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ช่วงกุมภาพันธ์







Phuket Healthy Space : PSU Phuket Area
Design Proposal

15/11/22



“ประโยชนข์องเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจทีห่น่ึง”
Our Soul is for the Benefit of Mankind

Design ?

GOAL



GOAL

“ประโยชนข์องเพือ่นมนุษยเ์ป็นกจิทีห่น่ึง”

PSU 4U

USEFUL
มปีระโยชนต์่อพืน้ที่
เสริมสร้างสุขภาวะตอ่คนในพืน้ที่

USABLE
พร้อมใช้งานได้สะดวก 
ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ใหผ้ลลัพธม์าก

UNITE
สร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ
(Sense of belonging)

UNIQUE
มเีอกลักษณแ์ละสะทอ้นบริบทในพืน้ที่
สร้างจุดเด่น (Unique Selling Point)

มหาวิทยาลัย ชุมชน



1.พืน้ที่ชุมชน 

สวนสาธารณะลานกฬีากะทู้

โรงเรียนบ้านเกต็โฮ่
และชุมชน

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็
บ้านเกต็โฮ่

วัดอนุภาษกฤษฎาราม

มหาวิทยาลัย

เช่ือมโยงเร่ืองราว
+
เช่ือมโยงเส้นทาง
เพือ่ส่งเสริมการเดิน
จากชุมชนสู่มหาวิทยาลัย



CONCEPT

REMINE สร้างงานออกแบบทีส่ะท้อนเร่ืองราวความเป็นกะทู้ เมืองแห่งเหมืองแร่
โดยน าองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวข้องในวถิชีวีติในชุมชนมาสร้างเอกลักษณใ์นงานออกแบบ
และกระตุ้นให้ผู้คนทีใ่ช้ชวีติอย่างเร่งรีบในพืน้ทีไ่ด้ขยับบริหารร่างกายในพืน้ทีบ่ริเวณวัด

(REMIND + MINE)

เหมอืงทีร่ะลึก



MOOD & TONE

สีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการน าองคป์ระกอบในพืน้ที่มาปรบัใช้
และสอดคลอ้งกบัจิตวทิยาของสี

ผลตอ่จิตใจของสี    สีฟา้ : ระงับความกระวนกระวาย
สีเขียว : สบายตา ท าใหเ้กิดความสงบ

ขอ้มลูจาก คลินิกสขุภาพจิตนายแพทยเ์จษฎา

KATHU TONE



พืน้ที่ชุมชน : จุดที่ 1 บริเวณสามแยก



พืน้ที่ชุมชน : บริเวณที่ 1 บริเวณสามแยกและพืน้ที่วัด

A ลายพืน้ตามแนวฟุตบาท

B ทางม้าลาย

C

D ป้ายบอกทาง

E ลายพืน้ภายในวัด

F ป้ายค าคมออกก าลังกาย

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก็ตโฮ่

A

B

C

D

E

วัดอนุภาษกฤษฎาราม

สามแยก

F

ก าแพงศิลปะ



REMINE

A

B

C

A ลายพืน้ตามแนวฟุตบาท B ทางม้าลาย C ก าแพงศิลปะ



REMINE

A ลายพืน้ตามแนวฟุตบาท

น าองคป์ระกอบภายในกะทู้
มาแปลงเป็นกราฟิคตกแตง่พืน้
บางจดุสามารถใหเ้ดก็ๆในพืน้ที่
มามีส่วนร่วมในการออกแบบได้

B ทางม้าลาย

แนวคดิในการออกแบบมาจาก
ลกัษณะการท าเหมืองแล่น

ลายโดย
เยาวชน
ในพืน้ที่

+

+

วชิา
Graphic 
Design + 
Applied 

Art



REMINE

C ก าแพงศิลปะ

พืน้ท่ีเดิมมีการติดปา้ยหา้มจ าหนา่ยสนิคา้และมีความรกรา้ง การเพิม่ก าแพงศิลปะช่วยเพิม่ชีวติชีวาใหก้บัพืน้ท่ี เกิดเป็นจุดน าสายตา
ท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้ค้นเดินขา้มมายงัฝ่ังวดั และเช่ือมโยงไปสูพื่น้ท่ีมหาวทิยาลยั โดยใชรู้ปวงกลมวาดเป็นวงกระจายตวัไปตามแนวก าแพง
นอกจากนัน้ยงัเป็นการลอ้ไปกบัช่ือพืน้ท่ี ( Ket Ho -> Get Hole )

แนวก าแพงเดิม

หลงัปรบัปรุง

+ Augmented Reality (AR)



REMINE
D ป้ายบอกทาง

E ลายพืน้ภายในวัด

สอดแทรกค าคมสอนใจลงในลายพืน้วดั
ในปรมิาณไม่มากไปเพ่ือความส ารวม

ตัวอย่างลายพืน้ในวัด

D
E

หากวดัมีพืน้ท่ีลกัษณะลานกวา้งอาจ
ท าเป็นลายพืน้เป็นแนวทางเดินจงกรม เจรญิสติ



REMINE

F ป้ายค าคมออกก าลังกาย

ขอ้มลูออกก าลงักายจาก กรมอนามยั https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/physical-activities-for-buddhist-monks/

http://www.50amfh.org/userfiles/file/journal/________________.pdf

หมวด 1 ข้อ 6
การขบัเคลื่อนสขุภาวะพระสงฆท์ั่วประเทศ เป็นหนา้ที่ร่วมกันของทกุภาคส่วนใน
สงัคม ใชท้างธรรมน าทางโลก ครอบคลมุปัจจยั ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้น
ขอ้มลู ดา้นการพฒันา ดา้นบริการสขุภาพ และสวสัดิการ ดา้นการวิจยัและพฒันา
ชดุความรูใ้นรูปแบบต่างๆ ตลอดจน การจัดส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อสุขภาพ โดย
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง วัดกับชุมชน ท าให้พระแข็งแรง วัดม่ันคง 
ชุมชนเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ตัวอย่างทา่ออกก าลังกาย ประเภทยืน

http://203.157.7.98/et/fileupload_doc/2018-02-15-3-18-2700631.pdf



REMINE

F ป้ายค าคมออกก าลังกาย

ท าการทดลองน าเสนอในรูปแบบ “วรรณรูป”

ตัวอย่างป้าย



พืน้ที่ชุมชน : จุดที่ 2 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
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ประตูวัด 
(06.00-21.00น.)

ศูนยบ์ริการ
นักศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัย

A

G ป้ายกายบริหาร + บอกทาง + ประชาสัมพันธ์

A ลายพืน้ตามแนวถนน

B ทางม้าลาย

B

REMINE
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B

ท่าบรหิารจาก https://www.youtube.com/watch?v=Ui-1t4uMFG0

REMINE



G

วัดอนุภาษกฤษฎาราม
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ศูนยบ์ริการ
นักศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัย

A

B

REMINE

ช่วงเช้า

ช่วงค ่า

วิถีชีวิต

ท่ีพัก ท่ีท างาน ท่ีพัก ท่ีท างาน
สอดแทรก

กายบริหารเบาๆ
3 – 5 นาที

สอดแทรกการกายบริหารหรือท่าออกก าลังกายอย่างง่ายทีส่ามารถท าได้ภายใน 3 – 5 นาที
ก่อนหรือหลังจากการท างาน และสอดแทรก เชิญชวนให้ผู้อาศัยมาท าการออกก าลังกายในพืน้ที่
มหาวิทยาลัย

GOAL

REMIND



G ป้ายกายบริหาร + บอกทาง + ประชาสัมพันธ์REMINE

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-1t4uMFG0ท่ีมา

ป้ายท่ีใช้โครงสร้างเดิม

แนวคิดในการตดิตั้ง

ป้ายท่ีล้อไปกับเส้นช่องจอดรถ ผนังบริเวณพืน้ท่ีจอดรถมอเตอรไ์ซต์ติดข้อมูลตามบอรด์ประชาสัมพันธ์
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นักศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัย

A

B

REMINE
B ทางม้าลาย



สรุปองคป์ระกอบงานออกแบบ : ส่วนพืน้ทีชุ่มชน 

A ลายพืน้ตามแนวฟุตบาท / วัด / ชุมชน

B ทางม้าลาย

C

D ป้ายบอกทาง

E ลายพืน้ภายในวัด

F ป้ายค าคมออกก าลังกาย

ก าแพงศลิปะ

G ป้ายบริหาร + บอกทาง + ประชาสัมพนธ ์
บริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัย

A1

พ.ย – ธ.ค.  

ลงพืน้ท่ีน าเสนอ
แนวคิดงานออกแบบให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละพืน้ท่ี

ม.ค. – ก.พ. 

น าเสนอแบบ 
สรุปแบบ
จดัท าแบบ
ด าเนินการ

PPT

เสนอผ่านบอรด์ A1
ควบคู่ไปกับไฟล ์PPT
ตามเหมาะสม

รบกวนทาง มอ.ท าการนัดผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังแนวคิดในการ
ออกแบบ (นัดแยกหรือรวมก็ได้ครับ)

เจ้าอาวาส นิติชุมชน
อิรวดีเก็ตโฮ
ผู้น าชุมชน

เทศบาล ผู้อ านวยการ
โรงเรียน

น าความเห็นจากชุมชน
มาปรับปรุง

มี.ค.- เม.ย

ติดตาม
ประเมนิผล



2.พืน้ที่มหาวิทยาลัย

ประเด็นปัญหา
(จากสรุปการประชุม
วันพุธ 26 ตุลาคม)

ไม่มีใครมาใช้พืน้ที่
เข้าถงึยาก

ขาดการประชาสัมพันธ์

กจิกรรม
ไม่ต่อเน่ือง

ค่าใช้จ่าย
ค่าบ ารุงรักษา

ความพร้อมเร่ือง
อุปกรณ์

Design ?

การออกแบบพืน้ที่
ทางกายภาพ

ลานเด็กเล่น เส้นทาง เดิน - วิ่ง ลานจอดรถ
อเนกประสงค์

PSU 4U
DESIGN GOAL

ตลาดนัด

จากสรุปประชุม 26 ตุลาคม



CONTEXT



CONTEXT

พืน้ทีว่ิทยาเขต
มอีะไรทีแ่ตกต่างในภูเก็ต
ถึงจะท าใหค้นเข้ามาใช้พืน้ทีเ่พิม่ ?

เกาะ



CONCEPT

REEXPERIENCE
ปรับเปลี่ยนประสบการณภ์ายในพืน้ที ่สร้างพืน้ทีก่ิจกรรมทางกายทีแ่ตกต่าง
โดยผสมผสานกิจกรรมทางกายภาพและนันทนาการให้กลมกลนืไปกับบริบทเดิม
สร้างการดึดดูดผู้คนจากภายนอกมาใช้งานและสร้างความรู้สึกถงึความเป็นเจ้าของ



2.พืน้ที่มหาวิทยาลัย

1

32

4

1 REFENCE

2 REFRESH

3 RECONNECT

4 RELAX

แนวร้ัวบริเวณชุมชน

ศูนยก์ฬีาและบริเวณรอบสนาม

ลายเส้นทางเดนิ-วิ่ง

พืน้ทีอ่่างน ้า



กิจกรรม

1.REFENCE 1

ซักผ้า ซือ้ของ เกบ็บ้าน อยากนอนพัก
เหน่ือยแล้ว เย็นๆไปห้าง 

บริเวณร้ัวมกีารตั้งจุดทิง้ขยะของชุมชน 
เป็นจุดทีชุ่มชนมปีฏสิัมพนัธก์ับพืน้ทีม่หาวิทยาลัยเป็นหลัก
แนวคิดในการออกแบบบริเวณนีคื้อ จะท ายังไง
ใหร้ั้วทีท่  าหน้าทีแ่บง่แยกพืน้ทีก่ลายเป็นร้ัวทีเ่ช่ือมโยงพืน้ที่
สร้างความเป็นมติรกับชุมชนท าลายข้อจ ากดัในการเข้าใช้มหาวิทยาลยั

จุดทิง้ขยะ

ชาวบ้าน ร้ัว พืน้ที่
สุขภาวะ

ชาวบ้าน ร้ัวสร้าง
สุขภาวะ

กิจกรรม

ร้ัวรอบขอบชดิชุมชน



1.REFENCE

ร้ัวรอบขอบชดิชุมชน

ร้ัวเดิม

ร้ัวใหม่ ห่วงเลือ่นได้

แบบ 1 แบบ 2

แบบ 3 แบบ 4

อธิบาย + 
ประชาสัมพันธ์

ป้ายบริหารร่างกาย 

รอก + ล้อหรือของห่วงน ้าหนัก
ตะแกรงไม้เลือ้ย + ผักสมุนไพร

จุดยืน



1.REFENCE

ร้ัวชุมชน

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง



2.REFRESH

2
ศูนยก์ีฬาและบริเวณรอบสนาม

อาคารศูนยบ์ริการ
นักศึกษานานาชาติ

A

B

D

A พืน้ทีก่จิกรรมลานเดก็เล่น และ ตลาดนัด

B

อาคารศูนยก์ฬีาและแพทยแ์ผนไทย

C

D

อัฒจันทรส์นาม

สร้างพืน้ท่ีให้มีชีวิตชีวา น่าใช้งาน 
เช่ือมต่อกับแนวคิด REMINE

ส่งเสริมสุขภาพทางกาย และ สุขภาพทางการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย

C

บริเวณ



2.REFRESH

A พืน้ทีก่จิกรรมลานเดก็เล่น และ ตลาดนัด

A1 ลานเดก็เล่น : บริเวณถนน 

ทดลองปิดถนน
ให้เดก็ๆมาวาดชอลค์พบนพืน้
สร้างพืน้ทีป่ลอดภัยให้เดก็ได้เล่น



2.REFRESH

A พืน้ทีก่จิกรรมลานเดก็เล่น และ ตลาดนัด

A1

ปล่อยให้เดก็วาดอย่างอิสระหรือ
อาจจะมี Theme ก าหนดในแต่ละคร้ัง
หมุนเวียนไปแต่ละคณะ ภายในมหาวิทยาลัย
โดยให้สโมสรนักศกึษาช่วยกัน 
หรือ ประยุกตใ์ห้เป็นช่ัวโมงกจิกรรมนักศกึษา 
ออกแบบ outline ให้เดก็ๆระบายเตมิ

ตัวอย่าง Hello
Words

PSU
Airlines

Underwater Circuit 
Board

ลานเดก็เล่น : บริเวณถนน 



2.REFRESH

A พืน้ทีก่จิกรรมลานเดก็เล่น และ ตลาดนัด

A2 ลานเดก็เล่น : บริเวณสวนข้างสนาม

สร้างพืน้ทีเ่ล่นลงบนบริบทเดมิ เป็นลักษณะ Pop-up

ทีง่่ายต่อการปรับเปลีย่นเพือ่ทดลองการใช้งาน
ไม่มีงานโครงสร้าง โดยมีวัสดุทีใ่ช้คือ ห่วงยาง และ ไม้ไผ่



2.REFRESH

1

4

3

2 5

1. ล าไม้ไผ่เคาะส่งเสยีง 2. ก าแพงห่วงยางปีนป่าย

3. น่ังยางล้อมไม้ 4. เหมืองแล่นจิว๋ 5. บ่อทราย

A2 ลานเดก็เล่น : บริเวณสวนข้างสนาม



2.REFRESH

A2 ลานเดก็เล่น : บริเวณสวนข้างสนาม



2.REFRESH

A3 ตลาดนัด

Layout

จุดไฮไลต ์ถ่ายรูป

จุดต้ังร้านค้า / ร้านอาหาร

น่ังทานอาหารพักผ่อน

ดนตรี / ศิลปะการแสดง

จอดรถ



2.REFRESH

จุดไฮไลต ์ถ่ายรูป

A3 ตลาดนัด



2.REFRESH

จุดไฮไลต ์ถ่ายรูป

A3 ตลาดนัด

วัสดุตกแต่ง : โคม

- สะท้อน Branding มหาวิทยาลัย
- ไม่ซ า้ใครในพืน้ท่ี เป็นเอกลักษณ์
- สามารถใช้ได้ท้ังช่วงเช้าและค ่า
- สามารถต่อยอดเป็นกิจกรรมได้



2.REFRESH

จุดไฮไลต ์ถ่ายรูป

A3 ตลาดนัด

ของตกแต่ง = ตัวแทนผู้คนพืน้ที่

ซือ้โคม น ามาตกแต่ง

แนวคิดเดิม แนวคิดใหม่

ซือ้โคม ใหค้นพืน้ทีอ่อกแบบลวดลายโคม
ของตนเองด้วยเฉดสีโทนน า้เงนิ

เดก็นักเรียน > ผสานเป็นช่ัวโมง
ในพืน้ที ่          ศลิปะกไ็ด้

นักศกึษา
อาจารย์
บุคลากร

น ามาตกแต่ง

“ท าลายทรัพยศ์ิลป์”



2.REFRESH

จุดไฮไลต ์ถ่ายรูป



2.REFRESH A3 ตลาดนัด

จุดไฮไลต ์ถ่ายรูป

ช่วยใหค้นภายนอก
มาเดินรอเวลาช่วงค ่าเพือ่ดไูฟ



2.REFRESH A3 ตลาดนัด

จุดต้ังร้านค้า / ร้านอาหาร

ถนน ทางเดินหลังคาบริเวณ
ตั้งร้านค้า

บริเวณแนวทางเดนิรอบอาคาร
ตกแต่งกระจายตวัไปตามจุดตา่งๆ

เกิดเป็นการเดินตามหาลาย
โคมไฟทีต่ัวเองวาด



2.REFRESH A3 ตลาดนัด

จุดต้ังร้านค้า / ร้านอาหาร

ดนตรี / การแสดง / พดูคุยน่ัง / รับประทานอาหาร 



2.REFRESH

B อาคารศูนยก์ฬีาและแพทยแ์ผนไทย

VS.

พืน้ทีป่รับปรุง
โดยสถาปนิก

อาคาร

ZUMBA



2.REFRESH

B อาคารศูนยก์ฬีาและแพทยแ์ผนไทย

เต้น ถ่ายรูป กลับบ้าน



2.REFRESH

B อาคารศูนยก์ฬีาและแพทยแ์ผนไทย

เต้น
ถ่ายรูปโดย 

ชมรมถ่ายภาพ
ได้รูปสวยๆ
กลับบ้าน

ได้ 2 รูปร่าง
รูปภาพ



2.REFRESH

B อาคารศูนยก์ฬีาและแพทยแ์ผนไทย

- สร้างมุมถ่ายรูปโดยใช้เสาเป็นฉาก
- เชิญชวนชมรมถ่ายภาพ PSU PIX

อาจใหส้ิทธิ์เฉพาะคนทีท่ าแบบประเมินหรือ
มาครบจ านวนครัง้ทีก่ าหนด

ในอนาคตหลังจากปรับปรุง
ในส่วนแพทยแ์ผนไทยแล้ว



2.REFRESH

D อัฒจันทรส์นาม

ใช้สีแต่ละคณะในแต่ละแสตนด์
ช่วยสร้างสีสันให้กับพืน้ท่ีและสามารถ
เป็นมุมถ่ายภาพก่อน-หลัง ออกก าลังกาย



2.REFRESH

D อัฒจันทรส์นาม



2.REFRESH

D บริเวณทางเดนิ

แนวคิดในการออกแบบพืน้ทีค่ือ การสร้างเกม
ลักษณะ Ninja Warrior ผ่านไปในแต่ละ
ด่านเพือ่เข้าเส้นชัย

เดมิ ใหม่

เกม



2.REFRESH

D บริเวณทางเดนิ

วาดลวดลาย
บนทางเดนิ พร้อมตดิป้าย
อธิบายการเล่น +
สถติผู้ิท าเวลาเร็วทีสุ่ดไว้
อาจจัดเป็นกจิกรรม
Walkway Challenge
ผู้ทีท่ าเวลาเร็วทีสุ่ด
จะได้รับสทิธิพเิศษ
ในการใช้ศูนยก์ฬีา
หรือของรางวัล



ลายพืน้และป้ายบอกเส้นทาง
3.RECONNECT

3



ลายพืน้และป้ายบอกเส้นทาง
3.RECONNECT

แนวคิดคือ
การสร้างทางเดนิทีส่ะท้อนความเป็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยและสร้างการเรียนรู้ไประหว่างเดนิ-วิ่ง



ลายพืน้และป้ายบอกเส้นทาง
3.RECONNECT

100 ม. 1 ค า



ลายพืน้และป้ายบอกเส้นทาง
3.RECONNECT



พืน้ทีอ่่างน า้
4.RELAX

4

เป็นพืน้ทีม่ีความสงบใกล้กับธรรมชาติ
เหมาะกับการท าเป็น
- ลานโยคะ
- เรียนรู้สมุนไพรส าหรับเดก็
- กจิกรรมอาบป่า (Forest Bathing)



พืน้ทีอ่่างน า้
4.RELAX

ชานไม้



งานวิ่งการกุศล

มาราธอน

มาราธอน

ซติีรั้น

วิ่งกลางวัน

วิ่งกลางคืน

วิ่งป่า   วิ่งเขา
วิ่งเทรล

น่ังเหมอ่เฉยๆ
ริมอ่าง

วิ่งเข่ือน วิ่งสระ

พืน้ทีอ่่างน า้
4.RELAX

https://thematter.co/brief/184233/184233



มหาวิทยาลัย ชุมชน

REMINEREEXPERIENCE

RECONNECT



สรุปไอเดียงานออกแบบ : 
ส่วนพืน้ทีม่หาวทิยาลัย

1. ร้ัวชุมชน
2. ลานเด็กเล่น พืน้ทีถ่นน ปิดเพือ่ให้เด็กๆเล่น Play Street Funiveristy
3. ลานเด็กเล่น บริเวณสวนข้างสนาม : ท าด้วยห่วงยางง่ายๆ
4. ตลาดนัด : โคม ท าลายทรัพยศ์ิลป์
5. Zumba : เต้นได้รูปสวย
6. ทาสีอัฒจันทร์
7. ทางเดิน Walkway Ninja Warrior
8. ลายพืน้นานาชาติ
9. ป้ายบอกทาง
10.ชานไม้บริเวณอ่าง
11. กิจกรรมน่ังเหม่อริมอ่าง

สามารถท าไดง่้าย ใช้การทาสที าลวดลาย
ไม่มีงานโครงสร้างหรือการช่างทีซั่บซ้อน

ดูงบประมาณ
บุคลากรและความเหมาะสม


