
 
 

โครงการ พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะและอาคารนันทนาการ 
ปรียาภรณ เรืองศรี, มนตชัย บุญยะวิภากุล 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยรังสิต 

บทคัดยอ 
เนื่องจากผูวิจัยสนใจในเร่ืองของการพัฒนาชุมชนบานเกิด ชุมชนตลาดหนาทอน ต.อางทอง             

อ.เกาะส-มุย จ.สุราษฎรธานี ซึ่งในปจจุบันขาดพ้ืนที่สาธารณะระดับชุมชนและอีกท้ังยังไดรับผลกระทบจาก
ความซบเซาของเศรษฐกิจ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการปรับปรุงอาคารและพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ ของชุมชน
ตลาดบานหนาทอน  ซึ่งมีอาคารของเทศบาลเมืองเกาะสมุยที่มีความนาสนใจในการปรับปรุง และเพ่ิมศักยภาพ
ของพ้ืนที่ เปนพ้ืนที่สาธารณะระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมไปจนถึงสงเสริม
เศรษฐกิจการทองเท่ียวของชุมชนตลาดหนาทอน 

การสรุปผลการวิจัยสรุปไดวาโครงการ “HEAL OVER” พ้ืนท่ีสาธารณะและอาคารนันทนาการ มี
แนวทางกาออกแบบงานงานสถาปตยกรรมในรูปแบบ การปรับปรุงอาคารเกา และเพ่ือการเชื่อมตอสูพ้ืนที่
โดยรอบ ซึ่งการปรับปรุงอาคารในคร้ังนี่มุงเนนการเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่เดิม เพ่ือใหไดปรับโยชนที่มากข้ึนกับ
ตัวอาคาร และอีกท้ังยังเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับชุมชนอีกดวย 
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บทนํา 
ENO studio ไดกําหนดโจทยการทํางานโดย

ใชกระบวนการคิดแบบ “7 Mode  และ Business 
Model Canvas” เปนเครื่องมือชวยออกแบบ
ธุรกิจผานปจจัยทั้ง 9 ดานที่มองวาครอบคลุมสวน
สําคัญตอธุรกิจทุกประเภท สามารถเขาใจภาพ
ธุรกิจโดยรวมไดพรอมกัน ทาใหคิดไดรอบดานมาก
ขึ้นถึงที่มาท่ีไป สามารถสรางและเห็นเปาหมายที่
ชัดเจน และรูถึงสวนที่ขาดหายหรือสวนที่ควรเพิ่ม  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. วัตถุประสงค  

1.1. เพ่ือศึกษารูปแบบของการออกแบบ
พ้ืนที่สวนสาธารณะระดับชุมชน 
1.2. เพ่ือศึกษารูปแบบของการออกแบบ

พ้ื น ที่ สํ า ห รั บ อ า ค า ร กี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการ 

1.3. เพื่อศึกษาในดานการพัฒนาภูมิทัศน 

2. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
2.1. โครงการปรับปรุงหอกาญจนาภิเษก 
มุงหวังใหคนในชุมชนไดรับประโยชนสูงสุด 
ดังนี้ 
- เปนแหลงทองเท่ียวที่สาคัญของ 

เกาะสมุย  
- สามารถใชประโยชนของพ้ืนที่ไดอยาง

เต็ประสิทธิภาพ  
- ประชาชนและนักทอง เที่ยวมีสถานที่

ออกกาลังกาย สถานที่พักผอน
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

วิธีการวิจัย 
1. ประเด็นที่มาของโครงการ 

ผูวิจัยสนใจในเรื่องของการพัฒนาชุมชน
บานเกิด ชุมชนตลาดหนาทอน ต.อางทอง  อ.
เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี ศึกษาการปรับปรุง

อาคารและพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ ของชุมชนตลาด
บานหนาทอน  ซึ่งมีอาคารของเทศบาลเมืองเกาะส
มุยที่มีความนาสนใจในการปรับปรุง และเพ่ิม
ศักยภาพของพื้นที่ เปนพ้ืนที่สาธารณะระดับชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมไป
จนถึงสงเสริมเศรษฐกิจการทองเท่ียวของชุมชน
ตลาดหนาทอน 

2. ตําแหนงที่ตั้งชุมชน 

ชุมชนตลาดบานหนาทอน อําเภอเกาะสมุย 
ที่ตั้งอยูนอกชายฝงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดสุราษฎรธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ซ่ึง
เปนศูนยกลางการปกครองและศูนยรวมบริการ
หลักของธุรกิจการทองเท่ียว อยูบริเวณชุนตลาด
หนาทอน ตําบลอางทอง บนฝงทะเลดานตะวันตก
ของเกาะ 

3. การคมนาคมเขาสูชุมชน 
สามารถเขาถึงชุมชนได ทางเรือ และทาง

เครื่องบินหรือทางอากาศ 
ทางเรือ การคมนาคมทางเรือมีทาเรือ คือ  
- ทาเรือหนาทอน ตั้งอยูในหมูที่ 3 ตาบล

อางทอง โดยมีบริการเรือดวนและเรือ
นอนกลางคืน เพ่ือการเดินทางระหวาง
เกาะสมุย-อําเภอเมือง อําเภอเกาะส
มุย-อําเภอเกาะพงัน อําเภอเกาะสมุย-
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี โดย
มีการใหบริการ การใหบริการเรือเฟอรรี่
โดยบริษัทซีทรานเฟอรรี่ บริการเรือ
เฟอรรี่เพ่ือการเดินทางระหวางเกาะส
มุยกับอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร
ธานี ใชเวลาเดินทางเท่ียวละ 1.5 ชั่วโมง 
มีเรือออกทุกชั่วโมง  

ทางเคร่ืองบิน การคมนาคมทางเครื่องบิน 
คือ โดยสายการบินบางกอกแอรเวยบินตรง จาก
กรุงเทพ-เกาะสมุย 
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4. แผนผังวิเคราะหชุมชน ตลาดบานหนาทอน 

 

 

 

5. แนวความคิดการเลือกท่ีตั้งโครงการ 
ที่ตั้ง อาคารหอกาญจาภิเษกเกามีความ

นาสนใจและ มองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนา
พ้ืนที่นี้  เนื่องจาก 

- ตั้งอยูในพ้ืนที่ชุมชนเปนจุดที่สามารถ
เขาถึงไดงาย 

- ฟงคชั่นเดิมของพ้ืนที่ควรไดรับการ
ปรับปรุง เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 

- พ้ืนที่เปนจุดเดนตอทัศนวิสัย มองเห็น
ไดงาย แหมาะแกการพัฒนาเพ่ือตอ
ยอดท้ังในดานของชุมชนและการ
ทองเที่ยว 

6. ขอมูลพื้นฐานดานรูปแบบ 
โครงการ น้ี ได ใหความสํ าคัญกับการ

ปฏิสัมพันธระหวางคนในทองถ่ินและนักทองเที่ยว 
 
 
 

 

บริเวณที่ตั้งโครงการดังกลาวจึงเหมาะสมเนื่องจาก 
เปนอาคารเกาที่เหมาะสมกับการปรับปรุงเพ่ือลด 
งบประมาณและอีกทั้งยังไดเพ่ิมประโยชนใหกับ
พ้ืนที่ ซึ่งมีผูคนสัญจรท้ังวันเนื่องจาก เปนถนนสาย
หลักของเกาะสมุย จึงมีศักยภาพ ในการสงเสริม
ดานเศรษฐกิจ ทั้งการคาและการบริการตางๆ
ตามมาอีกมากมาย 

7. แนวความคิดโครงการ 
พ้ืนที่ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตและความ

เปนอยู ของคนในชุมชนคํานึงถึงการทํากิจกรรม
รวมกันของคนในชุมชนและ เศรษฐกิจไปพรอมกัน 

8. แนวความคิดดานรูปแบบ 
ที่ตั้งโครงการเปนพ้ืนที่ที่พ้ืนท่ีขาดกิจกรรม 

ที่ยึดหยุนทําใหไมมีการใชงานทั้งวัน จึงทําใหการใช
งานพ้ืนที่ไดไมเปนประสิทธิภาพเทาท่ีควร จึงเลือก
ที่จะปรับปรุงพ้ืนที่ตรงจุดนี้ อีกท้ังตัวอาคารมี
ลักษณะทึบ และเปนอาคารระบบปด ระบบ
หมุนเวียนอากาศภายในอาคารจึงจําเปนตองเปด
แอรหรือพัดลมตลอดเวลาท่ีใชงานอาคาร ทั้งที่
พ้ืนที่โดยรอบมีอากาศที่หมุนเวียนไดดีอีกท้ังยังมี
ลมทะเลพัดผานตลอดเวลา 
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8. การวิเคราะหบริบทพ้ืนที ่(SWOT) 
จากการสํารวจขอมูลบริบทและปจจัย

แวดลอมทั่วไปของชุมชน สามารถวิเคราะหชุมชน
ได ดังนี้ 

S 
Strengths 

• บริบทท่ีตั้ง เดน มีศักยภาพในการ
พัฒนาตอ 
• การสัญจรสะดวก เสนทางการ
เขาถึงพ้ืนท่ี 
• ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ พรอม 
• ตั้งอยูใกลกับละแวกชุมชน 

W 
WEEKNESSES 

• การคมนาคมสาธารณธชะ ยัง
เขาถึงไมเพียงพอ 
• ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก ใน
ดานของสวนสาธารณะ และพ้ืนที่
สาธารณะ  
• พื้นท่ีขาดการเช่ือมตอกับพื้นที่
โดยรอบ  
• พื้นท่ีไม เปนท่ีรูจักของคนนอก
พื้นท่ี 

O 
OPPTUNITIES 

• การเพ่ิมความนาสนใจ พื้นที่กับ
บริบทโดยรอบ 
• พัฒนาโอกาศดานธุรกิจการทอง
เทียว ไปพรอมกับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 

T 
THREATS 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. รายละเอียดโครงการดานรูปแบบ 
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เ พ่ิมมูลคาให พ้ืนที่มีมากขึ้น  และการ
วางแผนเพ่ือตอยอดธุระกิจการทองเท่ียวใหกับ
ชุมชนตลาดหนาทอน และนําแนวความคิดเรื่อง 
Sustainable ม า ใ ช กั บ ตั ว อ า ค า ร เ พ่ื อ ล ด
งบประมาณท่ีภาครัฐตองจายใหกับพ้ืนที่สาธารณะ
ระดับชุนนอยลงมากท่ีสุด  

เทคโนโลยีพิเศษเฉพาะโครงการ Solar 
PV Rooftop 

- ระบบการผลิตไฟฟาจากโซลาเซลล 
Solar Rooftop เปลี่ยนไฟฟากระแส
ตรงที่ไดใหเปนไฟฟากระแสสลับ ดวย
อุปกรณ Inverter แลวไปเชื่อมตอเขา
กับระบบจําหนายไฟของการไฟฟา
นครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค 

หากผลิตไมพอใชอุปกรณควบคุมก็จะ
นําไฟฟาจากระบบจําหนายไฟของการ
ไฟฟามาใชงานทดแทน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษา
การปรับปรุงอาคารและพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ ของ
ชุมชนตลาดบานหนาทอน   ซึ่ งมีอาคารของ
เทศบาลเมืองเกาะสมุยที่มีความนาสนใจในการ
ปรับปรุง และเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ เปนพ้ืนที่
สาธารณะระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน รวมไปจนถึงสงเสริมเศรษฐกิจการ
ทองเท่ียวของชุมชนตลาดหนาทอน 

การสรุปผลการวิจัยสรุปไดวาโครงการ 
“HEAL OVER” พ้ื นที่ ส า ธ า รณะแล ะอ า ค า ร
นันทนาการ  มีแนวทางกาออกแบบงานงาน
สถาปตยกรรมในรูปแบบ การปรับปรุงอาคารเกา 
และเ พ่ือการเชื่อมตอสู พ้ืน ท่ีโดยรอบ  ซึ่ งการ
ปรับปรุงอาคารในครั้งนี่มุงเนนการเพ่ิมศักยภาพ
ของพ้ืนที่เดิม เพ่ือใหไดปรับโยชนที่มากขึ้นกับตัว
อาคาร และอีกท้ังยังเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับชุมชน
อีกดวย 
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3. แนวความคิดในการออกแบบวางผังบริเวณโครงการ 

   - ความเหมาะสมของทิศทางลมแดด (Orientation) 

 

แสดงทิศทางแดดลมแตละฤดู  
-ความเหมาะสมของการเนนทางเขา (Approach) 

 

 แสดงแนวความคิดการเปดมุมมองผังบริเวณ 
-ความเหมาะสมของการเช่ือมตอโครงการกับสถานที่อ่ืน (Linkage) 

 
แสดงการเชื่อมตอกับพ้ืนที่โดยรอบท่ีตั้งอาคาร 
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-ผังบริเวณ (Master Plan) 

 

แสดงผังบริเวณโครงการ 
ผังบริเวณเนนการสรางจุดที่ไมอับสายตา

และสามารถมองเห็นกลุม เด็กและกลุมวัยชรา 
เพ่ือใหทุกคนที่เขามาใชงานสามารถสอดสองและ

ชวยกันดูแลไดอยางทั่วถึง และอีกท้ังการคิดพ้ืนที่
สําหรับคนวัยชรายังคํานึงถึงการออกกําลังกายท่ี
เหมาะสมกับชวงวันคือการออกแบบพื้นท่ีใหมี
ความชันเพื่อเปนพ้ืนที่เดินชันแทนการวิ่งเพ่ือลด
อาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นไดงายกับกลุมวัยชรา 

 

แสดงแนวความคิดการออกผังบริเวณ 
 

สรุปและอภิปรายผล 

ชุมชนตลาดหนาทอน เปนชุมชนที่ตั้งอยูใน
พ้ืนที่อําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎรธานี 
มีพ้ืนที่ที่นาสนใจในการปรับปรุงและเสนอแนะ
โครงการน้ีคือ หอประชุมกาญจนาภิเษก จึง ทําการ
วิเคราะหถึงความเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่โดย
ใชกระบวนการคิดแบบ “7 Mode  และ Business 
Model Canvas” เปนเครื่องมือชวยออกแบบ
ธุรกิจผานปจจัยทั้ง 9 ดานเพ่ือใหชุมชนสามารถ
ดํารงคอยูไดอยางยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษาและการไดเรียนรูงานในครั้งนี้ 

ชุมชนตลาดหนาทอนมีศักยภาพทั้งดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนใหดียิ่งขึ้น และสงเสริม
เศรษกิจ แตตองคํานึงถึงการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใหไดเกิดประโยชนสูงสุดกับทกุดาน 

1) พัฒนาดานคุณภาพชีวิตขิงคนในชุมชน 
2) พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3) พัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
4) พัฒนาดานการทองเท่ียว 
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เอกสารอางอิง 

งานวิเคราะหนโยบายและแผนกองวิชาการและ
 แผนงานเทศบาลนครเกาะ 
 สมุย.//(2559).//แผนพัฒนาเทศบาล
 นครเกาะสมุยสามป (พ.ศ.2560-
 2562).//สืบคนเมื่อ 10 กรกฎาคม 
 2561,/จาก/ 

http://www.kohsamuicity.go.th/files
/com_news_develop/2017-
04_7f959a1a1e7aa03.pdf 

กฎกระทรวง บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย 
 จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.๒๕๔๙.// 
 (2549).//กฎกระทรวง.//สืบคนเมื่อ 16
 มกราคม 2562,/จาก 
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
 DATA/PDF/2549/A/076/1.PDF 
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