือ้งตน้ 

1.5.3 วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้จากทีศ่กึษามา 

1.5.4 ทดลองออกแบบเบือ้งตน้ 

1.5.5 สรปุการทดลองการออกแบบเบือ้งตน้ 

1.5.6 วเิคราะหก์ารทดลองเบือ้งตน้และนําประเดน็มาใชใ้นการออกแบบ 

1.5.7 เริม่การออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

1.5.8 สรปุผลการวจิยั 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัของการศึกษาโครงการ 

1.6.1 เป็นการศกึษาการใชง้านรว่มกนัของผูค้นจาํนวนมาก 

1.6.2 ไดศ้กึษารปูแบบการทาํงานของประเภท Office ต่างๆ 

1.6.3 ไดศ้กึษาพืน้ทีใ่นยา่นธรุกจิทีเ่หมาะสมกบัโครงการ 

1.6.4 เป็นการพฒันาของการทาํธรุกจิสมยัใหมใ่นอนาคตขา้งหน้า 

1.6.5 ไดศ้กึษารปูแบบของทีว่า่งทีต่่างกนัทีเ่กดิขึน้จากพฤตกิรรมและการใชง้านของ

ผูค้น 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ข้อมลูต่างๆท่ีเก่ียวของกบัStartup 

2.1.1 Startup คือ ? 

 ธรุกจิสตารท์อพั (Startup) คอืรากฐานเศรษฐกจิใหมแ่หง่อนาคตของประเทศไทยซึง่เป็น

ทีจ่บัตามองจากทุกภาคสว่น  เน่ืองจากเริม่ตน้ไดง้า่ย  ตน้ทุนเริม่ตน้ไมส่งู  มกีารนาเทคโนโลยี  

และ/หรอื นวตักรรมมาใชเ้ป็นหวัใจหลกัในการสรา้งธรุกจิ ตลอดจนยงัถกูออกแบบมาใหส้ามารถ

ทาํซํา้และขยายตวัไดอ้ยา่งไมม่ขีดีจากดั  จงึทาํใหม้มีลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิสงูและเป็นธรุกจิที่

สามารถเตบิโตไดอ้ยา่งรวดเรว็ นอกจากน้ี ธรุกจิสตารท์อพัยงัมุง่เน้นทีจ่ะแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ดว้ย

การสรา้งผลติภณัฑ์ /บรกิารทีส่ามารถตอบโจทยด์งักลา่วและสง่ผา่น  “คุณค่า” ทีต่รงกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ช้  ประกอบกบัการมโีมเดลทางธรุกจิ  และการดาํเนินงานทีส่ามารถทาซํา้ดว้ย

ตน้ทุนทีไ่มส่งู  รวมถงึความสามารถในการขยายตลาดไดร้วดเรว็ในวงกวา้ง  จงึทาใหธ้รุกจิ

สตารท์อพัสามารถแกไ้ขปัญหาทีร่ะบบหรอืรปูแบบของธรุกจิดัง้เดมิไมส่ามารถสง่ผา่น  “คุณค่า” 

ทีแ่ทจ้รงิใหก้บัผูใ้ชไ้ด้  โดยการทาใหค้ณุภาพชวีติของผูใ้ชด้ขี ึน้  เช่น บรกิารทีร่วดเรว็ขึน้  และ/

หรอื มรีาคาถกูลง 

 
ภาพที ่2.1  Startup 

ทีม่า : https://www.google.co.th/imgres 

ปัจจบุนัธรุกจิสตารท์อพัมโีอกาสทีจ่ะปฏวิตัอุิตสาหกรรมต่างๆ  และเจาะตลาด  หรอื

ครอบครองตลาดเดมิของธรุกจิรปูแบบเก่า  ยกตวัอยา่งเช่น  ปัญหาแทก็ซีไ่มย่อมรบัผูโ้ดยสาร

ของคนไทย ทัง้ๆ ทีปั่ญหาน้ีเป็นปัญหาเรือ้รงัมานาน  ซึง่ถอืเป็นโอกาสทางธรุกจิของคนไทย  แต่

กลบัเป็นเทคสตารท์อพั  (Startup) ชือ่ Grab Taxi ทีก่่อตัง้โดยชาวมาเลเซยี  เขา้มาทาตลาด  

สรา้งธุรกจิจากแอบพลเิคชัน่การเรยีกแทก็ซีแ่ละประสบความสาํเรจ็  โดยมสี่วนแบ่งการตลาด

เป็นอนัดบั 1 ซึง่ทุกๆ 5 วนิาทจีะมกีารเรยีกแทก็ซีผ่่าน  Grab Taxi และในปัจจบุนั  Grab Taxi มี

มลูคา่ประเมนิแตะ 2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัภายในระยะเวลาเพยีง 14 เดอืน 

https://www.google.co.th/imgres�
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ดว้ยเหตุผลดงักลา่วขา้งตน้จงึทาํใหร้ฐับาลของหลายประเทศใหค้วามสาํคญักบัสตารท์

อพัและมนีโยบายสรา้งระบบนิเวศน์  (Ecosystem) เพือ่ช่วยใหส้ตารท์อพั  โดยเฉพาะเทคสตารท์

อพัเกดิขึน้มาทดแทนธุรกจิรปูแบบเดมิๆ  ดว้ยธรุกจิใหมท่ีเ่ป็นของประเทศตนเอง  และสามารถ

ขยายไปยงัตลาดในประเทศอื่นๆ  ดงันัน้เพือ่เพิม่โอกาสใหส้ตารท์อพัสามารถสรา้งธรุกจิให้

ประสบความสาํเรจ็ รฐับาลของหลายประเทศจงึไดอ้อกมาตรการสนบัสนุนในรปูแบบต่างๆ 

 
ภาพที ่2.2  การสนบัสนุนของท่านนายก 

ทีม่า : http://www.most.go.th/main/index.php/news/procurement-news/6202.html 

ดงันัน้ สมาคมการคา้เพือ่สง่เสรมิผูป้ระกอบการเทคโนโลยรีายใหม่  (Thailand Startup 

Association)จงึคาดหวงัว่า  ประเทศไทยจะมสีตารท์อพัทีป่ระสบความสาํเรจ็และเป็นตวั

ขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิใหมข่องประเทศไทย  และรว่มมอืกบักลุ่มธุรกจิรปูแบบเดมิในประเทศ

เพือ่กา้วสู่ ยคุของเศรษฐกจิใหมด่ว้ยกนั 

2.1.2 การสนับสนุนด้านอ่ืนๆ สาํหรบั Startup  

ระบบการศึกษาและสร้างบคุลากรสาหรบัธรุกิจสตารท์อพั  

1. ตลาดหลกัทรพัยส์นบัสนุนการใหค้วามรูแ้ก่นกัลงทุนเกีย่วกบัการลงทุนในสตารท์อพั  

และเทคสตารท์อพั และแนะนาสญัญามาตรฐานในทุกช่วงระยะของการเตบิโต  เพือ่ความชดัเจน

ในการทาสญัญาระหวา่งนกัลงทุนและผูป้ระกอบการสตารท์อพั  

2. จดัตัง้ National Incubator/Accelerator Program เพือ่เป็นมาตรฐานของการสอน  

และ มาตรฐานในการคดัเลอืกสตารท์อพัในช่วง  Pre-seed เพือ่เขา้รบัสทิธปิระโยชน์และ  เงนิทุน

ใหเ้ปลา่ (Grants)  

 

http://www.most.go.th/main/index.php/news/procurement-news/6202.html�
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3. จดัตัง้ National Incubator/Accelerator Committee ซึง่ประกอบดว้ยบุคลากรทีเ่ป็น

ผูป้ระกอบการ  (Entrepreneurs) และตวัแทนจากสมาคม  Thai Startup Association เพือ่

ควบคุม และกาํหนดมาตรฐานของ  Incubator/Accelerator Program การสอนทีมุ่ง่เน้นการ

ยกระดบัและพฒันาคณุภาพของบุคลากรในธรุกจิดา้นเทคโนโลย ี

4. สนบัสนุนทุนใหเ้ปล่า  (Grants) มลูคา่ 300,000 - 500,000 บาท ต่อ ทุน เพือ่ใหก้บั

ทมีทีผ่า่นการคดัเลอืก  โดยมเีงือ่นไขทีท่มีทีผ่า่นจะตอ้งทางานแบบเตม็เวลาภายใตก้ารดแูล  

ตลอดระยะเวลา 4 เดอืน  

5. ใหม้หาวทิยาลยั  อนุญาต  เพื่อใชก้ลไกของสหกจิศกึษาสาหรบัทมีทีไ่ดเ้ขา้สู่  

Incubator/Accelerator Program เพือ่สามารถทาํใหน้กัศกึษาสามารถใชเ้วลาเตม็เวลา  4 เดอืน

ในช่วงทีไ่ดร้บัทุนใหเ้ปลา่ (Grant)  

6. กระทรวงศกึษาควรวางโครงสรา้งหลกัสตูรใหม่  ทีม่ใิช่มุง่เน้นการสรา้งผูป้ระกอบการ  

แต่เน้นสนบัสนุนการสรา้งบุคลากรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญ  (Specialists)1ทีม่ ี mindsets ของ

ผูป้ระกอบการ  

 

การพฒันาส่ือ  

1. รฐัเป็นสปอนเซอรส์นบัสนุนงาน  Events ของ Startup และ รว่มกบัสมาคมนกัขา่วจดั

หลกัสตูรพฒันาคณุภาพของบุคลากรใน Tech Media เช่น การเขยีนบทความเทคโนโลยสีาหรบั

บุคคลทัว่ไปของ  BBC รวมถงึสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและ  ใชช่้องทางของภาครฐัอา

นวยความสะดวกให้  สือ่คณุภาพสามารถเขา้ถงึบุคคล  ขอ้มลู ทีส่าํคญัในวงการ  เพือ่ใหส้ือ่ดา้น

เทคโนโลยขีองไทยสามารถครองตลาด 6 ประเทศลุ่มแมน้่าโขงในช่วงตน้ และขยายสูอ่าเซยีนใน

อนาคต  

2. สนบัสนุนช่องทางสือ่สาธารณะเพือ่เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจของธรุกจิสตารท์อพั  

 

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุนผูเ้ล่นอ่ืนๆในระบบนิเวศน์  

ไดแ้ก่ ผูพ้ฒันาพืน้ที ่ Startup District Area, Working Space, Private 

Incubator/Accelerator, Alternative Academies 

ให้สิทธิประโยชน์สาหรบัเอกชนท่ี ร่วมพฒันา หรือ ใช้สินค้า/บริการ 

ของสตารท์อพั  เพือ่สรา้งลกูคา้อา้งองิใหก้บัสตารท์อพั  รวมถงึสนบัสนุนการเอกชนเพือ่

เขา้ซือ้กจิการสตารท์อพัเพือ่เพิม่โอกาสในการ  exit ของสตารท์อพั  และ เพิม่ศกัยภาพทาง

นวตักรรมใหเ้อกชนในธรุกจินัน้ๆ  
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2.1.3 ผลขัน้ต่าท่ีคาดหวงัจากข้อเสนอข้างต้นน้ีมีดงัต่อไปน้ี  

1. สรา้งบรษิทัทีม่มีลูคา่ 1 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั จานวน 3 บรษิทัภายในระยะเวลา 5 ปี  

2. ก่อใหเ้กดิการจา้งงานทีม่ทีกัษะขัน้สงู 10,000 ตําแหน่ง  

3. รายไดห้มนุเวยีนในพืน้ที่  (ไมร่วม รายได้ และ ผลกระทบของ  Startup ทีม่ต่ีอ Value 

Chain) มลูคา่ 8,000 ลา้นบาท ต่อปี  

4. สรา้งการใชจ้า่ยใน Value Chain ของแต่ละธุรกจิโดยรวม 50,000 ลา้นบาทต่อปี  

5. เมด็เงนิลงทุนจาก Investors ต่างประเทศ 3 พนัลา้นบาท ไปยงัสตารท์อพั  

6. มกีารปกป้องตลาดของธรุกจิต่างๆ  ในประเทศ  ยกตวัอยา่งเช่น  ประเทศจนีมี

กฎระเบยีบทีร่ดักุมสาหรบับรกิารอนิเทอรเ์น็ตต่างๆ  จากต่างประเทศทีจ่ะเขา้ไปทา

ตลาดในจนี  

7. สนบัสนุน Startup ทีจ่ดทะเบยีนและมี Head Quarter ในประเทศไทย  เพื่อไปหา

รายไดจ้ากประเทศอื่น  เช่น จดั Business Matching กบัลกูคา้ทีม่โีอกาสผา่นการ

สนบัสนุนของฑตูพาณชิย ์ 

8. ดงึดดูใหบ้รษิทัทีต่อ้งการ IPO จากต่างประเทศ มาอยูใ่นตลาดทุนของประเทศไทย  

9. สรา้งเสรมิความแขง็แกรง่และเปิดโอกาสใหง้าน  R&D ภายในประเทศไดม้อุีปสงคใ์น

ตลาด  

2.1.4 การเติบโตของ Startup ต่างๆ 

 
ภาพที ่2.3  การเตบิโตของ Startup 

ทีม่า : http://www.visualcapitalist.com/the-increasingly-crowded-unicorn-club/ 

 เป็นการเตบิโตของ Startup ของต่างประเทศทีค่อ่ยๆเกดิขึน้จากอดดียนัปัจจบุนัซึง่มี

จาํนวนมากขึน้เรือ่ยๆ  จนถงึปัจจบุนั เพราะเกดิจากผูค้นทีม่ ี idea เริม่กลา้ทีจ่ะคดิต่าง กลา้

ทดลองกลา้ลยุ แต่ประเทศไทยซึง่มผีูค้นทีม่ ีidea เหมอืนกนัแต่ยงัขาดการสนบัสนุน 

http://www.visualcapitalist.com/the-increasingly-crowded-unicorn-club/�
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2.2 วิวฒันาการของ Office Space 

 การพฒันาSpace ของ Office ต่างๆทีเ่กดิขึน้ ซึง่มรีปูแบบลกัษณะการทาํงานทีแ่ตกต่าง

กนัทัง้ในเรือ่ง ไดอาแกรม แลว้การใชง้าน โดยแบ่งเป็น 3 รปูแบบ  1. Office space 

         2. Co – working space 

         3. Startup space 

2.2.1 รปูแบบของ Office Space 

Office space  มรีปูแบบการทาํงาน โดยถกูแบ่งออกไป เป็นการทาํงานของตวั Space 

ทีม่ขีนาดทีต่่างกนัออกไป โดยจะมขีนาด 3 ขนาดการใชง้าน 

 
ภาพที ่2.4  รปูแบบของ Office Space 

1. S  = Small office  

การทาํงานของ S จะมรีปูแบบการใชง้าน ประมาณ 10 - 20 คน เป็นรปูแบบการ

ทาํงาน แบบไมใ่หญ่ ซึง่มกีารแบ่งหน้าทกีนัไป อาจจะมกีารทาํงานแบบแบ่งแผนก

เป็นหอ้งๆ หรอื บรษิทัมจีาํนวนคนแคจ่าํนวนน้ี ทาํใหต้อ้งการใชพ้ืน้ทีไ่มม่าก 

2. M  = Medium office 

การทาํงานของ M จะมรีปูแบบการใชง้าน ประมาณ 50 คน เป็นรปูแบบการทาํงาน 

ทีม่กีารใชง้านแบบกลางๆ จะมกีารใชง้านพืน้ที่ๆ พอเหมาะ  

3. L  = Large office 

การทาํงานของ L จะมรีปูแบบการใชง้าน ประมาณ 100 คน  โดยจะออกเป็นองกร

ใหญ่ ทีไ่มม่กีารแบ่งแผนกการทาํงาน ทีช่ดัเจน หรอื มกีารรวมแผนก ทีม่กีารใชง้าน

ในทีว่า่งดว้ยกนั ทาํใหม้กีารใชง้านพืน้ที่ๆ  ใหญ่ 
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Diagram ของ Office Space  

Diagram การทาํงานรปูแบบ  Office space ซึง่เกดิจากการใชง้านของผูค้นจาํนวนมาก 

ทีเ่ขา้มาใชง้าน โดยมกีารแบ่ง เป็นขัน้ โดยเกดิจากผูค้นทีเ่ขา้มาใชง้านในพืน้ที ่โดยมกีารแบ่ง

การใชง้านของผูค้น ไปตามขนาด S M L ตามความเหมาะสมของแต่ละบรษิทั โดยมกีารแบ่งซึง่

มกีารแบ่ง เป็นส่วนๆ ของตวัเอง โดยไมม่ปีฏสิมัพนักนั แต่ละออฟฟิตถูกแบ่งแยก 

 
ภาพที ่2.5  Diagram ของ Office Space 

 ส่วนของ S M L จะมกีารแบ่งยอ่ยลงไปขา้งในอกี ซึง่เกดิจากการใชง้านของผูค้นภายใน 

ซึง่มกีารทาํงานแต่ต่างคนต่างทาํงาน ไมม่กีารใชง้านทีร่ว่มกนั แต่จะมกีารใชง้านรว่มกนั โดยใช้

พืน้ทีส่ว่นกลาง เช่น หอ้งประชุม  

ความสมัพนัธ ์ของ Office Space  

 
ภาพที ่2.6  ความสมัพนัธ ์ของ Office Space 

แสดงใหเ้หน็วา่มกีารเชือ่มความสมัพนัธก์นั ภายใน ซึง่ แต่ละบรษิทัจะไมม่กีาร

ปฏสิมัพนักนั แยกออกไป แลว้แต่ละ Space จะมผีูค้นทีใ่ชง้าน ทีแ่ยกการใชง้านกนัไป 
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2.2.2 รปูแบบของ Co-working Space 

Co-working space คอื พืน้ทีท่ีใ่ชท้าํงานรว่มกนัของคนทีม่าจากต่างสายงานต่าง อาชพี 

จนเกดิเป็นสงัคมของคนทาํงานขึน้มาทัง้ๆทีไ่มรู่จ้กักนั โดยสว่นใหญ่มกัจะเป็นคนที ่ประกอบ

อาชพีอสิระ เช่น ศลิปิน, ดไีซน์เนอร,์ นกัพฒันาโปรแกรม, ผูป้ระกอบการมอืใหม ่เป็นตน้ ไอเดยี

และธรุกจิใหม่ๆ  มากมายเกดิจากการรว่มมอืกนัของผูค้นเหลา่น้ีทีไ่ดม้าพบเจอกนัใน  co- 

working space และเหนือไปกวา่นัน้การทีแ่ต่ละคนมาจากต่างทีก่นั ทาํใหเ้กดิมมุมองทีห่ลาก 

หลายในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  

 

ภาพที ่2.7  Community + space 

รปูแบบการทาํงานของ Co-working space จะมรีปูแบบการทาํงาน ทีม่กีารตดิต่อกนั

ตลอดเวลา มกีารแชร ์การใชง้านต่างๆ  อยูใ่นพืน้ที่ๆ เดยีวทีจ่ะเขา้มาใชง้านพืน้ โดยการเช่า จะ

แบ่งการเช่าเป็น รายวนั / เดอืน / ปี  

การทาํงานทีบ่า้น ..ปัญหาอนัดบัตน้ๆทีต่อ้งเจอในการปรบัตวัช่วงแรกกค็อื  “โรค

เหงา” (Freelance Isolation) การทีอ่ยูบ่า้นคนเดยีวและไมไ่ดพ้ดูกบัใครเลยนานๆ สามารถทาํให้

คนเราเป็นบา้ได ้ประกอบกบัการหลบันอนไมเ่ป็นเวลาและความเครยีดจากงาน การทาํงานตาม

รา้นกาแฟนัน้ กต็อ้งยอมรบัว่าไมส่ะดวกเอาซะเลย ปัญหาทีพ่บ เจอเป็นประจาํกเ็ช่น เน็ทชา้และ

แพง, ปลัก๊ไฟมไีมพ่อ, โต๊ะแคบ, คนพลุก่พลา่นทาํใหไ้มม่สีมาธใินการทาํงาน 

 
ภาพที ่2.8  Coworking space 

ความพเิศษอกีอยา่งของ  co-working space นัน่กค็อื “community” ผูค้นสว่นใหญ่ทีม่า ทาํงาน

ในพืน้ทีน้ี่ลว้นแต่เป็นผูป้ระกอบอาชพีอสิระ บางคนอาจเป็นผูป้ระกอบการทีเ่พิง่เริม่ก่อตัง้ธรุกจิ 

ซึง่การทีม่ผีูค้นทีห่ลากหลายและมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัอาจ  
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Diagram ของ Co-working Space 

 
ภาพที ่2.9  Diagram ของ Co-working Space 

Diagram การทาํงานรปูแบบ Co-working space ซึง่เกดิจากการใชง้านของผูค้นจาํนวน

มาก ทีต่่างคนต่างทีม่า ต่างคนต่างการใชง้าน เขา้มาใชง้านพืน้ที่ๆ เดยีวกนั โดยตอนแรกจะไมม่ี

การตดิต่อ พดูคยุ ทาํงานรว่มกนั แต่พอเขา้มา เปรยีบเสมอืน เป็นตวัทีช่่วยในการสรา้งสงัคม

การทาํงาน ในรปูแบบใหม ่จะเริม่มกีารพดูคยุ ทาํงานรว่มกนัเป็นสงัคมการทาํงาน 

ความสมัพนัธ ์ของ Co-working Space 

 
ภาพที ่2.10  ความสมัพนัธ ์ของ Co-working Space 

แสดงใหเ้หน็วา่มกีารเชือ่มความสมัพนัธก์นั โดยมกีารทาํงานทีเ่ชือ่มกนัตลอด จากแต่

ก่อนตามคนต่างทาํงาน โดยมกีารใชง้านพืน้ที ่การจดักจิกรรม เพือ่ทาํใหเ้กดิเป็นสงัคมการ

ทาํงานในรปูแบบใหม ่และทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ 
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2.2.3 รปูแบบของ Startup Space  

Startup space  มรีปูแบบการทาํงาน ทีเ่น้นไปทางดา้นการทาํงานเชงิธรุกจิ โดยธรุกจิ

ของStartup จะเป็น ธรุกจิทีต่อ้งการการเตบิโตไว ซึง่ผูค้นทีม่ไีอเดยีจาํนวนมาก เขา้มาใชง้าน

พืน้ที ่โดยจะมฝ่ีายสนบัสนุนการทาํธรุกจิ มกีารตดิต่อกนั ตลอดเวลา 

Diagram ของ Startup Space 

รปูแบบการทาํงานของ Startup ทีเ่กดิจากกลุม่คนไมก่ีค่น ต่างคนต่างทีม่า แต่จะมี

จดุมุง่หมายเดยีวกนัทีจ่ะเขา้มาใชง้านในพืน้ทีใ่นเชงิธรุกจิ โดยจะเขา้มาใชง้านในพืน้ที่ๆ  นึง จะมี

การใชง้านในพืน้ที่ๆ เดยีวกนั แลว้ชุมชนทีเ่ขา้มาใชง้านจะเกดิการ เชือ่มกนัตดิต่อซึง่กนัละกนั

เป็นเน็ตเวริค์ โดยจะมสี่วน ของภาครฐั และ เอกชน เขา้มาช่วยเชื่อมซึง่กนัละกนั ในเชงิธุรกจิ 

 จากต่างคนต่างทีม่า ต่างคนต่างทาํงาน แลว้จะม ีสว่นทีจ่ะช่วยสนบัสนุนจะเป็นสว่น ที่

เคยช่วยใหธ้รุกจิเขา้มาในวงจร ของชุมชน  Startup เขา้มาเชือ่มกนั โดย มสีว่นของภาครฐั และ 

เอกชนเป็นตวัเชื่อม  

 
ภาพที ่2.11  Diagram ของ Startup Space 

 พอเกดิเป็นชุมชนของ Startup แลว้จะเป็นสว่นซึง่จะทาํให ้ Startup สาํเรจ็ได ้เพื่อจะดนั

ใหผู้ค้นทีอ่ยูใ่นชุมชนของ Startup สาํเรจ็และเจรญิไปขา้งหน้า พอสาํเรจ็แลว้ ผูค้นทีส่าํเรจ็กจ็ะ

พฒันาไปเป็นบรษิทัเอกชน เหมอืนพวก Office space ทีเ่ป็นบรษิทัของตวัเอง 



13 
 

วงจร ระบบนิเวศของ Startup Space 

เกดิจากกลุ่มคน เลก็ๆ ทีไ่มรู่จ้กักนั แต่ม ี idea มคีวามคดิ และถูกคดัเลอืก จากภาครฐั 

และ เอกชน ทาํใหเ้กดิเป็นเครอืขา่ย และจะถูกวงจรของ Startup คดัเลอืก และ กลัน่กลองให ้

คดัเลอืกออกไปเป็นบรษิทัทีด่ ีและจะไปเป็นบรษิทัทีแ่ยกออกไป 

 
ภาพที ่2.12  วงจร ระบบนเิวศของ Startup Space 

โดยส่วนของ Startup center จะเป็นสว่นทีจ่ะคอยพฒันาผูค้นของ Startup ทัง้ในเชงิให้

ความรู ้การทดลอง เพือ่ใหเ้กดิกระประสบความสาํเรจ็ แลว้จะมคีนใหม่ๆ  เขา้มาเรือ่ยๆ ในระบบ

นิเวศ เพือ่ช่วยพฒันา แลกเปลีย่นความรู ้เพือ่ไปสูก่ารทาํงานในรปูแบบ บรษิทัจาํกดั 
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ตวัอย่าง การสนับสนุนของภาคเอกชน ของStartup  

 
ภาพที ่2.13  การสนบัสนุนของภาคเอกชน 

ทีม่า : http://techsauce.co/news/500-tuktuks-invest-in-6-thai-startups/ 

 

500 Startups หน่ึงในบรษิทัยกัษ์ใหญ่ของโลกทีใ่หเ้งนิทุนแก่ startups ในช่วง seed 

funding ไดป้ระกาศตวัอยา่งเป็นทางการในงาน Echelon Thailand 2015 แลว้ว่า พวกเขาจะใส่

เมด็เงนิลงทุนเป็นมลูคา่กวา่ 10 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพื่อเอาไปลงทุนกบั startups ในประเทศไทย 

โดยผา่นบรษิทัในเครอือยา่ง 500 TukTuks แน่นอนวา่สิง่ทีเ่กดิขึน้จะทาํใหร้ะบบ ecosystem 

ของไทยนัน้เตบิโตอยา่งเหน็ไดช้ดั 

บรษิทั 500 TukTuks นําโดยคุณกระทงิ พนูผล ผูก่้อตัง้ Disrupt University และ คุณ

หม ูณฐัวุฒ ิพงึเจรญิพงศ ์CEO และผูก่้อตัง้ Ookbee ถอืวา่เป็นบรษิทัเงนิทุนทีถ่กูจบัตามองมาก

ทีส่ดุในประเทศไทย ณ ขณะน้ี มกีารประกาศขา่วดใีนวงการ Startup บา้นเราดว้ยการเปิดตวั 6 

บรษิทัทีไ่ดร้บัเงนิทุน Seed Funding จากกองทุน 500 TukTuks  

 

 

 

http://techsauce.co/news/500-tuktuks-invest-in-6-thai-startups/�
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ภาพที ่2.14  500 TukTuks 

ทีม่า : https://www.blognone.com/node/68053 

เป้าหมายของ 500 TukTuks คืออะไร 

เป้าหมายของกองทุน 500 TukTuks คอืการลงทุนในสตารต์อพัเมอืงไทยระดบั seed 

stage (รบัเงนิลงทุนกอ้นแรก) หรอืก่อน series A โดยมโีจทยว์่าจะลงทุนใหไ้ด ้ 50 บรษิทัภายใน 

3 ปีขา้งหน้า ตอนน้ีลงทุนไปแลว้ประมาณ 10 บรษิทั กเ็หลอือกี 40 ราย คดิเลขงา่ยๆ คอืเดอืน

ละบรษิทั 

สิง่ทีก่องทุนน้ีมอบใหค้อืเงนิ กรอบประมาณ 1 แสนดอลลารห์รอื 3 ลา้นบาท แต่

นอกจากเงนิแลว้ 500 TukTuks ยงัเป็นแพลตฟอรม์สาํหรบัผลกัดนัสตารต์อพัในแงค่วามรูแ้ละ

คอนเนคชัน่ดว้ย เพราะเราอยูใ่นสงักดัของ 500 Startups ซึง่เป็น 1 ใน 3 กองทุนชื่อดงัของ

สหรฐัทีล่งเงนิในบรษิทัขัน้ early-stage (อกี 2 รายคอื Y Combinator และ Techstars) ถอืเป็น

การยกกองทุนจากซลิคิอนวลัเลยม์าเมอืงไทยเป็นครัง้แรก 

สิง่ที ่500 Startups มใีหค้อืโครงการบ่มเพาะทีเ่รยีกว่า  Distribution หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า 

Distro เป็นทมีผูเ้ชีย่วชาญทีส่อนเรือ่งกระบวนการดา้นตวัเลขโดยเฉพาะ เช่น ตน้ทุนในการหา

ผูใ้ช ้การผลกัดนัอตัราการเตบิโต ( growth hacking) ไวพ้อเราลงทุนในบรษิทัไดจ้าํนวนเยอะ

พอสมควร กจ็ะดงึทมี Distro บนิมาสอนทีเ่มอืงไทยเลย 

อกีอยา่งที ่500 TukTuks ช่วยไดค้อืเครอืขา่ยของ 500 Startups ในระดบัโลก อธบิาย

งา่ยๆ คอื 500 TukTuks จะลงทุนขัน้ตน้ในขัน้ของเมอืงไทยใหก่้อน พอบรษิทัเดนิหน้าไปได้

ระดบัหน่ึงแลว้กย็งัมกีองทุน 500 Durians ทีจ่บัตลาดระดบัเอเชยีตามลงทุนต่อให ้และถา้ไปได้

ไกลกว่านัน้กจ็ะเป็น 500 Startups อนัหลกัเลย ดนัไปไดถ้งึ series B 

การทีเ่ราอยูใ่นเครอืขา่ยของ 500 Startups เรายงัมเีครอืขา่ยของบรษิทัในเครอืทีส่ามารถ

เชือ่มต่อใหค้ยุกนัได ้เช่น ถา้มบีรษิทัทีท่าํธรุกจิคลา้ยๆ กนัในประเทศอื่น เราสามารถต่อให ้

founder คุยกนัเพื่อรบัทราบประสบการณ์แบบเดยีวกนัได ้ไมต่อ้งเริม่ใหมท่ัง้หมดจากศูนย 

https://www.blognone.com/node/68053�
http://www.500.co/distribution-metrics-for-dummies-the-science-of-profitability/�
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การสนับสนุนของภาครฐั ของStartup  

 
ภาพที ่2.15  การสนบัสนุนของภาคเอกชนภาพที ่ 

ทีม่า : http://www.most.go.th/main/index.php/contribution/prayuth/5544-startup-voucher.html  

โครงการสรา้งผูป้ระกอบการธรุกจิเทคโนโลยนีวตักรรมใหม ่หรอื Startup Voucher  

เป็นโครงการเพือ่ผลกัดนัธรุกจิใหเ้ขา้สูก่ระบวนการเรง่การเจรญิเตบิโต 50 ราย โดยให้

คาํปรกึษา รบัการอบรมทัง้ดา้นการสรา้งความคดิ การพฒันา การออกแบบดา้นธรุกจิ การสรา้ง

ตน้แบบ การศกึษาตลาด การสาํรวจตลาด รวมถงึการเชือ่มโยงธรุกจิใหเ้ขา้ถงึแหลง่ทุนที่

เหมาะสม การจดัเวทปีระกวดนวตักรรม ฯลฯ โดยจดัสรรงบประมาณไว ้50 ลา้นบาท ทัง้น้ีจะ

เป็นแบบอยา่งใหเ้ศรษฐกจินวตักรรมทีม่ ีStartup เป็นดาวรุง่ดวงใหมเ่กดิขึน้ทวคีณูโดยการรเิริม่

สรา้งสภาพแวดลอ้ม ( Ecosystem) ทีท่นัสมยั เพือ่ชกันําใหม้นีกัสรา้งสรรคไ์ปพรอ้ม ๆ กบันกั

ลงทุนในธุรกจิสมยัใหมท่ีม่คีวามเสีย่งแต่ผลตอบแทนสงูได ้(Venture Capital)   

 
ภาพที ่2.16  มาตรการสรา้งสงัคมของ Startup  

ทีม่า : http://www.most.go.th/main/index.php/contribution/prayuth/5544-startup-voucher.html 

http://www.most.go.th/main/index.php/contribution/prayuth/5544-startup-voucher.html�
http://www.most.go.th/main/index.php/contribution/prayuth/5544-startup-voucher.html�
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2.2.4  การพฒันาของ Startup ในอนาคต 

 
ภาพที ่2.17  Startup ในอนาคต 

Startup เป็นธรุกจิทีม่กีารเกดิจาก idea จาํนวนมากของผูค้นแต่ idea ทีจ่ะประสบ

ความสาํเรจ็นัน้มน้ีอย แต่ถา้มกีารพฒันาโครงการ มกีารสนบัสนุน มกีารใหค้วามรู ้จะสามารถ

เพิม่ความสาํเรจ็ของStartupได ้ถา้ไดเ้ขา้มาอยูใ่นระบบนิเวศของ Startup 

 
ภาพที ่2.18  การกระจายตวัของ Startup 

การพฒันาของ Startup ทีเ่กดิจากวงจรของระบบนิเวศของ Startup มกีารเขา้มา

เพิม่ขึน้ๆ มกีารกระจายตวัของการทาํงานรปูแบบ ของ  Startup มากขึน้ 
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2.2.5 ภาวะพ่ึงพากนัของ Startup 

เกดิจากการวเิคราะห ์การทาํงานของ  Startup ซึง่จะตอ้งมกีารสนบัสนุน จากภาครฐั 

และ เอกชน จงึจะมสีาํเรจ็ โดยจะเป็นตวัช่วยเชือ่มใหก้ารทาํงานของ  Startup  โดยจะมกีาร

พึง่พากนัของตวั  Startup กบั ภาคทีค่อยสนบัสนุน โดยจะมสี่วนของ ภาครฐั และ เอกชน เป็น

ตวัช่วยขบัเคลือ่น Startup 

 

 

ภาพที ่2.19  ภาวะพึง่พากนั 

 ความหมายของภาวะพึง่พา คอื จะตอ้งมสีิง่ทีไ่ปดว้ยกนั ถา้ขาดสิง่หน่ึงสิง่ใดไปกจ็ะไม่

สามารถสาํเรจ็ได ้เปรยีบเสมอืนกบัการทาํงานของ Startup ทีจ่ะตอ้งมภีาครฐั และ เอกชนไป

ดว้ยกนั เป็นตวัเชือ่ม และ ช่วยสนบัสนุนการทาํงานของ Startup 

 แปลงจากขอ้มลูเป็น ไดอาแกรม ไดว้่า Startup จะตอ้งมตีวัสนบัสนุน ตดิไปดว้ยตลอด 

จะแบ่งการสนบัสนุนไปเป็น 1-1 หรอื การสนบัสนุน แบบสว่นรวมกไ็ดเ้กดิการ Sharing ต่างๆ 
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2.2.6 ภาวะความเป็นส่วนตวั ของSpace 

 

ภาพที ่2.20  ภาวะความเป็นส่วนตวั ของSpace 

 มคีวามสมัพนัธ ์ของการใชง้านของพืน้ที ่ทีม่รีะดบัความเป็นสว่นตวัทีต่่างกนัของ 2 

รปูแบบ Office เพือ่นําไปปรบัใช ้ศกึษาการทาํงานของ Startup Space ออกแบบ space 

1. Office space   มภีาวะความเป็นส่วนตวัสงู แต่ การ Sharing ตํ่า 

เน่ืองจาก Office space มรีปูแบบการทาํงานทีม่กีารแยก ทาํงานหน้าทีข่องตนเองตาม

หมายทีไ่ดร้บั จงึเกดิการ Sharing ตํ่า แต่ความเป็นส่วนตวัสงู ซึง่ดแูลว้น่าเบื่อเปรยีบเสมอืนการ

ทาํงานไปพรอ้มกบัความเครยีด และ กดดนัของตวัเอง 

2. Co – working space  มภีาวะความเป็นสว่นตวัดาํ แต่ การ Sharing สงู 

การทาํงานของ Co-working จะมรีปูแบบการทาํงาน ทีม่กีาร  Sharing สงูเพราะเป็นรปูแบบ

การทาํงานในรปูแบบใหม ่มกีารทาํงานทีม่กีารรว่มกนั พบปะพดูคยุกนั แต่จะมคีวามเป็นสว่นตวั

ตํ่า อาจจะมคีวามรูส้กึอดึอดั 

จากทีไ่ดศ้กึษาจะนําไปทดลองไปใน  Space ของ Startup อยา่งเหมาะสม การทาํงานในเชงิ

ธุรกจิเตบิโตไวอยา่ง Startup ควรจะเป็นอยา่งไร 
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2.3แนวคิดทฤษฎีและหลกัการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

2.3.1 กลุ่มและประเภทของผูค้น 

มนุษย ์มลีกัษณะ ขนาด และสดัส่วน ของรา่งกาย ทีแ่ตกต่างกนัเป็นกลุ่มๆ รวมถงึพฤตกิรรมที่

ต่างกนัดว้ย ซึง่นํามาถงึการกาํหนดระยะ กวา้ง ยาว สงู ในการทาํกจิกรรมต่างๆ ความแตกต่าง

กนัน้ี เป็นผลมาจากเชือ้ชาต ิเพศ อาย ุของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั 

1.เชือ้ชาต ิ(Nationality) 

มนุษยท์ีม่เีชือ้ชาตต่ิางกนั มกัจะมลีกัษณะและสดัส่วนของรา่งกายแตกต่างกนั แต่หาก

ยงัเป็นคนทวปีเดยีวกนั กลุ่มใกลเ้คยีงกนั จะมสีดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนัทัง้ลกัษณะ สผีวิ ผม หรอื

รปูรา่งสดัสว่น และยงัมคีวามแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ซึง่สง่ผลถงึพฤตกิรรมมนุษยอ์กีดว้ย 

2.เพศ (Sex) 

2.2 เพศชาย   

โดยเฉลีย่แลว้ มนุษยท์ีม่เีชือ้ชาตเิดยีวกนั เพศชายมกัมรีา่งกายสงูใหญ่กว่าเพศหญงิ และมกัมี

ความแขง็แรงกวา่ ความสงูโดยเฉลีย่ของมนุษยเ์พศชายในประเทศไทย ประมาณ 160-175 

เซนตเิมตร 

2.3 เพศหญงิ   

เป็นเพศทีค่วามแขง็แรง ความสงู และน้ําหนกั น้อยกว่าเพศชาย ความสงูโดยเฉลีย่ของมนุษย์

เพศหญงิในประเทศไทยประมาณ 150-165 เซนตเิมตร 

3.อาย ุ(Age) 

3.1 เดก็  

รา่งกายของเดก็แรกเกดิจะมขีนาดประมาณ 1 ใน 4 ของผูใ้หญ่ 

3.2 วยัรุ่น  

อาย ุ12-20ปี รา่งกายมคีวามเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็จนใกลเ้คยีงกบัผูใ้หญ่ มคีวามคดิเหน็

กวา้งและลกึซึง้และสามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองในบางเรือ่ง พยามคน้หาตวัเอง 

3.3 ผูใ้หญ่ตอนตน้ อาย2ุ0-40ปี  

เป็นผูท้ีม่รีา่งกายเจรญิเตบิโตเตม็ที ่มคีวามคดิของตวัเองมากขึน้ จากการทีร่า่งกายและสมองได้

พฒันาจนเจรญิเตบิโตสงูสดุแลว้ ผูใ้หญ่จงึรูจ้กัตนเองดกีวา่วยัรุน่ มคีวามคดิและการตดัสนิใจที่

เป็นของตนเอง  
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3.4 ผูใ้หญ่ตอนกลาง อาย4ุ0-60ปี  

รา่งกายจะเสื่อมลง มากกว่าช่วงเป็นผูใ้หญ่ ตอนตน้ เคลื่อนไหวเชื่องชา้ มคีวามรบัผดิชอบสงูขึน้

ในการดแูลลกูวยัรุน่ 

3.5 ผูส้งูอาย ุอาย6ุ0ปีขึน้ไป  

รา่งกายจะเสือ่มมากขึน้เหน็อยา่งชดัเจนทัง้ประสาทการรบัรูก้ารสมัผสั สตปัิญญา และ ความจาํ 

เรยีนรูถ้งึความสญูเสยีต่างๆหลงังองุม้ลง ตอ้งการผูด้แูล 

เป็นการศกึษาด ูประเภทของผูค้นทีเ่ขา้มาใชง้านภายในอาคาร มคีวามแตกต่างกนั

อยา่งไร ทัง้ดา้นอารมณ์ สภาพรา่งกาย ความรูส้กึ เพือ่การออกแบบเพือ่รบัรองของผูค้นทีม่ ี

หลากหลาย รปูแบบและหลากหลายความตอ้งการ 

2.3.2 การรบัรูท่ี้ว่างจากระยะในการทาํกิจกรรมของมนุษย ์

ระยะแบ่งออกเป็น 4 รปูแบบ ดงัน้ี  

1.ระยะใกลช้ติ   2.ระยะส่วนตวั   3.ระยะสงัคม   4.ระยะสาธารณะ 

 
ภาพที ่2.21  ระยะของทีว่่าง  

ทีม่า : หนงัสอืทีว่า่งทางสถาปัตยกรรม 

 

ระยะทีเ่กดิขึน้ระหวา่งมนุษย ์เมือ่ทาํกจิกรรมรว่มกนัในสงัคม จะมคีวามสมัพนัธก์บัเชือ้

ชาต ิอาย ุเพศ วฒันธรรมและสงัคม  
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การกาํหนดท่ีว่างในงานสถาปัตยกรรม  

 
ภาพที ่2.22  ทีว่่างกบัพฤตกิรรมมนุษย ์ 

ทีม่า : หนงัสอืทีว่า่งทางสถาปัตยกรรม 

พฤตกิรรมมนุษย ์จะเป็นขอ้มลูทีนํ่ามากาํหนดพืน้ทีใ่นการออกแบบ  เช่น พืน้ทีส่ว่นบุคคลที่

มนุษยใ์ชเ้พยีงคนเดยีว พืน้ทีส่าธารณะทีม่นุษยใ์ชร้ว่มกนัจาํนวน พืน้ทีใ่นการสญัจร และพืน้ที่

เชือ่มต่อระหวา่งกจิกรรมประเภทต่างๆ 

2.3.3 พฤติกรรมท่ีเว้นว่างส่วนบคุคล 

หากเราสงัเกตพฤตกิรรมมนุษยท์ีม่กีารกระทาํต่อกนัในสภาพแวดลม้กายภาพ เช่น การ

เดนิทางบนทางเทา้สาธารณะ การยนืรอรถ การเลอืกทีน่ัง่บนรถ การเลอืกทีน่ัง่บนโถงพกัคอย 

การสนทนาระหวา่งบุคคลในทีท่าํงาน  

เรามกัพบัวา่บุคคลพยายามหลกีเลีย่งการเดนิชนกนับนทางเทา้สาธารณะโดยมี

ระยะหา่งระหวา่งตนเองกบับุคคลอื่น ๆพอสมควร ทาํนองเดยีวกนั บุคคลมกัเวน้ระยะหา่งจาก

บุคคลอื่นพอสมควร ในขณะยนืคอยรถประจาํทาง การเวน้ระยะหา่งน้ีเป็นไปในทาํนองเดยีวกนั

กบัการเวย้ระยะหา่งระหวา่งนกทีเ่กาะบนสายไฟ หากทีน่ัง่รถประจาํทางเป็นคู ่เรามกัพบวา่ 

บุคคลพยามเลอืกทีน่ัง่คู่ทีย่งัไมม่ใีครนัง่อยูก่่อนในทีน่ัง่แบบคู่น้ี บุคคลมคีวามตอ้งการนัง่ห่างจาก

บุคคลอื่นมากกวา่ตอ้งการนัง่ตดิกบับุคคลอื่นๆ ทัง้น้ี นอกจากบุคคลทีม่าดว้ยกนัหรอืรูจ้กักนัมาด ี

จงึเลอืกทีจ่ะนัง่คูก่นั การเลอืกทีน่ัง่ในหอ้งสมดุ การเลอืกทีน่ัง่บนทางมา้นัง่ในสวนสาธารณะหรอื

ในโถงพกัคอยคน้ไข ้มกัปรากฏทาํนองเดยีวกนั คอื บุคคลพยายามเลอืกนัง่หา่งจากบุคคลอื่นที่

นัง่อยูก่่อนแลว้ในทีท่าํงาน โดยทัว่ไปบุคคลทีส่นทนากนัมกัยนืหา่งกนัพอสมควร ขอ้สงัเกต

ทัง้หมดดงักลา่วขา้งตน้ลว้นเกีย่วขอ้งกบั ระยะหา่งระหวา่งบุคคลทีม่กีารกระทาํกนัไมว่า่โดยตรง

หรอืโดยทางออ้ม 
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 จากขอ้สงัเกตเกีย่วกบัระยะหา่งในทาํนองเดยีวกนัของนกัวชิาการทีศ่กึษาพฤตกิรรม

มนุษย ์ไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเวน้ระยะหา่งมากน้อยต่างกนั ระหวา่งบุคคลทีม่ ี

การกระทาํต่อกนั หรอืทีอ่าจเรยีกวา่ พฤตกิรรมเวน้วา่งสว่นบุคคล (personal space behavior) 

 จากการศกึษาขอ้มลูขา้งตน้ พบวา่ภายในอาคารหรอืทีส่าธารณะต่างๆ การทีจ่ะ

ออกแบบตอ้งคาํนึงถงึผูค้นเป็นสิง่สาํคญั เน่ืองจากอาคารทีม่ผีูค้นมากหน้าหลายตา ต่างคนต่าง

มา และสบืมาจากการเวน้วา่งของผูค้นทีแ่ตกต่างกนั การวางตวั เป็นสิง่สาํคญัทีอ่าคารทีต่อ้งการ

รบัผูค้นจาํนวนมากน้องคาํนึงถงึ  

2.3.4 การกาํหมดพืน้ท่ีว่าง 

การกาํหนดพืน้ทีว่า่งดว้ยองคป์ระกอบตามนอน 

1.ระนาบพืน้ การกาํหนดพืน้ทีว่า่งโดยวางระนาบตามนอนบนพืน้ทีร่าบ ใหม้องเหน็

ไดช้ดัเจนดว้ยสายตา โดยการเปลีย่นแปลงส ีหรอื ผวิสมัผสั ระหวา่งพืน้ทีท่ีก่าํหนดใหมแ่ละ

พืน้ที่ๆ เดมิทีอ่ยูภ่ายใตร้ะนาบใหม ่และจะมกีารไหลของทีว่า่งอยา่งต่อเน่ืองขา้มสว่นทีม่กีาร

แบ่งแยกพืน้ที ่

2.ระนาบพืน้ยกสงู เป็นการยกระนาบตามนอนใหอ้ยูเ่หลอืระดบัดนิ มรีะนาบตาม

ตัง้อยูโ่ดยรอบขอบทีย่กสงูขึน้ สายตาจะแบ่งแยกพืน้ทีย่กสูง้น้ีจากบรเิวณโดยรอบ แบ่งเป็นการ

ยกในระดบัไมเ่กดิกา้วขา กบั ระดบัสงูเลยตวั 

3.ระนาบเหนือศรีษะ พืน้ทีน้ี่คลา้ยกบัพืน้ทีภ่ายใตร้ม่เงาของตน้ไมท้ีส่รา้งความรูส้กึปิด

ลอ้ม โครงสรา้งคลา้ยรม่ของระนาบเหนือศรีษะ รปูรา่ง ขนาด และความสงูของพืน้ทีว่า่ง 

สามารถรบัรูไ้ดถ้งึความรูส้กึ โปล่งโล่ง สบาย อดึอดัเปรยีบเสมอืนเพดานทีก่ดตํ่าหรอืยกสงู 

การกาํหนดพืน้ทีว่า่งดว้ยองคป์ระกอบตามตัง้ 

 องคป์ระกอบตามตัง้ ของรปูทรง ใชก้ําหนดพืน้ทีว่่างตามตัง้ รปูทรงตามตัง้จะมผีลต่อ

สายตามากกวา่ระนาบตามนอน และยงัเป็นสิง่ทีช่่วยกาํหนดปรมิาตรของพืน้ทีว่า่ง สรา้ง

ความรูส้กึปิดลอ้ม 

1.องคป์ระกอบเสน้ตามตัง้ องคป์ระกอบเสน้ตามตัง้ สามารถกาํหนดขอบทางตัง้

ของปรมิาตรพืน้ทีว่า่งโดยเอาแนวเสาเป็นองคป์ระกอบ ซึง่สามารถกาํหนดขอบเขต ปรมิาตร

ของพืน้ทีว่า่ง โดยการมองเหน็การปิดลอ้มดว้ยเสาเป็นเสน้ๆ  

2.ระนาบเดีย่วตามตัง้ ระนาบเดีย่วตามตัง้จะแบ่งพืน้ทีว่า่งซึง่อยูด่า้นหน้าและ

ดา้นหลงัของระนาบนัน้ ระนาบเดีย่วตามตัง้ทีว่างอยูใ่นทีว่า่งมคีณุภาพในการมองเหน็ได ้

แตกต่างจากเสาซึง่เป็นเสน้ ระนาบมขีนาดใหญ่ เปรยีบเสมอืนผนงักัน้หอ้ง 
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3.ระนาบตัง้รปูตวัแอล ระนาบใหก้าํเนิดพืน้ทีว่า่งจากมมุระหวา่งระนาบสองระนาบ ซึง่

บรรจบกนัเป็นรปูตวัแอลไปสูม้มุตรงกนัขา้มกาํหนดพืน้ทีว่าง ภายในมมุ เหมอืนมมุของหอ้ง 

4.ระนาบตามตัง้ขนานกนั กาํหนดปรมิาตรของพืน้ทีร่ะหวา่งระนาบขนาน ซึง่มี

แนวแกนวิง่ผา่นไปยงัปลายช่องวา่ง ซึง่เป็นระนาบตามตัง้ทีจ่ดัวางใหม้กีารขนานกนัเกดิพืน้ที่

วา่งระหวา่ง2ระนาบเหมอืน พืน้ทีว่า่งระหวา่งตกึ 

5.ระนาบตามรปูตวัโอ เป็นการสรา้งระนาบทีม่กีารปิดลอ้มปรมิาตรพืน้ทีว่า่งภายใน

ดว้ยระนาบสีร่ะนาบ เป็นการปิดลอ้มพืน้ทีว่า่งอยา่งสมบรูณ์ 

2.4 ทฤษฎีและหลกัการของท่ีว่าง 

2.4.1 สมมติฐานของการเกิดสภาพเป็นส่วนตวัในพืน้ท่ีสาธารณะ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูกรณศีกึษาทีผ่า่นมาของสภาพเป็นสว่นตวั  สามารถบ่งบอกได้

วา่ระดบัสภาพเป็นสว่นตวัมหีลายระดบั  ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิสภาพเป็นสว่นตวัมหีลายปัจจยั

ดว้ยกนั  ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูและสงัเคราะหข์อ้มลูทัง้หมด  สรปุออกมาไดว้่าปัจจยัทีท่าํใหเ้กดิ

สภาพเป็นสว่นตวัไดค้อื “การรบัรูส้ารภายนอกซึง่สมัพนัธก์บัการรบัรูส้ารภายใน”  ซึง่ปัจจยั

ยอ่ยๆทีก่่อใหเ้กดิสภาพเป็นสว่นตวัดงัน้ี 

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการรบัรูส้ารภายนอกและการรบัรูส้ารภายในของผูว้จิยัไดว้เิคราะหอ์อกมา คอื 

- ระยะเวน้วา่งสว่นบุคคล ( Distance of man ) 

- การลดทอนการรบัรูจ้ากภายนอก ( Divert attention) 

- การควบคมุการบุกรกุสาร ( Intruder ) 

กลไกการทาํงานควบคู่กนัของปัจจยัในการรบัรูภ้ายนอก – รบัรูภ้ายในเพ่ือให้เกิด

ภาวะเป็นส่วนตวั   

จากปัจจยัยอ่ยๆ ของการรบัรูภ้ายนอก – รบัรูภ้ายในทีผู่ศ้กึษาทาํการจาํแนกออกมา  

ซึง่ปัจจยัดงักลา่วมกีารทาํงานรว่มกนักบัปัจจยัอื่นๆทีก่ลา่วมาดว้ย ซึง่จะกลา่วดงัต่อไปน้ี 

ระยะเว้นว่างส่วนบคุคลกบัการลดทอนการรบัรู้ 

     ระยะเวน้ว่างส่วนบุคคลมผีลต่อการลดทอนการรบัรู ้ ในระยะเวน้ว่างส่วนบุคคลทีแ่ตกต่าง

ดงัที ่ hall  ไดเ้สนอไวค้อื มรีะยะใกลช้ดิ ระยะสว่นบุคคล ระยะทางสงัคม และระยะสาธารณะ ซึง่

ระยะทีแ่ตกต่างกนัที ่ hall ไดก้ลา่วมานัน้เหมาะสมกบัการสือ่สารในสถานะทีแ่ตกต่างกนั โดยให้

ความสาํคญักบัการรบัรูค้วามละเอยีดของสารทีส่ง่ออกมาของกลุม่คนทีส่ ือ่สารในแบบนัน้ ดงัเช่น 

ระยะใกลช้ดิ การรบัรูส้ารละเอยีดมาก การรบัรูท้างสายตา สามารถรบัรูถ้งึรายละเอยีดของ
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ผวิหนงั สหีน้า กรยิาต่างๆ  ไดช้ดัเจน รวมไปถงึการรบัรูใ้นดา้นอื่นๆ เช่น เสยีงหายใจ( รบัรู้

เสยีง) อุณหภมูขิองรา่งกาย (รบัรูส้มัผสั) กลิน่น้ําหอมของฝ่ายชายและหญงิ (รบัรูก้ลิ่น) ซึง่เป็น

ระยะเหมาะสมสาํหรบักจิกรรมทีแ่สดงถงึการแสดงความรกัของคูร่กัและสามภีรรยา 

 

ภาพที ่2.23 แสดงการรบัรูส้ารทางสายตาในระยะเวน้วา่งทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สง่ผลต่อความชดัเจนของสาร 

ซึง่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราทาํกจิกรรม เช่น  การประชุมบรษิทั การทาํกจิกรรมกลุม่กบั

เพือ่น แลว้ถกูบงัคมใหอ้ยูร่ะยะหรอืพืน้ที ่ทีเ่ป็นสดัสว่นของระยะใกลช้ดิ ความเป็นไปไดข้องการ

เกดิกจิกกรมดงักลา่วอาจจะไมเ่กดิหรอืความสมบรูณ์ในกจิกรรม คอื สมาชกิทีน่ัง่ประชุมอยู ่ไม่

สนใจผูอ้ภปิายรายการประชุม แต่แสดงความสนใจกบัรปูรา่ง หรอืเครือ่งแต่งกายของผูอ้ภปิราย

แทน หรอื การทาํกจิกกรมของกลุ่มเพื่อน ความรอ้นหรอืกลิน่ตวัทีไ่มเ่หมาะสมจากกลุ่มสมาชกิ

ในกลุม่ ทาํใหส้มาชกิคนอื่นเกดิการรงัเกยีจต่อกนั ทาํใหท้าํกจิกรรมกลุม่นัน้ๆไมไ่ดเ้ตม็ที ่เป็นตน้ 

ดงันัน้ระยะเวน้วา่งสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัทาํใหก้ารรบัรูส้ารแตกต่าง โดยระยะทีห่า่ง

กนัมากขึน้ สารทีส่ง่ออกมาจากตวัสง่สารจะถกูลดทอนรายละเอยีดของตวัมนัเองลงไปดว้ย จน

เมือ่ระยะหา่งมากพอในระดบัหน่ึง ( 1200 ม) สารทีส่ง่ออกมาไมผ่ลต่อการรบัรูใ้ดๆในตวัผูร้บั

สารเลย 

 

ภาพที ่2.24 แสดงระยะเวน้ว่างทีแ่ตกต่างกนั ลดทอนการรบัรู ้

ระยะเว้นว่างส่วนบคุคลกบัควบคมุการบกุรกุจากสาร  

ระยะเวน้วา่งสว่นบุคคลกบัควบคมุการบุกรกุจากสาร การควบคมุการบุกรกุจากสาร

เกีย่วขอ้งกบัการรบัรู ้( perception) โดยตรง สารทีส่ง่ออกมาใหเ้รารบัรูน้ัน้มนีัน้เราตอ้งการรบัรู้

และไมต่อ้งการจะรบัรู ้ขึน้กบัการควบคมุการบุกรกุของสาร ซึง่ระยะเวน้วา่งสว่นบุคคลเป็นปัจจยั

สาํคญัในการควบคมุเช่นกนั จากทีก่ลา่วขา้งตน้ ระยะเวน้วา่งสว่นบุคคลทีร่ะยะตัง้แต่ใกลช้ดิ

จนถงึสาธารณะ มกีารรบัรูค้วามละเอยีดของสารทีแ่ตกต่างกนั  
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ภาพที ่2.25 แสดงความต่างในการควบคุมการบุกรุกจากสารทางสายตา (การถูกจอ้งมอง) ในระยะเวน้ว่างส่วนบุคคล 

ดงันัน้การรบัรูค้วามชดัเจนและความเจอืจางหรอืความไมช่ดัเจนของสาร ซึง่สามารถ

อธบิายไดว้า่การทีเ่ราสามารถควบคมุระยะเวน้วา่งสว่นบุคคลได ้ยอ่มสามารถควบคมุการบุกรกุ

ของสารไดเ้ช่นกนั 

การลดทอนการรบัรูส้ารกบัการควบคมุการบกุรกุสาร 

การลดทอนการรบัรูส้ารกบัการควบคมุการบุกรกุสาร นอกจากการใชก้ลไกของระยะเวน้

วา่งสว่นบุคคลในการลดทอนการรบัรูส้ารและการควบคมุการบุกรกุสารแลว้นัน้ การใช้

กรณศีกึษาขององคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นตวัลดทอนการรบัรูแ้ละการควบคมุการบุกรกุ

สาร ไดด้งัน้ี 

2.4.2 ความเหมือนกนั – ความต่างกนั 

ความเท่าเทยีมกนั (  politic ) กบัการถกูเอารดัเอาเปรยีบ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในการใชช้วีติ

ของมนุษย ์ในทีน้ี่ผูศ้กึษาไดเ้น้นการศกึษาเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นภาวะเป็นสว่นตวั ซึง่ความ

เหมอืนกนัและความแตกต่างกนัมผีลต่อภาวะเป็นสว่นตวัเช่นกนั ดงัน้ี 

ในชวีติประจาํวนัมนุษย ์มนุษยใ์นแต่ละวนัตอ้งมกีารอยูร่ว่มกนั เช่น ในหอ้งเรยีน หอ้ง

ทาํงาน ในสถานการณ์หอ้งเรยีน คณุครจูะเป็นสือ่สารกบักบันกัเรยีนในหอ้ง คอืครสูอนหนงัสอื 

เดก็นกัเรยีนตัง้ใจรบัฟังเน้ือหาทีค่รสูอนเหมอืนกนัๆกนัทุกคน ซึง่เป็นกจิกรรมเป็นในทศิทาง

เดยีวกนั แต่ถา้เหตุการณ์ทีน่กัเรยีนสว่นมากคยุกนั หยอกลอ้กนั แทนการรบัฟังเน้ือหาการสอน

ของครกูจิกกรมเริม่ความหลากหลายและเป็นไปในทศิทางแตกต่างกนั สภาพเป็นสว่นตวัของครู

และนกัเรยีนสว่นน้อยทีต่ ัง้ใจรบัฟังเน้ือหาของคร ูจะลดลงไป กจิกรรมการเรยีนในหอ้งเรยีนนัน้ๆ 

จงึไมเ่หมาะสมอกีต่อไป 

ในพืน้ทีส่าธารณะ  นกัออกแบบหรอืสถาปนิกพยายามจดัหมวดหมู ่พืน้ทีน่ัง่ใน

สวนสาธารณะในแต่ละแบบ เช่น พืน้ทีน่ัง่รอบตน้ไมใ้นสวนสาธารณะ นกัออกแบบหรอืสถาปนิก

พยายามออกแบบรปูทรงของเกา้อีใ้หเ้หมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และจากนัน้จดัหมวดหมูข่องเกา้อี้

เหลา่น้ี ใหอ้ยูใ่นโซนหรอืรวมกลุม่อยูด่ว้นกนั เพือ่ใหพ้ืน้ทีต่าํแหน่งน้ี มกีารทาํกจิกรรมคอืนัง่

พกัผอ่นใตต้น้ไม ้ซึง่ผลทีไ่ดค้อื ผูใ้ชง้านเกา้อีน้ัง่น้ี จะใชง้านเหมอืนกนัตามๆกนัไป ซึง่ถา้นกั

ออกแบบหรอืสถาปนิก ทาํรปูแบบของเกา้อีใ้นแต่ละแบบต่างกนั ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ผูใ้ชง้านจะ
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เกดิความสบัสนในการใชง้านเกา้อี ้(ควรจะนัง่อยา่งไรในเมือ่ไมม่แีบบอยา่ง หรอื ตอ้งการเกา้อี้

ตวัอื่นเหมาะสมกบัผูใ้ช)้ จนทาํใหพ้ืน้ทีไ่มเ่กดิการใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ภาพที ่2.26 แสดงการจดัวางของพืน้ทีว่า่งทีเ่หมอืนกนัในรปูแบบของตาํแหน่งทีแ่ตกต่างกนั 

 

ภาพที ่2.27 แสดงการจดัวางพืน้ทีน่ัง่สาธารณะทีม่รีปูแบบการใชง้านเหมอืนกนัการจดัวางลกัษณะเดยีว 

ถา้ยกตวัอยา่งของกลุม่อาคารทีอ่ยูอ่าศยั ปัจจบุนัตกึรามบา้นช่องขนาดใหญ่มกีาร

ก่อสรา้งมากทายซีง่อยูร่ว่มกบับา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ประปราย แต่การแทนทีข่องอาคารสงูที่

มากจนลอ้มรอบบา้นพกัอาศยัดงักลา่ว สิง่ทีเ่กดิขึน้คอืความเป็นสภาพเป็นสว่นตวัทีล่ดลงของ

บา้นหลงัน้ี การถกูรบัรูท้างสายตา เสยีงจากเครือ่งจกัรในอาคารสงู กลิน่ขยะจากอาคาร รวมถงึ

สภาพแวดลอ้ม แสงสวา่งในตอนกลางวนั โดนบดบงัจากตกึใหญ่ ซึง่บา้นประเภทเหลา่น้ียงัคงมี

อยูใ่นเมอืงหลวงแต่คุณภาพชวีติไมด่อียา่งเดมิแน่นอน 

 

ภาพที ่2.28 แสดงการจดัวางพืน้ทีเ่หมอืนกนัโดยกาํหนดทศิทางแต่ละตําแหน่งทีแ่ตกต่าง 

นัน้เอง โดยแต่ละแบบเหมาะสมกบัความตอ้งการของพืน้ทีแ่ละความพงึพอใจของผูอ้อกแบบ 

โดยการสรา้ง shelter น้ีสามารถทาํไดท้ัง้แนวราบ (ผนงั) และแนวดิง่ (เพดาน ใหร้มเงา) 
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2.4.3   Level ( ระดบั ) 

ระดบัในแนวราบแนวดิง่ในทางสถาปัตยกรรม ซึง่มผีลต่อการรบัรูภ้ายนอกภายในดว้ย 

เช่นกนั โดยระดบัในสถาปัตยกรรมเป็นกลไกทีส่ามารถป้องกนัการรบัรูท้างสายตาเป็นหลกั 

ระดบัทีแ่ตกต่างกนัมากระหวา่งพืน้ทีแ่ต่ละหน่วย (ไมว่า่ตํ่ากวา่หรอืสงูกวา่ ) ซงึพืน้ทีท่ี่

เราปฎสิมัพนัธอ์ยูน่ัน้รบัรูส้ารไดเ้จอืจางหรอืแทบจะไมช่ดัเจนเลย ทาํใหพ้ืน้ทีน่ัน้ๆ มี

ประสทิธภิาพในการสรา้งอสิรภาพสว่นบุคคลและการปลดปลอ่ยทางอารมณ์ ในขณะเดยีวกนั 

ระดบัของพืน้ทีแ่ตกต่างกนัไมม่ากนกั ความสามารถในการสรา้งอสิรภาพสว่นบุคคลและการ

ปลดปลอ่ยทางอารมณ์ยงัคงมอียูแ่ต่ถกูรบกวนจากความชดัเจนจากทีส่ง่ออกจากทัง้ภายนอก

และภายในพืน้ทีท่ีป่ฏสิมัพนัธ ์

 

ภาพที ่2.29 แสดงรปูแบบของระดบั ในการแบ่งแยกพืน้ทีร่ะหว่างหน่วย (ควบคุมการบุกรุกสาร) และการสรา้งมมุมอง 

ในพืน้ทีท่ีม่กีารอยูร่วมกนัอยา่งหนาแน่น การสรา้งระดบัการใชส้อยทีแ่ตกต่าง เป็นการ

สรา้งขอ้ตกลงในขอบเขตการใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งชดัเจน สามารถลดทอนการรบัรูไ้ด ้โดยเฉพาะการ

รบัรูท้างการสมัผสั สว่นการรบัรูใ้นดา้น สามารถลดทอนไดไ้มม่ากนกั 

2.4.4 Void ( ช่องเปิด) 

ช่องเปิด คอื ตวักลางของในการทีม่นุษยร์บัรูส้ารทีส่่งออกมา ช่องเปิดไมม่ปีรมิาณที่

ชดัเจนทีส่ามารถรบัรูว้า่มากหรอืน้อยขึน้กบัปัจจยัอื่นๆดว้ย โดยช่องเปิดทีแ่ตกต่างกนัสามารถ

ควบคมุการรบัรูส้ายตาเป็นหลกัๆ โดยมกีารวเิคราะหจ์ากกรณศีกึษาเกีย่วกบัช่องเปิดดงัต่อไปน้ี 

พืน้ทีส่าธารณะซึง่ผูว้จิยัไดล้งรายละเอยีดเป็น หอ้งโถง ลานกจิกรรม ซึง่พืน้ทีด่งักลา่ว

เปรยีบเสมอืนหอ้งสีเ่หลีย่มทีม่ช่ีองเปิดทีป่รมิาณทีม่าก จนทาํใหส้ามารถรบัรูภ้ายนอกไดเ้ตม็ที่

ในทางกลบักนั หอ้งสีเ่หลีย่มทีม่นุษยอ์ยูน่ัน้ มนุษยไ์มส่ามารถรบัรูภ้ายนอกไดช้ดัเจน เน่ืองจาก

หอ้งสีเ่หลีย่มมปีรมิาณช่องเปิดทีน้่อย ซึง่เปรยีบเสมอืนเราอยูภ่ายในพืน้ทีส่ว่นตวั เช่น หอ้งนอน

สว่นตวั หอ้งน้ํา ซึง่พืน้ทีเ่หลา่น้ี เราไมส่ามารถรบัรูภ้ายนอกบา้นของเราไดเ้ลย (รบัรูเ้สยีง แต่

น้อย) 
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ภาพที ่2.30 แสดงรปูแบบของช่องเปิด ในการลดทอนการรบัรูส้ารทีส่่งออกมาและการควบคุมการบุกรุกจากสายตา  

2.4.5 การลาํดบัขัน้ตอนของภาวะเป็นส่วนตวัตัง้แต่มากท่ีสดุจนถึงภาวะเป็นส่วนน้อย

ท่ีสดุท่ีมนุษยส์ามารถรบัรู ้

จากการศกึษาของผูว้จิยัพยายามศกึษากลไกและปัจจยัต่างๆของการเกดิสภาพเป็น

สว่นตวัในแต่ละแบบ และไดท้าํวเิคราะหแ์ละสรปุออดมาเป็นลาํดบัของภาวะเป็นสว่นตวัในแต่

ระดบัออกมาดงัน้ี 

1. ระดบัพลกุพล่าน 

ระดบัการศกึษาทีร่บัรูภ้ายนอก-ภายในไดอ้ยา่งชดัเจน (จนมากเกนิความตอ้งการของผู้

รบัรู ้) ไมม่กีารเกดิระยะเวน้วา่งสว่นบุคคล (on distance of man)ไมม่กีลไกของการการลดทอน

การรบัรูส้าร ( on divert attention )ไมม่กีลไกของการควบคุมการบุกรกุของสาร ( on control 

intruder ) 

ซึง่ระดบัน้ีทาํใหก้ารรบัรูท้างสาย(ละเอยีดมาก ความละเอยีดพืน้ผวิ )รบัรูท้างเสยีง 

(เสยีงหายใจ) รบัรูท้างกลิน่ (กลิ่นตวั) และ รบัรูท้างสมัผสั (หยาบหรอืละเอยีดของผวิหนงั) ซึง่

เกดิในภาวะแวดลอ้มทีเ่ปิดมาก ( more void ) 

 

ภาพที ่2.31 แสดงรปูสภาพการณ์ของระดบัพลุกพล่าน ซึง่มผีลทาํใหส้ภาพเป็นส่วนตวัน้อยทีสุ่ด 

ในพืน้ทีส่าธารณะ ระดบัทีม่กีารคนพลกุพลา่นในพืน้ที ่ผูค้นเป็นแปลกหน้าและ

หลากหลายมกีจิกรรมในทศิทางทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อยูร่ว่มกนั ผูค้นสามารถเขา้หาในระยะใกลช้ดิ

หรอืมากกวา่นัน้ได ้โดยปราศจากการยอมรบัซึง่กนัและกนั 
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2. ระดบัทิศทางเดียวกนั  

ระดบัการศกึษาทีร่บัรูภ้ายนอก-ภายในไดอ้ยา่งชดัเจน (จนมากเกนิความตอ้งการของผู้

รบัรู ้) ไมม่กีารเกดิระยะเวน้วา่งสว่นบุคคล (on distance of man)ไมม่กีลไกของการการลดทอน

การรบัรูส้าร ( on divert attention )ไมม่กีลไกของการควบคุมการบุกรกุของสาร ( on control 

intruder ) 

ซึง่ระดบัน้ีทาํใหก้ารรบัรูท้างสาย(ละเอยีดมาก ความละเอยีดพืน้ผวิ )รบัรูท้างเสยีง 

(เสยีงหายใจ) รบัรูท้างกลิน่ (กลิ่นตวั) และ รบัรูท้างสมัผสั (หยาบหรอืละเอยีดของผวิหนงั) ซึง่

เกดิในภาวะแวดลอ้มทีเ่ปิดมาก ( more void )แต่เน่ืองจากระดบัน้ีมนุษยม์กีลไกการลดทอนการ

รบัรู ้ซึง้เกดิจาก กจิกรรมมนุษยก์ระทาํอยูม่ทีศิทางเดยีวกนักบักจิกรรมอื่นในสภาพการณ์นัน้ๆ 

ทาํใหร้บัรูถ้งึความเท่าเทยีมกนั เหมอืนกนั ลดทอนการรบัรูส้ารทีส่ง่ออกมาอยา่งชดัเจนลงไป ทาํ

ใหเ้หมอืนกบัว่าเป็นขอ้ตกลงรว่มกนั เป็นสทิธทิีเ่ท่าเทยีมของแต่ละบุคคล 

 

ภาพที ่2.32 แสดงรปูสภาพการณ์ของระดบัทศิทางเดยีวกนั ซึง่เป็นระดบัทีเ่ริม่มสีภาพเป็นสว่นตวั 

ในพืน้ทีส่าธารณะเดยีวกนั ระดบัของการทาํกจิกรรมทีเ่ป็นในทศิทางเดยีวกนัคลา้ยกนั 

เช่น คนจาํนวนมากกอดคอรอ้งเพลง ผูค้นทีข่วกัไขวเ่ดนิขา่มสีแ่ยก การเชยีรก์ฬีาบนแสตนต ์

เป็นตน้ สถานการณ์ยงัมดีารแนบชดิรา่งกายอยู ่แต่คนเหลา่นัน้ ยอมรบัไดต่้อการอยูส่ภาพวะ

นัน้ๆได ้ซึง่ถา้คนภายในพืน้ทีค่นใดคนหน่ึงทาํเกนิหน้าทีข่องตน สภาพเป็นสว่นตวัใน

สถานการณ์นัน้ๆจะลดลงหรอืเสีย่มไป 

3. ระดบัเร่ิมมีการป้องกนั 

ระดบัการศกึษาทีร่บัรูภ้ายนอก-ภายในไดอ้ยา่งชดัเจน (จนมากเกนิความตอ้งการของผู้

รบัรู ้) ไมม่กีารเกดิระยะเวน้วา่งสว่นบุคคล (on distance of man)ไมม่กีลไกของการการลดทอน

การรบัรูส้าร ( on divert attention )ไมม่กีลไกของการควบคุมการบุกรกุของสาร ( on control 

intruder ) 

ซึง่ระดบัน้ีทาํใหก้ารรบัรูท้างสาย(ละเอยีดมาก ความละเอยีดพืน้ผวิ )รบัรูท้างเสยีง 

(เสยีงหายใจ) รบัรูท้างกลิน่ (กลิ่นตวั) และ รบัรูท้างสมัผสั (หยาบหรอืละเอยีดของผวิหนงั) ใน

แบบระดบัแรก และเกดิในภาวะแวดลอ้มทีเ่ปิดมาก ( more void ) เช่นกนั โดยมนุษยม์กีลไก

ของการลดทอนการรบัรู ้ซึง่เกดิจากกจิกรรมทีม่นุษยก์ระทาํอยูม่ทีศิทางเดยีวกนักบักจิกรรมอื่น

ในสภาพการณ์นัน้ๆ ทาํใหร้บัรูถ้งึความเท่าเทยีมกนั ลดทอนการรบัรูส้ารทีส่ง่ออกมาอยา่ง
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ชดัเจนลง แต่เริม่มกีารควยคมุการรบัรูข้องตนเองเกดิขึน้ เน่ืองจากมนุษยม์คีวามพงึพอใจต่อการ

รบัรูส้ารแตกต่างกนั ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัและกจิกรรมในทศิทางคลา้ยๆกนักต็าม 

 

 

ภาพที ่2.33 แสดงรปูสภาพการณ์ของระดบัเริม่มกีารป้องกนั ระดบัเริม่สภาพเป็นส่วนตวัแต่ละบุคคลขึน้ 

ในพืน้ทีส่าธารณะเดยีวกนั ระดบัของการทาํกจิกรรมเป็นในทศิทางเดยีวกนัคลา้ยกนั แต่

สิง่ทีต่วับุคคลแต่ละคน ไมพ่งึประสงคท์ีจ่ะรบัรู ้เช่น เสยีงดงัเกนิไป มกีลิน่ตวั การจอ้งมองมาก

เกนิไป บุคคลหรอืกลุ่มเริม่มกีารปกป้องหรอืถอดถอนการรบัรูส้ารทีไ่มต่อ้งการเหล่านัร้ออกไป 

เช่น การโผกผา้ปกจมกู การใส่แว่นดาํ 

4. ระดบัความพึงพอดีเฉพาะคน 

ระดบัการศกึษาทีร่บัรูภ้ายนอก-ภายในไดอ้ยา่งชดัเจน (จนมากเกนิความตอ้งการของผู้

รบัรู ้) ไมม่กีารเกดิระยะเวน้วา่งสว่นบุคคล (on distance of man)ไมม่กีลไกของการการลดทอน

การรบัรูส้าร ( on divert attention )ไมม่กีลไกของการควบคุมการบุกรกุของสาร ( on control 

intruder ) 

ซึง่ระดบัน้ีทาํใหก้ารรบัรูท้างสาย(ละเอยีดมาก ความละเอยีดพืน้ผวิ )รบัรูท้างเสยีง 

(เสยีงหายใจ) รบัรูท้างกลิน่ (กลิ่นตวั) และ รบัรูท้างสมัผสั (หยาบหรอืละเอยีดของผวิหนงั) ซึง่

เกดิในภาวะแวดลอ้มทีเ่ปิดมาก ( more void ) เช่นกนั โดยมนุษยม์กีลไกของการลดทอนการ

รบัรู ้ซึง่เกดิจากกจิกกรมทีม่นุษยก์ระทาํอยูม่ทีศิทางเดยีวกนักบักจิกรรมอื่นในสภาพการณ์นัน้ๆ 

ทาํใหร้บัรูถ้งึความเท่าเทยีม ลดทอนการรบัรูส้ารทีส่ง่ออกมาอยา่งชดัเจนลงและการควบคมุการ

รบัรูข้องตนเองเกนิขึน้ โดยใชก้ลไกระยะเวน้วา่งสว่นบุคคล รว่มไปกบักลไกทางสถาปัตยกรรม 

ไมว่า่จะเป็น ทีห่ลบซ่อน ( shelter) ระดบั ( level) ช่องเปิด( void) เพื่อควบคุมและลดทอนการ

รบัรูส้าร 

 

 



32 
 

 

ภาพที ่2.34 แสดงรปูสภาพการณ์ของระดบัความพอดเีฉพาะคน ซึง่เป็นระดบัทัว่ไปในพืน้ทีส่าธารณะ 

ในพืน้ทีส่าธารณะเดยีวกนั ระดบัของการทาํกจิกรรมทีเ่ป็นในทศิทางเดยีวกนัหรอื

คลา้ยกนั แต่ความตอ้งการทีจ่ะสภาพเป็นสว่นตวัมากขึน้ (ไมต่อ้งการรบัรูท้างสมัผสั กลิน่ ทาง

ตา สิง่ทีไ่มอ่ยากมอง เสยีง (ดงัไป) ดว้ยการถอนจากสภาวะแนบชดิใกลม้ากๆ ดว้ยการเวน้ระยะ

ออกมา ในการทาํกจิกรรมนัน้ๆ เพือ่ใหร้บัรูส้านทีช่ดัเจนพอเหมาะ และเพือ่สรา้งการควบคมุการ

บุกรกุ ดว้ยสรา้งพืน้ทีท่ีม่สีภาพเป็นสว่นตวัทีช่ดัเจนขึน้มา เช่น อยูใ่นพืน้ทีท่ีแ่ตกต่าง (นัง่) ใน

การทาํกจิกรรม แต่ยงัคงมสีว่นรว่มสภาพการณ์  

5. ระดบัเร่ิมมีการตดัจากภายนอก 

ระดบัการศกึษาทีร่บัรูภ้ายนอก-ภายในไดอ้ยา่งชดัเจน (รบัรูส้ารทีส่ง่ออกมาไดเ้จอืจาง) 

เกดิระยะเวน้ว่างส่วนบุคคล (  have distance of man ) มกีลไกของการลดทอนการรบัรูส้าร 

(have divert attention)และกลไกของการควบคุมการบุกรกุของสาร ( on control intruder) ใน

ระดบัทีม่ากขึน้  

ซึง่ระดบัน้ีทาํใหม้กีารรบัรูท้างสายตาทีไ่มล่ะเอยีด (รบัรูแ้คอ่งคป์ระกอบ) แต่ไมส่ามารถ

รบัรูท้างเสยีง (รบัรูไ้ดน้้อย) รบัรูท้างกลิน่ และรบัรูท้างสมัผสั และเกดิในภาวะแวดลอ้มที่

ค่อนขา้งปิด ( less void )โดยมนุษยม์กีลไกของการลดทอนการรบัรู ้เกดิจากกจิกรรมทีม่นุษย์

กระทาํอยูม่ทีศิทางเดยีวกนักบักจิกรรมอื่นๆในสภาพนัน้ๆ ทาํใหร้บัรูถ้งึความเท่าเทยีมกนั 

ลดทอนการรบัรูส้ารทีส่ง่ออกมาอยา่งชดัเจน และการควบคมุการรบัรูข้องตนเองเกนิขึน้ โดยใช้

กลไกระยะเวน้ว่างส่วนบุคคล รว่มไปกบักลไกทางสถาปัตยกรรม ไมว่่าจะเป็น  ทีห่ลบซ่อน 

(shelter) ระดบั ( level) ช่องเปิด( void) เพือ่ควบคมุและลดทอนการรบัรูส้าร ตอ้งการภาวะ

สว่นตวัมากขึน้และรบัรูเ้พยีงบางสว่น 
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ภาพที ่2.35 แสดงรปูสภาพการณ์ของระดบัเริม่ตดัขาดจาดภายนอก พืน้ทีม่สีภาพเป็นสว่นตวัมากขึน้ 

ในพืน้ทีส่าธารณะเดยีวกนั ระดบัของการทาํกจิกรรมทีเ่ป็นในทศิทางเดยีวกนัหรอื

คลา้ยกนั แต่ความตอ้งการทีจ่ะสภาพเป็นสว่นตวัมากขึน้ (ไมส่ามารถรบัรูใ้นดา้นใดๆชดัเจน 

หรอื น้อยมาก ) การถอนจากสถานการณ์นัน้ๆ ยงัคงตอ้งอยูร่ว่มกนั ดว้ยการเวน้ระยะออกมา

จากการทาํกจิกรรมนัน้ๆ เพือ่รบัรูส้ารบางอยา่งเท่านัน้ และควบคมุการบุกรกุของสารใหไ้ดม้าก

ทีส่ดุ เช่น กานอยูภ่ายในอาคารเพือ่ลดการรบัรูจ้ากภายนอก การอยูใ่นหอ้งนอนสว่นตวัเพือ่การ

รบัรูส้ารทีน้่อยกวา่นอนในหอ้งรบัแขก เป็นตน้ 

6.  ระดบัสนัโดษ  

ระดบัการศกึษาทีร่บัรูภ้ายนอก-ภายในไดอ้ยา่งชดัเจน (รบัรูส้ารทีส่ง่ออกมาไดเ้จอืจาง) 

เกดิระยะเวน้ว่างส่วนบุคคล ( have distance of man ) มกีลไกของการลดทอนการรบัรูส้าร 

(have divert attention)และกลไกของการควบคุมการบุกรกุของสาร ( on control intruder) ใน

ระดบัทีม่ากขึน้ 

ซึง่ระดบัน้ีเป็นระดบัทีไ่มม่กีารรบัรูจ้ากภายนอกเลยไมส่ามารถรบัรูท้างสายตา รบัรูท้าง

เสยีง (รบัรูไ้ดน้้อย) รบัรูท้างกลิน่ และรบัรูท้างสมัผสั และเกดิในภาวะแวดลอ้มทีค่อ่นขา้งปิด ( on 

void )โดยมนุษยม์กีลไกของการลดทอนการรบัรู ้เกดิจากกจิกรรมทีม่นุษยก์ระทาํอยูม่ทีศิทาง

เดยีวกนักบักจิกรรมอื่นๆในสภาพนัน้ๆ ทาํใหร้บัรูถ้งึความเท่าเทยีมกนั ลดทอนการรบัรูส้ารที่

สง่ออกมาอยา่งชดัเจน และการควบคมุการรบัรูข้องตนเองเกนิขึน้ โดยใชก้ลไกระยะเวน้วา่งสว่น

บุคคล รว่มไปกบักลไกทางสถาปัตยกรรม ไมว่่าจะเป็น  ทีห่ลบซ่อน ( shelter) ระดบั ( level) 

ช่องเปิด( void) เพือ่ควบคมุและลดทอนการรบัรูส้าร เพือ่ใหต้อ้งการสภาพเป็นสว่นตวัมากทีส่ดุ

และไมต่อ้งการรบัรูส้ารภายนอกเลย 
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ภาพที ่2.36 แสดงรปูสภาพการณ์ของระดบัสนัโดษ พืน้ทีไ่มส่ามารถรบัรูส้ารภายนอกไดเ้ลย 

มสีภาพเป็นส่วนตวัสงูสุด 

ในพืน้ทีส่าธารณะเดยีวกนั ระดบัของการทาํกจิกรรมทีเ่ป็นในทศิทางเดยีวกนัหรอื

คลา้ยกนั แต่ความตอ้งการทีจ่ะสภาพเป็นสว่นตวัมากขึน้ (ไมส่ามารถรบัรูใ้นดา้นใดๆไดเ้ลย)การ

ถอนจากสถานการณ์นัน้ๆ ยงัคงตอ้งอยูร่ว่มกนั ดว้ยการเวน้ระยะออกมาจากการทาํกจิกรรม

นัน้ๆ แต่ไมต่อ้งการสารบุกรกุพืน้ทีต่นเองและควบคมุการบุกรกุของสารไดอ้ยา่งสิน้เชงิ เช่น การ

ซ่อนตวัของเดก็ทีเ่ลน่ซ่อนหา เพือ่นของพวกเขาไมส่ามารถรบัรูไ้ดว้า่เดก็คนนัน้ ซ่องอยูท่ีใ่ด 

หอ้งผูบ้รหิารระดบัสงูในอาคารขนาดใหญ่ ไมส่ามารถหาไดง้า่ย ถา้ไมม่สีญัลกัษณ์ (ป้าย) บ่ง

บอกตําแหน่ง 
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บทท่ี3 

การวิเคราะหโ์ครงการและกระบวนการทดลองSPACE 

3.1.การศึกษาบริบท 

 เน่ืองจากโครงการน้ีเป็น โครงการทีเ่น้นไปในเชงิธรุกจิทีต่อ้งเกดิขึน้ภายในยา่นของ

เศรษฐกจิ ทีม่ผีูค้นทีห่ลากหลาย และ การทาํงานทีแ่ตกต่างกนั จงึมจีดุประสงคห์ลกัทีจ่ะมุง่เน้น

ในเรือ่งของพืน้ที่ๆ เป็นยา่นเศรษฐกจิ 

3.1.1. อภิปรายบริบทพืน้ท่ี  

สาํหรบัพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการเลอืกทีต่ ัง้ทีจ่ะนํามาเป็นพืน้ทีท่ีใ่ชอ้อกแบบในโครงการ  เป็น

สถานทีม่ผีูค้นจาํนวนมาก ในเชงิธรุกจิ และเป็นศนูยก์ลางของยา่นเศรษฐกจิ เพือ่ใชง้านการ

สง่เสรมิธรุกจิ และ การกระจายตวัของธรุกจิ 

3.1.2. เกณฑก์ารพิจารณาการเลือกพืน้ท่ี  

-เป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นยา่นเศรษฐกจิ 

-เป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูค้น และ รปูแบบการทาํงานทีห่ลากหลาย  

-เป็นพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย ใชพ้ืน้ทีไ่ดห้ลากหลาย 

3.1.3. การเลือกและวิเคราะหท่ี์ตัง้ 

5 ย่านเศรษฐกิจของกรงุเทพท่ีสาํคญั 

 

ภาพที ่3.1  5 ยา่นเศรษฐกจิของกรุงเทพ 
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การพฒันายา่นเศรษฐกจิจาก ทีเ่กดิขึน้จาก อดตี  - ปัจจบุนั ทีเ่กดิจาก ถนนสลีม สาทร 

เพลนิจติ สขุมุวทิ จากชือ่ยา่นเศรษฐกจิทีก่ลา่วมา เป็นยา่นเศรษฐกจิทีเ่ก่าแก่ และมกีารใชง้านที่

แพรห่ลาย แต่เน่ืองจากการใชง้านทีม่ากจนเกนิไป จงึทาํให ้เกดิยา่นธรุกจิใหม่ๆ ขึน้มาศนูยก์ลาง

ของเศรษฐกจิจะ คอ่ยๆขยายตวัไปเรือ่ยๆ  และมาที ่เสน้รชัดา - พระราม9 ทีเ่ป็นยา่นเศรษฐกจิ

ใหมข่องกรงุเทพ    เพราะคาํนิยามของยา่นเศรษฐกจิคอื มี  Office จาํนวนมาก มกีารหมนุเวยีน

ของเงนิเยอะ โดยในกรงุเทพจะม5ี ยา่นน้ีทีม่นัจะเกดิขึน้ 

 

ย่านเศรษฐกิจใหม่ พระราม9-รชัดา  

ยา่นพระราม9-รชัดา ซึง่เป็นเศรษฐกจิใหมข่องกรงุเทพ ซึง่เกดิจาก MRT เกดิขึน้ แลว้มี

การเกดิการคา้ การลงทุน เกดิขึน้เรือ่ยๆ  มกีารใชง้านของผูค้นทีห่ลากหลาย และ การทาํงาน

ประเภท Office ทีม่าก แต่กย็งัมปัีญหาในดา้นพืน้ที ่ทีม่กีารใชง้านทีห่นาแน่น 

 

ภาพที ่3.2   ย่านพระราม9-รชัดา 
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วิเคราะหย่์าน พระราม9-รชัดา 

 

ภาพที ่3.3   วเิคราะหย์า่นพระราม9-รชัดา 

จากทีไ่ดศ้กึษาพืน้ที ่จะเหน็ไดว้า่ เสน้สน้ํีาเงนิจะเป็นเสน้ทีค่อยแจกจา่ยการใชง้านหลกั 

หรอื เสน้ MRT ทีม่กีารใชง้านของผูค้นจาํนวนมาก แลว้จดุสแีดง แดงใหเ้หน็ถงึ  Office ต่างๆ ที่

เกดิขึน้ ภายในยา่นรชัดา  – พระราม  9 เกดิขอ้สงัเกตไมม่พีืน้ที่ๆ จะสรา้ง แลว้ทาํไงใหเ้กดิ

ประโยชน์ทีส่ดุ 

ทาํเลท่ีเหมาะสม  : ทาํเลทีต่ ัง้ของ จะมผีลอยา่งมากกบักลุม่คนทีม่าใชบ้รกิาร เพราะ

ธรุกจิน้ีผูใ้ชง้านตอ้งเดนิทางมาใชบ้รกิารตลอด เสมอืนเป็นบา้นอกีหลงัหน่ึง ฉะนัน้ผูป้ระกอบการ

ควรคาํนึงถงึกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารเป็นสาํคญั เน่ืองจากบางกลุม่อาจตอ้งการสถานทีท่าํงานทีม่คีวาม

เป็นสว่นตวั บางกลุม่อาจตอ้งการทาํงานรว่มกนักบัคนทีม่คีวามสนใจคลา้ยกนั แต่ไมว่า่กลุม่

ผูใ้ชง้านจะเป็นกลุม่ใด ทาํเลทีต่ ัง้ควรจะเป็นสถานทีท่ีเ่ดนิทางสะดวก และมรีถสาธารณะผา่น  

แหล่งชุมชนแบบใหม่  : สิง่สาํคญัประการสดุทา้ยของการใชบ้รกิารนัน่ก ็คอืการสรา้ง

ชุมชน (Community) เพราะการทาํธรุกจิน้ีจะประสบความสาํเรจ็ไดเ้ป็นอยา่งดกีต่็อเมือ่สามารถ

สรา้งกลุม่ชุมชนทีม่คีวามเชีย่วชาญขึน้มาได ้เพราะการใชง้าน นัน้ควรเป็นการมุง่เน้นไปสูก่าร

รวมตวัของกลุ่มคนทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั และ  ถา้หากเกดิความแน่นในชุมชนแลว้สามารถต่อ

ยอดใหเ้กดิโครงการใหม ่ๆ โดยมจีดุเริม่ตน้ภายในกลุ่มผูใ้ชง้านได ้
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วิเคราะหป์ระเภทอาคาร ตลอดเส้น รชัดา – พระราม 9 

 

ภาพที ่3.4   วเิคราะหป์ระเภทอาคาร สว่นที ่1 - 2 

 

ภาพที ่3.5   วเิคราะหป์ระเภทอาคาร สว่นที ่3 – 4 
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วเิคราะห ์ของประเภทอาคาร ตลอดเสน้ รชัดา – พระราม 9  โดยสงัเกตประเภทของ 

อาคารโดยรอบทีแ่ตกต่างกนัออกไป แบ่งเป็น 1. คอนโด   ( สสีม้ ) 

2. ทีอ่ยูอ่าศยั  ( สเีหลอืง ) 

3. หา้ง    ( สมีว่ง )  

4. อาคารปลอ่ยเช่า  ( สฟ้ีา )  

5. อาคารสาํนกังานใหญ่ ( สน้ํีาเงนิ ) 

6. บรษิทัเลก็ๆ   ( สเีขยีว ) 

จากการที ่วเิคราะห ์แบ่งประเภทของอาคารต่างๆ ตลอดเสน้ จะเหน็ไดว้า่ มอีาคาร สาํนกังาน 

ตลอดเสน้ รชัดา - พระราม 9 แลว้จะเป็นรปูแบบของ อาคารพกัอาศยั และ ทีอ่ยูอ่าศยั อยูข่า้งใน 

อยา่งหนาแน่น สิง่ทีห่น้าสนใจคอื อาคารสาํนกังานต่างๆ ทีอ่ยูต่ลอดเสน้ รชัดา – พระราม 9 

 

วิเคราะหค์วามหนาแน่นของอาคารประเภท สาํนักงาน 

 
ภาพที ่3.6  ประเภทอาคารสาํนกังาน สว่นที ่1 – 2 
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ภาพที ่3.7   ประเภทอาคารสาํนกังาน สว่นที ่3 – 4 

 

จากภาพจะเหน็ ความหนาแน่นของประเภทอาคารสาํนกังานต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ในสว่นที ่

1 – 4 ซึง่ โดยสว่นที ่4 จะเป็นสว่นทีเ่ปรยีบเสมอืน เป็นแหลง่เศรษฐกจิของยา่นน้ี ดจูากประเภท

ของอาคาร ธรุกจิ ทีห่นาแน่น และ หลากหลายทางประเภทของอาคาร 

สว่นทีน่่าสนใจ คอื สว่นของอาคารประเภททีเ่ป็น บรษิทั เลก็ๆ ที่ได้กําลงัศกึษาอยู่ ซึง่มี

รปูแบบการทาํงานประเภท Office Startup ซึง่เป็นรปูแบบการ ทาํอยู่งานบา้น หรอื ทาํตามที่

ต่างๆ หรอืแมก้ระทัง้ รา้นกาแฟ ซึง่มกีารกระจายไปยงั เมอืงขา้งใน อยูจ่าํนวนมาก ซึง่ ไดต้ัง้ขอ้

สงสยัว่า  ถา้คนทีท่าํงานประเภทน้ี จากทีเ่ขาไดท้าํงานต่างทีก่นั ถา้พวกคนทีท่าํงานประเภทน้ี

เหมอืนกนัไดม้าทาํงานรว่มกนั อยูก่บัเป็นครอบครวั สงัคม มกีารแชรค์วามคดิ แชรพ์ืน้ที่  ซึง่ตอ้ง

มกีารสรา้ง Landmark สาํหรบักลุ่มคนทีท่าํงานพวกน้ี  ไดม้าอยูร่วมกนั เลยไดเ้จาะจงกลุม่ของ

พวกบรษิทัเลก็ๆ (สเีขยีว) 
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ภาพที ่3.8   ความหนาแน่นของ บรษิทัเลก็ สว่นที ่1 – 2 

 

 
ภาพที ่3.9   ความหนาแน่นของ บรษิทัเลก็ สว่นที ่3 – 4 
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 จากการ วเิคราะห ์ในสว่นน้ี เพือ่หาตาํแหน่ง ทีเ่หมาะสม สาํหรบัการทีจ่ะ สรา้ง 

Landmark ของการทาํงานรปูแบบใหม ่เพือ่ตอบสนองต่อผูค้น ทีข่าดพืน้ทีก่ารทาํงาน และ ผูค้น

ทีต่อ้งการทาํงานในพืน้ที่ๆ  แตกต่าง จากเดมิออกไป ซึง่สว่นทีจ่ะใช้ เกน ในการเลอืกคอื จาํนวน

ความหนาแน่นของ บรษิทัเลก็ๆ ดคูวามหนาแน่นของพืน้ทีใ่นสว่นนัน้  ถา้สงัเกตจากการ

วเิคราะห ์สว่นที ่2 ของเสน้ รชัดา – พระราม 9 สว่นที ่2 จะมคีวามหนาแน่น เยอะทีส่ดุ ซึง่

เหมาะแก่การ หาพืน้ที ่ในการสรา้ง Landmark ของเสน้ รชัดา – พระราม 9  

 

ตาํแหน่งจดุศนูยก์ลาง ของเส้นรชัดา 

 
ภาพที ่3.10   ตําแหน่ง ทีม่คีวามหนาแน่นของ บรษิทัเลก็ๆ 

 ตําแหน่งทีเ่ป็นศูนยก์ลาง คอื จะอยูใ่นช่วงกลางๆ ของเสน้รชัดา ซึง่จะเป็นจดุ รวม

สาํหรบัผูค้น บรเิวณรอบๆทีส่ามารถ เขา้มาใชง้านพืน้ทีก่ารทาํงาน รปูแบบใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้ มี

การดงึผูค้น และ เผยแพร ่ไปถงึสิง่ทีเ่หมาะสาํหรบัผูค้นที ่คดิทีจ่ะเริม่ทาํธุรกจิใหม ่ไดเ้ขา้มา

ทาํงานรว่มกนั ไดม้า แลกเปลีย่นความรูก้นัและกนั  
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ภาพที ่3.11   การกระจายของบรษิทั 

 
ภาพที ่3.12   การดงึ บรษิทัเลก็ๆ เขา้มาใชร้ว่มกนั 
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3.2 การเลือกตาํแหน่งท่ีตัง้ 

3.2.1 ประเภทของผูค้นท่ีใช้งานภายในโครงการ 

 

ภาพที ่3.13   กลุ่มผูใ้ชง้านหลกั 

 ผูใ้ชง้านหลกั คอื กลุม่คนหลกัทีจ่ะเขา้มาใชง้าน หรอื เขา้มาเช่าพืน้ทีใ่นการทาํงาน โดย

อาจจะแบ่งการเช่าเป็น รายวนั รายเดอืน หรอื รายปี แลว้แต่ความประสงคข์องแต่ละ ประเภท

การทาํงาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  

  1. กลุม่ทีท่าํทางดา้นธรุกจิ 

  - ธรุกจิใหม ่( Startup ) 

  - ธรุกจิเดมิ ทีม่อียูแ่ลว้ 

    2. กลุม่ทีเ่ขา้มาเช่า หรอืเขา้มาทาํงานรว่มกนั 

  - กลุม่คนทีเ่ป็นเจา้ของแบรนด ์อื่นๆ 

  - กลุม่คนทีส่นใจใจ ธรุกจิ ต่างๆ 

  - กลุม่คนทีต่อ้งการ เช่า พืน้ทีโ่ดยเฉพาะ  
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ภาพที ่3.14   กลุ่มผูใ้ชง้านรอง 

ผูใ้ชง้านรอง คอื  กลุ่มทีเ่ขา้มาเพิม่เตมิ หรอื จะเรยีกว่ากลุ่มคนทีจ่ะคอยเป็นผูส้นบัสนุน

หลกัของโครงการทีเ่กดิขึน้ และ การสนบัของธุรกจิต่างๆ ทีต่อ้งคอยพึง่พาและคอยปรกึษากลุ่ม

คนพวกน้ี     โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ    

1. ภาครฐับาล  คอื  ผูท้ีค่อยสนบัสนุนทางดา้นพืน้ที ่ทีเ่กดิขึน้ โดยจะเป็นพืน้ที่ๆ ปลอ่ย 

 ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มา เช่า และใชง้าน โดยรฐับาลจะเป็นตวัหลกัในการ     

ดงึ ผูค้นทีท่าํธรุกจิต่างๆ เขา้มาทาํงานรว่มกนั โดยจะคอยให้

คาํปรกึษา และ แนะนําผูส้นบัสนุนต่างๆ ใหก้บัผูค้นทีค่ดิจะเริม่ทาํ

ธรุกจิต่างๆ 

 

2. ภาคเอกชน  คอื ผูท้ีค่อยสนบัสนุน และ ใหค้าํปรกึษาผูท้ีท่าํธุรกจิใหม ่รว่มไปถงึเขา้      

 มาช่วย ในดา้นการเงนิดว้ย แต่ตอ้งมขีอ้ตกลงกนัเรือ่งเปอรเ์ซ็ นต์ 

หุน้ของบรษิทั  โดยจะแบ่ง ยอ้ยๆ เป็น  2 แบบ คอื นกัลงทุนทีค่อย

สนบัสนุน กบั นกัลงทุนทีส่นใจเขา้ไปรว่มทาํธุรกจิดว้ย โดยมธีุรกจิ

ของตวัเอง เขา้มา ทาํงานรว่มกบัอกีธรุกจิหน่ึง 
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3.2.2 วิเคราะหจ์าํนวนการใช้ พืน้ท่ีกบั Space 

 

ภาพที ่3.15   การใชง้าน ระหวา่ง Office - Startup 

 

ภาพที ่3.16  จาํนวนคน ระหว่าง Office – Startup 

จาํนวนการใชง้านของ คน Office ต่อ  Space กบั Startup ต่อ Space รปูแบบของ  

Office จะมรีปูแบบการทาํงานเป็นกลุม่ใหญ่ กบั รปูแบบของ  Startup จะมรีปูแบบการทาํงาน

แบบไมก่ีค่นกระจายกนัไป 
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3.2.3 วิเคราะหจ์าํนวนพืน้ท่ีการใช้งาน กบั  Space 

 

ภาพที ่3.17   ขนาดการใชต่้อจาํนวนคน 

 ขนาดการใชง้านกบัพืน้ที ่เมือ่เปรยีบเทยีบกบั จาํนวนทีผู่ค้น กบั ตารางเมตร ซึง่

วเิคราะหจ์ากจาํนวนคน 1 – 3 คน จะไดข้นาดพืน้ทีต่่างๆ แต่เมือ่ผูค้นทีเ่ขา้มาใชง้านรว่มกนั จะ

เกดิพืน้ที ่Sharing ทีเ่กดิขึน้ภายใน Space เป็นขนาดทีเ่กดิขึน้สาํหรบัผูค้นหลายคน 

 

ภาพที ่3.18   วเิคระหข์นาดการใชง้าน 
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ภาพที ่3.19   ฟัง่ชัน่การใชง้าน กบั ขนาดพืน้ที ่

 

ภาพที ่3.20   ขนาดการใชง้าน ต่อ 1 Unit 

  จากทีห่าขนาดการใชง้านทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการ จะแบ่งเป็น  2 สว่น สว่นฟังชัน่การ

ใชง้านรอง 230 ตร.ม กบั สว่นฟังชัน่การใชง้านหลกั 150 ตร.ม ซึง่ถา้นําพืน้ทีข่องฟังชัน่มา

รวมกนัเกดิเป็น Unit เกดิขึน้ 370 ตร.ม สามารถอยูไ่ด ้ 20 – 30 คน ต่อ 1 Unit เพราะ การ

ทาํงานของ Startup จะอยูภ่ายใน 1 Unit ไมเ่กนิ 30 คน เพือ่การทีจ่ะเกดิเป็นสงัคม ยอ่มๆ 
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ภาพที ่3.21   ฟัง่ชัน่การใชง้านส่วนเสรมิ กบั ขนาดพืน้ที ่

วิเคราะหจ์าํนวน Unit ท่ีจาํเป็นในโครงการ 

 

ภาพที ่3.22   สรปุการวเิคราะห ์จาํนวนUnit และ พืน้ที ่ทีต่อ้งการ 

 จาก  Site บรเิวณพืน้ที ่ทีม่บีรษิทัเลก็ๆจาํนวนมาก เปรยีบเทยีบ  1 Office = 3 คน จาก

ทีว่เิคราะห ์จาํนวน  Mini Office = 246 Office  , เท่ากบั 738 คน ตอ้งการจาํนวน Unit ที่

ตอ้งการ 25 Unit 1 Unit = 370 ตร.ม , เท่ากบั 25 Unit = 9,250 ตร.ม 
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3.2.4 Site และ บริบทรอบ Site 

 

ภาพที ่3.23   Site ทีม่กีารตอบสนองต่อความตอ้งการ 

สรปุ จากท่ีวิเคราะหก์ารใช้งานท่ีต้องใช้ 

- ผูค้นทีต่อ้งเขา้มาใชง้าน 750 คน  

- จาํนวน Unit ทีจ่าํเป็นตอ้งใชง้าน 25 Unit 

- พืน้ทีก่ารใชง้านทัง้หมด 9,250 ตารางเมตร 

 

ภาพที ่3.24   บรบิทรอบ Site 
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บทท่ี 4 

การออกแบบและบทสรปุของโครงการ 

4.1 การออกแบบ 

 

ภาพที ่4.1   Unit ของ Startup 

4.1.1 ประเภทของ Unit 

การออกแบบ โดยคดิจาก Unit แบ่งเป็น 2 ประเภท  

1.Unit ขององคป์ระกอบหลกั  โดยมกีารเชื่อมกนัของ Unit ระหวา่ง  รชับาล – ภาคเอกชน

เป็นส่วนของ จดุกลางของการเชื่อมกนัของ Unit โดยเกดิจาก

การทีม่สีว่นของ ภาครฐั – เอกชน เป็นตวัเชื่อม 

2.Unit ทีเ่กดิเป็นระบบนิเวศ โดยมกีารเชือ่มกนัของ Unit ระหวา่ง ผูค้นทีเ่ขา้มาใชง้าน

ภายใน Unit มาจากต่างทีต่่างทางมา กบั พืน้ที ่Sharing ทีเ่ป็น

พืน้ที่ๆ  รวมผูค้นจากต่างทีม่า เขา้มาใชง้านรว่มกนั ภายใน  

Unit 
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Unit ของ Startup ท่ีแตกต่างกนั 

 
ภาพที ่4.2   Unit หลายๆกอ้น 

 

 
ภาพที ่4.3   1 Unit = บรษิทั 1บรษิทั 

 การทาํงานของ  Startup จะมรีปูการทาํงาน ทีแ่ตกต่างกนัของ  Unit ต่างๆ มาจากการ

ทาํงานทีแ่ตกต่างกนั ในเชงิธรุกจิ ในดา้นการบรหิาร แต่ละ Unit จะสือ่ถงึ บรษิทั 1 บรษิทั ซึง่แต่

ละบรษิทัจะมรีปูแบบการทาํงานทีแ่ตกต่างกนั หลากหลายในดา้นรปูแบบการทาํงาน 
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4.1.2 การเกาะกนัของแต่ละ Unit 

 
ภาพที ่4.4   รปูแบบ Unit ของStartup ใน Unit 

 

 การเกาะกนัของแต่ละ Unit มรีปูแบบการทาํงาน ทีเ่กดิจากพืน้ที่  Sharing เป็น

ส่วนกลาง โดยจะม ี Unit ของ กลุม่คนเลก็ๆ ทีเ่ขา้มาทาํงานเขา้มาเกาะในพืน้ที่  Sharing มี

รปูแบบการทาํงาน ทีเ่ขา้มาทาํงานรว่มกนั มกีารแชร ์มกีารตดิต่อกนั  

 

 
ภาพที ่4.5   รปูแบบ Unit ทีเ่ริม่มกีารเกาะกนั 
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4.2 สรปุการเช่ือมกนัของ Unit ต่างๆ  

 
ภาพที ่4.6   การเชือ่ม กนัของ Unit ต่างๆ 

 

 การเชือ่มกนัของ Unit ทีม่กีารเชือ่มกนั โดยมรีปูแบบการเชือ่ม โดยการใชส้น้ํีาเงนิเป็น

ตวัหลกั ในการดงึกลุ่มของ  Unit ต่างๆเขา้มาใชง้านรว่มกนั โดยจะใชร้ปูแบบการเชือ่มกนั 

ระหวา่ง Unit – Unit ดว้ยกนั ระหวา่งพืน้ที ่Sharing 
 

Unit Startup idea 

 
ภาพที ่4.7   แสดง idea การเชือ่มกนัของ ฟังชัน่ 
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บทท่ี 5 

ขัน้ตอนในการออกแบบ 

5.1 แนวความคิดในการออกแบบ 

5.1.1 แนวความคิดในการออกแบบผงั 

 รปูแบบการ ออกแบบของ Office Startup จะเน้นไปทางดา้นการ เชือ่มตดิต่อกนัของ

ผูค้นในชุมชน โดยจะเน้นตัง้แต่ทางเขา้ของตวั Site จะเน้นใหผู้ค้นไดเ้ดนิเขา้จากทางดา้นหน้า

เดนิทะลเุป็นเสน้ยาว ตลอดทางจะผา่นทะล ุOffice ต่างๆใหผู้ค้นไดเ้ดนิ เขา้ – ออก ทางเดยีว 

 โดยจะโยงไปถงึ ส่วนของ  Lobby ของตกึสงู โดยจะเน้นไปทางการบงัคบัใหข้ึน้ลฟิ ให้

ผูค้นไดเ้ขา้มาเจอกนัและพบปะกนั 

 

 
ภาพที ่5.1   การออกแบบผงั 
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5.1.2 แนวความคิดในการออกแบบการวางอาคาร 

รปูแบบการวางอาคาร จะเน้นไปการที่  Office จะแยกออกจากกนัเป็นกอ้น  Unit แต่จะ

แบ่งเป็น 2 รปูแบบ คอื รปูแบบที่  1 และ รปูแบบที่  2 จะเน้นไปในดา้นการใชง้านทีต่่างกนั

ออกไป โดยใชห้ลกัการโดยกนัหนัเขา้มาหากนั เหมอืนเป็น ตวัต่อจิก๊ซอ 

 รปูแบบ อาคารที่ 1 

 รปูแบบ อาคารที ่2 

 
ภาพที ่5.2   Layout ผงับรเิวณ 

5.1.3 แนวความคิดในการเช่ือมกนัของตวั Unit 

มรีปูแบบการเชือ่มกนัของตวัอาคาร Unit โดยมกีารเชือ่มกนัระหวา่งทางเดนิ ถงึกนั

ตลอด ระหว่าง อาคาร  – อาคาร ทกีารเชือ่มกนัจากชัน้  1 ไป ชัน้ 2 แลว้เชือ่มกนัผา่นดว้ยลาน

ระหวา่งอาคาร 
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5.2 การออกแบบอาคาร 

ผงัอาคาร พืน้ชัน้ 1 

 
ภาพที ่5.3   ผงัพืน้ ชัน้ที ่1  
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ผงัอาคาร รปูแบบท่ี  1 

 

 

 
ภาพที ่5.4   Plan 1 – 5 รปูแบบ Type อาคารที ่1 
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ผงัอาคาร รปูแบบท่ี  2 

 
ภาพที ่5.5   Plan 1 – 4 รปูแบบ Type อาคารที ่2 
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รปูด้านอาคาร รปูแบบท่ี  1 

ภาพที ่5.6  รปูดา้น 1 - 4 รปูแบบ Type อาคารที ่1 

รปูด้านอาคาร รปูแบบท่ี  2 

ภาพที ่5.7   รปูดา้น 1 - 4 รปูแบบ Type อาคารที ่2  
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รปูตดัอาคาร รปูแบบท่ี  1- 2 

ภาพที ่5.8   รปูตดั A , B  รปูแบบ Type อาคารที ่1 – 2 

ผงัอาคารสงู 

ภาพที ่5.9   Plan 1 อาคารสงู 
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ภาพที ่5.10   Plan 2 อาคารสงู 

ภาพที ่5.11   Plan 3 อาคารสงู 
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ภาพที ่5.12   Plan 4 อาคารสงู 

 

ภาพที ่5.13   Plan 5 อาคารสงู 
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รปูด้านอาคารรวม 

ภาพที ่5.14   รปูดา้นรวม 1  

ภาพที ่5.15   รปูดา้นรวม 2 

ภาพที ่5.16   รปูดา้นรวม 3 

ภาพที ่5.17   รปูดา้นรวม 4 
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รปูตดัอาคารรวม 

 

ภาพที ่5.18   รปูตดัรวม A 

ภาพที ่5.19   รปูตดัรวม B 

 

PERSPECTIVE 

ภาพที ่5.20   แสดง Perspective 3D  
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ภาพที ่5.21   แสดง Perspective 3D 

ภาพที ่5.22   แสดง Perspective 3D 

ภาพที ่5.23   แสดง Perspective 3D 
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ภาพที ่5.24   แสดง Perspective 3D 

 

ภาพที ่5.25   แสดง Perspective 3D 
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หุ่นจาํรอง 

 

ภาพที ่5.26   แสดงหุ่นจาํรอง โดยรวม 
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ภาพที ่5.27   แสดงหุ่นจาํรอง โดยรวม 

ภาพที ่5.28   แสดงหุ่นจาํรอง โดยรวม 
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ภาพที ่5.29   แสดงหุ่นจาํรอง โดยรวม 

ภาพที ่5.30   แสดงหุ่นจาํรอง Space ภายใน 
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ภาพที ่5.31   แสดงหุ่นจาํรอง Space ภายใน 

ภาพที ่5.32   แสดงหุ่นจาํรอง Space ภายใน 



72 
 

ภาพที ่5.33   แสดงหุ่นจาํรอง Space ภายใน 

 

ภาพที ่5.34   แสดงหุ่นจาํรอง Space ของตกึสงู 
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ภาพที ่5.35   แสดงหุ่นจาํรอง Space ของตกึสงู 
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ภาพที ่5.36   แสดงหุ่นจาํรอง Space ของตกึสงู 

ภาพที ่5.37   แสดงหุ่นจาํรอง Space ของตกึสงู 
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ภาพที ่5.38   แสดงหุ่นจาํรอง Space ของตกึสงู 
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ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 สาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (4-6) 

 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา พฒันาการนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี

พ.ศ. 2551 สาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (1-3)  

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา พฒันาการนนทบุร ีจงัหวดันนทบุรี 

พ.ศ. 2548 สาํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา (4-6)  

โรงเรยีนประสาทวทิยา จงัหวดันนทบุรี 

พ.ศ. 2546 สาํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา  (1-4) 

โรงเรยีนการญัศกึษา จงัหวดันนทบุร  ี

พ.ศ. 2542 สาํเรจ็การศกึษาระดบัอนุบาลศกึษา  (1-3) 

โรงเรยีนการญัศกึษา จงัหวดันนทบุร ี
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