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ลานโลมาและพื้นที่โดยรอบ

ถนนทวีทวงศ์ 
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นิทรรศการ สนามเด็กเล่น
ในโซนครอบครวั

นิทรรศการ
บนลานโลมา

Zoning

ชุดเฟอรนิ์เจอร์
โดยรอบลาน
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โครงสรา้ง Landmark 
เหลือในส่วนของการเคลือบวัสดุ ลงสี เเละติดต้ังอุปกรณ์ที่น่ัง
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80 x 120 cm
75 x 150 cm

Concept
& Zoning
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ถังขยะอยู่ในขั้นของการเคลือบวัสดุ เเละทาสี
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จักรยานปั่ นทรายกรองขยะ 
เหลือในส่วนของการเคลือบวัสดุ 

เเละการเพ้นผลงานโดยศิลปิน Give me museum

การเพ้นผลงานโดยมูลนิธ ิณ กิตติคุณ
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ขนาด A3
อะครลิิกโปรง่สี ขนาด 5 มิลลิเมตร 
เลเซอรข์อบให้มน

สายรดัต้นไม้ ผ้าใยพลาสติก

สายเหล็กรดัเสา
เจาะรูบน-ล่าง อย่างละ 2 รู

ต้นไม้

ใช้ห่วงแขวน เจาะรู
ห่วงพลาสติกใสๆ / เหล็ก / เคเบิ้ลไทร์
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คําเชิญชวน

● Welcome to family zone (ป้ายเชิญชวน) 
● Sea Sand Sun and CityLab (ป้ายเชิญชวน)
● 10 steps to CityLab Patong (ป้ายเชิญชวน)
● Beware the waves! / Playground (ป้ายเชิญชวน)
● Life is better when you surf (ป้ายเล่นเซิรฟ์) / 
● Give me museum (จักรยาน) until the sunset / ride the waves
● Look above / Look up the sky (แผ่นป้ายชวนมอง overhead)
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Timeline

17

December 2022

W1 W2 W3 W4

16-18 ธนัวาคม 2565
CityLab Patong

X
งานเปิดเทศกาลฤดูกาล

ท่องเที่ยว

เก็บผลสํารวจ

January 2023

W1 W2 W3 W4

ผลิตเเละก่อสรา้ง
เสรจ็สมบูรณ์ในวันที่ 14.12.22

14 มกราคม 2566
CityLab Patong ส่ง

ของขวัญถึงเมืองป่าตองใน
กิจกรรมวันเด็ก



Old Town
Phuket : Healthy Space

กิจกรรมชวนชุมชนรว่มกันออกแบบย่านเมืองเก่าภูเก็ต
11 - 14 พฤศจิกายน 2565
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ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
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ชุมชนเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว - ตรอกต่ัวแจ้ 

อยากเก็บไว้ อยาก ปรบัเปล่ียนให้ดีขึ้น ยังขาดอยู่ อยากเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์
● ชอบการจัดกิจกรรมบรเิวณพื้นที่หลังสวน
● ชอบการฉายแสง lighting บรเิวณ

พิพิธภัณฑ์ 
ตรอกต่ัวแจ้

● เห็นด้วยกับการเพ้นท์สีพื้น สวยดี สรา้ง
จุดเด่น

● ตรงบ่อนาทําให้มันโดดเด่น เป็นรูปแบบจีนๆ 
จะดีมาก 

● การปรบัพื้นที่บ่อนาโดยรอบให้น่าใช้งาน
● ชอบที่มีที่น่ังพัก บรเิวณบ่อนา

พิพิธภัณฑ์
● พิพิธภัณฑ์เคยทํา Night Market แต่ไม่มีใครมา 

เลยยกเลิกไป 
● ดึงกลุ่มชมรมกระบองกลับเข้ามาเล่นที่พิพิธภัณฑ์
● กลุ่มราํไทเก๊ก เคยมีอยู่ แต่หายไปแล้ว
● เติมองค์ประกอบแค่ในช่วงเทศกาล ไม่ควรเติม

ตลอด เพราะจะเสียเอกลักษณ์เดิม 
● พัฒนาสวนตรงพิพิธภัณฑ์ให้มีการใช้งานได้ตลอด

เวลา 
● การจัดการในเรือ่งเวลา ควรมีเวลาเปิดปิดให้เข้า

กับพฤติกรรมของคนในชุมชน
ตรอกต่ัวแจ้

● สรา้งโมเดลการรวมกลุ่มการมีส่วนรว่มคนในพื้นที่ 
เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกิจ เช่น ของที่ระลึก เครือ่งด่ืม

สรุป ชุมชนเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว - ตรอกต่ัวแจ้ โดยรวมเห็นด้วยกับแบบที่ทางทีมได้นําเสนอมา ทั้งการจัดงานในช่วงอีเวนต์ของทางพิพิธภัณฑ์และการปรบัปรุงตรอกต่ัวแจ้ แต่มีความเห็นเพิ่มเติม 
ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1 ในเชิงกายภาพ คือ (1) ให้คงไว้ซึ่งกายภาพและการอนุรกัษ์อาคารพิพิธภัณฑ์และลานบรเิวณด้านหน้า  (2) การปรบัปรุงเชิงกายภาพบรเิวณตรอกต่ัวแจ้ ให้มีมาตรฐานทั้งทางด้านความสะอาด ความ
สะดวก และความปลอดภัย เช่น แสงสว่าง ระบบระบายนา การจัดการ  และรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในมิติอ่ืน  เช่น เรือ่งสี เรือ่งเอกลักษณ์ 

ประเด็นที่ 2 ในเชิงการปรบัปรุงในช่วงงานอีเวนต์หรอืการจัดกิจกรรม ทางชุมชนเห็นด้วยกับกิจกรรมที่ทางทีมออกแบบเสนอมา แต่เพิ่มเติมในเรือ่งของกิจกรรมที่เคยมีในอดีต แต่ในปัจจุบันไม่มี เช่น กลุ่ม
กระบี่กระบอง กลุ่มราํไทเก๊ก การดึงวิถีชีวิตของคนในกรอกต่ัวแจ้ ให้เข้ากับบรบิทการท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงความสมดุลกับวิถีชิวิตกับการท่องเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์
● ใครจะเป็นตัวหลักในการทํากิจกรรม คนที่มาจัดกิจกรรมจะ

เข้าในแก่นแท้ของชุมชนหรอืเปล่า
● ออกแบบพื้นที่ให้มีการใช้งานเดิมยังทําได้ เช่น ไทยหัวก็ต้องยัง

คงเป็นพื้นที่พิพิธภัณฑ์
● ไม่อยากให้มีสีฉดูฉาดขนาดน้ัน เพราะเมืองเก่ามีสีฉดูฉาด

เยอะแล้ว
ตรอกต่ัวแจ้

● ตรอกต่ัวแจ้ไม่ต้องการสีฉดูฉาด ต้องการสีเรยีบๆ สะอาด 
ปลอดภัย

● ดึงวิถีชีวิตของคนในตรอกต่ัวแจ้ให้ชัดเจน หรอืมีกิมมิกอะไรสัก
อย่างที่บอกเล่าได้

● การท่องเที่ยวต้องมีความสมดุลกับวิถีชีวิตคนในชุมชน
● อยากให้พูดถึงการปรบัปรุงทางกายภาพก่อน ต้องปรบัปรุงข้อ

เสียตรงไหนบ้าง
● ไม่ควรใช้ชื่อกระบี่ซอย 1 ให้ใช้คําว่าตรอกต่ัวแจ้จะดีกว่า 
● บรเิวณทางเข้า อยากให้คงบรรยากาศของความเป็นตรอก

โบราณ ให้ดูตัวอย่างเมืองเก่าสงขลา
● การปรบัปรุงพื้นฐาน คือแสงไฟ ทางระบายนา ความสะอาด 

เก้าอ้ี  การจัดการขยะ ให้เพรยีบพรอ้มก่อนจัดเทศกาล
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ชุมชนเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว - ตรอกต่ัวแจ้  

ข้อเสนอปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมใหม่

● กิจกรรมเล่นไพ่นกกระจอก (ทุกช่วงปี หรอืในเทศกาลสําคัญ เช่นตรุษจีน)
● เชื่อมกิจกรรมถนนถลาง - กระบี่
● กิจกรรมเล่นกู่เจิงในตรอกตัวแจ้
● กิจกรรมฉลองครู ซุ่นบิ่น
● กิจกรรม สอนพับกระดาษก๊ิม
● กิจกรรมทําผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ชุมชนต่ัวแจ้ (รว่มกับสถานศึกษา)
● กิจกรรมกวน กาละแมในงานวิวาห์บ๊ะบ๋า ยะย๋า
● กิจกรรมกวนขนมเข่ง ขนมเทียน (งานตรุษจีน)
● กิจกรรมสังสรรค์ในงานสงกรานต์ - ปิ่ นโตละบ้าน กินข้าวรว่มกัน แชรอ์าหารกัน, กิจกรรมเยี่ยมบ้าน, ทําอาหาร ขนม
● กิจกรรมจิบชา กินโกปี๊ ที่ซอยต่ัวแจ้ - เอานักเรยีนมาเล่นดนตรทีี่ซอยต่ัวแจ้
● กิจกรรมดนตร ี- กวีศิลป์ ช่วง ธ.ค. - มี.ค.
● กิจกรรมเล่นซาก๊อก (เล่นในพิพิธภัณฑ์)
● กิจกรรมสอนทําขนมปุ๊นเต๋
● กิจกรรมเล่นดนตร ีหนังกลางแปลง (หลังพิพิธภัณฑ์)

เวลาในการจัดกิจกรรมจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสําคัญทางจีน เช่น ตรุษจีน สารทจีน หรอืในช่วงหมดฤดูฝน 

กิจกรรมเก่าที่อยากให้กลับมา 

● เทศกาลพ้อต่อ ถนนกระบี่ (หายไปแล้วแต่อยากให้กลับมา) ในช่วง ก.ย.-ต.ค.
● กิจกรรมเชิดหุ่นจีน (ช่วงเทศกาลพ้อต่อ-สารทจีน)
● กิจกรรมฉลองครู ซุ่นบิ่น
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ชุมชนชารเ์ตอรเ์เบงค์
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ชุมชนชารเ์ตอรแ์บงค์ - ลานสีเขียวบรเิวณสี่เเยกชารเ์ตอรเ์เบงค์

อยากเก็บไว้ อยาก ปรบัเปล่ียนให้ดีขึ้น ยังขาดอยู่ อยากเพิ่มเติม

● เห็นด้วยกับลวดลายในบรเิวณทางข้าม 4 
แยก

● ในบรเิวณ 4 แยกทางม้าลายเชื่อมสี่มุม สวย
ดี

● ชอบบรรยากาศของทัศนียภาพที่นําเสนอ
● ชอบฟังก์ชั่นที่ให้เป็นสวนสําหรบักิจกรรม 

หรอืสําหรบัการพักผ่อน 

● 4 แยก สีเหลืองมันกลืนกับอาคาร อยากให้มีการ
ปรบัสี เอาสีเด่นๆไปเลย 

● ปรบัปรุงพื้นที่โดยคํานึงถึงโครงการปรบัปรุง
สะพานข้ามคลองเทศบาล

● จุดน่ังพักชอบรูปแบบที่ 1 เเละรูปเเบบที่ 2 มาก
กว่ารูปแบบที่ 3 เน่ืองจากในรูปแบบที่ 3 เป็นเเบบ
ที่อาจจะทันสมัย ไม่เข้ากับบรบิทพื้นที่

● รถขุดลอก service จะมาต้ังในบางส่วนของลาน
ช่วงนาท่วม

● การออกแบบที่คํานึงถึงเรือ่งนาท่วม ทั้งในเรือ่ง
ของการเป็นพื้นที่รองรบันา เเละวัสดุในการออก
แบบ

● ขยับจุดน่ังพักให้ห่างจากสี่แยกอีกนิดนึงถ้าใน
กรณีที่เป็น bus stop แต่ถ้าให้เป็นน่ังพักอย่าง
เดียวก็ไม่เป็นไร

● ดูโครงการเขื่อนรมิคลองประกอบ
● พื้นที่มีขนาดเพียงพอมั้ยที่จะวาง street 

furniture

● ตลาดกลางคืน บรเิวณลานและโดยรอบ
● มีศาลาน่ังพักแทน bus stop (ขยับ Bus stop ไป

ลานมังกร)
● ลานสามารถจัดกิจกรรม Night life ได้
● รมิคลองต้องมีกําแพงก้ันเด็ก
● ลานกิจกรรมมีเวทีที่เป็น step
● มีการเชื่อมต่อกับบรเิวณที่จอดรถด้านหลัง ที่

เทศบาลกําลังมีแผนจะปรบัปรุงอยู่

สรุป ชุมชนชารเ์ตอรแ์บงค์  โดยรวมเห็นด้วยกับแบบที่ทางทีมได้นําเสนอมา ในเรือ่งของการจัด zoning และโปรแกรมการใช้งาน แต่มีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี ประเด็นเรือ่งนาท่วมน่าจะเป็น
อีกปัญหาเรง่ด่วนที่ทางชุมชนมีความกังวล และอยากให้แบบมีการรองรบัเรือ่งน้ีด้วย เช่น เรือ่งคันก้ันนา วัสดุที่รองรบัน้พท่วม เป็นต้น ประเด็นกิจกรรม ทางชุมชนเห็นด้วยกับการเป็นพื้นที่รองรบันักท่องเที่ยว 
เป็นจุดแรกเริม่ของการไปที่อ่ืนๆต่อใน old town ภูเก็ต รวมถึงเป็นที่ active และพักผ่อนของชุมชน แต่อยากให้เสรมิให้เด่นขึ้น โดยเล็งเห็นว่า อยากให้เพิ่มกิจกรรมในส่วน nightlife และกิจกรรมดนตร ีที่มค
วามใหม่ๆ กว่าบรเิวณถนนคนเดินถลาง 
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ชุมชนบ่านซ้านจุ่ยตุ้ย
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ชุมชนตลาดบ่านซ้าน ดาวน์ทาวน์ - จุ้ยตุ่ย

อยากเก็บไว้ อยาก ปรบัเปล่ียนให้ดีขึ้น ยังขาดอยู่ อยากเพิ่มเติม

● เห็นด้วยกับการขยายทางเท้า
● เห็นด้วยกับเส้นบอกทาง
● เห็นด้วยกับการจัดระเบียบดาวน์ทาวน์ ให้

เป็นทางเชื่อมระหว่างย่าน
● เห็นด้วยกับโซนกิจกรรมแบะโซนหนังสือ

หน้าตลาด
● เห็นด้วยกับการออกแบบพื้นที่รบัคน

● Event จะทําให้คนเข้ามาทํากิจกรรม มีการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น Art Craft Music

● ปัญหาเรือ่งมอเตอรไ์ซค์รวมถึงรถยนต์จอดไม่เป็น
ระเบียบ 

● มอเตอรไ์ซค์จอดรถแถวเดียวไม่พอ
● ปัญหาความหนาแน่นของรถในตอนเช้า
● การขยายฟุธบาททําให้รา้นค้ายื่นหน้ารา้นออกมา
● Street furniture ที่ออกแบบมาเหมาะกับพื้นที่

อ่ืนๆมากกว่า เช่น วัดขจรรงัสรรค์
● อยากให้เก้าอ้ีบรเิวณหน้าตลาดมีความเป็นรูป

แบบโบราณ ๆ หน่อย
● ทางข้ามควรเพิ่มพื้นที่เพื่อเพิ่มชีวิตให้กับย่าน
● กราฟฟิกลวดลายที่สะท้อน gastronomy ให้พื้นที่

น่าสนใจ 
● ความโดดเด่นของย่านคือวิถีตลาด 
● อยากให้พ่อค้าแม่ค้าใช้รถเข็นที่สะท้อนวัฒนธรรม

ในอดีต
● ปัญหาคือโครงสรา้งตลาดออกแบบมาไม่ดี ทําให้

ไม่มีสุขภาวะที่ดีและ ไม่มี activity space
● Space ไม่เอ้ือต่อการเกิด street food 
● การจัดระเบียบรถส่วนบุคคล

● การเพิ่มพื้นที่ออกแบบบรเิวณวัดขจรจะตอบโจทย์
ชุมชนเพิ่มขึ้น

● พื้นที่น่าทําเรือ่ง music
● ตารางเวลาออกรถขนส่งที่ชัดเจน
● Zoning ของขนส่งที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว
● การจัดการขนส่งให้ชัดเจน มีระเบียบ
● เพิ่มแผนที่ระหว่างย่าน
● ข้อเสนอให้ปรบัปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลทําให้

มีมาตรฐานและมีสุขภาวะ เช่นการระบายอากาศ 
แสงแดดส่องถึง ไม่ถึงกับต้องทุบสรา้งใหม่ แต่
ต้องจัดการให้มีมาตรฐาน

● การเพิ่มจุดเอช็คอินให้กับนักท่องเที่ยว
● ควรทําให้คนเดินรอบตลาดได้ด้วย 
● การสื่อสาร PR ผ่าน Social media จะช่วยได้
● เพิ่มจุดเช็คอิน บรเิวณวงเวียนนาพุ
● การสรา้งความรบัรูใ้ห้กับคนภายนอก เช่น

นิทรรศการประวัติตลาด
● นําศาลเจ้ามาทําพื้นที่ออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ย่าน
● การทําให้พื้นที่ที่ตายไปแล้ว กลับมาด้วยความ

แตกต่าง เพื่อดึงคนกลับมา 

สรุป ชุมชนตลาดบ่านซ้าน ดาวน์ทาวน์ - จุ้ยตุ่ย  โดยรวมเห็นด้วยกับแบบที่ทางทีมได้นําเสนอมา ในเรือ่งของการจัดการตลาด ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น การออกแบบทางข้ามบรเิวณหน้าตลาดและกิจกรรมรวมถึง 
street furniture ที่จะไปวาง แต่มีข้อคิดเห็นเพิ้มเติมในประเด็นการออกแบบพื้นที่ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น เน่ืองจากเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้ตลาดน่าใช้งาน แล้วการออกแบบอ่ืนๆก็จะตามมา นอกจากน้ียัง
เพิ่มเติมไนเรือ่งกิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เรือ่ง gastronomy เพราะชุมชนบ่านซ้านมีจุดเด่นในเรือ่งของวัตถุดิบและองค์ความรูเ้รือ่งของการทําอาหารและขนมพื้นเมือง 



Appendix
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Physical
Activity EnvironmentPublic space

จุดกิจกรรมระหว่างทาง                          
พื้นที่น่ังพักผ่อนและรม่เงา                              
ความต่อเน่ืองของการเดิน

การส่งเสรมิกิจกรรม                                             
ให้คนในพื้นที่เเละนักท่องเที่ยว

การออกแบบ                                                            
ที่ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม

เป้าหมายในการออกแบบ City Lab Patong
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แล
รกัษ์

เล่น
เล

Design Concept
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แล

เล่น

รกัษ์
เล

Landmark / Information 
/ Interactive

PA / Sitting Area 
/ Street furniture

สอดแทรกการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล

กิจกรรมนันทนาการ
และขยับรา่งกาย

Environmental 
Conservation Activities

Public space

Physical
Activity

Environment

- Landmark and Backdrop
- Exhibition / Information  
- Interactive 
- signage

  - อุปกรณ์ออกกําลังกายจากวัสดุเหลือใช้
  - เก้าอ้ี / โต๊ะ น่ังพักผ่อน จากวัสดุเหลือใช้
  - โต๊ะยืน สําหรบักิจกรรมกับ Interactive Panel
  - รม่เงา และสิ่งปกคลุม
    

  - ถังขยะ ที่ให้ความรูเ้รือ่งการย่อยสลาย
  - จุดแสดงแนวทางการแยกขยะ 
  - โคมไฟ และอุปกรณ์ตกแต่งจากวัสดุเหลือใช ้
  - กิจกรรมที่ส่งเสรมิการอนุรกัษ์

detail องค์ประกอบพื้นที่function

Design Concept

พื้นที่จัดแสดง
ถ่ายทอดความรู้
และการมีส่วนรว่ม 
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ลานโลมาและพื้นที่โดยรอบ

ถนนทวีทวงศ์ 

30



Healthy Space Forum Phuket : Healthy Space 01/12/2022

นิทรรศการ สนามเด็กเล่น
ในโซนครอบครวั

นิทรรศการ
บนลานโลมา

Zoning

ชุดเฟอรนิ์เจอร์
โดยรอบลาน
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โครงสรา้งในพื้นที่

วัสดุเหล็กท่อกลม
ฟอรม์ดัดแปลงมาจากคล่ืนนา
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รายละเอียดโครงการ

แนวคิดในการออกแบบ

เกรด็ความรูเ้รือ่ง
กิจกรรมทางกาย 

พื้นที่สาธารณะ 
สิ่งแวดล้อม

คําถามสําหรบั
การมีส่วนรว่ม

นิทรรศการ (Exhibition) 
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ห้อยโหนเด็ก

ท่ีน่ัง / ท่อมุดเด็ก

ท่ีน่ัง
ใชผ้้าขึงในส่วนโค้ง

สนามเด็กเล่น (Playground) 

ชงิชา้ / เปล

บาร์ห้อยโหน
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lightning
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เล่น กิจกรรมนันทนาการ
และขยับรา่งกาย เฟอรนิ์เจอรป์ระเภทโต๊ะและเก้าอ้ี 

D
B

A

C

E
A B C

D E
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เล่น กิจกรรมนันทนาการ
และขยับรา่งกาย เฟอรนิ์เจอรป์ระเภทเครือ่งเล่น

เวฟบอรด์
ทรงตัวบนไม้

โยนถุงทราย
ลงหลุม
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รกัษ์ สอดแทรกการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล เฟอรนิ์เจอรป์ระเภทการจัดการขยะ

A

B

ถังขยะ

จักรยานปั่ นทราย
กรองขยะ 
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กิจกรรม
ชวนศิลปินเติมสีให้ป่าตอง
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วัตถุประสงค์
● การสรา้งสีสันและชีวิตชีวาให้กับชายหาดป่าตอง
● สรา้งเเรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว
● เพิ่มมูลค่าให้กับการออกแบบและวัสดุรไีซเคิล

ชวนศิลปินมาทําอะไร?
● ชวนมาวาด/เติมสีสันให้กับเฟอรนิ์เจอรท์ี่ออกแบบในงาน      
● (1 ศิลปิน ต่อ 1 รูปแบบ Street Furniture/PA Equipment )***
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เฟอรนิ์เจอรท์ี่รว่มกิจกรรม

โต๊ะยืน ถังขยะ จักรยานปั่ นทรายกรองขยะ
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Artist
1. Give me museum
2. Chubbynida 
3. bear.collective
4. Phetladda.k
5. Reen.p
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การประชาสัมพันธโ์ครงการ
1. Facebook page : Citylab Thailand
2. Instagram : Citylab Thailand
3. เพจ/สื่อในพื้นที่ ** (กําลังอยู่ในขั้นของการรา่งเเผนงาน)

ประชาสัมพันธผ์่านรูปแบบ Content ที่หลากหลาย                                                                              
จะมีทั้งการบอกเล่าตัวโครงการ/                                                                                                          

Patong Lifestyle/ชวนพูดคุยกับหน่วยงานในพื้นที ่                                                                                        
/ชวนพูดคุยกับชุมชน/เกมส์ชวนให้คนมีส่วนรว่ม/การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
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