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บทสรุปผู้บริหาร 
  

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ระยะเวลาดำเนินงาน 
ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 10 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
กิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ 2) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของ
นักท่องเที่ยว 3) เพื่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment) 4) 
เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่
สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ 5) เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการประเด็นกิจกรรมทาง
กายควบคู่กับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDS) 

วิธีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1) การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ 2) การประสาน
ความร่วมมือกับ 8 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคม 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
พ้ืนที่และสร้างร่วมมือ 5 ครั้ง 4) กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่และการสนับสนุนปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 6) การประชุมรับฟังความเห็นและการสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่าง หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น 
ภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนตัวแบบในพ้ืนที่ต่างๆ รวมถึงการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
ทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ 7) การประชุมเพื่อวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่  8) สรุป
โครงการและจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตให้

เป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ได้แก่ 1) ภาคการศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับคณะทำงานวิชาการ อาจารย์และทีมสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานพ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกาย จำนวน 26 ท่าน 2) ภาคท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับ
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต บุคลากรเทศบาลส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต 3) ภาคชุมชน ประสานความร่วมมือกับประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ประธานวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต 4) ภาคเอกชน ประสานความร่วมมือกับนายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดา
มันและอ่าวไทย  

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือ ดังนี้  
1) พื้นที่เขาหลักพังงา ได้ออกแบบเป็นพื้นที่สุขภาวะ Herb Food Center โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวและ

ชุมชนสามารถเพิ่มกิจกรรมทางกาย ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ ส่วนหน้าโครงการลานจอดรถ จะมีการประยุกต์ปรับรูปแบบ
ลานจอดรถให้เป็นพ้ืนที่ activity เช่น ถ้าไม่มีรถมาจอด ยังสามารถทำกิจกรรมทางกายในลานจอดรถได้ ส่วนที่ 2 คือ 
ส่วนของสระน้ำ น้ำพุร้อน และสนามหญ้าหน้าโครงการ จะเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและมีลู่เดินวิ่งรอบสระ
น้ำและสนามหญ้า ส่วนที่ 3 คือ ส่วนพื้นที่คลินิกแพทย์แผนไทย นอกจากจะเป็นที่สำหรับให้บริการในการรักษาแล้ว 



 

ยังเป็นที่สำหรับใช้จัดฝึกอบรมแพทย์แผนไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้บริการ เช่น ยา,น้ำมัน,ลูกประกบ และอ่ืนๆ ก็เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสมุนไพรในสวนสาธิตของโครงการ ส่วนที่ 4 คือ ส่วนพื้นที่ร้านอาหารเป็นยา (สมุนไพรเป็น
ยา, อาหารเป็นยา)/คาเฟ่เบเกอรี่สมุนไพรฯลฯ /ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น 
เครื่องสำอาง อาหาร ตำรับแพทย์แผนไทย อื่นๆ ส่วนที่ 5 คือ ส่วนพื้นที่สุขภาวะในการเรียนรู้สวนสาธิตสมุนไพร 
นอกจากนี้ได้ออกแบบพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงกับสวนสาธารณะหนองมูลตะกั่วอยู่ ศูนย์การแพทย์เขาหลัก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

2) พื้นที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ออกแบบพื้นที่ให้เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย 
เช่น พื้นที่โล่งอาคารศูนย์กีฬา ลานสาธารณะ เส้นทางเดินวิ่งที่เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบๆ พื้นที่โล่งบริเวณ
หอพักบุคลากรนักษาศึกษาสมารถเป็นพ้ืนทีปลูกผักปลอดสารพิษ พ้ืนที่สนามเด็กเล่น ทั้งนี้พ้ืนที่จะเปิดให้ชุมชนรอบๆ 
มหาวิทยาลัยเข้ามามีกิจกรรมทางกายในพ้ืนที่ได้  

3) พื้นที่ย่านเมืองเก่า ได้ออกแบบรูปแบบของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่มีความยืดหยุ่นให้มากยิ่งขึ้น โดย
ใช้แนวคิดเดินลัดเลาะรอบเมืองเก่า มี 4 แนวทาง ได้แก่ 1) การวางผังและออกแบบการเชื่อมโยงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการ
เดิน 2) การออกแบบพื้นที ่สาธารณะขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ และ Hidden Space ในย่าน เพื่อกระตุ้นการมี
กิจกรรมทางกายในละแวกบ้าน และจุดถ่ายรูปท่องเที่ยวแห่งใหม่ 3) ออกแบบรูปแบบกิจกรรมหมุนเวียน เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจ 4) การออกแบบที่มุ้งเน้นการสะท้อนอัตลักษณ์เพ่ือสร้างภาพจำของย่าน  

พ้ืนที่ย่านเมืองเก่ามีพ้ืนที่ออกแบบดังนี้ 1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณธนาคารชาร์เตอร์ 2) ลานอเนกประสงค์ 3) จุด
จอดรถ 4) บริเวณท่ีนั่งใน pocket park 5) พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว (Museum Park) 6) พ้ืนที่กระบี่ซอย1 7) บริเวณ
บ่อน้ำ 8) ตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต ถ.ระนอง-บ่านซ้าน (Market Park)  

4) พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน ไดอ้อกแบบลักษณะ Multi Sport Park พ้ืนที่สาธารณะที่ยืดหยุ่นรองรับ
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมทางกาย 3 ส่วนในพื้นท่ี ดังนี้ 1) พ้ืนที่ใช้กำลังน้อย (inactive) 2) พ้ืนที่
ใช้กำลังกายปานกลาง (moderate physical activity) 3) ใช้กำลังกายอย่างหนัก (vigorous physical activity) 
รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ ที่นั่งเล่นริมน้ำ ลานสเก็ต ลานใส่ใจสุขภาพ Routa การวิ่งและกิจกรรม แป้นซู้ดบาส เต้นซุม
บ้า และชิงช้า  

5) พื้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง ได้ออกแบบพื้นที่ในลักษณะ Family zone ศูนย์รวมของกิจกรรมครอบครัว 
เพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างช่วงวัยและสานสัมพันธ์สถาบันครอบครัวและชุมชน รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ 
พ้ืนที่เล่นกีฬา, ที่นั่งพักผ่อน/เล่นโดมิโน/XO, maze, กิจกรรมนันทนาการ จุดรวมตัวและอ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 
ความสำคัญ ประกอบด้วยสองส่วน 

1. ความจำเป็นในการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ 
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอมีสำคัญต่อการป้องกันโรค และ การสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการมี

พัฒนาการที่ดีตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ องค์การอนามัยโลกเน้นย้ำว่าการมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Active Living) 
เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจที่ดี โดยแนะนำว่า ผู้ใหญ่ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางขึ้นไป
อย่างน้อย 30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ และเด็กๆ ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางขึ้นไปอย่างน้อย 60 
นาทีต่อวัน 

ผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศของประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข พบว่า สถานการณ์  Covid-19 ทำให้คนไทยมีกิจกรรม
ทางกายเพียงพอลดลง ดังนี้ 

 
จากสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันให้

เพียงพอ รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่เพื่อให้ผู้คนได้มีกิจกรรมทางกายเป็นวิถีชีวิต องค์การอนามัยโลก
ได้กำหนดแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่ภายใต้ชื่อว่า เมืองน่าอยู่คือเมืองที่กระฉับกระเฉง (Healthy City is 
an Active City) ซึ่งเป็นการยกระดับการมีกิจกรรมทางกายของเมือง โดยการพัฒนาพื้นที่กายภาพ รวมไปถึงระบบ
การขนส่งที่เก้ือหนุนการเคลื่อนไหวร่างกาย (Active Transport) อาทิ การเดิน การข่ีจักรยาน และการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งสาธารณะ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้านบริการสุขภาพของเมืองแล้ว ยังส่งผลให้
เกิด พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่น่าดึงดูดมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ลดความแปลกแยกทาง
สังคม เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง และการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน 
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2. ความต้องการในการสร้างพ้ืนที่สุขภาวะของจังหวัดภูเก็ต 

ที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตมีรายได้สูงสุดในปี 2562 อยู่ที่ 442,891 ล้านบาท (โดยสัดส่วน 
84% มาจากภาคการท่องเที่ยวและบริการ)   ปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2561 อยู่ที่ 14.41 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 72 เปอร์เซ็นต์ หลังจากท่ีมีการระบาดของ Covid-19 ทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตได้รับผลกระทบ
อย่างมาก โดยมูลค่าการท่องเที่ยวช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมในปี 2562 เท่ากับ 210,635 ล้าน
บาท และในปี 2564 เท่ากับ 38,527 ล้านบาท ลดลง -81,709 %    

 
 
ทำให้กลุ่มภาคเอกชน ภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม ในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการรวมตัวกันและจัดทำแนว

ทางการฟื้นฟูแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต โดยในระยะสั้นต้องดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามาพำนักในจังหวัด
ให้มากที่สุด ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง กลุ่มแรงงานทักษะสูง  กลุ่มผู้อยู่อาศัยเป็นครอบครัว โดยเพิ่มกิจกรรม
การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเชิงรุก ส่วนแผนระยะกลาง เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเพิ่มรายได้จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมอื่น ๆ คู่ขนานไปกับการท่องเที่ยว ได้แก่ อุตสาหกรรม Health and Wellness อุตสาหกรรมการศึกษา  
อุตสาหกรรม Gastronomy  อุตสาหกรรม Sports and Events  อุตสาหกรรม Smart City 7 ด้าน ได้แก่ Smart 
Economy, Smart Tourism, Smart Health, Smart Safety, Smart Environment, Smart Education และ 
Smart Governance อุตสาหกรรมMarina อุตสาหกรรมส่งออกปลาทูน่า และในแผนระยะยาว ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 
ปี จังหวัดภูเก็ตควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนเป็นอันดับแรก รองลงมาคือยังคงต้อง
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล  และเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลำดับ
ถัดมาคือการเป็นศูนย์กลางการประชุมและการจัดนิทรรศการนานาชาติ การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และ การเป็นเมือง Digital 
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พ้ืนที่สุขภาวะและเอ้ือต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภูเก็ตในปัจจุบัน มีดังภาพต่อไปนี้ 
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จะเห็นว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเดิมท่ีเน้นการท่องเที่ยว

กระแสหลักเท่านั ้น เป็นการเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทั้งอุตสาหกรรม Health and Wellness อุตสาหกรรม Gastronomy  อุตสาหกรรม Sports and 
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Events  อุตสาหกรรม Smart City 7 ด้าน โดยการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งนี้จะทำให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดสุขภาวะ 
และจำเป็นที ่จะต้องมีการออกแบบเมืองให้รองรับการเป็นเมืองสุขภาวะ เป็นเมืองน่าอยู ่ และเป็นเมืองที่
กระฉับกระเฉง (Healthy City is an Active City) 

เพ่ือทำให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นบรรลุเป้าหมาย แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจึงได้ร่วมมือกับสถาบัน
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริม
สุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ร่วมกันจัดทำโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่ม
กิจกรรมทางกาย โดยมีวัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์(Conceptual framework) 
(ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนที่เกี่ยวข้องของแผนงาน) 

ลำดับ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจุดเน้นแผนหลัก 3 ปี 
(2565-2567) และจุดเน้น ปี 2565 

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

1 รณรงค์แนวทางการมีกิจกรรมทางกาย
ของคนทุกกลุ ่มวัยในยุค Next Normal พัฒนา
แนวทาง หรือรูปแบบการมีกิจกรรมทางกายในยุค
ชีวิตวิถีใหม่ จุดประกายให้เกิดวัฒนธรรมของการใช้
ชีวิตที่กระฉับกระเฉง  

ช่วง Covid-19 PA ลดลงทุกกลุ ่มวัย 
พื้นที่ภูเก็ตจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนในพื้นที่และ
นักท่งเที่ยว โดยจุดประกายให้เกิดวัฒนธรรม
การมี PA โดยการปรับให้เมืองภูเก็ตเป็นแหล่ง
สร้างเสริมสุขภาวะและส่งเสริม PA  

2 มหกรรมสุขภาพออนไลน์ให้เกิดขึ้นและต่อ
ยอดในอนาคต 

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพที ่ดี 
เพ่ือสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ 

 
- 

3 สร้างการรับรู ้ก ิจกรรมทางกายในระดับ
สาธารณะ สร้างการรับรู ้กิจกรรมทางกายในยุค 
Next Normal ในระดับสาธารณะเพื ่อเพิ ่มความรู้ 
ความตระหนักสร้างวัฒนธรรมกิจกรรมทางกาย  

เพ ิ ่ มการร ับร ู ้ ในกล ุ ่ มผ ู ้ ม ีส ่ วน ได้
เส ีย  (Stakeholders) สำค ัญท ุกกล ุ ่ มท ั ้ งรัฐ 
เอกชน ท้องถิ่น ประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

4 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กวัย
เรียนทั้งในบ้าน โรงเรียน ชุมชนอย่างมีคุณภาพ/
ปลอดโรค/ปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมทางกายใน
กลุ่มเด็กวัยเรียน-ทั้งในบ้าน โรงเรียน ชุมชนอย่างมี
คุณภาพ/ปลอดโรค/ปลอดภัย 

 
- 

5 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มเสี่ยง/กลุ่ม
ท ี ่ม ีการเคลื ่อนไหวน้อย และกล ุ ่มเปราะบาง 
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มการเคลื่อนไหวน้อย
และกลุ่มเปราะบาง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเน้น
และผลักดันให้เกิดการวางรากฐานและการขยายผล  

- 
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ลำดับ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจุดเน้นแผนหลัก 3 ปี 
(2565-2567) และจุดเน้น ปี 2565 

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

6 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/ลดพฤติกรรม
เนือยนิ ่งในสถานประกอบการ โปรแกรมองค์กร
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย , พัฒนาศักยภาพผู ้นำ
ส่งเสริมสุขภาวะ เน้นความร่วมมือในระดับนโยบาย  

 
- 

7 พัฒนาและขยายผลต้นแบบเมืองสุขภาวะ
เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ ขยายผลต้นแบบ ผลักดันให้
เกิดนโยบายหรือแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือวางรากฐานของเมืองสุขภาวะ  

เป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะของประเทศ
และในระดับนานาชาติเป็นศูนย์เรียนรู ้ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8 พัฒนาระบบสนับสนุน และนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง ระบบเฝ้า
ระวังสถานการณ์ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ด้าน
กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมทางสุขภาพในมิติที่
เกี ่ยวข้อง กลไกผลักดันให้เกิดนโยบาย มาตรการ
หรือกลไกขยายผลนโยบาย  

เป็นการวางระบบสนับสนุนและระบบ
การขับเคลื่อน โดยเป็นการบูรณาการทำงาน
ร่วมกัน ระหว่างราชการ ท้องถิ ่น ว ิชาการ 
ชุมชน และผู้ประกอบการภาคเอกชน   

 
วัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินงาน 

1. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 
2. เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอของนักท่องเที่ยว 
3. เพ่ือสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment) 
4. เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการ

ส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ 
5. เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการประเด็นกิจกรรมทางกายควบคู่กับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารนำไปสู่การลด

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
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ตัวช้ีวัดครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ 
วัตถุประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
1.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรม

ทางกายอย่างเพียงพอ 
 

1.ประชาชนที่มีภาวะเนือยนิ่งมีกิจกรรมทาง
กายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรม
ทางกายใน 5 พ้ืนที่) 

2.ประชาชนที่มีกิจกรรมทางกายอยู่แล้ว เพ่ิม
การมีกิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ ร้อยละ 10 
(วัดจากกลุ่มท่ีมาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่) 

2.เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของนักท่องเที่ยว 

1.นักท่องเที ่ยวที ่เข้ามาใน 5 พื้นที ่ เข้าร่วม
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20  

 
3.เพื ่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที ่มี

สภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง (Active Environment) 
1.ใน  5 พ ื ้ นท ี ่ ม ี แ ผนและ โคร งการปรั บ

สภาพแวดล้อมและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง 

4.เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับเครือข่ายและ
กลไกทางสังคมในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบใน
การส่งเสริมพื ้นที ่สุขภาวะเพื ่อเพิ ่มกิจกรรมทางกาย
ระดับประเทศและนานาชาติ 

1.มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
ภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และภาคการศึกษา ในการ
พัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุข
ภาวะเพื ่อเพิ ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและ
นานาชาติ   

2.มีแผนในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบใน
การส่งเสริมพื ้นที ่สุขภาวะเพื ่อเพิ ่มกิจกรรมทางกาย
ระดับประเทศและนานาชาติ 

5.เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการประเด็นกิจกรรม
ทางกายควบคู่กับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารนำไปสู่
การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

1.แผนและโครงการใน 5 พื้นที ่ มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมพื้นถ่ิน 
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ส่วนที่ 2 วธิีการดำเนินงาน 
 

พื้นที่เป้าหมายในเมืองภูเก็ตที่จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกาย 
1. พ้ืนที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง ที่จะมกีิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร 
2. พื้นที่ย่านเมืองเก่า ที่จะมีกิจกรรมการเดิน การละเล่น อาหาร และเป็นโครงข่ายเชื่อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง

กายในเขตเมือง 
3. พื้นที ่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที ่จะมีกิจกรรมเดิน วิ ่ง จักรยาน 

การละเล่น กีฬา อาหาร 
4. พ้ืนที่ศูนยก์ีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่จะมีกิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถนะร่างกายโดย

กีฬา การละเล่น และ ศาสตร์แพทย์แผนไทย 
5. พื้นที่ในโรงแรม ที่จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น อาหารและ ศาสตร์แพทย์

แผนไทย  
 
กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบใน

การส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 
1. ภาคเอกชน :  สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที ่ยว

จังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ 
2. ภาคท้องถิ่น :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ต 
3. ภาคชุมชน  :   ชุมชนย่านเมืองเก่า 
4. ภาคการศึกษา :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   

 
วิธีการดำเนินงาน 

1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่างเป็นต้นแบบในลักษณะต่างๆ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

- พ้ืนที่สาธารณะริมชายหาด 
- การเชื่อมต่อพ้ืนที่สาธารณะของเมือง 
- เส้นทางจักรยาน  
- เส้นทางเดินท่องเที่ยว 
- พ้ืนที่สาธารณะย่านเมืองเก่า  
- สนามกีฬา 
- พ้ืนที่สุขภาวะในอาคาร  
- พ้ืนที่สาธารณะนอกอาคาร : การใช้พื้นท่ีระหว่างอาคารเป็น Public Space  
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ผลการทบทวนจะได้ร่างตัวแบบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบ 

1) พ้ืนที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง  
2) พ้ืนทีย่่านเมืองเก่า  
3) พ้ืนที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9   
4) พ้ืนที่ศูนยก์ีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
5) พ้ืนที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม  

2. การประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตให้
เป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกาย   

2.1) การประชุมเพ่ือสร้างเป้าหมายร่วมและการก่อตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการทำงานโครงการ (Project Road map) 

3.  การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือ 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามพ้ืนที่ 
     ดังนี้ 

3.1) พ้ืนที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง  
3.2) พ้ืนทีย่่านเมืองเก่า  
3.3) พ้ืนที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9   
3.4) พ้ืนที่ศูนยก์ีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
3.5) พ้ืนที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม  

4. กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่และการสนับสนุนปฏิบัติการในพ้ืนที่ทั้ง 5 พ้ืนที ่
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการทบทวนและสรุปแบบพ้ืนที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย จำแนกตามพ้ืนที่ 
6. การประชุมรับฟังความเห็นและการสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่าง หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน 

ภาคผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนตัวแบบในพ้ืนที่ต่างๆ รวมถึงการนำไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั้งในพ้ืนที่
และต่างประเทศ 

7. การประชุมเพ่ือวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพ้ืนที่ 
8. การสรุปและจัดทำรายงาน 

 
ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนเข้ามาในพื้นที่เพ่ือการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ 
2. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่ มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในขณะที่อยู่ใน

เมืองภูเก็ต 
3. เกิดเครือข่ายและกลไกทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่องให้เป็นเมืองที่มี การส่งเสริม

พ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกาย โดยมีแผนการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน 
4. เป็นเมืองต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ในการส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกายในระดับนานาชาติ  
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 ระยะเวลาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 สิงหาคม 2565 รายละเอียด ดังนี้  

 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
1) ผลการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบท้ังในและต่างประเทศ  
พื้นที่เป้าหมายในเมืองภูเก็ตที่จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 

1) พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง  
  กรณีศึกษาเมืองต้นเเบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมชายหาด 

ในการศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณริมชายหาด เพ่ือศึกษาวิธีการและแนวทางตัวอย่างการจัดทำพ้ืนที่

บริเวณริมชายหาด เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับพ้ืนที่ริมชายหาด ตลอดจนการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่เมือง 

โดยมีประเด็นหลักในการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ แนวคิดการออกแบบพัฒนาพื้นที่ริมชายหาด การจัดการพื้นที่ 

รูปแบบกิจกรรมทางกาย วัสดุในการออกแบบ เเละกลไกในการพัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วยกรณีศึกษาใน

ประเทศไทย จำนวน 1 โครงการ เเละกรณีศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ ซี่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) กรณีศึกษาเมืองต้นเเบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมชายหาดในประเทศไทย 

(1) โครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่นำร่องเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี 

ที่ตั้ง : ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

เเนวคิดเเละรายละเอียดการออกแบบ : โครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาพื้นที่สาธารณะ โดยการสร้างรากฐานให้ชุมชนมีความมั่นคงเเละเข้มแข็ง ผ่านการพัฒนาชุมชนเเละ

กระบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้ออกแบบมีเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ชุมชน

ทั้งหมด 3 ประเด็น ได้เเก่ 1.ชุมชนที่มีพ้ืนที่สาธารณะที่มีความต้องการพัฒนา 2.หน่วยงานท้องถิ่นมีความสนใจ

ในเรื่องสุขภาวะชุมชน และ 3.ความพร้อมของคนในชุมชน พื้นที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จึงได้เป็นหนึ่ง

ในพื้นที่นำร่องต้นเเบบ ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนริมทะเลที่อยู่ภายใต้การดูเเลของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ซึ่ง

พ้ืนที่เเห่งนี้เปรียบเสมือนพ้ืนที่หัวใจของชุมชน ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจเเละสังคม ชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพ

การประมงเเละการค้าในบริเวณริมหาด ซึ่งเดิมพ้ืนที่แห่งนี้เป็นเพียงพ้ืนที่จอดรถ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ส่งผล

ให้พ้ืนที่ในบริเวณหาดถูกบดบังทัศนียภาพ เเละทำให้พื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ โครงการนี้เป็นการ

ดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวเเทนชุมชน กลุ่มพ่อค้าเเม่ค้า กลุ่มกิจกรรม หน่วยงานท้องถิ่น 

เเละกลุ่มนักท่องเที่ยว ทำให้เเนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เเห่งนี้เป็น  “การพัฒนาพ้ืนที่นันทนาการริมชายหาด 

เพ่ือเศรษฐกิจชุมชนหาดเจ้าสำราญ” พ้ืนที่เจ้าสำราญมีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 7 ไร่ ภายใต้ 3 เเนวคิดการออกแบบ 

ดังนี้ 
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▪ การเชื่อมพื้นที่ชายหาด เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการใช้งานพื้นที่ ตั ้งเเต่ทะเล ชายหาด    

ชานพักผ่อนหย่อนใจ ต่อเนื่องไปจนถึงสวนสุขภาพใต้ต้นไม้ 

▪ พ้ืนที่เเสดงอัตลักษณ์ของชุมชน เเละพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม สังคม เเละประเพณี 

▪ เปลี่ยนพื้นที่จอดรถให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ โดยการเชื่อมต่อทะเลเเละลานสุขภาพของชุมชน 

ส่งเสริมการเปลี่ยนพ้ืนที่ว่างให้เป็นพ้ืนที่กิจกรรมของชุมชนเเละนักท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) กรณีศึกษาเมืองต้นเเบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมชายหาดในต่างประเทศ  

(1) โครงการ Tel Aviv's Central Promenade Renewal, Tel Aviv, Israel 

ที่ตั้ง : Tel Aviv, Israel 

เเนวคิดเเละรายละเอียดการออกแบบ : เมือง Tel Aviv เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่เมืองกับพื้นท่ีชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนเเปลงตลอดเวลา ซึ่งเเนวคิดการออกแบบมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงทางกายภาพในบริเวณทางเดินริมชายหาดที่ทำหน้าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับชายหาด โดย

โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญคือ “การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้คนในย่านสามารถเดินเชื่อมต่อได้อย่าง

อิสระ” ซึ่งการออกแบบในบนิเวณทางเดินจะเป็นการออกแบบในรูปแบบของระเบียงไม้ พร้อมทั้งการมีพ้ืนที่นั่ง

พักผ่อนริมชายหาด พ้ืนที่ร่วมเงาขนาดใหญ่ สนามกีฬาอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ตลอดจนการออกแบบ

บันไดท่ีนั่งเล่น เเละทางลาดยาวตลอดเเนวริมชายหาด เพ่ือเปิดรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มวัย พ้ืนที่เเห่งนี้จะทำให้พ้ืนที่

ทัศนียภาพพื้นที่นำร่องเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 
ที่มา : URBAN CREATURE 
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ชายหาดมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เป็นการลดความเเบ่งเเยกระหว่างพ้ืนที่เมืองกับพื้นท่ีชายหาด ซึ่งถือ

เป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนา อีกท้ังการออกแบบที่คำนึงถึงสภาพเเวดล้อม เเละความสอดคล้องของบริบทเป็น

สำคัญ โดยโครงการนี้ได้ทำการวางเเผน เเละจัดสรรพื้นที่ระหว่างพ้ืนที่กิจกรรมชายหาด เเละกิจกรรมทางธุรกิจ

ได้อย่างลงตัว ด้วยการออกแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดกว้าง และลักษณะเฉพาะของเมือง  

ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ชายหาดนี้ถือเป็นโครงการที่สร้างความเปลี่ยนเเปลงให้กับเมือง Tel Aviv 

เป็นอย่างมาก เนื่องจากการออกแบบที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ทางธรรมชาติ โครงสร้างสถาปัตยกรรม 

และพ้ืนที่เมือง เกิดเป็นพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยความหลากหลาย และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่ซึ่งมีผู้คนมากหน้าหลาย

ตา เช่น กลุ่มนักกายกรรม ผู้เล่นเกมส์กระดาน ครอบครัว เเละนักวิ่ง เป็นต้น ส่งผลให้ทางเดินนี้เปรียบเสมือน

พ้ืนที่ทางสังคมที่ทุกคนสามารถเเสดงตัวตนได้อย่างอิสระ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 TEL AVIV'S CENTRAL PROMENADE RENEWAL 
ที่มา : ARCHDAILY 
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(2) โครงการ Vinaròs Promenade ,Vineros, Spain 

ที่ตั้ง : Vineros, Spain 

เเนวคิดเเละรายละเอียดการออกแบบ : เมือง Vinero ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูมิภาควาเลนเซีย 

ในช่วงศตวรรษที่ 20 การขยายตัวของเมืองทำให้การออกแบบทางเดินริมชายหาด เป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญ

ที่จะสร้างสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เมืองเเละชายหาดไว้ด้วยกัน ในลำดับถัดมาทางเดินริมชายหาดเป็นองค์ประกอบ

สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เนื่องจากทางเดินเเห่งนี้จะเปิดโอกาสสำคัญในการสร้างพื้นที่สาธารณะที่มี

คุณภาพให้กับเมือง ซึ ่งทางเดินริมชายหาดเเห่งนี้เป็นเสมือนพื้นที ่ที ่รวมความหลากหลายไว้อย่างลงตัว 

ประกอบด้วย พื้นที่ร้านค้า พื้นที่เเสดงออกทางความคิด พื้นที่คอนเสิร์ต พื้นที่ฉายภาพยนตร์กลางเเจ้ง ซึ่ง

โครงการ Vinaròs Promenade เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุกคนในเมืองสามารถเข้าถึงพื้นที่ริมชายหาดได้ 

เเละไม่ได้เป็นเพียงเเค่เส้นทางสัญจร โดยการออกแบบจะเป็นการนำกำเเพงคอนกรีตออกจากพ้ืนที่ เพ่ือลดการ

เเบ่งเเยกของพ้ืนที่ ตลอดจนการออกแบบโครงสร้างบนทางเท้าในลักษณะของเสาสีเเดงที่กระจายทั่วพ้ืนที่ หรือ

ที่เรียกว่า Pole of Attraction ซึ่งสิ่งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนในเมือง เช่น เป็นที่นั่งพัก เครื่องเล่นเด็ก 

จุดนำทาง เเละจุดถ่ายรูป เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายคือ การส่งเสริมให้คนในเมืองเป็นส่วนหนึ่ง

กับพื้นที่ชายหาด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เเละการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งการออกแบบ

ดังกล่าวมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสร้างภาพจำ เเละชีวิตชีวาให้กับเมือง 

 

 

VINARÒS PROMENADE 
ที่มา : GUALLART 
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2) พื้นที่ย่านเมืองเก่า 
กรณีศึกษาเมืองต้นเเบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่า 
ในการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่า เพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางตัวอย่างการพัฒนา ฟื้นฟู และ

อนุรักษ์พื้นที่ย่านเมืองเก่า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเมือง โดยมีประเด็นหลักในการศึกษา 5 ด้าน 

ได้แก่ แนวคิดการออกแบบพัฒนา การจัดการย่าน รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบท กลไกในการขับเคลื่อนการ

พัฒนา และรูปแบบบกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในย่าน ประกอบด้วยกรณีศึกษาในประเทศไทย จำนวน 2  

โครงการ  เเละกรณีศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 3 โครงการ ซี่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) กรณีศึกษาเมืองต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าในประเทศไทย 

(1) โครงการย่านจีน ถิ่นบางกอก (Bangkok Chinatown World Heritage) 

ที่ตั้ง : ย่านตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ :   โครงการย่านจีนถิ ่นบางกอก (Bangkok Chinatown World 

Heritage) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

เเละสถาบันอาศรมศิลป์ โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งเเต่ พ.ศ.2555 ภายใต้เเนวคิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านไชน่าทาวน์ 

เขตสัมพันธวงศ์ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม สร้างคุณค่า ส่งเสริมการค้า 

VINARÒS PROMENADE 
ที่มา : GUALLART 
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ปรับปรุงกายภาพ พัฒนาพื้นที่สาธารณะที่สร้างเสริมสุขภาพเเละเอื้อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มเเข็ง เเละ

สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการออกเเบบเเละฟ้ืนฟูสภาพเเวดล้อมท่ี ตอบโจทย์คนในพ้ืนที่เป็นสำคัญ  

โดยการดำเนินการโครงการมีรูปแบบการดำเนินงานผ่านการเข้าไปสำรวจและสอบถามคนในพื้นที่ เพ่ือ

สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เเท้จริงของย่าน พร้อมทั้งเรียนรู้เเละเเก้ไขปัญหาไปพร้อมกับคนในย่าน ซึ่งจากการจัดทำ

กระบวนการมีส่วนร่วม จึงพบว่าโจทย์สำคัญในการพัฒนาคือ  “เราจะพัฒนาพ้ืนที่อย่างไร ที่ทำให้ลูกหลานของเรา

ยังคงอยู่ในพื้นท่ี ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงสืบทอดต่อไป” ดังนั้นการพัฒนาจึงมุ่งเน้น 6 ประเด็นสำคัญ ได้

เเก่ (1) วัฒนธรรม (2) ภูมิทัศน์ของย่าน พ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่สีเขียว (3) รองรับผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดี (4) กลไกการ

ทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย (5) การเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เเละ (6) ความมั่นคงทางท่ีอยู่อาศัย 

ซึ่งการออกแบบจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมย่านดังกล่าวสู่ย่านเเห่งการเดิน เพื่อส่งเสริมให้คนเมืองเกิดการเดินมาก

ยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ออกแบบเล็งเห็นว่าการเดิน คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการฟื้นฟูย่าน เพราะว่าการเดินจะ

ทำให้ผู้คนได้สัมผัส เรียนรู้ เเละเกิดปฏิสัมพันธ์ ในขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมสุขภาพ ลดการใช้พลังงาน เเละลด

มลพิษจากการสัญจร นอกจากนี้ผู้ออกแบบได้พบว่าย่านเมืองเก่าเเห่งนี้มีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ คือการขาดเเคลนพ้ืนที่

สาธารณะ เนื่องจากการเป็นย่านที่พักอาศัยหนาเเน่น ส่งผลให้ชุมชนมีความต้องการพื้นที่สาธารณะสูง ระหว่างการ

ดำเนินโครงการ ผู้ออกแบบจะพบเห็นการใช้งานบนพื้นที่ดาดฟ้าเป็นพื้นที่ออกกำลังกายเเทนบนพื้นที่สาธารณะทั่วไป 

ทางโครงการจึงได้ทำการทดลองเปลี่ยนพื้นที่รกร้างที่ถูกไฟไหม้ในบริเวณชุมชนโปลิศสภา ในโครงการนิทรรศการ 

Bangkok Design Week 2019 สวนตรงนี้จึงกลายเป็นพื้นที่ที่ให้ศิลปินเข้ามาจัดแสดงงานศิลปะ และได้กลายเป็น

พื้นที่กลางของชุมชนต่อไป ตลอดจนการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ตลาดน้อยที่อยู่ในซอยภาณุรังษี  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้

กลายเป็นพื้นที่กลางที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เป็นที่สาธารณะที่เด็ก ๆ สามารถเข้ามาทำกิจกรรมได้ เข้าไปเล่น

สเกตบอร์ด และนั่งพักผ่อนหย่อนใจ  

ผลผลิตโครงการ : โครงนี้ได้ผลผลิตสำคัญที่เกิดจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมคือ 10 เส้นทางน่าเดินใน 

“ไชน่าทาวน์” ที่เชื่อมโยงจุดตัดการสัญจร ผ่านชุมชนและที่ตั้งมรดกวัฒนธรรมสำคัญของย่านมากกว่า 48 จุด ผ่าน

มุมมองของเจ้าบ้านอย่างชุมชน เกิดเป็นแอพพลิเคชั่น “เดินไชน่าทาวน์” (walk.in.th) ขึ้น ภายใต้แนวคิด “สารานุกรม

ชุมชน” ที่รวบรวมข้อมูลด้านความรู้และประวัติศาสตร์ของชุมชน พร้อมทั้งการเป็นระบบพาเดินเที่ยวที่ใช้งานผ่าน

เว็บไซต์ ทำหน้าที่เป็นระบบนำทางช่วยเหลือด้านการเดินท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมหรือเทศกาลอื่น ๆ ใน

ย่านแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมภายในพื้นที่ และเป็น

เสมือนพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ที่เชื่อมคนในย่านเเละผู้มาเยี่ยมเยือนเข้าหากัน 
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ย่านตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
ที่มา : FACEBOOK ยา่นจีน ถิ่นบางกอก 

หนึ่งในเส้นทางน่าเดินในย่านไชน่าทาวน ์
ที่มา : FACEBOOK ยา่นจีน ถิ่นบางกอก 
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(2) โครงการสกลจังซ่ัน จังหวัดสกลนคร 

ที่ตั้ง : ย่านเมืองเก่าสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : โครงการสกลจังซั่น เป็นโครงการงานเทศกาลสร้างสรรค์ย่านเมือง

สกลนคร ผ่านเเนวคิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท่ารอบเมืองสู่ย่านสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเชิญชวนคนเดินเที่ยวย่าน โดยการ

เชื่อมเส้นทางการเดินในย่านเมืองเก่า รวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนในย่านทั้งคน รุ่นเก่าเเละรุ่นใหม่ ด้วย

ความร่วมมือของหลายภาคส่วน ได้เเก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจท้องถิ่น เเละศิลปินภายในย่าน 

โครงการนี้มีเป้าหมาย คือการยกระดับศักยภาพของพื้นที่ไปสู่การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จึงเกิดเป็นกิจกรรมที่ให้

ทุกคนมาร่วมกันสำรวจย่าน เละทำความรู้จักกับเรื ่องราวในมิติต่าง ๆ ของเมืองเก่าสกลนคร ซึ่งกิจกรรมภายใน

โครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ จังซั่น Walk : กิจกรรมชวนเดินตามเส้นทางย่านเมืองเก่าสกลนคร เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต สำรวจเมือง ด้วย

การเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ เพ่ือเป็นการเเสดงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าใน

ย่านเมืองเก่า 

▪ จังซั่น Gallery : นิทรรศการภาพวาดโดยกลุ่มศิลปิน เป็นการจัดเเสดงวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม เรื่องราว

ประวัติศาสตร์ ผ่านการบอกเล่าของคนสกลนคร ซึ่งจัดเเสดงภาพวาดตลอดเส้นทางเดินในย่านเมืองเก่า

สกลนคร เช่น เรื่องราวประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ งานผ้าคราม การค้า เเละอาหาร

พ้ืนถิ่น เป็นต้น    

นิทรรศการย่านตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
ที่มา : FACEBOOK ยา่นจีน ถิ่นบางกอก 
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▪ จังซั่น Design Showcase : พื้นที่เเสดงผลงานนิทรรศการศิลปะ งานออกแบบ งานผลิตภัณฑ์ที่เเสดง

การต่อยอดวัสดุภายในท้องถิ่น ตลอดจนการรวบรวมผลงานนักศึกษาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที ่

▪ จังซั่น Eats : กิจกรรมที่รวบรวมอาหารในย่านเมืองเก่า ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอาหาร

ในท้องถิ่น เเละกลุ่มโครงการ E-San Gastronomy เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อาหารท้องถิ่นอีสาน เเละอาหารท้องถิ่นอีสานรูปแบบใหม่  

▪ จังสั่น Market : ตลาดนัดศิลปะที่รวบรวมสินค้าท้องถิ่น เเละงานหัตถกรรม พร้อมทั้งเปิดเป็นพื้นที่เวิร์ก

ชอป 

▪ จังซั่น Music : พ้ืนที่ฟังดนตรีสร้างสรรค์จากกลุ่มศิลปินเเละนักดนตรี ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรี

พ้ืนบ้านเเละดนตรีร่วมสมัย 

▪ จังซั่น Activity : ภายในโครงการนี้ได้ได้มีการจัดกิจกรรมหมุนเวียน ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มภาคีเครือข่าย

จังหวัดสกลนคร เช่น กิจกรรม Learn and Play ที่เป็นการจัดการเเละปรับปรุงสภาพเเวดล้อมในพื้นที่

ย่านเมืองเก่าที่เอ้ือต่อการเข้าถึงทุกคน ผ่านความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ ด้วยการสร้างพ้ืนที่ทดลอง 

โดยการออกแบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการกระตุ้นการเดินเท้าในเมือง เป็น

ต้น 

ทั้งนี้ โครงการสกลจังซั่นได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองเก่า ผ่านการขับเคลื่อนเมืองสู่ย่านสร้างสรรค์ โดย

การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กำลังจะหายไป เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ 

ในเเนวคิดดังกล่าวทำให้เกิดการกระตุ้นกลุ่มคนรุ่นใหม่กลับมาประกอบอาชีพในพื้นที่บ้านเกิด เพื่อนำองค์ความรู้มา

พัฒนาสร้างสรรค์บ้านเมืองผ่านการผสมผสานสิ่งใหม่กับสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งโครงการนี้เป็นการเปิดพ้ืนที่ของเมืองเก่าสกลนคร

สู่สาธารณชนมากขึ้น นอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการนี้ยังส่งผลให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ใ นสังคม เเละการ

ร่วมมือของคนในเมือง เพื่อที่จะให้เมืองเก่าสกลนครนั้นเป็นเมืองน่าอยู่ที่คนรุ่นเก่าเเละคนรุ่นใหม่อยู่ร่วมกันอย่างลง

ตัว   
 
 

 

แผนที่งานนิทรรศการสกลจังซ่ัน 
ที่มา : THE CLOUD 
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บรรยากาศงานนิทรรศการสกลจังซ่ัน 
ที่มา : THE CLOUD 

กิจกรรม LEARN AND PLAY 
ที่มา : THE CLOUD 
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2.2) กรณีศึกษาเมืองต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าในต่างประเทศ 

 (1) โครงการ Skopje Light Art District (SkLAD), เมืองสโกเปีย ประเทศมาซิโดเนียเหนือ 

ที่ตั้ง : เมืองสโกเปีย ประเทศมาซิโดเนียเหนือ 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : เมืองสโกเปีย หนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศ   ชิโดเนีย
เหนือ เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการจัดทำโครงการ Skopje Light Art District (SkLAD) ซึ่งเป็นงานเทศกาลแสง
ไฟครั้งแรกให้กับเมือง โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ROCK Project ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 13 
ประเทศ 10 เมือง 32 ภาคีความร่วมมือ ได้แก่ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ภาคีเครือข่ายโดยรอบ
พื้นที่ และผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งสหภาพยุโรป ผ่านวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมืองใน
ประวัติศาสตร์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม วิถีชีวติความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่พัฒนาด้วยนวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน    

โดยภายในงาน ได้มีการรวบรวมที่ทำการออกแบบแสงสี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์
ของผู้คนในเมืองผ่านการออกแบบแสงสี ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพและคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมของซ่อนตัวอยู่ใน
พ้ืนที่ โดยกลุ่มศิลปินและนักออกแบบ ได้ทำการออกแบบผลงาน ที่สอดคล้องกับบริบทของย่านเป็นสำคัญ ผ่านผลงาน
ศิลปะในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอื่น ๆ เช่น ผลงานจากตรวจจับอารมณ์ของผู้เข้าร่วม
งาน และการแปลความหมายออกมาในรูปแบบของสี เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า “แสง” เป็นอีก
หนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กัยพ้ืนที่สาธารณะ อีกม้ังเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ท่ีดีให้กับเมือง  

 
 

SKOPJE LIGHT ART DISTRICT (SKLAD) 
ที่มา : SLOBODENPECAT 
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(2) โครงการ Discussion Island Lobby, เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 

ที่ตั้ง : เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม  

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : โครงการ Discussion Island Lobby หนึ่งในโครงการของ Nuovi 
Committenti หน่วยงานที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มศิลปิน ชุมชน พลเมือง นักขับเคลื่อนเมือง ให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพ่ือทำการออกแบบมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งเป็นการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ ไป
จนถึงการพัฒนาย่าน และเมือง โดยโครงการดังกล่าวเป็นการฟ้ืนฟูสภาพอาคารเก่าที่ถูกออกแบบในช่วงต้นศตวรรษที่ 

SKOPJE LIGHT ART DISTRICT (SKLAD) 
ที่มา : SLOBODENPECAT 

SKOPJE LIGHT ART DISTRICT (SKLAD) 
ที่มา : SLOBODENPECAT 
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20 ที่ในปัจจุบันเป็นอาคารที่พักอาศัย แต่ด้วยปัญหาความไม่ปลอดภัยของอาคาร ทั้งแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ และ
โครงสร้างอาคารที่เสื ่อมโทรม จึงต้องมีการฟื้นฟูและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยและคนในเมือง ผ่าน
กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างผู้พักอาศัย ชาวเมือง และนักออกแบบ ซึ่งมีโจทย์สำคัญในการออกแบบ 
คือ “การออกแบบที่คงคุณค่าของอาคารเก่าท่ีมีความสำคัญต่อเมือง ผ่านการออกแบบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม”  

โดยการออกแบบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การออกแบบรูปทรงเรขาคณิตด้วยสีสันที่โดดเด่น ทดแทนกระจก
เดิมที่เสื่อมโทรม (2) การสร้างความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัย ผ่านการออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร ทั้งนี้ การ
ฟื้นฟูอาคารนี้ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมไว้ แต่มุ่งเน้นการเพิ่มเติมสีสันที่สร้างเอกลักษณ์และภาพจำใหม่กับยา่น 
อีกท้ังการฟ้ืนฟูนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงทางกายภาพ แต่ยังเป็นการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของชาวเมือง ตลอดจนเกิด
เป็นความร่วมมือสำคัญที่สร้างสภาพแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ และยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้กับเมือง   

 
Discussion Island Lobby 

ที่มา : Nuovi Committenti 

 (3) Bras Basah Bugis, Singapore  

ที่ตั้ง : Bras Basah Bugis, Singapore  

เเนวคิดเเละรายละเอียดการออกแบบ : เมืองสิงคโปร์ ที่ใจกลางเมืองอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม เเละมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมือง บนเเนวความคิดท่ีว่า 

“การสร้างสมดุลชีวิตของเมืองสิงคโปร์” ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มากขึ้นและความซับซ้อนที่เพ่ิมขึ้นตาม

การขับเคลื่อนของโลก จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างพื้นที่ทางกายภาพที่สามารถรองรับความหลากหลาย 

เเละการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม ซึ่งนอกเหนือจากการออกแบบทางกายภาพที่ดีแล้ว พ้ืนที่สามารถเชื่อมต่อกับบุคคล

และชุมชนได้อย่างลงตัว ในการแบ่งปันประสบการณ์ และการสร้างความทรงจำของมรดกร่วมกัน โดยพื้นที่ย่าน Bras 

Basah Bugis ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ของการพัฒนาย่านทางศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองสิงคโปร์   เนื่องจากย่าน Bras 

Basah Bugis ย่าน Fort Canning และ ย่านCivic District เป็นย่านที่รวบรวมผลงานศิลปะและวัฒนธรรมไว้มากมาย 
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รวมถึงสถานที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาย่าน คือการเพิ่มพื้นที่

สวนสาธารณะใหม่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนน เพื่อเชื่อมโยงย่านทั้ง 3 ย่านได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเชิญชวนผู้

มาเยือนเดินสำรวจศิลปะที่มีชีวิตชีวาภายในเมือง ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนาย่าน Bras Basah Bugis ดังนี้ 

▪ Bras Basah Bugis Arts Belt บริเวณ Bencoolen Street : การออกแบบพื้นที่ทางเท้าให้กว้างขวาง

มากขึ้น พร้อมทั้งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์บนทางเท้า ผ่านการออกแบบโดยนักเรียน นักศึกษา ซึ่ง

เป็นการสร้างพ้ืนที่ให้ผู้คนได้เดิน เเละพบปะมากข้ึน เกิดเป็นการเเลกเปลี่ยนทางสังคม 

▪ Bras Basah Bugis Arts Belt บริเวณ Queen Street : การปรับปรุงทางเดินเท้าและการขยาย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือสร้างพ้ืนที่จัดแสดงเเห่งใหม่สำหรับงานศิลปะและวัฒนธรรมของเมือง 

▪ Bras Basah Bugis Arts Belt บริเวณ Waterloo Street : การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนใหม่ เพ่ือ

ส่งเสริมการเดินที่สะดวกสบาย ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานจะเพลิดเพลินไปกับการเดินภายในย่าน อีก

ทั ้งการเพิ ่มพื ้นที ่สาธารณะสำหรับกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที ่จะกระจายในถนนสิงคโปร์ 

พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งชาติสิงคโปร์ และศูนย์การออกแบบแห่งชาติ 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการปรับปรุงทางกายภาพ ย่าน Bras Basah Bugis ได้มีการออกแบบปฏิทินกิจกรรม

นิทรรศการและเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี โดยในหนึ่งปีจะสิ้นสุดที่งาน Singapore Night Festival ที่จัดขึ้นใน

เดือนสิงหาคม โดยชาวเมืองสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างออกไปเดินตามท้องถนน เพ่ือเฉลิมฉลองตลอดทั้งคืน ซึ่งเป็น

การสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาและฟื้นฟูย่านผ่านกายภาพ ประกอบกับการออกแบบกิจกรรมควบคู่กัน ถือเป็น

เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและเป็นการเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเมืองเกิดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน 

 

BRAS BASAH BUGIS ARTS BELT บรเิวณ BENCOOLEN STREET 
ที่มา : URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY 
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BRAS BASAH BUGIS ARTS BELT บรเิวณ WATERLOO STREET  
ที่มา : URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY 

BRAS BASAH BUGIS ARTS BELT บรเิวณ QUEEN STREET 
ที่มา : URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY 
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3) พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9   
กรณีศึกษาเมืองต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ 
ในการศึกษาการพัฒนาพื ้นที ่สวนสาธารณะ เพื ่อศึกษาวิธ ีการและแนวทางตัวอย่างการจัดทำพื ้นที่

สวนสาธารณะที่ดี เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับเมือง โดยมีประเด็นหลักในการศึกษา 4  ด้าน ได้แก่ แนวคิดการ

ออกแบบพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ การจัดการพื้นที่ กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และรูปแบบกิจกรรมทาง

กายในพื้นที ่สวนสาธารณะ ซึ ่งประกอบด้วยกรณีศึกษาในประเทศไทย จำนวน 3 โครงการ  เเละกรณีศึกษาใน

ต่างประเทศ จำนวน 4 โครงการ ซี่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) กรณีศึกษาเมืองต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในประเทศไทย 

(1) โครงการสวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ 

ที่ตั้ง : บริเวณชุมชนหลังวัดหวัลำโพง เเขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : โครงการสวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

ชุมชน และใกล้ย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร อย่างสามย่าน สุรวงศ์ และสีลม สวนเเห่งนี้เกิดจากการ

ขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ได้รับบริจาคจาก

ภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ  

ซึ่งสวนเเห่งนี้จึงเปรียบเสมือนพ้ืนที่ทางผ่านของคนในย่าน โครงการนี้จึงนำเสนอผ่านการปรับปรุงกายภาพให้

เป็นพื้นที่ที ่มีความยืดหยุ ่น สามารถรองรับความหลากหลายของกิจกรรม เนื่องจากการเป็นที่ที ่มีคนสัญจรผ่าน

ตลอดเวลา การออกแบบในเชิงกายภาพและกิจกรรมจึงคำนึงถึงคนทุกกลุ่มวัยเป็นสำคัญ ซึ่งภายในพ้ืนที่ประกอบด้วย 

พื้นที่ในลักษณะของลาน และพื้นที่ศาลา ได้เเก่ ศาลาข้างบ้าน ศาลาการบ้าน ศาลาชิงช้า ศาลาต้นไม้ ศาลาสุขภาพ 

ลานเนินข้างบ้าน ลานข้างบ้าน ลานพบปะ ลานสนุก และลานนวดเท้า พร้อมทั้ง  การออกแบบพืชพันธุ์ที่หลากหลาย

และเเทรกตัวในพื้นที่ เพ่ือให้ร่มเงา และให้กลิ่นหอมจากสมุนไพร อีกท้ังเป็นที่อาศัยหากินของสัตว์เล็ก ๆ ในเมืองใหญ่ 

ทั้งนี้ หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ คือการทดลอง ทางผู้ออกแบบได้ทำการทดลองสร้างพื้นที่

ต้นแบบ ก่อนการก่อสร้างจริง เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาที่ให้ทุกคนเห็นภาพ สำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน 

และสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สาธารณะร่วมกัน  นอกจากนี้การทดลองนี้นำไปสู่ การระดมทุน ด้วยการ

เปิดระดมทุนออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มเทใจ สำหรับเป็นงบประมาณก่อสร้างในส่วนของครุภัณฑ์ใ นสวน พร้อมทั้ง

ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผลที่ได้คือทางชุมชนอยู่อาศัยติด

กับพ้ืนที่ได้อาสาในการช่วยดูแลพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เกิดเป็นการพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
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การทดลองพื้นที่นำร่องต้นแบบ 
ที่มา : CITY CRACKER 

สวนวัดหวัลำโพงรุกขนิเวศน์ 
ที่มา : CITY CRACKER 
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สวนวัดหวัลำโพงรุกขนิเวศน์ 
ที่มา : CITY CRACKER 

สวนวัดหวัลำโพงรุกขนิเวศน์ 
ที่มา : CITY CRACKER 
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(2) โครงการลานกีฬาพัฒน์ 1 

ที่ตั้ง : บริเวณชุมชนเคหะคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : โครงการลานกีฬาพัฒน์ 1 เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ที่เกิด

จากการนำพื้นที่เศษเหลือจากการสร้างที่อยู่อาศัยมาพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเป็นพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร

พักอาศัย 6 และอาคารพักอาศัย 7 ซึ่งมีอาณาเขตด้านยาวติดกับคลองลำพังพวยยาวประมาณ 200 เมตร และมีเนื้อที่

โครงการขนาด 8 ไร่  

โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักราชเลขาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริม

สุขภาพ (สสส.) บริษัท สถาปนิกและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด และบริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด ที่ได้ร่วมมือกันใน

การพัฒนาพื้นที่ และการออกแบบร่วมกับชุมชน เกิดเป็นความร่วมมือในการพัฒนา 

ซึ่งแนวคิดในการออกแบบมุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

โดยออกแบบให้พื้นที่ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการนั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งการออกแบบ

เป็นในลักษณะของชานต่าง ๆ ที่มีความยืดหยุ่น และการจัดสรรพื้นที่ เป็นสัดส่วน เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย 

ประกอบด้วยพื้นที่ 9 ส่วน ได้แก่ (1) ชานต้อนรับ (2) ชานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีอาคาร

เรือใบเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ (3) ชานกีฬาสูงอายุ ประกอบด้วย ชัฟเฟิลบอร์ด โบว์ลิ่งสนามโยนห่วง และปาเป้า (4) 

ชานสงบ เป็นชานที่ประกอบด้วยกีฬาที่ใช้สมาธิในการเล่น อย่างเปตองและ หมากรุก (5) ชานสนุก สนามเด็กเล่นที่

ออกแบบโดยยึดหลัก Brain Base Learning (BBL) (6) ชานสมุนไพร (7) ชานกีฬาไทย เช่น มวยไทย ม้าก้านกล้วย 

เดินกะลา (8) ชานยืดเหยียด เเละ (9) ชานอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมรวมพลในวันสำคัญ เช่น สงกรานต์ ซึ่ง

นอกจากนี้พื้นที่สาธารณะเเห่งนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่สร้างความปลอดภัยให้ชุมชน เเละเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่

เยาวชนจะสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถของตนได้  

 

 

ผังเเม่บทโครงการลานกีฬาพัฒน์ 1 
ที่มา : CITY CRACKER 
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ลานกีฬาพัฒน์ 1 
ที่มา : WONDERFULARCH 

เเนวคิดการออกแบบโครงการลานกีฬาพัฒน์ 1 

ที่มา : CITY CRACKER 
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(3) โครงการลานกีฬาพัฒน์ 2  

ที่ตั้ง : บริเวณพ้ืนที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช บริเวณแยกอุรุพงษ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : โครงการลานกีฬาพัฒน์ 2 เก ิดจากเเนวความคิดที ่ว ่าใน

กรุงเทพมหานครนั้นมีพ้ืนที่ทางด่วนยกระดับที่เป็นโครงข่ายอยู่ทั่วเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 4,500 ไร่ ซึ่งเทียบเท่าพ้ืนที่

สวนสาธารณะลุมพินีถึง 12 สวน เเต่ในปัจจุบันพื้นที่เเห่งนี้ถูกท้ิงร้าง เเละในบางพ้ืนที่ถูกใช้งานอย่างผิดประเภท ส่งผล

ให้พ้ืนที่ดังกล่าวถูกใช้งานอย่างไม่เต็มศักยภาพ จึงทำให้โครงการนี้ได้ทำการพัฒนาเเละออกแบบให้พ้ืนที่รกร้างใต้ทาง

พิเศษศรีรัช บริเวณแยกอุรุพงษ์ ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะ ผ่านการออกแบบร่วมกันกับทุกภาคส่วน เเละให้

ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ โครงการนี้จัดทำโดยความร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักราช

เลขาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันอาศรมศิลป์ และบริษัท ฉมาโซเอ็น ใน

บริเวณพ้ืนที่ถูกล้อมรอบด้วย 5 ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลัก คือ ชุมชนบ้านครัวเหนือ ชุมชนบ้านครัวใต้ ชุมชนบ้าน

ครัวตะวันตก ชุมชนวัดบรมนิวาส และชุมชนคลองส้มป่อย 

โครงการมีขนาดพื้นที ่ 12 ไร่ โดยการออกแบบได้แบ่งพื ้นที ่ทั ้งหมดออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกิจกรรม

กระฉับกระเฉง (Active) ส่วนกลาง (Node) และส่วนกิจกรรมแบบสงบ (Passive) โดยพื้นที่กิจกรรมกระฉับกระเฉง 

เดิมเป็นพื้นที่พื้นดาดแข็งก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ลานกีฬา พื้นที่ตรงกลางถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นจุดนัดพบหรือจุด

เชื่อมต่อ และพื้นที่กิจกรรมแบบสงบเป็นบริเวณที่รกร้างเก่าถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสวน ซึ่งการแบ่งสัดส่วนของ

พื้นที่ในรูปแบบดังกล่าว ทำให้ผู้คนสามารถทำกิจกรรมแบบกระฉับกระเฉงไปพร้อมกับกิจกรรมแบบสงบได้ โดยไม่

รบกวนกัน ทั้งนี้ สำนักราชเลขาธิการเป็นผู้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงพื้นที่ โดยมีกรุงเทพมหานคร (กทม.) รับช่วง

ต่อในการบริหารจัดการพื้นที่ สร้างระบบสาธารณูปโภค ดูแลรักษาความสะอาด ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลความ

ปลอดภัยภายในชุมชน 

 

 

 

 
ผังเเม่บทโครงการลานกีฬาพัฒน์ 2 

ที่มา : THE CLOUD 
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ลานกีฬาพัฒน์ 2 
ที่มา : THE CLOUD 

ลานกีฬาพัฒน์ 2 
ที่มา : THE CLOUD  

กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนต่าง ๆ โดยรอบโครงการ 
ที่มา : THE CLOUD 
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3.2) กรณีศึกษาเมืองต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในต่างประเทศ 

(1) โครงการ Fremantle Esplanade Youth Plaza รัฐเวสเทิร์น ประเทศออสเตรเลีย 

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของสวนสาธารณะริมน้ำ ชื่อ Esplanade Reserve ใจกลางเมืองฟรีแมน

เทิล ประเทศออสเตรเลีย 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : โครงการลานจัตุรัสสำหรับเยาวชนและครอบครัว โดยมีแนวคิดจาก

เดิมที่ขาดพ้ืนสาธารณะและพ้ืนที่ทำกิจกรรมสำหรับเยาวชนภายในเมือง เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเยาวชนเพ่ือเสนอ

ขอให้มีพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นมิตร ปลอดภัยและเหมาะสม จากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการเมือง จึงได้มาเป็น

พ้ืนที่ส่วนหนึ่งในสวนสาธารณะ Esplanade Reserve ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่เดิมสวนแห่งนี้ถูก

ใช้งานเป็นเพียงพื้นที่นั่งเล่นและพักผ่อนเท่านั้น โดยได้มีการพัฒนาต่อจากข้อเสนอของกลุ่มเยาวชน จนเกิดเป็นพ้ื นที่

สาธารณะที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารในองค์กรส่วนท้องถิ่นและกลุ่ม

เยาวชนที่ได้ร่วมจัดทำแนวคิดการออกแบบร่วมกัน และพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ไม่ได้รองรับเฉพาะกลุ่มเยาวชนเท่านั้น 

แต่รวมไปถึงครอบครัวที่มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุอีกด้วย โดยขนาดพื้นที่สวนสาธารณะรวม 4,130 ตารางเมตร 

ประกอบด้วยการจัดสวนเพื่อกิจกรรมขนาดประมาณ 2,500 ตารางเมตร 

กิจกรรมในพลาซ่าที่ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้หลายกลุ่ม มีกีฬาแบบดั้งเดิม เช่น สเก็ตบอร์ด บีเอ็มเอ็กซ์ ปิงปอง และ

สกู๊ตเตอร์ รวมถึงสวนกลางแจ้งแห่งแรกของรัฐเวสเทิร์น ที่เป็นเวที ที่นั่งและพื้นที่ชม โดยการออกแบบเพิ่มเติมมี

องค์ประกอบในเร ื ่องการผสมผสานระหว ่างพื ้นผ ิวร ูปแบบต่าง ๆ ให ้เข ้าก ับภ ูม ิท ัศน ์ท ี ่ม ีอย ู ่  เช ่น พื ้นที่  

สีเขียว กระบะทรายและฐานปีนป่ายสำหรับเด็ก ลานปูนเล่นสเก็ตบอร์ด โครงเหล็กหลังคาร่มเงา  รวมไปถึงขั้นบันได

และท่ีนั่งจากวัสดุไม้ เป็นต้น 
 

 

 

FREMANTLE ESPLANADE YOUTH PLAZA 
ที่มา : CONVIC CREATES COMMUNITIES  
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-  THE HIGH LINE 
ที่มา : THE HIGH LINE 

(2) โครงการ The High Line, New York, United States 

ที ่ตั ้ง : ตั ้งอยู ่ทาง Lower East Side ของเมืองแมนฮัตตัน โดยเริ ่มต้นจากถนน Gansevoort ในย่าน 

Meatpacking ทอดผ่านย่าน Chelsea ไปจนถึง West Side Yard (Hudson Yard) บนถนนที่ 34 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : โครงการ The High Line เป็นพื้นที่สวนสาธารณะลอยฟ้าที่มีความ

ยาว 2.33 กิโลเมตร ซึ่งสวนสาธารณะเเห่งนี้เกิดจากการนำโครงสร้างของทางรถไฟเก่าที่ไม่ได้มีการใช้งานเเล้ว นำมา

ปรับปรุงกายภาพให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง ผ่านเเนวคิดท่ีว่าคงรักษาพ้ืนที่ทางธรรมชาติเดิมเเละการปรับปรุง

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมให้สามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น จึงทำให้พ้ืนที่สวนสาธารณะเเห่งนี้เป็นพ้ืนที่สำหรับ

ทุกคน ที่ทุกคนสามารถประกอบกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ได้เเก่ เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทิวทัศน์ พื้นที่

พบปะ เเละที่สำคัญสวนสาธารณะเเห่งนี้เป็นเสมือนพื้นที่เเสดงผลงานทางศิลปะกลางเเจ้งที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับเมือง 

ด้วยการออกแบบทางเดินคอนกรีตสลับกับพื้นผิวธรรมชาติ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเดินพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ 

ต้นไม้ ดอกไม้นานาชนิด จึงทำให้พื้นที่นี้เปรียบเสมือนปอดเล็ก ๆ ของเมืองที่ฟอกอากาศให้กับเมืองได้ โครงการนี้

จึงเเสดงให้เห็นว่าการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะด้วยการปรับปรุงโครงข่ายทางสัญจรเดิมที่ไม่ได้มีการใช้งานเเล้ว ก็สามารถ

สร้างประโยชน์ให้กับเมืองได้ และเป็นการพัฒนาที่สร้างความยั่งยืนให้กับเมืองเช่นกัน 
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(3) Songzhuang Micro Community Park, Beijing, China.                         

 ที่ตั้ง : หมู่บ้าน Xiaopu, Songzhuang, Tongzhou, Beijing, China 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : โครงการ Songzhuang Micro Community เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ
ของชุมชนที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพเเวดล้อม ด้วยการคัดเลือกวัสดุเเละพืชพันธุ์ที่เหมาะสม ผสมผสานกับ
การจัดสรรพื้นที่ เเละการสร้างบรรยากาศที่ดีเป็นสำคัญ โดยภายในพื้นที่มีการออกแบบกำเเพงอิฐสีเทาที่ถูกเเบ่งออก
เป็นห้องต่าง ๆ ทำให้พื้นที่เเห่งนี้มีความยืดหยุ่นในการประกอบกิจกรรมที่หลากหลายกับทุกช่วงวัย ได้ เเก่ พื้นที่นั่ง
พักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่เสริมสร้างจินตนาการของเด็ก โดยการออกแบบช่องเจาะผนัง พร้อมทั้งทาสีเหลืองให้เด็ก ๆ ได้
วิ่งเล่นอย่างสร้างสรรค์ นอกจากพื้นที่กำเเพงสร้างสรรค์ โครงการนี้ได้ออกแบบพื้นที่ดาดเเข็ง เเละพื้นที่สนามหญ้า 
เปรียบเสมือนโรงยิมกลางเเจ้งให้กับชุมชน ซึ่งทุกคนสามารถประกอบกิจกรรมทางกายได้ เช่น วิ่ง รำไทเก็ก เเละเต้น
ลีลาศ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงพ้ืนที่สำหรับสัตว์เลี้ยง  

ทั้งนี้ การออกเเบบด้วยสีสันที่สดใส เเละโอบล้อมด้วยธรรมชาติ จึงทำให้การพัฒนาสวนสาธารณะเเห่งนี้เป็น

ก้าวสำคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตศิลปะ Songzhuang Xiaopu Art Zone โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการลำดับที่ 1 

ที่ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทและพื้นที่สาธารณะตัวอย่างที่มีคุณภาพ เนื่องจากทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้ง

เป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์สำหรับคนทุกกลุ่มวัย 

 

 

 

 

 

THE HIGH LINE 
ที่มา : CONDÉ NAST TRAVELER 
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ที่มา : ARCHDAILY 

 

SONGZHUANG MICRO COMMUNITY PARK 
ที่มา : ARCHDAILY 

SONGZHUANG MICRO COMMUNITY PARK 
ที่มา : ARCHDAILY 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Superblock of Sant Antoni, Barcelona, Spain 

ที่ตั้ง : Barcelona, Spain 

แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : ด้วยสภาพอากาศท่ีเต็มไปด้วยมลภาวะ ตลอดจนการขาดพ้ืนที่สีเขียว

เเละพื้นที่ทางสังคม โครงการ Superblock of Sant Antoni เป็นหนึ่งในโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงเมือง ด้วยการ

ออกแบบที่มองผู้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการออกแบบที่ตอบโจทย์คนเมืองอย่างเเท้จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เมือง

สะดวกสบาย เเละคนในเมืองมีสุขภาพที่ดี ซึ่งพื้นที่สาธารณะเเห่งนี้ถูกออกเเบบในเเนวคิดของการเป็นพื้นที่ยืดหยุ่น 

จัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน เเละต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย โดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน์ คือ 

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ รวมไปถึงรูปแบบกราฟฟิก งานออกแบบป้ายที่ถูกกำหนดสีอย่างเหมาะสม 

ซึ ่งในลำดับถัดไปรูปแบบงานกราฟฟิกเเละงานป้ายของโครงการ ได้ถูกนำไปเป็นเเนวทางต้นแบบในการจัด

องค์ประกอบบนท้องถนน ทำให้เกิดเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน ตลอดจนนำไปสู่การขยายพ้ืนที่สีเขียวให้กับ

เมือง ส่งผลให้ถนนเส้นนี้กลายเป็นถนนเเห่งสุขภาวะที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เเละพื้นที่สีเขียว โครงการนี้สะท้อนให้เห็น

ว่าการมีพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้มลภาวะของเมืองลดลง เนื่องจากเสียงของเด็กที่วิ่งเล่น บทสนทนาของผู้คนในพื้นที่ 

รวมไปถึงผู้สูงอายุที่รวมกลุ่มกันเล่นหมากรุกส่งผลให้เสียงจากยานพาหนะลดลง เเละต้นไม้ที่เขียวขจีส่งผลให้อากาศสด

ชื่น จึงสามารถกล่าวได้ว่าการออกแบบที่สอดคล้องกับบริบท เเละกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้

โครงการนี้เป็นหนึ่งในพลวัตรสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน   
 
 
 

SONGZHUANG MICRO COMMUNITY PARK 
ที่มา : ARCHDAILY  
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SUPERBLOCK OF SANT ANTONI 
ที่มา : ARCHDAILY 
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4) พื้นที่ศูนยก์ีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
กรณีศึกษาการใช้พื ้นที ่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายพื ้นที ่ศ ูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                    

วิทยาเขตภูเก็ต  

4.1) Horseland, Chongqing, China 

ที่ตั้ง : Chongqing, China 
แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : สร้างความหลากหลายทางกิจกรรมในพ้ืนที่จำกัด 
“HORSELAND” เป็นโครงการพื้นที่สาธารณะที่ประกอบด้วยการออกแบบภูมิทัศน์และสิ ่งอำนวยความ

สะดวกกลางแจ้งต่างๆ รวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน เช่น คุณลักษณะด้านกีฬา สนามเด็กเล่น และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งโครงการตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาของฉงชิ่ง ตั้งอยู่ในที่ราบสูงในเมืองท่ามกลางอาคารที่พัก
อาศัย ตำแหน่งอันเป็นเอกสิทธิ์ของที่นี่ทำให้มองเห็นทิวทัศน์เมืองสีเขียวอันเขียวขจีของเขตเมืองอันมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยตามธีมของการออกแบบคือ "ม้า" การออกแบบพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวาและมัลติฟังก์ชั่นนี้คล้ายกับ
รูปเรขาคณิตนามธรรมของม้าเมื่อมองจากมุมมองทางอากาศ และแรงบันดาลใจจากการสเก็ตช์ภาพมาจากรูปวงกลมที่
ใช้กันทั่วไปในการวาดกายวิภาคของสัตว์ เรขาคณิตนามธรรมของม้าถูกวาดโดยรูปวงกลมที่มีขนาดต่างกัน ทั้งนี้การใช้
รูปวงกลม เพราะเป็นเรขาคณิตพ้ืนฐานเพ่ือเผยให้เห็นส่วนต่างๆ ของร่างกายของม้า เป็นกลยุทธ์การออกแบบเพ่ือแบ่ง
พื ้นที ่ออกเป็นช่องเล็กๆ ที ่ใช้งานได้หลากหลาย เปลี ่ยนจากพื ้นที่ที่ใช ้สำหรับเล่น (playscape) ให้เป็นพื ้นที่
อเนกประสงค์ที่เด็กและผู้ใหญ่ได้เพลิดเพลิน เช่น ที่นั่งและบริเวณพักผ่อน และยังมีพื้นที่ปีนเขา เนินอัฒจันทร์ หรือ
สนามบาสเก็ตบอลขนาดเล็ก เป็นต้น สำหรับความบันเทิงของผู้ใช้รุ่นเยาว์ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะที่โดดเด่นและ
สะดุดตาที่สุดคือวงกลมที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งประกอบด้วยท่อยกสูงแบบวงกลมซึ่งแขวนคุณลักษณะที่เกี ่ยวข้องกับกีฬา
มากมายสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง ล้อมรอบพื้นท่ีออกกำลังกายเพ่ือให้โปรแกรมการทำงานสมบูรณ์ 
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ที่มา : https://100architects.com/project/horseland/ 

4.2) Playground Slope at the Risskov School ,Risskov, Denmark 

ที่ตั้ง : Risskov, Denmark 
แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : สร้างความหลากหลายทางกิจกรรมตามลักษณะพื้นที่ 
โรงเรียน Risskov มีการขยายอาคารสําหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องทุกห้อง

ในอาคารใหมน่ี้สามารถเข้าถึงลานสนามเด็กเล่นกลางแจ้งขนาดใหญ่ซ่ึงเชื่อมต่อพ้ืนทีโ่รงเรียนเดิมและส่วนต่อขยายใหม่
ไปยังสนามฟุตบอลที่อยู่ติดกัน เนินลาดนี้เชื่อมต่อระหว่างชั้น 1 และชั้นล่างผ่านระเบียงที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ชั้นล่าง      
ซึ่งส่วนต่าง ๆ ของทางลาดแต่ละช่องถูกสร้างขึ้นโดยมีการออกแบบการใช้งานและมีรูปแบบช่องที ่แตกต่างกัน        
'พื้นที่ทางลาดชัน หรือสไลด์ ' ทั้งหมดมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น เป็นช่องตาข่ายปีนเขา ช่องทางลาดที่ทําหน้าที่เป็น
เส้นทางกีดขวางสําหรับเด็กอายุ 6 ถึง 8 ปี  เป็นต้น อีกทั้งการจัดวางกิจกรรมที่อยู่ติดกับห้องเรียนนี้ยังเป็นกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมให้นักเรียนออกไปข้างนอก ความใกล้และขนาดที่กําหนดไว้อย่างดีของสนามเด็กเล่นที่ทําให้เด็กเข้าถึงได้
ง่าย และช่วยให้เด็กบางคนที่อาจมีปัญหาในการมีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมกับคนหมู่มากสามารถใช้สนามเด็กเล่น
แบบลาดชันนี้ ทั้งนี้สนามเด็กเล่นนี้เปิดให้บริการตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน สิ่งนี้ทําให้เด็ก ๆ ที่จะใช้พื้นที่ก่อนเริ่ม
ชั่วโมงเรียน รู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากขึ้น ทั้งนี้การออกแบบมีการเน้นให้ทางลาดเป็นองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย
และมีสุนทรียภาพที่สวยงาม วัสดุที่ใช้คือไม้ เหล็ก ตาข่ายและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีหญ้าเทียมครอบคลุม
ส่วนฐานที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ทางลาดนี้เป็นสีเขียวและป้องกันไม่ให้เกิดโคลนจากสภาพอากาศแบบนอร์ดิกที่เปียกและชื้น
อีกท้ังด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายที่สามารถผสมผสานระหว่างพ้ืนที่สำหรับเล่น กับพ้ืนทีส่ําหรับพบปะสังสรรค์และทําให้การ
ใช้งานของพื้นที่นี้มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถช่วยให้เด็ก ๆ สามารถทำกิจกรรมทั้งการออกกําลังกายและการพบปะ
สังสรรค์ไปพร้อมกันได้ และไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย เป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็สามารถใช้งานพื้นที่นี ้ได้
เช่นเดียวกัน 
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ที่มา : https://landezine.com/playground-slope-at-the-risskov-school 

4.3) พื้นที่สาธารณะ Superkilen, Copenhagen, Denmark 

ที่ตั้ง : Copenhagen, Denmark 
แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : สร้างความหลากหลายทางกิจกรรมด้วยวัฒนธรรม 
Superkilen เป็นสวนสาธารณะใน Nørrebro ,โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก สวนแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อนำผู้ลี้ภัย

และคนในท้องถิ่นมารวมกันส่งเสริมความอดทนและความสามัคคีในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและท้า
ทายทางสังคมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก สวนสาธารณะไม่เพียงแต่เป็นสถานที่พบปะของชาวท้องถิ่นเท่านั้น        
แต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับโคเปนเฮเกนอีกด้วย สวนแห่งนี้ออกแบบโดยกลุ่มศิลปะ Superflex ด้วยความ
ร่วมมือของ Bjarke Ingels Group และTopotek1 บริษัทภูมิสถาปัตยกรรมของเยอรมันสวนแห่งนี้เปิดให้บริการอย่าง
เป็นทางการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 สวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงเมืองที่ประสานงานโดยเมือง
โคเปนเฮเกนโดยร่วมมือกับ Realdania ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับย่าน
Nørrebro ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองซึ ่งมีแนวโน้มที ่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเมืองและเขตอื ่น  ๆ             
โดยสวนแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นนิทรรศการระดับโลกสำหรับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมกว่า  60 
สัญชาติซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ของตนเองในโครงการได้ สถาปนิกมุ่งเน้นไปที่การสร้างพ้ืนที่ใน
เมืองเพื่อส่งเสริมการผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมและภาษา โดย Superkilen มีพื้นที่ทอดยาว 750 
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เมตร (2,460 ฟุต) ตลอดสองข้างทางของวงเวียนสาธารณะและครอบคลุมพื ้นที ่ทั ้งหมด  30,000 ตารางเมตร  
(320,000 ตารางฟุต) Superkilen ประกอบด้วยพื ้นที ่หลักสามส่วน ได้แก่ สี ่เหลี ่ยมสีแดงตลาดมืดและพื้นที่  
สวนสาธารณะสีเขียว ในขณะที่จัตุรัสสีแดงทาสีแดงสดส้มและชมพูเน้นไปที่การพักผ่อนหย่อนใจและการใช้ชีวิตที่
ทันสมัย ตลาดมืดตรงกลางคือจัตุรัสคลาสสิกที่มีน้ำพุที่เพื่อนบ้านสามารถพบปะกับเตาบาร์บีคิวและต้นปาล์มจาก
ประเทศจีน เป็นห้องนั่งเล่นในเมือง สวนสาธารณะสีเขียวที่เขียวขจีอย่างแท้จริงมีเนินเขาต้นไม้และต้นไม้ที่เหมาะ
สำหรับการปิกนิกเล่นกีฬาและพาสุนัขเดินเล่น สิ่งของหลายอย่างในสวนนี้ถูกนำเข้ามาเป็นพิเศษหรือคัดลอกแบบมา
จากต่างประเทศ รวมถึงชิงช้าจากอิรัก ม้านั่งจากบราซิล น้ำพุจากโมร็อกโก และถังขยะจากอังกฤษ มีป้ายไฟนีออน
จากทั่วโลกที่โฆษณาทุกอย่างตั้งแต่โรงแรมรัสเซียไปจนถึงสถานเสริมความงามของจีน  แม้แต่ฝาปิดท่อระบายน้ำก็มา
จากแซนซิบาร์กดานสค์และปารีส โดยรวมแล้วมีพืชและสิ่งประดิษฐ์ 108 ชนิดที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ของประชากรในท้องถิ่นซึ่งมีภูมิหลังสัมผัสกับ 62 ประเทศที่แตกต่างกัน วัตถุเหล่านี้สามารถเป็นสัญลักษณ์
แสดงความเป็นเจ้าของร่วมกันของผู้อยู่อาศัยในสวนสาธารณะแห่งนี้   

ทั้งนี้ Superkilen ยังประสบความสำเร็จในการรวมพ้ืนที่อยู่อาศัยสองแห่งเดิมที่ถูกแบ่งด้วยรั้วกั้น ทำให้พ้ืนที่
นี้ได้เชื่อมต่อพื้นที่โดยรอบกับส่วนอื่น ๆ ของเมืองอีกครั้ง การจราจรของคนเดินเท้าและการขี่จักรยานเพิ่มขึ้นระหวา่ง
ถนนสายหลักสองสาย และสวนสาธารณะก็กระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวมากขึ้น จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำหรับเด็ก อีกท้ังสวนแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นสถานที่พบปะของผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงที่มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติมากท่ีสุดของเดนมาร์กและดึงดูดผู้มาเยือนจากท่ัวเมืองและทั่วโลก ซ่ึงได้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่มีปัญหาและรวบรวม
คนหกสิบสัญชาติที่แตกต่างกันที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้สวนสาธารณะแล้วยัง
ดึงดูดผู้คนหลากหลายวัยตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ กับพ่อแม่ไปจนถึงผู้สูงอายุ  

กระบวนการออกแบบนั้น แทนที่จะออกแบบสวนสาธารณะด้วยวิธีการแบบเดิมที่ต้องตอบสนองความถูกต้อง
ทางการเมืองและแนวคิดเกี่ยวกับอุปาทาน แต่ในการขับเคลื่อนการออกแบบของสวนสาธารณะนี้ สถาปนิกใช้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างมาก โดยได้ติดต่อกับผู้อยู่อาศัยโดยการใช้อินเทอร์เน็ต อีเมล หนังสือพิมพ์และวิทยุ  
ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง เพื่อการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้
อยู่อาศัยในพื้นที่สำหรับองค์ประกอบต่างๆที่จะมีในสวนแห่งนี้เพื่อเป็นตัวแทนของคนทั้งหกสิบสัญชาติ จากนั้น
คณะกรรมการกำกับดูแลท้องถิ่นได้เลือกองค์ประกอบนั้น จะเห็นได้ว่าความหลากหลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชนใ์น
กระบวนการสร้างสรรค์ในการสร้างอัตลักษณ์ของสวนสาธารณะนี้ 
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ที่มา : https://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex 

4.4) Basurama, Taipei, Taiwan 

ที่ตั้ง : Taipei, Taiwan 
แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : สร้างความหลากหลายทางกิจกรรมจากวัสดุเหลือใช้ 
Basurama เป็นกลุ่มสถาปนิกจากกรุงมาดริด ประเทศสเปนที่ทำงานกับขยะและวัสดุเหลือใช้ทั่วโลก โดยการ

นำพวกมันมารีไซเคิลเพื ่อให้เกิดเป็นสิ ่งที ่มีประโยชน์ต่อสังคม หนึ่งในโปรเจ็กต์รีไซเคิลล่าสุดของพวกเขาคือ            
‘re-create taipei’  เป็นโปรเจ็กต์สร้างสนามเด็กเล่น 2 แห่งที่มีชื ่อว่า Kids Ambition Park และ Swing Park      
ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ด้วยความหวังที่ต้องการให้ชาวไทเปมองเห็นประโยชน์ของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้  
สำหรับ Kids Ambition Park จะสร้างจากแท็งค์น้ำเหลือใช้ขนาดใหญ่ นำมาปรับแต่ง จัดเรียงให้เป็นเขาวงกต อุโมงค์ 
และต่อเติมด้วยสไลเดอร์ เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นปืนป่าย โดยสนามเด็กเล่นแห่งนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาล ส่วน 
Swing Park จะตั้งอยู่บริเวณใต้ทางด่วน เป็นการนำเสาไฟฟ้าเหลือใช้มาสร้างเป็นชิงช้าสีสันสดใส ใช้ยางรถยนต์มาทำ
เป็นที่นั่งของชิงช้า ในขณะที่เสาบางส่วนถูกนำตาข่ายมาขึงเป็นเปลญวณเพื่อให้เด็กๆ ได้นั่งเล่นด้วย นอกจากจะเป็น
สนามเด็กเล่นที่แปลกตาไม่เหมือนใครที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ และยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ 
แล้ว ยังเป็นการนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใหม่หรือรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น เพราะไม่เพียงจะ
ช่วยบรรเทาปัญหาแล้ว ยังช่วยให้ผู้คนตระหนักและใส่ใจปัญหาเหล่านี้มากขึ้นอีกด้วย  
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ที่มา : https://www.creativecitizen.com/re-create-taipei/ 

 

4.5) Toa Payoh Dragon Playground, Singapore 

ที่ตั้ง : Toa Payoh, Singapore 
แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : สร้างแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์จากแหล่งกิจกรรม 
Toa Payoh Dragon Playground เป็นหนึ่งในสนามเด็กเล่นยุคแรกๆ ที่ออกแบบโดยคณะกรรมการการ

เคหะและการพัฒนา โดยสนามเด็กเล่นมังกรของ Toa Payoh เป็นหนึ่งในสองสนามเด็กเล่นที่เหลือที่มีการออกแบบ
เป็นรูปมังกรในสิงคโปร์  สนามเด็กเล ่นขนาดเล็ก 2 แห่งที ่ม ีลวดลายมังกรสามารถพบได้ใน Braddell และ 
MacPherson ในปี 1970 คณะกรรมการการเคหะและการพัฒนา ได้ออกแบบสนามเด็กเล่นสำหรับบ้านจัดสรร
สาธารณะ ชุดแรกเป็นธีมสัตว์ ในขณะที่ชุดที่สองของสนามเด็กเล่นมีวัตถุและแนวคิดท่ีสามารถเข้าได้ง่ายกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งสนามเด็กเล่นมังกรสร้างขึ้นในปี 1979 ตามการทดลองก่อนหน้านี้ด้วยการออกแบบมังกรที่สร้างขึ้นใน        
Toa Payoh Town Park มังกรก่อนหน้านี้มีกระดูกสันหลังที่ยาวกว่า หัวโลหะ และราวเหล็กทรงกลม เมื่อได้รับ
ข้อเสนอแนะกลับมาว่ามังกรนั้นยาวเกินไปและหัวโลหะเริ่มต้นนั้นยากเกินไปที่จะสร้าง การออกแบบใหม่จึงถูกนำมาใช้ 
โดยในปีพ.ศ. 2522 มังกรรูปแบบใหม่นี้มีส่วนหัวที่ใหญ่ขึ้นปูด้วยหินขัดและกระเบื้อง  ตลอดจนตัวแหวนเหล็กทาสี
หลากสีที่เด็กๆ สามารถสไลด์หรือปีนขึ้นไปได้ การใช้กระเบื้องหินขัดทำให้เกิดความสวยงามแบบโมเสกที่ยังคงเป็นที่
นิยมมานานหลายทศวรรษหลังจากการก่อสร้างสนามเด็กเล่นมังกร ทั้งนี้สนามเด็กเล่นแห่งนี้เป็นหนึ่งในสองสนามเด็ก
เล่นที่เหลืออยู่ในสิงคโปร์ที่มีการออกแบบด้วยรูปแบบนี้ อีกแห่งตั้งอยู่ใน Ang Mo Kio สนามเด็กเล่น Toa Payoh 
ยังคงพ้ืนผิวทรายดั้งเดิมไว้  

                   

                                             

 

 

 

ที่มา : https://www.roots.gov.sg › toa-payoh-trail 



56 

 

5) พื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม  
5.1) กรณีศึกษาการใช้พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายพ้ืนที่ภายในอาคารโรงแรม 

(1) Even Hotels, IHG 
แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : ห้องพักพร้อมอุปกรณ์ฟิตเนสภายในตัว 

EVEN Hotels ได ้ตอบโจทย์น ักเด ินทางและผู ้เข ้าพักที่ต ้องการจะมีทางเล ือกในการมีส ุขภาพที ่ดี           
โรงแรมได้จ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ มีประสบการณ์ด้านการออกกําลังกายที่ดีที่สุด ในขณะที่
ด้านอาหารที่ให้บริการก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งมีพ้ืนที่ธรรมชาติของโรงแรมท่ีช่วยทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกผ่อน
คลาย ห้องพักของโรงแรมเป็นแบบ Wellness Room ทีห่้องพักทุกห้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัย รวมถึง
พื้นของที่นอนที่เป็นพื้นไม้เนื้อแข็ง พร้อมแผ่นทําความเย็นยูคาลิปตัสในโซนออกกําลังกายในห้องพัก ยังมีบริการ
ลูกบอลออกกำลังกาย และยังมีโปรแกรม EVEN Hotel Trainer ที่เป็นช่องสำหรับการเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดี
มากกว่า 15 ช่องที่นําโดยผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ  

 

 

ที่มา : https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/new-york/nyctt/hoteldetail/hotel-room-rates 

(2) Inteltion Office, Onion, Bangkok 
ที่ตั้ง : Inteltion Office, Onion, Bangkok 
แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : ห้องประชุมหรือพ้ืนที่ว่างต่างๆในโรงแรมสามารถสร้างกิจกรรม

ทางกายได้ 
      Inteltion Office ได้ฉีกกฎออฟฟิศรูปแบบเดิมด้วยการมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายสุดรีแล็กซ์ ด้วยการ

ออกแบบที่ทันสมัย บริษัทอินเทลชั่น จำกัด หรือ Inteltion ที่เป็นหน่วยงานผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เปิดโอกาสให้พนักงานของพวกเขาสามารถลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายทั้ง  “ท่าง่าย” และ “ท่ายาก” จากอุปกรณ์กว่า 
12 ชนิดที่ดีไซน์ขึ้นมาให้เอื้อสำหรับการออกกำลังกาย ผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดย
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จุดประสงค์หลักของการออกแบบ Inteltion Office พื้นที่สุดรีแล็กซ์นี้ มาจากการที่บริษัทต้องการรีโนเวตพื้นที่ขนาด 
170 ตารางเมตร บนชั้น 14 ของอาคารพหลโยธินเพลสขึ้นใหม่ เพ่ือเตรียมไว้รองรับลูกค้าที่จะเข้ามาประชุม  และเป็น
สถานที่นัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ รวมถึงให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้โดยไร้พาร์ทิชันกั้นกลาง 
จากต้องการดังกล่าวได้รับการสานต่อโดยสตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรม Onion ซึ่งตีโจทย์ออกมาโดยให้ความสำคัญ
ถึงการลดปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม ที่มักจะเกิดขึ้นกับพนักงานประจำส่วนใหญ่ ที่ต้องขลุกตัวอยู่แต่ในพื้นที่เดิม ๆ 
ตลอดทั้งวัน โดยไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนอิริยาบถอย่างอิสระ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทีมออกแบบตั้งใจนำเสนอผ่านการดีไซน์
ออฟฟิศแห่งนี้ ล้วนสอดแทรกไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้คนทั่วไป
ที่มาออกกำลังกายกันในพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ก่อนนำมาถ่ายทอดเป็นฟังก์ชันที่สามารถออกกำลังกายได้
ให้กระจายตัวอยู่ 12 จุดทั่วทุกพื้นที่ในออฟฟิศ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีให้พนักงาน ที่เริ่ม
ตั้งแต่การวางตำแหน่งโต๊ะทำงานส่วนกลาง สำหรับรองรับจำนวนพนักงานบางส่วนจากทั้งหมด 60 ชีวิตที่ว่างเว้นจาก
การไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานระบบไอทีให้กับบริษัทลูกค้า ให้สามารถหมุนเวียนกันมาเลือกที่นั่งทำงาน พร้อมกับแล็ป      
ท็อปส่วนตัวได้อย่างอิสระ ซ่ึงในส่วนนี้มีการดีไซน์ท่อเหล็กสีขาวให้เกิดการไหลเวียนต่อเนื่องเป็นเส้นสายเดียวกัน  โดย
เป็นทั้งมือจับประตูทางเข้าโครงสร้างโต๊ะ และเก้าอ้ีที่มีฟังก์ชันเสริมเป็น Box Jump และ Spinning Chair สำหรับการ
ทำกายบริหารท่าง่ายไปจนถึง Monkey Bars สำหรับห้อยโหน และ Gymnastic Rings สำหรับคนชอบโลดโผนท่า
ยาก เป็นต้น 

 

  
ที่มา : https://www.baanlaesuan.com/77063/design/design-update/places/inteltion-office 

 
 

5.2) กรณีศึกษาการใช้พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายพ้ืนที่ภายนอกอาคารโรงแรม 
(1) The Standard Highline, New York  
ที่ตั้ง : New York, USA 
แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : เชื่อมโยงอาคารเข้ากับพ้ืนที่สาธารณะ 

           สวนสาธารณะสร้างสรรค์ซึ่งพัฒนาโฉมเมืองใหม่แห่งนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นสำหรับการเดินเล่นใกล้กับหนึ่ง
ในย่านที ่อยู ่อาศัยที ่ทันสมัยที ่สุดในนิวยอร์ก สวนสาธารณะลอยฟ้าที ่มีความยาวขนาด 2.33 กม. ซ่ึงในอดีต
สวนสาธารณะ The High Line หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “the High Line” ไม่ได้เป็นทางเดินที่รายล้อมไปด้วย
ต้นไม้ซึ่งตัดแต่งอย่างสวยงามและเต็มไปด้วยงานศิลปะเฉกเช่นทุกวันนี้  ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทางรถไฟที่วิ่ง
ทางฝั่งตะวันตกของแมนฮัตตัน ซึ่งปัจจุบันเป็นเส้นทางที่ไม่ใช้แล้ว แต่ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้แวดล้อมไปด้วยไม้พุ่ม 



58 

 

ต้นไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์ การปรับเปลี่ยนรางรถไฟเก่าให้เป็นสวนสาธารณะนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการซึ่งพัฒนา
ภูมิทัศน์งดงามให้แก่นครนิวยอร์ก ซ่ึงได้รับจารึกเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองด้วย ซ่ึงที่แห่งนี้ถูกปรับปรุงดีไซน์
โดยบริษัทสถาปัตย์ผังเมืองที่ชื่อว่า James Corner Field Operations ใช้คอนเซ็ปท์เปลี่ยนทางรถไฟที่รกร้างนี้ให้
กลายเป็น ‘พื้นที่มีชีวิต’ ประกอบไปด้วยการออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบสำหรับเมืองและระบบนิเวศวิทยา 
สวนสาธารณะเดอะฮายไลน์ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของภูมิสถาปัตย์
แบบร่วมสมัย ที ่นอกจากสามารถเดินชมรูปปั ้นสมัยใหม่ที ่จ ัดแสดงอยู ่ท ั ่วสวนสาธารณะ The High Line 
สวนสาธารณะแห่งนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการศิลปะชั่วคราวตลอดทั้งปีอีกด้วย  ชื่นชมแนวต้นไม้ยืนต้น, ไม้พุ่ม และ
ต้นไม้หลากหลายชนิด พืชพรรณที่เติบโตบนพื้นรางรถไฟเดิมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะแห่งนี้ 
             ทั้งนีส้วนสาธารณะ The High Line นิวยอร์กนี้ยังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการนำพ้ืนที่สาธารณะ
ที่ถูกท้ิงร้างมาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

 
ที่มา : https://www.expedia.co.th/The-High-Line-Park-New-York.d6142023.Place-To-Visit 

 
(2) Art Connector, Singapore 
ที่ตั้ง : Singapore 
แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ : เชื่อมโยงจากโรงแรมสู่พื้นที่สาธารณะ 

       The Art Connector มีแนวคิดและออกแบบร่วมกับศิลปิน Kwodrent (Grace Tan) ที ่ต ้องการ
เชื่อมโยงประชาชนกับงานศิลปะและอนุสาวรีย์ที่โดดเด่นที่สุดสองแห่งของประเทศ อนุสาวรีย์ของรัฐทั้งสองแห่งคือ
ศาลฎีกาเก่าและศาลากลางเดิม แม้ว่าจะอยู่ติดกันและมีรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกท่ีคล้ายคลึงกัน แต่ในความ
เป็นจริงแล้วมีความแตกต่างอย่างมากในกระบวนการก่อสร้าง เนื่องจากความหลากหลายของพ้ืนดินที่อนุสาวรีย์แต่ละ
แห่งตั้งอยู่ ตัวเชื่อมต่อศิลปะได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายเหล่านี้  Art Connector เป็นตัวเชื่อมต่อให้
สาธารณะได้เห็นถึงการก่อสร้างที่ซับซ้อนของพื้นดินของสิงคโปร์ ทั้งที่เกี่ยวกับการก่อตัวทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติ
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และการแทรกแซงที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่เกิดจากการถมทะเลและงานก่อสร้างอ่ืนๆ และที่สําคัญกว่านั้นคือการที่พลเมือง
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อตัวของประเทศนี้ สามารถรับรู้ด้วยภาพถึงรากฐาน และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ชาติ ทำให้พื้นของทางเดินของ Art Connector สร้างโดยยึดองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
ของพื่นที่สิงคโปร์ และภาพใบหน้าและความคิดเห็นของผู้คน ประชาชนจะมีโอกาสได้พบกับภาพเหมือนของตนเอง
หลายพันภาพในสถานที่นี้ เนื่องจากประชาชนได้รับเชิญให้สะท้อนถึงตัวตนของพวกเขาในฐานะชาวสิงคโปร์โดยการ
วาดภาพเหมือนตนเอง สำหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้รวบรวมมาจากทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและจากธรรมชาติ เช่น 
คอนกรีต ดินเหนียว ดิน เหล็กออกไซด์ หินแกรนิต ควอตซ์ไซต์ หินอ่อน หินปูน ทราย อิฐ และทองแดง ด้วยวัสดุที่
หลากหลายทำให้เกิดแถบที่มีสีต่างกัน หลังคาทําจากสแตนเลสที่มองดูคล้ายระลอกคลื่นนี้ทำหน้าที่เสมือนกระจกที่
สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวและการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นบนพื้นทางเดิน รวมถึงภาพศิลปะและสภาพแวดล้อมโดยรอบ      
จะเห็นได้ว่า Art Connector ได้สะท้อนลักษณะภูมิประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของพ้ืนที่ทางกายภาพกับ 
แผนที่แสดงอารมณค์วามรู้สึก อัตลักษณ์และความทรงจําของของชาวสิงคโปร์ 

 
ที่มา : https://www.farm.sg/projects/details/art_connector 
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2) ผลการประสานความร่วมมือกับ 8 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคม  
การดำเนินการประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อน

เมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกาย  
1) ภาคเอกชน : ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือ โดยการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนและ

ดำเนินโครงการในพ้ืนที่ร่วมกับ คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย 
อีกท้ังยังเป็นเจ้าของพ้ืนที่เป้าหมายคือพ้ืนทีต่้นแบบ โครงการ Herb Food Center ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา   

2.) ภาคท้องถิ่น: ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือ โดยการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนและ
ดำเนินโครงการในพื้นที่ร่วมกับ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส  
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันเชิงนโยบายในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ คือพ้ืนที่
บนบริเวณชายหาดป่าตอง พ้ืนที่ย่านเมืองเก่า และพ้ืนที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง  และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.
9 ซึ่งพ้ืนทีด่ังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่ง 
 และสำหรับการประสานความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้น  ทางคณะทำงานโครงการ
จากศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ได้เข้าพบเพื่อนำเสนอแนวคิดการออกแบบพ้ืนที่สุขภาวะ
ของโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง         
3 พื้นที่ คือพื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง พื้นที่ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง  และสวน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9  และหารือแนวทางขับเคลื่อนและดำเนินโครงการในพื้นที่ร่วมกับนายเเพทย์บัญชา ค้าของ               
ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานที่เกี ่ยวข้อง  ซึ่งทางนายเเพทย์บัญชามี
ความเห็นว่าระหว่างโครงการกับทางจังหวัดภูเก็ตควรมีการทำ MOU รว่มกัน เพ่ือเกิดเปน็ความร่วมมือ และความเห็น
ในเรื่องของเเนวคิดที่ทางคณะทำงานนำเสนอ ทางอบจ.มีความคิดเห็นว่าเป็นเเนวคิดการออกแบบที่น่าสนใจ และมี
ข้อแนะนำคือถ้าจะออกแบบเพ่ือชุมชนอย่างเเทจ้ริงนั้น ควรมองถึงกระบวนการขับเคลื่อนเป็นสำคัญ 

3) ภาคชุมชน :ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือ โดยการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนและ
ดำเนินโครงการในพื้นที ่ร่วมกับ นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ในฐานะตัวแทนของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกทั้งทางคณะทำงานโครงการจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง 
(Healthy Space Forum) ได้เข้าพบเพื่อนำเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สุขภาวะของโครงการในพื้นที่เป้าหมาย
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อเเนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะในย่านเมืองเก่า
ภูเก็ตร่วมกับ นายสมยศ ปาทาน ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต  

4) ภาคการศึกษา : ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือ โดยการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อน
และดำเนินโครงการในพื้นที่ เป้าหมายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับรองศาสตราจารย์                  
ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะคณะทำงานของโครงการ 
และเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีส่ำคัญในการช่วยผลักดันเชิงนโยบายในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ   
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3) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพ้ืนที่และสร้างร่วมมือ  
   

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมือง
ต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2565  

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม La Vela Khao 
Lak (ลา เวล่า เขาหลัก) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  โดยกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือ 1) ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่บริเวณใน
และนอกอาคารโรงแรม 2) แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ3) สำรวจพื้นที่
พ้ืนที่เป้าหมายบริเวณในและนอกอาคารโรงแรม 

โดยคณะทำงานโครงการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการเพื่อการประสานความร่วมมือกับ
คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย อีกทั้งยังเป็นเจ้าของพื้นที่
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ และนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกโครงการ ได้นำเสนอข้อมูลและแนวคิดการ
ออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพ้ืนทีโ่ครงการ Herb Food Center ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  

สรุปสาระสำคัญของการประชุม 
ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสถาปนิกโครงการ มีดังนี้  1. รับผิดชอบเรื่องออกแบบด้านสถาปัตยกรรม สวน

สมุนไพร ออกแบบกิจกรรมดูกระบวนการผลิตสมุนไพรร่วมกับคณาจารย์จากคณะแพทย์แผนไทย มหาวิททยาลัย
สงขลานครินทร์ รวมทั้งออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการการมีกิจกรรมทางกาย (PA) ในพื้นที่โครงการ Herb Food 
Center ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  

ร้านอาหารที่จะสร้างในพื้นที่โครงการ จะใช้อาหารใต้เป็นตัวชูโรง และทางเจ้าของพื้นที่ได้ขอการสนับสนุน
ข้อมูลจากทางคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเรื่องข้อมูลและสรรพคุณของอาหารใต้ รวมทั้ง 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนมจากสมุนไพร  

บริบทโดยรอบของพื ้นที ่ต ้นแบบ (โครงการ Herb Food Center ต.คึกคัก อ.ตะกั ่วป ่า จ.พังงา) มี
สวนสาธารณะหนองมูลตะก่ัวอยู่ตรงกันข้าม  มีศูนย์การแพทย์เขาหลัก และศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่ข้างเคียง 

สำหรับกระบวนการออกแบบพ้ืนที่ต้นแบบ จะเข้าไปจัดเวทีพูดคุยกับชุมชน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสื่อสารวัตถุประสงค์ของโครงการ และสื่อสารเรื่องการมีกิจกรรมทางกาย และเพื่อเป็นการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ สำหรับความต้องการที่จะมีสถานที่ หรือกิจกรรมที่จะสามารถ
ช่วยส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในพ้ืนที่โครงการได้ โดยสถาปนิกโครงการจะนำข้อมูลนำเข้าที่ได้จากการพูดคุยนี้ไป
การเขียนแบบและออกแบบพ้ืนที่  

สำหรับ โครงการ Herb Food Center นั ้น ทางโครงการต้องการให้เป็นพื ้นที ่ต้นแบบที่จะสามารถให้
ผู้ประกอบการ หรือทีผู่้ที่สนใจทั่วไปเข้ามา เรียนรู้ และศึกษาดูงานได้ ทัง้เรื่องของสวนสมุนไพร และคลินิกแพทย์แผน
ไทยที ่จะสร้างขึ ้นในพื ้นที ่โครงการด้วย  ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าของพื ้นที ่และคณะแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำหรับการให้บริการโปรมแกรม Post Covid Rehab  

และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายในพื้นที่สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเข้ามาใช้บริการ ที่นอกจากจะมี
ร้านอาหารสุขภาพจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และคลินิกแพทย์แผนไทยแล้ว ยังต้องการสนับสนุนให้มี                    
1) ลานกิจกรรมสำหรับเด็ก 2) นักท่องเที่ยวสามารถมาเดินท่องเที่ยวในสวนสมุนไพรและมีกิจกรรมทางกายในพ้ืนที่ได้ 
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และ3) ชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และมีการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนทีด่้วย  

 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต  โดยกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ 1) ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์
ของโครงการ และนำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
วิทยาเขตภูเก็ต พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง พื้นที่ย่านเมืองเก่า และพื้นที ่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง         
และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2) แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ3) สำรวจ
พื้นที่เป้าหมายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง พื้นที่ย่านเมืองเก่า 
และพ้ืนที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง  และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

โดยคณะทำงานโครงการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการเพื่อการประสานความร่วมมือกับ
เจ้าของพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คือ นายเฉลิมศักดิ์  มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองและ
คณะ , นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและคณะ และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม 
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตและคณะ โดยนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกโครงการ ได้นำเสนอข้อมูลและแนวคิดการ
ออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมของพื้นที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และรองศาสตราจารย์   
ดร.พนิต ภู่จินดา และคณะ ซึ่งเป็นคณะทำงานจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ได้
นำเสนอข้อมูลและแนวคิดการออกแบบพื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง พื้นที่ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะ
สะพานหิน เขารัง  และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

สรุปสาระสำคัญของการประชุม 
สำหรับการส่งเสริมการมีพื้นที่สุขภาวะภายในพื้นที่เป้าหมายของโครงการทั้ง 4 พื้นที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่

ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หรือพ้ืนทีบ่นบริเวณชายหาดป่าตอง พ้ืนที่ย่านเมืองเก่า และพ้ืนที่
สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง  และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นั้น เป้าหมายของการมีพ้ืนที่สุขภาวะ คือเพ่ือเพ่ิมการ
มีกิจกรรมทางกายของบุคลากร นักศึกษา กลุ่มประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้พื้นที่ ซึ่งก่อนที่จะออกแบบพื้นที่ หรือ
ออกแบบกิจกรรมที่จะเพ่ิมกิจกรรมทางกายได้นั้นต้องมีการสำรวจทุนในพ้ืนที่เป้าหมายก่อน  

โดยทุนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่สามารถรองรับการมีกิจกรรมทางกายของผู้ใช้
พื ้นที่ได้นั ้น มีดังนี้ เช่น ศูนย์กีฬา สนามกีฬา ลานสาธารณะในพื้นที่ รวมถึงโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่กำลัง
ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งนอกจากจะสำรวจทุนในพื้นที่แล้วนั้น ต้องสื่อสารให้ทั้งคนใน และคนนอกพ้ืนที่เช่นประชาชนใน
ชุมชนเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการออกแบบพื้นที่และกิจกรรมของ
โครงการเพ่ือให้สถาปนิกโครงการสามารถออกแบบสถานที่และกิจกรรม ได้ตรงกับความต้องการการเข้ามาใช้พ้ืนที่ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยวิธีการดำเนินการเพ่ือได้มาซึ่งแบบของสถานที่และกิจกรรมนั้น โดยการจัดเวทีรับฟัง
ความเห็น ของกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่จะมาดำเนินกิจกรรมหรือใช้พื้นที่   
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2.การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะ
เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั ้น 3 อาคาร 7 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือ 1) การกำหนดและออกแบบ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2) โครงการประยุกต์ใช้แนวทางบริการ
ทางสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมในสถานพยาบาลภูเก็ต การปรับปรุงโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 3) หารือการกำหนด
และออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเขาหลัก การประยุกต์การบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม  และ         
4) เพ่ือหารือเรื่องแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพ้ืนที่เป้าหมาย 

โดยคณะทำงานโครงการ ได้หารือและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในการออกแบบพื้นที ่เป้าหมายของการ
ดำเนินงานโครงการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม 
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตและคณะ  

สรุปสาระสำคัญของการประชุม 
-  สรุปวิธีการดำเนินการเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย คือ 1) สำรวจข้อมูลและพื้นที่ 2) ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจ 3) นำข้อมูลที่ได้มาร่างแบบเบื้องต้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดเวทีสอบถามความคิดเห็นและความ
ต้องการของชุมชนโดยรอบวิทยาเขต และในวิทยาเขต รวมทั้งกลุ่มองค์กร หรือผู้ที่จะมาใช้บริการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น
พื้นที่ศูนย์กีฬา พื้นที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย เป็นต้น 4) นำข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับการออกแบบสถานที่ และกิจกรรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้พื้นที่มาก
ยิ่งขึ้น โดยในการรับฟังความคิดเห็นจะต้องออกแบบและหากลไกการขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมทางกายในพ้ืนที่ 

การนำเสนอกรอบแนวคิดเบื้องต้น โดยนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกโครงการ ได้นำเสนอในเรื่องของ          
1) พื้นที่โครงการ 2) การสำรวจสภาพปัจจุบัน และ3) แนวทางการออกแบบพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากพื้นที่เป้าหมาย
คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นั้นมีปัญหาคือมีทุนในพื้นที่อยู่แล้วพียงแต่ยังขาดผู้ที ่เข้ามาใช้ 
ประเด็นคือจะต้องออกแบบและหาวิธีการดำเนินการเพ่ือที่จะทำให้คนในพ้ืนที่ทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยสามารถเข้า
มาใช้พื้นที่ หรือ มาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น หากจะเน้นที่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกระทู้ มหาวิทยาลัยจะต้องเป็น
สื่อกลางในการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นสมาชิกชมรมเต้นชมรมออกกำลังกายต่างๆ และจะต้องประสานความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นเมืองกระทู้ด้วย อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงทั้งสถานที่ สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ที่จะต้องมีทั้ง
ความสะอาด และความปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมเพื่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้นของผู้มาใช้พื้นที่ด้วย  สิ่งที่
ทางสถาปนิกได้นำเสนอและสำรวจมาทางมหาวิทยาลัยจะต้องนำไปหารือต่อถึงแนวทางการขับเคลื่อนและดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และที่สำคัญคือจะต้องสามารถให้กลุ่มคนที่ตกหล่นอยู่ คือกลุ่มคนที่ไม่ได้มีโอกาส
ได้ออกกำลังกาย หรือ มีกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้มามีส่วนร่วมและใช้
พ้ืนที่ได้ 

ซึ่งทางรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตนั้นได้รับฟัง และจะดำเนินการใน
การตั ้งกรรมการขึ้นมาดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น และจะนำ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมาช่วยขับเคลื่อนตามที่สถาปนิกเสนอเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพราะว่า ทางจังหวัดภูเก็ตก็
กำลังขับเคลื ่อนเรื ่องนี้  เนื ่องจากงาน Expo ที ่จะจัดขึ ้น ที ่จะมีกรรมการการจัดงานจะเข้ามาดูพื ้นที่  ดังนั้น                      
ทางมหาวิทยาลัยจึงจะต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพ ที่ดี 
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และจะได้ดูว่าจะสามารถนำแผนกิจกรรมนั้นนำเสนอต่อกรรมการจัดงาน และจะเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพของงาน 
wellness expo หรือไม ่

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จาก ดร.จันทนี บุญชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คือการเสนอให้มี
การจัดตั้งสนามเด็กเล่น ที่สามารถให้เด็กๆ ได้ใช้ทำกิจกรรมในการเล่น การออกกำลังกายหรือมาทำกิจกรรมร่วมกับ
พ่อแม ่ในพ้ืนทีม่หาวิทยาลัยได้  

 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม La Vela Khao Lak 
(ลาเวล่า เขาหลัก) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  โดยกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือ 1) หารือการกำหนดและออกแบบ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งการให้บริการโปรแกรม post covid rehab 
และการออกแบบพื้นทีสุ่ขภาวะ 

โดยนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกโครงการ ได้นำเสนอแบบร่างพื้นที่สุขภาวะและรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริม
การมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่ และดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอรายละเอียดรูปแบบโปรแกรม post covid rehab แก่ คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ 
ซ่ึงเป็นเจ้าของพ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ  

สรุปสาระสำคัญของการประชุม 
จากการหารือ คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่  มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการ 

Herb Food Center (Wellness Plaza) ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน และต้องการขอสนับสนุนข้อมูลวิชาการจากทาง
คณะแพทย์แผนไทย ในเรื่องของการคิดเมนูเบเกอรี่ กาแฟสูตรพิเศษ และอาหารเป็นยาทั้งเรื่องสูตรวิธีทำ ส่วนผสม 
และคุณประโยชน์ ที่ทางโรงแรมจะให้ทางหัวหน้าพ่อครัวของโรงแรมช่วยพัฒนาสูตรกับทางคณะแพทย์แผนไทย         
โดยทั้งสามเรื่องนี้คุณสงพงศ์ต้องการทราบว่าผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องคือใคร  ส่วนงานไหน ทางคณะทำงานจะต้อง
สรุปเป็น guideline การดำเนินงานที่ชัดเจนให้ทางโรงแรม เนื่องจากมีการกำหนดวันเปิดตัว “Wellness Plaza” 
ประมาณวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565  ทั้งนี้การดำเนินงานของคณะแพทย์แผนไทยทีจ่ะต้องรับผิดชอบ คือ 

1) การทำ package โปรมแกรม post covid rehab ที่จะต้องดูเรื ่องราคา ผลิตภัณฑ์ที ่ต ้องใช้ รวมทั้ง
กิจกรรมในโปรแกรม 

2) การทำประชาสัมพันธ์โปรแกรม post covid rehab จะต้องดูในเรื ่องของช่องทางการโปรโมต การจด
สิทธิบัตร และการประกาศเปิดตัว 

3) การใช้ใบกระท่อมที่จะปลูกในพื้นที่โครงการและจะใช้ประกอบในอาหาร จะต้องดูในเรื่องของวิธีการปลูก 
ข้อมูลคุณประโยชน์ การนำไปใช้ ทำผลิตภัณฑ์ แทนใบกัญชา 

4) แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว อาทิเช่น การทำสปา (การนวด oil, ลูกประคบ, ออน
เซ็น) และอาหารเพ่ือสุขภาพอ่ืนๆ 

สรุปความต้องการของเจ้าของพ้ืนที่ คือ 1) การออกแบบ/ข้อมูล เพ่ือสร้าง guideline ที่ชัดเจน เพ่ือใช้ในการ
ดำเนินงาน โดย guideline ต้องระบุขัดเจนว่าแต่ละเรื่องทางโรงแรมจะต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือส่วนงานไหน ใคร
เป็นผู้รับผิดชอบ และ 2) เรื่องการออกแบบพ้ืนที่ “Wellness Plaza” ในส่วนของสถาปนิกต้องเสนอแบบที่มีการปรับ
แล้ว เป็นแบบที่มีการแก้ไขในเรื่องของสวนสมุนไพร ใส่ข้อมูลกิจกรรม PA เพ่ิมเติม เป็นข้อมูลว่าพ้ืนที่แต่ละส่วนต้องมี
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กิจกรรมอะไร  และ 3) ข้อมูลสมุนไพรที่จะต้องปลูก และเรื่องการใช้ใบกระท่อมแทนกัญชา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องการปลูก ผลิตภัณฑ์ วิธีการนำการใช้อ่ืนๆ 

 
3.การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะ

เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 3 ในวันที ่3-4 มิถุนายน 2565 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม La Vela Khao Lak 

(ลา เวล่า เขาหลัก) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการรายงานความก้าวหน้าการ
กำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) ในพ้ืนที่โรงแรม (พ้ืนที่ต้นแบบ) 

โดยดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล และคณะได้นำเสนอความก้าวหน้ารายละเอียดรูปแบบโปรแกรม  post 
covid rehab และนำเสนอข้อมูลที่ทางเจ้าของพื้นที่ต้องการการสนับสนุนจากทางคณะทำงาน ทั้งในเรื่องของการทำ 
package โปรมแกรม post covid rehab ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ในโปรแกรม กิจกรรมกระบวนการรักษา การนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์จากใบกระท่อมแทนการใช้กัญชา รวมทั้งข้อมูลรายชื่อพืชสมุนไพรและพืชเมืองหนาวอื่นๆ ที่จะใช้ปลูกใน
พ้ืนที่โครงการ แก่ คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ 

สรุปสาระสำคัญของการประชุม 
สำหรับแผนการจัดโปรแกรม post covid rehab ทีจ่ะเป็นต้นแบบในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ post 

covid โดยจะจัดอบรมให้แก่กลุ ่มเป้าหมาย 3 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มผู ้ประกอบการ กลุ ่มวิชาชีพแพทย์แผนไทย                        
และกล ุ ่มผ ู ้ด ูแลผ ู ้ป่ วย โดยผู้ที่ผ ่านการฝ ึกอบรมจะได ้ร ับประกาศน ียบ ัตรจากทางคณะแพทย ์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

สำหรับกิจกรรมที่ทางคณะทำงานจากคณะแพทย์แผนไทยจะดำเนินการร่วมกับเชฟของโรงแรม คือการคิด
เมนูอาหารเป็นยา ออกแบบชื่อเมนูอาหารที่มีความโดดเด่นและดึงดูดผู้ใช้บริการ โดยชนิดอาหารเป็นยาที่จะผลิตให้
สอดคล้องกับพื้นที่สุขภาวะ ได้แก่ อาหารตามธาตุเจ้าเรือน (ดิน น้ำ ลม ไฟ) อาหารสำหรับผู้ใช้บริการรักษาใน
โปรแกรม post covid อาหารสำหรับผู ้สูงวัยตามกลุ ่มโรค  และอาหารและเครื ่องดื ่มตามกรุ ๊ปเลือด ซ่ึงเมื ่อได้
เมนูอาหารเรียบร้อยแล้ว ทางอาจารย์จากแพทย์แผนไทยจะจักการอบรมเรื่องอาหาร สมุนไพร ให้ผู้ร่วมอบรมที่สนใจ
และมีใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านหลักสูตร 

 

ผลกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อดูแบบแปลนในพื้นที่เป้าหมาย โครงการ Herb Food Center (Wellness Plaza)            
ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  การออกแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในพ้ืนที่
สวนสาธิตสมุนไพรของโครงการ มีดังนี้ 

1) สมุนไพรที่ปลูกในสวนสาธิตนี้จะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารเพื่อสุขภาพของทางโรงแรม และ
ยังนำผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทยของโครงการด้วย  

2) รูปแบบเรียนรู้สวนสาธิตสมุนไพร จะให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้เรียนรู้ตั้งแต่ในเรื่องของการเพาะพันธุ์และ
คัดเลือกพันธุ์สมุนไพร การปลูก การแปรรูป และการทำเป็นผลิตภัณฑ์  

3) พื้นที่สวนสาธิตสมุนไพรแบ่งตามโซนอาหารเป็นยา เช่น โซนเครื่องแกง โซนต้มยำ โซนสมุนไพรตามธาตุ
เจ้าเรือน พ้ืนที่เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และลานสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ  
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4) ชนิดของสมุนไพรที่จะใช้ปลูกในพื้นที่มีมากกว่า 102 ชนิด โดยเป็นพืชยืนต้นจำนวน 36 ชนิด, ไม้พุ่ม 25 
ชนิด, พืชยกแปลง 31 ชนิด และพืชเมืองหนาว 10 ชนิด) 

5) กิจกรรมในสวนสาธิตสมุนไพร  
(1) การตรวจธาตุเจ้าเรือน 
(2) การเดินชมสวนสมุนไพร 
(3) การเดินเก็บพืชส่งมาปรุงอาหาร 
(4) การใหค้วามรู้เรื่องอาหารสมุนไพร 
(5) การสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องแกง 
 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม La Vela Khao Lak 
(ลา เวล่า เขาหลัก) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือการรายงานความก้าวหน้าและสรุป
แนวทางการดำเนินงานในการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  (physical activity) และการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพ้ืนที่โรมแรม(พ้ืนที่ต้นแบบ) 

โดยนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกโครงการ ได้นำเสนอแบบร่างพ้ืนที่สุขภาวะและรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริม
การมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ซึ่งเป็นร่างแบบและแนวคิดที่ได้ปรับให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของพื้นที่จากการ
ให้ข้อมูล และข้อคิดเห็นในการประชุมหารือครั้งที่ผ่านมา แก่คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่เป้าหมายใน
การดำเนินโครงการ  

สรุปสาระสำคัญของการประชุม 
พ้ืนที่สุขภาวะของโครงการ จะแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 คือ ส่วนหน้าโครงการลานจอดรถ จะมีการประยุกต์ปรับรูปแบบลานจอดรถให้เป็นพื้นที่  activity 

เช่น ถ้าไม่มีรถมาจอด ยังสามารถทำกิจกรรมทางกายในลานจอดรถได้  
ส่วนที่ 2 คือ ส่วนของสระน้ำ น้ำพุร้อน และสนามหญ้าหน้าโครงการ จะเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

และมีลู่เดินวิ่งรอบสระน้ำและสนามหญ้า  
ส่วนที่ 3 คือ ส่วนพื้นที่คลินิกแพทย์แผนไทย นอกจากจะเป็นที่สำหรับให้บริการในการรักษาแล้ว ยังเป็นที่

สำหรับใช้จัดฝึกอบรมแพทย์แผนไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้บริการ เช่น ยา,น้ำมัน,ลูกประกบ และอ่ืนๆ ก็เป็นผลิตภัณฑ์
ที่แปรรูปมาจากสมุนไพรในสวนสาธิตของโครงการ 

ส่วนที่ 4 คือ ส่วนพ้ืนที่ร้านอาหารเป็นยา (สมุนไพรเป็นยา, อาหารเป็นยา) / คาเฟ่เบเกอรี่สมุนไพรฯลฯ /ร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น เครื่องสำอาง อาหาร ตำรับแพทย์แผนไทย อ่ืนๆ  

ส่วนที่ 5 คือ ส่วนพ้ืนที่สุขภาวะในการเรียนรู้สวนสาธิตสมุนไพร 
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4) ผลกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่และการสนับสนุนปฏิบัติการในพื้นที่  
    แนวทางการออกแบบพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ 1) พื้นที่ย่านเมืองเก่า 2) พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน และ     
3) พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง  โดยคณะทำงานจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) 
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1) พื้นที่ย่านเมืองเก่า 
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2) พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน 
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3) พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง    
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การออกแบบกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง 3 พื้นที่  
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4) พื้นที่ศูนยก์ีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
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5) พื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม  

 โครงการ Herb Food Center ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
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5) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวางแผนการดำเนินงาน 5 
ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สรุปบันทึกการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมือง
ต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต และในพื ้นที ่โรงแรม วันพุธที ่ 7 กันยายน 2565 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ 
https://zoom.us/j/9019029104 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน : 
รายช่ือดังนี้  
1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  สำนักงานอธิการบดี   
2. ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร  สถาบันนโยบายสาธารณะ  
3. รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. คุณรัตนา มีมะโน  ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง Healthy Space Forum 
5. ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล  คณะการแพทย์แผนไทย 
6. คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์  งานบริการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
7. คุณนวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์ งานบริการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
8. คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ์  สถาปนิกโครงการ สถาบันนโยบายสาธารณะ 
9. คุณญัตติพงศ์ แก้วทอง   สถาบันนโยบายสาธารณะ  
10. คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส สถาบันนโยบายสาธารณะ 
11. คุณมนชนก แก้วชูเชิด  สถาบันนโยบายสาธารณะ 
12. คุณภานิชา พานิชย์  สถาบันนโยบายสาธารณะ 
 
 ตัวช้ีวัดสำคัญของโครงการ คือ 
 ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ได้สรุปตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้  
1. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์   ความหมายคือ 

ออกแบบแล้วทางพื้นที่ต้อง implement ได้ พื้นที่ที่ยังไม่ดำเนินการ ก็ต้องคาดการณ์ว่าการออกแบบของเราจะช่วย
ทำให้ประชาชนที่มีภาวะเนือยนิ่งมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนที่มี PA อยู่แล้ว จะต้องเพ่ิมการมี 
PA ขึ้นไปในระดับที่เพียงพอ 10 เปอร์เซ็นต์  

ยกตัวอย่างของภูเก็ต ความหมายก็คือว่า ในวิทยาเขตอาจจะต้องมีคนที่มาใช้ หรือมาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ PA เพิ่มขึ้น หรือที่ Wellness Hub ที่เขาหลัก ที่จะเสร็จภายในไม่เกิน 100 วัน จะต้องมีคนมาใช้บริการ และมี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ PA ต้องยึดตรงนี้ 

2. นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใน 5 พื้นที่ มี PA เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์   น่าจะต้องมีกิจกรรมที่เอื้อต่อการมี
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบแล้วต้องควบคู่มากับกิจกรรม 
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3. ใน 5 พื้นที่ มีแผนและโครงการปรับสภาพแวดล้อมและมีการจัดกิจกรรม พื้นที่ไหนที่สามารถจัด
กิจกรรมได้ต้องมีแผนการจัดกิจกรรม พ้ืนที่ไหนที่ยังไม่ได้ implement ต้องมีแผนเรื่องท่ีจะจัดกิจกรรมเหล่านั้น  

4. มี MOU ระหว่างภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ภาคการศึกษา ในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบ  
เพราะฉะนั้น ทั้ง 5 พ้ืนที่ ต้องมี MOU เป็นตัวชี้วัด อย่างภูเก็ต ในวิทยาเขตภูเก็ตจะต้องมีการจัด MOU ระหว่างวิทยา
เขตภูเก็ตกับท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมืองกะทู้ หรือกับทางเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ชมรมจักรยาน ชมรมกีฬา ในการที่
จะทำให้มาใช้ประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็อาจจะมีการทำความร่วมมือกัน อย่างเขาหลักมีการทำ MOU กันใน
เรื่องที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่  ขณะเดียวกันก็ต้องมีแผนในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการ
พัฒนาส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ เพราะฉะนั้น ทั้ง 5 พื้นที่ อาจจะ
ต้องมีแผน หรือกิจกรรมไปบรรจุอยู่ในแผนจังหวัด เรื่องนี้ทางท่านรองพันธ์ น่าจะช่วยได้  

5. พื้นที่สุขภาวะบวกกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค  มีตัวชี้วัดอันนึงที่เขียนไว้ว่า ในการเป็นพื้นที่สุข
ภาวะนอกจากต้องมีงานหรือกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ PA แล้ว อาจต้องมีเรื ่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค 
ความหมายคือ เรื่องของอาหาร ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น  รูปธรรมของมันก็คือว่า ในพื้นที่ทั้ง 5 พื้นที่ ต้องมี
กิจกรรม หรือโครงการ หรือแผน ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น ป่าตอง นอกจาก
เราปรับภูมิทัศน์ ปรับรูปแบบการใช้พื้นที่แล้ว นอกจากการมีกิจกรรมทางกาย ก็อาจจะต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริโภค วัฒนธรรมอาหาร เป็นต้น 

ในหลักการพื้นที่เป้าหมาย 5 พ้ืนที่ ก็จะมีลักษณะแบบนี้ 
สิ่งสำคัญ คือ Stakeholder หรือกลุ่มเป้าหมายที่จะมาทำงานกับเรา นอกจากภาคเอกชนแล้ว ต้องมีภาค

ท้องถิ่น ภาคชุมชน และภาคการศึกษา ทุกโครงการอาจต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีการเชื่อมโยงภาคส่วนที่สำคัญทั้ง 3 
ภาคส่วน  
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วิธีการดำเนินงาน 
ขณะนี้เราน่าจะผ่านการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกร่างมาเป็นตัวแบบในทั้ง 5 

พื้นที่  จากนั้นสิ่งที่ต้องทำ คือ เรื่องของการประสาน พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่าย หรือเป็นกลไกทาง
สังคม ที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ ความหมาย คือ อาจจะต้องมีการคุยกันว่ารูปแบบร่างเบื้องต้นเราเป็นอย่างไรบ้าง เขา
เห็นแล้วมีข้อเสนออย่างไรบ้าง จากนั้นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือออกแบบพื้นที่ เพ่ือสร้างความร่วมมือ อย่างน้อย 
1 – 2 ครั้ง ในแต่ละพ้ืนที่ นำความเห็นที่เห็นพ้องต้องกันแล้วมาระดมความเห็นกันอีกครั้งหนึ่ง 

ถ้าเราเห็นพ้องกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม หรือรูปแบบที่ออกแบบแล้ว ก็ต้องมาดูว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้าง  ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เรามีกระบวนการในการเอาชุมชน เอาทุกภาคส่วนเข้ามาดูแบบ มาช่วยกันวาง
กิจกรรมต่าง ๆ หลังจากนั้นจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือสร้าง MOU ในพ้ืนที่ และมีการ implement และมี
การติดตามประเมินผล อันนี้เป็นงานที่ทั้ง 5 พื้นที่ต้องทำงาน 

 
รายงานความก้าวหน้าในส่วนของวิทยาเขตภูเก็ต 

    คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์  
 ส่วนของวิทยาเขตภูเก็ต ตามที่ได้ทำงานไปแล้ว คือ เรื่องการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ และออกแบบพื้นที่

ในเรื่องความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ว่าเราควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง   
 1. ได้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยทางวิทยาเขตภูเก็ตโดยท่านรองพันธ์ ได้

แต่งตัง้คณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วย บุคลากรฝ่ายอาจารย์และฝ่ายสนับสนุน ได้มีการเล่าให้คณะทำงานฟังที่
คุณณัฐวิช ได้สำรวจและออกแบบไว้ เราได้ประชุมคณะทำงานไป 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดได้กำหนดการทบทวนแผนการ
ดำเนินงานอีกครั้ง ในเรื ่องของแผนการดำเนินงาน เราวางแผนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นโครงการช่วง
ประมาณพฤษภาคม – มิถุนายน 2566  

2. ทามไลน์การทำงาน 
   - วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กำลังจะเปิดเวทีเพื่อรับฟังประชาคม ในเวทีนี้เราจะเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ หน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในวัน
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นั้นเราจะทำเวทีโดยคณะทำงานได้วางตุ๊กตา กำหนดหัวข้อเพื่อดู pain point PA ของแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร มี
กิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง และได้วางตุ๊กตาไว้บ้างว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวิทยาเขตภูเก็ตจะมีอะไรบ้าง ซึ่ งในเวทีวัน
นั้นจะเป็นเวทีที่อาจจะได้ข้อสรุปว่ากิจกรรมที่เราจะดำเนินการต่อเนื่อง และให้ตอบโจทย์กับ KPI ที่รองพงค์เทพ แจ้ง
ไว้เมื่อสักครู่ รวมถึงเรื่องของการประเมินด้วยว่าจะประเมินอย่างไร 

- เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนเมษายน 2566 จัดกิจกรรมท่ีได้ออกแบบไว้ ประมาณ 6 เดือน  
- ระหว่างกิจกรรมจะมีการเก็บข้อมูล มีการประเมินว่าจะเป็นอย่างไร 

 - หลังจากสิ้นสุดโครงการนี้ ทางวิทยาเขตจะมีงบประมาณสนับสนุนในส่วนที่สามารถดำเนินการต่อ
ได้ ในส่วนที่เราได้ทดลองทำในช่วงนี้ถ้าโอเคเราอาจจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไปในอนาคต รวมถึงภาคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลเมืองกะทู้ ที่อยู่ใกล้ ๆ เราอาจจะช่วยกันทำงาน หลังจากนั้นก็คงปิดโครงการ 

 
 

3. กิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้  
   จากล่าสุด คณะทำงานได้วางตุ๊กตากิจกรรมเอาไว้ว่ากิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในวิทยาเขตภูเก็ต น่าจะมีอะไรบ้าง  
           - ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกีฬาที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย เรื่องของการเดิน walk rally ซึ่งเป็นกิจกรรม

ที่เราคิดว่าไม่จัดครั้งเดียวจบ แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง  
 - นักศึกษามีการจัดกีฬาอยู่แล้ว เราก็ควรจะดึงเอาประชาคมที่อยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นชุมชน

ที่เรามีความใกล้ชิดเป็นอย่างดี เข้ามาร่วมด้วยในการแข่งกีฬากับนักศึกษา อาจเป็นกีฬาประเพณี กีฬาพ้ืนบ้าน ซึ่งต้อง
ออกแบบลักษณะกีฬาให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัย อันนี้อาจจะดูกีฬาพ้ืนบ้าน  

 - กิจกรรมตลาดนัด PSU ท่านรองพันธ์ได้ให้ชื่อไว้แล้ว คือ บ่านซ้านภูเก็ต แปลว่า ตลาดสดภูเก็ต ใน
ตลาดนี้เป็นเรื่องของตลาดสุขภาพ เน้นเรื่องอาหาร และคงมีในส่วนที่ให้ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วย ตรงนี้คิดว่าน่าจะสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2 วัน อาจจะมีกิจกรรมอื่น ๆ ในตลาด เช่น การนันทนาการอื่น ๆ 
การให้ความรู้ อบรม 
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 - กิจกรรม Dance Zumba บริเวณรอบ ๆ ของ ม.อ. ภูเก็ต มีกิจกรรมนี้ แต่ในวิทยาเขตไม่มี ถ้าเรา
ดึง Zumba หรือ กิจกรรม Line Dance ซึ่งเป็นของผู้สูงวัยที่มีชมรมอยู่ เข้ามาในวิทยาเขตภูเก็ตก็อาจจะทำให้วิทยา
เขตมีความคึกคักขึ้น และมีกิจกรรมเกิดข้ึนระหว่างชุมชนกับบุคลากร ม.อ. 

 - การแข่งขันกีฬาเป็น League ลีก เช่น ฟุตซอล บาสเก็ตบอล  
- โครงการฝึกอบรม สร้างอาชีพ หรืออบรมเรื่องแพทย์แผนไทย ซ่ึงทางอ. จุฬาลักษณ์ ก็อาจจะมีกิจกรรมเข้า

มานำเสนอกัน 

 ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นตุ๊กตาที่เราอาจจะเอาไปนำเสนอตอนทำเวทีประชาคมวันที่ 5 ต.ค. นี้ 
ทางคณะทำงานต้องทำกิจกรรมเพ่ิมเติมอีกว่าแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน รวมถึงเรื่องการตอบตัวชี้วัดให้ครอบคลุม 
ในการออกแบบกิจกรรมให้ตอบตัวชี้วัดได้อย่างไร เราคงเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะของ ม.อ. เอง และ
เน้นเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการด้วย ซึ่งตอนแรกอาจจะไม่ได้มองถึงเท่าไหร่ จากที่ท่านรองพงค์เทพได้กล่าวว่าอาจจะ
มีนักท่องเที่ยวด้วย จึงอาจจะต้องมองว่ากิจกรรมรูปแบบไหนที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ เราก็อาจจะมองเรื่อง
การตลาด บ่านซ้าน ตรงนั้น หลังจากนี้คงจะนัดคณะทำงานถ่ีขึ้น  

 
4. ข้อมูลเพิ่มเติม โดยปกติก่อนหน้าโควิด ทางเทศบาลเมืองกะทู้ จะมีกิจกรรมที่เขาดำเนินการ เช่น ถนนเด็ก

เดิน กิจกรรมเทศบาลพบประชาชน ซึ่งจะจัดถนนเป็นลักษณะกิจกรรมแบบนี้ทั้งปี ตรงนี้เองที่คุณณัฐวิช ออกแบบว่า
ไม่ใช่เฉพาะในวิทยาเขตภูเก็ตเท่านั้น แต่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาเขตกับพื้นที่รอบ ๆ อาจจะในระยะ 1 กิโลเมตร หรือ 
500 เมตร เป็นต้น ตรงนี้ก่อนหน้าที่เราจะมีเวทีประชาคม เราจะคุยกับเทศบาลก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และเรา
อาจจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน แต่กิจกรรมที่วางไว้ทั้งหมดเป็นเรื่องของ Mock up ตุ๊กตา ไว้ ยังไม่ final คิดว่าน่า final 
จริง ประมาณกลางเดือน ต.ค. หลังจากประชาคมเสร็จ 
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แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
1. จุดที่หายไป คือ ผังที่ออกแบบโดยสถาปนิกควรจะได้เอามาพูดคุยกันในวันที่ 5 ต.ค. แต่ไม่มีกิจกรรมนี้เพ่ือ

จะคุย เพ่ือจะดำเนินการต่อไปว่าแผนนี้เราจะเอาไปใช้อย่างไร จะสร้างอย่างไร ใครจะมาช่วยในการดำเนินการ อาจจะ
ต้องวางแผนเชื่อมงานที่ทางเทศบาลมีอยู่อย่างถนนเด็กเดิม จะเชื่อมเข้ามาในวิทยาเขต อาจจะเป็นกิจกรรมในวิทยา
เขตท่ีมันซ้อนกันเพ่ือจะได้รู้ว่ามีส่วนร่วมกันระหว่างกระบวนการของภูเก็ตกับของจังหวัดภูเก็ตกับมหาวิทยาลัย  ถ้าเรา
ดึงจังหวัดมาเชื่อมกับเราได้มากที่สุด กระบวนการการมีส่วนร่วมก็จะเยอะขึ้น (ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร) 

2. ในส่วนของสถาปัตย์เป็นแค่เพียงจากการที่ได้ไปเดินสำรวจ ยังไม่ได้ base on จากสิ่งที่พื้นที่ต้องการ เป็น
เพียงแค่สะท้อนจากมุมมองของตัวเอง ซึ่งในส่วนนี้จะต้องเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมก่อน (คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ์) 

3. วันที่ทำประชาคมเราอาจจะ mapping กิจกรรมที่เราวาง mock up เอาไว้กับเรื่องของพ้ืนที่ที่ออกแบบว่า
มันจะเป็นจุดไหนที่เหมาะสม (คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์) 

 4. อันแรกต้องรู้ก่อนว่าสถานการณ์ PA ในชุมชนเป็นอย่างไร เวลาดูเรื่องนี้จะเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 1) บุคลากร นักศึกษาของ ม.อ. ภูเก็ต 2) ชุมชมรอบ ๆ ม.อ. ภูเก็ต 3) เครือข่าย/ชมรมต่าง ๆ 4) ประชาชนทั่วไป/
นักท่องเที่ยว  เราอาจจะต้องดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร และใน ม.อ. ภูเก็ต คนเหล่านี้จะมาใช้ประโยชน์ แล้วจะทำ
ให้การเพิ่ม PA ของแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง  อาจจะต้องมีเวทีย่อย ๆ หรือมีการสำรวจข้อมูล แล้วถึงจะมีการ
สรุปสถานการณ์เพื่อเป็น Input เข้าสู่เวทีใหญ่ ข้อมูลสถานการณ์ตัวนี้ก็จะนำไปสู่การออกแบบทั้งเชิงกายภาพ และ
กิจกรรม หลังจากนั้นออกแบบแล้วก็จะได้แบบ ได้กิจกรรม เราถึงจะมาสรุป มีเวที หรือกระบวนการมาสรุป นอกจาก
สรุปแล้วก็มาทำแผน ทำกิจกรรม มีกิจกรรมแล้วก็จะนำไปสู่เป้าหมายการประเมินผล (ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) 

 5. ทุนของ ม.อ. ภูเก็ต เรามีทุนเรื ่องของศูนย์กีฬา สนามกีฬา และรอบ ๆ มหาวิทยาลัย เวลา
ออกแบบเราจะออกแบบให้เอื้อต่อการมี PA อย่างไร การออกแบบให้เอื้อจะพูดถึงทางกายภาพ การมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ขึ้นมา นอกจากเรามีใน ม.อ. ภูเก็ต แล้ว เราก็มีพ้ืนที่รอบ ๆ ม.อ. ภูเก็ต อีก มีสวน สนามกีฬาของท้องถิ่น (ผศ.ดร.พงค์
เทพ สุธีรวุฒิ) 

 6. สิ่งที่สำคัญคือเมื่อหมด Event กิจกรรมเหล่านี้ก็จะหายไป เราก็ไม่อยากให้หาย อยากให้คนมาใช้
พื้นที่ ม.อ. ภูเก็ต อย่างเป็นประจำ เคยยกตัวอย่างว่า คณะพยาบาล ม.อ. หาดใหญ่ จะมีกิจกรรมผู้สูงอายุ ชมรม
ผู้สูงอายุ มีพ้ืนที่ให้เขาได้มาทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา และคณะพยาบาลก็ไม่ได้จ่ายเงินค่ากิจกรรมให้ชมรมผู้สูงอายุให้ 
แค่อำนวยความสะดวกพื้นที่ให้กลุ่มผู้สูงอายุ เขาก็ไปจัดการกันเองว่าจะมีค่าใช้จ่าย จะนำค่าใช้จ่ายมาจากไหน 
กิจกรรมทุกกิจกรรมจะออกแบบเป็นอย่างไร  ม.อ. ภูเก็ต ก็ควรทำแบบไปเอื้อเฟื้อสถานที่ สนับสนุนบางกิจกรรมเท่า
นั้นเอง (ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) 
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 7. ตามที่เรียนอาจารย์ว่า อ.พันธ์ก็อยากให้กิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้คงหาอย่างใน 
ม.อ. จริง ๆ แล้วคงมีคนที่สนใจการออกกำลังกาย แต่บางทีเราไม่มีกระบวนการในการรวมกลุ่ม และออกแบบระบบให้
เขา (คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์) 
 
รายงานความก้าวหน้าในส่วนของเขาหลัก จ.พังงา  

 โครงการเขาหลัก ตอนนี้เราได้ออกแบบ และอาจจะรบกวนคุณณัฐวิชช่วยนำเสนอแบบ เราวางแผน
ไว้กับทาง สสจ. พังงา ในการหาข้อมูลสุขภาพของพื้นที่ ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว ตั้งใจไว้ว่า เดือน ต.ค. จะจัดเวที
เสวนา กิจกรรมคล้ายกับของภูเก็ต จากเวทีเราจะเอามาจัดทำเป็นกิจกรรม (ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล) 

1. ความก้าวหน้าในส่วนของเขาหลัก จ.พังงา 
คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ์ ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการเขาหลัก ดังนี้ ที่ตั้งของพื้นที่จะอยู่เลยอุทยาน

แห่งชาติเขาหลักไป จะเป็นพ้ืนที่รูปตัว L  บริบทจะอยู่ในระยะ 400 เมตร จะอยู่ตรงข้ามกับสวนหนองมูลตะกั่ว จะอยู่
ติดกับศูนย์แพทย์เขาหลัก และบ้านพักเด็กครอบครัวของ จ.พังงา จะมีหมู่บ้านจัดสรรใกล้ ๆ มีตลาดนัด และร้านขาย
วัสดุ ลักษณะพ้ืนที่ จะเป็นที่ดินเปล่า ตรงข้ามจะเห็นว่าเป็นหนอง 

 
 
 สิ่งที่ได้รับจากทางโครงการ คือ แบบการวางลักษณะ function ที่ยังไม่ชัดเจน จะเห็นได้ว่ามีก้อน

อาคารวางอยู่ใกล้กับพื้นท่ีจอดรถ ยังไม่ถูกจัดการการใช้งานที่ดี และขาดการคิดถึงบริบทโดยรอบด้วยว่าคนจะเข้ามาใช้
งานอย่างไร  

 ได้ให้แนวคิดการใช้พ้ืนที่ง่าย ๆ คือ ส่วนของพ้ืนที่ด้านหน้าจะเป็นส่วนของ public เป็นพื้นที่สุขภาวะ
ทางกาย เป็นพื้นที่ PA คนภายนอกสามารถมาใช้งานได้  ส่วนพื้นที่ตรงกลาง เป็นร้านอาหาร เป็นลักษณะการแบ่งการ
ใช้งานภายในตัวไปเลย  และพื้นที่ทางด้านหลังจะเป็น private zone เป็นที่สำหรับลูกค้าที่พักโรงแรมของเจ้าของ
โรงแรมได้ทำการจองมา กิจกรรมก็จะทำในบริเวณนี้ มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น  
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 ในระหว่างกระบวนการนี้มีการพัฒนาแบบ สรุป function ต่าง ๆ ตอนนี้แบบอยู่ในขั้นตอนที่ final 

แล้ว ซึ่งกำลังทำการก่อสร้าง function หลัก ก็จะเริ่มด้วยพื้นที่จอดรถ ถัดมาเป็นพื้นที่ขอบสระ แต่เดิมเขาไม่ได้คำนึง
พื้นที่สุขภาวะทางกาย ทาง ม.อ. ก็ได้นำเสนอแนวคิดในเรื่องของการใช้พื้นที่จอดรถ และขอบสระ เพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง
กาย ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับลานหญ้าบริเวณหน้าร้านอาหาร จะมีศูนย์แพทย์แผนไทยอยู่บริเวณทิศเหนือ พื้นที่เขียว ๆ 
ตรงกลางเป็นร้านอาหาร เราได้เสนอส่วนพื้นที่อัฒจันทร์หญ้าไปเพื่อให้เกิดการใช้งานของคนในท้องถิ่ นสามารถมาจัด
กิจกรรมได้ หรือมีการอบรมต่าง ๆ  มีพื้นที่สมุนไพรใกล้ครัว คนสามารถรับรู้ได้ว่าเขากินอะไรไปในพื้นที่นี้ ได้รับ
สมุนไพรอะไรในเมนูอาหารของเขา  

ถัดมาจะเป็นศาลาที่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แพทย์แผนไทยให้บริการ มีอาคารแปรรูปให้เห็นการแปรรูป
สมุนไพรต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  ส่วนของพื้นที่โรงเรือนเป็นพื้นที่ที่ทางโครงการต้องการเป็นโรงเรือนแบบเปิดและ
ปิด เขาได้จ้างทีมที่มีความรู้เรื่องโรงเรือนมาออกแบบโดยเฉพาะ ส่วนใกล้ ๆ จะมีพื้นที่ workshop ให้กับคนที่สนใจ
ต้องการเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรอย่างง่าย  ส่วนถัดมาใกล้ ๆ จะเป็นลานไม้เลื้อย เป็นพื้นที่ให้ร่มเงา ผู้คนสามารถ
เดินมานั่งพักผ่อนได้  ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นอาคารบำบัด  ตอนนี้สระถูกขุดเรียบร้อยแล้ว  อาคารต่าง ๆ ยังคงอยู่  

 ขอเน้นในส่วนของพ้ืนที่ที่จะมีกิจกรรม PA ส่วนนี้เราได้แนวคิดมาจาก Healthy space forum เห็น
ว่าแนวคิดของการขีดสีตีเส้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และได้นำมาปรับใช้โดยที่จะเห็นว่าลานจอดของเรา ได้แบ่งช่องว่างไว้
ระหว่างช่องจอดสองฝั่ง เผื่อว่าจะติดตั้งตาข่ายให้คนมาตีแบด เตะตะกร้อ หรือเล่นวอลเลย์บอลได้  ซึ่งในส่วนนี้จะมี
การทำกระบวนการการมีส่วนร่วมอีกครั้งว่าลักษณะของช่องที่เด็กจะมาเล่น จะมีลักษณะอย่างไร  ในส่วนของสีเหลือง
ที่เป็นช่องที่วางแบบไว้ว่าจะเป็นช่องการละเล่นแบบง่าย ๆ  
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 ถัดมาในส่วนพื้นที่ขอบสระ จะปูเป็นพื้น PU ออกกำลังกาย และมีพื้นที่ที่ให้ความร่มรื่นกระจายอยู่
รอบ ๆ จะอยู่ใกล้เคียงกับอาคารแพทย์แผนไทย   

 
 
 ถัดมาในส่วนของศูนย์แพทย์แผนไทย ช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. ใช้เวลาค่อนข้างมากในการช่วยโครงการ

จัดการ function และสรุป function ที่ต้องการ จะหาข้อตกลงร่วมกันอย่างไรระหว่างความต้องการของ ม.อ. ที่
ต้องการมีพื้นที่ใช้งานอยู่ในบริเวณนี้ ร่วมกับการให้บริการแพทย์แผนไทย ตอนนี้ได้ส่งแบบยื่นก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  
พื้นที่สีน้ำเงินจะเป็นพื้นที่ที ่ทาง ม.อ. สามารถใช้เป็นสำนักงาน  ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่นวดฝ่าเท้า นวดน้ำมัน          
นวดไทย 

 
 
 เราได้นำเสนอในส่วนของการใช้พื้นที่ที่เอื้อต่อผู้พิการว่าตรงนี้ควรมีทางลาดเสริมเข้าไปในโครงการ 

อัฒจันทร์หญ้าจึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราได้นำเสนอไป แต่เดิมโครงการทำเป็นเนินดิน เราเห็นว่าพ้ืนที่มีศักยภาพบางอย่าง
ที่ช่วยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น จึงได้เสนอลักษณะนี้ไป มีทางลาดใกล้ ๆ เพื่อให้รับกับการเข้าถึงทั้งผู้สูงอายุ
และผู้พิการ  
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 ส่วนอีกฟากหนึ่ง ก่อนที่คนจอดรถแล้วขึ้นไปที่ร้านอาหาร จะได้เห็นแปลงปลูกผักสาธิตเล็ก ๆ จะได้
เห็นว่าพืชพันธุ์ต่าง ๆ เป็นอย่างไร  

 
 
 ศาลาที่อยู่ในโครงการจะเป็นเหมือนจุด Meeting point ไม่ให้คนเกิดการหลง และมีบอร์ดแสดง

ข้อมูล เช่น ธาตุเจ้าเรือน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้คนได้เรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถัดมาในส่วนของอาคารแปรรูป ก็ค่อนข้างกินเวลาในกระบวนการที่ผ่านมาเหมือนกัน ต้องสรุปว่า 
function การแปรรูปที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในพื้นที่อาคารมีอะไรบ้าง ทางผมกับอ.จุฬาลักษณ์ ได้ทำการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและสรุปส่งแบบให้กับทางโครงการได้ก่อสร้างแล้ว ก็จะมีส่วนหนึ่งให้คนสามารถนำอุปกรณ์มาเปลี่ยนชุด มาเก็บ
ของใน locker เพ่ือที่จะไปทดลองทำการปลูกในพ้ืนที่ 

 อาคารศาลา Workshop เป็นศาลาทั่วไป แค่มีบาร์ และมีพ้ืนที่สาธิตตรงกลาง ให้คนทั่วไปดูได้ 
 ถัดมาเป็นลานไม้เลื้อย จากการลงพื้นที่ช่วงกลางวันค่อนข้างร้อน จึงขยายในส่วนของไม้เลื้อยและ

เพ่ิมต้นไม้เข้าไปในพ้ืนที่ เพ่ิมตำแหน่งไม้ยืนต้นเข้าไปให้เกิดความร่มรื่นมากท่ีสุด  
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   ส่วนสุดท้าย อาคารบำบัด เป็นอาคารที่ทางโครงการต้องการเป็นพื้นที่โยคะ เดิมเราได้จัดเป็นพื้นที่
ฤาษีดัดตนแยกออกไป ส่วนนี้เราก็เอามารวมกัน เราสามารถที่จะจัดเป็นพื้นที่โยคะ และฤาษีดัดตน และมีพื้นที่สระตื้น 
ๆ เดินบำบัด ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางโครงการต้องการอีกเช่นกัน ผมก็มาจัดให้มันอยู่ในบริเวณกลุ่มเดียวกันข้างสระน้ำ 

 
 
 ทั้งหมดเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้น ซึ่งแบบค่อนข้างเปลี่ยนจากที่เคยนำไปเสนอตอนเปิดตัว ความคืบหน้า

จากหน้างานประมาณเดือน ส.ค. สระถูกขุดเรียบร้อยแล้ว ร้านอาหารฐานรากเรียบร้อยแล้วกำลังขึ้นคาน พื้นที่ของ
ศูนย์แพทย์แผนไทยกำลังขึ้นตอม่อ ส่วนของพ้ืนที่ด้านหลังก็ปรับหน้าดินเรียบแล้วให้ 

 แผนงานในส่วนถัดไป จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นช่วงเดือน ต.ค. ก็จะเลื่อนออกไป แผนงานในส่วน
ก่อสร้างที่ได้มาจากคุณสมชายที่ดูแลโครงการ เขาตั้งเป้าไว้อยู่ที่สิ้นเดือน พ.ย. แต่ส่วนคิดว่าน่าจะเลื่อนไปอีก เนื่องจาก
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สภาพอากาศ และแบบที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งสถาปนิกโครงการต้องปรับแบบตามที่ผมได้ให้คำแนะนำไปว่า function 
เป็นอย่างไรบ้าง 

 แผนงานต่อไปจะเห็นว่าในส่วนพื ้นที ่ด ้านหน้าที ่ เรากันไว ้เป็น public zone มันจะต้องทำ
กระบวนการเหมือนกับวิทยาเขตภูเก็ต ตอนนี้เราตอบสนองแค่ความต้องการของเจ้าของโครงการ แต่เรายังไม่ได้เข้าใจ
บริบทของพื้นที่ ส่วนนี้เหมือนกับที่ อ.จุฬาลักษณ์ ได้บอกไว้ว่าเราต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และทางแพทย์แผนไทยต้องการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง คิดว่าน่าจะจัดกระบวนการนี้ภายในช่วงเดือน ต.ค. เพื่อดูว่ าแต่
ละช่องควรจะเป็นอย่างไร ลานหญ้าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง รูปแบบการใช้พื้นที่ ระยะเวลาการเปิด -ปิด ตรงนี้ต้องคุย
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 

2. ทามไลน์การทำงาน 
- ต.ค.65 จะเริ่มดำเนินการดูว่าเราจะจัดกิจกรรม PA อะไร เพ่ือตอบสนองปัญหาสุขภาพของคนพ้ืนที่  
 - พ.ย.65 นัดคุยกับทางเทศบาลดูว่าพื้นที่สวนสาธารณะจะมาเชื่อมการใช้ประโยชน์กับ  Wellness 

Center 
 
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น   
1) เขาหลักจะต่างกับของวิทยาเขต เนื่องจากวิทยาเขตเรามีทุนอยู่แล้ว แค่ไปทำให้มีการใช้ทุนเพิ่มขึ ้นไ ด้

อย่างไร ความต่างจะเห็นได้เวลาเอกชนทำกับภาครัฐทำ เอกชนจะฟันธงเลยว่า 120 วัน ต้องเกิดให้ได้ ถึงแม้จะบอกว่า 
พ.ย. จะไม่ได้ แต่คิดว่าอาจจะเปิดได้บางส่วน เวลาเอกชนคิดเขาจะคิดว่าบางส่วนเปิดได้ก่อน เขาก็อาจจะเร่ง
ร้านอาหาร หรืออะไรบางอย่างท่ีเสร็จแล้ว (ผศ.ดร.พงคเ์ทพ สุธีรวุฒิ) 

 2) การออกแบบของเอกชน เราไปเพ่ิมบางอย่างเข้าไป ซึ่งคุณสมพงษ์ก็ดีมากที่ฟังเราอย่างเรื่องของที่
จอดรถ ลู่วิ่ง หรือสวนสมุนไพรข้างหลัง  ถ้าเราจะสำรวจว่า PA ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร อาจจะต่างจากของภูเก็ต
นิดนึง การสำรวจนี้น่าจะเอารูปแบบ กิจกรรมที่เรามีอยู่ ไปถามคนในชุมชน นักท่องเที่ยว ว่าเขาต้องการใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง เช่น เรามีศูนย์ Wellness คลินิกแพทย์แผนไทย มีกิจกรรมที่จะใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการรักษา 
ฟื้นฟู และสร้างเสริมสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่ เราอาจจะเน้นการสร้างเสริมสุขภาพโดยมาใช้พื้นที่
อย่างลู่วิ่ง พื้นที่สนาม แล้วมีอะไรอีกบ้างที่แตกต่างจากที่อื่นโดยใช้แพทย์แผนไทยเข้ามา ทางอ.จุฬาลักษณ์ ลองคิดดู 
นอกจากฤาษีดัดตน นวด ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นที่เราสามารถดึงกลุ่มแพทย์แผนไทย แผนโบราณ หรือแพทย์ทางเลือก 
มาช่วยในกิจกรรมของเรา นอกจากมาใช้บริการที่คลินิกเราแล้ว ยังเปิดโอกาสให้มารวมกลุ่มกิจกรรมในพื้นที่ (ผศ.ดร.
พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) 

 3) เราน่าจะถามเรื่องของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อจะเพิ่ม PA หรือเพิ่มการสร้างเสริมสุขภาพใน
พื้นที่ และในขณะเดียวกันคุณสมพงษ์ หรือภาคเอกชน คงมองกลุ่มลูกค้าไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่เป็นนักท่องเที่ยว ดังนั้น 
เราอาจจะสำรวจนักท่องเที่ยวว่าเขาชอบอะไร นอกจากมาคลินิก ร้านอาหารแล้ว จะมีกิจกรรมอะไรที่หนุนเสริมเขา 
เรื่องอาหาร จะมีผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไป (ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) 

 4) พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที ่ตอบโจทย์การเป็นพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่ PA และเรื่องอาหาร จากที่เห็นการ
ก่อสร้างแล้ว คิดว่าน่าจะเสร็จเดือน พ.ย. แต่ของวิทยาเขต เรามีทุนอยู่แล้ว เราเริ่มก่อนได้เลย อ.จุฬาลักษณ์ไม่ต้องทำ
ความต้องการเพื่อมาออกแบบอะไรแล้ว ตอนนี้แบบมันลงตัวแล้ว เพียงแต่ทำอย่างไรทำให้กิจกรรมเสริมกับกิจกรรม
หลักของคุณสมพงษ์แค่นั้นเอง (ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) 
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 5) คิดว่าในส่วนที่เราเพิ่มไปส่วนรอบสระน้ำ ตรงทางเดินจะมีพ้ืนยาง เป็นส่วนหนึ่งแล้ว และพ้ืนที่ตรง
ลานจอดรถจะมีพื้นที่ที่จะมีกิจกรรมตรงนั้นอยู่  เวลาทำงานกับคุณสมพงษ์ทำง่าย ถ้าสมมุติว่าเขาจะโปรโมตศูนย์ 
Wellness ของเขา แล้วลงกิจกรรมบางอย่างซึ่งทำได้อยู่แล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ อาจจะต้องคุยกับท้องถิ่น หรือเทศบาล
ว่าเวลามี event ของท้องถิ ่น การใช้ประโยชน์สวนสาธารณะข้างหน้าของ Wellness Center นี้ กับ Wellness 
Center ของคุณสมพงษ์ จะเชื ่อมต่อกันอย่างไร  กิจกรรม PA อาจจะไปหนุนเสริมกิจกรรมที ่ท้องถิ ่นจะทำที่
สวนสาธารณะตรงข้ามกัน อันนี้เป็นโจทย์ท้าทายถ้าเราสามารถทำให้มันมีกิจกรรมที่สวนได้ และที่นี่ได้ จะเห็นความ
เชื่อมต่อของพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ของเอกชน ฝากอ.จุฬาลักษณ์ และคุณณัฐวิช ไปดูว่าจะทำได้อย่างไร  (ผศ.ดร.
พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) 

  6) ลักษณะการเชื่อมต่อการสัญจรจากสวนตรงข้ามเข้ามาในพ้ืนที่บริเวณด้านหน้า ทางโครงการก็ยัง
รอทางเทศบาลสรุป เดิมที่เราได้คุยกันจะมีการทำลักษณะทางม้าลายข้ามไป แต่คุณสมชายบอกว่าทางเทศบาลยังเงียบ
อยู่ว่าจะทำหรือไม่ ต้องไปตามดูอีกครั้งเพื่อความชัดเจน (คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ์) 

 
แนวทางการทำงานต่อของเขาหลัก  
นัดคุยกับทางเทศบาลดูว่าพื้นที่สวนสาธารณะจะมาเชื ่อมการใช้ประโยชน์กับ  Wellness Center นี้ ได้

อย่างไร และเราอาจจะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งของเราที่มีอยู่เอาไปร่วมลงขันกับทางเทศบาล อย่างตอนเปิดตัวเราก็
อาจจะมีงบประมาณสนับสนุนเขา ทำให้เห็นว่าถ้าเขาทำงานประสานความร่วมมือกันทาง สสส. จะลงไปช่วยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนเพื่อทำให้ทั้ง 2 ที่ เป็นพื้นที่ที่เพิ่ม PA คนในชุมชน และทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้การ
สร้างเสริมสุขภาพด้วย ให้ อ.กุลทัต และ อ.พงค์เทพ ลงไปช่วย ผมได้คุยกับทางนายกเทศมนตรีแล้วด้วยในเวลาสั้น ๆ  
แต่เราอาจจะต้องไปคุยแบบเป็นทางการอีกครั้ง (ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ)  

 
รายงานความก้าวหน้าในส่วนของ 3 พ้ืนที่ คือ ย่านเมืองเก่า สวนสาธารณะสะพานหิน และริมชายหาดป่าตอง 
 

รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา 
 การออกแบบพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ดำเนินการมี 3 พื้นที่ คือ ย่านเมืองเก่า 

สวนสาธารณะสะพานหิน และริมชายหาดป่าตอง  
 เรียนเพิ่มเติมว่าเราทำเป็นของแถมให้ คือ ทีมเรากำลังออกแบบเสาที่เป็น Smart Hold ในบริเวณท่ี

เป็นเมืองเก่าด้วย กำลังจะติดตั้งแถวเมืองเก่าที่มีหอนาฬิกาอยู่ 
 ภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้เซ็น MOU กับบริษัทที่ทำเรื่อง City Data 

Platform ตอนนี้กำลังจะนำไปให้เทศบาลต่าง ๆ ทดลองใช้ฟรี 1 ปี จะมีข้อมูลที่เป็น Big Data อยู่ ทางเราจะอบรมให้
ว่าใช้อย่างไร และเก็บข้อมูลให้ทั้งหมด ถ้าเทศบาลใดภูเก็ตจะทดลองใช้ก็ติดต่อเราได้เลย 

 ส่วนการออกแบบใน 3 พื้นที่ย่านเมืองเก่า สวนสาธารณะสะพานหิน และริมชายหาดป่าตอง เชิญคุณ
รัตนา มีมะโน ในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบได้นำเสนอ 
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ความก้าวหน้าพื้นที่ย่านเมืองเก่า 
คุณรัตนา มีมะโน 
 สิ่งที่เราได้ทำการบ้านมาจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
1. แนวทางการออกแบบทั้ง 3 พื้นที่  
2. แนวทางการออกแบบกิจกรรมและการทดลองจัดกิจกรรม City Lab Phuket  
3. แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม 
 พื้นที่แรก พื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เราได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ได้คุยกับชุมชนพื้นที่

เมืองเก่า ครั้งที่ผ่านมาได้คุยกับเทศบาลนคร อบจ. และภาคเอกชนอย่างหอการค้า รวมถึงชุมชนบ่านซ้าน ทำให้เรา
เห็นว่าพื้นที่ในย่านเมืองเก่าจะมีสวนสาธารณะอยู่รอบพื้นที่ แต่ในพื้นที่ไข่แดงที่ถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญยังขาด
พ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมในละแวกบ้าน เราเลยมองว่าโครงการนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมต่อพ้ืนที่สีเขียวของเมือง
และกิจกรรมทางกาย  

 จากการศึกษามองว่าการเดินท่องเที่ยวในเมืองเก่าถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยกระตุ้นทั้ง
สุขภาพและเศรษฐกิจของย่าน ขณะเดียวกันด้วยการเป็นเมืองท่องเที่ยวต้องการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา คนมา
ท่องเที่ยวเดือนนี้ อีกเดือนมาท่องเที่ยวอีกต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลา เราจึงมองว่าแนวความคิดของเรื่อง 
Popup Park จะช่วยส่งเสริมพื้นที่ย่านเมืองเก่าได้ โดย Popup Park คือ รูปแบบของการพื้นที่สาธารณะที่มีความ
ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เราสามารถปรับเปลี่ยนสวนสาธารณะแห่งนี้ได้ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาแนวคิดของการออกแบบ Old 
Town Popup Park Journey เดินลัดเลาะรอบเมืองเก่า โดยนำเสนอ 4 แนวทางการออกแบบ คือ  

1. การออกแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่ส่งเสริมการเดินในระดับย่าน  
2. การออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่  
3. การออกแบบกิจกรรมหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ  
4. การออกแบบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และภาพจำของย่าน   
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โดยนำเสนอผ่าน 4 Popup Park คือ Pocket Park  Museum Park  Market Park และ Hidden Park   

 

 
 อัตลักษณ์ที่ถอดออกมาได้จะเห็นตัวสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในย่านเมืองเก่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 

Sino European แบบ Peranakan และแบบ Hokkiaen Chinese สีที่เห็นจะเป็นสีแดง สีเหลือง สีโทนเขียว และสี
โทนฟ้า  ส่วนตัวสถาปัตยกรรมจะเห็นเป็นรูปแบบโค้ง จึงยึดรูปแบบของโค้ง มาสะท้อนในพื้นท่ี 

 
 จากอัตลักษณ์ได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็น 4 Module แบบแรก จะยึดตามสีหลักที่ถอดออกมาได้ 

รูปแบบแตกต่างกันจะเป็นเหลี่ยม กลมแบบจีน ลวดลายจะเป็นรูปแบบที่ถอดออกมาจากพ้ืนที่เห็นในตัวพ้ืนที่ย่านเมือง
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เก่า  สามารถนั่งได้หลากหลายรูปแบบ นั่งรวมกลุ่มกัน สามารถยกต่อเล่นเกมได้  อีกรูปแบบจะเป็นแบบโค้ง และ
สามารถเป็นอุปกรณ์เล่นสำหรับเด็กได้  รูปแบบที่ 4 ได้แนวคิดจากเครื่องร่อนแร่ เป็นที่นั่งที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
คือ เป็นที่นั่งที่ไม่ได้มั่นคงมาก ได้ขยับร่างกายไปด้วย  

 มาเริ่มเดินกันที่ Pocket Park เป็นพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้
สอยให้คนในย่านได้มีปฏิสัมพันธ์กัน เราได้เลือกพื้นที่ออกแบบบริเวณสวนสาธารณะเป็นสวนสีเขียวหน้าธนาคารชาร์
เตอร์ เพราะบริเวณนี้มีความหนาแน่นของกิจกรรมท่องเที่ยว มีตัวอาคารที่โดดเด่นและสวยงาม แต่ยังขาดพ้ืนที่สีเขียว 
จึงอยากนำเสนอพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง โดยโปรแกรมการออกแบบของสวนละแวกบ้านแห่งนี้ จะมี
แนวทาง คือ ปรับปรุงพื้นท่ีริมน้ำ สร้างรั้วกั้นเสริมความปลอดภัย เสริมลานพื้นที่ดาดแข็ง เพราะจากการศึกษาบริเวณ
หัวมุมโค้งทางเทศบาลได้จัดงาน Event เป็นประจำ จึงเสริมพื้นที่ดาดแข็งเข้าไปเพื่อรองรับความยืดหยุ่นของกิจกรรม  
มีการออกแบบพื้นที่ Bus Station เป็นจุดรอเปลี่ยนถ่ายรถ  และออกแบบพื้นที่ทางข้ามที่ถือว่าเป็น Landmark ที่
นักท่องเที่ยวจะเข้ามาถ่ายรูป โดยมุ่งเน้นกิจกรรม Passive เป็นสำคัญ และอีกอย่างเพ่ือ Show case ได้ในบริเวณนี้  

 
 
 
 รายละเอียดแบบที่ได้ออกแบบ จะมีลานกิจกรรม พื้นที่นั่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ได้นำเสนอไปแล้ว 

สะท้อนพื้นที่ออกมาเป็นสีเหลืองเพื่อตอบรับกับตัวอาคารที่เป็น Landmark ถ่ายรูปของเมือง  บริเวณที่สองจะ
ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ Show case ได้ แสดงงานกิจกรรม หรือแสดงดนตรี และพื้นที่บริเวณส่วนปลายจะเป็นพื้นที่
สำหรับเด็กนั่งเล่น Hide and Seek  Gallery garden และ Walk way เพ่ือเชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ  

 ก่อนหน้านี้ได้ไปคุยกับทางเทศบาลนคร ท่านนายกบอกว่าจะมีโครงการปรับเปลี่ยนทางข้ามให้โดด
เด่นโดยใช้ศิลปะเข้ามา เราเลยลองนำเสนอไอเดียเข้าไปโดยใช้สีเหลือง และอาร์คโค้งของภูเก็ต 

 เดินต่อมาที่ Museum Park เรามองว่าภูเก็ตมีพิพิธภัณฑ์อยู่จำนวนมากที่อยากให้ทุกคนเรียนรู้ เรา
อยากให้โครงการนี้ได้โชว์เคส Popup Park ออกมาเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเราได้เลือกพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทย
หัวเพราะเป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญเก่าแก่ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตไว้ และมีอาคารสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม เราเลยออกแบบพื้นที่เพื่อนำเสนอในช่วงของ Event ลักษณะ Outdoor Museum ส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่ 
Landmark และดึงดูดผู้คน ออกแบบบนแนวคิด Active Learning คือ การสัมภาษณ์ เล่น ทดลองทำ แลกเปลี่ยน 
และได้พักผ่อนไปด้วย  
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 ผังบริเวณที่เราออกแบบขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,440 ตารางเมตร ออกแบบตั้งแต่บริเวณทางเข้าเป็น 
Welcome zone เชื่อมต่อกับถนนกระบี่ เดินตรงเข้ามาทุกคนจะได้ลองสัมผัสกับกิจกรรมเปิดประตูสู่เมืองภูเก็ต การ
ฉายภาพ Lighting ได้ลองเล่นกิจกรรมเก้าอี้หมากรุก ก็คือตัวเก้าอี้ที่เราออกแบบสะท้อนอัตลักษณ์ และได้ทดลองเติม
สีให้กับภูเก็ตบนผ้าบาติก ซึ่งมองว่าถ้าทุกคนตกแต่งเสร็จแล้วจะกลายเป็นของตกแต่งพิพิธภัณฑ์  มีพื้นที่แลกเปลี่ยน
พูดคุยกัน ในขณะเดียวกันบริเวณหน้าอาคารจะกลายเป็นพ้ืนที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับ Performance Art ในงาน Event  
ส่วนพื้นที่สุดท้ายเมื่อเราได้เดินชมในพิพิธภัณฑ์แล้ว โซนด้านหลังจะเป็น Passive Learning Zone เป็นดนตรีในสวน 
ดูหนังกลางแปลงได้ ได้นั่งพักผ่อน  

 กิจกรรม Lighting เราได้คุยกับทางพิพิธภัณฑ์เขาเคยได้ทำกิจกรรมลักษณะนี้ไปแล้ว เราเลยได้ลอง
นำเสนอเพิ่มเติม  มีบริเวณที่ตั้งเก้าอี้ที่ได้ไอเดียมาจากเครื่องร่อนแร่ให้เด็กได้นั่งเล่นด้วย  บริเวณด้านข้างอาคารจะใช้
เป็นบริเวณนำเสนอนิทรรศการ 

 
 ส่วนต่อมา Hidden Park คือ พื้นที่ที่ถูกซ่อนอยู่ หรือถูกลืมไป การออกแบบจะช่วยให้พื้นที่เหล่านี้มี

ชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เราได้พื้นที่ คือ พื้นที่กระบี่ซอย 1 หลังจากคุยกับทางเทศบาลนคร ท่านนายกคุยว่าพื้นที่นี้มีบ่อน้ำ
สำคัญเป็นบ่อน้ำโบราณอยู่ เขาอยากปรับปรุงพื้นที่นี้ เราจึงอยากเสนอพื้นที่นี้เพื่อได้ร่วมมือกับทางเทศบาลนคร  และ
เป็นเหมือนพื้นที่เชื่อมต่อ เพราะเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถัดไปก็จะเป็นตลาดบ่านซ้าน  
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 โปรแกรมการออกแบบเรามุ่งเน้นในเรื่องการขีดสีตีเส้น ตกแต่งผนังเพื่อดึงดูดสายตาบริเวณทางเข้า 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจว่าตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินเข้าไปชม  สอง คือ การออกแบบโดยใช้พื้นที่หลังบ้านเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น  สภาพปัจจุบันบริเวณซอยนี้จะเป็นเหมือนพื้นที่ service เป็นพื้นที่หลังบ้านของชุมชน เรา
เลยมองว่าถ้าซอยนี้ปรับเปลี่ยนไปพื้นที่หลังบ้านจะเกิดเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมขนาดเล็ กหลังร้านได้  และบริเวณ
สุดท้าย เป็นบริเวณบ่อน้ำตั ่วแจ้ เป็นบ่อน้ำโบราณสำคัญ เรามองว่าบ่อน้ำสามารถปรับเปลี ่ยนตัวเองเป็น Art 
Installation ได้  

 โซนนิ่งการออกแบบ เมื่อเดินมาจากต้นซอย ซึ่งซอยนี้มีความกว้าง 2.33 เมตร เมื่อเดินเข้ามาจะถูก
นำเสนอด้วยสีฟ้า เพ่ือสอดคล้องกับตัวบ่อน้ำ เป็นธีมจีนที่ทันสมัยขึ้น  บริเวณนี้เราอยากนำเสนอ จะลงพ้ืนที่ในสัปดาห์
หน้า อยากจะพูดคุยกับเจ้าของบ้านบริเวณนี้ว่าเราอยากทดลองปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นี้เป็นเหมือน Hidden café เล็ก ๆ  

 โซนสุดท้ายที่เป็นบ่อน้ำที่สามารถเป็น Installation Exhibition ได้ มุ่งเน้นเป็นนิทรรศการหมุนเวียน 
มาท่องเที่ยวเดือนนี้เป็นนิทรรศการแบบนี้ มาท่องเที่ยวอีกเดือนเป็นนิทรรศการอีกรูปแบบหนึ่ง ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยว
มากขึ้น  

 
 พื้นที่สุดท้ายของย่านเมืองเก่า Market Park เรามองว่าตลาดเป็นที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนได้ดีที่สุด 

ซ่ึงภูเก็ตก็เหมือนกัน ที่ผ่านมา 3 พ้ืนที่ จะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในโซนของการท่องเที่ยวสูง แต่พ้ืนที่ตลาด ตั้งแต่พ้ืนที่บ่านซ้าน 
กับ ตลาดสด เป็นพื้นที่ท่ีเราตีความว่านักท่องเที่ยวกับชุมชนได้มาเจอกันพอดี นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ชุมชน ส่วนชุมชน
ก็ได้นำเสนอตัวเองให้กบันักท่องเที่ยว 

 เราได้เลือกพื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล โดยโปรแกรมของเรานำเสนอลวดลายนำทางโดยการ
ออกแบบตัวทางข้ามม้าลาย และปรับเปลี่ยนเพิ่มกิจกรรมบริเวณหน้าตลาดสด โดยเรามองว่าบริเวณนี้เป็นเหมือนจุด
เปลี่ยนถ่ายการเชื่อมต่อของนักท่องเที่ยวด้วย รวมถึงเป็นพื้นที่นั่งพักของพ่อค้า แม่ค้า ในตลาด  เราจะเพ่ิมนิทรรศการ
แนวตั้งที่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ตลอด และวางตัวเก้าอ้ีที่เราออกแบบเพื่อนั่งพัก และได้นั่งเล่นดูบรรยากาศ 

 รายละเอียดการออกแบบ จะออกแบบทางข้ามเพ่ือเชื่อมโยงตลาดบ่านซ้านกับตลาดเทศบาล โดยใช้
สีเขียว และเพิ่มลวดลายคำว่า Banzaan เข้าไป เมื่อเดินเข้ามาหน่อยจะเห็นว่าเป็นลวดลายนำทาง เหมือนกระตุ้นให้
คนเดิน ถ้าไปทางนี้จะไปที่ไหน พอเข้าไปในบริเวณตลาด เรามีกิจกรรมลวดลายบนพื้นเป็น words puzzle เหตุผลที่
เลือกลายนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ขวางทางกิจกรรมที่ค่อนข้างหนาแน่นของตลาดอยู่แล้ว และส่งเสริม
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ให้คนเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ระหว่างรอรถหรือเวลาเดินได้ฉุกคิด  โซนสุดท้ายจะเป็นลายพื้นนำทางก้าวกระโดด 
และพ้ืนที่นั่งพัก ข้างหลังจะมีแกลอรี่ และแผนที่ของตลาด 

 
 
 ที่สำคัญได้นำเสนอผ่าน 4 Theme Park แล้วก็จริง แต่การเดินควรเชื่อมต่อ เราเลยมองว่าสำหรับ

นักท่องเที่ยว คือ การถ่ายรูป ส่วนคนที่อยู่ในย่านอยู่แล้วก็คงกระตุ้นได้ในส่วนที่เป็นป้ายที่เขาพบเห็นทุกวัน เราจึงมอง
ว่าการเชื่อมต่อผ่านการถ่ายรูปที่เปลี่ยนไปบวกกับป้ายนำทางที่น่าเดินตามหา จะช่วยกระตุ้นให้คนอยากเดินย่านนี้ 
ตัวอย่างที่ทีมนำเสนอจะเป็นเหมือนป้ายฟิลเตอร์ถูกนำไปซ่อนไว้ตามบริเวณอย่างเช่น อาคารที่สำคัญในย่านเมืองเก่า
บริเวณนี้ เพื่อชวนให้คนเดินตามหาป้ายนี้  

 
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
1) โครงการทั้งหมดที่เราทำมา เป้าหมายจะให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่จะทำซ้ำได้ต่อไป เช่น สวนข้างใน

ซอย Hidden Park ถ้าสามารถทำได้ก็จะสามารถเอาพื้นที่ข้าง ๆ ของตึกแถวต่าง ๆ ที่เหลือพื้นที่ไม่มากนัก มาเป็น
พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจได้ หรือเป็นพื้นที่ท่ีคนมาถ่ายรูปต่าง ๆ เราก็ได้ให้ทีมงานลงไป plot แล้วว่าลองยืนพิงผนังด้านนึง
ถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือเห็นสูงแค่ไหน ก็จะได้ขอบที่สามารถใช้งานได้ เป้าหมายของเราต้องการเปิดให้คนทั่วไปเห็นว่า
ทุกที่สามารถเป็นพ้ืนที่สาธารณะได้ (รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา) 

2) สามพื้นที่ที่ทางที มอ.พนิต ทำให้ ก็จะได้ตัวแผน แล้วนำเข้าไปสู่แผนของจังหวัด มันไม่น่าจะเพิ่ม activity 
ได้ถึงขนาด เพราะเราไม่ได้ลงทำกิจกรรม (ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร) 

3) โจทย์การเพ่ิมกิจกรรมทางกาย 
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  
 มันมีโจทย์อันนึงทางอ.พนิต ช่วยคิดกับทีมหน่อย คือ เราต้องการเพิ่ม PA มีรูปแบบของการเพิ่ม PA 

ทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว การเพ่ิม PA อาจจะไม่ได้หมายความเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างเดียว สมมุติ
ว่าคนเดินเที่ยว เดินเล่น เดินชมพิพิธภัณฑ์ และมีการละเล่นบ้าง แต่มันอาจจะต้องคิดยกระดับขึ้นไปถึงเรื่องของการจะ
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ทำอย่างไรให้มี PA ที่เพียงพอด้วย ถ้าเป็นเด็กก็วันละชั่วโมงแบบหนัก ถ้าวัยทำงานครึ่งชั่วโมงแบบปานกลางถึงหนัก 
ผู้สูงอายุครึ่งชั่วโมงต่อวันแบบปานกลางขึ้นไป 

 โจทย์เมืองเก่ายากเหมือนกัน จะทำอย่างไรให้คนไม่ใช่แค่เดินดู เดินชมเมือง เพราะการเดินชมเป็น 
PA ระดับเบา ไม่ได้ขยับขึ้นไประดับปานกลาง แม้จะเดิน 2 ชั่วโมง เราอาจจะต้องยอมรับว่าแบบนี้ได้ระดับเบา มันจะ
มีอย่างอื่นที่ทำให้เมือง active มากกว่าการชมเมือง อย่างที่เสนอมาบางพื้นที่ก็มีกิจกรรมบ้าง แต่คิดว่าน่าจะลองดวู่า
จะทำอย่างไรให้ active จริง ๆ  ลองนึกดูว่าเวลาเราเดินเข้าไปใน museum เราก็จะเดินแบบเงียบ ๆ เดินในเมืองเก่า 
เราก็เดินแบบสบาย ๆ  

 อีกประเด็นหนึ่ง ถ้าเราจะไปผูกกับวัฒนธรรมอาหารของภูเก็ต ที่มีอาหารพื้นเมืองบางอย่าง ยังไม่เห็น
ว่ามีเรื่องของอาหารเข้ามา เพราะเวลาเราเดินเมืองเก่า จะมีขนมพ้ืนเมือง อาหารหลายอย่าง ที่เป็นเอกลักษณ์ เราต้อง
เอาอันนี้ไปผูกด้วย  ถ้าเราไม่สามารถทำให้ย่านเมืองเก่า active มาก เพราะไม่อาจเปลี่ยนบริบทของเมืองไป ก็อาจจะ
ลองไปเชื่อมร้อยกับเรื่องวัฒนธรรมอาหารดูว่าจะทำได้อย่างไรบ้าง ฝากโจทย์ยากไว้ให้ลองทำ 

 
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา 
 ทางทีมจะไปศึกษาดูให้พื้นที่ทั้งหลายมีความ active มากขึ้น  
 ขอแยกเป็นเรื่อง ส่วน Hidden Park มีพื้นที่หลังร้านอาหาร ตอนนี้พื้นที่มันแคบยาว ถ้าเราได้พื้นที่

หลังร้านอาหารมาได้ก็น่าจะทำอะไรได้มากขึ้น ต้องลองขอจากทางทีมภูเก็ตว่าเราจะสามารถได้พื้นที่นี้มา ทดลองขอ
เขาสั้น ๆ 1 – 2 เดือน ขอทดลองก่อนเพื่อจัด event ต่าง ๆ ได้  

 พื้นที่ในย่านเมืองเก่า เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว เราอาจจะใส่อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเป็น 
inter และ movable ได้ เด็ก ๆ ลองไปดูสนามบาสแบบ 3x3 หมายความว่าเล่นแค่ 3 คน แล้วสามารถยกแป้นบาส 
ออกได้ เพราะโจทย์ของเรา คือ ทำตัว activity ตรงนั้น เผื่อมีการจัด event หรืองานอะไรต่าง ๆ ของเมืองได้ เด็ก ๆ 
ลองไปดู เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เขาจะเล่นกีฬาที่ค่อนข้างเป็น inter หน่อย และต้องการพื้นที่ขนาด
เล็ก  

 ส่วนพื้นที่ในตัวตลาด จะลองดูว่าสามารถใส่ตัว activity ที่ไม่เป็นทางการเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เขาออก
กำลังกายได้ในพ้ืนที่นั้น ก็รับโจทย์ว่าอยากจะให้มีความเป็น active เพ่ิมมากข้ึน เราคงใส่อะไรต่าง ๆ ที่มีความ active 
เพ่ิมข้ึนได ้

 
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  
 ขอยกตัวอย่าง เราไปงานวัดจะมีรำวง แต่ที่ภูเก็ตอาจจะมีรำพื้นเมือง นักท่องเที่ยวจะชอบแต่งตัว 

อย่างชุดบะบ๋า ยะหยา นักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ใส่ชุดนี้แล้วเดินถ่ายรูป ถ้าสมมุติว่ามีการละเล่นพ้ืนเมือง เอากลุ่มเหล่านี้
มาเล่นสัก 1 – 2 เพลง จัดลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับเอาวัฒนธรรมพื้นเมือง การละเล่นพื้นเมืองเข้ามา ทำให้คนใน
ชุมชนก็เข้ามาละเล่นด้วย เหมือนในต่างประเทศท่ีมีการละเล่นพ้ืนเมืองทุกสัปดาห์ 

 
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา 
 มีชมรมแบบนี้อยู่บ้างมั้ย ที่จะทำพวกนี้ได้ ตัวเขาต้องมานำ จะเป็นทุกวัน วันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 – 

2 ครั้ง เราคงต้องติดต่อกลุ่มเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นรำไทย เต้น Zumba และอื่น ๆ เราจะได้ไปดูความต้องการเชิงพื้นที่



144 

 

ของเขาเพื่อมาใส่ในนี้ได้ แต่ว่าอันนี้ต้องชัดเจนว่าแต่ละกลุ่มจะมาออก event จริง เพื่อให้เราสามารถ   โปรโมตได้ 
และมันเกิดเป็นพ้ืนที่ที่ส่งเสริมตรงนั้นได้  

 ผมก็ไปเจอในพวกสนามกีฬาจังหวัด พื้นที่ที่เป็น indoor เป็นลานมีหลังคาคลุม ในตอนเย็นก็มีกลุ่ม
พวกนี้มาเต้นลีลาศ Zumba รำไทย แต่ว่าต้องมีกลุ่มที่ active เรื่องนี้มาเปิดงาน  ต้องรบกวนทางอาจารย์ว่าเราจะ
ติดต่อกลุ่มพวกนี้ได้ที่ไหนบ้าง 

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  
 ล่าสุดเราจัดงานที่กลางเมืองหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 จะมีอาคารโบราณคล้ายกับภูเก็ต ชิโน -

ยูโรเปียน เราเอาชมรมลีลาศเข้ามา มีการปิดถนนเต้นลีลาศ และชวนนักท่องเที่ยวเต้นลีลาศด้วย ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้สูงอายุ ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าจะทำได้  ถ้าเอากลุ่มเด็กเยาวชนเข้ามาทำในเรื่องการเต้น หรือโชว์ของอะไรบางอย่าง ก็
เป็นอันนึงที่ทำได้อยู่ 

ที่ภูเก็ตนิยมเล่น surf skate บนถนน 
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา 
 เรื่องเต้นของเด็ก ๆ หรือเล่นสเก็ตบอร์ด เราทำแล้วที่เชียงราย ทำได้ มีกลุ่มนี้อยู่ แต่เราต้องหาเด็กที่

จะมาทุกวันเพื่อมาสอนคนอื่นเล่น  ประเด็นหลักต้องหากลุ่มที่ active มาใช้พื้นที่ เพราะถ้าเราเตรียมพื้นที่ไว้แต่ไม่มี
กลุ่มพวกนี้ก็ไม่มีคนมาใช้ 

คุณรัตนา มีมะโน 
 เคยคุยกับคนย่านเมืองเก่า เขาแนะนำมาเป็นชมรม wood board ชมรมผู้สูงอายุ และเชิดสิงโต ทาง

ทีมวางแผนจะลงไปคุยเหมือนกัน 
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  
 เชิดสิงโตก็ดี เขามีทีมอยู ่แล้ว เนื ่องจากมีเทศกาลกินเจ จะมีการเชิดสิงโตเยอะมาก ถ้าเราให้

นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเรียนรู้วิธีการเชิดสิงโตแบบนี้  
 
ความก้าวหน้าพื้นที่สะพานหิน 
คุณรัตนา มีมะโน 
 พื้นที่สะพานหิน ศักยภาพของสะพานหิน คือ เป็นพื้นที่สาธารณะที่ยืดหยุ่น  รองรับกิจกรรมได้

หลากหลาย การนำโครงสร้างเดิมมาปรับเป็นพื้นที่นั่งเล่นให้เด็ก  
 ได้ลองดูระดับกิจกรรมของ PA จะมีทั้งใช้กำลังน้อย ใช้กำลังปานกลาง และใช้กำลังหนัก เราลองไป 

plot ลงในพื้นที่สะพานหิน ก็จะเห็นว่าพื้นที่สะพานหินจะมีลักษณะกิจกรรม PA ที่เป็นใช้กำลังหนักค่อนข้างสูงอยู่
บริเวณด้านล่าง พื้นที่ที่ใช้กำลังน้อย และปานกลาง จะอยู่บริเวณริมน้ำ เป็นกิจกรรมเชิง passive ซึ่งเรามองว่าจาก
การค้นคว้าสามารถนำมาเป็นแนวคิดได้ในเรื่องของการ Balance โดยเราได้ศึกษาจากไอเดียเรื่องศิลปะจากการเรียง
หิน จึงมองเรื่องการสร้างสมดุลอยู่ที่ 3 ระดับ คือ  

1. สร้างความสมดุลให้กับกิจกรรม PA ให้พ้ืนที่ถูกเชื่อมด้วยกิจกรรมทางกาย Workout ที่ต้อง balance   
2. สร้างสมดุลเพื่อต่อยอด creativity  
3. สร้างสมดุลให้เรื่องของความสัมพันธ์ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับจังหวัด  
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 โดยที่เราลองมาทำเป็น Conceptual Design จาก existing เดิมของสะพานหิน เรามาช่วยกันเพ่ิมที
ละระดับ  

 ระดับแรก สีเหลือง คือ การสร้าง Spot จุดหมายปลายตา จากที่ลงไปกับทีมจะเห็นว่าขาดพ้ืนที่
ยืดหยุ่นสำหรับการออกกำลังกาย จึงมองว่า Spot เสาเดิม สามารถเป็นพื้นที่ยืดหยุ่นได้ เช่น เป็นพื้นที่เตะต่อย หรือ
เป็นจุดยืดหยุ่นได้ 

 ระดับที่สอง Landmark เรามองว่าการออกแบบกิจกรรมในเชิง creativity สามารถกลายเป็นพื้นที่ 
Landmark ได้ ซึ่ง Landmark จะต่างจาก Spot ที่ Spot สามารถเล่นคนเดียวได้ แต่ Landmark ต้องเป็นอุปกรณ์ที่
ต้องเล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การเล่นเป็นกลุ่มส่งเสริมการสร้างสมดุลเรื่องความสัมพันธ์ โดยที่เกณฑ์ของเราจะส่งเสริม
การมุ่งเน้นกิจกรรมยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เพราะพื้นที่นี้กิจกรรมหนักค่อนข้างมาก จะต่างจากพื้นที่ย่านเมืองเก่า เลยมอง
ว่าจะออกแบบโซนนิ่งบริเวณท่ีอยู่ใกล้ Active PA มาก ในระยะเดิน 40 – 400 เมตร เรา plot ออกมาเป็นพื้นที่สีเขียว
ในเบื้องต้น เพ่ือสร้างความต่อเนื่องและเชื่อมให้คนเดินถึงกันในพ้ืนที่สะพานหิน 

 ต่อมาคือ ต่อยอดเรื่อง Creativity และ Relationship ตัว Creativity จะทำหน้าที่ทั้ง Landmark 
ทั้งสร้างความสัมพันธ์ การออกแบบของเราเป็นการออกแบบรูปแบบเครื่องเล่นที่ใช้ได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อสร้าง
สมดุลให้เกิดความสัมพันธ์ และเชิญชวนคนมาออกกำลังกาย 

 เรามองว่าสีของสะพานหินปัจจุบันค่อนข้างโมโนโทน เราอยากให้พื้นที่ของเราเป็น Landmark ที่ 
Pop ขึ้นมา จะใช้สีโทนสดใสมากยิ่งขึ้น  

 
 
ความก้าวหน้าพื้นที่ป่าตอง  
 จากการศึกษาพ้ืนที่ป่าตอง ภูเก็ตติด 10 อันดับชายหาดที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก ชายหาดป่าตองเป็น 1 

ใน 3 ของชายหาดที่น่าท่องเที่ยวเช่นกัน อีกอย่างสำคัญ คือ หาดป่าตองเป็นหาดที่มีแนวปะการังธรรมชาติ จาก
ประเด็นแนวปะการังธรรมชาติ ทำให้เราจะนำแนวคิดของปะการังมาออกแบบ โดยเราศึกษาแนวปะการังจะเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ำ พ้ืนที่หลบภัย สร้างสมดุลระบบนิเวศ ลดความรุนแรงของคลื่น และเป็นความสวยงามใต้ท้องทะเล เรา
จึงตีความออกมาว่า พ้ืนที่ที่เราจะออกแบบในป่าตองจะเป็นพ้ืนที่ที่เป็นสนามเด็กเล่นให้กับเด็ก พ้ืนที่ Landmark สร้าง
ความสวยงามให้กับพ้ืนที่ ในขณะเดียวกัน Passive PA จะเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ   
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 ประเด็นสำคัญจากที่เราลงคุยกับเทศบาลเมืองป่าตอง เขาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางชายหาด เราจึงมองเรื่องของการลดขยะชายหาดมาบวกกับเรื่องกิจกรรมทางกาย โดยที่สีสันเรามองว่าปะการังมี
ความสวยงามในท้องทะเลอยู่แล้ว จึงมองในเรื่องสีสดใสมากยิ่งขึ้นออกมาเป็น 2 scheme คือ gradient color และ 
neon color เราจะนำจุดนี้ไปคุยกับทางเทศบาลและชุมชนมากขึ้นว่าเขาเห็นด้วยกับสีนี้หรือไม่ หรือมองว่าควรเป็นสี
ในโทนอ่ืน 

  พ้ืนที่ออกแบบ เราได้ออกแบบในบริเวณ Family Zone ยึดโยงจากโครงการของเทศบาล เป็นพ้ืนที่
จุดตัดของถนนสายรุ้งและลานโลมา มองว่าพื้นที่ Family Zone จะเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมครอบครัวเพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างช่วงวัย และสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัวและชุมชน 

 
 การออกแบบจะแบ่งเป็น 4 โซนหลัก คือ พื้นที่สนามเด็กเล่น พื้นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ Landmark 

และพ้ืนที่ลดขยะชายหาด  พื้นที่ท่ีเป็น Landmark จะเป็นการออกแบบพ้ืนที่ จากการที่ลงพื้นที่จะเห็นคนวิ่งออกกำลัง
กายบริเวณชายหาด จึงมองว่าขาดพ้ืนที่นั่งพักผ่อนหลังออกกำลังกาย หรือเป็นพื้นที่ยืดเหยียด 

 พื้นที่ต่อมา สนามเด็กเล่น การออกแบบจะเป็นการขีดสีตีเส้น และเพิ่ม Street Furniture เข้าไป
เพื่อให้ใช้งานได้ในระดับต่าง ๆ จะเป็นพื้นที่เล่นกีฬา พื้นที่นั่งพักผ่อน เล่นเกม XO หรือโดมิโน หรือจะไม่ใช้อุปกรณ์ก็
ได้ เล่นบนลายพื้นของเราเป็นเขาวงกต ขณะเดียวกันลานสามารถปรับตัวเองเป็นพื้นที่กิจกรรมนันทนาการและจุด
รวมตัวได้  

 เราได้ออกแบบเก้าอี้โดยนั่งได้ 2 ระดับ เป็นขนาดของผู้ใหญ่ และของเด็ก ขณะเดียวกันหมากสี ๆ 
ของเก้าอี้ทำตัวเองเป็นโดมิโน หรือนำมาเล่น XO แข่งระหว่างสีเหลืองกับสีแดงได้ และเก้าอี้ผู้ใหญ่สามารถปรับเป็น
โต๊ะนั่งพูดคุยได้  

 เนื่องจากให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก เราจึงนำแนวคิดระหว่างสิ่งแวดล้อมมาบวกกับ PA 
ได้ค้นคว้ามาเป็นไอเดียเป็นตัวกรอง คือ เอาทรายไปใส่แล้วปั่นเพื่อกรองขยะออกจากทราย มาบวกกับอุปกรณ์เป็นเดิน
ปั่นวิ่งวงล้อ หรือปั่น และใช้มือหมุน จะตั้งอยู่บริเวณชายหาด  

 Landmark ของเราเป็นจุดถ่ายรูป แต่เรามองว่าสามารถแยกขยะให้กับพื้นที่ป่าตองได้ด้วย จึงได้
ออกแบบมาเป็น 2 scheme โดยใช้แนวคิดเรื่องการแยกขยะเข้าไปด้วย จะเป็นสีต่าง ๆ ลายพื้นก็จะเป็นเหมือนจดุให้
ทุกคนลองโยนแต่ละจุดได้คะแนนต่างกัน ได้ PA ไปด้วย และได้ความสัมพันธ์ด้วย ใน scheme 2 จะเป็นเหมือน
ปะการัง การใช้งานเหมือน scheme แรก 
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แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
 1) เรื่องการออกแบบไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ ถ้าจะทำตามแบบอันนี้อาจจะยากนิดนึง คิดว่าเจ้าภาพต้อง

เป็นท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลหรือ อบจ. เราอาจต้องมีวงไปคุยว่าถ้าแบบโอเคแล้ว Timeline ที่จะเกิดข้ึนลำดับแรก ๆ ต้อง
มีเรื่องอะไรบ้าง ต้องฝากทีม อ.พนิต ไปดูว่าอะไรที่ต้องทำก่อน ทำหลัง ที่สำคัญเราเห็นตัวแบบ แต่ไม่เห็นผู้เล่น ว่าคน
ที่จะต้องมารับผิดชอบเมื่อมีกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นใคร (ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ) 

 2) วิธีง่าย ๆ คือ เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว ก็นำเอา Strategic Partner เครือข่ายที่มีศักยภาพขับเคลื่อน
เรื่องนี้มาพูดคุยกันว่าเห็นด้วยหรือไม่ มีข้อแนะนำอะไรบ้าง จากนั้นวางกิจกรรม วางผู้รับผิดชอบลงไปทำ คล้าย กับ
เมืองเก่า จะมีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ชมรมดนตรี มูลนิธิที่ทำเรื่องแห่สิงโต ถ้าเราได้คนกลุ่มนั้นเข้ามา และเป็นกลุ่มคนที่มี
ศักยภาพจริง ๆ จะช่วยกันว่าในเฟสแรกใครจะทำอะไรบ้าง อาจจะไม่ต้องไปปรับปรุงพื้นที่ขนานใหญ่ แต่ใช้พื้นที่ท่ีมีอยู่
ทำให้เกิดกิจกรรมแบบนั้นได้เลย (ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ) 

 3) เขตย่านเมืองเก่าอาจจะมีจุด 1 – 2 จุด เพื่อให้เกิดกิจกรรมตรงนั้นได้ ให้เห็นว่าจากแบบมาเป็น
รูปธรรมได้ (ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร) 

 4) ทีม HSF ได้วางแผนในส่วนของกิจกรรม และกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ 2 แบบ (คุณรัตนา มีมะ
โน) 

คือ  
 กิจกรรมสาธารณะ Event กิจกรรมหมุนเวียนในพื้นที่ เช่น เทศกาลดูหนัง Perfomance Art 

ตลาดนัดอาหาร ตลาดนัด ECO  พยายามมองให้ครบทุกกิจกรรม ส่วนนี้ทางทีมจะลงไปสอบถามชุมชน  
 สำหรับ Output ที่วางไว้ คือ การออกแบบปฏิทินกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งปี แต่กิจกรรมต้องเกิดจากสิ่ง

ที่คนในเมืองอยากได้อยากแท้จริง 
 แคมเปญ กิจกรรมที่ผูกกับนักท่องเที่ยว มีรูปแบบ คือ 
  - การเพ่ิม Filter ให้กับเมือง ทำให้เกิดการเดินถ่ายรูปมากกว่าที่เคยเป็น 
  - Phuket Passport : Stamp Check In ถ้าเคยไปต่างประเทศจะเห็นว่ามันเป็นจุดที่เชิญ

ชวนนักท่องเที่ยว 
  - PA Element องค์ประกอบที่จะช่วยกระตุ้นการออกกำลังกาย ส่วนนี้ทางทีมมองว่าจะ

นำไปทดลองใน City Lab ปกติเราจะเดินปกติ แต่ถ้าเห็นป้ายสัญลักษณ์เราอยากกระโดดมากขึ้น 
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  - การเปลี่ยนเมืองด้วยศิลปะ อย่างที่เกาหลีจะชวนศิลปินมาร่วมออกแบบ กิจกรรมที่อยาก
ทดลองคือ City Lab ในย่านเมืองเก่า คือ ตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต และถนนกระบี่ซอย 1 เนื่องจากเจ้าของพื้นที่
เป็นเทศบาลนคร จึงคิดว่าน่าจะเกิดความร่วมมือกับเรา สร้างความร่วมมือในพ้ืนที่ และส่งต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้ในลำดับ
ถัดไป โดยวางกิจกรรมไว้ 2 รูปแบบ คือ การร่วมเติมสีให้กับเมืองภูเก็ต ชวนทุกคนมาออกแบบลวดลายบนกระ เบื้อง 
และ Signage Filter ที่จะกระจายอยู่ในพ้ืนที่ 

 เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม  
 - ย่านเมืองเก่า ทีมจะลงไปปรึกษาหารือกับทางเจ้าของพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างประธาน

ชุมชน หรือตัวชุมชนในตลาดบ่านซ้าน  ช่วงเดือน ต.ค. จะจะกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน  ช่วงปลายเดือน ต.ค. 
ประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในขณะที่จัดประชุมจะตั้งป้ายกิจกรรม
เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเมือง เพราะเราไม่สามารถลงไปเจาะได้ถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
ครบทุกกลุ่ม 

 - สวนสาธารณะสะพานหิน จะลงไปคุยกับเจ้าของพ้ืนที่ ลำดับต่อมาจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
และตั้งป้ายกิจกรรม ซึ่งป้ายกิจกรรม จะสอบถามความต้องการของชาวเมืองภูเก็ต เมืองป่าตอง และนักท่องเที่ยว 
สร้างความรับรู้และความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมทางกายชวนคนขยับ เหมือนเป็น City Lab เล็ก ๆ ก่อนเปิดทดลอง
พ้ืนที่นำร่อง  โดยรายละเอียดในป้ายจะมีรายละเอียดโครงการ ให้ความรู้เรื่อง PA เรื่อง Active Environment  มี 
Q&A ออกแบบเมืองภูเก็ต และ Interactive กระตุ้นการมี PA  สำหรับคำถามเบื้องต้นจะถามว่า อยากให้เมืองภูเก็ตมี
กิจกรรมสาธารณะอะไร ปกติออกกำลังกายที่ไหน พื้นที่ไหนควรถูกพัฒนา และสุดท้ายคนในเมืองให้ความสำคัญกับ
เรื่องใดเป็นลำดับแรก เพ่ือส่งต่อให้เทศบาล  

 รูปแบบป้ายกิจกรรมจะออกแบบเป็น Stand Panel แต่เน้นการ Decorative มากข้ึน เช่น ออกแบบ
เป็นรูปทรงต้นไม้ เพราะจะได้ตกแต่งพ้ืนที่เมืองด้วย และมองเรื่องการตอบคำถามเป็น sticker เพราะใช้ง่ายและทุกคน
เข้าใจ แต่จะศึกษามากขึ้นว่าควรเป็นแบบโปร่งใส่มากข้ึนมั้ยเพราะเวลาโดนแสงจะสร้าง effect ให้ สถานที่ที่มองไว้จะ
เป็นสวนสาธารณะสะพานหิน เพราะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ส่วนอีกพื้นที่ จะเป็นสวนหน้าอาคารชาร์เตอร์ เพราะ
นักท่องเที่ยวจะอยู่บริเวณนี้จำนวนมาก 

 ป้ายอีกรูปแบบเป็น Wall Panel มี 2 รูปแบบ คือ ครอบเสาอาคาร กับ Hanging สำหรับพื้นที่ท่ีมอง
ไว้ คือ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เพราะจะได้นักท่องเที่ยวและชุมชนย่านเมืองเก่า อีกพื้นที่ คือ ตลาดสด น่าจะได้
ผู้ใช้งานหลากหลายขึ้น และคนใช้งานย่านเมืองเก่าอย่างแท้จริง 

 Interactive ที่ตั้งไว้เป็น Mirror Selfie และ Playable Signage 
 5) ส่วนที่กังวลก็คือ การหาเจ้าภาพที่จะทำต่อเนื่องหลังจากที่เรานำแบบพวกนี้ไปแล้ว อาจจะต้อง

ชวนคุยกลุ่มที่เขาจะดูบางพื้นที่ที่เขาจะทำต่อ เช่น ย่านในเมือง จะมีกลุ่มใดบ้างที่จะมาสานต่อ (ดร.กุลทัต หงส์ชยาง
กูร) 

 6) อยากให้เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ 3 ย่านนี้ในการเป็นพื้นที่ออกกำลังกายของเมือง เชื่อว่ามี
คนอยากเป็นเจ้าภาพภายในแต่ละพื้นที่ เหมือนเมื่อก่อนเรามีสนามใครอยากมาเล่นก็มา แต่สุดท้ายก็จะมีคนมาเล่น
ประจำ และเกิด Event  ขึ้นมา แต่สิ ่งที่เราจะทำ เราจะไม่รอให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาตามระบบ
ธรรมชาติเองซึ่งต้องใช้เวลา สิ่งที่เราทำ คือ เราไปหาเจ้าภาพที่จะคอยดูแลพื้นที่ จัด Event ในพื้นที่ก่อน เมื่อเราเปิด
พ้ืนที่มาครั้งแรกจะได้มีคนที่เป็น Leader ในการใช้แต่ละพ้ืนที่เลย อันนี้จะทำให้เกิดความ Active เช่น มีการเชิดสิงโต 



149 

 

มีการเล่นสเก็ตบอร์ด ถ้าเราไปคุยกับเขาได้และจัดแบ่งเวลา จัดแบ่งพื้นที่ให้เขาตั้งแต่แรก วันที่เราเปิดพื้นที่มันก็จะมี
กิจกรรมและมคีนมาใช้อย่างคึกคัก แทนที่จะปล่อยเวลาให้เป็นตามระบบธรรมชาติ ต้องขอคำแนะนำจากคนในพ้ืนที่ว่า
มีกลุ่มไหน Active และเดิมใช้พื้นที่ใกล้ ๆ นี้อยู่ เพราะเขาคงจะพยายามใช้พื้นที่ใกล้ ๆ ที่เคยใช้อยู่บ่อย ๆ (รศ.ดร.พนิต 
ภู่จินดา) 

7) ทาง ม.อ.ภูเก็ต คุณธนวัฒน์จะช่วยเรื่องนี้ เพื่อจะช่วยเพิ่มข้อมูล เพราะว่า ม.อ. น่าจะมีข้อมูลของกลุ่ม 
ชุมชน เครือข่าย อาจจะต้องประสานทางภูเก็ตให้ เห็นภาพที่อ. พนิตพูดว่าจะเอาเข้ามาตั้งแต่แรก และอาจจะนำร่อง
ในบางพ้ืนที่ ถ้ามีกระบวนการตรงนั้นก็จะไปถึงเป้าหมายที่เราอยากได้ คือ มี PA และมีเจ้าภาพที่คอยดูแล ตามแผนอัน
นี้ 

 ทางภูเก็ตจะช่วยตรงนี้ได้อย่างไรบ้าง เพ่ือหาชุมชน เครือข่าย ที่เป็นต้นทุนของภูเก็ต อย่างกลุ่มบะบ๋า 
ยะหยา ที่ทาง อ.พนิตอยากได้ข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อ  

 ถ้าเราสามารถทำกิจกรรมต้นแบบตรงนั้นได้ ก็น่าจะตอบโจทย์ครบตามที่โครงการรับผิดชอบอยู่ใน
เรื่องของการเพิ่ม PA การปรับพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ิมนักท่องเที่ยว มีแผนโครงการ 

 วางแผนว่าจะคุยกับจังหวัด หรือภาคียุทธศาสตร์ที่จะส่งมอบพวกนี้ไปเมื่อไหร่ จริง ๆ ในกระบวนการ
อาจารย์คุยอยู่แล้ว อาจจะต้องคุยปรึกษากับ อ.พันธ์ด้วย น่าจะเอาแผนทั้งหมดเข้าไปในแผนจังหวัด  (ดร.กุลทัต หงส์
ชยางกูร) 

 8) ชื่นชอบการออกแบบ เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาเมืองโดยภาคเทศบาลจะไม่ได้มีการควบคุมแนว
ทางการออกแบบให้เป็นทิศทางเดียวกัน แต่ละจุด แต่ละโซน ก็จะเป็นแบบกระจายในแต่ละพื้นที่ อันนี้พอมีการคุม
แบบถอดอัตลักษณ์ออกมาไปใส่ในทางจราจรอะไรแบบนี้ ก็เห็นด้วยว่าน่าจะทำให้พ้ืนที่น่าสนใจมากขึ้น สิ่งที่อยากเสริม 
คือ อาจจะมีพ้ืนที่ Shelter เพราะในแง่ของการเดิม ถ้ามี Shelter ให้หยุด มีร่มเงาให้นักท่องเที่ยวได้พัก ก็จะช่วยเสริม
ให้พ้ืนที่ได้ถูกใช้งานได้อย่างยั่งยืนมากข้ึน (คุณณัฐวิช วิเศษสินธุ์) 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก 
ภาพตารางแผนการดำเนินงานโครงการภเูก้ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 
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ผนวก ข 
ภาพการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 
 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2565 

ภาพการประชุมในวันอาทิตย์ที่  13 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรม La Vela Khao Lak (ลา เวล่า          
เขาหลัก) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพการประชุมในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ภูเก็ต 
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ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 
ภ า พก า ร ป ร ะช ุ ม ใ น ว ั น ศ ุ ก ร ์ ที่  13 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2565 ณ  ห ้ อ ง ป ร ะช ุ ม  2 ช ั ้ น  3 อ า ค า ร  7 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 
ภาพการประชุมในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม La Vela Khao Lak (ลาเวล่า      

เขาหลัก)  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
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ครั้งที่ 3 ในวันที ่3-4 มิถุนายน 2565 
ภาพการประชุมในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม La Vela Khao Lak (ลาเวล่า เขาหลัก)  

อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

 
ภาพการลงพื้นที่เพ่ือดูแบบแปลนพ้ืนทีต่้นแบบ : โครงการ Herb Food Center ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
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ผนวก ค 
ภาพงานนำเสนอการออกแบบพ้ืนที่สุขภาวะ  

พื้นที่เป้าหมายโรงแรม :โครงการ Herb Food Center (Wellness Plaza) 
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ผนวก ง 
ภาพงานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม  
ที่เขาหลัก จังหวัดพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร 
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ผนวก จ 
ภาพเครื่องมือแบบสอบถามสำหรับวัดการมีกิจกรรมกายที่เพียงพอ 

ของประชาชนที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่ 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แต่งตั้งคณะทำงานโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริม
พื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 
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