
 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 จากผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ในบทท่ี 4 ได
เสนอวา สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุควรเปนอยางไร และ
สังเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอตอไป คือ การออกแบบพื้นท่ีสาธารณะใหเหมาะสมกับการ
ออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหมควรเปนอยางไร ในบทท่ี 5 นี้จึงนําเสนอ
เนื้อหา ไดแก สรุปผลการศึกษา พิสูจนสมมติฐาน การอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 งานวิจัยเร่ืองสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในพื้นท่ี
สาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการอกกําลังกายของ
ผูสูงอายุในพื้นท่ีสาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประกอบไปดวย สภาพแวดลอม 3 ประการ 
ไดแก  
 1) สภาพแวดลอมบุคคล ควรทําการปรับสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของคือ การเพ่ิมพื้นท่ีออก
กําลังกายใหอยูใกลบานหรือชุมชนและการจัดใหมีการติดตอญาติ/พี่นองไดสะดวกหรือใกลชิดกับ
บุตรหลานซ่ึงผูสูงอายุมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมนี้ 
 2) สภาพแวดลอมทางสังคม ควรทําการปรับสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของคือ การจัดใหมีพื้นท่ี
พักผอนหยอนใจและการจัดใหมีพื้นท่ีประชุมพบปะพูดคุยทํากิจกรรมทางสังคม ศาสนาและ
นันทนาการตางๆ 
 3) สภาพแวดลอมทางกายภาพ ควรทําการปรับสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ไดแก การ
ออกแบบทางเดินใหปลอดภัย การจัดใหมีปายสัญลักษณเตือนเพ่ือความปลอดภัย การจัดโซนออก
กําลังกายใหแยกกับโซนจอดรถ การจัดใหมีทางมาลาย การจัดใหมีพื้นทางเดินและสนามท่ีเรียบ ไม
ขรุขระ ไมล่ืน การจัดใหมีเฟอรนิเจอรท่ีไดมาตรฐาน และการจัดใหมีหองน้ําท่ีปลอดภัย โดย
คํานึงถึง พื้นหองน้ํา ประตูและสุขภัณฑท่ีไดมาตรฐาน 
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 การจัดสภาพแวดลอมขางตนเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพซ่ึงจากผลการสํารวจพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม พบวา พื้นท่ีสาธารณะท่ีผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกายสามารถแบงไดเปน 2 
ประเภท ไดแก 
 1) พื้นท่ีสาธารณะท่ีไดมีการจัดเตรียมไวเพ่ือการออกกําลังกาย ไดแก สวนสาธารณะและ
สนามกีฬา  
 2) พื้นท่ีสาธารณะท่ีไมไดมีการจัดเตรียมไวเพื่อการออกกําลังกาย ไดแก วัด ขวงเมือง 
สนามกีฬาชุมชนและโรงเรียน 
 จากผลการศึกษาพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกาย พบวา พื้นท่ี
สาธารณะประเภทท่ี 1 มีลักษณะ ดังนี้คือ ควรมีพื้นท่ีโลงขนาดใหญสําหรับการออกกําลังกาย 20 -
30 คน/สนาม มีอุปกรณออกกําลังกาย มีพื้นที่กลางแจงสําหรับการออกกําลังกาย เสนทางเดินหรือวิ่ง
และข่ีจักรยาน และผูสูงอายุท่ีมาออกกําลังกายมาจากหลายพ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม สวนพื้นท่ีสาธารณะประเภทท่ี 2 มีลักษณะ ดังนี้คือ ควรมีพื้นท่ีโลงขนาดเล็กสําหรับการ
ออกกําลังกาย 5 – 10 คน/สนาม มีพื้นท่ีกลางแจงท่ีสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลาย เชน จัด
นิทรรศการ เปดรานคาช่ัวคราว พื้นท่ีออกกําลังกาย เปนตน ซ่ึงแตกตางจากพื้นท่ีสาธารณะประเภท
ท่ี 1 คือไมมีอุปกรณออกกําลังกาย และผูสูงอายุท่ีมาใชบริการออกกําลังกายสวนใหญอยูในแหลง
ชุมชนท่ีอยูในละแวกเดียวกับพื้นท่ีสาธารณะประเภทนี้และเดินทางมาไดงายและสะดวกกวา ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาพบวาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ไดแก สภาวะ
แวดลอมบุคคล สภาวะแวดลอมสังคม และสภาวะแวดลอมทางกายภาพ การศึกษายังพบวาผูสูงอายุ
ท่ีไปใชบริการออกกําลังกายในพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีความตองการในการ
จัดหรือปรับสภาพแวดลอมท่ีเหมือนกัน เพียงแตประเภทพ้ืนท่ีสาธารณะมีความแตกตางทางดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม กลาวคือ พื้นท่ีสาธารณะประเภทที่ 1 มีการจัดเตรียมพื้นท่ี
สาธารณะไวสําหรับออกกําลังกายโดยเฉพาะ ซ่ึงจะมีการออกแบบสถานท่ีและส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่พรอมสําหรับผูมาออกกําลังกายท้ังในเร่ืองเวลาและสถานที่ คือผูสูงอายุสามารถมาออก
กําลังกายในพ้ืนท่ีสาธารณะประเภทนี้ไดเกือบตลอดเวลา สวนพ้ืนท่ีสาธารณะประเภทท่ี 2 ไมไดถูก
จัดเตรียมไวเพื่อการออกกําลังกายโดยเฉพาะ แตข้ึนกับขอกําหนดและเง่ือนไขของสถานท่ีและ
กิจกรรมของพื้นท่ีนั้นๆ กลาวคือ กรณีพื้นที่ออกกําลังกายอยูในวัด การออกกําลังกายของผูสูงอายุจะ
ข้ึนอยูกับวันและเวลาท่ีวัดมีการจัดกิจกรรมของชุมชน หากวัดจัดกิจกรรมตางๆ ผูสูงอายุก็จะเตรียม
เขารวมงานหรือทําบุญซ่ึงหมายความวาผูสูงอายุจะตองหยุดกิจกรรมออกกําลังกายตามกําหนดการ
ของวัด กรณีพื้นท่ีออกกําลังกายอยูในขวงเมืองก็เชนกันการออกกําลังกายข้ึนอยูกับวันและเวลาท่ีมี
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การจัดกิจกรรมของเมือง ซ่ึงพื้นท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเปนพื้นท่ีตั้งสําหรับเวทีการแสดง รานคา
หรือท่ีจัดนิทรรศการและอ่ืนๆ และกรณีพื้นท่ีออกกําลังกายอยูในโรงเรียน การออกกําลังกายตอง
ข้ึนอยูกับชวงเวลาที่เปดหรือปดโรงเรียนและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เชน กําหนดปดโรงเรียน
เวลา 18:00 น. ทุกคนท่ีอยูในโรงเรียนตองทยอยกันออกตามเวลาท่ีกําหนด หากมีการจัดกิจกรรม
พื้นท่ีออกกําลังกายอาจมีการเปล่ียนแปลงเปนพื้นท่ีตั้งเวทีการแสดง รานคา หรือท่ีจัดนิทรรศการ
และอ่ืนๆ สวนกรณีสนามกีฬาชุมชนใจแกว พบวา พื้นท่ีออกกําลังกายมีการเปล่ียนแปลงกลายเปน
ตลาดนัดชุมชน ซ่ึงในวันนั้นผูสูงอายุตองหยุดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อใหคนในชุมชนไดใช
สถานท่ี  
 อยางไรก็ตามจากผลการศึกษา พบวาพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกาย
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมยังขาดการจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุ   เชน ท่ีนั่งพักผอน ศาลาพักผอนท่ีมีโตะและเกาอ้ี ซ่ึงพื้นท่ีสาธารณะบางแหงมีการ
จัดเตรียมไวแตไมเพียงพอ บางแหงจัดเตรียมไวแตไมไดขนาดท่ีเหมาะสมกับสัดสวนรางกายมนุษย
และชํารุดทรุดโทรม เปนตน และพบวาพื้นท่ีสาธารณะสวนใหญมีหองน้ําจัดเตรียมไวแตสกปรก 
มืด ขาดการบํารุงรักษา สุขภัณฑไมเหมาะสม พื้นทางเดินตางระดับและไมมีราวจับพยุงตัวซ่ึงอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได นอกจากนี้การเดินทางมายังพื้นท่ีออกกําลังกายบางแหงยังขาดความปลอดภัย 
ขาดทางมาลายและสัญญาณการขามถนนท้ังสองประเภท  
 จากผลการศึกษาสภาพแวดลอมของพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกาย
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จึงมีความจําเปนและตองเรงดําเนินการใหมีการจัดสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุในชุมชน อันจะนําไปสู
คุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมท่ียังยืนตอไป 
 
5.2 พิสูจนสมมติฐาน 
 สมมติฐาน คือสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุ จะสนับสนุน
ใหผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีสุขภาพดี และปลอดภัย จากขอมูลเทศบาลนครเชียงใหม 
กันยายน ป 2553 พบวามีผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 5,063 คน แตมีจํานวน
ผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายประมาณ 480 คน หรือประมาณ 10% ของผูสูงอายุท่ีอยูในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจและผลการศึกษาซ่ึงพบวาการจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย
และส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ เชน ท่ีนั่งพักผอน ศาลาพักผอนท่ีมีโตะและเกาอ้ี ซ่ึง
พื้นท่ีสาธารณะบางแหงมีการจัดเตรียมไวแตไมเพียงพอ บางแหงจัดเตรียมไวแตไมไดขนาดท่ี
เหมาะสมกับสัดสวนรางกายมนุษยและชํารุดทรุดโทรม เปนตน และพบวาพื้นท่ีสาธารณะสวนใหญ
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มีหองน้ําจัดเตรียมไวแตสกปรก มืด ขาดการบํารุงรักษา สุขภัณฑไมเหมาะสม พื้นทางเดินตางระดับ
และไมมีราวจับพยุงตัวซ่ึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได นอกจากนี้การเดินทางมายังพื้นท่ีออกกําลังกาย
ยังขาดความปลอดภัย หากมีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมในพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูสูงอายุไปใชบริการ
ออกกําลังกายและมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกรวมท้ังการเขาถึงใหสะดวกหรือใกลกับท่ี
อยูของผูสูงอายุก็อาจทําใหมีจํานวนผูสูงอายุมาออกกําลังกายมากข้ึน การจัดสภาพแวดลอมสถานท่ี
สาธารณะซ่ึงอยูใกลแหลงท่ีอยูอาศัยของชุมชน เชน โรงเรียน วัด สวนใหญมีความรมร่ืน มีผูคน
พลุกพลานหรือมีเจาหนาท่ีดูแลความปลอดภัย ความสะอาด มีหองน้ํา มีท่ีนั่งพัก ศาลาหรือใตถุน
อาคารสําหรับหลบฝนและมีลานโลงสําหรับทํากิจกรรมตางๆ และการออกกําลังกาย และปลอดภัย
จากเดินทาง ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุมีโอกาสไดออกกําลังกายมากข้ึนก็จะทําใหผูสูงอายุมีแนวโนมท่ีจะ
มีสุขภาพดีและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
 
5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
ไดแก 1) สภาวะแวดลอมบุคคล 2) สภาวะแวดลอมทางสังคม 3) สภาวะแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึง
สภาวะดังกลาวจะกอใหเกิดปรับเปล่ียนและพัฒนาส่ิงใหม ซ่ึงจะนําไปสูส่ิงท่ีดีกวาและเหมาะสมกับ
กับชวงวัยยิ่งข้ึน ดังนั้นการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) สามารถนํามาใชเปนแนว
ทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม แบงไดเปน 2 ประเภท คือ พื้นท่ีสาธารณะท่ีไดมีการจัดเตรียมไวเพ่ือการออกกําลังกาย 
ไดแก สวนสาธารณะและสนามกีฬา และพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีไมไดมีการจัดเตรียมไวเพื่อการออกกําลัง
กาย ไดแก วัด ขวงเมือง สนามกีฬาชุมชนและโรงเรียนโดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 5.1 ดังนี้ 
 
ตาราง 5-1 สรุปการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอาย ุ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

ลักษณะสภาวะแวดลอม การจัดสภาพแวดลอม 

พื้นท่ีสาธารณะประเภทที่ 1 พื้นท่ีสาธารณะประเภทที่ 2 
1.สภาวะแวดลอมบุคคล - การจัดใหมีการติดตอญาติ/พ่ีนองได

สะดวก 
- การเพ่ิมพ้ืนที่ออกกําลังกายใหอยู
ใกลบานหรือชุมชน  
- การจัดใหมีการติดตอญาติ/พ่ีนอง
ไดสะดวก 
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ตาราง 5-1 สรุปการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอาย ุ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม (ตอ) 

ลักษณะสภาวะแวดลอม การจัดสภาพแวดลอม 

พื้นท่ีสาธารณะประเภทที่ 1 พื้นท่ีสาธารณะประเภทที่ 2 
2.สภาวะแวดลอมทางสังคม - การจัดใหมีพ้ืนที่พูดคุยและประชุม 

- การจัดใหมีพ้ืนที่พักผอน 
- การจัดใหมีพ้ืนที่พูดคุยและประชุม 
- การจัดใหมีพ้ืนที่พักผอน 

3.สภาวะแวดลอมทางกายภาพ - การออกแบบเสนทางเดิน/จักรยาน
ใหปลอดภัย 
- การจัดใหมีปายสัญลักษณเตือนเพ่ือ
ความปลอดภัย 
- จัดโซนออกกําลังกายใหออกหาง
จากพื้นที่จอดรถ (Zoning) 
- การจัดพ้ืนที่ประชาสัมพันธและให
ความรูดานสุขภาพ 
- การจัดใหมีทางมาลาย 
- การจัดใหมีท าง เ ดิน  เสนทางขี่
จักรยานและสนามออกกําลังกายที่
ปลอดภัย 
- การจัดใหมีอุปกรณออกกําลังกาย 
คื อ  อุ ป ก ร ณ อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ใ น
สวนสาธารณะ 
- ก า ร จั ด ให มี เ ฟ อ ร นิ เ จ อ ร ที่ ไ ด
มาตรฐาน  
- การจัดใหมีหองนํ้าและสุขภัณฑที่ได
มาตรฐาน 
- การจัดใหมีสนามออกกําลังกาย
รองรับจํานวนผูสูงอายุได 20 – 30 
คน/สนาม  

- การออกแบบเสนทางเดิน/จักรยาน
ใหปลอดภัย 
- การจัดใหมีปายสัญลักษณเตือนเพ่ือ
ความปลอดภัย 
- การจัดโซนออกกําลังกายใหออก
หางจากพ้ืนที่จอดรถ (Zoning) 
- การจัดพ้ืนที่ประชาสัมพันธและให
ความรูดานสุขภาพ 
- การจัดใหมีทางมาลาย 
- การจัดใหมีทาง เ ดิน  เสนทางขี่
จักรยานและสนามออกกําลังกายที่
ปลอดภัย 
- ก า ร จั ด ให มี เ ฟ อ ร นิ เ จ อ ร ที่ ไ ด
มาตรฐาน  
- การจัดใหมีหองนํ้าและสุขภัณฑที่
ไดมาตรฐาน (ถามี) 
- การจัดใหมีสนามออกกําลังกาย
รองรับจํานวนผูสูงอายุได 5 – 10 คน/
สนาม 

หมายเหตุ พื้นท่ีสาธารณะประเภทท่ี 1: พื้นที่สาธารณะท่ีไดมีการจัดเตรียมไวเพื่อการออกกําลังกาย 
    พื้นท่ีสาธารณะประเภทท่ี 2: พื้นท่ีสาธารณะท่ีไมไดมีการจัดเตรียมไวเพื่อการออกกําลัง
กาย 
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 การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมเพ่ือการมี
ชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ (อางใน วิฑูรย เหลียวรุงเรืองและคณะ
, 2552) ไดแก พฤติกรรมสมรรถนะ ความผาสุกเชิงวิทยา การรับรูคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม
เชิงประจักษ ซ่ึงการศึกษาวิจัยนี้เนนเร่ืองสภาพแวดลอมเชิงประจักษ ประกอบดวยสภาพแวดลอม 5 
ดาน ซ่ึงจะนําไปใชประกอบในการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะท้ังสองประเภท ไดแก  
 1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงเกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมของพื้นท่ีสาธารณะ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณออกกําลังกาย ไดแก ท่ีจอดรถ ทางลาด หองสวม ทางเขาอาคาร 
ทางเดินระหวางอาคาร ทางเช่ือมระหวางอาคาร ราวจับ บันได ปาย ประตูและพ้ืนผิวตางสัมผัส  
 2) สภาพแวดลอมดานบุคคล เกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหครอบครัว 
ญาติ/พี่นองของผูสูงอายุ สามารถเขาถึงและดูแลไดสะดวก 
 3) สภาพแวดลอมดานกลุมคนในสังคมขนาดเล็ก เกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมใหผูสูงอายุไดพบปะกับเพื่อนท่ีมาออกกําลังกายดวยกันไดสะดวก 
 4) สภาพแวดลอมดานกลุมคนในสังคมขนาดกลาง เกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมใหผูสูงอายุไดรวมกลุมกันกับบุคคลท่ีมีความสนใจในดานการใสใจสุขภาพรวมกัน 
 5) สภาพแวดลอมดานสังคม เกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขา
รวมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของสังคม 
 จากขอมูลขางตนการพิจารณาการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุในพื้นท่ีสาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหม อาจสรุปไดเปนกรณีตามเง่ือนไขในพื้นท่ี
สาธารณะแตละแหง ดังน้ี 
 1) การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในสวนสาธารณะ/
สนามกีฬา 
 2) การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในโรงเรียน 
 3) การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในวัด 
 4) การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในขวงเมือง 
 5) การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในสนามกีฬาชุมชน 
 จากผลการศึกษาพบวาสถานท่ีหรือพื้นท่ีสาธารณะแตละแหงมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน 
อันเนื่องมาจากเงื่อนไขหลายดาน ดังตอไปนี้ 
 - ดานลักษณะทางกายภาพและสถานท่ีตั้ง กรณีสวนสาธารณะและสนามกีฬาจะมีพื้นท่ีโลง
ขนาดใหญ สามารถแบงเปนสนามออกกําลังกายไดหลายสนามหรือสามารถรองรับจํานวนผูมาออก
กําลังกายไดมากกวาสถานท่ีอ่ืนๆ และสถานท่ีตั้งมักอยูใกลแหลงชุมชนในเมือง ทําใหคนท่ีอาศัยอยู
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ชานเมืองหรือนอกเมืองตองเดินทางมาดวยรถยนตหรือจักรยานยนต สวนคนท่ีอยูในเมืองสามารถ
เดินทางมาไดทุกรูปแบบซ่ึงสวนใหญพบวาเดินทางมาดวยการเดิน เพราะท่ีตั้งอยูใกลบาน กรณีวัด
ควรจัดโซนออกกําลังกายใหแยกจากพื้นท่ีจอดรถเพราะสนามออกกําลังกายสวนใหญมักอยูใน
บริเวณพื้นท่ีโลงซ่ึงเปนท่ีจอดรถยนตภายในวัด สวนกรณีโรงเรียน ขวงเมืองและสนามกีฬาชุมชน
มักอยูในแหลงชุมชนหรือใกลเคียงกับท่ีอยูอาศัยภายในเมืองอยูแลวทําใหการเดินทางมาออกกําลัง
กายสวนใหญคือการเดินหรือจักรยาน แตผลการศึกษาพบวาใชรถยนตรองลงมาอาจเนื่องมาจาก
ปญหาดานสุขภาพ เชน โรคปวดตามขอหรือหัวเขา เปนตน นอกจากนี้เสนทางภายในเมืองมักไมมี
จุดท่ีนั่งพักผอนหรือจุดรถประจําทางท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทําใหการเดินทางภายในเมืองกลับไป
ยังบานพักอาศัยเปนอุปสรรคการเดินทางได รวมท้ังทางเดินเทาท่ีไมไดมาตรฐานและมีหลุมบอ ส่ิง
กีดขวางและแคบหรือไมมีทางเดินเทาไวบริการเลยทําใหเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนได
งาย การใชรถยนตสวนตัวจึงเปนท่ีนิยามกัน และอาจเปนเพราะระบบขนสงในจังหวัดเชียงใหมท่ีมี
ราคาแพง รวมท้ังการบริการขาดความปลอดภัยและไมมีจุดรับสงท่ีแนนอน  ทําใหการใช
รถจักรยานยนตและรถยนตสวนตัวมีมากข้ึน  
 - ดานบุคคล ผูสูงอายุท่ีมาออกกําลังกายบางทานมีปญหาดานสุขภาพทําใหตองมีบุตรหลาน 
ญาติ/พี่นองหรือคนรูจักมารับ – สง ในเร่ืองนี้พื้นท่ีสาธารณะแตละแหงจําเปนตองมีจุดนั่งพักเพื่อรอ
ใหรถมารับ หรือมีพื้นท่ีจอดรถยนต รถจักรยานยนตไว หรือมีจุดบริการรอรถโดยสาร เพื่อใหความ
สะดวกแกผูสูงอายุ และควรมีพื้นที่ท่ีจัดไวสําหรับติดตอญาติหรือโรงพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
 - ดานสังคม พบวาในเกือบทุกกรณี มีจุดบริการไวใหนั่งพักผอนและศาลาพักผอน ส่ิง
อํานวยความสะดวก เชน รานอาหาร – เคร่ืองดื่ม เปนตน ซ่ึงผูสูงอายุจะใชพื้นท่ีเหลานี้เพ่ือการหยุด
นั่งพักผอนเพ่ือพบปะสนทนากันได ยกเวนกรณีวัดและขวงเมือง รานอาหาร – เคร่ืองดื่ม จะอยูใน
บริเวณใกลเคียงซ่ึงควรใหอยูในระยะการเดินทางไมเกิน 500 เมตร กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีผูสูงอายุทําคือ
การตักบาตรซ่ึงหากพื้นท่ีสาธารณะใดมีชวงเวลาออกกําลังกายในชวงเชาผูสูงอายุจะนําของมาถวาย
ได ซ่ึงจะใชท่ีนั่งพักผอนใกลเคียงเปนจุดนั่งพักรอถวายภัตราหารแกพระภิกษุสงฆ ดังนั้นพื้นท่ีออก
กําลังกายจึงเปนพื้นท่ีทางกิจกรรมสังคมท่ีสําคัญของผูสูงอายุ 
 - ดานอ่ืนๆ เชน ชวงเวลาการใชบริการสถานท่ี กรณีสวนสาธารณะและสนามกีฬาจะเปด
ใหบริการในชวงเวลาที่ยาวนานกวาสถานท่ีอ่ืนๆ กรณีโรงเรียนและวัดจะข้ึนกับชวงเวลาการเปด – 
ปดของโรงเรียน กรณีขวงเมืองและสนามกีฬาชุมชนเปดใหใชบริการไดตลอดเพียงแตอาจมีการใช
พื้นที่ดวยการจัดกิจกรรมท่ีเปนของชุมชนหรือของเมือง เชน การจัดนิทรรศการ การแสดงคอนเสิรต 
การจัดเปนลานถนนคนเดินหรือตลาดนัดช่ัวคราวแลวแตจะกําหนดวัน เปนตน ทางเจาของสถานท่ี
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หรือเทศบาลนครเชียงใหมควรมีการประกาศเพ่ือเตือนการใชสถานท่ีเพ่ือเปนความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุในการมาใชบริการออกกําลังกาย 
 การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีสาธารณะเขต
เทศบาลนครเชียงใหมสามารถสรุป ไดดังนี้ 
 
ตาราง 5-2 สรุปผลการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกบัการออกกําลังกายของผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
สาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามเง่ือนไขของพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการออกแบบปรับปรุง 
 
พื้นท่ีสาธารณะ 

ดานกายภาพ 
และสถานที่ต้ัง 

ดานบุคคล ดานสังคม ดานอ่ืนๆ 

สวนสาธารณะและ 
สนามกีฬา 

ใชหลักการจัดสภาพแวดลอมตามพ้ืนที่สาธารณะประเภทท่ี 1 ตารางที่ 5.1 
- สนามกวางขวาง
และสามารถรองรับ
ผูสูงอายุไดมาก 
- ผูสูงอายุเดินทาง
มาจากทั้งในและ
นอกเขตเทศบาล 

- ควรมีจุดพักรอรถ
โดยสาร และจุด
บริการสําหรับ
ติดตอหาญาติหรือ
สามารถติดตอ
โรงพยาบาลได 

- ควรจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
อื่นๆ เชน 
รานอาหารและ
เครื่องด่ืมที่อยูหาง
จากสนามออกกําลัง
กายไมเกิน 500 
เมตร 

- ชวงเวลา
ใหบริการยาวนาน
กวาพ้ืนที่สาธารณะ
ประเภทอื่นๆ  

โรงเรียน ใชหลักการจัดสภาพแวดลอมตามพ้ืนที่สาธารณะประเภทท่ี 2 ตารางที่ 5.1 

- สนามกวางขวาง
แตมีผูสูงอายุไมมาก  
- ผูสูงอายุมาจาก
ภายในชุมชน 

- ควรมีจุดพักรอรถ
โดยสาร และจุด
บริการสําหรับ
ติดตอหาญาติหรือ
สามารถติดตอ
โรงพยาบาลได 

- ควรจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
อื่นๆ เชน 
รานอาหารและ
เครื่องด่ืมที่อยูหาง
จากสนามออกกําลัง
กายไมเกิน 500 
เมตร 

- ชวงเวลา
ใหบริการยาว
ขึ้นกับเง่ือนไขเวลา
การเปด-ปดของ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

การจัดสภาพ 
แวดลอม 
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ตาราง 5-2 สรุปผลการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
สาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามเง่ือนไขของพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการออกแบบปรับปรุง (ตอ) 
 
พื้นท่ีสาธารณะ 

ดานกายภาพ 
และสถานที่ต้ัง 

ดานบุคคล ดานสังคม ดานอ่ืนๆ 

วัด ใชหลักการจัดสภาพแวดลอมตามพ้ืนที่สาธารณะประเภทท่ี 2 ตารางที่ 5.1 

- ควรจัดโซนออก
กําลังกายใหแยก
จากพื้นที่จอดรถ
เพราะสนามออก
กําลังกายสวนใหญ
มักอยูในบริเวณ
พ้ืนที่โลงซึ่งเปนที่
จอดรถยนตภายใน
วัด 

- ควรมีจุดพักรอรถ
โดยสาร และจุด
บริการสําหรับ
ติดตอหาญาติหรือ
สามารถติดตอ
โรงพยาบาลได 

- ควรจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
อื่นๆ เชน 
รานอาหารและ
เครื่องด่ืมที่อยูหาง
จากสนามออกกําลัง
กายไมเกิน 500 
เมตร 

- ชวงเวลา
ใหบริการยาว
ขึ้นกับเง่ือนไขเวลา
การเปด-ปดของวัด  

ขวงเมือง ใชหลักการจัดสภาพแวดลอมตามพ้ืนที่สาธารณะประเภทท่ี 2 ตารางที่ 5.1 

-ไมสามารถ
ปรับเปล่ียนได หาก
มีการปรับปรุงตอง
ขออนุญาตจาก
เทศบาลนคร
เชียงใหมกอน 

- ควรมีจุดพักรอรถ
โดยสาร และจุด
บริการสําหรับ
ติดตอหาญาติหรือ
สามารถติดตอ
โรงพยาบาลได 

- ควรจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
อื่นๆ เชน 
รานอาหารและ
เครื่องด่ืมที่อยูหาง
จากสนามออกกําลัง
กายไมเกิน 500 
เมตร 

- ชวงเวลา
ใหบริการยาว
ขึ้นกับเง่ือนไขตาม
การจัดกิจกรรมของ
ขวงเมือง 

สนามกีฬาชุมชน ใชหลักการจัดสภาพแวดลอมตามพ้ืนที่สาธารณะประเภทท่ี 2 ตารางที่ 5.1 

-ไมสามารถ
ปรับเปล่ียนได หาก
มีการปรับปรุงตอง
ขออนุญาตจาก
เทศบาลนคร
เชียงใหมกอน 

- ควรมีจุดพักรอรถ
โดยสาร และจุด
บริการสําหรับ
ติดตอหาญาติหรือ
สามารถติดตอ
โรงพยาบาลได 

- ควรจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
อื่นๆ เชน 
รานอาหารและ
เครื่องด่ืมที่อยูหาง
จากสนามออกกําลัง
กายไมเกิน 500 
เมตร 

- ชวงเวลา
ใหบริการยาว
ขึ้นกับเง่ือนไขตาม
การจัดกิจกรรมของ
ชุมชน 

 

การจัดสภาพ 
แวดลอม 
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5.3.1 สรุปการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะท่ีไดมีการจัดเตรียมไวเพื่อการออกกําลังกาย  
 การออกแบบคํานึงถึงสภาวะแวดลอม 3 ประการ ไดแก 
 1) สภาวะแวดลอมบุคคล มีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้ 
  - การจัดใหมีการติดตอกับบุตรหลาน ญาติ/พี่นองไดสะดวกและมีความคุนเคยกับ
สภาพแวดลอม 
 2) สภาวะแวดลอมทางสังคม มีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้ 
 - การจัดใหมีพื้นที่พูดคุยและประชุมทํากิจกรรมทางสังคม ศาสนาและนันทนาการตางๆ 
 - การจัดใหมีพื้นที่พักผอนหยอนใจ 
 3) สภาวะแวดลอมทางกายภาพ มีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้ 
 - การออกแบบให เกิดความสะดวกและปลอดภัยบนเสนทางเ ดินเท า  จักรยาน 
รถจักรยานยนต รถยนตและรถโดยสาร 
 - การจัดพื้นท่ีออกกําลังกายใหแยกออกจากพ้ืนท่ีจอดรถ (Zoning) 
 - การจัดใหมีพื้นที่ประชาสัมพันธ ปายบอกทางและใหความรูดานสุขภาพ  
 - การจัดใหมีทางมาลายและสัญญาณขามถนน 
 - การจัดใหมีทางเดินเทา ทางวิ่ง เสนทางข่ีจักรยานและสนามออกกําลังกายท่ีปลอดภัย 
 - การจัดใหมีอุปกรณออกกําลังกาย คือ อุปกรณออกกําลังกายในสวนสาธารณะ 
 - การจัดใหมีเฟอรนิเจอรท่ีไดมาตรฐานและเหมาะสม ไดแก มานั่งพักผอน เกาอ้ีและโตะ 
 - การจัดใหมีหองน้ําและสุขภัณฑท่ีไดมาตรฐาน 
 - การจัดใหมีพื้นที่ปฐมพยาบาล 
  
5.3.2 สรุปการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีไมไดมีการจัดเตรียมไวเพื่อการออกกําลังกาย 
 ใชหลักการจัดสภาพแวดลอมเหมือนพื้นท่ีสาธารณะท่ีไดมีการจัดเตรียมไวเพื่อการออก
กําลังกาย แตแตกตางกันในเร่ืองการเพิ่มพื้นท่ีออกกําลังกายใหอยูใกลบานและชุมชน อุปกรณออก
กําลังกายในสวนสาธารณะและหองน้ําซ่ึงพื้นท่ีสาธารณะท่ีไมไดมีการจัดเตรียมไวเพื่อการออก
กําลังกายบางแหง มีขอจํากัดของสถานที่จึงไมสามารถติดต้ังหองน้ําไวบนพื้นท่ีได และเนื่องดวย
ผูสูงอายุท่ีใชบริการออกกําลังกายในพื้นท่ีสาธารณะประเภทนี้สามารถเดินทางกลับไปใชหองน้ําท่ี
บานได หรือแลวแตกรณีของแตละพ้ืนท่ีซ่ึงกลาวเอาไวในบทที่ 4 ผลการศึกษาแลว  
 ในการศึกษานี้ใชหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) เพื่อออกแบบ
สภาพแวดลอมจากสภาวะแวดลอมท้ัง 3 ประการขางตน โดยแสดงตัวอยางแนวทางการออกแบบ
พื้นที่สาธารณะท้ัง 2 ประเภทขางตนใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
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เชียงใหม โดยพื้นท่ีสาธารณะประเภทท่ี 1 ท่ีจะไดออกแบบปรับปรุงคือ สวนสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีตามแบบแสดงในหนาท่ี 1–5) และพ้ืนท่ีสาธารณะประเภทท่ี 2 ไดแก โรงเรียน
ปรินสรอยเยลวิทยาลัย ขวงอนุสาวรียสามกษัตริยและวัดนันทารามตามแบบแสดงในหนาท่ี 6–15 
โดยมีรายละเอียด ไดแก ผังบริเวณ แปลน และภาพทัศนียภาพ (แสดงขอมูลและรายละเอียดการ
ออกแบบหลังขอเสนอแนะ) 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมพบวาการเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม โดยเฉพาะการเดินทาง ผูสูงอายุบางทาน
ไมสามารถเขารวมการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุทานอ่ืนๆ ได เนื่องจากไม
สามารถเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดหมายไดสะดวก กลาวคือแมจังหวัดเชียงใหมจะเปนเมืองท่ีมีความ
เจริญเติบโตสูงและการจราจรคับค่ัง แตการขนสงของจังหวัดเชียงใหมยังขาดการจัดการท่ีดี ทําให
ประชาชนท่ัวไปและผูสูงอายุไมสามารถเขาถึงบริการไดท่ัวถึง จึงทําใหผูใชบริการไมสะดวกมาทํา
กิจกรรมตางๆ ได ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตองการของผูสูงอายุเกี่ยวกับ
บริการสาธารณะและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะทําใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตประจําวัน
ไดสะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน หากพิจารณาการเขาถึงพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุในงานวิจัยนี้ตามหลักการวิเคราะหหวงโซการเดินทาง (Travel chain analysis) จะมีลักษณะ
ดังนี้ (Hong Kong Architectural Services Department, 2004 อางใน ไตรรัตน จารุทัศน, 2552) 

หวงโซการเดินทางเพื่อมาออกกําลังกายในพื้นท่ีสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ 
ท่ีพักสวนตัว > ถนน > ระบบขนสงสาธารณะ > สนามออกกําลังกาย 
 โดยในแตละหวงโซการเดินทางอาจมีหวงโซการเดินทางยอย  ซอนภายใตหวงโซการ
เดินทางใหญ (Mini travel chain) ดังนี้  
..... ท่ีรอรถโดยสาร > ทางเดิน ทางเทา > ประตูทางเขาพื้นท่ีสาธารณะ > บันได/ทางลาด > สนาม
ออกกําลังกาย > ท่ีนั่งพักผอน > หองน้ํา > (ทางเดิน/บันได/ทางลาด) > ท่ีนั่งพักผอน  > เดินทางกลับ 
......  
 ตัวอยางหวงโซการเดินทางมาเพื่อออกกําลังกายในพื้นท่ีสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ : วัดนัน
ทาราม 
ท่ีพักสวนตัว > ถนน > เดิน ระบบขนสงสาธารณะ > สนามออกกําลังกายวัดนันทาราม 
 โดยในแตละหวงโซการเดินทางอาจมีหวงโซการเดินทางยอย  ซอนภายใตหวงโซการ
เดินทางใหญ (Mini travel chain) ดังนี้  
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..... ท่ีรอรถโดยสาร > ทางเดิน ทางเทา > ทางมาลาย (เพิ่มเติม) > ประตูทางเขาวัดนันทาราม > ทาง
ลาด ทางเทา > สนามออกกําลังกาย > ท่ีนั่งพักผอน > หองน้ํา > (ทางเดิน/บันได/ทางลาด) > ท่ีนั่ง
พักผอน > เดินทางกลับ ..... 
 การวิเคราะหหวงโซการเดินทางจะทําใหรูวาผูสูงอายุจะเดินทางผานบริเวณใดๆ บางและ
ควรมีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมในบริเวณตางๆ ใหมีความสะดวกและปลอดภัย โดยคํานึงถึง
ระยะการเดินทางใหสอดคลองกับการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุตามกําลังของ
ผูสูงอายุ ตามแนวคิดถนนเพื่อชีวิต (Street for life) โดย Elizabeth Burton and Lynne Mitchell 
(2006) (อางใน วิฑูรย เหลียวรุงเรืองและคณะ, 2552) ท่ีกลาวในบทที่ 2  
 ดานสังคม เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุและผูอ่ืน จากการสัมภาษณ
ผูสูงอายุตอเจาของสถานท่ีหรือพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูสูงอายุไปใชบริการออกกําลังกาย พบวาสวนใหญ
แลวการเขาใชบริการออกกําลังกายพื้นท่ีสาธารณะตองมีการขออนุญาตเจาของสถานท่ี ซ่ึงผูสูงอายุ
ท่ีเขาใชบริการออกกําลังกายเคยเปนบุคคลากรท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีสาธารณะน้ัน การมีสวนเกี่ยวของ
และความคุนเคยท่ีสามารถขออนุญาตหรือเปนผูใหอนุญาตใชพื้นท่ีสาธารณะเหลานั้นในการออก
กําลังกายไดและกรณีท่ีตองการปรับปรุงสถานท่ีผูสูงอายุตองทําหนังสือรองขอไปยังเจาของสถานท่ี 
เชน การปรับปรุงหองน้ํา หลอดไฟ เปนตน อยางไรก็ตามเจาหนาท่ีรัฐควรหันมาใสใจกับผูสูงอายุ
ในเร่ืองสุขภาพดานตางๆ ของผูสูงอายุ นอกเหนือจากเรื่องเบ้ียยังชีพแลว เชน การจัดใหพื้นท่ี
สาธารณะตางๆ ไดมีพื้นที่พักผอนเพื่อการสังสรรคและแลกเปล่ียนความคิดเห็น จัดใหมีการประชุม
ของผูสูงอายุรวมกับเจาหนาท่ีหรือผูเช่ียวชาญดานการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ือเผยแพรความรู
ดานสุขภาพไปยังผูสูงอายุ ซ่ึงจากการสัมภาษณผูสูงอายุและเจาหนาที่สาธารณะสุขหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของพบวาหนวยงานภาครัฐไมคอยมีบทบาทในการใหความชวยเหลือเทาท่ีควร ผูสูงอายุท่ีมา
ออกกําลังกายตองชวยเหลือกันเอง ดูแลกันเอง ยกเวนสถานท่ีท่ีมีเจาหนาท่ีดูแลอยู เชน เจาหนาท่ีทํา
ความสะอาด เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เปนตน ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีอยูแลว 
 ดานกายภาพ เกี่ยวของกับความสะดวกและความปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวันของ
ผูสูงอายุ ในดานการออกแบบสถาปตยกรรมและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีผูสูงอายุเขาไป
เกี่ยวของ ซ่ึงในงานวิจัยนี้ยังขาดเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุ  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางคือผูสูงอายุท่ีมาออกกําลังกายเปนประจํา
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ ยวกับการทําวิจัยในคร้ังตอไปท่ีเกี่ ยวของในเ ร่ืองการออกแบบ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการออกกําลังกายของผูสูงอายุ อาจจะเปล่ียนกลุมตัวอยางเปน
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ผูสูงอายุในชุมชนท่ีไมไดมาออกกําลังกายเปนประจํา ซ่ึงอาจจะศึกษาถึงปจจัยหรือสภาพแวดลอมท่ี
สงผลตอการออกกําลังกายของผูสูงอายุเหลานั้นท้ังในระดับสถาปตยกรรมและระดับเมืองตอไป 

 


