
 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในพื้นท่ี
สาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหม จะสํารวจและเก็บขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยจาก
แหลงขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามลําดับหมวดหมูดังนี้ 
 1. ความหมาย ลักษณะของผูสูงอายุและสถานการณผูสูงอายุในภาคเหนือและในประเทศ
ไทย 
 2. การออกกําลังกายในผูสูงอายุ 
 3. พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 4. การออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ การออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 ความหมาย ลักษณะของผูสูงอายุและสถานการณผูสูงอายุในภาคเหนือและในประเทศไทย 
 
 2.1.1 ความหมายของผูสูงอายุ  
 องคการอนามัยโลก ไดแบงผูสูงอายุเปน 3 ประเภท คืออายุระหวาง 60-70 ป เรียกวา 
ผูสูงอายุ อายุ 70-90 ป เรียกวาคนชรา ผูมีอายุ 90 ปข้ึนไป เรียกวา คนชรามาก 
(www.thairunning.com, 26 กรกฎาคม 2552) และรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณะสุขประจําหมูบาน (อสม.) สามารถแบงกลุมผูสูงอายุ เปน 3 กลุม ดังนี ้
(www.pbro.moph.go.th, 26 กรกฎาคม 2552) 
 กลุมท่ี 1 ผูสูงอายุกลุมท่ีชวยเหลือตนเองได ชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมชุมชนได 
 กลุมท่ี 2 ผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองไดบาง แตมีโรคเร้ือรัง 
 กลุมท่ี 3 ผูสูงอายุกลุมท่ีปวยและชวยเหลือตนเองไมได หรือพิการ/ ทุพพลภาพ 
 ผูสูงอายุ (บรรลุ ศิริพานิช, 2551) หมายถึง กลุมบุคคลอายุ 60 ปข้ึนไป ซ่ึงมีการเปล่ียนของ
รางกาย และจิตใจแตกตางไปจากผูท่ีมีอายุต่ํากวาหลายประการ โดยมีการเส่ือมคลายลงของระบบ
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ตางๆ ของรางกายเปนสวนใหญ ดังนั้นการประกอบการตางๆ ของผูสูงอายุจึงแตกตางไปจากกลุม
อายุท่ีต่ํากวา โดยเฉพาะเร่ืองการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อยางไรก็ตามคนท่ีมีอายุอยูระหวาง 60-
70 ป ก็แตกตางไปจากกลุม 70-80 ปและคนกลุม 80-90 ป ก็มีความเปล่ียนแปลงของรางกายแตกตาง
ไปจากกลุม 70-80 ป เชนกัน 
 
 2.1.2 การเปล่ียนแปลงทางดานรางกายของผูสูงอายุ 
 ทฤษฎีของความชราภาพมีผูจําแนกไวตางๆ กัน ซ่ึงในท่ีนี้เกิดจากปจจัย 2 ปจจัยไดแก 
ปจจัยท่ีเกี่ยวพันเกิดข้ึนในรางกาย และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับปจจัยภายนอกรางกาย (คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541) จากทฤษฎีพบวาความชราภาพ (Ageing) มีปจจัยท่ีมี
ผลกระทบท้ังภายในและภายนอกรางกาย ปจจัยภายในรางกายแกไขยาก แตสามารถปองกันไดใน
บางสาเหตุ เชน การปองกันไมใหอนุมูลอิสระมีมากเกินไป โดยการไมสัมผัสตอสารบางอยางมาก
เกินไป เชน แสงรังสี หรือการรับประทานสาร antioxidant เชน แครอท วิตามิน A, C, E เพื่อขจัด
อนุมูลอิสระ เปนตน ปจจัยภายนอกรางกายเปนส่ิงท่ีมนุษยสามารถหลีกเล่ียงและสงเสริม เพ่ือชวย
ใหขบวนการของชราภาพดําเนินไป เพื่อใหมนุษยแตละคนมีอายุยืนใกลอายุขัย (Maximum of life 
span) ของมนุษยคือ 120 ป 
 
 2.1.3 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการและความตองการของผูสูงอายุ 
 Abraham Maslow (1970) (อางใน อนีฆา ชัยเนตร, 2534) ไดศึกษาถึงลําดับข้ันความ
ตองการของมนุษย (A Hierarchy of Needs) ซ่ึงเปนทฤษฏีท่ียอมรับกันท่ัวไป (ทฤษฏีลําดับข้ันความ
ตองการของมาสโลว) โดยมาสโลวไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความตองการของมนุษยไวดังนี้ 
 1) มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมส้ินสุด กระบวนการนี้เร่ิมตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย 
เม่ือความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวความตองการอยางอ่ืนจะเกิดข้ึนอีก 
 2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอ่ืนตอไป 
ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจึงจะเปนส่ิงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
 3) ความตองการของมนุษยเรียงกันเปนลําดับตามความสําคัญ และความจําเปน โดยแบง
ออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1) ความตองการดานรางกาย เปนความตองการข้ันพื้นฐานเพื่อความอยูรอดของชีวิต 
ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ในทางพุทธศาสนาถือวาปจจัย 4 คือ 
อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค แตในทางชีววิทยายังมีความตองการอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
แกชีวิต เชน การพักผอน การนอน เปนตน 
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 3.2) ความตองการความม่ันคงหรือความปลอดภัย เปนความตองการเกี่ยวกับการไดรับการ
ดูแลเอาใจใส การคุมครองปองกันใหพนจากอันตรายท้ังปวง ตลอดไปถึงความมั่นคงในอาชีพการ
งาน ความม่ันคงดานเศรษฐกิจและดานจิตใจ 
 3.3) ความตองการความรักและความมีสวนรวม เปนความตองการท่ีจะใหสังคมยอมรับ 
การไดมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การเปนสมาชิกของกลุมของสังคม การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
มนุษยมีความปรารถนาที่จะไดความรักและความเอาใจใสจากบุคคลผูใกลชิดหรือผูท่ีรูจักมักคุน 
ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู 
 3.4) ความตองการไดรับการยกยองนับถือ เปนความตองการอยากเดน อยากไดรับการ
ยอมรับ ไดรับเกียรติยศช่ือเสียง เห็นวาตนเองมีความสําคัญ ตองการมีสถานภาพท่ีเดน 
 3.5) ความตองการความสําเร็จในชีวิต เปนความตองการข้ันสูงสุดของบุคคล ตองการท่ีจะ
ไดใชความรูความสามารถตามศักยภาพท่ีมีอยูเพื่อทํางานในส่ิงท่ีตนปรารถนาหรือส่ิงท่ีตนพอใจ 
ความตองการในข้ันนี้มุงสนองตอบความตองการทางดานจิตใจมากกวาดานรางกายเปนการกระทํา
ท่ีตองการสมใจตัวเอง 
 เชนเดียวกันความตองการพื้นฐานของมนุษยก็เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับผูสูงอายุ สุเทพ 
เชาวลิต (2527) (อางใน อนีฆา ชัยเนตร, 2534) จึงแบงความตองการของผูสูงอายุดานตางๆ ไวดังนี้ 
 1) ดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุตองการความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ การเงินจากลูกหลาน
หรือญาติ แตในดานความม่ันคงก็เปนหนาท่ีของรัฐซ่ึงจะตองมีโครงสรางสวัสดิการแกผูสูงอายุ เชน 
การใหบําเหน็จบํานาญ การสงเคราะหคนชรา การประกันคนชรา เพ่ือใหมีรายไดท่ีเพียงพอแกการ
ยังชีพในยามชรา 
 2) ดานท่ีอยูอาศัย ใหผูสูงอายุมีท่ีพักพิง เชน บานของตนเองหรือลูกหลาน ญาติพี่นอง หรือ
สถานสงเคราะห 
 3) ดานอนามัย ผูสูงอายุท่ีมีสภาพรางกายออนแอ ยังเปนหนาท่ีของลูกหลานที่จะตองคอย
ดูแลเอาใจใสสุขภาพ ประกอบกับยังขาดบริการประกันสุขภาพ ผูสูงอายุจึงมีความตองการดาน
อนามัยอยางจริงจัง 
 4) ดานการงาน การที่มีงานทํามีความหมายกับผูสูงอายุมาก เพราะนอกจากจะมีรายไดแลว
ก็เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ปองกันความเบ่ือหนาย เปนการแสดงความสามารถเพ่ือให
ผูอ่ืนยอมรับและเคารพ บางคนทํางานไมไดหวังรายไดแตทําเพื่อคาเวลาและความภูมิใจมากกวา 
 5) ดานความรัก ผูสูงอายุตองการความรักมาก เพราะวัยนี้ถือวาเหมือนไมใกลฝง เปนวัยท่ี
อยากใหคนรูจัก อยากมีความรัก ควรมีการชดเชยส่ิงท่ีทานเคยทําใหเราเพื่อเปนกําลังใจตอบแทนให
ผูสูงอายุในบ้ันปลายชีวิต 
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 สุธีรา นุยจันทร (2530) (อางใน อนีฆา ชัยเนตร, 2534) ไดกลาวถึงความตองการดานตางๆ 
ของผูสูงอายุไวดังนี้ 
 1) ความตองการทางดานรางกาย ไดแก ความตองการดานปจจัยส่ี ไดแก อาหารที่เหมาะสม
กับวัยและสภาพรางกายของผูสูงอายุ ท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสม เคร่ืองนุงหมตามสมควร และการ
รักษาพยาบาลตามสภาพของรางกาย 
 2) ความตองการทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การมีงานทําและมีรายไดรวมท้ังการประกัน
รายได ซ่ึงในบั้นปลายชีวิตรายไดอาจจะลดลง หากผูสูงอายุไดมีการประกันสังคมประเภทประกัน
ชราภาพไวตั้งแตวัยทํางานก็จะไดรับบํานาญการชราภาพ ชวยใหชีวิตเกิดความมั่นคงและไมเปน
ภาระแกบุตรหลานและสังคม 
 3) ความตองการทางดานจิตใจ ไดแก ความตองการความรักและความเอาใจใส การเคารพ
ยกยอง การแสดงความกตัญูกตเวทีจากลูกหลาน ตองการส่ิงยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ ไดแก ศาสนา 
หรือ ธรรมะ เพื่อทําใหจิตใจสงบ พนจากความวิตกกังวล  
 4) ความตองการทางดานสังคม ไดแก ความตองการการยอมรับและยกยองจากสังคม การ
ไดมีสวนรวมในสังคม ชุมชน ท้ังนี้เพราะผูสูงอายุแมจะมีความบกพรองทางรางกาย แตยังคงมี
สมรรถภาพทางจิตใจ ตลอดจนสติปญญาท่ีจะเปนประโยชนตอสังคมได สังคมจึงควรเปดโอกาส
ใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีข้ึน 
 5) ความตองการที่จะลดการพึ่งพาผูอ่ืน กลาวคือผูสูงอายุตองการดําเนินชีวิตอยางปกติ
เหมือนกับผูอ่ืน คืออยูอยางมีชีวิตชีวาและสามารถคิด ทําอะไร ไดอยางอิสระ และตองการรักษา
ความอิสระในชีวิตของตนโดยจะไมพึ่งพาผูอ่ืนใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะนานได แตถาผูสูงอายุตองการ
ความชวยเหลือเม่ือไรก็ตาม ลูกหลานจะตองใหความชวยเหลือเปนอันดับแรก 
 6) ความตองการความรู ประสบการณใหมๆ ในสังคม เพื่อปรับตนเองใหเหมาะสมกับ
ความเปล่ียนแปลงของวัยและส่ิงแวดลอม 
 
 2.1.4 สถานการณผูสูงอายุในประเทศไทย 
 ในชวงท่ีผานมาอัตราการตายและอัตราการเกิดมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
การลดลงอยางรวดเร็วของอัตราการเกิดภายในระยะเวลาอันส้ัน สงผลกระทบใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากร ในป พ.ศ.2503 มีจํานวนประชากรสูงอายุ (อายุตั้งแต 
60 ปข้ึนไป) 1.5 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 5.4 ของประชากรท้ังหมด จํานวนประชากรสูงอายุ
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเปน 6.7 ลานคน ในป พ.ศ.2548 และจะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาตัวในป พ.ศ.2568 
เปน 14.0 ลานคน หรือคิดเปน รอยละ 103 และ รอยละ 20 ของประชากรทั้งหมดตามลําดับ 
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สถานการณนี้ทําใหประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงหมายความวาประเทศไทยมีผูสูงอายุ 
(อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป) มากกวารอยละ 10 ของประเทศท้ังหมด (Shryock, 2004 อางใน มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2550) และหรือประชากรมีอายุมัธยฐานมากกวา 30 ป  
 ความเร็วของการเพ่ิมประชากรสูงอายุสงผลใหมีเวลาในการเตรียมความพรอมดานคนและ
ระบบในระยะเวลาส้ันมาก จึงจําเปนตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรใหดีในการเตรียม
ประชากรหนุมสาววันนี้ใหเปนคนสูงวัยท่ีมีคุณภาพ (Active Ageing) มีความรูความสามารถ และมี
ความม่ันคงในอนาคต 
 
 2.1.5 สถานการณผูสูงอายุในภาคเหนือ 
 สําหรับในสังคมของไทยภาคเหนือแตดั้งเดิมมาใหความสําคัญกับผูสูงอายุฐานะผูใหญท่ีมี
ประสบการณชีวิตท่ีใหคําแนะนําส่ังสอนท่ีดีงาม และมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานหัตถกรรม งานฝมือ ดานศิลปะและวัฒนธรรม จากการสํารวจทะเบียนรายช่ือแรงงาน
สูงอายุท่ีมีความสามารถพิเศษในสาขาอาชีพหัตถกรรม ศิลปกรรมและวัฒนธรรม (ชูเพ็ญศรี วงค
พุทธา และพุฒิพงษ พุกกะมาน, 2542 อางใน วิฑูรย เหลียวรุงเรืองและคณะ, 2552) พบวาผูสูงอายุมี
อาชีพดานการบริหารรอยละ 49 ในครัวเรือนรอยละ 48 ขณะท่ีผูสูงอายุท่ีอาศัยนอกเมืองมีอาชีพทาง
เกษตรกรรมสูงถึงรอยละ 82 ดานการศึกษาพบวารอยละ 62 จบการศึกษาระดับประถมตน และรอย
ละ 26 ไมเคยเขาโรงเรียน สวนดานสถานภาพการครอบครองท่ีอยูอาศัยพบวา โดยภาพรวมจะเปน
เจาของท่ีอยูอาศัยสูงท่ีสุดรอยละ 77  โดยกลุมอาชีพเกษตรกรรมและกลุมอาชีพงานบริการจะเปน
เจาของท่ีอยูอาศัยสูงท่ีสุดรอยละ 87 และ 84 ตามลําดับ สวนกลุมอาชีพรับราชการหรือบํานาญจะ
เปนเจาของท่ีอยูอาศัยนอยท่ีสุดประมาณรอยละ 41 ในดานเศรษฐกิจพบวารายไดเฉล่ียตอครัวเรือน
เทากับ 5,040 บาทตอเดือน โดยกลุมอาชีพรับราชการหรือบํานาญจะมีรายไดเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากับ 
23,704 บาทตอเดือนและกลุมอาชีพงานบริการจะมีรายไดเฉล่ียนอยท่ีสุดเทากับ 1,372 บาทตอเดือน 
แตมีคาใชจายเฉล่ียสูงสุดเทากับ 2,466 บาทตอเดือน ในดานสุขภาพรางกายผูสูงอายุสวนใหญไมมี
โรคประจําตัว ไมเคยไปหาหมอ โดยผูอยูในเมืองมีการไปพบแพทยมากกวานอกเมือง มีการดูแล
และบํารุงรางกายตนเองดวยการดื่มนมหรือเคร่ืองดื่มบํารุงเปนประจํา มีการออกกําลังกายเปน
ประจํา และไดรับอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอตอรางกาย สวนในดานสุขภาพจิตผูสูงอายุมีบุตร
หลานพ่ึงได มีความพอใจในการรวมกิจกรรมทางศาสนา เชน การไปวัดทุกวันพระ วันสําคัญทาง
ศาสนา และการใสบาตรทุกเชา รองลงมาคือมีกิจกรรมบันเทิงตางๆ เชน ดูหนังฟงเพลง เปนตน 
และมีการสมาคมกับเพื่อนฝูง ซ่ึงคุณภาพชีวิตโดยรวม พบวามีความแตกตางระหวางผูสูงอายุใน
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เมืองและนอกเมืองเพียงเล็กนอย ยกเวนคุณภาพดานสุขภาพจิต ซ่ึงผูสูงอายุนอกเมืองมีสุขภาพจิตท่ี
ดีกวาผูสูงอายุในเมือง 
 
 2.1.6 สถานการณดานสุขภาพผูสูงอายุ  
 สวนดานสวัสดิการคารักษาพยาบาล ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการในชวง 5 ปท่ีผานมา สูงถึง
รอยละ 97 ผูสูงอายุสวนใหญมีสวัสดิการคารักษาประเภทบัตรประกันสุขภาพถวนหนาหรือบัตร
ทอง รองลงมาเปนสวัสดิการขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สวนสวัสดิการที่จัดโดยนายจางมี
นอย ซ่ึงสงผลกระทบตองบประมาณของรัฐบาล จากคาใชจายดานสุขภาพที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว
จาก 25,315 ลานบาทในป 2523 เปน 434,974 ลานบาทในป 2548 หรือเพ่ิมข้ึน 17.2 เทาในชวง 25 ป 
เฉพาะคาใชจายของภาครัฐ เพิ่มจาก 7,576 ลานบาทเปน 143,775 ลานบาทในชวงดังกลาว และผล
การศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังพบวาในชวง 10 ปขางหนา (2553-2562) ภาระทางการ
คลังเฉพาะท่ีจะเกิดจากโครงการประกันสังคม และโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีจํานวน
ถึงปละ 142,071-251,607 ลานบาท หรือรอยละ 7.4-7.8 ของงบประมาณรายจายประจําป (ธนาคาร
กรุงเทพ, 2552) 
 ผลกระทบจากคาใชจายดานสุขภาพท่ีมากมายอันเนื่องมาจากเม่ือคนเรามีอายุสูงข้ึน ก็มี
แนวโนมท่ีจะเกิดจากการเส่ือมสภาพของอวัยวะตางๆ ของรางกาย สงผลใหเจ็บไขไดปวยงาย  มี
โรคแทรกซอน ปญหาเร่ืองสุขภาพก็ตามมาและผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา
ผูสูงอายุประมาณรอยละ 80 มีโรคประจําตัว และท่ีพบมากท่ีสุดคือโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงโรคเหลานี้จะทําใหเกิดภาวะทุพลภาพ นอกจากนี้ยัง
มีโรคบางอยางท่ีมีแนวโนมท่ีจะรุนแรงข้ึน เชน โรคสมองเส่ือม โรคกระดูกพรุน โรคขาด
สารอาหารบางชนิด รวมถึงโรคเร้ือรังท่ีมีหลายโรครวมกันในคนคนหนึ่ง ถึงประมาณรอยละ 7 ของ
ประชากรทั้งหมด ซ่ึงมักเปนปญหาในเขตเมืองมากกวาเขตชนบท และจากงานวิจัยของ เยาวรัตน 
ปรปกษขาม ซ่ึงทําวิจัยในหัวขอนโยบายและทิศทางนโยบายดานสุขภาพผูสูงอายุในอนาคต พบวา
ผูสูงอายุท่ีมีอายุยืนยาว มักจะมีโรครุมเรา มีความบกพรองท้ังดานรางกายและจิตใจ ความสามารถ
ในการทํากิจวัตรประจําวันและการพึ่งพาตัวเองตํ่า ในวัยอายุ 65 ปข้ึนไปจะเร่ิมมีอาการสมองเส่ือม 
และรอยละ 4 เปนกลุมที่มีภาวะรุนแรง ชวยเหลือดูแลตัวเองไมได 
 สืบเนื่องจากการเจ็บปวยทางดานรางกายของผูสูงอายุ ชวยเหลือตัวเองไมได ประกอบกับ
สังคมท่ีเปล่ียนไปลูกหลานไมมีเวลาเอาใจใสดูแล ผูสูงอายุมีปญหาทางจิต แสดงอาการนอยเนื้อตํ่า
ใจดวยการหนีออกจากบาน ทํารายตัวเอง สุดทายหนีปญหาดวยการฆาตัวตาย ทําใหพบวามีผูสูงอายุ
ท่ีหลีกหนีปญหาดวยการฆาตัวตายถึง 17 คนตอผูสูงอายุ 100,000 คน (เยาวรัตน ปรปกษขาม, 2550) 
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เชนกัน นายแพทยชาตรี บานช่ืน อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปดเผยถึงปญหาสุขภาพจิตในกลุมผูสูงอายุ
พบวาในรอบ 5 ป (2547-2551) มีผูปวยเขารับบริการถึง 144,229 รายตอป และปญหาสุขภาพจิตท่ี
พบบอยในผูสูงอายุคือ โรควิตกกังวลและความเครียด คิดเปนรอยละ 26.42 โรคจิต เชน โรคจิตเภท 
คิดเปนรอยละ 25.73 โรคท่ีมีสาเหตุจากทางสมองและทางกาย เชน โรคสมองเส่ือม คิดเปนรอยละ 
18.47 โรคทางอารมณ เชน โรคซึมเศรา คิดเปนรอยละ 18.24 และโรคท่ีมีสาเหตุจากสารเสพติด เชน 
จากสุรา คิดเปนรอยละ 3.45  
 
 2.1.7 สถานการณดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ  
 การสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชากร พ.ศ.2550 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ พบวาประชากรอายุ 11 ป ข้ึนไป ออกกําลังกาย รอยละ 29.6 เม่ือพิจารณาการออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุในระหวาง 1 เดือน กอนวันสัมภาษณ พบวาผูสูงอายุออกกําลังกายรอยละ 28.0 โดย
ผูสูงอายุ 70-79 ป ออกกําลังกายสูงสุด รอยละ 29.8 รองลงมาเปนผูสูงอายุ 60-69 ป รอยละ 28.2 
และผูสูงอายุ 80 ป ข้ึนไปนอยท่ีสุด รอยละ 21.5 ผูสูงอายุท้ังชายและหญิงมีการออกกําลังกายไม
แตกตางกันนัก รอยละ 28.1 และ 27.9 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาการออกกําลังกายของผูสูงอายุตาม
เขตการปกครอง พบวาผูสูงอายุนอกเขตเทศบาล (รอยละ 40.7) ออกกําลังกายนอยกวาในเขต
เทศบาล (รอยละ 22.9) เกือบคร่ึงหนึ่ง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2550) 
 
 2.1.8 การเกิดอุบัติเหตุในผูสูงอายุ 
 ปญหาภาวะสุขภาพของผูสูงอายุทําใหสังคมตองเตรียมพรอมเพื่อรองรับความเปนสังคม
ผูสูงอายุในหลายๆ ดาน แตดานท่ีสําคัญมากคือเร่ืองสุขภาพ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรตอ
ผูสูงอายุเพื่อใหสามารถมีอายุยืนยาวตอไป โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุซ่ึงโดยท่ัวไปแลวยังขาดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย และส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุ ตัวอยางผลวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) รวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) และหนวย
วิจัยสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดย
อาศัยขอบังคับในกฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ ผูทุพพลภาพ 
และผูสูงอายุ พ.ศ.2548 เปนเกณฑในการวัดช้ีวา บันไดและหองน้ําเปนสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยสุด
ของผูสูงอายุ และเผยผลสํารวจพื้นท่ีสาธารณะใน 4 เขต กรุงเทพฯ พบวามีส่ิงอํานวยความสะดวก
เพื่อผูสูงอายุ คนพิการไมถึง 30% ของสถานท่ีท่ีสํารวจท้ังหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย, 2552) 
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 นอกจากนี้รายงานของสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย (สุทธิชัย จิตะพันธกุล, 2542) พบวา
อุบัติเหตุเปนสาเหตุสําคัญของภาวะทุพพลภาพระยะยาวในผูสูงอายุท้ังสองเพศเปนอันดับท่ี 3 เม่ือ
พิจารณาในสวนรอยละ 77 ของอุบัติเหตุท้ังหมดตามสถานท่ีเกิดเหตุไดเปน อุบัติเหตุในบาน (รอย
ละ 32) บนถนน (รอยละ 23.7) และในท่ีทํางาน (รอยละ 21.4) และจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม
พบวามีผูสูงอายุหกลมปละ 1.5 ลานคนท่ัวประเทศ ซ่ึงนําไปสูภาวะกระดูกหัก โดยเฉพาะกระดูกขอ
สะโพกหัก ซ่ึงเปนชนิดท่ีรุนแรงและทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการดูแลมากท่ีสุด 
 การศึกษาท่ีจังหวัดเชียงใหมพบอุบัติการณของภาวะกระดูกขอสะโพกหักเทากับ 185 ตอ
แสนคนตอป ประมาณการจากตัวเลขนี้จํานวนผูปวยกระดูกสะโพกหักท้ังประเทศไทยอาจสูงถึงป
ละ 10,600 ราย และจะเพิ่มข้ึนถึง 14,000 รายในอีกประมาณ 20 ปขางหนา ซ่ึงสงผลกระทบตอคา
รักษาพยาบาลแตละรายสูงถึง 1 ใน 3 ของรายไดเฉล่ียตอหัวตอป และผูสูงอายุท่ีเปนโรคนี้มีโอกาส
เสียชีวิตรอย 12 -20 แตท่ีรอดชีวิต (รอยละ 45) ก็อาจตกอยูในสภาพพึ่งตนเองไมไดดังเดิมอยางนอย 
1 ป  
 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะทุพพลภาพในระยะยาว ไดแก อัมพาตคร่ึงซึก ปวดเขา/เขาอักเสบ 
ตาบอด หูหนวก/ตึง กระดูกสันหลังโกง/คดงอ และอุบัติเหตุ ท้ังหมดนี้ลวนหลีกเล่ียงไดในระดับ
หนึ่ง ดวยการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตซ่ึงหลายกรณีควรเร่ิมต้ังแตในวัยเด็ก วิถีชีวิตท่ีควรไดรับการ
สงเสริม ไดแก 
 1.การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องตามสภาพรางกายของแตละวัย 
 2.การรับประทานอาหารประเภทผักและผลไมจะใหท้ังกากใย วิตามินและแรธาตุ 
 3.การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง 
 4.การหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี 
 5.การควบคุมน้ําหนักแตพอดี 
 6.การใชเคร่ืองปองกันเสียงดังในท่ีทํางาน 
 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูสูงอายุจะทําใหทราบถึงปจจัยดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังสภาพ
รางกาย จิตใจ สังคม สภาพแวดลอมท้ังท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคแกผูสูงอายุโดยขอมูลเหลานี้จะ
นําไปเกณฑในการออกแบบขอมูลในการสํารวจพ้ืนท่ีสาธารณะซ่ึงเกี่ยวของกับการใชพื้นของ
ผูสูงอายุและสภาพแวดลอมท่ีสงผลในการทํากิจกรรมตางๆ และนําขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุไป
กําหนดกลุมตัวแทนผูสูงอายุท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองและสามารถออกกําลังกายได   
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2.2 การออกกําลังกายในผูสูงอายุ (Exercise in the Elderly)  
 
 2.2.1 ความหมาย จุดประสงค และประเภทของการออกกําลังกาย 
 การออกกําลังกาย (บรรลุ ศิริพานิช, 2551) คือการท่ีรางกายมีการหด-ยืดของกลามเน้ือของ
รางกายซ่ึงบางทีก็มีการเคล่ือนไหวของขอ บางทีก็ไมมีการเคล่ือนไหวของขอ บางทีก็มีไมมีการลง
น้ําหนักตอโครงสรางของรางกาย ในชีวิตประจําวันของคนเรามีการออกกําลังกายอยูเสมอ เพื่อ 
 1) การออกกําลังกายเพื่อทํากิจวัตรประจําวัน เชน เดินเขาหองน้ํา อาบน้ํา กินอาหาร สีฟน 
กวาดบาน เปนตน 
 2) การออกกําลังกายเพ่ือประกอบการงานตามอาชีพ คนท่ีประกอบการงานใชกําลังมาก 
เชน กรรมกร ชาวไรชาวนา ซ่ึงตองใชกําลังในการแบกหาม ขุดดิน ฯลฯ บางคนประกอบการงานใช
กําลังคอนขางนอย เชน ผูประกอบการ ผูบริหาร อาจเปนเพียงการเดิน นั่ง พูด เทานั้น 
 3) การออกกําลังกายเพ่ือเลนกีฬา กีฬาคือการออกกําลังกายชนิดหนึ่งซ่ึงมีกฎเกณฑการเลน 
แลวแตชนิดของกีฬา แตกตางกันไป 
 4) การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายชนิดนี้ แตกตางจากทุกขอท่ีกลาวมาท่ีวา 
เปนการออกกําลังกายท่ีประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ 
 - เปนการออกกําลังกายท่ีมีความหนักพอสมควร ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป ในเวลาท่ี
นานพอและมีความถ่ีท่ีเหมาะสมท่ีทําใหรางกายสมบูรณ แข็งแรง 
 - เปนการออกกําลังกายท่ีฝกความอดทน ความแข็งแรง ความยืดหยุน ความทรงตัว ความ
แคลวคลองวองไวของรางกายดี 
 - เปนการออกกําลังกายท่ีมีความอภิรมย (ไมเครงเครียด) 
 - เปนการออกกําลังกายท่ีไมมีการแขงขันกับคนอ่ืน 
 บรรลุ ศิริพานิช (2551) แบงชนิดการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ไดแก การเดินหรือวิ่งชาๆ 
(เหยาะ) ข่ีจักรยาน ซ่ึงสวนใหญนิยมข่ีจักรยานอยูกับท่ีในท่ีสวนตัว เพราะบนทองถนนเกิดอุบัติเหตุ
ไดงาย วายน้ํา – เดินในน้ํา กายบริหาร รํามวยจีน การออกกําลังกายในสวนสุขภาพ และโยคะ 
 สมนึก กุลสถิตพร (2549) แบงการออกกําลังกายดวยวิธีการทางกายภาพบําบัดเพื่อชะลอ
ความเส่ือม และปองกันโรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุ ดังนี้ 
 1) การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเน้ือ หรือการออกกําลังกายดวยแรง
ตาน หมายถึงน้ําหนักหรือแรงดึงใดๆ ท่ีตานตอการหดของกลามเน้ือ เชน แรงดึงดูดโลก แรงดึง
สปริงและตุมน้ําหนัก (ดัมเบลล) เปนตน 



16 
 

 2) การออกกําลังกายเพ่ือเพิ่มความยืดหยุนของกลามเนื้อและคงชวงการเคล่ือนไหวของขอ
ตอ ซ่ึงสามารถแบงการเคล่ือนไหวได 2 ชนิด ไดแก ความออนตัวแบบพาสสิพ (Passive) (การ
เคล่ือนไหวขอตอท่ีเกิดจากการกระทําของผูอ่ืน) และความออนตัวแบบไดนามิกส (Dinamics) (การ
เคล่ือนไหวขอตอจากการทํางานของกลามเน้ือท่ีควบคุมขอตอนั้นๆ) โดยการออกกําลังกายแบบยืด
กลามเนื้อมี 3 ประเภท ไดแก การยืดกลามเนื้อแบบยืดคาง การยืดกลามเนื้อแบบบอลลิสติก 
(Ballistic) และการยืดกลามเนื้อเพ่ือการกระตุนตอระบบประสาทกลามเนื้อ 
 3) การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของหลอดเลือดหัวใจ หรือการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิก สามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก กิจกรรมที่ไมมีน้ําหนักตัวกดลงบนขอเขา 
และขอเทา เชน การวายน้ํา การออกกําลังกายในนํ้า ปนจักรยาน และการพายเรือ เปนตน และ
กิจกรรมท่ีมีการลงน้ําหนัก เชน การเดิน วิ่ง การเตนแอโรบิก และการเตนรํา เปนตน 
 4) การออกกําลังกายเพื่อความสมดุลของรางกายและปองกันการลมในผูสูงอายุ ซ่ึงความ
สมดุลในการทรงทาสามารถแบงออกได 2 ประเภท ไดแก ความสมดุลขณะอยูกับท่ี และสมดุลขณะ
เคล่ือนไหว 
 5) รูปแบบการออกกําลังกายทางตะวันออกสําหรับผูสูงอายุ ไดแก การออกกําลังกายแบบ
โยคะ การออกกําลังกายดวยการรํามวยจีน (ไทฉี – ช่ีกง) และการออกกําลังกายดวยไมพลอง  
 นอกจากนี้ยังมีการออกกําลังกายผสมภูมิปญญาทองถ่ิน (หนังสือพิมพขาวสด อางใน 
www.thaihealth.or.th, 28 สิงหาคม 2552) ไดแก โนราหบิก บานสวนพลู จ.พังงา และฟอนเจิง บาน
หนองปาขาว จ.เชียงใหม  
 เสก อักษรานุเคราะห (อรรณพ ใจสําราญและคณะ, 2553) แบงการออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุไวดังนี้ 
 1) กิจกรรมเพื่อเพิ่มความอดทน หรือการออกกําลังเพื่อเพิ่มความอดทน ซ่ึงจะกระตุนการ
เตนของหัวใจ การหายใจและระบบไหลเวียนของเลือดใหดีข้ึน ซ่ึงจะเปนการปองกันโรคติดตอบาง
โรคไดหรืออาจทําใหควบคุมโรคไดงายข้ึน 
 2) ออกกําลังกายเพื่อเพิ่มพลังกลามเนื้อ ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทํากิจกรรม
ตางๆ ไดดีข้ึนตามท่ีผูนั้นตองการทํา 
 3) ออกกําลังกายเพ่ือการทรงตัว เพื่อใหไมหกลมงาย ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีจะทําใหอายุ
บาดเจ็บถึงข้ันพิการและเสียชีวิตได 
 4) ออกกําลังกายเพ่ือยืดเสนยืดสาย ทําใหแขนขาเคล่ือนไหวไดคลองข้ึน การทํากิจกรรม
ตางๆ ก็จะสะดวกข้ึนตาม  
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 2.2.2 หลักปฏิบัติของการออกกําลังกายของผูสูงอายุ มีดังนี้ 
(http://kucitypic.kasetsart.org/kucityroot/picnv/web105/adult/page/1.html, 26 กรกฎาคม 2552) 
 1) จัดใหงานอดิเรกเปนการออกกําลังกาย เชน การปลูกและดูแลตนไม การทําสวนขุด
พรวนดนิเล็กๆ นอยๆ ถือเปนการใชกําลังกายในชีวิตประจําอยางหน่ึง ซ่ึงจะไดผลในแงของจิตใจ
ดวยท่ีทําใหเพลินเพลินไป แตตองระวังการกมเงยหรือการหกลมดวย บางทานอาจไมถือวาส่ิง
เหลานี้เปนการออกกําลังกาย แตอยางนอยก็ถือวาเปนการฝกฝนรางกายใหคงสภาพอยูได ดีกวานั่งๆ 
นอนๆ ไมทําอะไรเลยจะยิ่งมีปญหามากข้ึน  
 2) การฝกกายบริหาร โดยทําเหมือนการฝกพละศึกษาในเด็ก การรํามวยจนี การฝกโยคะ 
โดยใหทําดวยความนุมนวลไมเรงรีบ เพื่อหวังผลใหมีการเคล่ือนไหวของขอตอไดเต็มท่ี โดยงอสุด
และเหยียดสุด จะทําใหไมมีขอจํากัดในการใชชีวิตประจาํวัน  
 3) การเลนกฬีา ท่ีไมตองมีการปะทะ สามารถควบคุมความหนักเบาไดดวยตนเอง ควรเลน
กับผูท่ีอยูในวยัเดยีวกัน และไมควรถือการแขงขันเปนสําคัญ  
 4) การออกกําลังกายท่ีมีผลทําใหระบบการหายใจ ระบบหัวใจ และการไหลเวยีนของโลหิต
ดีข้ึน สําหรับคนสูงอายุอาจไดแก การเดินเร็ว การเตนรําในบางจังหวะ ซ่ึงในผูท่ีมีปญหาเร่ืองขอเขา 
ขอกระดูกสันหลังเส่ือม อาจทําไมได แตอาจใชจกัรยานอยูกับท่ี ซ่ึงมีผลตอขอตอไมมากก็สามารถ
กระทําได 
 
 ขั้นตอนการออกกําลังกายของผูสูงอายุ 
 เนื่องจากผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงของรางกายท้ังทางดานโครงสราง และการทําหนาท่ี
เส่ือมลง การออกกําลังกายของผูสูงอายุจึงควรปฏิบัติตามข้ันตอนอยางเครงครัดมากกวาวัยอ่ืน โดย
การออกกําลังกายทุกคร้ังควรเร่ิมดวยการอุนรางกาย (warm-up) และจบดวย การผอนใหเย็นลง 
(cool-down) กอนไมใชหยุดเลยทันที ซ่ึงจะชวยลดการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาหรือการออกกําลัง
กายไดทางหนึ่งดวย  
 
 1) ข้ันตอนการอุนรางกาย (warm-up) 
 รางกายมนุษยประกอบดวย กลามเนื้อ กระดูก เอ็นและขอตอตางๆ ซ่ึงจะทําหนาท่ีไดดีท่ีสุด 
ณ ท่ีอุณหภูมิหนึ่ง (Birrer, 1994:51) ดังนั้น กอนออกกําลังกายจึงควรอุนรางกายใหมีอุณหภูมิอยูใน
ระดับใกลเคียงกับท่ีรางกายสามารถ ทําหนาท่ีไดดีท่ีสุดกอน โดยท่ัวไป การอุนรางกายจะ
ประกอบดวยการบริหารรวมกับการยืดขอและกลามเน้ือมัดตางๆ อยางเปนระเบียบจากสวนบนไป
หาสวนลาง และจากสวนตนไปหาสวนปลาย ของรางกาย ซ่ึงเปนการอุนรางกายท่ัวไป (general 
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warm-up) จากนั้นจึงเร่ิมการออกกําลังกายเบาๆ ในลักษณะคลายกับแบบท่ีจะออกกําลังกายอยาง
จริงจังตอไป ซ่ึงเปนการอุนรางกายเฉพาะ (specific warm-up) เชน ถาจะวิ่งเหยาะก็อาจทําการเดิน
เร็วหรือวิ่งชาๆ สัก 3-5 นาที กอนเพื่อใหหัวใจคอยๆ เตนเร็วข้ึน การท่ีรางกายอบอุนจะชวยใหหนวย
กลามเน้ือและเอ็นสามารถยืดตัวไดดีข้ึน (วิรุฬห เหลาภัทรเกษม, 2537:23) มีการศึกษาประโยชน
ของการอุนรางกาย พบวามีประโยชนหลายประการ (Berrer, 1994:51) ไดแก  
 - ทําใหมีการปลอยออกซิเจนใหแกกลามเนื้อไดดีข้ึน 
 - ชวยใหออกซิเจนแยกตัวจากฮีโมโกลบิล (Hemoglobin) และไมโอโกลบิล (Myoglobin) 
 - ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของระบบประสาท 
 - ชวยเพิ่มความเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อ  
  
 2) ข้ันตอนการออกกําลังกายอยางจริงจัง 
 เปนข้ันตอนของการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายในประเภทท่ีเลือกและต้ังใจไว ผูสูงอายุควร
เลือกเลนกีฬาหรือ ออกกําลังกายอยางเหมาะสมจึงจะเปนประโยชนตอรางกาย ซ่ึงกีฬาและการออก
กําลังกายดังกลาวควรเปนชนิดท่ีไมใชแรงมากเกินไป (low intensity) มีความตอเนื่อง (continuous) 
ใชเวลาระยะหน่ึงยาวพอควร (prolonged) มีการเคล่ือนไหว (dynamic activities) และทําใหเกิดการ
หดตัวของกกลุมกลามเนื้อมัดใหญๆ ไดแก การวายน้ํา การเลนสเกตต สกี การวิ่ง (running) การวิ่ง
เหยาะๆ (jogging) การเดินเร็วเปนตน (Birrer, 1994:52) 
 การออกกําลังกายทําใหกลามเน้ือหดและยืดตัวพรอมกับขอตางๆ ของรางกายมีการ
เคล่ือนไหว รางกายตอง ใชพลังงานเพ่ือใหกลามเนื้อสามารถยืดหดอยูได พลังงานท่ีรางกายใชได
จากการเผาไหมโดย ใชออกซิเจนของรางกายยิ่งมีการออกกําลังกายมากเทาใดรางกายยิ่งตองใช
ออกซิเจนมากข้ึนเทานั้น หัวใจและปอดจึงตองทํางานมากข้ึนตามไปดวย การเตนของหัวใจจึงเร็ว 
และแรงยิ่งข้ึนการหายใจก็เร็วและถ่ีข้ึนการออกกําลังกายท่ีมีผลใหหัวใจและปอดทํางานมากข้ึน 
เรียกวา การออกกําลังกายแบบแอโรบิค (aerobic exercise)ซ่ึงเปนชนิดท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
แตอยางไรก็ตามตองออกในปริมาณท่ีเหมาะสมดวยส่ิงท่ีสามารถบงช้ี ปริมาณการออกกําลังกายท่ี
เหมาะสมและมีประโยชนตอรางกายไดดีไดแก ชีพจรหรืออัตราการเตนของหัวใจ ซ่ึงอัตราชีพจร
และ การเตนของหัวใจที่เหมาะและเปนเปาหมายของแตละบุคคลจะไมเทากัน สําหรับบุคคลท่ี
สุขภาพดีมักใชอัตราการเตนของหัวใจที่อยู ระหวางรอยละ 60-80 ของอัตราเตนสูงสุด (maximum 
heart rate) โดยอัตราเตนสูงสุดของหัวใจ = 220 (Birrer, 1994: 148) ดังนั้น ถาผูสูงอายุ 65 ป อัตรา
สูงสุดของการเตนของหัวใจของผูสูงอายุรายน้ี = 220-65 = 155 คร้ังตอนาที อัตราการเตนของหัวใจ
ท่ีเปนเปาหมาย ท่ีรอยละ 60 ของอัตราการเตนสูงสุด = (155 x 60) / 100 = 93 คร้ังตอนาที  
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ท่ีรอยละ 80 ของอัตราการเตนสูงสุด = (155 x 80) / 100 = 124 คร้ังตอนาที อัตราการเตนของหัวใจ
หรือชีพจรที่เหมาะสม และเปนเปาหมายสําหรับผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดีรายน้ี ควรอยูระหวาง 93-124 
คร้ังตอนาที สําหรับข้ันตอนการออกกําลังกายอยางจริงจัง คือเวลาท่ีนับตั้งแตการออกกําลังกายจน
อัตราการเตนของหัวใจอยูในระดับ เปาหมายแลว และออกกําลังกายใหการเตนของหัวใจอยูใน
ระดับนี้ ตอไปอีกประมาณ 20-30 นาที มีการศึกษาพบวาถาใชระยะเวลานอย กวา 15 นาที จะไมมี
ผลทางดานแอโรบิคและถาใชเวลานานกวา 60 นาที จะไมมีผลตอการเพิ่มความทนทานของหัวใจ
และอาจกลับเปนอันตรายจากการใชมากเกินไปดวย สําหรับความถ่ีในการออกกําลังกายควรออก
ประมาณ 3-5 คร้ังตอสัปดาห (Birrer, 1994: 152) อยางไรก็ตามผูสูงอายุควรสังเกตและพิจารณา
ความรูสึกของตนเองในขณะออกกําลังกายวาเปนอยางไร ถารูสึกเหนื่อยมากเกินไปก็ ควรลดลง แต
ถารูสึกเบาไปก็อาจเพิ่มเล็กนอยได  
 
 3) ข้ันตอนการผอนใหเย็นลง (cool down) 
 หลังเลนกีฬาหรือออกกําลังกายไมควรเลิกหรือหยุดทันที ควรคอยๆ ผอนการออกกําลังกาย
ลงทีละนอย เพื่อใหหัวใจคอยๆ เตนชาลงในขณะเดียวกัน ก็จะชวยใหโลหิตท่ีค่ังอยูตามกลามเนื้อ
แขนขาในขณะออกกําลังกายอยางจริงจังนั้น กลับเขาระบบไหลเวียน เพ่ือแจกจายไปตามอวัยวะ
สําคัญไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือสมอง เนื่องจากสมองเปนอวัยวะท่ีตองการโลหิตเล้ียง
อยางคงท่ีไมวาจะมีกายกิจกรรม (physical activity) ระดับใด แตกลามเนื้อนั้นจะมีโลหิตมาเล้ียง
เพิ่มข้ึนอยางมากเม่ืออยูในระหวางการออกกําลังกาย เม่ือหยุดการออกกําลังกายอยางกะทันหัน 
หัวใจจะฉีดโลหิตออกนอยลงคอนขางเร็ว สมองอาจไดรับโลหิตเล้ียงไมพอและเกิดอาการหนามืด 
(heat syncope) ไดนอกจากนี้การผอนใหเย็นลงยังชวยเคล่ือนยายสารตกคางอันเกิดจากเมแทบอริ
ซึม (metabolism) ในระหวางการทํางานของกลามเนื้อ เชน กรดแลกติกและโพแทสเซียม เปนการ
ชวยลดอาการปวดระบบของกลามเนื้อไดอีกดวย 
 
 ขอพึงปฏิบัติในการออกกําลังกายของผูสูงอายุ (ประพจน เภตรากาศ, 2532) 
 1) บริหารรางกายอยางชาๆ อยาหักโหม 
 2) เร่ิมตนอยางชาๆ และใหหยุดทําทันที ถารูสึกมีอาการเจ็บปวดหรือผิดปกติ 
 3) ใหกําลังใจกับตัวเอง โดยการเพิ่มทาบริหารรางกายทีละนอย 
 4) หยุดพักเปนชวงส้ันๆ เพื่อไมใหเกิดอาการวิงเวียน หรือในขณะท่ีเปล่ียนทาและเม่ือ
ตองการ 
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 5) หลังจากท่ีไดบริหารรางกายอยางสดช่ืนและเต็มท่ี ไมควรหยุดแบบทันที ควรจะทําการ
บริหารตออยางชาๆ (Cool-down) เปนเวลา 5 – 10 นาที แลวคอยหยุด 
 6) ทําการบริหารรางกาย จนเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน อยาหักโหมหรือทําอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะทาท่ีตองออกแรงตานทาน จะเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อ รวมท้ังมีผลตอการ
ทํางานของหัวใจ การอุนเคร่ืองท่ีถูกตองจะชวยปองกันการบาดเจ็บได 
 
 2.2.3 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการออกกําลังกาย 
(http://kucitypic.kasetsart.org/kucityroot/picnv/web105/adult/page/1.html, 26 กรกฎาคม 2552) 
 การเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายอยางถูกตองเหมาะสมน้ัน นอกจากการปฏิบัติตาม
หลักการและข้ันตอนแลว ยังตองระลึกถึงปจจัยบางอยาง ท่ีเกี่ยวของและมีผลตอการออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาดวย ไดแก  
 
 1) ปจจยัดานเส้ือผา-เคร่ืองใช 
 ควรเลือกเส้ือผาใหเหมาะสมกับอุณหภูมิแวดลอม สําหรับประเทศไทยเราสวนใหญอากาศ
คอนขางรอน ควรสวมเส้ือท่ีเบาสบายสามารถระบาย อากาศไดดี แตถาอากาศหนาวควรสวมเส้ือ
หนาข้ึน และใหความอบอุนเพียงพอ สําหรับรองเทาควรใชรองเทาท่ีเหมาะกับเทา มีสายรัดให
กระชับ ถาการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายนั้น ตองวิ่งหรือเดินมาก ตองพิถีพิถันในการเลือก
รองเทาเปนพิเศษ เชน พื้นรองเทาตองนุมและยืดหยุนดี เปนตน 
 
 2) ปจจัยดานภาวะแวดลอม 
 ภาวะแวดลอมมีผลท้ังทางสรีรวิทยาและกายภาพภาวะแวดลอมท่ีมีผลทางสรีรวิทยา ไดแก 
อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ แสงแดด กระแสลม ระดับความสูงเหนือน้ําทะเล เปนตน ส่ิงเหลานี้มี
ผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกายภาวะแวดลอมท่ีมีผลทางกายภาพ ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับ
สถานท่ีท่ีใชเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย ลักษณะพื้นผิวของสนาม ความเรียบความสมํ่าเสมอ ความ
หยุนของพื้นผิว มีผลตอสมรรถนะของผูเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย และโอกาสเกิดการบาดเจ็บ
ระหวางการเลนดังนั้นสถานท่ีในการออกกําลังกาย จึงควรเลือกใหเหมาะสม ถาเปนกลางแจงควร
เปนท่ีท่ีไมมีมลภาวะ แดดไมจัดเกินไป ถาเปนในอาคารควรเปนท่ีอุณหภูมิพอเหมาะ การถายเทของ
อากาศดี  
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 3) ปจจัยดานอุณหภูมิ – ภูมิอากาศและส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการออกกําลังกาย (พีระ
พงศ บุญศิริ, 2532)  
 โดยปกติคนเราสามารถปรับรางกายใหเขากับสภาพแวดลอมไดโดยมีระดับอุณหภูมิ
รางกายคงที่ คือชวง 37.5 องศาเซลเซียส หรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮต ซ่ึงคนเราสามารถทนทานตอ
ความรอนในระดับอุณหภูมิชวง 36.6 – 40 องศาเซลเซียสเทานั้น หากเกินกวานี้ก็จะเปนอันตรายตอ
รางกาย ซ่ึง คารโปวิช (Karpovich) กับ ซินนิง (Sinning) (อางใน พีระพงศ บุญศิริ, 2532) กลาววา
ขีดจํากัดข้ันตํ่าและสูงท่ีอุณหภูมิของรางกายอาจเปล่ียนแปลงและท่ีเราสามารถทนได คือชวง
อุณหภูมิระหวาง 24 – 44 องศาเซลเซียส หากตํ่าหรือสูงกวานี้จะอยูไมไดเพราะโปรตีนซ่ึงเปน
องคประกอบของตัวเรงปฏิกิริยาทางเคมีในรางกายและเนื้อเยื่อจะสลายหมดสภาพของโปรตีนไป  
 มีการวิจัยพอวาอากาศปกติ ประมาณ 28 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธปกติ 65% 
เปนอากาศท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกาย นอกจากน้ีการออกกําลังกายในท่ีเย็น อัตราการเตนของ
ชีพจนและอุณหภูมิของรางกายจะเพิ่มข้ึนและกลับสูสภาพปกติไดเร็วกวาการออกกําลังกายในที่
รอน เนื่องจากการออกกําลังกายในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง อัตราการเตนของชีพจรและอุณหภูมิในขณะ
ปฏิบัติงานะข้ึนเร็วและสูง และกลับสูสภาพปกติไดชากวา ดังนั้นควรมีการรักษาอุณหภูมิของ
รางกายในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง – ต่ํามีดังนี้ 
 
 การออกกําลังกายในท่ีมีอุณหภูมิสูง ควรปฏิบัติดังนี้ 
 - ใหรางกายไดรับการปรับตัวดวยการฝกเบาๆ ชวง 2 - 3 วันแรก 
 - สวมใสเคร่ืองแตงกายใหเหมาะสม 
 - ดื่มน้ําและรับประทานเกลือแรใหเหมาะสม 
 - พักผอนใหเตม็ท่ีและรับประทานอาหารใหเพียงพอ 
 - ศึกษาและทําความเขาใจวิธีการชวยเหลือผูประสบปญหาจากอากาศรอน 
 - ในสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 29 องศาเซลเซียสหรือความช้ืนของอากาศท่ีมากกวา 
90% เปนสภาพอากาศท่ีเปนอันตรายตอการออกกําลังกายมาก 
 
 การออกกําลังกายในท่ีมีอุณหภูมิต่ํา ควรปฏิบัติดังนี้ 
 - สวมเส้ือผาหลายช้ันท่ีสามารถเปล้ืองออกไดทีละช้ินเม่ือเร่ิมอบอุนหรือรอน 
 - มีการอบอุนรางกายเพียงพอหรือเคล่ือนไหวรางกายเพื่อใหความรูสึกพรอมอยูเสมอ 
 - รับประทานอาหารใหเพียงพอเพื่อการสรางพลังงาน 
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 - หากออกกําลังกายจนมีเหล่ือออกมากจนเส้ือผาเปยกควรเปล่ียนเพราะเส้ือผาเปยกทําให
เกิดการนําความรอนออกจากรางกาย 
 นอกจากนี้ การออกกําลังกายในท่ีเย็นจะทําใหรูสึกแหงท่ีจมูกและปาก เนื่องจากอากาศแหง
มากทําใหรูสึกไมคลองตัว ทางแกไขท่ีดีคือการอบอุนรางกายหรือเคล่ือนไหวสวนนั้นบอยๆ 
 
 อิทธิพลของอากาศเสียตอการออกกําลังกาย 
 อากาศเสียไมเปนผลดีตอการออกกําลังกาย เวนนี (Wayne อางใน พีระพงศ บุญศิริ, 2532) 
พบวาปริมาณของคารบอนมอนอกไซดท่ีเพิ่มข้ึนทําใหประสิทธิภาพของการออกกาํลังกายลดลง 
นอกจากนี้ยังมีผลตอระบบการหายใจอีกดวย เนื่องจากอากาศเสียจะทําใหเกิดอาการเจ็บหนาอก 
ระคายเคืองท่ีตา จมูก อยางไรตามหากจําเปนตองอยูในท่ีท่ีมีอากาศเสียก็ควรรูจกัปองกัน ดังนี้
พยายามอยูหางจากยวดยานตางๆ ใหมากที่สุด ควรฝกออกกําลังกายในชวงเวลาเชาเพื่อไมให
ประสบกับชวงอากาศเสียนานเกินไป ควรรับประทานวติามินอีและวติามินซีเพื่อตอตานอากาศพษิ 
 
 4) ปจจยัดานเวลา 
 เวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย อาจข้ึนกับแตละบุคคลซ่ึงตองจัดใหเหมาะสม
เพราะอาจมีกิจกรรมอ่ืนท่ีตองทํา เชน ทํางาน แตไมควรเปนเวลาหลังรับประทานอาหารเสร็จใหมๆ  
หรือชวงที่ยังมีอาหารอยูเต็มกระเพาะอาหาร มีผูแนะนําใหออกกําลังกายภายหลัง รับประทาน
อาหารเย็นไปแลว 2 ช่ัวโมง วาเหมาะท่ีสุดโดยใหเหตุผลวา เม่ือออกกําลังแลวก็สามารถพักผอน
นอนหลับไดเลย  
 
 5) ปจจยัดานผูรวมออกกําลังกาย  
 การมีผูรวมออกกําลังกายท่ีดจีะชวยใหเกิดความสนุกมีความอบอุน ไดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกัน ชวยกันใหมีการออกกําลังกายเปนประจํา เพื่อหวังผลทางสุขภาพและหากมีอุบัติเหตุก็
สามารถชวยเหลือ ดูแลกันได 
 
 6) ปจจัยดานอาหารและน้ําในการออกกําลังกาย 
 การรับประทานอาหาร ควรกระทํากอนออกกําลังกายอยางนอย 2-3 ช่ัวโมง เพราะถา
รับประทานอาหารอ่ิมใหมๆ กระเพาะจะขยายตัว เลือดตองไปเล้ียงกระเพาะอาหารมากเปนพิเศษ 
และทําใหปอด กระบังลมขยายตัวไมเต็มท่ี อาจมีอาการจุกเสียด อาหารจึงควรเปนอาหารท่ียอยงายๆ 
เชน จําพวกแปง คารโบไฮเดรต สวนอาหารจําพวกไขมัน และโปรตีน ไมควรรับประทานกอนการ



23 
 

ออกกําลังกาย เพราะตองใชเวลายอยนาน และใหพลังงานชา 
 น้ํา เปนส่ิงจําเปนมาก ในการออกกําลังกาย เพราะนํ้าจะทําใหรางกายอยูในสภาวะสมดุล 
ทําใหรางกายทํางานไดอยางปกต ิแมจะทํางานหนกัข้ึน โดยเฉพาะสภาพอากาศท่ีรอน รางกายจะ
เสียน้ํามาก จึงตองไดรับการชดเชย โดยมีหลักการใหน้ําดังนี ้คือ กอนออกกําลังกาย 15 นาที ควรดืม่
น้ํา 1 แกว ขณะออกกําลังกาย ควรดื่มน้ํา 1 แกว ทุกๆ 15-20 นาที เพื่อชดเชยน้ําท่ีเสียไปกับเหง่ือ 
และถาออกกําลังกายนานเกนิ 1 ช่ัวโมง และเสียเหง่ือมาก ควรชดเชยดวยน้าํ และเกลือแร  
 
 2.2.4 ประโยชนของการออกกําลังกาย สําหรับผูสูงอายุ 
 ผูสูงอายุท่ีมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ จะกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ 
 1) ชวยชะลอความแก ทําใหดูหนุม และกระฉับกระเฉง ความเส่ือมของสมรรถภาพทางกาย 
และการลดลงของประสิทธิภาพในการทํางานเกิดข้ึน ชากวาท่ีควรจะเปน  
 2) ชวยลดน้ําหนักตัว ควบคุมไมใหน้ําหนกัเกิน หรืออวน  
 3) ทําใหการทรงตัว และการทํางานของอวยัวะตางๆ มีการประสานสัมพันธกันดีข้ึน  
 4) ชวยยืดอายใุหยนืยาวข้ึน  
 5) มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังรางกาย จิตใจ สมาธิในการทํางาน และอารมณดี 
  
 การออกกําลังกายทําใหระบบไหลเวยีนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หัวใจทํางานไดทนทานมาก
ข้ึน ระดับไขมันในเลือดลดลง ลดอัตราการเกิดหลอดเลือดตีบตันท่ีหวัใจ สมอง และไต ลด
อุบัติการณของการเกิดอัมพาตได ชวยเพิ่มภูมิตานทานโรค หรือระบบไหลเวยีน ระบบหายใจ 
กลามเนื้อ และกระดกูแข็งแรงข้ึน ระบบขับถายดีข้ึน โอกาสเกิดการติดเช้ือจึงลดลง นอกจากนีย้ังทํา
ใหสภาพจิตใจดีข้ึน ไดมีโอกาสเขากลุมออกกําลังกาย ไดพูดคุยผอนคลายความทุกขทางจิตได 
 ขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกายสามารถแบงเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการออกกําลังกายท่ี
เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ และขอมูลท่ีนําไปใชในการวิเคราะหหาพื้นท่ีวางท่ีเปนตัวแทนพื้นท่ีวางท่ี
เหมาะสมกับการออกกําลังกายรูปแบบตางๆ โดยเก็บขอมูลภาคสนามและคํานวณพื้นท่ีใชสอย
สําหรับการออกกําลังกายตามความตองการของผูสูงอายุในแตละพื้นท่ี ซ่ึงจะนําไปวิเคราะหรวมกับ
สภาพแวดลอมของพื้นท่ีสาธารณะในแตละพ้ืนท่ีตอไป 
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2.3 พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 ในหัวขอนี้มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ ดังนี้ 
 1) พื้นที่สาธารณะท่ัวไป 
 2) พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 3) ตัวอยางพื้นท่ีสาธารณะท่ีคนท่ัวไปเขาใชบริการ ประเภทสวนสาธารณะ 
 4) พื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผูสูงอายุไปใชบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหมและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 
  
 2.3.1 พื้นท่ีสาธารณะท่ัวไป 
 สถานท่ีสาธารณะ ถือวาเปนสวนหนึ่งของเมืองท่ีมีการใชสอยเพื่อประโยชนสวนรวม ซ่ึง
เปนสวนประกอบท่ีสําคัญอยางหน่ึงของเมือง ใชเปนท่ีใชสอยสวนรวมเพื่อกิจกรรมรวมกันของคน
ในสังคม อันเนื่องมาจากคนในสังคมมักจะไมไดมีการติดตอส่ือสารหรือมีการประกอบกิจกรรม
รวมกัน เชน สวนสาธารณะ สนามกีฬา โรงภาพยนตร โรงละคร รานอาหาร ตลาด พิพิธภัณฑ ศูนย
ศิลปะ  สถานสงเคราะหเด็ก  คนพิการ  คนชรา  คุก  โรงพยาบาล  โรงเรียน  ถนนสายตางๆ 
หางสรรพสินคา ฯลฯ ซ่ึงสถานท่ีสาธารณะของเมือง สามารถแบงออกไดอีกหลายประเภท ตามการ
ใชงานหรือรวมๆ กันอยูในสถานท่ีเดียว เชน มีกิจกรรมหลายๆ อยาง เชน ประชุมชาวบาน ใชเปน
ตลาด ประกอบพิธีกรรม การละเลนตางๆ (นีรนุช เรืองกิตติยศยิ่ง, 2540) 
 พื้นท่ีสาธารณะเปนพื้น ท่ีโลงสําหรับการพักผอนหยอนใจ  อาจจําแนกออกตาม
วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาพื้นท่ีออกเปน 2 ประเภท ไดแก (อางใน พรนภา สมสุข, 2537) 
 1) พื้นที่ท่ีจัดไวอยางเปนทางการ (Formal open space) ไดแก สนามกีฬา สวนสาธารณะ  
 2) พื้นที่ท่ีจัดข้ึนเพื่อไมไดมีวัตถุประสงคสําหรับการพักผอนหยอนใจแตมีประชาชนเขาไป
ใชเพื่อทําการพักผอนหยอนใจ (Informal open space) ไดแก วัด สุสาน ริมคูเมือง และโรงเรียน 
 
 2.3.2 พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ตามลําดับช้ันของพื้นที่โลงและสวนในเมือง
เชียงใหมมีดังนี้ (นิวัตร ตันตยานุสรณ, 2543)  
 1) พื้นที่โลงเพื่อสวนสาธารณะและนันทนาการ 
 2) พื้นที่โลงเพื่อประโยชนทางประวัติศาสตร 
 3) พื้นที่โลงเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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 สําหรับเทศบาลนครเชียงใหม ไดจําแนกพื้นท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบออกเปน 4 
ประเภท (เทศบาลนครเชียงใหม, 2552) ไดแก 
 1) พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน มีพื้นท่ีโดยประมาณ 0.44 ตาราง
เมตร  
 2) พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน มีพื้นที่โดยประมาณ 0.78 ตารางเมตร 
 3) พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ มีพื้นท่ีโดยประมาณ 0.03 ตารางเมตร 
 4) พื้นที่สีเขียวท่ีเปนร้ิวยาว มีพื้นที่โดยประมาณ 0.03 ตารางเมตร  
 รวมพื้นท่ีท้ังหมด 0.78 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.94 ของพื้นท่ีเทศบาลนคร
เชียงใหม พบวามีพื้นท่ีสีเขียวสําหรับประชาชนเพียง 3 ตารางเมตรตอคน ซ่ึงนอยกวามาตรฐานท่ี
จะตองมี 4 ตารางเมตรตอคน ท้ังนี้ยังไมไดรวมประชากรท่ีเขามาใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2-1 พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน   

สถานที่ 
(พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือนันทนาการและ

ความงามทางภูมิทัศน) 

พื้นท่ี
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

สถานที่ พื้นท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

1.สวนลานนา ร.9 
2.สวนหยอมเชิงสะพานเฉลิมพระ
เกียรติ 
3.สวนหยอมตลาดตนลําไย 
4.สะพานนวรัฐ ดานทิศตะวันตก 
5.สวนบวกหาด 
6.สวนหยอมซอยเจดียปลอง 
7.สวนรุกขชาติ (สวนสุขภาพหวย
แกว) 
8.สวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ 

240,000 
2,400 

 
4,800 

20 
20,116 

400 
49,600 

 
8,000 

9.สวนกาญจนาภิเษก 
10.สวนหยอมบานพัก
วิทยาลัยนาฏศิลปเกา 
11.สวนหยอมหนาจวนผูวา
ราชการเชียงใหม 
12.สวนหยอมหนาสุสานหาย
ยา 
13.สวนรถไฟ 
14.สวนบานเดน 
15.สวนหยอมถนนระแกง 

16,000 
4,700 

 
2,400 

 
3,600 
75,200 
16,000 
1,660 

 
ตารางท่ี 2-2 พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน 

สถานที่ 
(พื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน) 

 

พื้นท่ี
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

สถานที่ พื้นท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

1.สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม 
2.ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

30,000 
48,000 

16.สวนหยอมประตูสวนดอก 
17.สวนหยอมประตูสวนปรุง 

1,400 
1,200 
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ตารางท่ี 2-2 พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน (ตอ) 
สถานที่ 

(พื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน) 
 

พื้นท่ี
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

สถานที่ พื้นท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

3.อนุสาวรียชางเผือกและสวนหยอม 
4.สวนหยอมหนาวัดสวนดอก 
5.สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม 
6.สวนหยอมหนาวัดพระสิงห 
7.สวนหยอมอนุสาวรียพญาเม็งราย 
8.สวนหยอมศูนยเยาวชน 
9.สุสานชางเผือก 
10.อนุสาวรียสามกษัตริย 
11.สุสานบานเดน 
12.สนามกอลฟยิมคานา 
13.ประตูทาแพ 
14.สวนหยอมประตูชางเผือก 
15.สวนหยอมประตูเชียงใหม 

200 
4,800 
1,524 
856 
180 

1,372 
5,000 
3.440 
6,000 
60,000 
5,200 

40 
1,116 

18.แจงศรีภูมิ 
19.แจงกะตํ้า 
20.แจงหัวริน 
21.กุโบรมุสลิมสันติธรรม 
22.สุสานหายยา 
23.บานพักผูวาราชการ 
24.อนุสาวรียคายกาวิละ 
25.สุสานคริสเตียนหนอง
ประทีป 
26.สวนหยอมแจงกูเฮือง 
27.ลานประตูทาแพทิศใต 
28.สวนหยอมหนาวัดนามวารี 
29.สวนหยอมหนาวัดโลก
โมฬี 

1,600 
1,000 
1,600 
14,400 
73,000 
5,000 
4,800 
1,000 
400 

- 
58 
55 
- 

 
ตารางท่ี 2-3 พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ 

สถานที่ 
(พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือการอนุรักษ

ธรรมชาติ) 

พื้นท่ี
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

สถานที่ พื้นท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

1.ภูมิทัศนลําคูไหว 120 2.ภูมิทัศนคลองแมขา 31,200 

 
ตารางท่ี 2-4 พื้นที่สีเขียวท่ีเปนร้ิวยาว 

สถานที่ 
(พื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนร้ิวยาว) 

พื้นท่ี
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

สถานที่ พื้นท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

1.ริมนํ้าแมปงฝงทิศตะวันตก 
2.ถ.เชียงใหม – ลําพูน 
3.Local Road ใกลสถานีรถไฟ 
4.สวนพักผอนเชิงสะพานนวรัฐ 

16 
1,200 

5 
1,008 

25.ถ.ทาแพ 
26.ถ.ชางคลาน 
27.เกาะกลางแจงศรีภูมิ 
28.เกาะกลางแจงกะตํ้า 

1,000 
2,000 
550 
60 
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ตารางท่ี 2-4 พื้นที่สีเขียวท่ีเปนร้ิวยาว (ตอ)  
สถานที่ 

(พื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนร้ิวยาว) 
พื้นท่ี

โดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

สถานที่ พื้นท่ีโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

5.ตนไมริมฝงแมนํ้าปง 
6.สวนหยอมเชิงสะพานนวรัฐดาน
ทิศเหนือ 
7.สวนหยอมเชิงสะพานนวรัฐฝง
ตะวันออก 
8.เกาะกลางแจงหัวริน 
9.เกาะกลางประตูชางเผือกดานนอก  
10.เกาะกลางประตูชางเผือกดานใน 
11.เกาะกลางวงเวียนหนาสนามกีฬา
เทศบาล 
12.เกาะกลางแยก ถ.ลอยเคราะห 
13.เกาะกลางสนามกีฬาเทศบาลหนา
วิทยาลัยพละ 
14.เกาะกลางแยกนํ้าพุสมเพชร 
15.เกาะกลางแยกโรงเรียนบัวระวงค 
16.เกาะกลางถนนสายสนามบิน 
17.เกาะกลางหนาตลาดตนลําไย 
18.สวนหยอมสี่แยกเมืองสมุทร 
19.สามแยกปาแพง ถ.รัตนโกสินทร  
20.สวนหยอมหาแยกสันติธรรม 
21.ถนนทางเขาสนามบิน 
22.ถ.มหิดล 
23.ถ.หวยแกว 
24.ถ.แกวนวรัฐ 

3,200 
400 

 
1,672 

 
35 
25 
31 
59 

 
28 
46 

 
157 
24 

200 
1,834 

25 
25 
9 

200 
150 

2,500 
800 

29.เกาะกลางแจงกูเฮือง 
30.เกาะกลาง ถ.ทาแพ 
31.เกาะกลางสมเพชร 
32.เกาะกลางหนา ททท. 
33.เกาะกลางประตูสวนดอก 
34.เกาะกลางประตูสวนดอก 
35.เกาะกลางแยกหนาวัดเชียง
ยืน 
36.เกาะกลางแยก ถ.วัวลาย 
37.ถ.สุเทพ 
38.ถ.อัษฎาธร 
39.ถ.รัตนโกสินทร 
40.ถ.เจริญเมือง 
41.ถนนเลียบทางรถไฟ 
42.เกาะกลางตลาดทิพยเนตร 
43.เกาะกลาง รร.วโรรส
แกนดพาเลซ 
44.เกาะกลางสวนแยกอัษฏา
ธร 
45.เกาะกลางประตูสวนปรุง 
46.เกาะกลางหนา ร.ร.วัฒ
โนทัยฯ 
47.ถ.วังสิงหคํา 
48.ถ.วิชยานนท 
49.ถ.บุญเรืองฤทธิ์ 
50.ถ.ศรีดอนไชย 
51.ภูมิทัศนสี่แยกรินคํา 

2,138 
20 

350 
44 
32 

135 
12 
80 

1,500 
800 

1,800 
1,600 
200 
33 
38 
6 
60 
28 
50 
20 

1,000 
200 

1,000 
- 
- 
- 
- 

ท่ีมา: ฝายสวนสาธารณะ สวนการโยธา สํานักการชาง (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2552) 
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 แนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในดานนันทนาการเกี่ยวของกับพื้นท่ีหรือภูมิทัศนท่ีเปน
ธรรมชาติและเอ้ือประโยชนตอการประกอบกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ โดยเกี่ยวของกับปจจัย
ตางๆ เชน เวลาวาง โอกาส และรูปแบบการพักผอนหยอนใจภายนอกอาคาร  กิจกรรมนันทนาการ
จึงหมายถึงกิจกรรมท่ีมนุษยกระทําดวยความเพลิดเพลิน สมัครใจ เปนกิจกรรมท่ีสงผลดีตอรางกาย
และจิตใจ สังคมยอมรับ มีเปาหมายเพื่อความสนุกสนาน ร่ืนรมยในเวลาวาง เชน เดิน นั่งพักผอน วิ่ง
ออกกําลังกาย ปนจักรยาน เปนตน ซ่ึงจะสอดคลองกับพื้นท่ีประกอบกิจกรรมนันทนาการ/
ทรัพยากรนันทนาการ อันไดแก พื้นท่ี สถานท่ี ท้ังท่ีเปนสภาพธรรมชาติ และมนุษยจัดสรางข้ึน
สามารถใชประโยชนเพื่อการพักผอนหยอนใจได โดยอาจเช่ือมโยงกับพื้นท่ีนันทนาการ หรือ
สวนสาธารณะ หรือพื้นท่ีนาสนใจทางการทองเท่ียวตางๆ เชน วัด/โบราณสถาน สถานท่ี
ประวัติศาสตร หองสมุด หรือรานอาหาร เปนตน 
 จากขอมูลเทศบาลนครเชียงใหม เร่ืองสรุปผลการสํารวจการออกกําลังกายในชุมชน และ
การสํารวจพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเบ้ืองตนผูวิจัย พบวาผูสูงอายุมาใชบริการ
ออกกําลังกายในพื้นท่ีสาธารณะขางตน ไดแก ประเภทพื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการและความงาม
ทางภูมิทัศนและพ้ืนท่ีสีเขียวอรรถประโยชนแตยังขาดพ้ืนท่ีสาธารณะประเภทอ่ืนๆ อีก ไดแก 
โรงเรียนและวัด ซ่ึงจะมีรายละเอียดการแบงพื้นท่ีสีเขียวดังตอไปนี้  
 จากแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2549) สามารถแบงพื้นท่ีสีเขียวได ดังนี้ 
 1) พื้นที่สีเขียวนันทนาการ ไดแก 
 
 ก. ประเภทสวนสาธารณะ 
 ความหมายของสวนสาธารณะคือ “พื้นท่ีโลงท่ีมีการจัดภูมิทัศนใหเกิดความสวยงามเทาท่ี
จะทําได เชน ท่ีสงบ รมร่ืน พักผอน คลายความเมื่อยลา เปนท่ีพบปะพูดคุยสนทนาอยางเงียบๆ ใช
เดินเท่ียวเลน เปนท่ีเพ่ิมความสดช่ืน สรางสรรคความคิด...” (Arnold Wittick : Encyclopedia of 
Urban Planning)  
 เม่ือพิจารณาดานนันทนาการ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2549) สามารถจัดแบงสวนสาธารณะ
ได 3 ระดับ ดังนี้ 
 - สวนสาธารณะระดับเมือง 
 เปนสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีใชเพื่อการพักผอนนานๆ คร้ังในโอกาสพิเศษ ซ่ึงมักเปน
กิจกรรมท่ีทําเปนกลุมระหวางครอบครัว หรือมิตรสหาย การใชพื้นท่ีจะมีความหนาแนนนอยกวา
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สวนสาธารณะระดับชุมชน และเนนกิจกรรมเฉพาะเร่ืองเฉพาะอยาง เชน สวนสนุก สวนสัตว สวน
พฤกษศาสตร เปนตน 
 - สวนสาธารณะระดับชุมชน/สวนสาธารณะในละแวกบาน 
 เปนสวนสาธารณะท่ีอยูในยานพักอาศัยในลักษณะเขาถึงไดงาย ใชพื้นท่ีไดตลอดเวลาท่ีมี
เวลาวางจึงมีผูใชบริการมากท่ีสุดซ่ึงมักเปนวัยเด็ก วัยรุน และแมบาน เพราะเปนผูท่ีมีเวลาวางและใช
ชีวิตประจําวันไมหางออกไปจากชุมชนมากนัก พื้นท่ีประโยชนใชสอยท่ีจําเปนไดแก สนามเด็กเลน
และสนามสําหรับเลนกีฬา นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมาถึงไดสะดวกทั้งทางเทา และจักรยาน 
และอาจมีสวนสาธารณะระดับชุมชนมากกวา 1 แหงใน 1 ชุมชนก็ได 
 - วนอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร และอุทยานแหงชาติ 
 เปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ และการออกแบบมักเนนความสวยงามของ
ธรรมชาติ พื้นท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร ผูท่ีใชบริการจะเขาไปพักผอนในความสงบ ดูความ
สวยงามของธรรมชาติ ดังนั้นปจจัยการออกแบบจึงแตกตางกับพื้นท่ีสวนสาธารณะในเขตเมือง 
 
 ข.ประเภทลานกีฬากลางแจง 
 
ตารางท่ี 2-5 สรุปเกณฑสนามกีฬาและเกณฑดานผังเมือง 

ประเภทสวน เกณฑ            
(ไร/ 1,000 คน) 

ขนาดพ้ืนท่ี       
(ไร) 

จํานวนประชากรที่
ใหบริการ (คน) 

พื้นท่ีใหบริการ 

สนามกีฬา 0.8 2 ไรขึ้นไป 5,000-10,000 ทุกตําบลอยางนอย
ตําบลละ 1 สนาม 

ตัวอยางการดําเนินการของหนวยงาน : กรุงเทพมหานคร 
ลานกีฬาประเภท A ไมกําหนดและ

อาจมีมากกวา 1 
1 ไรขึ้นไป ไมกําหนด ในเขตของ

กรุงเทพฯ ผูใช
มากกวา 100 คน/

วัน 
ลานกีฬาประเภท B ไมกําหนดและ

อาจมีมากกวา 1 
ไมเกิน 1 ไร ไมกําหนด ในเขตทุกเขตของ

กรุงเทพฯผูใชไม
เกิน 100 คน/วัน 

ลานกีฬาประเภท C ไมกําหนดและ
อาจมีมากกวา 1 

ไมจํากัด ไมกําหนด ในเขตทุกเขตของ
กรุงเทพฯ จํากัด
เวลาใชงาน 

ท่ีมา : สํานักพฒันามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 2545 
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 ค.ประเภทลานคนเดิน 
 พิจารณาดานนันทนาการ เปนพื้นท่ีสีเขียวนันทนาการที่ตั้งอยูในเขตเมือง ยานการคา ยาน
หัตถอุตสาหกรรม ท่ีพัฒนาใหมีข้ึนเพื่อใหสอดคลองและสงเสริมกิจกรรม และจินตภาพของเมือง 
การใชประโยชนเขมขนในชวงเวลาจะเกิดข้ึนตามชวงเวลาท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบกําหนดใหมีข้ึน 
ไมมีการจํากัดขนาดของพ้ืนท่ี การออกแบบพื้นท่ีจะตองตอเนื่อง และเช่ือมโยงกิจกรรมตางๆ ให
สอดคลองกันเปนสําคัญ 
 
 2) พื้นที่สีเขียวภูมิทัศน คือ ประเภทสวนหยอม 
 พิจารณาดานนันทนาการ เปนสวนระดับตกแตงบางสวนของพื้นท่ี อาจใชประดับตกแตง
หรือใชในการพักผอนก็ได ซ่ึงต้ังอยูในยานตางๆ เชน ยานพักอาศัย ยานพาณิชยกรรม ยานธุรกิจ มี
ขนาดหลากหลายต้ังแตขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดเล็กเปนท้ังพื้นท่ีประดับใหเมืองสวยงาม และ
เปนพื้นท่ีสําหรับผูสัญจรผานไปมาไดแวะพัก อาจะเพื่อการพักเหน่ือย พักรอเวลา หรือนัดพบกอนท่ี
จะไปยังจุดอ่ืนๆ มักมีกิจกรรมไมหลากหลายนัก มักเปนเพียงการนั่งพัก อาจมีการดื่มเคร่ืองดื่มหรือ
รับประทานอาหารวางบาง แลวแตสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
 
 3) พื้นที่สีเขียวสวนบุคคล ไดแก 
 ก.ประเภทพื้นท่ีสีเขียวในเขตท่ีอยูอาศัย 
 ข.ประเภทพื้นท่ีสีเขียวในเขตยานธุรกิจการคา 
 ค.ประเภทพื้นที่เขียวในเขตแรงงาน 
 
 4) พื้นที่สีเขียวสาธารณูปการ คือ ประเภทพื้นท่ีจอดรถ 
 พิจารณาดานนันทนาการ ขนาดพื้นท่ีจะมีขนาดตามจํานวนและประเภทของรถที่กําหนดไว
ใหจอด มีการเขาถึงท่ีสะดวกสบาย และมักตั้งอยูในพื้นท่ีบริเวณศูนยรวมของกิจกรรมการใช
ประโยชนท่ีหลากหลาย เชน หางสรรพสินคา ตลาด ศูนยราชการ สนามกีฬา เปนตน ซ่ึงกิจกรรม
นันทนาการ ไดแก ท่ีพักคอย การเลนหมากรุกและหมากกระดานและส่ิงอํานวยความสะดวก เชน 
หองสุขา เปนตน 
 
 5) พื้นที่สถาบัน คือ ประเภทพื้นท่ีสถาบันราชการ สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล 
 พิจารณาดานนันทนาการ เปนพื้นท่ีสีเขียวท่ีจัดทําข้ึนสงเสริมบรรยากาศ และสรางความรม
รื่น สวยงาม ลดความตรึงเครียดของกิจกรรมการใชประโยชนหลักๆ เชน การเรียน การสอน 



31 
 

ประชุมสัมมนา การติดตอราชการ และลดความแข็งกระดางของอาคาร มีการเขาถึงท่ีสะดวก 
กิจกรรมนันทนาการข้ึนกับประเภทสถานท่ี เชน สถาบันการศึกษาอาจมีลานกีฬา ท่ีนั่งพักผอน เปน
ตน 
 
 6) พื้นที่สีเขียวเปนร้ิวยาว คือ ประเภทพื้นท่ีสีเขียวร้ิวแนวทางเดินหรือเขตทางเทา 
 พิจารณาดานนันทนาการ เปนพื้นท่ีท่ีมีเขตพัฒนาข้ึนตามเสนทางสัญจร โดยการเดินเทา 
ขนาดพื้นท่ีข้ันอยูกับระยะถอยรนของเขตทางตามท่ีกฎหมายกําหนด สําหรับพื้นท่ีสีเขียวร้ิวแนวทาง
เดิน มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยประโยชนใหกับผูเดินเทา จะตองแยกจากทางสัญจรของยวดยาน
พาหนะ เปนพื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติ มีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน และมี
ประโยชนในการชวยสงเสริมบรรยากาศ และความปลอดภัย เชน ไฟสองสวาง มีท่ีนั่งพักหรือจุด
รับสงรถประจําทาง ทุกๆ 500 เมตรหรือมากกวา แลวแตปริมาณการใชประโยชน และระยะทาง 
 
 7) พื้นที่สีเขียวอ่ืนๆ คือ ประเภทพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ 
 การแบงประเภทพื้นท่ีสีเขียวขางตนทําใหทราบวาพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม มีพื้นท่ีสาธารณะประเภทใดบาง และมีไวเพื่อจุดประสงคใดแตจากการเก็บขอมูลจากการ
สํารวจพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเบ้ืองตน พบวาพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูสูงอายุไปใช
บริการออกกําลังกายถาแบงตามพื้นท่ีสีเขียว ไดแก พื้นท่ีสีเขียวนันทนาการและพื้นท่ีสถาบัน ซ่ึง
การแบงประเภทพื้นท่ีมีเกณฑในการแบงดังนี้คือ ประเภทสถานที่ ขนาดพ้ืนท่ี จํานวนประชากรท่ี
ใหบริการและจํานวนพื้นท่ีท่ีใหบริการซ่ึงผูวิจัยจะนําไปใชในการประยุกตเพื่อคัดเลือกพื้นท่ี
สาธารณะท่ีจะนําไปจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสําหรับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครเชียงใหมตอไป โดยภาพรวมแลวการแบงประเภทพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ขางตนเปนไปตามการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อใหเมืองเชียงใหมมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงามและสามารถ
รองรับกับกิจกรรมและจํานวนของประชากรท่ีเพิ่มข้ึน เพียงแตพื้นท่ีสีเขียวประเภทร้ิวยาวหรือ
ประเภทท่ีมีขนาดเล็กและไมมีพื้นท่ีโลงเพียงพอหรืออยูติดถนนสาธารณะไมควรประกอบกิจกรรม
หรือเปนพื้นท่ีออกกําลังกายเพราะเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุและพื้นท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ือตอ
การออกกําลังกาย นอกจากนี้จากขอมูลการศึกษายังพบวาพื้นท่ีสีเขียวในเชียงใหมยังมีจํานวนไม
เพียงพอตอประชากรในพื้นเขตเทศบาลนครเชียงใหมซ่ึงอาจตองเพ่ิมเติมจํานวนพื้นท่ีหรือดัดแปลง
พื้นสาธารณะภายเมืองอ่ืนๆ เชน วัดหรือโรงเรียนใหมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีทําใหประชาชนภายในเมือง
สามารถเขาไปพักผอนหยอนใจไดในอนาคต หากไมสามารถหาพื้นท่ีโลงวางภายในเมืองท่ีมีผูคน
อาศัยอยูเปนจํานวนมากได ซ่ึงอาจจะนําไปสรุปเปนขอเสนอแนะตอไป 
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 2.3.3 ตัวอยางพื้นท่ีสาธารณะท่ีคนท่ัวไปเขาใชบริการ ประเภทสวนสาธารณะ 
 
 หนาท่ีของสวนสาธารณะตามลําดับข้ัน (The Functional Hierarchy of Park) 
 สวนสาธารณะในเมือง เปนพื้นท่ีสวนหนึ่งท่ีถูกนํามาใชประโยชนในดานการพักผอน
หยอนใจของประชาชนนั้นมีความแตกตางกันออกไปในดานตางๆ ไดแก ขนาด รูปแบบ ส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีมีอยูท่ีตั้ง และขอบเขตการใหบริการ 
 
ตารางท่ี 2-6 สรุปประเภทสวนสาธารณะและเกณฑดานผังเมือง 

ประเภทสวน เกณฑ            
(ไร/ 1,000 คน) 

ขนาดพ้ืนท่ี       
(ไร) 

จํานวนประชากรที่
ใหบริการ (คน) 

พื้นท่ีใหบริการ 

สนามเด็กเลน 0.5 20 ตร.ว.-200 
ตร.ว. 

500-2,500 ชุมชนระดับหมูบาน
ในชนบททุกหมูบาน
และชุมชนที่อยูอาศัย 

สวนระดับละแวก
บาน 

12.5 25-50 2,000-10,000 300-500 เมตร 

สวนระดับชุมชน 2.5 25-50 10,000-20,000 1-2.5 กม.หรือโดย
ระบบขนสง

สาธารณะไมเกิน 0.5 
ช่ัวโมง 

สวนระดับยาน 1.5 30-75 50,000-100,000 3-6 กม.หรือโดย
ระบบขนสง

สาธารณะไมเกิน 1 
ช่ัวโมง 

สวนระดับเมือง - 100 ไรขึ้นไป 1 แหง/100,000 คน โดยระบบขนสง
สาธารณะไมเกิน 1 

ช่ัวโมง 
สวนระดับภาค - 200 ไรขึ้นไป ประชาชนมากกวา 1 

เมือง 
โดยรถยนตไมเกิน 1 

ช่ัวโมง 
พ้ืนที่สีเขียวอื่นๆ - ไมจํากัด - ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่จัดหา

ได เชน หัวมุมถนน ที่
วางในเขตทาง 

ท่ีมา : สํานักพฒันามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 2545 
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 ความสัมพันธของวัยกับการใชเวลาวางในสวนสาธารณะ (พรนภา สมสุข, 2537) 
 ประชาชนสวนใหญนิยมใชบริการสวนสาธารณะเพ่ือการพักผอน คลายความเครียด รับ
อากาศบริสุทธ์ิ เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ซ่ึงวัยเด็กอนุบาล วัยนี้ยังไมมีแนวคิดเกี่ยวกับเวลาวาง 
เนื่องจากยังไมมีการสอนใหแบงเวลาในการทํากิจกรรมตางๆวัยประถมศึกษาตอนตน การเลือกใช
เวลาวางจะถูกกําหนดโดยผูปกครอง และจํานวนเงินท่ีเด็กไดรับ วัยกอนเขาสูวัยรุน จะเร่ิมรูสึกตอ
การเลนวาเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนานไมควรมีการบังคับและจุดส้ินสุด สวนวัยรุน เปนวัยท่ีมีเวลาวาง
มาก โดยจะเหลือจากการศึกษา เหลือจากการใชเวลาวางกับครอบครัว เม่ือวัยเด็กพอแมจะเปนผู
กําหนดการใชเวลาวาง แตเม่ือเด็กโตข้ึน จนเขาสูวัยรุน พอแมจะปลอยใหเด็กไดเลือกเอง โดยมีการ
จํากัดวงเงินคาขนมเปนการกําหนดความเปนไปไดของการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เด็กวัยรุน
มักจะเลือกนันทนาการท่ีมีลักษณะดานพาณิชย และวัยผูใหญ จะเปนวัยท่ีใชเวลาในการทํางาน
ปฏิบัติงานเวลาวางจะเกี่ยวกับการใชชีวิตสวนตัวและครอบครัว 
 
 ลักษณะกิจกรรมในสวนสาธารณะ 
 กิจกรรมท่ีกระทําในชวงเวลาวางสามารถกรทําไดในสถานท่ีตางๆ ภายนอกอาคารสถานท่ี 
(Outdoor) ภายในอาคาร (Indoor) 
 ลักษณะการพักผอนหยอนใจท่ีคนเราตองการและเลือกพักผอนตามความพอใจท่ีมีอยู 2 
ลักษณะดวยกันตามท่ี Brain Hackatt จําแนกไวดังนี้ (บัลลังก วิเศษศรี, 2543) 
  1) พักผอนไมออกแรง (Passive Recreation) เปนการพักผอนท่ีไมใชการออกแรงกําลังกาย 
แตเปนไปในลักษณะสงบ การพักผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย 
 2) พักผอนออกแรง (Active Recreation) เปนการพักผอนหยอนใจท่ีตองออกแรงกําลังกาย 
 
 พฤติกรรมทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับสวนสาธารณะ 
 พฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของชีวิตใจเมือง Lawrence Halprin ไดแบงเปน 2 
สวนคือ (บัลลังก วิเศษศรี, 2543) 
 1) ชีวิตเพื่อสังคม มีการสัมพันธติดตอกับคนอ่ืนๆ และเปดเผยตัวเอง (Extrovert) ซ่ึงไดแก
ชีวิตของผูคนตามทองถนนท่ีวางกวางๆ อยางพลาซา (Plaza) ในลานขนาดใหญ ศูนยกลางในบริเวณ
ตางๆ เชน ศูนยเยาวชน สมาคมตางๆ แหลงพาณิชยกรรม ผูคนท่ีอยูตามรานคา รานกาแฟ 
พิพิธภัณฑ ทาน้ํา โรงภาพยนตร ไนตคลับ ชีวิตเหลานี้สวนใหญอยูภายนอก อยูในพื้นท่ีตางๆ ของ
เมือง ซ่ึงจะมีคนมากมายมีการติดตอกัน มีสวนรวมในกิจกรมตางๆ ของเมือง เปนไปตามธรรมชาติ
ของมนุษยท่ีตองอยูรวมกันเปนสังคม 
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 2) ชีวิตเพื่อความเปนสวนตัวไมเปนทางการ (Informal) ปดตัวเอง (Introvert) ตองการความ
เงียบสงบ ตองการออกไปจากผูคนท่ีมากมายเพ่ือหาความสงบและพักผอน 
 ความตองการข้ันมูลฐานท่ีเปนแรงกระตุนใหบุคคลสนใจกิจกรรมนันทนาการ และการท่ี
จะขยายขอบเขตของการนันทนาการใหกวางไกลออกไปนั้น ตองคํานึงถึงองคประกอบหลายอยาง 
เชน ความสนใจดานพลานามัย ซ่ึงความสนใจเหลานี้มีอยูในบุคคลทั่วไป แตจะมีมากเปนพิเศษใน
เยาวชนท่ีสนใจกิจกรรมประเภทท่ีตองใชกําลัง สวนความสนใจเร่ืองการคบคาสมาคม โดยท่ัวไปเรา
ตองการติดตอกันและกันดวยการสนทนาพูดคุย ซ่ึงจะนําไปสูการพักผอนหยอนใจ และความสนใจ
ในเร่ืองการเรียน คนสวนมากมีความตองการที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ ท่ีสนใจและพยายามแสวงหา
ประสบการณ เปนตน 
 
 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในสวนสาธารณะ สามารถแบงเปนหัวขอยอยดังนี้ 
 1.ออกแบบใหเขากับสถานท่ีนั้นๆ ไดแก การตอเติมทางดานวัตถุและการระมัดระวังในการ
ออกแบบเนื่องจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของบริเวณนั้น 
 2.ออกแบบใหเหมาะสมกับผูใช 
 3.ออกแบบใหเหมาะสมกับการใช 
 4.ออกแบบใหสัดสวนพอเหมาะ ไดแก สัดสวนของมนุษยและสัดสวนเนื่องจากความเร็ว 
 
 หลักการและแนวความคิดในการออกแบบสวนสาธารณะ (บัลลังก วิเศษศรี, 2543) 
 การกําหนดพื้นท่ีโลงวางสําหรับการพักผอนหยอนใจโดยการจัดใหเหมาะสมกับส่ิงตอไปนี ้
 1) ท่ีตั้ง การกําหนดท่ีตั้งของสวนสาธารณะสําคัญพอๆ กับการกําหนดขนาดและประเภท
ของสวนสาธารณะ เปนส่ิงท่ีทําใหชักจูงประชาชนไปใชบริการสถานท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจ 
 2) การสัญจร ในการจัดสวนสาธารณะขนาดใหญส่ิงท่ีขาดไมไดก็คือการกําหนดวิธีสัญจร 
ซ่ึงรวมถึงทางเขาออก ทางคนเดิน ทางจักรยาน ทางรถยนต กําหนดทางสัญจรควรกระทําอยาง
ละเอียดรอบคอบ 
  3) ใหมีความปลอดภัยและความสะดวก หมายถึง มียามรักษาการ มีแสงสวางเพียงพอใน
เวลากลางคืน มีปายบอกการจราจร และปายบอกเตือนบริเวณท่ีมีอันตราย เชน ถนนล่ืน บอน้ํา 
คลอง ตลอดจนทําร้ัวกั้นในบริเวณท่ีไมปลอดภัยกันริมแมน้ํา เม่ือสวนนั้นอยูใกลสนามเด็กเลนแยก
ทางเดินออกจากถนนอยางเด็ดขาด 



35 
 

 4) งานบํารุงรักษา การจัดต้ังสวนสาธารณะแตละแหงได ตองนับวามีความสําคัญมากแตยัง
ไมสมบูรณเพียงพอ ความสมบูรณจะเกิดข้ึนเม่ือมีการบํารุงรักษา ซ่ึงจะตองใชเวลาและงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณตางๆ ตองมีการบํารุงรักษาท้ังประจําวันและระยะเวลา  
 จากตัวอยางสวนสาธารณะ พบวาขอมูลในการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะในแตละแหงควร
คํานึงถึงเง่ือนไขตางๆ ท่ีจะนําไปสูการเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแก  
 1) ประเภทพื้นท่ีสาธารณะ ในท่ีนี้จะเลือกพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผูสูงอายุไปใชบริการออก
กําลังกาย รวบรวมประเภทพื้นท่ีสาธารณะและนํามาใชในการแบงพื้นสาธารณะเพ่ือการวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
 2) บุคคลและกิจกรรมที่สัมพันธกับการออกแบบทางกายภาพ ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการเก็บ
ขอมูลลักษณะของกลุมตัวแทน โดยกําหนดกลุมตัวแทนเพื่อใชในการศึกษา สวนกิจกรรมจะ
เกี่ยวของกับการสํารวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน ทางเดิน เฟอรนิเจอร หองน้ํา
และส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ เปนตน  
  3) ชวงเวลาท่ีสัมพันธกับกิจกรรม ในท่ีนี้จะศึกษากิจกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางกันของชวงเวลาการออกกําลังกายในแตละ
พื้นที่สาธารณะ 
 4) ประเภทของกิจกรรม กิจกรรมใดบางท่ีคนสวนใหญกระทําในพ้ืนท่ีนั้นๆ ในท่ีนี้จะเก็บ
ขอมูลเฉพาะกิจกรรมท่ีผูสูงอายุกระทําในพื้นท่ีสาธารณะ 
 5) ท่ีตั้งของพื้นท่ีสาธารณะ เกี่ยวของกับระยะเวลา ชวงเวลาการเดินทางและลักษณะการ
เดินทางมาของผูสูงอายุ 
 6) การสัญจรและการใชพื้นกิจกรรมของผูสูงอายุ มีลักษณะการสัญจรภายในเปนอยางไร 
การเขาถึงพ้ืนท่ีกิจกรรมเปนอยางไร การใชพื้นท่ีกิจกรรมของผูสูงอายุในการออกกําลังกายเปน
อยางไร 
 
 2.3.4 พื้นท่ีสาธารณะที่มีผูสูงอายุไปใชบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 
 จากขอมูลเทศบาลนครเชียงใหม ขอมูลการสํารวจพื้นท่ีสาธารณะเบื้องตนและขอมูลจาก
กลุมชมรมไทจี๋ช่ีกงอ่ืนๆ ซ่ึงเปนตัวแทนกลุมและเปนอาจารยผูฝกสอนใหขอมูลดังกลาว ไดแก รศ.
ดร.อําไพ ปนทอง (กลุมไทจี๋ ช่ีกง บริเวณสวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ชวงเวลาเย็น) และคุณ ศรีนวล โกฏิวิเชียร (กลุมไทจี๋ช่ีกง สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม) พบวา
พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมท่ีมีผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกาย ดังนี้ 
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 1) แขวงศรีวิชัย สํารวจพบพื้นท่ีสาธารณะ ไดแก วัดสวนดอก สวนสุขภาพพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี สวนรุกขชาติ (สวนสุขภาพหวยแกว) สวนสาธารณะหนองบวกหาดและขวง
อนุสาวรียสามกษัตริย รวม 5 แหง 
 2) แขวงเม็งราย สํารวจพบพื้นท่ีสาธารณะ ไดแก วัดนันทาราม วัดธาตุคํา วัดหม่ืนสารและ
สวนสุขภาพศรีสันต โรงพยาบาลแมและเด็ก รวม 4 แหง 
 3) แขวงนครพิงค สํารวจพบพื้นท่ีสาธารณะ ไดแก วัดชมพู วัดหนองคํา วัดปาแพง 
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สวนหลวง ร.9 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม ขวงประตูทาแพ และ
สภากาชาดท่ี 3 รวม 8 แหง 
 4) แขวงกาวิละ สํารวจพบพื้นท่ีสาธารณะ ไดแก วัดเกตการาม วัดเมืองกาย โรงเรียนปรินส
รอยเยลวิทยาลัย (ประถม) ขวงอนุสาวรียพระเจากาวิละและสนามกีฬาชุมชนใจ รวม 5 แหง รวม
ท้ังหมด 22 แหง 
 จากการสํารวจเบื้องตน พบวาพื้นท่ีสาธารณะในแตละแหงมีความแตกตางกัน ดังนั้น
การศึกษาขอมูลการแบงประเภทพื้นท่ีและกําหนดเกณฑในการแบงพ้ืนท่ีจะชวยให ผูวิจัยสามารถ
แบงประเภทพื้นท่ีเพื่อวิเคราะหขอมูลดานสภาพแวดลอมและความตองการของผูสูงอายุท่ีไปใช
บริการตอไป นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุท่ีมาใชบริการพื้นท่ีสาธารณะในแตละแหงมีความแตกตาง
และคลายคลึงกัน ดังนี้ ประเภทสวนสาธารณะและสนามกีฬาพบวาผูสูงอายุมีจํานวนมากท่ีมาใช
บริการออกกําลังกายมาจากหลากหลายแหงท้ังนอกและในเขตเทศบาลฯ สวนประเภทวัด โรงเรียน 
สนามกีฬาชุมชน ผูสูงอายุมีจํานวนนอยและมาจากบริเวณใกลเคียงหรือในชุมชนซ่ึงอาจนําไปเปน
การในการแบงประเภทเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลตอไป และท่ีสํารวจพบตรงกันคือส่ิงอํานวยความ
สะดวกและปลอดภัยยังคงขาดแคลนหรือมีไมเพียงพอกับจํานวนผูสูงอายุในหลายพื้นท่ี  
 การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับแนวคิดการใหผูสูงอายุอาศัยในท่ีเดิม (Lawlor and 
Thomas, 2008 อางใน วิฑูรย เหลียวรุงเรืองและคณะ, 2552) ซ่ึงเปนการจัดใหมีพื้นท่ีสาธารณะหรือ
พื้นท่ีบริการใหผูสูงอายุท่ีเกษียณอายุแลวไดอยูอาศัยในท่ีอยูเดิมเพ่ือใหชวยเหลือไดในกรณีท่ีเกิด
ปญหาสุขภาพซ่ึงจะชวยใหผูสูงอายุมีความสะดวกสบายในการติดตอรับบริการดานสุขภาพมากข้ึน 
ซ่ึงก็สอดคลองกันกับการจัดใหมีพื้นท่ีสาธารณะท่ีปรับปรุงหรือดัดแปลงใหผูสูงอายุสามารถเขาใช
บริการไดสะดวก เชน วัดหรือโรงเรียน ท่ีอยูในชุมชน เปนตน  
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2.4 การออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ การออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
สําหรับผูสูงอายุและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในหัวขอนี้มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ ดังนี้ 
 1) ความหมายของสภาพแวดลอม 
 2) แนวคิดโมเดลสภาพแวดลอมเพื่อการมีชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ 
 3) สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
 4) การออกแบบสภาพแวดลอมและท่ีพักอาศัยใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ 
 5) การจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการออกกําลังกาย 
 6) การออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 
 
 2.4.1 ความหมายของสภาพแวดลอม 
 สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพโดยรอบซ่ึงแบงไดเปน 2 ชนิด ดังนี้ (เลอสม สถาปตานนท, 
2543) 
 1) สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ไดแก องคประกอบทางธรรมชาติ และองคประกอบทาง
กายภาพของมนุษย รวมถึงน้ํา อากาศ พลังงาน แผนดิน และชีวิตอยูรวมกัน ประสานกัน และทําให
เกิดสังคมซ่ึงมีการดัดแปลงอยางเหมาะสม โดยคอยเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอม กิจกรรม
มนุษยทําใหเกิดสวนสําคัญของระบบมนุษย และสภาพแวดลอม ดังนั้นการพัฒนาพื้นท่ีคือการ
ปรับปรุงและรักษาสภาพของธรรมชาติ ใหสนับสนุนพฤติกรรมมนุษย 
 2) สภาพแวดลอมท่ีมนุษยสราง ไดแก องคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม 
องคประกอบทางดานเทคโนโลยี และองคประกอบทางดานความงามท่ีประสานกันเพื่อสราง
รูปทรงของเมืองดวยการจัดท่ีวาง ใหเหมาะสมกับพฤติกรรมทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึง
เปนส่ิงท่ีสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพใหมใหมนุษย สภาพแวดลอมท่ีมนุษยสรางท่ีดี ควร
จะตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเสมอ  
 
 2.4.2 แนวคิดโมเดลสภาพแวดลอมเพื่อการมีชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ 
 โมเดลสภาพแวดลอมเพ่ือการมีชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ ประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ 
(อางใน วิฑูรย เหลียวรุงเรืองและคณะ, 2552) ไดแก 
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 องคประกอบท่ี 1 พฤติกรรมสมรรถนะ (Behavioral Competence) หมายถึง สภาพรางกาย
และความสามารถของผูสูงอายุท่ีจะทําหนาท่ีตางๆ พฤติกรรมสมรรถนะนี้จะครอบคลุมการดําเนิน
ชีวิต สุขภาพ การใชเวลาและพฤติกรรมสังคมของผูสูงอายุ 
 องคประกอบท่ี 2 ความผาสุกเชิงวิทยา (Psychological Well Being) หมายถึง การรับรูและ
การประเมินตนเองของผูสูงอายุเกี่ยวกับคุณคาและประสบการณในอดีต ตัวอยางเชน การรับรูความ
สมหวัง การรับรูความสุจากกิจกรรมตางๆ 
 องคประกอบท่ี 3 การรับรูคุณภาพชีวิต (Perceived Quality of Life) หมายถึง ความรูสึก
พอใจหรือรูสึกไมพอใจของผูสูงอายุท่ีมีตอส่ิงใดๆ ในชีวิตของเขา เชน ท่ีอยูอาศัย ครอบครัว เพื่อน
บาน การใชเวลาและอ่ืนๆ 
 องคประกอบท่ี 4 สภาพแวดลอมเชิงประจักษ (Objective Environment) ประกอบดวย 
สภาพแวดลอม 5 ดาน ดังแสดงในรูปท่ี ไดแก 
 - ดานท่ี 1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ภูมิประเทศ บรรยากาศและอาคารสถานท่ี 
หากกลาวในรายละเอียดสภาพแวดลอมทางกายภาพจะเนน ท่ีอยูอาศัย อุปกรณของใช เฟอรนิเจอรท่ี
จะอํานวยความสะดวก และสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถอยูในสังคมไดอยางสะดวกและมี
ความสุข  
 - ดานท่ี 2 สภาพแวดลอมดานบุคคล ไดแก บุคคลสําคัญของผูสูงอายุ เชน ครอบครัว เพื่อน 
บุคลากรสาธารณสุข  
 - ดานท่ี 3 สภาพแวดลอมดานกลุมคนในสังคมขนาดเล็ก หมายถึง กลุมบุคคลในสังคมท่ี
ผูสูงอายุจะตองมีการพบปะเปนประจํา 
 - ดานท่ี 4 สภาพแวดลอมดานกลุมคนในสังคมขนาดกลาง หมายถึง กลุมบุคคลกลุม
เดียวกันกับผูสูงอายุ ส่ิงท่ีตองพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกลุม คือ อายุ ฐานะเศรษฐกิจ และเช้ือชาติของ
กลุมท่ีจะมารวมกลุมเดียวกัน  
 - ดานท่ี 5 สภาพแวดลอมดานสังคม หมายถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของสังคมซ่ึง
นับวาเปนส่ิงท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูสูงอายุ 
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ภาพ 2-1 สภาพแวดลอมเชิงประจักษของผูสูงอายุ เสนอโดย Lawton 
 

 ทฤษฎีขางตนสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการใหผูสูงอายุอยูในท่ีเดิม (Aging in place) (อาง
ใน วิฑูรย เหลียวรุงเรืองและคณะ, 2552) ซ่ึงผูสูงอายุตองมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมทั้งทาง
กายภาพและสังคม โดยแนวคิดนี้เปนการใหบริการผูสูงอายุท่ีเกษียณอายุแลวไดอาศัยอยูในท่ีอยู
อาศัยเดิมอันเนื่องมาจากผูสูงอายุมีความคุนเคยในพ้ืนท่ีเดิม มีผูดูแลและรูจักกันในถ่ินอาศัย และ
นอกจากนี้ยังมีบริการเพื่อชวยเหลือไดในกรณีท่ีเกิดปญหาสุขภาพ ซ่ึงมีแผนภาพแสดงรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2-2 การใหผูสูงอายุอยูในท่ีเดิม (Aging in place) 
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 2.4.3 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
 การจัดสภาพแวดลอม (Environmental Design) หมายถึงการวางแผนและการดําเนินการ
แทรกแซงเพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสภาวะแวดลอมท้ังมวล โดยมุงใหบุคคลเกิดการ
ปรับเปล่ียนและพัฒนาส่ิงใหมข้ึน เพื่อนําไปสูส่ิงท่ีดีและเหมาะสมกวา 
 การจัดหรือการเปล่ียนสภาวะแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ หมายถึงการวางแผนและการจัดการ
ตางๆ เพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสภาวะแวดลอม ซ่ึงครอบคลุมในทุกๆ เร่ืองท่ีมีผลกระทบ
กับผูสูงอายุ นับต้ังแตการกอสราง การออกแบบตกแตงภายใน การจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินชีวิต การใชชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ การมีสวนรวมทางสังคมในดานตางๆ เปนตน 
เพื่อใหผูสูงอายุมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาส่ิงใหม ซ่ึงจะนําไปสูส่ิงท่ีดีกวาและเหมาะสมกับกับ
ชวงวัยยิ่งข้ึน ซ่ึงมีหลักการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุท่ีตองคํานึงถึง
สภาวะแวดลอม 3 สวน ดังนี้ (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 2552)  
 1) สภาวะแวดลอมบุคคล เปนการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมใกลตัวท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ใชชีวิตประจําวัน เพ่ือใหผูสูงอายุเขาถึงและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับภาวะเส่ือม
ถอย การผิดปกติ และสภาพปญหาท่ีผูสูงอายุประสบอยู เชน ปญหาสายตา การทรงตัว ดานจิตใจ 
หรืออุปกรณท่ีทําใหผูสูงอายุไมสะดวกและอาจเกิดอันตรายได เปนตน 
 2) สภาวะแวดลอมทางสังคม เปนการจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืนได เชน การมีมุมเคร่ืองดื่มหรือมุมหนังสือ มุกเลนเกมสหมากรุก เปนตน รวมไปถึงการจัด
เฟอรนิเจอรใหเอ้ือในการสนทนากัน 
 3) สภาวะแวดลอมทางกายภาพ เปนการปรับเพื่อใหผูสูงอายุไดรับความปลอดภัยตอการใช
ชีวิตประจําวัน การใสใจรายละเอียดจะชวยปองกัน ลดและแกไขปญหาท่ีอาจเกิดกับผูสูงอายุได แต
ตองคํานึงถึงความแตกตางของผูสูงอายุแตละประเภทดวย เชน ผูสูงอายุท่ีมีความพิการ เปนตน 
  
 2.4.4 การออกแบบสภาพแวดลอมและท่ีพักอาศัยใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ  
 แนวคิดหลักของการออกแบบสภาพแวดลอมและท่ีพักอาศัยใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ ควร
คํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังนี้ (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 2552)  
 1) ใหคํานึงถึงความปลอดภัยทางกายภาพ เชน มีแสงสวางเพียงพอในบริเวณบันไดหรือ
ทางเขา มีราวจับในหองนํ้า พื้นกระเบ้ืองไมล่ืน อุปกรณปดเปดน้ําและลูกบิดเปดประตูไมตองออก
แรงมากนัก ประตูควรใชมือจับแบบกานโยก มีสัญญาณฉุกเฉินอยูบริเวณหัวเตียงหรือหองน้ํา หรือ
จุดตางๆ ในบาน เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถกดเรียกขอความชวยเหลือได และมีระบบตัดไฟชอตและ
ไฟฉุกเฉิน 
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 2) สามารถเขาถึงหรือใชงานไดงายข้ึน เชน มีทางลาดสําหรับรถเข็น การออกแบบตูใหมี
ขนาดพอดี ผูสูงอายุสามารถหยิบของไดสะดวก การเขาออกนอกบานในบานไมลําบากกับสภาพ
รางกายของผูสูงอายุ 
 3) สามารถสรางแรงกระตุนทางบวกใหผูสูงอายุได เชน เลือกใชสีทาบานท่ีเหมาะสม สีสัน
มีสวนชวยใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย ไมซึมเศรา กระตุนใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมตางๆ 
เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดใชความรูความสามารถกอประโยชนใหกับชุมชนไดอยางเต็มท่ี 
 4) ดูแลรักษางาย เชน ขนาดของบานท่ีไมควรใหญเกินไป หรือหองควรมีบานปดเปดได 
เพื่อความสะดวกในการดูแล สนามหญาอาจเปล่ียนเปนพุมไมเต้ีย เพื่อลดภาระในการดูแลลง  
 5) ลักษณะของบานพัก ควรเปนบานช้ันเดียวหรือมีหองนอนช้ันลาง ทางเขาบานควรมี
ระดับเดียวกับพื้นภายนอก ไมควรมีธรณีประตู มีบริเวณบานท่ีสามารถทําสวน เล้ียงสัตว หรือทํา
กิจกรรมเบาๆ ได พืชพันธุท่ีปลูกอาจเปนไมดอก ไมหอม ควรหลีกเล่ียงไมท่ีมีหนามหรือมียาง 
 6) หองนอนของผูสูงอายุ ควรมีหนาตางมองเห็นวิวทิวทัศนภายนอกได มีการระบายอากาศ
ท่ีดี พื้นหองใชสีสวางและบํารุงรักษาไดงาย ตูเส้ือผาควรเปนบานเลื่อน บริเวณหัวเตียงอาจติดต้ัง
สัญญาณฉุกเฉิน 
 7) หองน้ํา ประตูหองน้ําควรเปดออกสูดานนอก กวางประมาณ 1.5 – 2 เมตร เม่ือเปดประตู
ระดับพื้นภายใน – ภายนอกควรเทากัน พื้นผิวหองน้ําไมควรลื่น กอกน้ําควรเปนแบบกานโยก ผัก
บัวควรเปนชนิดแรงดันตํ่า และควรติดต้ังสัญญาณฉุกเฉิน สวมนั่งควรเปนชักโครก และควรมีราว
ยึดดานขางเพื่อใชพยุงตัว 
 นอกจากนั้นควรใหความสําคัญกับพื้นท่ีตางระดับ เชน ใชสีท่ีตัดกัน หรือพื้นผิวท่ีแตกตาง
กันอยางชัดเจน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจะชวยใหผูสูงอายุมีชีวิตอิสระ ลดการพึงพาผูอ่ืน เปน
เคร่ืองกระตุนใหผูสูงอายุตระหนักและพึ่งพาตนเองรวมทั้งทําประโยชนตอสังคมอยางเต็มศักยภาพ 
หากสภาพแวดลอมไมดีจะกอใหเกิดความเครียด ความไมสะดวกสบาย สับสนและจํากัดความ
เคล่ือนไหวของผูสูงอายุเม่ืออายุมากข้ึน ดังนั้นการออกแบบสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุจึงตองคํานึงถึงขอจํากัดของผูสูงอายุท่ีเกิดจากความเส่ือมของรางกาย และผลกระทบตอ
ผูสูงอายุดานสภาพแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2-7 ความจํากัดของผูสูงอายุและผลกระทบตอผูสูงอายุดานสภาพแวดลอม 
ความจํากัดของผูสูงอายุ ผลกระทบตอผูสูงอายุดานสภาพแวดลอม 

1.สายตายาว มองวัตถุในระยะใกลไมชัดเจน  
2.กระจกตาขุน ตองการแสงสวางมากกวาปกติเพ่ือใหการมองเห็น

ชัดเจน 
3.ความเขมของเปลือกตาลดลงแสงสวางมากขึ้น สีของวัตถุที่จะมองตองชัดเจนและเขมขนมากขึ้น 
4.เลนสตาเปนสีเหลือง การมองสีไมชัดเจนโดยเฉพาะสีนํ้าตาล ฟา เขียว มวง 

และ  สีเทาแกมแดง (Beiges) 
5.ตอกระจกเลนสขุน การจองมองทําไดลําบาก 
6.รูมานตาลดขนาดลง การปรับสายตาชาลง 
7.ลานสายตาแคบลง การมองเห็นแคบลง 
8.หูตึง ฟงเสียงไมชัดเจน 
9.การไดกลิ่นชา การสังเกตกลิ่นควัน แกส ที่ผิดปกติลดลง 
10.ญาณสัมผัสชา การไดรับสิ่งกระตุนลดลง 
11.อุณหภูมิรางกายตํ่า มีความไวตออุณหภูมิแวดลอมที่ตํ่าไดรับผลกระทบงาย 
12.ประสาทรับสัมผัสชา การตอบสนองตอสิ่งกระตุนการรักษาความสมดุลการ

ปองกันภัยใหตนเองทําไดชาลง 
13.ความแข็งแรงตึงตัวของกลามเนื้อลดลง การเปล่ียนอิริยาบถจากนั่งเปนยืนชา เดินลากเทา 

เหน่ือยงาย 
14.ขอติด ขึ้นบันไดลําบาก ตองการราวบันได บันไดตองเปน

ชวงๆ ประตูตองมีลูกบิด 
15.ความจําสั้น ลืมที่จะดูสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย เชน การลืมกุญแจ

ประตู การเปดแกส 
16.กลั้นปสสาวะไมไดอุจจาระลําบาก ตองการหองนํ้าที่สะดวกสบาย มีราวเกาะยึดในหองนํ้า 
17.ใชยาหลายอยาง ความดันโลหิตตําหนามืดบอยๆ หกลมงาย ตองการพ้ืนบานที่เรียบงาย โลง ไมลื่น ไม

ควรมีสิ่งของเกะกะ 

ท่ีมา: นพวรรณ จงวัฒนาและคณะ, 2541 อางใน วฑิูรย เหลียวรุงเรืองและคณะ, 2552) 
 
 นอกจากนี้ ยั ง มีการจําแนกสภาพแวดลอมไว  4  ประเภท  และระบุอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดโรค ไดแก 
 1) สภาพแวดลอมดานกายภาพ ส่ิงท่ีทําใหเกิดโรค ไดแก เสียง แสง ความรอน ความเย็น
และรังสี 
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 2) สภาพแวดลอมดานเคมี ส่ิงท่ีทําใหเกิดโรค ไดแก เคมีหลายชนิดท้ังท่ีเปนสารพิษและยา
รักษาโรค 
 3) สภาพแวดลอมดานชีวะ ส่ิงท่ีทําใหเกิดโรค ไดแก เช้ือโรคติดตอ หรือโรคติดตอเช้ือ 
 4) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ส่ิงท่ีทําใหเกิดปญหาสุขภาพอนามัย ไดแก ความ
หนาแนนของพลเมือง ความแออัดยัดเยียดของท่ีอยูอาศัย โครงสรางของสังคมและรายไดของ
ประชาชน  
 
 2.4.5 การจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการออกกําลังกาย (ธราดลและมณฑา, 2547) 
 สภาพแวดลอมขางตนยังเกี่ยวของกับการจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการออกกําลังกาย 
โดยเฉพาะการจัดส่ิงแวดลอมในระดับสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้จัดสวนสาธารณะ สนาม
และสถานท่ีนันทนาการใหเขาถึงไดงาย สะดวก สวยงามมีสุนทรียภาพ และปลอดภัย (Safe 
environment) 
 1) อนุรักษพื้นท่ีวางเปลา และจัดใหมีท่ีวิ่งเลนจํานวนมากๆ สําหรับเด็ก ใหอยูบริเวณท่ีพัก
อาศัย 
 2) ออกแบบท่ีพักอาศัยท่ีเนนการเดินทางดวยการเดินและการขี่จักรยานระหวางบาน 
โรงเรียน ท่ีทํางานและรานคา 
 3) ออกแบบการใชท่ีดินตองคํานึงถึงการใชงานแบบอเนกประสงค (Mix land use) 
กลาวคือ ใชเปนท่ีพักอาศัย รานคา โรงเรียน ท่ีทํางานอยูในละแวกเดียวกัน นอกจากนั้นตองจัดวาง
ตําแหนงของสถานท่ีสาธารณะตางๆ ของชุมชน เชน โรงเรียน ไปรษณีย หองสมุด พิพิธภัณฑ 
สวนสาธารณะ ศูนยชุมชนตางๆ ใหเหมาะสมและสะดวกสบาย เพื่อใหเอ้ือตอการเดินและการข่ี
จักรยานไปใชบริการสถานท่ีเหลานั้น 
 4) เสนทางเดินและข่ีจักรยานตองมีความปลอดภัย (Safe route) แวดลอมดวยตนไมและ
ไดรับการบํารุงรักษา และมีการเช่ือมโยงถนนเขากับทางเดินเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
 5) สรางและออกแบบเสนทางตองไมเอ้ือตอการใชรถยนต ยกเลิกท่ีจอดรถสาธารณะ ลด
พื้นผิวการจราจรสําหรับรถยนตใหนอยลง และเนนทางขามท่ีปลอดภัย 
 6) จัดแบงเขตพื้นท่ี (Zoning) สงเสริมและรณรงคการเดินและการข่ีจักรยาน จัดเขตพื้นท่ี
ปลอดรถยนต และรณรงคการใชบันไดแทนการใชลิฟตและบันไดเล่ือนในพื้นท่ีสาธารณะ เชน 
สถานีรถไฟใตดิน 
 ขอมูลขางตนสามารถนําไปจําแนกเพ่ือต้ังเกณฑหาพื้นท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ออกกําลังกายของผูสูงอายุ โดยต้ังนิยามใหแกพื้นท่ีสาธารณะในงานวิจัยเพื่อใหเปนไปตามขอบเขต



44 
 

ของงานวิจัย และนําขอมูลขางตนไปหาตัวแทนพื้นท่ีวางท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะใกลเคียง
หรือเหมาะสมกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึน 
 
 2.4.6 การออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ 
 ในหัวขอนี้มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับ
ผูสูงอายุ ดังนี้ 
 1) มาตรฐานสากลในการออกแบบอาคารสําหรับผูพิการ หรือทุพลภาพ และคนชรา 
 2) หลักการออกแบบอาคารท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ 
 
 2.4.6.1 มาตรฐานสากลในการออกแบบอาคารสําหรับผูพิการ หรือทุพลภาพ และคนชรา 
(Universal Design) (กุสุมา ธรรมธํารง, 2550 อางใน วิฑูรย เหลียวรุงเรืองและคณะ, 2552) 
 มาตรฐานสากลในการออกแบบอาคารสําหรับผูพิการ หรือทุพลภาพ และคนชรา 
(Universal Design) กลาวคือ Universal Design หรือการออกแบบที่เปนสากล เปนการออกแบบ
สภาวะส่ิงแวดลอมและผลิตภัณฑตางๆ อยางมีเหตุผล สะดวก ปลอดภัย และเสมอภาคในการใชงาน
ของทุกคน คําจํากัดความของ “Universal Design” หมายถึง Design of all spaces and products can 
be made useable by people of all ages and abilities (Center for Universal Design) หรือการ
ออกแบบพื้นท่ีใชสอยและผลิตภัณฑท่ีทุกคนสามารถใชไดดี โดยมีคํากลาวไววา “If a design works 
well for people with disabilities, it works better for everyone” หากการออกแบบใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและใชไดดีกับผูพิการ ส่ิงนั้นก็จะใชไดดีสําหรับทุกคนทุกกลุม โดยมีหลักในการ
ออกแบบ 7 หลักการ ในการออกแบบใหมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 1) มีความเสมอภาคในการใชสําหรับทุกคนในสังคม (Equitable Use) 
 2) สามารถยืดหยุนการใชงานไดงาย (Flexibility in Use) 
 3) เรียบงาย เขาใจการใชงานไดงาย (Simple and Intuitive) 
 4) สังเกตไดงาย (Perceptible Information) 
 5) ออกแบบใหสามารถแกไขส่ิงผิดพลาดในการใชงานได (Tolerance for Error) 
 6) เบาแรง (Low Physical Effort) 
 7) มีขนาดและท่ีวางเพื่อการเขาถึงและใชได (Size and Space for Approach and Use) 
 การใชแนวความคิด Universal Design มีความมุงหมายในการออกแบบเพ่ือใหการดําเนิน
ชีวิตของทุกคนงายข้ึน ดังนี้ 
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 1. Barrier Free Design การออกแบบท่ีพยายามกําจัดหรือตัดส่ิงท่ีเปนอุปสรรคกีดขวางการ
ใชงานของคนออกไปโดยมุงเนนไปท่ีเฉพาะแตละกลุมคน เชน ออกแบบหองน้ําในโรงเรียน
อนุบาล ท่ีจะตองไมล่ืน ขนาดอุปกรณตองเปนของเด็กใชโดยเฉพาะ 
 2. Accessible Design การออกแบบสภาวะแวดลอมและผลิตภัณฑตางๆ ใหทุกคนใช
ชีวิตประจําวัน ในความตองการข้ันพื้นฐานไดสะดวกโดยไมตองพึ่งพาคนอ่ืน 
 3. Design For All – An Inclusive Approach การออกแบบสภาวะแวดลอมและผลิตภัณฑ
ตางๆ โดยคํานึงถึงคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกความสามารถในการใชงาน (สมรรถภาพ) ท่ีแตกตางกัน 
 4. ส่ิงท่ีจําเปนในการออกแบบใหไดผลดี 6 ประการดังนี้ 
  1) ปลอดภัยในการใชงาน (Safety) 
  2) ใชไดสะดวก (Accessibility) 
  3) ใชประโยชนไดจริง (Usability) 
  4) ทุกคนสามารถมีไวใชได (Affordability) 
  5) ทนทานใชไดนาน (Sustainability) 
  6) มีความสวยงามนาใช (Aesthetic) 
 ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา หมายความวา สวนของ
อาคารท่ีสรางข้ึนและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารท่ีติดหรือต้ังอยูภายในและภายนอก
อาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2551) สําหรับคูมือปฏิบัติวิชาชีพนี้ ไดแบงเปน 4 สวน คือ 
 1) ขอกําหนดทางการออกแบบชุมชนเมือง (URBAN DESIGN CONSIDERATIONS) 
ไดแก สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร โดยเฉพาะองคประกอบในระดับชุมชนเมือง ซ่ึงจะเร่ิมแนะนํา
ตั่งแต ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคสําหรับคนพิการ ปาย และสัญลักษณ องคประกอบถนน ทางเดิน ทางเทา 
ทางลาดขอบถนน ทางลาดตัดขอบคันหิน ทางขามถนนท่ีจอดรถ ทางลาดภายนอกอาคารและภูมิ
ทัศนในระดับเมือง 
 2) ขอกําหนดการออกแบบทางสถาปตยกรรม (ภายในอาคาร ARCHITECTURAL 
DESIGN CONSIDERATIONS) ไดแก สภาพแวดลอมภายในอาคาร โดยเฉพาะองคประกอบทาง
สถาปตยกรรม ไดแก ทางลาดเขาสูอาคาร/ ภายในอาคารลิฟต โดยสาร ลิฟตยกสําหรับเกาอ้ีลอเล่ือน 
บันได ราวจับ ทางเขาอาคาร ประตูหนาตาง ทางเดินระหวางอาคาร และทางเช่ือมระหวางอาคาร 
หองน้ํา พื้นผิวตางสัมผัส 
 3) อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก อุปกรณประกอบอาคาร และส่ิงอํานวยความ
สะดวก (Equipment / Assistive devices) ท้ังท่ีเปนสวนหนึ่งของอาคาร เชน สัญญาณเตือนเหตุ
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ฉุกเฉิน สวิตช และปล๊ักไฟฟา และส่ิงอํานวยความสะดวก เชน เกาอ้ีลอ เพื่อใหผูใชคูมือสามารถ
เขาใจ และนําไปใชงานไดสมบูรณแบบข้ึน 
 4) ขอมูลประกอบท่ีจะทําใหผูใชคูมือเขาใจความเปนมามากข้ึนไดแก ขนาด ระยะ พื้นท่ีท่ี
เหมาะสม เสนทางและผังการเขาถึง ระบบขนสง อาคารประเภทตางๆ ปญหาและแนวทางการแกไข 
คนพิการ-สูงอายุ อักษรเบลลท้ัง 4 สวน ลักษณะการเขียนเปนแนวทางสรุปเปนขอๆ พรอมรูป
ภาพประกอบ หรือแบบขยาย  
 นอกจากนี้แลวยังมีสัญลักษณเพื่ออธิบายวาสภาพแวดลอม หรืออุปกรณเหลานั้นเหมาะสม
กับประชากรกลุมไหน โดยแบงเปน 5 ประเภทสัญลักษณ ไดแก สัญลักษณแทนการออกแบบเพ่ือ
ผูสูงอายุ สัญลักษณแทนการออกแบบเพื่อผูพิการทางรางกาย สัญลักษณแทนการออกแบบเพื่อผู
พิการทางการมองเห็น สัญลักษณแทนการออกแบบเพื่อผูพิการทางการไดยิน สัญลักษณแทนการ
ออกแบบเพื่อสตรีมีครรภซ่ึงสามารถออกแบบ ดัดแปลงใหเหมาะสมกับบริบทของส่ิงแวดลอมใน
พื้นท่ีนั้นๆ ไดเปนอยางดี ส่ิงแวดลอมดังกลาวไมใชแคสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical 
Environment) เทานั้น ยังหมายรวมถึงสภาพแวดลอมทางสังคม-เศรษฐกิจ (Socio- Economic 
Environment) อีกดวย  
 งานวิจัยช้ินนี้จะใชการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) ตามมาตรฐานขางตน ซ่ึงมี
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในแนวคิดถนนเพ่ือชีวิต (Street for life) โดย Elizabeth Burton and Lynne 
Mitchell (2006) (อางใน วิฑูรย เหลียวรุงเรืองและคณะ, 2552) กลาวคือผูสูงอายุจะใชส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีตั้งอยูระหวางบานหรือรานคาบอยๆ และจะไปสถานพยาบาลอยางสมํ่าเสมอโดย
หลักการออกแบบคือ การตั้งรานคา ปายรถเมล สถานพยาบาลและสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิในระยะ 10 
นาที หรือ 800 เมตร ของการเดินเทาซ่ึงเปนการคํานวณระยะการเดินทางตามคนหนุมสาว เพราะ
โดยท่ัวไปแลวผูสูงอายุประมาณ 75 ปจะใชเวลาประมาณ 10 – 20 นาทีในการเดิน 400 – 500 เมตร 
และผูสูงอายุไมสามารถเดินติดตอกันนานเกิน 10 นาทีโดยไมพักได ดังนั้นหลักการออกแบบเพื่อให
เขาถึงไดงานควรมีลักษณะดังนี้ 
 1) ท่ีอยูอาศัยไมควรอยูหางจากบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน รานอาหาร ท่ี
ทําการไปรษณีย ธนาคาร คลินิกสุขภาพ หองน้ําสาธารณะ ท่ีนั่งสาธารณะและปายรถประจําทางเกิน 
500 เมตร สถานท่ีท่ีควรอยูไมหางจากท่ีอยูอาศัยรองลงมา เชน สวนสาธารณะ สถานท่ีพักผอน
หยอนใจ หองสมุด คลินิกหมอฟน รานแวนตา สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ สมาคม ส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ ท่ีนั่งและหองน้ําสาธารณะควรอยูไมเกิน 800 เมตร ดังภาพแสดง 
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ภาพ 2-3 ระยะทางท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ 

 2) ทางเขาไปสูอาคารหรือสถานท่ีตางๆ ควรจัดใหเห็นอยางชัดเจนและจําไดงาย 
 3) ธรณีประตูของสถานท่ีตางๆ ควรอยูระดับเดียวกับพื้นท่ีตั้ง 
 4) จัดวางเกาอ้ีสาธารณะทุก 100 – 125 เมตร 
 5) ถนนแตละสายควรติดตอกัน มองเห็นไดชัดเจนและมีทางแยกท่ีไมสับสน 
 6) พื้นควรเรียบและมีความกวาง 2 เมตร 
 7) ควรใชทางลาดท่ีไมชันในบริเวณท่ีมีการเปล่ียนระดับพื้นมากกวาใชข้ันบันได 
 8) ควรจัดใหมีท้ังทางลาดและบันไดในบริเวณท่ีมีการเปล่ียนระดับพื้นมาก 
 9) พื้นตางระดับ ควรจัดใหมีราวจับ ทําพื้นไมล่ืน ไมใชสีท่ีสวางเกินไปและควรแสดง
ตําแหนงใหเห็นอยางชัดเจน   
 การศึกษาในเร่ืองระยะทางท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะ
สําหรับผูสูงอายุ ยังเกี่ยวของกับการเขาถึงกิจกรรมของผูสูงอายุซ่ึงมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัด
ทางสัญจรดวยการวิเคราะหหวงโซการเดินทาง (Travel chain analysis) เพื่อใหแตละจุดท่ีผูสูงอายุ
เดินทางผานเปนไปดวยความสะดวกและปลอดภัย จากตัวอยางของโครงการการปรับปรุงส่ิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ กรณีศึกษาโรงพยาบาล (Hong  Kong Architectural 
Services Department, 2004 อางใน ไตรรัตน จารุทัศน, 2552) พบวาการวิเคราะหหวงโซการ
เดินทางสามารถนํามาใชตั้งแตท่ีอยูอาศัยของแตละบุคคลจนถึงพื้นท่ีสาธารณะ ยานพาหนะและ
อาคารสถานที่สวนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีความแตกตางกันตามบริบทของผูใชสอย ลักษณะความเปนอยู
สังคมและวัฒนธรรมในแตละพื้นท่ี เชนถาเปนพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีอยูอาศัยของ
แตละบุคคล อาจเปนอาคารชุดในเมือง ถนน ฟุตบาท ทางเดินในพื้นท่ีสาธารณะก็เปนชุมชนเมือง 
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ยานพาหนะก็เปนระบบขนสงมวลชนประเภทตางๆ ซ่ึงอาจครอบคลุมถึงระบบรถไฟฟาดวยก็ได 
ในขณะท่ีจังหวัดอ่ืนท่ีอยูอาศัยของแตละบุคคลอาจเปนบานพักนอกเมือง ถนน ฟุตบาท ทางเดินใน
พื้นท่ีสาธารณะก็เปนชุมชนชนบท ยานพาหนะก็เปนยวดยานในทองถ่ิน เชน รถสองแถว เปนตน 
ฉะนั้นการวิเคราะหหวงโซการเดินทางจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดแนวทางการออกแบบ
ท่ีเหมาะสม 
 ตัวอยางการวิเคราะหหวงโซการเดินทาง (Travel chain analysis) 
ท่ีพักสวนตัว > ถนน > ระบบขนสงสาธารณะ > โรงพยาบาล 
 โดยในแตละหวงโซการเดินทางอาจมีหวงโซการเดินทางยอย  ซอนภายใตหวงโซการ
เดินทางใหญ (Mini travel chain) เชนในแตละอาคารก็จะมีหวงโซการเดินทางยอย เชน  
..... ปายรถประจําทาง > ทางเดิน ทางเทา > โถงทางเขา > บันไดทางเขา/ทางลาด > โถงดานหนา > 
แผนกประชาสัมพันธ/เวชระเบียน > ท่ีนั่งพักคอย > หองน้ํา > (ลิฟต/ทางเดิน/บันได/ทางลาด) > 
หองตรวจตางๆ > ท่ีนั่งพักคอย > ฝายการเงิน/รับยา > เดินทางกลับ ...... เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2-4 ข้ันตอนการใชอาคาร 
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 2.4.6.2 หลักการออกแบบอาคารท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ 
 ในการใชหลักในการออกแบบอาคารท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
ปรับปรุงบริเวณพ้ืนท่ีอาคารท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีออกกําลังกายของผูสูงอายุ เชน บริเวณใตอาคาร 
ทางเช่ือมตอไปยังทางเดินหรือหองน้ํา เปนตน โดยใชขอมูลจากการสํารวจสรีระและขนาดรางกาย
ผูสูงอายุเปนฐานในการออกแบบ ไดแก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2552) 
 1) ทางลาด  
 - พื้นผิวตองใชวัสดุไมล่ืน 
 - ควรพื้นท่ีบริเวณหนาทางลาดเปนท่ีวางยาว วัดจากดานหนาของทางลาดแลวมีระยะไม
นอยกวา 1.50 ม. 
 - ทางลาดท่ีมีความยาวต้ังแต 2.50 ม. ข้ึนไป ตองมีราวจับท้ังสองขาง 
 - ถาความยาวทางลาดนอยกวา 6 ม. ตองมีความกวางอยางนอย 0.9 ม. 
 - ทางลาดดานท่ีไมมีผนังกั้น ใหยกขอบสูงจากพ้ืนผิวของทางลาดไมนอยกวา 15 ซม. มีราว
กันตก 
 - อัตราสวนของทางลาดท่ีเหมาะสมอยูท่ี 1:12 ไปจนถึง 1:20 หมายความวา เพื่อไมใหชน
จนเปนอันตราย หากพ้ืนท่ีสูงตางกัน 1 ม. ทางลาดควรจะยาวต้ังแต 12-20 ม. 
 - ในจุดท่ีพื้นท่ีมีการเปล่ียนระดับไมเกิน 20 มม. พื้นลาดท่ีเช่ือมพื้นท่ีตางระดับเขาดวยกัน
ควรมีความชันไมเกิน 45 องศา 
 - ราวจับตองสูงจากพื้น 80-90 ซม. ทําดวยวัสดุเรียบ ม่ันคงแข็งแรง มีลักษณะกลม โดยมี
เสนผานศูนยกลางต้ังแต 3-4 ซม. 
 - ราวจับตองยาวตอเนื่องกัน ปลายราวควรยื่นเลยจากจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของทางลาด 
30-40 ซม. 
 - ควรใชสีใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวางพื้นผิวของทางลาดกับพื้นของจุด
เช่ือมตอ และระหวางพื้นทางลาดกับผนังท่ีติดกับทางลาด 
 2) บันได 
 - หลีกเล่ียงบันไดเวียน 
 - ข้ันบันไดควรเปนแบบเดียวกัน มีระยะเทากันในทุกระดับช้ัน 
 - ความกวางไมนอยกวา 0.90 ม. สําหรับบันไดทางเดียว และไมนอยกวา 1.50 ม. สําหรับ
บันไดท่ีตองการใหเดินสวนกันได 
 - ลูกตั้งสูงต้ังแต 12-15 ซม. และไมเปดโลง 
 - ลูกนอนกวางไมนอยกวา 28 ซม. 
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 - พื้นผิวเรียบ ไมล่ืน 
 - จมูกบันไดตองไมมีขอบแหลมคม และมีระยะเหล่ือมระหวางข้ันไมเกิน 2 ซม. 
 - มีชานพักเปนระยะ ความกวางของชานพักไมนอยกวา 1.20 ม. 
 - มีราวจับท้ังสองขางยาวตอเนื่องกัน ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ลักษณะกลมมน ความสูงจากพ้ืน
ประมาณ 80-90 ซม. 
 - ถาบันไดกวางกวา 3 ม. ควรติดต้ังราวจับตรงกลางเพ่ิมอีกราว 
 - ราวจับบันไดควรยาวเลยดานลางสุดและดานบนสุดของบันได 30-40 ซม. 
 - ควรทําพื้นผิวตางสัมผัสไวบริเวณกอนข้ึนบันไดและส้ินสุดบันได 
 3) ทางเชื่อมระหวางอาคาร 
 - มีความกวางไมนอยกวา 0.90 ม. สําหรับทางเดินท่ีไมมีการสวนกัน และ 1.50 ม. สําหรับ
ทางเดินท่ีเดินสวนกันได 
 - มีปายบอกทางท่ีชัดเจน และใชสัญลักษณเปนสากล เขาใจไดตรงกัน 
 - ควรมีกันสาดบริเวณพ้ืนท่ีหนาทางเขา และมีระบบระบายนํ้าท่ีดี เพื่อปองกันไมใหพื้นท่ี
เปยกล่ืน 
 - ทอหรือรางระบายน้ําบนพ้ืนตองมีฝาปดสนิท ถาเปนฝาแบบตะแกรง ขนาดของชอง
ตะแกรงตองกวางไมเกิน 1.3 ซม. 
 - ถาพื้นอาคารปูพรมหรือแผนพรมยาง ตองยึดกับพื้นใหเรียบรอย ความหนาของพรมไม
เกิน 1.3 ซม. 
 - ทางสัญจรและทางเชื่อมระหวางอาคาร ควรอยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคาร
ในกรณีท่ีอยางระดับตองมีทางลาดท่ีข้ึนลงไดสะดวก 
 - ทางเช่ือมระหวางอาคารตองมีผนังหรือราวกันตกท้ังสองดาน 
 - ถาทางเดินหรือทางเช่ือมนั้นมีทางหักเล้ียว 180 องศา แมจะเปนทางเดินแบบเดินทีละคน
ควรเผ่ือความกวางไวอยางนอย 1.20 ม. สําหรับกรณีของผูสูงอายุท่ีใชวีลแชร 
 - ในจุดท่ีเปนทางแยกหรือทางเล้ียวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส 
 - หากมีปายสัญลักษณแขวนไวระหวางทาง ควรติดต้ังท่ีความสูงไมนอยกวา 2 ม. จากพ้ืน 
 4) ประตู 
 - เปด-ปด ไดงาย สามารถเปด-ปด ไดโดยใชการเคล่ือนไหวเพียงเล็กนอยและทําไดโดยตัว
คนเดียว 
 - ชองประตูกวางอยางนอย 0.90 ม. 
 - ไมควรมีการเปล่ียนระดับพ้ืนท่ีประตู และไมควรมีธรณีประตู 
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 - อุปกรณในการใชงานประตูอยางกลอนและราวจับ ควรเลือกแบบที่สามารถใชงานไดดวย
มือเพียงขางเดียว 
 - ประตูแบบท่ีเหมาะท่ีสุดคือ ประตูเปด-ปดอัตโนมัติ ท่ีมีปุมกดใหผูสูงอายุสามารถควบคุม
การเปด-ปดประตูไดดวยตัวเอง สวนประตูหมุนเปนประตูแบบท่ีควรหลีกเล่ียง ถาจําเปนตองใช 
ควรติดต้ังประตูสํารองไวใกลกัน 
 - กรณีท่ีเปนประตูแบบบานเปด ผลักเขา-ออก เม่ือเปดออกสูทางเดินแลวตองมีพื้นท่ีวาง
กวางยาวไมนอยกวา 1.50 ม. และไมควรติดต้ังอุปกรณชนิดท่ีบังคับใหบานประตูปดไดเองเพราะ
ประตูอาจกระแทกผูใชได 
 - กรณีท่ีเปนประตูแบบบานเล่ือน ใหมีมือจับในแนวดิ่งท้ังสองดานของประตู ปลาย
ดานลางของมือจับอยูสูงกวาพื้นไมเกิน 0.80 ม. ปลายดานบนสูงจากพื้นไมเกิน 1 ม. 
 - กรณีท่ีเปนประตูกระจกหรือประตูเคลือบเงา ตองมีการติดเครื่องหมายหรือแถบสีท่ี
สังเกตเห็นไดชัด ในระดับความสูง 1.40-1.50 ม. 
 - อุปกรณเปด-ปดประตูชนิดกานบิดหรือแกนผลักควรอยูสูงจากพื้น 1-1.20 ม. 
 - ไมควรใชมือจับประตูแบบกลมมน 
 - ประตูและขอบประตูควรทาสีใหตัดกับสีของพ้ืนผนัง เพื่องายตอการมองเห็น 
 5) หองน้ํา 
 - ตามสถานท่ีสาธารณะตองจัดใหมีหองสวมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการอยางนอย 1 หอง 
ซ่ึงคนปกติก็สามารถใชบริการไดดวย 
 - พื้นหองน้ําควรมีระดับเสมอกับภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมีทางลาด 
 - ภายในหองน้ําตองมีพื้นท่ีใหวีลแชรหมุนกลับตัวไดในรัศมีไมนอยกวา 0.75 ม. 
 - วัสดุท่ีใชทําพื้นควรเปนวัสดุท่ีไมล่ืน กันน้ํา ทําความสะอาดงาย และใชสีท่ีแตกตาง
ระหวางกําแพงกับพื้น 
 - ตองมีระบบระบายน้ําท่ีดี ไมใหมีน้ําขัง 
 - ประตูหองน้ําท่ีเหมาะท่ีสุดคือประตูแบบบานเล่ือน ถาเปนแบบบานเปด ควรอยูใน
ลักษณะเปดออกสูดนนอก และมีความกวางไมต่ํากวา 0.90 ม. 
 - ควรมีมือจับท้ังสองดานของประตู 
 - สามารถปลดลอกไดจากภายนอก ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนกับผูสูงอายุ 
 - ภายในหองน้ํา ควรมีปุมหรือสัญญาณฉุกเฉินเพื่อขอความชวยเหลือจากภายนอกได 
 - โถสวมท่ีใชควรเปนแบบนั่ง อยูสูงจากพื้น 0.45-0.50 ม. มีพนักพิงหลัง และเปนแบบยึด
ติดกับผนัง 
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 - เพื่อความสะดวกในการใชงานของผูสูงวัย ควรใชท่ีกดชักโครกแบบกานโยกมากกวา
แบบปุม 
 - ติดต้ังท่ีแขวนกระดาษชําระในระยะเอ้ือมถึง โดยอยูสูงจากพื้นต้ังแต 0.55-1.20 ม. 
 - มีราวจับท้ังในแนวนอนและแนวดิ่ง โดยราวจับแนวนอนอยูสูงจากพ้ืน 0.65-0.70 ม. และ
ยื่นลํ้าออกมาทางดานหนาโถสวมอีก 0.25-0.30 ม. สวนราวจับในแนวดิ่งนั้น ใหมีความยาววัดข้ึน
จากปากราวจับแนวนอนอีกอยางนอย 0.60 ม. 
 - ความสูงจากพื้นจนถึงขอบบนของอางลางมือควรอยูระหวาง 0.75-0.80 ม. 
 - ถาเปนไปได ใหเลือกใชกอกน้ําชนิดกานโยกหรือแบบอัตโนมัติ 
 - ใตอางไมควรใชเปนท่ีเก็บของ ควรปลอยเปนท่ีวางเพ่ือใหผูสูงอายุท่ีใชวีแชรสามารถเขา
ไปใชอางลางมือไดสะดวก 
 6) ปาย 
 - ขอความหรือสัญลักษณท่ีใชตองชัดเจน และส่ือความหมายไดเปนท่ีเขาใจ 
 - พื้นปายควรใชสีน้ําเงินหรือสีขาว สวนตัวอักษรหรือสัญลักษณบนปายใหเปนสีขาวหรือสี
น้ําเงิน ข้ึนอยูกับสีพื้น 
 จากการสํารวจพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเบ้ืองตน พบวาพื้นท่ีสาธารณะ
สวนใหญมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีกลาวมาขางตนแลว เพียงแตไมไดตามมาตรฐาน
การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) และหลายแหงมีส่ิงอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะ
เกาอ้ีและโตะสาธารณะท่ีไมเพียงพอกับจํานวนผูสูงอายุท่ีมาออกกําลังกาย สวนหองน้ําสาธารณะ
โดยสวนใหญแลวไมสะอาด มืด พื้นมีระดับหรือมีข้ันบันได พื้นปูดวยกระเบ้ืองล่ืน อุปกรณใน
หองน้ํามักชํารุดขาดการบํารุงรักษาและไมมีราวจับพยุงตัวสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ รวมท้ังขนาด
หองน้ําสวนใหญแคบและประตูเปดเขาไมไดเปดออก บางแหงประตูหองน้ําก็แคบดวย งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของจากโครงการจัดทําสุขาสาธารณะตนแบบสําหรับผูสูงอายุและผูพิการจึงควรนํามาเปน
แนวทางในการปรับปรุงหองนํ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะที่ไดคัดเลือกเอาไวตอไป ซ่ึงจากขอมูลโครงการ
ดังกลาว พบวามาตรฐานและแนวทางในการออกแบบหองน้ํา – หองสวมสาธารณะท่ีเหมาะสําหรับ
ผูใชทุกกลุม มีสวนประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1) แสงสวางท่ีเพียงพอ โดยมีแสงสวางอยางตํ่า 150 ลักซ 
 2) วัสดุปูพื้นหองน้ําตองไมล่ืน ในท่ีนี้ใชพื้นกระเบ้ืองเคลือบชนิดกันล่ืนและพื้นหองน้ําตอง
มีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมีลักษณะเปนทางลาดและไมมีธรณีประตู 
ท้ังนี้พื้นหองน้ําตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายนํ้าท้ิงเพื่อท่ีจะไมใหมีน้ําขังบนพ้ืน 
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 3) ควรมีราวจับยึดกันหกลมและชวยในการพยุงตัว ติดบริเวณดานชิดผนังเปนราวจับใน
แนวนอนและแนวดิ่ง ราวจับแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 70 เซนติเมตร แตไมเกิน 90 
เซนติเมตร โดยราจับท่ีติดต้ังทําดวยวัสดุผิวเรียบ มีความม่ันคงแข็งแรง โดยมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 30 – 45 มิลลิเมตร 
 4) ประตูของหองท่ีตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางไดไมนอย
กวา 90 องศาหรือเปนแบบบานเล่ือน 
 5) ท่ีอาบน้ําควรใชแบบฝกบัว จะปลอดภัยกวาแบบอางอาบน้ําหรือจะจัดไวท้ัง 2 แบบก็ได
โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ ที่อาบน้ําแบบฝกบัวมีขนาดความกวางสุทธิไมนอยกวา 110 เซนติเมตร 
และความยาวสุทธิไมนอยกวา 120 เซนติเมตร มีท่ีนั่งสําหรับอาบน้ําท่ีมีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 
45 เซนติเมตร แตไมเกิน 50 เซนติเมตร ฝกบัวควรเปนแบบท่ีปรับระดับและถอดได และติดต้ังไวท่ี
ความสูงจากพ้ืนไมเกิน 160 เซนติเมตร ส่ิงของเคร่ืองใชสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 30 เซนติเมตร แตไม
เกิน 120 เซนติเมตร 
 6) มีอางลางมือท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้คือ ใตอางลางมือไปจนถึงขอบอางเปนท่ีวางและขอบ
อางตองอยูในตําแหนงท่ีผูสูงอายุเขาประชิดไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง มีความสูงจากพื้นถึงขอบบน
ของอางไมนอยกวา 75 เซนติเมตร แตไมเกิน 80 เซนติเมตร และมีราวจับในแนวนอนทั้งสองขาง
ของอาง กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือระบบอัตโนมัติ 2 – 33 
 7) มีโถสวมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืนไมนอยกวา 40 เซนติเมตร แตไมกิน 50 เซนติเมตร มี
พนักพิงหลังและท่ีปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอ่ืนท่ีผูสูงอายุสามารถใชได
อยางสะดวก มีดานขางดานหน่ึงของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากก่ึงกลางโถสวมถึงผนัง
ไมนอยกวา 45 เซนติเมตร แตไมเกิน 50 เซนติเมตร 
 8) ติดต้ังระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียง ใหผูท่ีอยูภายนอกแจงภัยแกผูทุพพลภาพ คน
พิการและผูสูงอายุ และใหผูสูงอายุแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองน้ํา 
โดยมีปุมกดหรือปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางาน ซ่ึงติดต้ังอยูในตําแหนงท่ีสามารถใชงานไดสะดวก 
 
 โครงการจัดทําสุขาสาธารณะตนแบบสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ สามารถแบงสุขา
สาธารณะออกเปน 2 ประเภท ไดแก Type A และ Type B ดังน้ี 
 Type A เปนหองน้ํารวมใชไดท้ังชายและหญิง โดยปรับใหหองสุขามีพื้นท่ีมากข้ึน เชน ทํา
การตัดสวนถังน้ํากออิฐฉาบปูนออกไปเพ่ือเปนการลดอุบัติเหตุและเปล่ียนใหใชฝกบัวแทน และจัด
ใหมีท่ีจอดรถเข็นเพื่อใหผูสูงอายุและผูพิการสามารถเคล่ือนยายตัวสูโถชักโครกไดงายมากข้ึนและ
ติดต้ังราวจับท่ีสามารถพับไดเพื่อใหสะดวกตอการใชงาน 
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ภาพ 2-5 แบบหองสุขา Type A  
 
 Type B เปนการจัดหองสุขาโดยยุบจาก 2 หองรวมเปน 1 หอง จากเดมิท่ีเคยแบงยอย เชน 
ในจุดท่ีเปนหองน้ําสาธารณะท่ัวไป หองน้าํประเภทนี้ไดทําการปรับปรุงโดยจัดใหมีท่ีจอดรถเข็น
เพื่อใหผูสูงอายุและผูพกิารสามารถเคล่ือนยายตัวสูโถชักโครกไดงายยิ่งข้ึน รวมถึงมีการตดต้ังราว
จับท่ีสามารถพับไดเพื่อใหสะดวกตอการใชงานเชนเดียวกับ Type A ซ่ึงมีขอแตกตางกันคือ Type B 
ไดมีการจดัเตรียมหองน้ําหองยอยๆ เปนหองน้ําสําหรับผูสูงอายุและผูพิการท่ีพอชวยเหลือตนเอง
โดยไมตองใชรถเข็นไวดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพ 2-6 แบบหองสุขา Type B 
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 ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุมีความสัมพันธกับขอมูลพื้นฐานเก่ียว
ผูสูงอายุ การออกกําลังกาย และสภาพแวดลอมในการสรางแนวทางหรือขอเสนอแนะในจัดการ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมเพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึง
นําไปใชในการออกแบบปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการจัดสภาพแวดลอมในพื้นท่ี
สาธารณะท่ีผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกายตอไป  
 


