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จังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
จากเดิมที่เน้นการท่องเทีย่วกระแสหลักเท่านั้น เป็นการเพิ่มการเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์และการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทั้งอุตสาหกรรม Health and Wellness อุตสาหกรรม 
Gastronomy อุตสาหกรรม Sports and Events  อุตสาหกรรม Smart 
City 7 ด้าน โดยการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งนี้จะท าใหภู้เก็ตเป็น
จังหวัดสุขภาวะ และจ าเป็นที่จะต้องมีการออกแบบเมืองให้รองรับการเป็น
เมืองสุขภาวะ เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองที่กระฉับกระเฉง (Healthy 
City is an Active City)



วัตถุประสงค์และกรอบการด าเนินงาน
เพ่ือการออกแบบเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบ ที่มีการพัฒนาพื้นที่ที่มีการส่งเสริม
ให้เกิด
1. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
2. เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

ของนักท่องเที่ยว
3. เพ่ือสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง 

(Active Environment)
4. เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือกับเครือข่ายและกลไกทางสังคมในการพัฒนาภูเก็ต

เป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพ้ืนที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
ระดับประเทศและนานาชาติ

5. เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการประเด็นกิจกรรมทางกายควบคู่กับวัฒนธรรมการ
บริโภคอาหารน าไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)



กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์(Conceptual framework)

แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
จุดเน้นแผนหลัก 3 ปี (2565-2567) และจุดเน้น 
ปี 2565

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1 รณรงค์แนวทางการมีกิจกรรมทางกายของคนทุก
กลุ่มวัยในยุค Next Normal พัฒนาแนวทาง 
หรือรูปแบบการมีกิจกรรมทางกายในยุคชีวิตวิถี
ใหม่ จุดประกายให้เกิดวัฒนธรรมของการใช้ชีวิต
ที่กระฉับกระเฉง 

ช่วง Covid-19 PA ลดลงทุกกลุ่มวัย พื้นที่ภูเก็ต
จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนในพื้นที่และนักท่งเที่ยว 
โดยจุดประกายให้เกิดวัฒนธรรมการมี PA โดย
การปรับให้เมืองภูเก็ตเป็นแหล่งสร้างเสริมสุข
ภาวะและส่งเสริม PA 

2 มหกรรมสุขภาพออนไลน์ให้เกิดขึ้นและต่อยอดใน
อนาคตส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพที่ดี 
เพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวติใหม่

-

3 สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายในระดับสาธารณะ 
สร้างการรับรู้กิจกรรมทางกายในยุค Next 
Normal ในระดับสาธารณะเพื่อเพิ่มความรู้ ความ
ตระหนักสร้างวัฒนธรรมกิจกรรมทางกาย 

เพิ่มการรับรู้ในกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย (Stakeholders) ส าคัญทุกกลุ่มทั้งรัฐ 
เอกชน ท้องถิ่น ประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้ง
ในและต่างประเทศ



4 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กวัยเรียนทั้งในบ้าน โรงเรียน 
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ/ปลอดโรค/ปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในกลุ่มเด็กวัยเรียน-ทั้งในบ้าน โรงเรียน ชุมชนอย่างมี
คุณภาพ/ปลอดโรค/ปลอดภัย

-

5 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวน้อย 
และกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มการ
เคลื่อนไหวน้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเน้น
และผลักดันให้เกิดการวางรากฐานและการขยายผล 

-

6 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในสถาน
ประกอบการ โปรแกรมองค์กรส่งเสริมกิจกรรมทางกาย, พัฒนา
ศักยภาพผู้น าส่งเสริมสุขภาวะ เน้นความร่วมมือในระดับนโยบาย 

-

7 พัฒนาและขยายผลต้นแบบเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
ขยายผลต้นแบบ ผลักดันให้เกิดนโยบายหรือแผนปฏิบัติการอย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อวางรากฐานของเมืองสุขภาวะ 

เป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะของประเทศและในระดับ
นานาชาติเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

8 พัฒนาระบบสนับสนุน และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายอย่างต่อเนื่อง ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ ฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ ด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมทางสุขภาพในมิติ
ที่เกี่ยวข้อง กลไกผลักดันให้เกิดนโยบาย มาตรการหรือกลไก
ขยายผลนโยบาย 

เป็นการวางระบบสนับสนุนและระบบการ
ขับเคลื่อน โดยเป็นการบูรณาการท างานร่วมกัน 
ระหว่างราชการ ท้องถิ่น วิชาการ ชุมชน และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน  



ตัวชี้วัดครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
1.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มี
กิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ

1.ประชาชนที่มีภาวะเนือยนิ่งมีกิจกรรมทางกาย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาท ากิจกรรม
ทางกายใน 5 พื้นที่)
2.ประชาชนที่มีกิจกรรมทางกายอยู่แล้ว เพิ่มการมี
กิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ ร้อยละ 10 (วัด
จากกลุ่มที่มาท ากิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่)

2.เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายที่
เพียงพอของนักท่องเที่ยว

1.นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน 5 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

3.เพื่อสนับสนุนให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่
มีสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉง 
(Active Environment)

1.ใน 5 พื้นที่มีแผนและโครงการปรับ

สภาพแวดล้อมและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง



4.เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับ
เครือข่ายและกลไกทางสังคมในการ
พัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการ
ส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรม
ทางกายระดับประเทศและนานาชาติ

1.มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
ภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และภาคการศึกษา 
ในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการ
ส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
ระดับประเทศและนานาชาติ  
2.มีแผนในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบใน
การส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทาง
กายระดับประเทศและนานาชาติ

5.เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการประเด็น
กิจกรรมทางกายควบคู่กับวัฒนธรรม
การบริโภคอาหารน าไปสู่การลดปัจจัย
เสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs)

1.แผนและโครงการใน 5 พื้นที่ มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทาง
กายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น



พื้นที่เป้าหมายในเมืองภูเก็ตท่ีจะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่
สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

1. พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง ที่จะมีกิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น 
กีฬา อาหาร

2. พื้นที่ย่านเมืองเก่า ที่จะมีกิจกรรมการเดิน การละเล่น อาหาร และเป็นโครงข่าย
เชื่อมพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางกายในเขตเมือง

3. พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่จะมี
กิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร

4. พื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่จะมีกิจกรรม
การฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น และ ศาสตร์แพทย์แผนไทย

5. พื้นที่ในโรงแรม ท่ีจะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น 
อาหารและ ศาสตร์แพทย์แผนไทย 



กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครอืข่ายและกลไกทางสงัคมที่ชว่ยขับเคลือ่นเมืองภูเก็ต
ให้เป็นเมืองต้นแบบในการสง่เสรมิพื้นทีสุ่ขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

1. ภาคเอกชน : สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

2.    ภาคท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

เทศบาลเมืองภูเก็ต

3.   ภาคชุมชน  :  ชุมชนย่านเมืองเก่า

4.  ภาคการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต



วิธีการด าเนินงาน

1. การทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือร่างเป็นต้นแบบ
ในลักษณะต่างๆ ผลการทบทวนจะได้ร่างตัวแบบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้า
ส าหรับการออกแบบ

• พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง 

• พื้นที่ย่านเมืองเก่า 

• พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

• พื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

• พื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม 



2. การประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายและกลไกทาง
สังคมที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะ
เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกาย 

2.1) การประชุมเพื่อสร้างเป้าหมายร่วมและการก่อตัวเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือ

2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการท างานโครงการ 
(Project Road map)
3.  การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือ 5 ครั้ง กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จ าแนกตามพ้ืนที่ดังนี้

• พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง 
• พื้นที่ย่านเมืองเก่า 
• พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
• พื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
• พื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม 



4. กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่และการสนับสนุนปฏิบัติการ
ในพื้นที่ทั้ง 5 พื้นที่

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและสรุปแบบพื้นที่และการวาง
แผนการด าเนินงาน 5 ครั้ง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ าแนกตามพื้นที่

6. การประชุมรับฟังความเห็นและการสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่าง 
หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนตัว
แบบในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการน าไปประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั้งในพ้ืนที่และ
ต่างประเทศ

7. การประชุมเพื่อวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่

8. การสรุปและจัดท ารายงาน



ผลลัพท์

1. ประชาชนเข้ามาในพื้นที่เพื่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

2. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีกิจกรรมทาง
กายที่เพียงพอในขณะที่อยู่ในเมืองภูเก็ต

3. เกิดเครือข่ายและกลไกทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่องให้
เป็นเมืองที่มีการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกาย โดยมี
แผนการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน

4. เป็นเมืองต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพ่ิม
กิจกรรมทางกายในระดับนานาชาติ



การทบทวนรูปแบบพื้นที่สุขภาวะ

พื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย





















































































พื้นที่สาธารณะรมิชายหาด : Bondi Beach, Sydney Australia
Coastal WalkBondi Icebergs Baths

Bondi Beach Volleyball Arena Bondi Beach

Bondi Beach Surf

พื้นที่สุขภาวะในต่างประเทศ



พื้นที่สาธารณะริมชายหาด : Tel Aviv's Central Promenade, Israel

Relaxation Area

Game Courts Boardwalk

Tel Aviv Beach Bike Lane

ทีม่า : https://www.archdaily.com/913023/tel-avivs-central-promenade-renewal-mayslits-kassif-architects



การเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะของเมือง : East Boston Open Space, USA

Community Park

Marsh Reservation

Public Beach

Harbor Walk



เส้นทางจักรยาน : Paris Cycling Plan, French

ทีม่า : https://www.archdaily.com/971436/paris-to-become-one-of-the-most-bike-friendly-city-in-the-world-by-2026?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all

ลดการใชร้ถยนต ์

สง่เสรมิกจิกรรมทางกายและการทอ่งเทีย่ว



เส้นทางจักรยาน : San Diego Bike Route, USA

MISSION BAY & BEACHES BALBOA PARK TO OLD TOWN DOWNTOWN AND THE EMBARCADERO

CORONADOCARLSBAD

ทีม่า : https://blog.sandiego.org/2021/05/7-great-electric-bike-routes-and-places-to-see/

LA JOLLA



เส้นทางเดินท่องเที่ยว : Explore London on Foot, UK

ทีม่า : https://blogs.lshtm.ac.uk/students/2019/10/31/reading-week-walks/

London Landmarks

The East End Market Trail

The Southern Explorer

เสน้ทางเดนิท่องเทีย่วในลอนดอนทีแ่ตกต่างกนัตามบรบิท

เชน่ เสน้ทางเดนิท่องเทีย่วในเมอืง ท่องเทีย่วธรรมชาติ



พื้นที่สาธารณะย่านเมืองเก่า : Piazza Marostica, Venice, Italy

Piazza Marostica

Concert

Market Place Human Chess Game



พื้นที่สาธารณะย่านเมืองเก่า : Seoul Urban Pinball Machine, South Korea

Market Place Human Chess Game

ทีม่า : https://www.archdaily.com/970059/seoul-urban-pinball-machine-studio-heech?ad_source=search&ad_medium=projects_tab

พืน้ทีส่าธารณะส่งเสรมิกจิกรรมทางกายทีอ่อกแบบภายใตอ้งคป์ระกอบย่านประวตัศิาสตรข์องกรงุโซล



สนามกีฬา : Common Monnem, MANNHEIM, GERMANY

Piazza Marostica

Concert

ทีม่า : https://www.archdaily.com/971447/common-monnem-florian-budke?ad_source=search&ad_medium=projects_tab



พื้นที่สุขภาวะโดยเอกชน

● พื้นที่สุขภาวะในอาคาร
● พื้นที่สาธารณะนอกอาคาร



พื้นที่สุขภาวะในอาคาร : Wellness Center 

University of Denver

Georgia College & State University Maggie’s Leeds Centre

Kitakami Children Health & Support Center



พื้นที่สาธารณะนอกอาคาร : การใช้พื้นที่ระหว่างอาคารเป็น Public Space 

ทีม่า : https://www.archdaily.com/968590/rodda-lane-sibling-architecture?ad_source=search&ad_medium=projects_tab



พื้นที่สุขภาวะในจังหวัดภูเก็ต
กรณีศึกษา พื้นที่สุขภาวะในบริบทต่าง ๆ

• พื้นที่สุขภาวะโดยรัฐ
• พื้นที่สุขภาวะโดยท้องถิ่น
• พื้นที่สุขภาวะโดยเอกชน
• พื้นที่สุขภาวะโดยชุมชน




































