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การร่วมสร้างสรรคพื์้นท่ีสาธารณะในเขตเมืองเพ่ือสุขภาวะสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

(Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development) 
 

        การมีพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่พลเมืองสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจและสงัคมในเขตเมอืง เป็นนโยบายสาธารณะส าคญัที่หน่วยงานและทุกภาคส่วนควรขบัเคลื่อน
ร่วมกันทัง้การสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ กลไกและมาตรการ เพื่อให้ทุกเขตเมือง  เกิดแผน       
การสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะดว้ยกระบวนการมสี่วนรว่มทุกขัน้ตอนและเกดิผลลพัธอ์ยา่งเป็นรปูธรรม 

 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาตคิรัง้ทีส่บิเอด็  

ได้พิจารณารายงานเรื่อง การร่วมสรา้งสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมอืงเพื่อสุขภาวะสู่การพฒันา
อยา่งยัง่ยนื๑  

รบัทราบว่า การมพีื้นที่สาธารณะที่ดกีระตุ้นให้เกดิกิจกรรมทางกายและทางใจเพิม่มากขึน้ ช่วยลด
ความเสีย่งทีม่าจากพฤตกิรรมเนือยนิ่ง อกีทัง้การสนับสนุนให้เกดิพืน้ที่สาธารณะที่ดยีงัช่วยลดความเหลื่อม
ล ้าในการเขา้ถงึและสรา้งโอกาสในการใชป้ระโยชน์รว่มกนับนพืน้ทีส่าธารณะเพื่อคุณภาพชวีติทีด่อีย่างยัง่ยนื 

ตระหนกัว่า การมพีืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีช่่วยสรา้งแรงจงูใจ ส่งเสรมิให้
เกดิสุขภาวะ 

ชืน่ชมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชนและภาคเอกชนหลายแห่ง ศาสนสถาน หน่วยงานรฐั    
ที่เกี่ยวขอ้ง และเครอืข่ายภาคประชาสงัคมได้ร่วมกนัในหลายพื้นที่ ในการรเิริม่ให้เกิดการสรา้งสรรค์พื้นที่
สาธารณะเพื่อสุขภาวะและสรา้งโอกาสในการใหค้นในชุมชนและเมอืง เขา้ถงึไดอ้ยา่งเท่าเทยีม 

คาดหวงัว่า มกีารน ากลไก มาตรการ และเครื่องมอืที่เอื้อใหเ้กดิการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกนั
ในพืน้ทีส่าธารณะไปใชแ้ละบรูณาการในการก าหนดการสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะดว้ยกระบวนการมสี่วนรว่ม
ทุกขัน้ตอนและการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ สามารถเอื้อเฟ้ือ /แบ่งปัน/
อนุญาตให้ใช้พืน้ที่รว่มกนั ใหเ้กดิกจิกรรมสุขภาวะเพื่อสามารถสรา้งสรรค์พืน้ทีส่าธารณะไดอ้ย่างกว้างขวาง
ทัง้ในชุมชนและเมอืง 

เหน็ว่า การสรา้งสรรค์พื้นที่สาธารณะที่ดอีนัตอบสนองต่อความต้องการและความจ าเป็นของคนใน
ท้องถิ่น ควรมีการให้โอกาสในการใช้พื้นที่ให้เกิดกิจกรรมสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้จากคนทุกกลุ่ม       
ทุกสถานะ และควรมกีารก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและยดืหยุ่น ด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมทุกขัน้ตอน 
                                                 
๑ เอกสารสมชัชาสุขภาพ ๑๑ / หลกั ๒ 

สมชัชาสขุภาพ ๑๑. มติ ๑ 
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รวมทัง้การพฒันาความรูแ้ละศกึษาวจิยัแนวทางการสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะทีด่เีพื่อประโยชน์ต่อการน าไป
ปฏบิตัใินทอ้งถิน่และภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัซึง่รวมถงึรฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชา
สงัคม  

จงึมมีตดิงัต่อไปนี้   

๑. ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ร่วมกับเครอืข่ายสมชัชาสุขภาพจงัหวดั ศูนย์
อนามยัเขต สภาองค์กรชุมชนต าบล สถาบนัวชิาการ สถาบนัการศกึษาทัง้ในและนอกระบบ สภาเด็กและ
เยาวชน หน่วยงานและภาคเีครอืข่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้ภาครฐัซึง่รวมถงึรฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชนและภาคประชา
สงัคม ร่วมกนัจดัท าแผนปฏบิตักิารและสนับสนุนงบประมาณในการสรา้งสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะ   
ทีป่ลอดภยั ดว้ยกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนทุกขัน้ตอน โดยค านึงถงึแผนการใชป้ระโยชน์ของพืน้ที่
ที่ประชาชนร่วมกนัก าหนด ซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และการพฒันาที่ย ัง่ยนื
อยา่งเป็นรปูธรรม รวมถงึการสรา้งความตระหนกัในการดูแลสุขภาพของประชาชน   

๒. ขอให ้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบั
อ าเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) และคณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดั
แบบบรูณาการ (กบจ.) คณะกรรมการสมชัชาสุขภาพจงัหวดั สภาองคก์รชุมชน รวมถงึกลไกอื่นๆ หน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคญัและสนับสนุนการขบัเคลื่อนแผนสู่การปฏบิตัิให้เป็นรูปธรรมอย่าง
ยัง่ยนื 

๓. ขอให ้ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิประสานงานกบั กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย รวมทัง้กระทรวงอื่นๆ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง บูรณาการการขบัเคลื่อน ส่งเสรมิความเข้าใจ รวมถึงการปรบัปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ที่ดนิเพื่อส่งเสรมิการสรา้งสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะอย่างเท่าเทยีม 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

๔. ขอให้ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
เป็นหน่วยงานหลกัในการ 

๔.๑ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย กรมธนารักษ์  
กระทรวงการคลงั กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาครฐัซึ่งรวมถึง
รฐัวิสาหกิจและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแนวทางปฏิบัติผ่านมาตรการผังเมือง  และการ
ออกแบบอาคารทีเ่อือ้ใหเ้กดิการสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะและการพฒันาคุณภาพชวีติของคนใน
ชุมชนและเมอืง โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน รวมถงึการปรบัปรุงกฎระเบยีบการขอใชท้ีด่นิของ
หน่วยงานภาครฐั  

๔.๒ ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา องคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง จดัท าสื่อในรปูแบบต่างๆ และคู่มอืเพื่อ
เผยแพร่แนวทางการน ามาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองไปสู่การปฏิบัติอย่างโปร่งใส ให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทีด่นิเพื่อเป็นพืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะโดยการมสี่วนรว่มทุกขัน้ตอนของทุกภาคส่วน  
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๕. ขอให้ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทุกรูปแบบ จดัท าตวัชี้วดัและแผนงานเรื่องการสรา้งสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื   
ในการพจิารณาประเมนิประสทิธภิาพและรางวลัดเีด่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทัง้นี้ขอให้หน่วยงาน
ดงักล่าวและภาคทีีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาสนับสนุนงบประมาณและกองทุนทีม่อียูเ่พื่อการพฒันา รวมถงึการสรา้ง
พืน้ทีต่น้แบบ 

๖. ขอให้ กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลังและหน่วยงานเจ้าของที่ดิน ก าหนดหลักเกณฑ์และ       
แนวทางการพจิารณาในการใหใ้ช้หรอืให้เช่าทีด่นิแก่ภาครฐัและเอกชน โดยใหห้น่วยงานที่ขอใช้หรอืขอเช่า
ทีด่นิ มกีารด าเนินการส่งเสรมิสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะ ทัง้นี้ใหม้กีารตดิตามผลทีเ่กดิขึน้ดว้ย 

๗. ขอให้ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคม
ธนาคารไทย ก าหนดหลกัเกณฑ ์แนวปฏบิตั ิและขอ้ตกลงการใชพ้ื้นที่ของเอกชนเพื่อด าเนินการสรา้งสรรค์
พืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะ โดยมกีารพจิารณาก าหนดมาตรการสรา้งแรงจงูใจ 

๘. ขอให้  ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มร่วมกบัองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกรปูแบบ 
พจิารณาสนับสนุนการใช้เงนิกองทุนสิ่งแวดล้อมในการด าเนินกจิกรรมใดๆ อนัเอื้อให้เกดิการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืของพืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะ ภายใต้กรอบทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ และดา้นอื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นอนาคต 

๙. ขอให ้สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
(วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจ ัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ สนับสนุนการด าเนินการศึกษาวิจยัการพัฒนากลไก เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร ์มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงนิการคลงัและดา้นอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อการสรา้งสรรค์
พืน้ทีส่าธารณะทีใ่ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ เพื่อสุขภาวะในเขตเมอืง 

๑๐. ขอให้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทุกรปูแบบ ประสานกบัหน่วยงานและภาคทีีเ่กี่ยวขอ้ง เจา้ของพืน้ที่ภาครฐัซึ่งรวมถงึรฐัวสิาหกจิและ
เอกชนในการ 

  ๑๐.๑ สนับสนุนให้เกิดการจดัการองค์ความรู ้ การออกแบบ รูปแบบ กระบวนการ กิจกรรม 
และระบบการบรหิารจดัการ รวมทัง้ขัน้ตอน แนวทางปฏบิตัทิีด่สี าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกรปูแบบ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครฐัในการสรา้งความรว่มมอืเพื่อสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะ 
 ๑๐.๒ สนับสนุนการผลกัดนักระบวนการมสี่วนร่วมทุกขัน้ตอน การสื่อสาร รณรงค์ เผยแพร ่
ประชาสมัพนัธ์ ที่ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั เพื่อให้เกดิการสรา้งสรรค์พื้นที่สาธารณะที่ด ีโดยประสานงานกบั
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และเชื่อมโยงรปูธรรมการ
พฒันาพืน้ทีส่าธารณะในเขตเมอืง ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ๑๐.๓ สนับสนุนและสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ภาคชุมชน ประชาสงัคมและเอกชน ในการรเิริม่สรา้งสรรค์
พืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะในพืน้ทีร่ว่มกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกรปูแบบ  



  
 

สมชัชาสุขภาพ ๑๑ มต ิ๑ การรว่มสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะในเขตเมอืงเพื่อสุขภาวะสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื หน้าที ่๔ / ๔ 
 

      ๑๑. ขอให้ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรอื Creative Economy 
Agency (Public Organization) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  สภาหอการค้าไทย สมาคม
อสงัหารมิทรพัยไ์ทย สมาคมอาคารชุดไทย สถาบนัการศกึษา องค์กรวชิาชพี หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
สรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มเมอืง และภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ส่งเสรมิ สนับสนุน การถ่ายทอดความรูแ้ละการ
พฒันาองคค์วามรู ้สนับสนุนนวตักรรม เครื่องมอื และกลไกในการสรา้งสรรคพ์ืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาวะใน
เขตเมอืงอย่างเป็นรปูธรรมโดยกระบวนการมสี่วนร่วมทุกขัน้ตอนอย่างมธีรรมาภบิาล ที่คนทุกกลุ่ม รวมถงึ  
ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสสามารถเขา้ถงึและใชพ้ืน้ทีไ่ดโ้ดยง่าย (Universal Design) 

๑๒. ขอให้ เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาต ิครัง้ที ่๑๓ 

 
 
 
 
 


