
ชุมชนท้องถิ่น หุ้นส่วนการสร้างเสริมสุขภาพ
กรณีศึกษา พื้นที่สุขภาวะและการเพิ่มกิจกรรมทางกาย

สสส. ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 
สช. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



สถานการณส์ุขภาพที่ส าคัญของชุมชนท้องถิ่น

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ท าให้เกิดโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือด สุขภาพจิต ปัญหาทางสังคม ครอบครัว 
อาชญากรรม อุบัติเหตุ

1) เหล้า
2) บุหรี่
3) สารเสพติด

2. โรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง ทุพโภชนาการ ความเฉลียวฉลาด 
4) ระบบอาหาร : มีและเข้าถึงอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ
5) การมีกิจกรรมทางกาย : การท างาน การสัญจร นันทนาการ กีฬา

3. โรคอุบัติใหม่ และโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
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สถานการณ์สุขภาพของชุมชน
คนไทยสูญเสียช่วงชีวิตที่จะอยู่อย่างมีความสุขไปถึง 10.2 ล้านปี 
หรือ 10.2 ล้าน DALY
สาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงห้าอันดับแรก ดังนี้ 

ชายไทย
การบริโภคแอลกอฮอล์      ร้อยละ 15.7 

การสูบบุหรี่                  ร้อยละ 11.3 

ความดันโลหิตสูง             ร้อยละ  6.2 

การไม่สวมหมวกนิรภัย      ร้อยละ  5.9 

ภาวะคอเลสเตอรอลสูง      ร้อยละ  3.1 

หญิงไทย
ดัชนีมวลกายสูง (อ้วน)          ร้อยละ 7.7 

ความดันโลหิตสูง                 ร้อยละ 6 

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 5.4 

ภาวะคอเลสเตอรอลสูง          ร้อยละ 3.3 

การสูบบุหรี่                       ร้อยละ 2.2
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ข้อมูลความรุนแรงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสารเสพติดที่สร้างอันตรายและเสียหายต่อคน

สารเสพติด คะแนนความรุนแรง
เหล้า 72

เฮโรอีน 54

ยาไอซ์ 33

โคเคน 27

บุหรี่ 26

ยาบ้า 23

กัญชา 20

ยากล่อมประสาท 15

ยาเค 15







๕ ส่ิงใหม่
หนุนการพฒันา
นโยบายสาธารณะ

เพือ่สุขภาพ
สู่สุขภาวะ

I

IV

II

III

V

ขยายมิติทางสุขภาพให้กว้างขึ้น และ
คุ้มครองสิทธิประชาชน ๘ ด้าน

มี คสช. เป็นกลไกใหม่ใน
การขับเคลือ่นระบบสุขภาพ

เกิด สช. เป็นหน่วยงาน
ธุรการของ คสช.

พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ
ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

มีธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ : ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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พื้นที่สุขภาวะและการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ส าคัญอย่างไร



ความหมายของกิจกรรมทางกาย 
คือ การเคลื่อนไหวและการออกแรง ตรงข้ามกับภาวะเนือยนิ่ง

ผลดีของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ คือ 
• คนACTIVE เมืองACTIVE ประเทศACTIVE 
• เพิ่มการพัฒนาการเพิ่มความฉลาด 
• ลดโรค สุขภาพแข็งแรง



การมี PA เพียงพอ ขึ้นกับ
ระดับการออกแรง 
ระยะเวลาของการออกแรง

• เด็ก น้อยกว่า 5 ขวบ ไม่จ ากัดระดับ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน

• เด็ก 5-17 ปี  ระดับปานกลางถึงหนัก 1ชั่วโมงต่อวัน

• วัยท างาน ระดับปานกลางถึงหนกั  ครึ่งชั่วโมงต่อวัน

• ผู้สูงอายุ ระดับปานกลาง ครึ่งชั่วโมงต่อวัน



ประเภทของ PA การออกแรงและเคลื่อนไหว

1. การสัญจร : การเดิน การปั่นจักรยาน การใช้ขนส่งสาธารณะ

2. การท างาน : ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร รับจ้าง ก่อสร้าง นั่งท างานในส านักงาน Active Learning 
Active Play

3. การนันทนาการ : การละเล่น การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา













มติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น







ตัวอย่างรูปแบบพื้นที่สุขภาวะ

พื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย
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การเลือกพื้นที่ (Site Selection)

• Vista 
• Accessibility 
• Safety and Maintenance 



Vista

หมายถึงการก าหนดมุมมองให้สังเกตได้จากภายนอกและภายในพื้นที ่ได้แก่ 

• การก าหนดทางเข้าและการเข้า ควรสังเกตง่าย เห็นชัด 

• การก าหนดให้มีองค์ประกอบเด่น เพื่อเป็นจุดหมายตา มีการจดจ าได้ เช่น น้ าพุ รูป
ประติมากรรม ศาลาพักคอย





Accessibility 

การเข้าถึงเป็นองค์ปรกอบส าคัญที่ช่วยเอื้อให้เกิดโอกาสในการใช้พื้นที่ได้อย่างมาก ดังนั้น การพิจารณาการ
เข้าถึง โดยมีหลักการในการออกแบบดังนี้ 

• การเปิดมุมมอง (Approach) ควรก าหนดการเข้าถึงให้สัมพันธ์กับทิศทางที่ผู้ใช้พื้นที่จะเข้าถึงเป็นหลักว่า
ผู้ใช้งานพื้นที่มาด้วยวิธีใด เช่น รถสาธารณะ พาหนะส่วนบุคคล การเดินเท้า ฯลฯ 

• การเชื่อมต่อ (Connectivity) โดยพิจารณาถึงการสร้างความต่อเนื่องของพื้นที่โครงการที่ก าหนดให้
สัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นความต่อเนื่องของพื้นที่ผิวระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่สาธารณะอื่นๆ  
เช่น ทางเท้า ทางจักรยาน ถนน พื้นที่สีเขียว 





Safety and Maintenance 

หลักการพิจารณาถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษาที่ง่าย ประหยัด และทนทาน โดยครบคลุมถึง 

• ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ผิววัสดุปพื้นที่ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง ความ
ต่างระดับของพื้น ความทนทาน ไม่แตกหัก ที่ลดการท าความสะอาดและการซ่อมบ ารุงบ่อยครั้ง 

• ความปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยพิจารณาไม่ให้เกิดมุมอับ ซอกหลืบ หรือจุดลับสายตา เพ่ือให้เกิดการ
สอดส่องดูแล จากผู้ใช้งานพื้นที่ด้วยกันเองได้ง่าย 





ลักษณะของพื้นที่สาธารณะ (Modalities)

Stripe 
Enclave 
Parallel
Pocket 



Strip

หมายถึง พื้นที่รูปแบบเชิงเส้น เป็นแนวยาว ต่อเนื่องกับพื้นที่แนวยาวบาง
ชนิด เช่น พื้นที่ริมทาง พื้นที่ริมน้ า โดยสามารถก าหนดกิจกรรมที่มีรูปแบบ
การเคลื่อนที่เชิงเส่น ได้แก่ ทางเดิน ทางจักรยาน หรือทางวิ่งออกก าลังกาย 





Enclave

หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะปิดล้อมทุกด้าน มีทางเข้า-ออก ที่จ ากัดทิศทางทางเดียว พื้นที่
โดยรอบติดต่อกับแปลงที่ดินรายอื่นที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก่อนแลว้ 

รูปที่ดินมีลักษณะคล้ายกระเปาะ โดยส่วนมากเป็นที่ดินส าหรบัการพฒันาเป็นพืน้ที่สาธารณะ
ขนาดเล็ก ไม่เกิน 2 ไร่ 





Parallel

หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะขนานกันระหว่าง 2 ฝั่ง เช่น พื้นที่ริมแม่น้ า พื้นที่
ริมคลอง พื้นที่คู่ขนานกันของถนน โดยมีกิจกรรมสองฝั่งที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กัน





Pocket

หมายถึง พื้นที่สาธารณะทีม่ีลักษณะเป็นเว้ิง หรือพืน้ที่กระเปาะขนาดใหญ่ สามารถรองรับ
กิจกรรมได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นพื้นที่พกัคอย พื้นที่เล่น พื้นที่นัทนาการพกัผ่อนหย่อนใจ





การก าหนดโปรแกรม (Programming)
•ทางสัญจร 
• Loop 
• Linear 
• Radian

•พื้นที่กิจกรรม



ทางสัญจร: Loop 

คุณลักษณะ: รูปแบบทางสัญจรที่เป็นวงรอบ ที่สามารถวนเริ่ม-กลับมาที่จุดเดิมได้ 
จุดเด่น: ไม่สบสนหรือก่อให้เกิดการหลง 
ข้อจ ากัด: ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือมีโปรแกรมกิจกรรมท่ีหลากหลาย





ทางสัญจร: Linear 

คุณลักษณะ: รูปแบบทางสัญจรที่เป็นวงรอบ ที่สามารถวนเริ่ม-กลับมาที่จุดเดิมได้ 

จุดเด่น: สามารถประยุกต์ใช้กับพืน้ที่แคบๆ

ข้อจ ากัด: ไม่สามารถกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้ ต้องเดนิย้อนกลับ ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อการออกแบบ
กิจกรรมทีต้องการความต่อเนื่อง 





การระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ (Personas) 

• Family 

• Elderly + Disable 

• Youth 

• Children 

• Sportsman 

• Specific group 
• Students
• For Event users



กลุ่มครอบครัว: Family

กิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ของครอบครัว พื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจที่ครอบครัว สามารถท า
กิจกรรมร่วมกันได้ เช่น 
ท าอาหาร การเคลื่อนที่เป็นกลุ่ม 



กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้
พิการ:Elderly/ Disables

พื้นที่กิจกรรมและผ่อนคลายเบาๆ 
ที่สามารถสร้างปฏิสมัพันธ์ได้ เน้น
การท ากิจกรรมผสมกับการพดูคุย 
เช่น หมากกระดาน พื้นที่นั่งเล่น 
ลานกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหว
ไม่มาก มีร่มเงาและไม่ร้อนเกินไป 



กลุ่มเยาวชน: Youth

ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสมกับเด็กวัยรุ่น ที่มี
ลักษณะท้าทายด้านการเคลื่อนที่ 
การทรงตัว เช่น Skating, 
Climbing



กลุ่มเด็ก: Children

ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมที่เหมาะสมต่อ
การเสริมสร้างพัฒนาทางกายและ
ทางอารมณ์ของเด็กเล็ก ตั้งแต่
ช่วง 4-12 ปี 



กลุ่มผู้ชื่นชอบกีฬา:
Sportman

ได้แก่ กิจกรรมทางกาย
ในเชิง active ที่เป็นการ
ออกก าลังกายทั้งท่ีมีการ
เคลื่อนท่ีไปข้างหน้าหรือ
การออกก าลังกายอยู่กับ
ที่  



กลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะ:
Specific groups

ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้น
เฉพาะกิจ เป็นครั้งคราว 
โดยที่ไม่มีลักษณะเป็น
ประจ าหรือมีแบบแผน 
เช่น การจัดการแสดง
ดนตรีในสวน การจัด
มหรสพเฉพาะกิจ 



องค์ประกอบที่พึงมี (Features) 

• Active Spaces 
• Active physical activities 
• Tracks and Fields 
• Sports 

• Passive Spaces 
• Games
• Chilled out 
• Talk and Chit-Chat
• Drama + Theater + Music 
• Art activities 

• Purposive Leisure
• Camping
• Games and Events
• Gardening 
• Outdoor Learning Space

• Universal Design Elements 



Active Activities

กิจกรรมทางกายท่ีเน้นการเคลื่อนไหวและใช้ก าลังกาย ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม 





Track and field

Active physical activity กิจกรรมทาง
กายที่เน้นการเคลื่อนไหวและใช้ก าลังกาย 
ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม 



Sport

พื้นที่กิจกรรมเพื่อการกีฬาและออกก าลังกาย 
โดยเป็นลักษณะกีฬาท่ีเล่นเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ 
โดยอาจเตรียมอุปกรณ์ที่ถาวร ทนทาน รอบรับ 



Passive Spaces : Games



Chilled out



Talk + Chit Chat



Drama + Theatre + Music



Art Activities



Purposive Leisure

การสร้างกิจกรรมที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การสร้างกิจกรรมตามความ
สนใจ การนันทนาการตามโอกาสพิเศษ โดยช่วยให้เกิดการเสิรมสร้าง
บรรยากาศใหม่ๆ ที่ไม่จ าเจในการใช้งานพื้นที่ และกระตุ้นให้เกิดความน่า
ดึงดูดให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มคนที่หลากหลายได้ 



Picnicking 



Games and Events



Gardening



Outdoor learning space



Universal Design Elements



1. หน่วยงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2552
ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ/
ส านักงานเขต/ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนต าบล/
ส านักงานเทศบาลนคร/เมือง/ต าบล และเมือง
พัทยา) สถาบันการศึกษา และสถานีต ารวจ

สิ่งอ านวยความสะดวก
พื้นฐาน 5 ประการ 

1. ทางลาด
2. ห้องน้ า
3. ที่จอดรถ
4. ป้ายและสัญลักษณ์
5. บริการข้อมูล

2. หน่วยบริการเพื่อการท่องเที่ยว/บันเทิง

3. ที่พักอาศัยรวม

4. อาคารหรือสถานท่ีอื่นๆ

5. โรงพยาบาล จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2548

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้



• อาคารตอ้งจดัใหมี้พ้ืนผิวตา่งสมัผสัท่ีพ้ืน 

บรเิวณที่มีความตา่งระดบักนัเกิน 200 มม. 

• ท่ีทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรอื

บนัได 

• ท่ีพ้ืนดา้นหนา้และดา้นหลงัประตทูางเขา้

อาคาร และ พ้ืนท่ีดา้นหนา้ของประตหูอ้งสว้ม

• มีขนาดกวา้ง 300 มม. มีความยาว

ขนานไปกบัความกวา้งของช่องทางเดิน บนัได 

หรือประต ู 

พ้ืนผิวตา่งสมัผสั



ทางลาด

• จุดต่อเนื่องระหว่างทางลาดกับพื้นราบต้องไม่สะดุด
• ทางลาดต้องไม่ชันเกินกว่า 1:12 
• ความกว้างสุทธิ ไม่ต่ ากว่า 0.90 เมตร
• ทางลาดที่มีความยาวในแนวราบเกิน 2.5 เมตร 

จะต้องมีราวจับทั้งสองด้าน ขนาด 3-4 เซนติเมตร 
ราวจับสูงจากพื้น 0.80 - 0.90 เมตร



ที่จอดรถ
• ที่จอดรถ ใกล้ทางเข้าออกอาคาร
• ไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน 
• มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 90 x 90 

เซนติเมตร
• มีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า

30 x 30 เซนติเมตร
ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
200 เซนติเมตร
ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน



ที่จอดรถ
• หากมีทางเท้าต่างระดับกับที่จอดรถ ต้องมีทางลาดขึ้น ความกว้าง  

อย่างน้อย 90 เซนติเมตร ไม่รวมทางลาดด้านข้าง และมีความชันไม่
เกิน 1:12



ป้ายสัญลักษณ์  

ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ดังนี้
• สัญลักษณ์รูปผูพ้ิการ
• เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิง่อ านวยความสะดวก
• สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวก
• ติดตั้งไว้กับเสา ก าแพง  หากแขวน ขอบล่างของป้ายจะต้อง

อยู่เหนือพื้นอย่างน้อย 2.0 เมตร



Content

Part 2 กรณีศึกษาพื้นที่สาธารณะขนาดเล็ก
• พื้นที่สวนระดับชุมชน 
• การ Hack พื้นที่สาธารณะ 
• ถอดรหัสการออกแบบพื้นที่สาธารณะ 



Content

Part 3 แนวทางการประยุกต์ใช้
• การก าหนดองค์ประกอบพึงมี 

• เงื่อนไขสภาพพื้นที่
• ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้
• การท า Coding Metrix

• การใช้กระดาษตาราง 
• การท า Design Development 
• BOQ



แนวทางความร่วมมือเพื่อให้เกิดพื้นที่สุขภาวะ

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล

2. ก าหนดพื้นที่เทศบาลน าร่อง

3. ก าหนดประเด็นที่เป็นปัญหาของเทศบาล

4. ส ารวจข้อมูล

5. ออกแบบพื้นที่และกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม

6. พัฒนาโครงการ โดยใช้งบประมาณท้องถิ่น กองทุน หรือสมทบทุน

7. วางระบบติดตามประเมินผล


