
สรุป 

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการ

ส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตภูเก็ต และในพื้นที่โรงแรม 

 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ 

https://zoom.us/j/9019029104 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์  งานบริการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

  คุณนวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์ งานบริการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

  คุณปัทมา แจ้งใจ   โครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน 

คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ์  สถาปนิกโครงการ 

  ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ  

  คุณญัตติพงศ์ แก้วทอง    สถาบันนโยบายสาธารณะ  

  คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส  สถาบันนโยบายสาธารณะ  

  คุณมนชนก แก้วชูเชิด  สถาบันนโยบายสาธารณะ  

   

สรุปประชุมมี 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ผ่านมา 

2. รายงานความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่  

3. สรุปการออกแบบ  

4. แนวทางดำเนินการต่อ  

 

1. รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ผ่านมา 

คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ นำเสนอความก้าวหน้าที่ผ่านมา  
 1.กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว มีการแข่งกีฬา มีน้องนักศึกษาเสนอเรื่องแข่งขัน มีจัดไปบ้างแล้วเป็น 
event เล็กๆ  

2. ตอนนี้เรารอ 2 events ที่คุณณัฐวิชจะมาช่วยเรื่องการทำตลาดถนนคนเดิน กับลานเด็กเล่น ถ้าทำได้
คิดว่าเป็นที่ต้องการเยอะ  

3. นอกนั้นกิจกรรรมอื่น ๆ เดิน-วิ่ง Zumba ยังจัดอยู่ พยายามชวนชุมชนบางทีไม่ค่อยเข้ามา  
4. พอดีไปเป็นทีมประเมินแผนของเทศบาลกะทู้ อาจจะมีข้อเสนอแนะและได้เจอผู้นำชุมชนบ่อยขึ้น จะ

ได้คุยกัน อาจจะมีผลเรื่องการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง ม.อ. กับเทศบาล รวมถึงความต่อเนื่องของกิจกรรม
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  



5. ตอนนี้ pain point คือ มีคนมาร่วมเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภายใน ส่วนบุคคลภายนอก
ค่อนข้างน้อย พยายามหาวิธีว่าจะทำอย่างไรเพื่อดึงคนเข้ามา 

 
แนวทางการให้คนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

 - ชวนชมรมออกกำลังกายให้มาร่วมในงาน 
 - ชวนชมรมผู้สูงอายุที่เข้าใช้ Line Dance แต่เขาบอกว่าใช้ที่เทศบาลสะดวกกว่า ก็พยายามหาแรงจูงใจ 
อาจจะมีรางวัลให้ 
 

2. รายงานความก้าวหน้าการออกแบบพ้ืนที่  

 คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ์ นำเสนอความก้าวหน้าการออกแบบให้เข้ากับแนวคิดของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น

การขับ Branding มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้สอดรับกับคำขวัญมหาวิทยาลัย “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ่ง” สิ่งที่ออกแบบประกอบไปด้วย PSU 4 U ได้แก่  

 1) USEFUL มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่เสริมสร้างสุขภาวะต่อคนในพ้ืนที่ 
 2) USABLE พร้อมใช้งานได้สะดวก ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ให้ผลลัพธ์มาก 
 3) UNITE สร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ทั้งนักศึกษา บุคลากร ชุมชน จะได้มีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของ 
 4) UNIQUE มีเอกลักษณ์และสะท้อนบริบทในพื้นที่ สร้างจุดเด่น เป็นสิ่งที่ต้องการเลยเพราะว่าถ้าไม่มี 

UNIQUE เขาจะไปใช้งานที่อื่นที่มีสาธารณูปโภคเพียบพร้อมกว่ามหาวิทยาลัย 

 

 การออกแบบพื้นที่ มีพ้ืนที่ของ ม.อ.ภูเก็ต และพ้ืนที่เขาหลักพังงา รวมกันทั้งหมด 10 พ้ืนที่ ดังนี้  

 พื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต  

 1. รั้วมหาวิทยาลัยเชื่อมชุมชน 

 2. เส้นทางเชื่อมมหาวิทยาลัย วัด และชุมชน 

 3. ลานเด็กเล่น 

 4. ตลาดนัด 

 5. ลานจอดรถอาคารศูนย์กีฬา 

 6. อัฒจันทร์สนาม 

 7. ทางเดิน Walkway Ninja Warrior 

 8. ลายพ้ืนนานาชาติ 

 9. ชานไม้บริเวณอ่าง 

 พื้นที่เขาหลักพังงา 

 10. พ้ืนทีเ่ขาหลัก 

 



รายละเอียด แสดงดังตาราง  
ลำดับ พ้ืนที่ ชื่อ/แนวคิด ลักษณะการออกแบบ กิจกรรม 
พ้ืนที่ ม.อ.ภูเก็ต  

1 เส ้นทางเช ื ่อม
มหาว ิ ทยาลั ย 
วัด และชุมชน 

เชื ่อมโยงเรื ่องราว+เส้นทาง
เพื่อส่งเสริมการเดินจากชมุชน
สู่มหาวิทยาลัย  
  

ลายพื้นตามแนวฟุตบาท  ทางม้าลาย กำแพงศิลปะ ป้ายบอกทาง 
ลายพื้นที่ภายในวัด และป้ายคำคมออกกำลังกาย เชื่อมโยงพื้นที่ 
ดังนี้ 1. สวนสาธารณะลานกีฬากระทู้ 2. โรงเรียนบ้านเก็ตโอ๋และ
ชุมชน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ๋ 4. วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
5. มหาวิทยาลัย 

เดิน-วิ่ง ทำกิจกรรมบนเส้นทางจากชุมชนสู่มหาวิทยาลยั 
 

2 รั้วมหาวิทยาลัย
เชื่อมชุมชน 

- รั้วสร้างสุขภาวะ  
- “รั้วที่ดีที่สุด คือ เพื่อนบ้าน”  
- รั้วมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ป ร ะ เ ท ศ ท ี ่ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน  

1) แบบห่วง ยืนขยับห่วง 
2) แบบป้ายบริหารยืดเหยียด  
3) ตระแกรงไม้เลื้อย ปลูกผักสมุนไพร  
4) แบบรอกดึงสำหรับออกกำลังกาย  

กิจวัตรประจำชาวบ้านจะเดินมาทิ้งขยะ ข้างรั้ว ม.อ. /บริเวณรั้วจะเป็น
พื้นที่กิจกรรมให้ชุมชนได้มี pa  

3 ลานเด็กเล่น Play Street University 
(PSU) พื ้นที ่ เล ่นสร้างสรรค์ 
และลานเด็กเล่นสร้างปัญญา  

1) ปิดถนนแล้วเปิดพื้นทีถ่นนให้เด็กเล่นสร้างสรรค์ 
2) ออกแบบลานเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 5 จุด  
 

- Play Street University (PSU) ให ้ เด ็กวาดพื้นที่ เล ่นสี  และให้
นักศึกษาได้ลองออกแบบ Theme ที่เกี่ยวข้องกับคณะ เช่น คณะวิเทศ
ศึกษา อาจจะทำเป็นภาษาต่าง ๆ ให้เด็กมาระบายสี เติมคำในช่องว่าง 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ทำเป็น Airline คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ทำเป็นเรื่องของทะเล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจวาด
เป็น Circuit Board 
 
ลานเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 5 จุด 
1) ลำไม้ไผ่เคาะส่งเสียง เอาลำไม้ไผ่ห้อยออกมาตรงทางเดิน Walk way 
เด็กเดินผ่านมาก็มาเคาะดูได้  
2) กำแพงห่วงยางปีนป่าย เอาห่วงยางมามัดและต่อกันเป็นกำแพง 



ลำดับ พ้ืนที่ ชื่อ/แนวคิด ลักษณะการออกแบบ กิจกรรม 
3) นั่งยางล้อมไม้  
4) เหมืองแล่นจิ๋ว จำลองบริบทเดิมของพื้นที่มาสอดแทรก 
5) เล่นบ่อทราย  

4 ตลาดนัด 
 

ตลาดโคมฟ้า เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคืออะไร ก็คือ Dot สีฟ้า ทำโคมเป็น
อุโมงค์ไฟ ใกล้กับพื้นที่ตลาด  

เฟรชชี่วาด 1 คน ต่อ 1 โคม โคมฟ้าจะเป็นจุดไฮไลท์ถ่ายรูปได้ ส่วนจุด
ตั้งร้านค้าจะเป็นบริเวณถนนและริม walk way ถัดมานั่งทานอาหาร
บริเวณอัฒจันทร์ และการแสดงดนตรีบริเวณขอบสนาม 

5 แอโรบิคบริเวณ
ล า น จ อ ด ร ถ
อาคารศูนย์กีฬา 

Zumba Dance  บริเวณลานจอดรถจะมีเสา จะทำทาสีเรียบบริเวณเสา ฉายไฟที่
เป็นสี และจัดพื้นที่ให้มีสีสันฉูดฉาด ทำให้เกิดการดึงดูดในการ
แต่งตัวในแต่ละวัน 

- เต้นแอโรบิก Zumba  
- เชิญชวนชมรมถ่ายภาพให้มาช่วย ชมรมก็จะได้โมเดลในการฝึกถ่ายรูป
ฟรี คนก็ได้ร ูปสวย ๆ กลับบ้าน อาจจะเกิดการ engagement การ
ติดตามของ Facebook : PSUcomplex จะช่วยสร้างการเข้าถึงมากขึ้น 
 

6 อัฒจันทร์สนาม อัฒจันทร์สีคณะ ทาสี 4 สตีามสัญลักษณของคณะบนอัฒจันทร์  
 

อัฒจันทร์สีคณะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการถ่ายรูปหลังวิ่งหรือเดินออก
กำลังกายเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปได้ จะช่วยให้กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้พื้นที่เพิ่ม
มากขึ้น 

7 เส้นทางเดินใน 
ม.อ.  

ทางเดิน ใน ม.อ. Walkway 
Ninja Warrior 

บริเวณทางเดินสร้างเกมลักษณะ Ninja Warrior ตะลุยด่านเข้าไป
เก็บไอเท็มผ่านด่านเพื่อเข้าเส้นชัย 

จัดแข่งเวลา Walkway Challenge โดยที่เริ่ม Start ไป Finish กระโดด
ตามจุดต่าง ๆ เข้าไป ถึงเส้นชัยก็ตบป้ายเหมือนได้เกรด A จะช่วยกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิด Challenge และอาจจะขึ้นป้ายให้ว่าตอนนี้ใครนำอยู่ ปี 
1 ใครเร็วที่สุด กลุ่มอายุใครเร็วที่สุด เป็นการกระตุ้นให้พ้ืนท่ีมีชีวิตชีวา 

8 เส ้นทางเด ิน – 
ว ิ ่ ง  ล า ย พื้ น
นานาชาติ 

เส ้นทางเด ิน – ว ิ ่ง ลายพื้น
นานาชาติ 
 

บริเวณทางเท้าสร้างบรรยากาศนานาชาติ จุดสตาร์ท 100 เมตร 
200 เมตร จนถึงเส้นชัย สอดแทรกคำแต่ละชาติเข้าไป อย่างเช่น 
คำว่าสู้ ภาษาญี่ปุ่น กัมบัตเตะ ภาษาจีน เจียโหยว 

บริเวณทางเท้า เดิน-วิ่ง และเรียนรู้ภาษาไปในตัว จะกระตุ้นให้เกิดการ
ตามหาศัพท์ประจำชาติของตัวเอง สร้างบรรยากาศนานาชาติให้กับ
มหาวิทยาลัย และเป็นมุมถ่ายรูปได้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีชีวิตชีวา
มากขึ้น และเป็นการให้เกียรตินักศึกษาชาติต่างๆ ที่เข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัย อีกท้ังช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับนักศึกษาต่างชาติ  



ลำดับ พ้ืนที่ ชื่อ/แนวคิด ลักษณะการออกแบบ กิจกรรม 
9 พื้นที่อ่างน้ำ 

 
ชานไม้บริเวณอ่าง เป็นพื้นที่มีความสงบใกล้กับธรรมชาติ ออกแบบให้เป็นชานไม้

บริเวณอ่าง พื้นที่เรียนรู้สมุนไพร  
 

1) ชานไม้ 
- ลานโยคะ  
- กิจกรรมอาบป่า (Forest Bathing) 
- กิจกรรมนั่งเหม่อริมอ่าง  
2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินเรียนรู้พืชสมุนไพร   

พ้ืนที่เขาหลัก จ.พังงา  

10 พื้นทีโ่รงแรม 
 

Herb Food Center  
 

ออกแบบพื้นทีแ่นวคิด Herb Food Center  
 ด ั งนี้  ลานจอด สระบ ัว อาคารแพทย ์แผนไทย ลานหญ้า 
ร้านอาหาร อัฒจันทร์หญ้า แปลงสมุนไพรใกลค้รัว อาคารแปรรูป 
ศาลา อาคารเสียงบำบัด/สระบำบัด อาคารworkshop พื้นที่
โรงเรือนเปิด-ปิด ลานไม้เลื้อย   
และพื้นทีส่าธารณะท้องถิ่นตรงกันข้ามกับพื้นที่โรงแรม  

- เดินวิ่งบริเวณสระบัว  
- เดินเรียนรู้แปลงสมุนไพร 
- กิจกรรมแพทย์แผนไทย/จีน 



พื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต  

 1. เส้นทางเชื่อมมหาวิทยาลัย วัด สวน โรงเรียนและชุมชน 

 
ที่มาภาพ: คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ ์

 

1. พื้นที่ชุมชน สิ่งที่ต้องการออกแบบ คือ ต้องการเชื่อมโยงการเดิน พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและ
เป็นจุดหมุดหมายที่เก่ียวข้องกับชุมชน หลัก ๆ จะมี 4 ส่วน คือ 
  1) สวนสาธารณะลานกีฬากะทู้ 
  2) โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ และชุมชน 
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ ่
  4) วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) 
 จากนั้นผ่านคอนโดมิเนียม หอพัก หน้ามหาวิทยาลัย เข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัย  
 Concept การออกแบบส่วนนี้ ด้วยความที่พื้นที่มีเรื่องของเหมืองแร่ และวัด สองส่วนนี้ผสมกันจึงเป็น 
REMINE (Remind + Mine) เหมืองที่ระลึก ช่วยสะท้อนเรื่องราวของความเป็นกะทู้ ดึงเรื่องราวเอกลักษณ์ของ
พ้ืนที่ออกมา และเตือนให้คนในพ้ืนที่ได้ใช้ชีวิตชะลอลง เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นคนหาเช้ากินค่ำใช้ชีวิตอย่าง
เร่งรีบ  
 Mood & Tone โทนสี นำมาจากองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ และข้าวของเครื่องใช้ จะเกิด
เป็นลักษณะ Kathu Tone และมันสอดคล้องกับจิตวิทยาผลต่อจิตใจของสีด้วย คือ สีฟ้า ระงับความกระวน
กระวาย และสีเขียว สร้างความสบายตา ช่วยให้บริบทของพ้ืนที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น 
 พ้ืนที่ในชุมชนที่ต้องการออกแบบ คือ  
 จุดแรก บริเวณสามแยกและพ้ืนที่วัด บริเวณทางเดิน จะมี 6 ประกอบที่จะเกิดขึ้น คือ ลายพื้นตามแนว
ฟุตบาท  ทางม้าลาย กำแพงศิลปะ ป้ายบอกทาง ลายพ้ืนที่ภายในวัด และป้ายคำคมออกกำลังกาย  
 - ลายพื้นตามแนวฟุตบาท หลังการตกแต่งจะเห็นเป็นวงกลมล้อไปกับฟุตบาทกระจายตัวไป ตัวนี้ได้
ลวดลายมาจากองค์ประกอบในพื้นที่ เช่น เครื่องจักรกลไกที่เดิมถูกใช้จริงในพื้นที่ แต่ตอนนี้ถูกนำไปไว้นิ่ง ๆ ใน
พิพิธภัณฑ์ จึงสกัดออกมาเป็นกราฟฟิคอย่างเช่น การทำเหมืองแร่ ก็เกิดการตามรอยได้ เป็นลายตัวอย่าง เรา



สามารถให้เยาวชนในพื้นที่มาร่วมออกแบบลวดลายภายในรูปวงกลมเหมือนเวลาเราไปญี่ปุ่นไปตามลายหมุดท่อ
ต่าง ๆ ก็จะเป็นอีกจุดที่กระตุ้นให้คนเดินไปตามลายต่าง ๆ เข้าไปสู่พื้นที่วัด พื้นที่มหาวิทยาลัย และบางส่วน
อาจจะเอาไปประกอบวิชา Graphic Design + Applied Art ภาควิชา College of Computing ได้ จะช่วยให้
นักศึกษามีส่วนในการออกแบบและรู้สึกผูกผันกับชุมชนได้ เราอาจให้โจทย์ไปว่าลองตีความ ลองหาองค์ประกอบ
ในบริบทของพ้ืนที่กะทู้แล้วนำมาเป็นลวดลายตกแต่งพ้ืนที่ ก็จะเป็น gimmick ให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อชุมชน 
 - ทางม้าลาย ไม่ได้ออกแบบซับซ้อนมาก เพราะไม่ต้องการสร้างความสับสนให้กับการใช้รถ ใช้ถนน ก็จะ
เป็นเหมือนลักษณะไม้ระแนงเหมือนการทำเหมืองแล่น 
 - กำแพงศิลปะ เหตุผลทำไมต้องมีตรงนี้ เพราะจะเป็นจุดนำสายตาดึงดูดคนข้ามไปถ่ายรูปบริเวณวัด 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการอยากที่จะเดิน จะมีการตกแต่งลวดลายกำแพงแบบง่าย ๆ มีลักษณะรู ๆ เป็นการ
เล่นคำชื่อพื้นที่ Ket Ho > Get Hole เป็นรูทะลุเข้าไป แต่เดิมบริเวณนี้รกร้างไม่น่าเดิน การเพิ่มลวดลายความ
สดใสเข้าไปในพ้ืนที่  
 - ป้ายบอกทาง ลายพื้นที่ภายในวัด ถัดมาจากประตูวัด บริเวณด้านขวามือ จากซุ้มเดินเข้ามาจะมีจุด
ภายในวัด เราจะไม่ใช้ลวดลายที่ฉูดฉาดหรือซับซ้อน จะใช้ข้อความเหมือนเตือนสติ เหมือนปกติที่เข้าไปในวัดแล้ว
เจอข้อความติดอยู่ตามต้นไม้ต่าง ๆ เราจะไปช่วยปรับปรุงวัด เพ่ิมกราฟฟิคที่มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้น เข้าถึงง่าย 
จะไปดูบริบทวัดว่าถ้าเขามีพ้ืนที่ที่เป็นลาน เราอาจจะเพ่ิมเป็นพ้ืนที่เดินจงกรม หรือสร้างสมาธิได้ ก็เป็นอีกหนึ่งใน
การ Remind ดึงสติให้กับคนในพ้ืนที่ได้  
 - ป้ายคำคมออกกำลังกาย เกิดความกลัวว่าการที่เราเข้าไปในวัด เราจะมีเหตุผลอะไรรองรับหรือไม่ อยู่
ดี ๆ เราจะขอไปเพนท์หรือไปทำอะไร แต่ไปเจอตัวนึง คือ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีหมวด 1 ข้อ 6 
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนทำให้ “พระแข็งแรง วัด
มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” ต่อไปในอนาคต การเข้าไปของเราก็จะไปมีส่วนนี้รองรับ ช่วยให้พระมีความแข็งแรงขึ้น 
และกระชับความสัมพันธ์ในชุมชน แต่ในส่วนของภาพการออกกำลังกาย เดิมคิดว่าจะทำเป็นลักษณะท่าทางเชิง
กายภาพยืน แต่คิดว่าอยากทดลองเป็น “วรรณรูป” ที่เราเคยเห็น เช่น อย่าเห็นแก่ตัว ก็ทำเป็น ลองแกว่งแขนสิบ
นาที ปล่อยวางเม้าส์ ให้เกิดความสนุกมากขึ้น เป็นเชิงรูปธรรมและสอดแทรกการออกกำลังกายเข้าไป อันนี้เป็น
ตัวอย่างแบบร่าง อาจจะต้องไปนำเสนอกับทางวัด หรือคุยแลกเปลี่ยนกันอีกครั้ง 
 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย จะมีองค์ประกอบการออกแบบ 3 ส่วน คือ ลายพื้นท่ีตามแนวถนน ทางม้าลาย 
และป้ายการบริหาร + บอกทาง + ประชาสัมพันธ์ ที่จะไปแทรกตัวตามอาคาร 
 จากบริเวณประตูวัดที่เปิด 06.00 – 21.00 น. เส้นทางนี้จะเชื่อมจากหน้าวัดเดินทะลุวัดออกมาสู่ชุมชนอิ
ราวดีเก็ตโฮ ่ตามถนนก็จะมี Dot กราฟฟิคท่ีสะท้อนบริบทกระจายตัวไปโดยรอบ  
 วิถีชีวิตคนในบริเวณนี้ถ้าจะให้เขาเข้าไปในเขตมหาวิทยาลัย ไปออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วกลับเข้าไป 
มันค่อนข้างเหนื่อย เพราะเขาเป็นกลุ่มคนแบบหาเช้ากินค่ำ จึงอยากที่จะแทรกกายบริหารเบา  ๆ เข้าไป 3 – 5 
นาที ช่วยเขาก่อนจะออกจากบ้านขึ้นรถ ให้ยืดตัวนิดนึง อาจไม่ได้ขยับอะไรมาก หลังกลับจากที่ทำงาน จอดรถ
แล้วยืดตัวเบา ๆ 3 – 5 นาที ถ้าเขามีเวลาก็ค่อยเข้าไปในมหาวิทยาลัย  
 ก็จะมีองค์ประกอบกระจายตัวไปตามจุดต่าง ๆ อย่างจุดแรกเห็นว่ามีโครงสร้างป้ายเดิมของเทศบาล เรา
ก็ใช้โครงสร้างเดิมแล้วติดป้ายเป็นท่าออกกำลังกายสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซด์นาน ๆ ก็แทรกไปในส่วนนี้ได้ เช่น 



บอร์ดประชาสัมพันธ์ กราฟฟิคท่ีตีถนน เราอาจจะดีไซน์ให้สอดแทรกเข้าไปในจุดต่าง ๆ ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชน 
หรือถ้าได้ลงไปเจรจากับทางนิติบุคคล เห็นว่าเขามีพื้นที่ว่างที่จอดมอเตอร์ไซด์อยู่ เราก็อาจจะทำป้ายที่ดึงดูด ดู
เข้าใจง่าย ๆ ให้เขาเห็นก่อนที่จะติดเครื่องรถออกไปทำงาน ก็จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางกายง่าย ๆ ให้เขาเข้าไปใน
ชีวิตประจำวัน 
 ส่วนพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัย ตอนนี้เห็นว่าไม่มีทางม้าลาย ก็แค่เพิ่มเข้ าไปเพื่อความสะดวก และเพ่ิม
ความดึงดูดให้คนอยากเข้าไปใช้ ก็ตามรอย Dot เข้าไปในมหาวิทยาลัย 
 ไอเดียที่เล่าไปก็อยากจะรบกวนทาง ม.อ. ช่วยนัดกับทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชุมชนอีกครั้ง พูดคุย
แลกเปลี่ยนแล้วมีอะไรต้องปรับปรุงให้เหมาะสม ก็จะปรับดีไซน์ แล้วเตรียมเป็น PowerPoint นำเสนอกับชุมชน
และจุดต่าง ๆ ต่อไป 
 
 2. รั้วมหาวิทยาลัยเชื่อมชุมชน 

ที่มาภาพ: คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ ์

พื้นที่มหาวิทยาลัย จากการประชุมวันที่ 26 ตุลาคม 2565 พบประเด็นว่าไม่มีใครมาใช้พื้นที่ เข้าถึงยาก 
ขาดการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ และการ
ออกแบบพื้นที่ทางกายภาพที่ทางสถาปนิกต้องช่วยในการดูจะมีตลาดนัด ลานเด็กเล่น เส้นทางเดิน - วิ่ง และลาน
จอดรถเอนกประสงค์ จากปัญหา และการออกแบบ รวมถึง Goal ที่ตั ้งไว้จะออกมาเป็นดีไซน์ได้อย่างไร ดู
ลักษณะของ Mood กิจกรรม และบริบทของมหาวิทยาลัย  
 ตัว ม.อ.ภูเก็ต อยู่รายรอบไปด้วยกิจกรรมวิ่ง กิจกรรมตกแต่ง โคมแดง เครื่องออกกำลังกายดี ๆ กำแพง
สี ทางเดินเข่ือนบางวาดที่ถ่ายรูปสวยและกว้างมาก และมีจุดธรรมชาติที่มากกว่าเรา ถอยออกมาอีกในตัวบริบท
ของภูเก็ตทั้งเกาะ ม.อ.ภูเก็ต จะมีจุดขายอะไร ทำไมคนต้องเข้ามาที่เรา นี่เป็นคำถามที่สำคัญว่าจะสกัดอะไร
ออกมาได้บ้าง สิ่งที่เกิดเป็น Concept ขึ้นมาก็คือ REEXPERIENCE เปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างจากบริบท



โดยรอบโดยที่กลมกลืนกับบริบทเดิมที่เรามี คือ เรามีอะไรก็สกัดอันนั้นออกมาเป็นจุดเด่นให้ใช้งาน สร้างการ
ดึงดูดที่มากข้ึน  

REEXPERIENCE แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ REFENCE แนวรั้วบริเวณชุมชน REFRESH ศูนย์กีฬาและบริเวณ
รอบสนาม REFRESH ศูนย์กีฬาและบริเวณรอบสนาม RELAX พ้ืนที่อ่างน้ำ 
 - REFENCE รั้วรอบขอบชิดชุมชน จากที่ประชุมคราวที่แล้ว และเสียงตอบรับ เห็นว่าบ่นกันเยอะเรื่อง
เข้ายาก วุ่นวายในการเข้า จึงเกิดไอเดียที่อยากทดลอง คือ จากชาวบ้านต้องผ่านรั้วประตูเข้ามาสู่พื้นที่สุขภาวะ 
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอากิจกรรมที่มันมีการตอบสนองเชิงสุขภาวะเอาไปไว้ที่ รั้ว เกิดเป็นรั้วสร้างสุขภาวะขึ้น ก็
เลยเกิด concept ของ REFENCE ดีไซน์เบื้องต้นจะใช้โครงสร้างรั ้วเดิมแล้วเติมองค์ประกอบเข้าไปให้เกิด
ประโยชน์ขึ้นมา แบบที่คิดจะเป็นรูปแบบ 4 แบบ คือ 
 แบบแรก แบบห่วง ตอนเช้าคนมาทิ้งขยะ แล้วเขยิบห่วงไปข้าง ๆ เลื่อนไปเรื่อย ๆ ก็ เผาผลาญได้หลาย
แคลอรี่ เขาได้ขยับตัวไป เราอาจแทรกการประชาสัมพันธ์ว่าถ้าขยับตรงนี้จะได้บริหารอะไรบ้าง ได้ใช้พลังงาน
เท่าไหร่ เป็นลูกเล่นที่เพ่ิมเข้ามาในรั้ว 
 แบบที่สอง เป็นป้ายกายบริหารเชิงยืดเหยียด มีจุดยืน ทำด้วยโครงสร้างง่าย ๆ สวมเป็นลักษณะป้ายเข้า
ไปในบริเวณรั้ว 
 แบบที่สาม เติมเป็นลักษณะโครงตะแกรงไม้เลื้อยเข้าไป จะเป็นพืชผักสมุนไพร ให้ชาวบ้านได้มาใช้ได้  
 แบบที่สี่ ลักษณะเป็นรอกดึงสำหรับออกกำลังกาย 
 ถ้าทำก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีรั้วเป็นฟังก์ชัน ก็จะเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอื่นไม่มี 
โดย concept จะยิ่งสร้างความเชื่อ “รั้วที่ดีที่สุด คือ เพ่ือนบ้าน” มหาวิทยาลัยไม่ได้ต้องการที่จะปิดกั้น เราไม่ได้
มีรั้วเพ่ือปิดกั้น เรามีรั้วเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 

 
ที่มาภาพ: คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ ์

 



 3. ลานเด็กเล่น 
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ลานเด็กเล่น ตอนแรกเห็นความตั้งใจว่าจะทำเป็นลานเด็กเล่นบริเวณสวนข้าง ๆ มันมีต้นไม้ เป็นพ้ืน 
slope และอยู่หลังประตูฟุตบอล จึงเป็นกังวลว่าเด็กเล่นแล้วอาจจะมีโปรแกรมชนกับคนเล่นฟุตบอล คิดว่าถ้าทำ
อะไรง่าย ๆ เช่น ปิดถนนแล้วเปิดพื้นที่ถนนให้เด็กเข้ามาเล่น เข้ามาสร้างสรรค์ มาวาดพื้นที่ โดยใช้ข้อดีของเรา 
คือ มีการรักษาความปลอดภัย เงียบ และมีพื้นที่ปิดที่ดูแลได้ดี เราใช้ข้อนี้เป็นจุดขายและสร้างกิจกรรมที่คิดไว้ 
เช่น Play Street University เล่นคำกับ PSU ให้เกิดความมีชีวิตชีวาขึ้น การเข้ามาของเด็กในชุมชน เด็กก็วาด
ไป เราก็รักษาความปลอดภัยไป ผู้ปกครองก็เดินออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย การวาดเล่นเรา
อาจจะไปโยงกับคณะต่าง ๆ ซึ่งจะมีสโมสรนักศึกษา เราอาจจะให้นักศึกษาได้ลองออกแบบ Theme ที่เกี่ยวข้อง
กับคณะของเขา เช่น คณะวิเทศศึกษา อาจจะทำเป็นภาษาต่าง ๆ ให้เด็กมาระบายสี เติมคำในช่องว่าง คณะการ
บริการและการท่องเที่ยว ทำเป็น Airline คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทำเป็นเรื่องของทะเล วิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ อาจวาดเป็น Circuit Board กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ออกแบบ มันไม่
ต้องมีโครงสร้างการก่อสร้างใด ๆ  
 ลานเด็กเล่นสร้างปัญญา ลองคิดดูเล่น ๆ ว่าถ้าจะทำจริงจะให้ออกมาเป็นลักษณะใด ควรทำเป็นเชิงของ 
Pop-up ก่อน ยังไม่มีการเทปูน อยากให้เกิดการเล่นเกิดขึ้นจริงก่อน ลองเอาข้อมูลที่คุณญัตติพงศ์ส่งมาแล้ว
ประยุกต์ออกมา ได้แก่ ลำไม้ไผ่เคาะส่งเสียง เอาลำไม้ไผ่ห้อยออกมาตรงทางเดิน Walk way เด็กเดินผ่ามาก็มา
เคาะดูได้, กำแพงห่วงยางปีนป่าย เอาห่วงยางมามัดและต่อกันเป็นกำแพง, นั่งยางล้อมไม้, เหมืองแล่นจิ๋ว จำลอง
บริบทเดิมของพื้นที่มาสอดแทรก, บ่อทราย  โครงสร้างก็จะไม่กระทบกับต้นไม้เดิม เป็น Pop-up สามารถคลาย
ออกได้ เป็นการทดลองพื้นที่ อยากให้ควบคุมโทนสีถ้าแต่ละห่วงยางฉูดฉาดมากไปก็จะทำให้ดูไม่เป็น Branding 
ของมหาวิทยาลัย ก็อยากจะควบคุมระดับหนึ่ง 
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 4. ตลาดนัด 
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 พื้นที่ตลาดนัด ต้องลงพื้นที่และพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง อันนี้ก็จะเสนอในที่ประชุ มก่อนว่า
พอจะจับเป็นไอเดียอย่างไรบ้างตามที่ลองคิด  



 ถนนเดิมที่ปิดให้เด็กเล่นสีก็จะเปิดเป็นจุดไฮไลท์ถ่ายรูปได้ ส่วนจุดตั้งร้านค้าจะเป็นบริเวณถนนและริม 
walk way ถัดมานั่งทานอาหารบริเวณอัฒจันทร์ และการแสดงดนตรีบริเวณขอบสนาม จอดรถบริเวณที่จะมีการ
สร้างศูนย์การแพทย์ และอาจจะกระจายตัวไปตามพ้ืนที่มหาวิทยาลัย และพ้ืนที่จอดรถของศูนย์กีฬา 
 ตอนที่ได้แนะนำ concept ไปจะเป็นลักษณะของสวน Jim Thompson เป็นผ้า เช่น ผ้าขาวม้า แต่มา
ลองคิดอีกทีถ้าเอาผ้าบาติคเหมือนที่เคยทำกัน มันจะไม่มีจุดดึงดูด ทำไมต้องมาที่นี่ ไปที่อ่ืนก็ได้ จึงพยายามคิดดู
ว่าเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคืออะไร ก็คือ Dot สีฟ้า สิ่งที่เอามาใช้ก็อาจจะเป็นลักษณะโคมที่มีสีขาว สีฟ้า สี
น้ำเงิน ซึ่งสอดรับกับ Branding ของมหาวิทยาลัย และโชว์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนพื้นที่โคมสามารถ
ตกแต่ง โดยให้เฟรชชี่วาด 1 คน ต่อ 1 โคม โดยใช้โทนสีของมหาวิทยาลัยที่กำหนดโทนไว้แล้ว หรือนำไปให้เด็ก
ในโรงเรียนทำในชั่วโมงศิลปะ โดยนำสีไปให้ แล้วเรานำโคมมาตกแต่งในพื้นที่ สิ่งที่เกิดขึ้น คือ เด็ก หรือผู้คนใน
พื้นที่จะมาเดินตามหาโคมของเขา ทำให้เกิดความผูกพันมากขึ้นระหว่างพื้นที่มหาวิทยาลัยกับชุมชน นั กศึกษา 
บุคลากร อันนี้ก็จะเป็น gimmick ให้ความกลมเกลียวมากขึ้น นอกเหนือจากเป็นแค่ตลาดนัด  
 เราอาจจะทำโคมเป็นอุโมงค์ไฟ แต่ว่าโทนของโคมต้องเป็นสีของมหาวิทยาลัยสีขาว สีฟ้า สีน้ำเงิน แต่ว่า
ที่อื่นเขาจะเป็นโคมสีแดง สีอื่น ก็จะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ และคนอยากมา ช่วยดึงให้เกิดการเข้ามา
ของพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถกระจายโคมไปยังจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินได้ 
อาจไปตกแต่งทางเดินหลังคา ชื่องานอาจจะเป็น “ตลาดโคมฟ้า”  
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 5. แอโรบิคบริเวณลานจอดรถอาคารศูนย์กีฬา 
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ลานจอดรถใต้อาคารศูนย์กีฬาและแพทย์แผนไทย 
 จะเน้นกิจกรรม Zumba เป็นหลัก เห็นว่าจะมีการปรับปรุงพื้นที่ก็เป็นงานของสถาปนิกไป อันนี้จะเป็น
ส่วนของกิจกรรมก่อน ก็ได้ไปหาว่าที่ไหนในภูเก็ตมี Zumba บ้าง แล้วการจัดของเราจะเอาอะไรไปสู้เขาได้ ของ
เราแจกของก็ยังมีคนน้อย ก็เลยดูว่าลูปของการมาซุมบ้าคืออะไร ก็คือ การแต่งตัวพื้นฐานของคนมาเต้นจะสสีัน
สดใส ฉูดฉาด เต้นเสร็จแล้วจับกลุ่มถ่ายรูป แล้วกลับบ้าน เราก็มีชมรมถ่ายรูปของ ม.อ.ภูเก็ต จะเกิดอะไรขึ้นถ้า
เราจูงใจเขาได้ว่าถ้ามาเต้นซุมบ้าที่ ม.อ.ภูเก็ต จะได้รูปร่างดี และรูปภาพสวย ๆ ไปด้วย ก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่
อาจจะสร้างความแตกต่างให้กับรูปแบบการเต้นซุมบ้าที่อ่ืน เราอาจจะเชิญชวนชมรมถ่ายภาพให้มาช่วย ชมรมก็



จะได้โมเดลในการฝึกถ่ายรูปฟรี คนก็ได้รูปสวย ๆ กลับบ้าน อาจจะเกิดการ engagement การติดตามของ 
Facebook : PSUcomplex จะช่วยสร้างการเข้าถึงมากขึ้น 
 การออกแบบในส่วนนี้อาจจะทาสีเรียบบริเวณเสาไปก่อน ถ้ามีงบประมาณหรือมหาวิทยาลัยมีไฟ ก็
อาจจะฉายไฟที่เป็นสี และจัดพ้ืนที่ให้มีสีสันฉูดฉาด ทำให้เกิดการดึงดูดในการแต่งตัวในแต่ละวัน ทำให้เกิดความ
อยากท่ีจะแต่งชุดมาถ่ายรูปเพื่อที่จะได้รูปกลับบ้าน เป็นการสร้างแรงจูงใจมากขึ้นในการมาเต้นซุมบ้า 
 ในอนาคตหลังจากปรับปรุงส่วนแพทย์แผนไทยแล้วก็จะต้องมีป้ายกราฟฟิคดี ๆ เข้าไป อันนี้ก็เป็นเฟส
ถัดไป ส่วนซุมบ้าก็จะใช้เป็นเชิงลักษณะนี้เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาใช้พื้นที่ก่อนในระดับหนึ่ง 
 

 6. อัฒจันทร์สนาม 
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 ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน จะทาสีที่มีอยู่ 4 พอดี อาจจะเป็นสีของคณะเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการ
ถ่ายรูปหลังวิ่งหรือเดินออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปได้ จะช่วยให้กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น และ
อาจจะสร้าง hashtag ให้เขาเวลาไปลงรูป ก็จะสร้าง engagement เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
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 7. ทางเดิน Walkway Ninja Warrior 
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 บริเวณทางเดิน แนวคิดการออกแบบพื้นที่ คือ การสร้างเกมลักษณะ Ninja Warrior ตะลุยด่านเข้าไป
เก็บไอเท็มผ่านด่านเพ่ือเข้าเส้นชัย แต่เดิมการเดินผ่านพ้ืนที่ไปยังจุดหมาย คือ อาคาร แต่สิ่งที่ทำคือจะแทรกเกม
เข้าไป ไม่ได้เป็นเกมซับซ้อน เพียงแค่เป็นการเพ้นท์สีเข้าไป แล้วอาจจะมีจัดแข่งเวลา Walkway Challenge โดย
ที่เริ่ม Start ไป Finish กระโดดตามจุดต่าง ๆ เข้าไป ถึงเส้นชัยก็ตบป้ายเหมือนได้เกรด A จะช่วยกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิด Challenge และอาจจะขึ้นป้ายให้ว่าตอนนี้ใครนำอยู่ ปี 1 ใครเร็วที่สุด กลุ่มอายุใครเร็วที่สุด เป็น



การกระตุ้นให้พื้นที่มีชีวิตชีวา น่าใช้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไร แต่ละป้ายนอกจากบอก
ข้อมูลของเกมแล้วอาจบอกท่าออกกำลังกาย เกร็ดความรู้สุขภาพ แทรกเข้าไปตามเสาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้

ด้วย 
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 8. เส้นทางเดิน-ว่ิง ลายพื้นนานาชาติ 
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- RECONNECT ลายเส้นทางเดิน – วิ่ง 
 จะเป็นลายพื้นและป้ายบอกเส้นทาง จากที่ประชุมบอกว่าทางมหาวิทยาลัยอยากใส่เรื่องความเป็น
นานาชาติเข้าไปด้วย ประกอบกับเห็นว่าพื้นที่บริเวณทางเท้ายังมี space อยู่ จึงเกิดไอเดียว่าแทนที่จะเป็นจุด
สตาร์ท 100 เมตร 200 เมตร จนถึงเส้นชัย เราอาจจะสอดแทรกคำแต่ละชาติเข้าไ ป อย่างเช่น คำว่าสู้ 
ภาษาญี่ปุ่น กัมบัตเตะ ภาษาจีน เจียโหยว เขาจะได้วิ่งและเรียนรู้ภาษาไปในตัว จะกระตุ้นให้เกิดการตามหาศัพท์
ประจำชาติของตัวเอง สร้างบรรยากาศนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นมุมถ่ายรูปได้ด้วย จะช่วยให้
มหาวิทยาลัยมีชีวิตชีวามากขึ้น และเป็นการให้เกียรตินักศึกษาชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
ช่วยสร้างความอุ่นใจให้เขา ก็เป็นไอเดียที่ต้องดีไซน์ต่อไป 
 

 9. พื้นที่อ่างน้ำ-ชานไม้ 
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- RELAX พ้ืนที่อ่างน้ำ 
 จากการลงพื้นที่เป็นพื้นที่ที่อากาศดีมาก มีความเงียบสงบ และอยู่ใกล้กับหอพักอาจารย์ กิจกรรมจะ
ไม่ใช่เชิงบู๊ แต่จะซอฟท์ เช่น โยคะ เรียนรู้สมุนไพร จะปรับแปลงเดิมให้เข้าถึงง่ายขึ้น และกิจกรรมอาบป่า เป็น
พ้ืนที่ detox จากความวุ่นวายต่าง ๆ ในเมือง จากการงาน  
 ตัวอย่างไอเดีย อาจจะทดลองทำเป็นชานไม้เล็ก ๆ บริเวณปลายอ่าง เป็นมุมที่สวยมาก ถ่ายรูปได้ดี และ
มีความสงบ  
 อีกไอเดีย คือ ที่อื่นจะจัดกิจกรรมวิ่งที่มีความรวดเร็วเต็มไปหมด มหาวิทยาลัยอาจจะจัดกิจกรรมนั่ง
เหม่อริมอ่าง เป็นที่แรก ก็อาจจะเกิดเป็นรูปแบบกิจกรรมใหม่ขึ้นมาได้ ใช้ความเงียบของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ประโยชน์ จะสร้าง gimmick ขึ้นมาได้  
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พื้นที่เขาหลักพังงา 

 10. พื้นที่เขาหลัก 
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โครงการสลับฟังก์ชั่นไปมาจากพ้ืนที่ที่เคยนำเสนอไป เช่น พ้ืนที่อาคารแพทย์แผนไทย เดิมจะมีออนเซ็น 

เปลี่ยนเพิ่มเป็นพ้ืนที่แพทย์แผนจีน ส่วนพื้นที่จอดรถปรับเป็นพ้ืนที่สวน แล้วดันพื้นที่จอดรถมาไว้บริเวณด้านล่าง 
ทำให้พื้นที่จอดรถที่คิดว่าจะใช้เป็นพื้นที่จอดรถและลานออกกำลังกายก็เปลี่ยนไป  
 เดทไลน์แรก คือ อาคารร้านอาหารกำหนดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนอื่น ๆ ก็พยายาม
เร่งทำอยู่ ส่วนพื้นที่ทางเดิมก็เริ่มขึ้นแล้วจะปู PU ก็เร่งทำทั้งกลางวันและกลางคืน มีการไปดูงานท่ีต่าง ๆ   

แผนที่วางไว้ ตอนแรกจะให้ศูนย์เสร็จก่อน แล้วอาจารย์จะไปทำกิจกรรม เช่น ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร 
แต่ตอนนี้ถ้ารอเสร็จก็อาจจะช้าไป ต้องคุยกับอาจารย์ใหม่ว่าจะทำอย่างไร อาจจะเชิงอบรมให้ความรู้ก่อน ส่วน



พ้ืนที่ตรงข้ามโครงการอาจจะประยุกต์แนวคิดของพ้ืนที่ภูเก็ตไปใช้ได้ เช่น การวาด กระตุ้นให้เกิดการจับเวลา ทำ
อะไรที่ไม่ซับซ้อน 
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3. สรุปการออกแบบ  

 

สรุปไอเดียงานออกแบบ  
 ส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัย ที่พอจะทำได้ง่าย ๆ สะดวกเลย ใช้การทาสีทำลวดลาย ไม่มีโครงสร้างหรือการ
ช่างที่ซับซ้อน คือ 
 1. ลานเด็กเล่น พ้ืนที่ถนน ปิดเพื่อให้เด็ก ๆ เล่น Play Street Funiversity 
 2. ตลาดนัด : โคม ทำลายทรัพย์ศิลป์ 
 3. Zumba : เต้น ได้รูปสวย 
 4. ทาสีอัฒจันทร์ 
 5. ทางเดิน Walkway Ninja Warrior 
 6. ลายพ้ืนนานาชาติ 
 ส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัย ที่ต้องทำแบบดีไซน์ มีการเทปูน ทำโครงสร้าง ต้องดูงบประมาณ บุคลากร และ
ความเหมาะสม ว่าจะจัดการอย่างไร คือ 
 1. รั้วชุมชน 
 2. ลานเด็กเล่น บริเวณสวนข้างสนาม : ทำด้วยห่วงยางง่าย ๆ 
 3. ป้ายบอกทาง 
 4. ชานไม้บริเวณอ่าง 
 5. กิจกรรมนั่งเหม่อริมอ่าง 



 
แลกเปลี่ยนเพิ่มเติม 
 1. ไอเดียนี้ไปขายทางผู้บริหารวิทยาเขต อ.พันธ์ก็มีโครงการที่จะปรับพ้ืนที่ให้เป็นวิทยาเขตนานาชาติซึ่ง
จะมีงบประมาณส่วนหนึ่ง ซึ่งงบส่วนนี้ที่เรามีอยู่อาจจะไปช่วยเสริมตรงนั้นได้ ก็เลยอยากเอาไอเดียนี้ไปขายอ.
พันธ์กับผู้บริหาร รวมถึงพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
 2. ไอเดียที่ออกแบบไว้ตรงเขตเทศบาลกะทู้ จะเข้าไปคุยกับผู้บริหาร เขายินดีที่จะรับฟัง 

3. ช่วงต้นเดือน ธ.ค. จะเชิญท่านผู้ช่วยอธิการที่ดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วยเผื่อเขามีไอเดีย  รวมถึง
ประชาคมคนที่สนใจก็เชิญหมด และเทศบาลมาด้วยก็ดีเพราะว่ามีตั้งแต่พ้ืนที่ข้างนอก เผื่อเขาจะขยายไอเดียได้  

4. ไอเดียไม่เน้นโครงสร้างพ้ืนฐานหากิจกรรม event ช่วยเสริม ทำให้กิจกรรมต่อเนื่องได้ในอนาคต  
5. เราก็พยายามหาตัวจริง แต่ที่นี่แปลกไม่ค่อยมีกลุ่มกิจกรรมเกิดขึ้นในวิทยาเขต นักศึกษามีชมรมแต่ก็

ไม่ค่อยเข้มแข็งมาก ส่วนบุคลากรก็ไม่ค่อยมีชมรม พอมี Zumba เข้ามาก็อาจจะละลายพฤติกรรม มีคนสนใจเข้า
มากลุ่มหนึ่งแล้ว ต่อไปในอนาคตก็จะดำเนินการต่อโดยกลุ่มนี้  กิจกรรมเดิน-วิ่ง ก็เริ่มติดแล้ว บางคนต้องเดินทุก
วัน จะหาคนมาช่วยจัดการต่อ กำลังดูตัวจริงต่อ 

6. ไอเดียการออกแบบเข้าถึงทุกกลุ่มวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ กิจกรรมพวกนี้ใช้ได้ทุกคน ตั้งแต่ 
concept 4 U มาจนถึง 3R ทำให้เห็นภาพเห็นพื้นที่ และกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีด้วย 

 
4. แนวทางดำเนินการต่อ  

 1. นัดชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพ้ืนที่ ม.อ.แลกเปลี่ยนปรับปรุงการออกแบบพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมทาง

กายพ้ืนที่ ม.อ.ภูเก็ต 

 2. นัดทางโรงแรมพังงา ประชุมแลกเปลี่ยนปรับปรุงการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เขา

หลัก จ.พังงา  

 3. วางแผนการทำแผนและโครงการเพ่ือนำเรื่องเสนอทำ MOU กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลกระทู้ 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต  


