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Healthy Space Next Door

สุขภาพดีมีได้ข้างบ้าน

คู่มือแนะน�ำกำรสร้ำงพื้นที่สุขภำวะในชุมชน

คณะท�างานโครงการ

รศ.ดร.พนิต ภู่จินดำ

ธัญชนก วงศ์ทวิลำภ

ศิรดำ ดำริกำร์นนท์

กำนต์ แซ่เอี๊ยว

รณพีร์ อำรีพงษ์

ปัณฑิตำ เหตำนุรักษ์

จำรวี ด�ำรงค์กิจกำร

พรรณวิกำ แฝงยงค์

บรรณาธิการ : ธัญชนก วงศ์ทวิลำภ

เรียบเรียงและพิสูจน์อักษร : วิชญ์พล ดิลกสัมพันธ์

ออกแบบปก : ธัญชนก วงศ์ทวิลำภ

ภาพประกอบ : คณะท�ำงำน และ ชัชนก อิทธิอมรเลิศ

จัดพิมพ์โดย

ศูนย์สรำ้งเสริมสุขภำวะเมือง (Healthy Space Forum)

71 อำคำร จีพีเฮำ้ส์ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

สนับสนุนโดย

WHO Regional Office for South-East Asia (WHO-SEARO)

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)



“กำรออกก�ำลังกำยช่วยให้เรำมีสุขภำพดี แข็งแรง ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ” เป็นประโยค

ที่เด็กและผู้ใหญ่ทุกคนต่ำงก็รู ้ดี แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ

ในชีวิตประจ�ำวัน เพรำะต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกเสียจนล้มเลิกควำมตั้งใจ

เหล่ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็นควำมพยำยำมในกำรเดินทำงไปยังสวนสำธำรณะที่อยู ่ไกล

จำกบ้ำน เมื่อไปถึงก็ต้องต่อแถวรอใช้สนำมกีฬำหรืออุปกรณ์ จะออกก�ำลังกำยเอง

ภำยในบ้ำนก็มีพื้นที่อยู่จ�ำกัด และหลำยครั้งกำรออกก�ำลังกำยคนเดียวก็อำจไม่สนุก

เท่ำกับกำรได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน เนื่องจำกสวนสำธำรณะและสถำนที่

ส�ำหรับกิจกรรมนันทนำกำรขนำดใหญ่ระดับเมืองจะมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง ขณะเดียวกัน

ยังมีพื้นที่เล็ก ๆ ที่ถูกมองข้ำมอย่ำงพื้นที่สำธำรณะในระดับชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นที่ใกล้ตัว

ทุกคนเข้ำถึงได้สะดวก อันเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญที่จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทำงกำย ส่งเสริม

ให้ผู้คนมีสุขภำพที่ดี และน�ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนสุขภำวะต่อไป

คู ่มือเล ่มนี้ เป ็นส ่วนหนึ่งของโครงกำรศึกษำพัฒนำอุปกรณ์และพื้นที่ต ้นแบบ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยชุมชนสุขภำวะ หรือ 

Developing Prototype of Community Physical Activities ภำยใต้กำร

สนับสนุนขององค์กำรอนำมัยโลกประจ�ำภูมิภำคเอเชียใต้และตะวันออก  (WHO 

Regional Office for South-East Asia) และส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพ (สสส.) จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับกำรพัฒนำพื้นที่สุขภำวะ ให้หน่วยงำน

ส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกิจกรรมทำงกำย 

ร่วมกนัผลกัดนัให้เกดิพืน้ทีส่ำธำรณะทีด่ใีกล้บ้ำน สร้ำงเสรมิเครอืข่ำยชมุชนสขุภำวะ และ

ท�ำให้กำรออกก�ำลังกำยและกำรดูแลสุขภำพ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของทุกคน

ศูนย์สรำ้งเสริมสุขภำวะเมือง

Healthy Space Forum
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“ทุกคนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ�ำเป็นต้อง

ได้รับกำรเข้ำถึงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำง

มีสุขภำพที่ดี ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(NCDs) และเพิม่โอกำสกำรเป็นผูสู้งอำยทุีม่สีขุภำพด ีโดยกำร

ที่จะบรรลุเป้ำหมำยเหล่ำนี้ ต้องมีกำรร่วมมือกันในแต่ละ

ชมุชน ทัง้ชมุชนเมือง ชมุชนชำนเมอืง ชุมชนแออดั และชมุชน

ชนบท ร่วมกนัออกแบบและสร้ำงพืน้ทีส่่วนกลำงทีส่ำมำรถใช้

ส�ำหรับกำรท�ำกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพได้

 

ฉันมั่นใจว่ำกำรออกแบบพื้นที่และอุปกรณ์ในที่นี้ จะช่วยให้

นักวำงแผนและผู้ก�ำหนดนโยบำย ได้ค้นพบวิธีในกำรสร้ำง

พื้นที่ส่วนกลำงที่ดีต่อสุขภำพ เพ่ืออนำคตที่เท่ำเทียมกัน

และยั่งยืนส�ำหรับทุกคน”

Dr. Poonam Khetrapal Singh
Regional Director WHO-SEARO



“กว่ำทศวรรษที่สสส. รับกิจกรรมทำงกำยเป็นแผนหลักหน่ึงใน

กำรด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพ และจัดกำร

กับอัตรำกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำกโรคไม่ติดต่อ  (NCDs)

ในกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย กำรจัดกำรสภำพแวดล้อม

เป็นส่วนส�ำคัญยิ่ง เนื่องจำกสภำพแวดล้อมมิอิทธิพลต่อกำร

มีพฤติกรรมสุขภำพในวิถีชีวิต ดังนั้นกำรพัฒนำพื้นที่สุขภำวะ

จงึเป็นหนึง่ในแนวทำงทีม่ปีระสทิธภิำพมำกทีส่ดุในกำรเปลีย่นแปลง

สภำพแวดล้อมโดยตรง และน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี ควำมร่วมมือกับองค์กำรอนำมัยโลก

ประจ�ำภูมิภำคเอเชียใต้และตะวันออก ถือเป็นแนวทำงที่ยิ่งใหญ่

ในกำรขยำยแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สุขภำวะจำกประเทศไทย

ไปยังภูมิภำคเอเชียใต้และตะวันออก ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อสร้ำง

พื้นฐำนของวิถีชี วิตสุขภำวะ แต ่กำรสร ้ ำงพื้นที่ สุขภำวะ

ในระดับชุมชนยังช ่วยเพิ่มกำรมีส ่ วนร ่วมของชุมชนและ

กำรมีส่วนร่วมทำงสังคม”
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คุณเคยกลับไปถึงบ้ำนแล้วเห็นห้องของตัวเองรกมำกจนไม่รู้จะเริ่มจัดห้องยังไง แล้ว

สุดท้ำยก็รู้สึกไม่อยำกท�ำอะไรเลยไหม ภำพของที่วำงระเกะระกะในห้องนั่งเล่นท�ำให้คุณ

รู้สึกไม่อยำกนั่งดูทีวีเพรำะขี้เกียจเสียเวลำไปกับกำรเคลียร์ของออกจำกโซฟำ เวลำพัก

ผ่อนของคณุมน้ีอยมำกและสดุท้ำยคณุกเ็ลอืกทีจ่ะนอนปวดคอดหูนงับนเตยีงในห้องของ

คุณแทน สภำพแวดล้อมรอบตัวเรำส่งผลกับสภำพจิตใจและพฤติกรรมของเรำโดยตรง 

เมืองที่เรำอยู่ก็ไม่ต่ำงกัน เมืองเป็นแบบไหนเรำก็เป็นแบบนั้น

ท�ำไมชำวสเปนถึงมีสุขภำพดีที่สุดในโลก แล้วท�ำไมประเทศเล็ก ๆ อย่ำงญี่ปุ่นและเกำหลี

ถึงมีอัตรำส่วนคนเป็นโรคอ้วนน้อย ตรงข้ำมกับประเทศขนำดใหญ่อย่ำงสหรัฐอเมริกำ 

เหตุผลหลัก ๆ นอกจำกเรื่องอำหำรกำรกินที่ดี และควำมสัมพันธ์ที่ดีแล้ว สิ่งส�ำคัญที่สุด

คือเมืองเหล่ำนั้นเป็น “เมืองที่ส่งเสริมกำรเดิน”

เมืองแบบไหนที่ท�ำให้คนอยำกเดิน?

เมอืงทีเ่อือ้ต่อกำรเดนิคอืเมอืงทีส่่งเสรมิให้เรำเข้ำถงึชมุชนได้ทกุมติโิดยไม่ต้องมต้ีนทนุอืน่ 

ไม่ต้องมีรถ ไม่ต้องพึ่งขนส่งทำงอื่น เช่น กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ร่มรื่น ปรำศจำกมลพิษ มี

แหล่งงำนและร้ำนค้ำอยู่ในละแวกบ้ำนคุณ มีพื้นท่ีสำธำรณะให้ออกมำพักผ่อนหย่อนใจ

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทุกอย่ำงจูงใจให้ทุกคน “เดิน” ออกมำใช้ชีวิตในที่สำธำรณะมำกขึ้น มี

ปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว เป็นชุมชนที่มีสุขภำพกำยและใจที่ดี เรำเรียกเมืองแบบนี้ว่ำ 

“เมืองสุขภำวะ”

“;4%;5C.;D)<6.;)<6,/(=;4%6%>9363?@”

4C-,CHI(CJ$%&(C$%&0345C-,&,E?>&>"#

“;)<6,A#B,A4,
1.A#B,A4,”



ลองจินตนำกำรถึงบ้ำนหลังหนึ่ง มีห้องนั่ง

เล่นที่มีโซฟำ มีหมอนนุ่ม ๆ  มีทีวี มีชั้นวำง

หนังสือ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ 

ทีต่อบโจทย์สมำชิกทกุคนในบ้ำน พร้อมให้
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ทุกคนได้มำใช้เวลำร่วมกัน เป็นพื้นที่ส่วน

กลำงทีท่กุคนเข้ำถงึได้ทนัททีีเ่ดนิออกจำก

ห้องส่วนตวั ไม่ต้องเดนิทำงออกไปนอกรัว้

บ้ำนเพื่อท�ำกิจกรรมแบบเดียวกันเลย

เมืองสุขภำวะก็คือเมืองที่มีลักษณะแบบ

เดียวกันนั้น เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมี



กำรคมนำคมทีค่รบครัน และพร้อมจะเอือ้

อ�ำนวยให้ทกุคนได้ท�ำกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้

มสีขุภำพกำยและใจทีด่ ีหวัใจส�ำคญัคอื จะ

ต้องมพีืน้ทีส่ำธำรณะทีท่กุคนในชมุชนเข้ำ

ถงึได้ง่ำยและใกล้พอ ไม่ว่ำจะก้ำวเท้ำออก

จำกบ้ำนหรือกลับจำกที่ท�ำงำน โดยไม่

ส�ำคัญว่ำพื้นท่ีนั้นเป็นของรัฐหรือเอกชน 

จะดีแค่ไหนถ้ำพวกเรำรู้ว่ำจะมีพื้นที่หนึ่ง

ให้เรำได้แวะทุกครั้งเพื่อพักผ่อนหรือท�ำ

กิจกรรมทำงกำยเป็นกำรเริ่มต้นวันใหม่

หรือปิดท้ำยวันดี ๆ อีกหนึ่งวัน และท�ำได้

ทกุวนัจนกลำยเป็นส่วนหนึง่ในชวิีตประจ�ำ

วันของพวกเรำ
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ทกุคนคงคุน้หกูบัประโยคทีว่่ำ “แค่ขยบัเท่ำกบัออกก�ำลงักำย” นัน่เป็นควำมหมำยง่ำย ๆ  

ของกจิกรรมทำงกำย ซึง่หมำยถงึกำรเคลือ่นไหวส่วนต่ำง ๆ  ของร่ำงกำยในชวีติประจ�ำวนั 

ไม่ว่ำจะเป็นถูบ้ำน ท�ำครัว ขนของขึ้นลง เล่นกีฬำ หรือเดินไปซื้อของ ก็นับเป็นกิจกรรม

ทำงกำยทัง้นัน้ โดยกจิกรรมทำงกำยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื กจิกรรมจำกกำรท�ำงำน 

กิจกรรมจำกกำรเดินทำง และกิจกรรมยำมวำ่ง

โดย กจิกรรมทำงกำยทีเ่กดิจำกกำรท�ำงำน เช่น หำบขนมขำย เก่ียวข้ำว ท�ำอำหำรในร้ำน 

ซึ่งมีพฤติกรรมที่ต้องออกแรงกำยไม่เท่ำกัน ขึ้นอยู่กับกำรประกอบอำชีพ ส่วนกิจกรรม

ทำงกำยจำกกำรเดินทำง เช่น เดินไปท�ำงำน นั่งรถเมล์ไปท�ำงำน ก็ขึ้นอยู่กับบริบทเมือง

และทำงเลือกที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด 

ถ้ำกำรท�ำงำนหรอืกำรเดนิทำงของเรำซึง่ส่วนใหญ่เรำจะเลอืกไม่ได้นัน้มกีจิกรรมทำงกำย

น้อย ก็อำจส่งผลต่อสุขภำพในระยะยำวได้ ดังนั้นกำรท�ำกิจกรรมยำมว่ำง เช่น กำรเดิน

เล่น กำรวิ่ง หรือกำรเล่นกีฬำต่ำง ๆ จึงเป็นทำงเลือกที่จะช่วยส่งเสริมสุขภำพในส่วนที่

ขำดไปได้ แต่กำรท�ำกจิกรรมยำมว่ำงหรอืกจิกรรมนนัทนำกำรแบบทีเ่รำชอบนัน้กลำยเป็น

ว่ำกม็ข้ีอจ�ำกดั เพรำะพืน้ทีท่ีเ่รำอยูม่นัขำดพืน้ทีท่ีพ่ร้อมให้คนออกมำใช้งำนได้สะดวก ใกล้

บ้ำน และตรงกับควำมต้องกำรของเรำ ดังนั้นลักษณะของเมืองที่เรำอยู่ก็ส่งผลให้แต่ละ

คนมีพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตต่ำงกัน และมีควำมต้องกำรใช้งำนพื้นที่ที่ต ่ำงกันด้วย

“G2HG44)/%,G%31<66F*4”

10+DB+--$3,0+,>!%&&)G-



-42-/;)<6,
!@,J7G9-

G2HG44)/%,G%3
63@%,*4

ควำมเป็นเมือง (Urbanization) ส่งผล

กระทบกบัวถิชีวีติ ทัง้รปูแบบกำรท�ำงำน

จำกเดิมที่เป็นงำนเกษตรกรรมเป็นหลัก

กลำยเป็นงำนบริกำร รูปแบบกำรเดิน

ทำงจำกกำรเดินเท้ำในพ้ืนที่กว้ำงและ

ระยะทำงไกลกลำยเป็นกำรขบัรถหรอืใช้

ขนส่งสำธำรณะในพื้นที่ที่ประชำกรหนำ

แน่น รวมถึงวิถีชีวิตอื่น ๆ ทั้งอำหำรกำร

กิน กิจกรรมยำมว่ำง ควำมเป็นเมือง

ทั้งหมดที่กล่ำวมำส่งผลให้กิจกรรมทำง

กำยค่อย ๆ ลดลง ยิ่งลักษณะพื้นที่ต่ำง

กัน ผู้คนยิ่งมีปัญหำหรือข้อจ�ำกัดในกำร

ใช้ชีวิตที่ต่ำงกัน แต่ควำมเป็นเมืองโดย

รวมทั้งหมดส่งผลโดยตรงกับสุขภำพ

ของคน



พืน้ทีเ่มอืงทีเ่รำอยูอ่ำศยันัน้ อำจแบ่งง่ำย ๆ  เป็น 4 บรบิทเมอืงตำมควำมแตกต่ำงทำงด้ำน

กำยภำพและสังคม คือ พื้นที่เมือง พื้นที่ชำนเมือง พื้นที่ชุมชนแออัด และพื้นที่ชนบท

พื้นที่เมืองที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนและพื้นที่อยู่อำศัย ผู้คนเริ่มใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเนื่องจำก

งำนทีท่�ำ เมือ่เวลำเป็นส่ิงส�ำคญัผูค้นจงึใช้สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำกจิกรรมต่ำง ๆ  

เพื่อควำมรวดเร็ว ท�ำให้คนที่อยู่ในเมืองมีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยน้อย พื้นที่สำธำรณะใน

เมอืงกน้็อยจนไม่พอกับจ�ำนวนผูค้น จงึกลำยเป็นกำรก�ำหนดพฤตกิรรมให้คนไม่อยำกเดนิ

ทำงไปออกก�ำลังกำยอีก และใช้เวลำไปกับกิจกรรมในอำคำร กำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม

ในพื้นที่เมืองจึงเกิดขึ้นได้ยำก

พืน้ทีช่ำนเมืองกเ็ช่นเดยีวกัน ผูค้นมกีำรใช้ชวีติทีค่ล้ำยกบัคนเมอืง ซ�ำ้ยงัมข้ีอจ�ำกดัในกำร

เดนิทำงมำกกว่ำเพรำะยงัไงกต้็องนัง่รถเข้ำเมอืงทกุวัน แถมยงัเสยีเวลำไปกบักำรเดนิทำง

เยอะกว่ำพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  อกี แม้จะมพีืน้ทีว่่ำงมำกกว่ำแต่ยงัไม่ถกูใช้งำน ท�ำให้ผูค้นมพีฤตกิรรม

เนอืยนิง่ทีส่ะสม เป็นสิง่ทีท่�ำให้ผูค้นทัง้ในพืน้ทีเ่มอืงและชำนเมอืง มร่ีำงกำยทีอ่ำจเกดิกำร

เจ็บป่วยได้ง่ำย

ส่วนพื้นที่ชุมชนแออัดและพื้นที่ชนบท อำจมีลักษณะพื้นที่และกำรใช้ชีวิตแตกต่ำงกันแต่

มีจุดร่วมปัญหำเดียวกัน ชุมชนแออัดเป็นพื้นที่ที่คนอยู่อำศัยอย่ำงหนำแน่นในพื้นที่จ�ำกัด 

งำนทีท่�ำจะสร้ำงพฤตกิรรมกำรออกแรงมำกกว่ำผูค้นในเมอืงและชำนเมอืง แต่กไ็ม่สำมำรถ

มพีืน้ทีส่ำธำรณะได้ ในส่วนของพืน้ทีช่นบทนัน้ เป็นพืน้ทีท่ีค่่อนข้ำงอยูอ่ำศยัแยกกนัอย่ำง

ชดัเจน มพีืน้ทีโ่ล่งกว้ำงและสถำนทีต่่ำง ๆ  อยูไ่กลกัน แม้ผูค้นจะมกีำรใช้ชวีติทีเ่คลือ่นไหว

ร่ำงกำยและออกแรงอยู่แล้ว แต่ยังขำดพื้นที่ส่วนกลำงให้ท�ำกิจกรรมร่วมกันเช่นกัน ทั้ง

สองชุมชนจึงขำดพื้นที่ในกำรท�ำกิจกรรมที่ส ่งเสริมปฏิสัมพันธ ์ร ่วมกันในชุมชน

กำรท�ำควำมเข้ำใจพืน้ทีใ่นบรบิททีแ่ตกต่ำงกนั เป็นสิง่ส�ำคญัในกำรออกแบบพืน้ทีส่ขุภำวะ

ให้มีประสิทธิภำพ มำกไปกวำ่นั้น กำรออกแบบพื้นที่ให้กับคนในชุมชนจ�ำเป็นต้องได้รับ

กำรมส่ีวนร่วมกบัผูใ้ช้งำนจรงิ เพือ่ให้พ้ืนทีส่ขุภำวะสำมำรถใช้งำนได้ตรงกบัควำมต้องกำร

ของคนในพื้นที่นั้นด้วย

12@-D@3C$%&0.#0AK+?@+DB+--$3,0+,>&>#,0G-
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&<L./(=K@%,-G%466GA--K@%,



ลองนึกภำพตำมว่ำถ้ำคน 4 คนต้องเดินทำงไปท�ำงำนที่เดียวกันจำกบ้ำนที่อยู่คนละพื้นที่ 

มทีัง้คนทีอ่ยูใ่นเมอืง อยูช่ำนเมอืง อยูใ่นชมุชนแออดั และคนทีอ่ยูช่นบท กจ็ะพบว่ำแต่ละ

คนมีวิธีเดินทำงที่แตกต่ำงกัน เพรำะกิจกรรมทำงกำยในชีวิตประจ�ำวันของแต่ละพื้นที่ ๆ 

แตกต่ำงกนันีเ่อง น�ำมำสูร่ำยละเอยีดในกำรออกแบบพืน้ทีส่่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยทีต่่ำง

กันไปด้วย ซึ่งในกำรออกแบบนั้นจะมีหลักที่ใช้อยู่ 4 อยำ่ง ได้แก่ ควำมต้องกำรพื้นที่ รูป

แบบกำรใช้งำนพืน้ที ่ประเภทของอปุกรณ์ออกก�ำลงักำย และวสัดุของอปุกรณ์ออกก�ำลงั

กำย แต่ละพืน้ทีจ่ะยดึหลกัในกำรออกแบบเดยีวกนันีแ้ต่จะมรีำยละเอยีดท่ีแตกต่ำงกนัไป

ตำมลักษณะเฉพำะของพื้นที่นั้น ๆ

“&<L./(=!@,;!42)G2HG44)/%,G%3K+6,)(6F*4-+%,”

161%2(345.#0C.-D$+DB+--$3,0+,>F/&0$4&)G-@/,0



พืน้ทีส่ำธำรณะในแต่ละบรบิทเมอืง มปีระเดน็ส�ำคญัในกำรออกแบบทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป 

โดยเรียงล�ำดับตำมควำมต้องกำรของผู ้คนท่ีมีต่อพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับ

ต�ำแหน่งที่ต้ัง ลักษณะของพื้นท่ีสำธำรณะ และสภำพแวดล้อมโดยรอบ โดยแบ่งควำม

ต้องกำรดังกล่ำวออกเป็น 8 ด้ำน

&<L./(=!(;#(3E

&<L./(=;4(3.4?+ &<L./(=)(4@);,% &<L./(=3<'D3"@. &<L./(=H6'4M

1E%)576'$93
G2HG44)
D7%GD7%3

&<L./(=
&9GJ@6.

17 !"#$%&'()(*+,-.-/,01%2(345.678,9):(;6$;(

1E%)K+6,G%4;N2,&<L./(=



กำรจดัต�ำแหน่งกจิกรรมภำยในพืน้ทีส่ำธำรณะ จะแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 2 ส่วนตำมประเภท

กิจกรรม ได้แก่ พื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมกระฉับกระเฉง เป็นบริเวณที่ผู ้คนได้ออกแรง

เคลื่อนไหวอย่ำงเต็มที่ ควรจัดให้อยู่ห่ำงจำกทำงเข้ำออกและที่พักอำศัยโดยรอบ เพื่อ

ป้องกันอันตรำยและเสียงดังรบกวน

พื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมสงบ เป็นบริเวณที่ผู้คนใช้งำนอยู่กับที่ กำรเคลื่อนไหวน้อย สำมำรถ

ตั้งกระจำยอยู ่รอบพื้นที่ เพื่อเป็นบัฟเฟอร์* หรือเป็นจุดพักจำกกำรท�ำกิจกรรม

กระฉับกระเฉงได้

* ในที่นี้หมำยถึง แนวป้องกันเสียงรบกวนและดูแลควำม

  ปลอดภัยไม่ให้กิจกรรมในพื้นที่ข้ำมออกไปภำยนอก

&<L./(=G2HG44)G4FO9-G4F;O,
พื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย

สนำมกีฬำส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สนำมกีฬำส�ำหรับเด็ก/ผู้สูงอำยุ

/ผู้พิกำร

ลำนอเนกประสงค์

ก�ำแพงท่ำออกก�ำลังกำย

ก�ำแพงเรียนรู้

เส้นทำงวิ่ง/เดิน

181%2(345.#0C.-D$+DB+--$3,0+,>F/&0$4&)G-@/,0

&<L./(=G2HG44)!,-
พื้นที่สวน/พื้นที่น�้ำซึมผำ่น

บัฟเฟอร์ต้นไม้

พื้นที่นั่งพักผ่อน/ลำนอเนกประสงค์

พื้นที่จอดรถ/พื้นที่บริกำร

ป้ำยแนะน�ำชุมชน

4?5A--G%4IN+,%.&<L./(=



Cardio
กำรออกก�ำลังกำยเพื่อ

เพิ่มควำมทนทำนของกล้ำมเนื้อ

+,>@-DJ,-C1%5&K=(Q2,J(?+

CJ$,).*J-?@A"/."0&,>6

54F;$/#6,
G%466GG079,G%3

19 !"#$%&'()(*+,-.-/,01%2(345.678,9):(;6$;(

Strength
กำรออกก�ำลังกำยเพื่อ

เพิ่มควำมแข็งแกร่งของกล้ำมเนื้อ

Flexibility
กำรออกก�ำลังกำยเพื่อ

เพิ่มควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อ

C1D5$!9,$3(3,(

C1D5$!9,$'7R0'-0

C1D5$!9,$'7R0'-07&0+K/,$C(%2&J?9:B

เครื่องออกก�ำลังกำยแต่ละชนิด ช่วยเสริมสร้ำงกล้ำมเนื้อแต่ละส่วนที่ตำ่งกัน ประโยชน์

ของแต่ละเครื่องจึงต่ำงกัน ดังนี้

กำรออกก�ำลังกำยเป็นกิจกรรมทำงกำยที่มีกำรวำงแผนและท�ำซ�้ำเพื่อปรับสภำพส่วนใด

ส่วนหนึง่ของร่ำงกำย กำรออกก�ำลงักำยทีส่มดลุสำมำรถสร้ำงควำมอดทนและชะลอผลก

ระทบที่เกิดจำกอำยุที่มำกขึ้นได้ โดยกำรออกก�ำลังกำยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 



Cardio 
G%466GG079,G%3;&<=6;&2=)1E%)/./%.#6,G7+%);.<L6

20

H9G43%..9=,5PQ.

;14<=6,;'2.6%G%>

;14<=6,;'2.E,4(

H9G43%.;6.5PQ.

7?@E2=,!%3&%.

1%2(345.#0C.-D$+DB+--$3,0+,>F/&0$4&)G-@/,0



21 !"#$%&'()(*+,-.-/,01%2(345.678,9):(;6$;(

;14<=6,R2/69& ;14<=6,-42D%4G7+%);.<L6#%

Strength 
G%466GG079,G%3;&<=6;&2=)1E%)A#B,AG4@,#6,G7+%);.<L6

-%481?@#.%.

;14<=6,-42D%4G7+%);.<L66G

-%48SD.



!%349'3<' TUK-67

Flexibility
G%466GG079,G%3;&<=6;&2=)1E%)3<'D3"@.#6,G7+%);.<L6

*)+G4F'%.;6(3,

)+%.9=,66GG079,G%3

AJ@.VWGG%4/4,K9E

221%2(345.#0C.-D$+DB+--$3,0+,>F/&0$4&)G-@/,0



S14,!4+%,
 - C.,CJKR+3-0CJK45>$ 0.30 x 0.10 $.
 - &6H+-LS&&++*K?0'7( 
   (N&=H-)+&@G=/ / >O==/9>(R&F)

6"5G4X866GG079,G%3A--6;.G54F!,18

S14,!4+%,
 - 7,CJKR+3-0CJK45>$ 0.30 x 0.10 $.
 - 3#&CJKR+@6(9$<=>-&@

 ;14<=6,66GG079,#%

S14,!4+%,
 - C+/,&42<!-0G$/C(%2&'7R0 
   >,9 2.50 x KO+ 0.75 x ."0 0.70 $.
 - !9,$."07&01%2(345=/,(K#,0
   G$#(/&>+9#, 0.5 $.

 ;14<=6,66GG079,A#.

1

 ;G+%6(L.9=,

1

2
2

3

3

ส�ำหรบัพืน้ทีท่ีม่อียูอ่ย่ำงจ�ำกัด จ�ำเป็นต้อง

ออกแบบอุปกรณ์ออกก�ำลังกำยให้เป็น

ส่วนหนึ่งกับพื้นที่ เช่น เก้ำอี้นั่งพักผ่อนที่

สำมำรถออกก�ำลังกำยไปพร้อมกันได้

23 !"#$%&'()(*+,-.-/,01%2(345.678,9):(;6$;(
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ข้อด ี • อำยุกำรใช้งำนนำนทนแดดทนฝน

 • ขึ้นโครงสรำ้งได้ง่ำยและหลำกหลำย

 • แข็งแรง รับน�้ำหนักได้เยอะ

ข้อเสีย • ต้นทุนสูง

ข้อด ี • ต้นทุนต�่ำ สำมำรถหำได้ง่ำย

 • มีควำมยืดหยุ่นสูง

 • อำยุกำรใช้งำนนำน ทนแดดทนฝน

ข้อเสีย • น�ำมำท�ำเครื่องออกก�ำลังกำยได้

   น้อยประเภท

 • ยำกต่อกำรขึ้นโครงสร้ำง

ข้อด ี • วัสดุท้องถิ่น สำมำรถหำได้ง่ำย

 • โครงสร้ำงแข็งแรง

ข้อเสีย • วัสดุไม่ทนแดดทนฝน

 • เหมำะกับสถำนที่ที่มีหลังคำคลุม

 • ผุพังได้งำ่ย

ข้อด ี • วัสดุท้องถิ่น สำมำรถหำได้ง่ำย

 • ท�ำโครงสร้ำงได้ง่ำย

ข้อเสีย • รับน�้ำหนักได้น้อย

 • อำยุกำรใช้งำนสั้น

 • ต้องบ�ำรุงดูแลรักษำบ่อย

E9!'"!0D49-;14<=6,66GG079,G%3

*)+*J@

3%,

*)+

;D7BG

1%2(345.#0C.-D$+DB+--$3,0+,>F/&0$4&)G-@/,0



G%466GA--
4 &<L./(=



ในแต่ละย่ำนในเมืองย่อมมีพื้นที่สำธำรณะที่มีศักยภำพพอส�ำหรับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็น

พื้นที่สุขภำวะได้ทั้งนั้น ซึ่งพื้นที่สำธำรณะที่ดีและเหมำะสม ไม่ได้หมำยควำมถึงแค่พื้นที่

ของรัฐเท่ำนั้น และไม่ส�ำคัญว่ำใครเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ จะเป็นพื้นที่ของรัฐหรือเอกชน

ก็ได้ แต่หัวใจส�ำคัญของพื้นที่สำธำรณะที่ดี คือจะต้องเปิดให้ทุกคนใช้งำนได้ในรูปแบบ

ของสำธำรณะประโยชน์ อยำ่งเช่น ศำลำกลำงจังหวัดต่ำง ๆ ช่วงหลังเลิกงำนก็สำมำรถ

เปลี่ยนลำนจอดรถที่ว่ำงอยู่ให้กลำยเป็นพื้นที่ออกก�ำลังกำยได้ ถ้ำหำกมีกำรออกแบบที่ดี 

พื้นที่เหล่ำนี้ก็มีศักยภำพจะกลำยเป็นพื้นที่สุขภำวะแห่งใหม่ได้

อย่ำงที่บอกไปตอนต้นว่ำเมื่อพื้นที่ตำ่งกันย่อมมีกำรออกแบบต่ำงกัน ต้องท�ำควำมเข้ำใจ

พืน้ทีท่ัง้สภำพของพืน้ทีเ่องและวถิชีีวติของคนทีใ่ช้พืน้ทีน่ัน้ด้วย เพือ่ให้กำรออกแบบตอบ

โจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนในแต่ละพื้นที่ที่สุด โดยในที่นี้จะแบ่งเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ 

พืน้ทีเ่มอืง พืน้ทีช่ำนเมอืง พืน้ทีช่มุชนแออดั และพืน้ทีช่นบท แต่ละพืน้ทีม่ลีกัษณะเฉพำะ

ต่ำงกัน 

ยกตัวอย่ำงเช่น พื้นที่เมือง บริเวณที่มีผู้คนอำศัยอยู่กันอยำ่งหนำแน่น มักมีกำรอยู่อำศัย

แบบแนวตัง้ เช่นตกึสงูหรอืคอนโดต่ำง ๆ   ในทำงกลบักนัพืน้ทีช่ำนเมอืงมคีนอำศยัอยูน้่อย

กว่ำในเมือง มักมีกำรอยู่อำศัยในแนวรำบ เช่น บ้ำนจัดสรรหรือตึกแถว และต้องเดินทำง

เขำ้มำท�ำงำนและท�ำกิจกรรมตำ่ง ๆ ภำยในเมือง

หรือพืน้ทีช่มุชนแออดั มคีวำมเฉพำะตรงขนำดพืน้ทีที่จ่�ำกดัและมปีระชำกรอำศยัอยูอ่ย่ำง

หนำแน่น แต่พืน้ทีช่นบทจะมผีูค้นอำศยัน้อยกว่ำและกระจำยตวัอยูห่่ำงไกลกนั ซึง่ทัง้หมด

นี้ท�ำให้แต่ละพื้นที่มีโจทย์ในกำรออกแบบพื้นที่สุขภำวะแตกต่ำงกันออกไป

261%2(345F/('@@.678,9)

&<L./(=K+.A--!"#$%EF



&<L./(=!%Y%4XFI.;)<6,

1E%)K+6,G%4&<L./(=

79GZXF&<L./(=

ย่ำนใจกลำงเมืองเตม็ไปด้วยอำคำรและสิง่ปลกูสร้ำง มพีืน้ทีเ่ปิดโล่งหรอืสวนสำธำรณะอยู่

อย่ำงจ�ำกดั ในขณะเดยีวกันในเขตเมอืงมโีครงสร้ำงพืน้ฐำนยกระดับจ�ำนวนมำกทีเ่ป็นโครง

ข่ำยเชื่อมต่อไปทั่วทั้งเมือง เช่น ทำงด่วน รถไฟฟ้ำ หรือสะพำนข้ำมแหล่งน�้ำตำ่ง ๆ ซึ่ง

พืน้ทีว่่างใต้โครงสร้างเหล่านัน้มศีกัยภำพและโอกำสในกำรพฒันำเป็นพืน้ทีส่ขุภำวะใกล้

แหล่งชุมชนภำยในเมืองได้

•   พื้นที่แคบและยำว มีขนำดใหญ่

•   พื้นที่ได้ร่มเงำตลอดทั้งวันจำก

    โครงสรำ้งยกระดับ

1%2(345.4C74>9 !9,$HK&=8?> +DB+--$JK,+JK,> 1%2(3451?+A#&( 1%2(345B&=-N

•   พื้นที่ขำดแสงธรรมชำติ

•   พื้นที่ได้รับมลพิษจำกถนน

27 !"#$%&'()(*+,-.-/,01%2(345.678,9):(;6$;(



6"5G4X8;&2=)1E%)/./%.#6,G7+%);.<L6

6"5G4X8;&2=)1E%)A#B,AG4@,#6,G7+%);.<L6

6"5G4X8;&2=)1E%)3<'D3"@.#6,G7+%);.<L6

G%4H9'E%,6"5G4X866GG079,G%3
ผูค้นส่วนใหญ่มกีำรเคลือ่นไหวร่ำงกำยน้อย ไม่ว่ำรปูแบบกำรท�ำงำนทีส่่วนใหญ่จะต้องนัง่

หรือยืนต่อเนื่องมำกกวำ่ 30 นำที หรือรูปแบบกำรเดินทำงที่ใช้เวลำส่วนใหญ่อยู่บนยำน

พำหนะ ไม่เอื้อต่อกำรเดิน และยังขำดพื้นที่สำธำรณะในระยะชุมชนเพื่อท�ำกิจกรรมและ

เคลื่อนไหวร่ำงกำย ส่งผลให้ร่ำงกำยขำดกำรเคลื่อนไหวก่อให้เกิดอำกำรเจ็บป่วยได้ง่ำย

พืน้ทีเ่มอืงจงึควรมีอปุกรณ์และพืน้ทีท่ีค่รอบคลุมกำรออกก�ำลงักำยทกุรปูแบบ อำท ิสนำม

กฬีำ ลูว่ิง่ และเคร่ืองออกก�ำลงักำยส�ำหรบักำรเพิม่ควำมทนทำนกล้ำมเนือ้และควำมแขง็

แรง รวมถึงอุปกรณ์ ป้ำยแสดงท่ำกำยบริหำรและลำนอเนกประสงค์ ส�ำหรับเพิ่มควำม

ยืดหยุ่นและผ่อนคลำยกลำ้มเนื้อหลังจำกกำรท�ำงำนและออกก�ำลัง

B?+->,((?50HTU( C!-%5&0C=D(&,+,E K"#9D50.,>1,( !"#$%&'!()*+'#,B?+->,(C&(HTU(

C!-%5&0VD3&?1 C!-%5&0@-DJ,-7, !"#$%&'(#)*+#&, @,-S<J(!"#$%&'()")

.,>-?=>%= G$/+-)=,(C&4>0 WXF@&K !"#$%&''()*)+,-.!"#$%&'(())*+%')#,

281%2(345F/('@@.678,9)



&<L./(=G2HG44)G4FO9-G4F;O,
พื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย

สนำมกีฬำส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สนำมกีฬำส�ำหรับเด็ก/ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

ลำนอเนกประสงค์

ก�ำแพงทำ่ออกก�ำลังกำย

ก�ำแพงเรียนรู้

เส้นทำงวิ่ง/เดิน

&<L./(=G2HG44)!,-
พื้นที่สวน/พื้นที่น�้ำซึมผ่ำน

บัฟเฟอร์ต้นไม้

พื้นที่นั่งพักผ่อน/ลำนอเนกประสงค์

พื้นที่จอดรถ/พื้นที่บริกำร

ป้ำยแนะน�ำชุมชน

เส้นทำงสัญจร

A.E/%,G%466GA--
&<L./(=!"#$%EFI.-42-/;)<6,A--/(= 1
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&<L./(=G2HG44)G4FO9-G4F;O,
พื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย

สนำมกีฬำส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สนำมกีฬำส�ำหรับเด็ก/ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

ลำนอเนกประสงค์

ก�ำแพงทำ่ออกก�ำลังกำย

ก�ำแพงเรียนรู้

เส้นทำงวิ่ง/เดิน

&<L./(=G2HG44)!,-
พื้นที่สวน/พื้นที่น�้ำซึมผ่ำน

บัฟเฟอร์ต้นไม้

พื้นที่นั่งพักผ่อน/ลำนอเนกประสงค์

พื้นที่จอดรถ/พื้นที่บริกำร

ป้ำยแนะน�ำชุมชน

เส้นทำงสัญจร

&<L./(=!"#$%EFI.-42-/;)<6,A--/(= 2

301%2(345F/('@@.678,9)



ย่ำนชำนเมือง มีควำมหนำแน่นปำนกลำง-น้อย มักมีพื้นที่ว่างรอการพัฒนา โดยเฉพำะ

พื้นที่ของหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นหรือพื้นที่รอบสำธำรณูปกำร เช่น สถำนพยำบำล สถำน

ดแูลเดก็เลก็ ห้องสมดุชมุชน ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีจิกรรมเดมิในพืน้ทีแ่ละมศีกัยภำพ ในกำร

พัฒนำพื้นที่ต่อเนื่องให้เป็นพื้นที่สำธำรณะเพื่อส่งเสริมสุขภำพในชุมชนได้ 

&<L./(=!%Y%4XFI.N%.;)<6,

79GZXF&<L./(=
•   พื้นที่ลำนโล่งขนำดกลำง - ใหญ่ 

    พื้นที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย

•   พื้นที่วำ่งของหน่วยงำนภำครัฐ หรือ

    พื้นที่ใช้งำนของชุมชนที่ไม่มีกำรใช้

    งำนอยำ่งเต็มประสิทธิภำพ 

1E%)K+6,G%4&<L./(=
1%2(345.4C74>9 1%2(345$4-#$C0, +DB+--$JK,+JK,>!9,$HK&=8?> 1%2(345B&=-N
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G%4H9'E%,6"5G4X866GG079,G%3
คนส่วนใหญ่ท�ำงำนในเมอืงและใช้รถยนต์ในกำรเดนิทำง และมพีฤตกิรรมกำรท�ำงำนแบบ

เนอืยนิง่ นัง่และยนืท�ำงำน ไม่มกีำรลกุเดนิและยงัใช้แรงระหว่ำงวนัน้อยไม่ต่ำงกบัผูค้นใน

เมือง กำรออกก�ำลังกำยของพื้นที่ชำนเมืองจึงเน้นให้เกิดกำรเดินและเพิ่มกำรเคลื่อนไหว

ร่ำงกำย

พืน้ทีช่ำนเมอืงจงึควรมีอปุกรณ์ออกก�ำลงักำยเพือ่เพิม่เน้นควำมทนทำนของกล้ำมเนือ้ รอง

ลงมำคือกำรออกก�ำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ และกำรออกก�ำลังกำย

เพื่อเพิ่มควำมยืดหยุ่น โดยลักษณะของพื้นที่ชุมชนชำนเมืองเป็นพื้นที่กว้ำง เครื่องออก

ก�ำลังกำยจึงสำมำรถติดตั้งและจัดวำงได้ หลำกหลำยรูปแบบเพื่อให้มีกำรออกก�ำลังกำย

ได้ครบทุกส่วนของร่ำงกำย

6"5G4X8;&2=)1E%)/./%.#6,G7+%);.<L6

6"5G4X8;&2=)1E%)A#B,AG4@,#6,G7+%);.<L6

6"5G4X8;&2=)1E%)3<'D3"@.#6,G7+%);.<L6

B?+->,((?50HTU( C!-%5&0C=D(&,+,E K"#9D50.,>1,( C!-%5&0C=D(90-4B?+->,(C&(HTU(

C!-%5&0VD3&?1 !"#$%&'(#)*+#,+ C!-%5&0@-DJ,-&+ @,-S<J(@,-S!"#7(,(

.,>-?=>%= !"#$%&'()*+,-. !"#$%& !"#$%&''()*)+,-.$/,(?50&&++*K?0+,>
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&<L./(=G2HG44)G4FO9-G4F;O,
พื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย

สนำมกีฬำส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สนำมกีฬำส�ำหรับเด็ก/ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

ลำนอเนกประสงค์

ก�ำแพงทำ่ออกก�ำลังกำย

ก�ำแพงเรียนรู้

เส้นทำงวิ่ง/เดิน

&<L./(=G2HG44)!,-
พื้นที่สวน/พื้นที่น�้ำซึมผ่ำน

บัฟเฟอร์ต้นไม้

พื้นที่นั่งพักผ่อน/ลำนอเนกประสงค์

พื้นที่จอดรถ/พื้นที่บริกำร

ป้ำยแนะน�ำชุมชน

เส้นทำงสัญจร

A.E/%,G%466GA--
&<L./(=!"#$%EFI.-42-/N%.;)<6,A--/(= 1
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&<L./(=G2HG44)G4FO9-G4F;O,
พื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย

สนำมกีฬำส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สนำมกีฬำส�ำหรับเด็ก/ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

ลำนอเนกประสงค์

ก�ำแพงทำ่ออกก�ำลังกำย

ก�ำแพงเรียนรู้

เส้นทำงวิ่ง/เดิน

&<L./(=G2HG44)!,-
พื้นที่สวน/พื้นที่น�้ำซึมผ่ำน

บัฟเฟอร์ต้นไม้

พื้นที่นั่งพักผ่อน/ลำนอเนกประสงค์

พื้นที่จอดรถ/พื้นที่บริกำร

ป้ำยแนะน�ำชุมชน

เส้นทำงสัญจร

&<L./(=!"#$%EFI.-42-/N%.;)<6,A--/(= 2

341%2(345F/('@@.678,9)



ชุมชนที่อยู่ภำยใต้ข้อจ�ำกัดด้ำนขนำดของพื้นที่ ส่งผลให้แนวทำงกำรพัฒนำจ�ำเป็นต้อง

นึกถึงควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำนเป็นล�ำดับแรก ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ส่วนกลำงหรือพื้นที่

สำธำรณะในชมุชน จะมลีกัษณะเป็นทีว่่างระหว่างเส้นทางสญัจรและทีว่่างระหว่างทีพ่กั

อาศัย ซึ่งต้องรองรับกิจกรรมสำธำรณะทุกประเภทของชุมชนได้

&<L./(=!%Y%4XFI.N")N.A669'

79GZXF&<L./(=
•   พื้นที่ต้องปลอดภัยและเข้ำถึงได้ง่ำย

•   พื้นที่ของชุมชนที่มีกำรจ�ำกัดขนำด 

    ของพื้นที่สำธำรณะ

•   พื้นที่ที่ผู้คนสัญจรผำ่นไปมำ 

    เพื่อดึงดูดกำรใช้พื้นที่

1E%)K+6,G%4&<L./(=
1%2(345>%=J>6#( 1%2(345.4C74>9+DB+--$JK,+JK,> !9,$HK&=8?> 1%2(3451?+A#&(

35 !"#$%&'()(*+,-.-/,01%2(345.678,9):(;6$;(



G%4H9'E%,6"5G4X866GG079,G%3
พืน้ทีช่มุชนแออดัมกีำรใช้งำนพืน้ทีต่ลอดทัง้วนั มำกกว่ำพืน้ทีใ่นบรบิทอืน่ โดยพฤตกิรรม

กำรเคลื่อนไหวออกแรงอยู่ในระดับปำนกลำง เนื่องจำกกลุ ่มผู ้ ใช ้งำนพื้นที่มีทั้งเด็ก 

ผู ้ใหญ่ และผู ้สูงอำยุ

อปุกรณ์ออกก�ำลงักำยในพืน้ท่ีชมุชนแออดั ควรมรีปูแบบทีย่ดืหยุน่ เนือ่งจำกพ้ืนทีม่ขีนำด

จ�ำกดัและต้องรองรบักำรใช้งำนทีห่ลำกหลำย เช่น อปุกรณ์ออกก�ำลงักำยทีต่ดิอยูก่บัเก้ำอี้

หรือพับเก็บได้ และเน้นไปทำงกำรออกก�ำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมยืดหยุ่นที่ไม่ต้องใช้พื้นที่

มำก รองลงมำคือ กำรออกก�ำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อและเพิ่มควำม

ทนทำนของกล้ำมเนื้อ

6"5G4X8;&2=)1E%)/./%.#6,G7+%);.<L6

6"5G4X8;&2=)1E%)A#B,AG4@,#6,G7+%);.<L6

6"5G4X8;&2=)1E%)3<'D3"@.#6,G7+%);.<L6

!"#$%&''"()*+,' C!-%5&0C=D(&,+,E K"#9D50.,>1,( C!-%5&0C=D(90-4!"#$%&'()'*+,'

C!-%5&0VD3&?1 !"#$%&'(#)*+#,+ C!-%5&0@-DJ,-&+ @,-S<J(@,-S!"#7(,(

.,>-?=>%= !"#$%&'()*+,-. !"#$%& 'A#(YZ++,-3-0F?9$/,(?50&&++*K?0+,>

361%2(345F/('@@.678,9)



&<L./(=G2HG44)G4FO9-G4F;O,
พื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย

สนำมกีฬำส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สนำมกีฬำส�ำหรับเด็ก/ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

ลำนอเนกประสงค์

ก�ำแพงทำ่ออกก�ำลังกำย

ก�ำแพงเรียนรู้

เส้นทำงวิ่ง/เดิน

&<L./(=G2HG44)!,-
พื้นที่สวน/พื้นที่น�้ำซึมผ่ำน

บัฟเฟอร์ต้นไม้

พื้นที่นั่งพักผ่อน/ลำนอเนกประสงค์

พื้นที่จอดรถ/พื้นที่บริกำร

ป้ำยแนะน�ำชุมชน

เส้นทำงสัญจร

A.E/%,G%466GA--
&<L./(=!"#$%EFI.-42-/N")N.A669'A--/(= 1

37 !"#$%&'()(*+,-.-/,01%2(345.678,9):(;6$;(



&<L./(=G2HG44)G4FO9-G4F;O,
พื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย

สนำมกีฬำส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สนำมกีฬำส�ำหรับเด็ก/ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

ลำนอเนกประสงค์

ก�ำแพงทำ่ออกก�ำลังกำย

ก�ำแพงเรียนรู้

เส้นทำงวิ่ง/เดิน

&<L./(=G2HG44)!,-
พื้นที่สวน/พื้นที่น�้ำซึมผ่ำน

บัฟเฟอร์ต้นไม้

พื้นที่นั่งพักผ่อน/ลำนอเนกประสงค์

พื้นที่จอดรถ/พื้นที่บริกำร

ป้ำยแนะน�ำชุมชน

เส้นทำงสัญจร

&<L./(=!"#$%EFI.-42-/N")N.A669'A--/(= 2

381%2(345F/('@@.678,9)



กำรตัง้ถิน่ฐำนของผูค้นในชนบท มลีกัษณะกำรกระจำยตวัของบ้ำนเรอืนอยู่ห่ำงไกลกัน มี

ศนูย์กลางชมุชน เช่น โรงเรยีน วดั หรอืศำสนสถำนอืน่ ๆ  ซ่ึงมบีทบำทเป็นพืน้ทีส่่วนกลำง

ส�ำหรบัพบปะและท�ำกจิกรรมร่วมกนั เป็นบรเิวณทีม่ศีกัยภำพในกำรพฒันำพืน้ทีต่่อเนือ่ง

ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภำพในชุมชนได้

&<L./(=!%Y%4XFI.N.-/

79GZXF&<L./(=
•   พื้นที่วำ่งใกล้ศูนย์กลำงชุมชน

•   พื้นที่เขำ้ถึงได้ง่ำยจำกชุมชน

•   พื้นที่อยู่ในต�ำแหน่งที่คนสัญจรผำ่น

1E%)K+6,G%4&<L./(=
1%2(345.4C74>9+DB+--$JK,+JK,> !9,$HK&=8?> 1%2(3451?+A#&(1%2(345C-4>(-"/

39 !"#$%&'()(*+,-.-/,01%2(345.678,9):(;6$;(



G%4H9'E%,6"5G4X866GG079,G%3
ผู้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ชนบท มีกำรเคล่ือนไหวออกแรงจำกกำรประกอบอำชีพในชีวิต

ประจ�ำวนั แต่ยงัขำดกำรออกก�ำลงักำยในร่ำงกำยส่วนอืน่ทีน่อกเหนอืจำกกำรท�ำงำนและ

ต้องกำรกำรยืดเหยียดร่ำงกำย

อุปกรณ์ออกก�ำลังกำยส�ำหรับพื้นที่ชนบท ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพิ่มควำมทนทำน

ของกล้ำมเนื้อ เช่น กำรจัดหำอุปกรณ์ออกก�ำลังและสนำมกีฬำ พร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม

ควำมยืดหยุ่นร่ำงกำยเพื่อคลำยควำมเมื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำน

6"5G4X8;&2=)1E%)/./%.#6,G7+%);.<L6

6"5G4X8;&2=)1E%)A#B,AG4@,#6,G7+%);.<L6

6"5G4X8;&2=)1E%)3<'D3"@.#6,G7+%);.<L6

B?+->,((?50HTU( C!-%5&0C=D(&,+,E K"#9D50.,>1,( !"#$%&'!()*+'#,B?+->,(C&(HTU(

C!-%5&0VD3&?1 !"#$%&'(#)*+#,+ !"#$%&'(#)*+#&, @,-S<J(!"#$%&'()")

.,>-?=>%= !"#$%&'()*+,-. !"#$%& !"#$%&''()*)+,-.$/,(?50&&++*K?0+,>

401%2(345F/('@@.678,9)



&<L./(=G2HG44)G4FO9-G4F;O,
พื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย

สนำมกีฬำส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สนำมกีฬำส�ำหรับเด็ก/ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

ลำนอเนกประสงค์

ก�ำแพงทำ่ออกก�ำลังกำย

ก�ำแพงเรียนรู้

เส้นทำงวิ่ง/เดิน

&<L./(=G2HG44)!,-
พื้นที่สวน/พื้นที่น�้ำซึมผ่ำน

บัฟเฟอร์ต้นไม้

พื้นที่นั่งพักผ่อน/ลำนอเนกประสงค์

พื้นที่จอดรถ/พื้นที่บริกำร

ป้ำยแนะน�ำชุมชน

เส้นทำงสัญจร

A.E/%,G%466GA--
&<L./(=!"#$%EFI.-42-/N.-/A--/(= 1

41 !"#$%&'()(*+,-.-/,01%2(345.678,9):(;6$;(



&<L./(=G2HG44)G4FO9-G4F;O,
พื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย

สนำมกีฬำส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สนำมกีฬำส�ำหรับเด็ก/ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

ลำนอเนกประสงค์

ก�ำแพงทำ่ออกก�ำลังกำย

ก�ำแพงเรียนรู้

เส้นทำงวิ่ง/เดิน

&<L./(=G2HG44)!,-
พื้นที่สวน/พื้นที่น�้ำซึมผ่ำน

บัฟเฟอร์ต้นไม้

พื้นที่นั่งพักผ่อน/ลำนอเนกประสงค์

พื้นที่จอดรถ/พื้นที่บริกำร

ป้ำยแนะน�ำชุมชน

เส้นทำงสัญจร

&<L./(=!"#$%EFI.-42-/N.-/A--/(= 2

421%2(345F/('@@.678,9)





สรปุภำพรวมด้ำนบนแบบเข้ำใจง่ำย ๆ  ในกำรออกแบบพ้ืนทีแ่ละอปุกรณ์ส่งเสรมิกจิกรรม

ทำงกำยส�ำหรับชุมชนสุขภำวะนั้น สำมำรถแบ่งกลุ่มอธิบำยได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่ม

แรกคือ “พื้นที่เมือง พื้นที่ชานเมือง และพื้นที่ชนบท” สำมบริบทนี้ไม่จ�ำเป็นต้องมีกำร

ออกแบบเพิ่มเติมมำกมำย เพรำะมีลักษณะร่วมคล้ำยกัน คือ เป็นบริบทที่มีพ้ืนที่กว้ำง 

สำมำรถพัฒนำพื้นที่ให้มีกิจกรรมที่หลำกหลำยและแบ่งเป็นสัดส่วนได้ ส่วนใหญ่จึงใช้

เครื่องออกก�ำลังกำยมำตรฐำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

กลุ่มที่สองคือ “พื้นที่ชุมชนแออัด” เป็นบริบทที่มีขนำดพื้นที่จ�ำกัด กำรออกแบบพื้นที่

จงึต้องเน้นรองรบักจิกรรมหลำกหลำยรปูแบบในช่วงเวลำทีต่่ำงกนัและตวัอปุกรณ์มคีวำม

ยืดหยุ่น สำมำรถจัดเก็บหรือลดขนำดเวลำไม่ใช้งำนได้ หรือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของสิง่ทีม่อียูเ่ดมิในพืน้ที ่เช่น ม้ำนัง่ โต๊ะ ก�ำแพง ซึง่สำมำรถกำงออกมำใช้เป็นเครือ่งออก

ก�ำลังกำยได้

441%2(345F/('@@.678,9)





;42=)K+./0&<L./(=!@,;!42)
G2HG44)/%,G%363@%,*4

 • 7 7?2(F&(.-/,0G=/ B,+(<>@,>."#+,-$4.#9(-#9$
 • 3*&>#,0G-...:J/36+!(-?+CCK)="CCK1%2(345-#9$+?(
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G4F-E.G%4/[%,%.



G%4E%,AJ.
.S3-%3

G%4)(!@E.4@E)
G9-N")N.

เมื่อทุกคนมีกิจกรรมทำงกำยอย่ำงเหมำะสมก็น�ำไปสู่กำรมีสุขภำพกำยและใจที่ดี และส่ง

ผลดีต่อเนื่องไปถึงกำรศึกษำ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมในภำพรวมด้วย แต่กำรจะ

สร้ำงพืน้ทีใ่ห้เกิดขึน้จรงิและยัง่ยนืนัน้ จ�ำเป็นต้องอำศยัควำมร่วมมอืในหลำยระดบั ตัง้แต่

กำรวำงนโยบำยไปจนถึงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่

หวัใจส�ำคญัในกำรท�ำพืน้ทีส่ำธำรณะคอื “ควำมร่วมมอืของทกุภำคส่วน” ตัง้แต่หน่วยงำน

ภำครัฐ ภำคเอกชน มำจนถึงภำคประชำชนหรือก็คือคนในชุมชน แต่ละภาคส่วนจะต้อง

ท�างานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน โดยเเบ่งเป็น 7 ขั้นตอน 

“7 #9L.K6.!4+%,*'+ H%G.S3-%3!?@G%4)(!@E.4@E)”

G%4E%,.S3-%3

G%4!4+%,;14<6#@%3

;14<=6,)<6&9\.%

G7*GG%4;,2.

G%4)(!@E.4@E)

G%454FN%!9)&9.Y8

!4+%,;!42)6,181E%)4?+

487 7?2(F&(.-/,0G=/ B,+(<>@,>."#+,-$4.#9(-#9$



/063@%,*4ID+;G2'#]L.H42,

นโยบำยในระดับประเทศ นโยบำยหน่วยงำนส่วนกลำง เเละ

นโยบำยระดับท้องถ่ินจะต้องมุ่งเน้นเรื่องกำรส่งเสริมสุขภำพและ

ผลักดันให้มีกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยไปในทิศทำงเดียวกัน

เป็นส่วนส�ำคญัทีจ่ะน�ำนโยบำยไปสูก่ำรปฏบิตัจิรงิ ได้แก่ หน่วยงำน

ด้ำนสขุภำพช่วยรณรงค์และแนะน�ำ สถำบนักำรศกึษำคอยให้ควำม

รู้ควำมเข้ำใจ เจ้ำของพื้นที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนสถำนที่ ผู้คนใน

ชุมชนช่วยกันเสนอควำมต้องกำร และหน่วยงำนสนับสนุนงบ

ประมำณ โดยทุกองค์กรในเครือข่ำยจะต้องท�ำงำนสอดคล้องกัน

• มำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจ เช่น ลดภำษีและเพิ่มโอกำสกำร

พัฒนำแปลงที่ดินให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับสำธำรณะ โดยมีรัฐช่วย

อุดหนุนค่ำพัฒนำพื้นที่

• มำตรกำรควบคุม เช่น กำรเพิ่มข้อก�ำหนดเรื่องที่ว่ำงและพื้นที่สี

เขียว เพิ่มข ้อก�ำหนดขั้นต�่ ำครอบคลุมถึงพื้นที่ขนำดเล็ก

49

การวางนโยบายส่งเสริมสุขภาพ

และกิจกรรมทางกาย

เครื่องมือสนับสนุนการ

พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ

การสร้างเครือข่ายภาคีสุขภาพ2

1

3
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• งบประมำณภำครัฐ เช่น กำรน�ำเก็บภำษียำสูบ (เหลำ้ บุหรี่) มำ

ใช้เป็นทุนในกำรท�ำกิจกรรมดำ้นสุขภำพผ่ำน สสส.

• งบประมำณส่วนอื่น (ประชำชน) เช่น กำรรับบริจำคและ

ระดมทนุ จดัตัง้กองทนุส่งเสรมิสขุภำพ โดยแบ่งส่วนรำยได้จำกขำย

ซื้อสินค้ำหรือบริกำรอื่น ๆ เช่น ซื้ออุปกรณ์กีฬำ แล้วเอำเงินไป

บรจิำคสมทบทนุสร้ำงพืน้ทีอ่อกก�ำลงักำย กำรตัง้องค์กรรับบรจิำค

ที่ส ำมำรถลดหย ่ อนภำษี ได ้

ส�ำรวจพื้นที่และมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงคนในชุมชน รวมถึง

เปิดโอกำสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบและท�ำพื้นที่จ�ำลอง

ร่วมกันก่อนสรำ้งจริง

จัดกิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจถึงประโยชน์จำกกำรดูแลสุขภำพทั้ง

ในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ

สร้ำงบุคลำกรด้ำนสุขภำพในชุมชน เช่น เจ้ำหน้ำที่อนำมัย หรือครู

สอนโยคะ ครูแอโรบิค ให้เข้ำไปกระจำยควำมรู้หรือส่งเสริมกำร

ออกก�ำลังกำยอีกทำง

50

กลไกการเงินและงบประมาณ

การมีส่วนร่วมกับประชาชน 

เเละชุมชนในพื้นที่ 

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์

ด้านสุขภาพ

สร้างเสริมองค์ความรู้

ด้านสุขภาพให้ประชาชน

4
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กำรลงพื้นที่ส�ำรวจและท�ำควำมรู้จักซึ่งกันเเละกัน ทั้งผู ้

ออกแบบ หน่วยงำน ประชำชน เเละชุมชน ฯลฯ เป็นกำร

สร้ำงควำมเข้ำใจในรูปแบบโครงกำร สภำพปัจจุบัน ปัญหำ

ของพื้นที่ที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน และเชิญชวนให้ทุกคนเขำ้มำมี

ส่วนร่วมในกำรพัฒนำ

หลงัจำกทีท่กุคนได้รูจ้กัและสนใจปัญหำร่วมกนัเเล้ว สำมำรถ

ผลักดันให้เกิดกำรร่วมกลุ่มเพื่อเเลกเปลี่ยนควำมเห็นกัน

ระหว่ำงผูพ้ฒันำและผูใ้ช้พืน้ที ่ทัง้เรือ่งรปูแบบกำรใช้งำนและ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะ

สร้ำงพืน้ทีใ่ห้ทกุคนมส่ีวนร่วมในกำรออกแบบ เพือ่ให้ทุกคน

รู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของพื้นที่สำธำรณะอย่ำงเเท้จริง ผู้คน

ในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรเลือกรูปแบบให้ตรงกับควำม

ต้องกำรของตนเอง

ผู้ออกแบบน�ำควำมเห็นทั้งหมดของทุกฝ่ำยมำจัดท�ำแบบ

จ�ำลองบนพื้นที่จริง เพ่ือรับฟังควำมเห็นจำกกำรใช้งำนจริง

ของทุกคนอีกครั้งก่อนน�ำไปก่อสรำ้งจริง

สิง่ส�ำคญัของกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำงคนและพืน้ทีค่อืกำรสร้ำงควำมผกูพนัร่วม

กัน ถ้ำเรำปลูกต้นไม้ กำรรดน�้ำดูแลดินอำจท�ำให้มันเติบโต แต่กำรปลูกร่วมกันกับคนใน

ชุมชนจะสร้ำงควำมผูกพันและหวงแหนซึ่งจะช่วยดูแลต้นไม้ให้ยั่งยืน เรำควรเปิดโอกำส

ให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมทำงควำมคดิ ท�ำ เเก้ปัญหำ เเละพฒันำพืน้ทีไ่ปด้วยกนั โดย

แบ่งกำรด�ำเนินกำรเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
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พืน้ทีส่ขุภำวะไม่ได้เป็นเพยีงพืน้ทีอ่อกก�ำลงักำยสำธำรณะเพือ่สร้ำงเสรมิสขุภำพทีด่เีท่ำนัน้ 

แต่เป็นแนวคิดในกำรออกแบบพ้ืนที่ชุมชนเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรท�ำ

กิจกรรมต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับร่ำงกำยมำกขึ้นตำมพื้นที่ที่เรำทุกคนอยู่ได้อย่ำงเป็นรูป

ธรรม กำรมพีืน้ทีส่ำธำรณะทีท่กุคนเข้ำถงึได้ง่ำยขึน้จะกลำยเป็นชมุชนแห่งใหม่ให้ผูค้นได้

มำพบปะพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ไม่วำ่จะเป็นครอบครัว เพื่อน หรือคนที่เรำไม่รู้จัก 

เป็นพืน้ท่ีทำงเลอืกให้เรำได้ใช้เวลำร่วมกนั ช่วยให้เรำได้ผ่อนคลำยจำกควำมเหนือ่ยล้ำใน

ชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต 
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คูม่อืเล่มนีจ้ะเป็นแนวทำงในกำรร่วมกนัพฒันำพืน้ทีส่ขุภำวะใกล้ชมุชน ช่วยให้เรำตระหนกั

รูถึ้งควำมส�ำคญัของกำรท�ำกจิกรรมทำงกำยมำกขึน้รวมถึงข้อดขีองกำรส่งเสรมิให้มพีืน้ที่

แบบน้ีเยอะขึ้นในชุมชนของเรำ สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำเรำทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมใน

กระบวนกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีพื้นที่เหล่ำนั้น และร่วมกันพัฒนำพื้นที่ในฐำนะ

เจ้ำของร่วมกันได้ พื้นท่ีสุขภำวะจะช่วยให้ชีวิตประจ�ำวันของทุกคนเปลี่ยนไปในทำงที่ดี

ขึ้น แค่เพียงมีพื้นที่ออกก�ำลังกำยดี ๆ ใกล้ที่พักของทุกคน เรำก็สำมำรถดูแลสุขภำพตัว

เองได้ง่ำยขึน้ นำนขึน้ และบ่อยขึน้ เพยีงลดควำมต่ำงของเวลำในกำรเดนิทำงเลก็น้อย เรำ

กลับได้ควำมสุขกลับมำมหำศำล จะดีแค่ไหนถ้ำสุขภำพที่ดีและควำมห่ำงไกลจำกโรคอยู่

ใกล้แค่เอื้อมและเรำทุกคนสำมำรถช่วยท�ำให้มันเกิดขึ้นจริงได้
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ลองจินตนาการถึงบานหลังหนึ่ง มีหองนั่งเลน
ที่มีโซฟา มีหมอนนุม ๆ มีทีวี พรอมใหทุกคนได
มาใชเวลารวมกัน เปนพื้นที่สวนกลางที่ทุกคน
เขาถึงไดทันทีที่เดินออกจากหองสวนตัว 

เมืองสุขภาวะก็คือเมืองที่มีลักษณะเดียวกันนั้น 
เมืองที่มีสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนมีการคมนาคม
ที่ครบครัน และพรอมจะเอื้ออํานวยใหทุกคนได
ทํากิจกรรมที่สงเสริมใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี

จะดีแคไหนถามีพื้นท่ีหนึ่งใหเราไดแวะทุกครั้ง
เพื่อพักผอนปดทายวันดี ๆ อีกหนึ่งวัน


