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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรคและความตองการในการใชพื้นที่
สาธารณะในเขตชุมชนบอใหญ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชพื้นที่สาธารณะ และเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงพืน้ ทีส่ าธารณะใหเหมาะสมกับการใชงานของผูส งู อายุ กลุม ตัวอยางเปนผูส งู อายุในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
จํานวน 160 คน ใชแบบสอบถามโดยการสัมภาษณอยางมีโครงสราง สถิตทิ ใี่ ชการวิเคราะหขอ มูล ดวยการ
คํานวณคารอยละ การตีความ ผลการวิจยั พบวา สภาพปญหาของพืน้ ทีส่ าธารณะไมไดถกู ออกแบบไวสาํ หรับ
การทํากิจกรรมนันทนาการสําหรับผูส งู อายุ ไมเหมาะกับกิจกรรมนันทนาการของผูส งู อายุ เชน อุปกรณออก
กําลังกายไมเหมาะกับผูส งู อายุ จึงเปนเหตุผลทีท่ าํ ใหผสู งู อายุเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกําลังกายเปนมานัง่
เลน พูดคุยมากกวามาทํากิจกรรมนันทนาการ และความตองการของผูส งู อายุในการใชพนื้ ทีส่ าธารณะเพือ่
กิจกรรมนันทนาการสวนใหญเพื่อการออกกําลังกาย แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะใหเหมาะสม
กับการใชงานของผูสูงอายุนั้น ควรมีความปลอดภัยในดานรางกาย ดานอุปกรณการออกกําลังกาย ความ
สะดวกสบายในอุปกรณออกกําลังกาย เจาหนาที่ผูแลประจําพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดสุขาภิบาลใน
เรื่องตางๆ
คําสําคัญ: การปรับปรุงพื้นที่, กิจกรรมนันทนาการ, ผูสูงอายุ
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Abstract
The purposes of this research were to study the problem barriers and needs of urban
public space in Bo Yai Community, to study the behavior of public space for recreational activities
of the elderly and to propose guidelines for improve the area’s recreational activities appropriate to
support the elderly. The sample were 160 in the target area. The structural interview questionnaire
was applied in this research. The statistics were used for data analysis such as percentage and
descriptive interpretation. The results showed that public spaces have not been designed for
recreational activities for elderly yet. Unsuitable for recreational activities of the elderly. such as the
unsuitable exercise equipment for the elderly that reason for to change their exercise behaviors to
sit and talk rather than to do recreational activities, and needs of the elderly for use of the urban
public space for recreational activities for exercise that There should be a safety in the body, the
exercise Equipment, Comfort in exercise equipment. The staff who care in urban public space,
include the sanitation situation.
Keywords: recreational Area, recreational activities, elderly

บทนํา
จากการมี โ ครงสร า งประชากรที่ วั ย สู ง
อายุเพิ่มขึ้นมีสัดสวนรอยละ 11.9 ในปจจุบัน และ
จะเพิ่มเปนรอยละ 14.8 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งสงผล
ใหประเทศไทยกาวสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณในป 2568 รัฐจึงมีนโยบายในหลายดานเพือ่
รองรับประชากรผูสูงอายุในการดูแล การใหบริการ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุใหเกิด
ความเหมะสมและสอดคลองกับสถานการณที่เกิด
ขึ้น ทั้งในดานการใหบริการการแพทยและสุขภาพ
อนามัย ดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสวัสดิการ
ทางสังคม รวมถึงระบบการบริการสาธารณะใน
พื้นที่สาธารณะตางๆ อาทิ สวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ โรงพยาบาล สถานทีร่ าชการ วัด และพืน้ ที่
สําหรับการนันทนาการของผูสูงอายุ (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2556 : 1)
ความต อ งการใช พื้ น ที่ นั น ทนาการ มี
ความสําคัญตอกลุมผูสูงอายุ ในดานการบริการ

ดานการดูแลสุขภาพอนามัย ดานโครงสรางพื้น
ฐาน และระบบสวัสดิการทางสังคมของผูสูงอายุ
รัฐบาลไดเห็นถึงความสําคัญจึงมีการออกพระราช
บัญญัติผูสูงอายุป พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุวา
ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริมและ
การสนับสนุนในดานอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแกผสู งู อายุในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
และบริการสาธารณะอื่นๆการออกกฎหมายเพื่อ
ใหผูสูงอายุไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกในบริการ
สาธารณะอืน่ ๆ แลวแตพนื้ ทีส่ วนสาธารณะสวนใหญ
ยังไมมีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เพื่อใหบริการแกผูสูงอายุ และผูสูงอายุสวนมาก
จะนิยมออกไปรวมกิจกรรมนันทนาการตางๆ เชน
การออกกําลังกาย พักผอน พบปะพูดคุยกับเพื่อน
และผูใชสวนสาธารณะคนอื่นๆ ดวย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ, 2554)
ในขณะนีจ้ าํ นวนประชากรผูส งู อายุทอี่ าศัย
อยูในเขตชุมชนบอใหญมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับการจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนบอใหญเพื่อ...

ในแตละป การใหบริการดานสุขภาพ และดาน
สวัสดิการสังคม จึงเปนสิ่งจําเปนอีกทั้งการเกิดขึ้น
ของสิ่งกอสรางดานโครงสรางพื้นฐานก็มีจํานวน
เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของชุ ม ชน
และไดสงผลกระทบใหพื้นที่นันทนาการตางๆ ลด
จํานวนลง ไมเพียงพอตอการเขารับบริการของ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงกลุมผูสูงอายุในพื้นที่ชุมชน
บัวใหญที่ยังขาดพื้นที่ในการใชบริการสาธารณะที่
เหมาะสมและสามารถรองรับกิจกรรมนันทนาการ
ของกลุมผูสูงอายุได (กองการศึกษา, 2557)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของ
การจัดหาพื้นที่ในการออกกําลังกายที่เหมาะสม
กับความตองการและมีความปลอดภัยที่เหมาะสม
กับผูสูงอายุ โดยมุงศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค
และความต อ งการในการใช พื้ น ที่ ส าธารณะใน
เขตชุมชนบอใหญรูปแบบของสวนสาธารณะ ผัง
บริเวณ กิจกรรม พื้นที่ใชสอย และการใชพื้นที่
สาธารณะในการทํากิจกรรมนันทนาการในรูปแบบ
กิจกรรมตางๆ ของผูส งู อายุ เพือ่ หาแนวทางในการ
ปรับปรุงพื้นที่ใหเหมาะสมกับการรองรับกิจกรรม
นันทนาการของผูสูงอายุตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค และ
ความตองการในการใชพื้นที่สาธารณะ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชพื้นที่
สาธารณะสําหรับกิจกรรมนันทนาการของผูส งู อายุ
3. เพือ่ เสนอแนวทางในการปรับปรุงพืน้ ที่
สาธารณะใหเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุ

วิธีการดําเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research)
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั เปนประชากร
ผูส งู อายุทอี่ าศัยอยูใ นชุมชนหนองบอใหญ ตําบลบอ
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ใหญ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 8
หมูบาน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา
(Quota Sampling) และคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผูลงทะเบียน
ผูสูงอายุเพื่อใหตรงตามลักษณะความตองการของ
ผูวิจัย หมูบานละ 20 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
160 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบ
แบบสอบถามโดยการสัมภาษณอยางมีโครงสราง
(Structural Interview Questionnaire) ประกอบ
ดวย คําถามทัง้ หมด 20 ขอ เพือ่ รวบรวมขอมูลเกีย่ ว
กับเรื่องที่ศกึ ษาวิจัยทั้งหมด แบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ข อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล
ไดแก เพศ อายุ การใชประโยชน วัตถุประสงค วิธี
การเดินทาง พืน้ ทีส่ าธารณะ โรคประจําตัว ชวงเวลา
การทํากิจกรรม ความถีใ่ นการทํากิจกรรม และระยะ
ทางในการเดินทาง
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาขอมูล
เกีย่ วกับสภาพปญหา อุปสรรค และความตองการใน
การใชพื้นที่สาธารณะของผูสูงอายุในชุมชนบอใหญ
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับสภาพปญหา และอุปสรรค
ในการใชพื้นที่สาธารณะของผูสูงอายุ ดานกายภาพ
: ความปลอดภัยทางรางกาย สุขอนามัย และสิ่ง
แวดลอม และความสามารถในการเขาถึงไดงาย
สวนที่ 3 ข อ เสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงพืน้ ทีใ่ นการใชพนื้ ทีส่ าธารณะของผูส งู อายุ
เปนแบบสอบถามปลายเปด
แบบสอบถามทั้งฉบับผานการพิจารณา
จากผูท รงคุณวุฒิ ผูเ ชีย่ วชาญ และอาจารยทปี่ รึกษา
ที่ปรับปรุงมีคา IOC ตั้งแต 0.60-1.00 เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือแลวไปทดลองใช (Try-Out)
กั บ กลุ ม ตั ว อย า งนอกเขตพื้ น ที่ ต ามสถานที่ ที่ มี
ลักษณะใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษา คือ ประชากรเปน
ผูส งู อายุทอี่ าศัยอยูใ นองคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน
30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือจากความเชื่อ
มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย
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การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ คาสัมประสิทธิแ์ อลฟา
(Alpha-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค
(Cron-bach) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541 : 70) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
การเก็บขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการแจก
แบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง จํานวน
160 ชุด และเก็บไดครบ 160 ชุด คิดเปนรอยละ
100.00 หลังจากไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ได
ทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่
ไดรบั จากนัน้ นําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะห โดยใชสถิติ
วิเคราะหขอ มูลคุณลักษณะสวนบุคคล คือ คารอยละ
สําหรับขอมูลจากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ
อยางมีโครงสราง นํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือ
โดยการใชคําถามเดียวกันหลายๆ คน และตรวจ
สอบวาตรงกันหรือไม ในกรณีที่ขัดแยงกัน ใชวิธี
การตรวจสอบเพิ่มเติมจากขอมูลที่ไดจากเอกสาร
อื่นๆ แลวใชดุลยพินิจพิจารณาวาขอมูลของใคร
มีความนาเชื่อถือกวากัน แลวจึงทําการวิเคราะห
สรุปอีกครั้ง โดยไดวิเคราะหขอมูลดวยการตีความ
(Interpretation) เพื่อนําเสนอในลักษณะบรรยาย
เชิงพรรณนา เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา

ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุป
ผลไดดังนี้
1. ข อ มู ล ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง พื้ น ที่
สาธารณะชุ ม ชนบ อ ใหญ จากการสั ง เกตบริ บ ท
โดยรอบพื้นที่สาธารณะชุมชนบอใหญพบวา ผูสูง
อายุสวนใหญใชวิธีเดินทางดวยการเดินมายังพื้นที่
สาธารณะ และมักทํากิจกรรมรวมตัวแบบรวมกัน
เปนกลุมดานขางบริเวณลานอเนกประสงคจะมาใน
ชวงเวลาเชา และชวงเวลาเย็น เพือ่ เดินออกกําลังกาย
นั่งเลน รับอากาศบริสุทธิ์ และชมวิวทิวทัศน เหตุผล
ที่ผูสูงอายุนิยมมาใชลานอเนกประสงค เพราะเขา
ออกไดโดยไมจํากัดเวลา และมักใชเสนทางการ
สัญจรสําหรับวิ่ง และเดินออกกําลังกายรอบบึง
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2. ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 55.00 มีอายุ 60-70
ป รอยละ 72.50 ในอนาคตชวง 1 ป นับจากนี้ไป
คาดวาจะเขาไปใชประโยชนในพืน้ ทีส่ าธารณะ รอย
ละ 79.40 วัตถุประสงคของการมาพื้นที่สาธารณะ
สวนใหญเพื่อการออกกําลังกาย รอยละ 47.50
ใชวิธีเดินทางมาพื้นที่สาธารณะโดยการเดิน รอย
ละ 43.80 และมีความคิดเห็นสวนใหญวาพื้นที่
สาธารณะเพื่อพักผอนและทํากิจกรรมนันทนาการ
นั้นควรเปนศูนยชุมชน รอยละ 43.10 รองลงมาคือ
สวนสาธารณะ รอยละ 31.90 ผูสูงอายุสวนใหญ
ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 57.50 มีชวงเวลาในการ
ทํากิจกรรมนันทนาการกอนเวลา 09.00 น. รอยละ
48.10 ความถี่ในการทํากิจกรรมนันทนาการสวน
มากจะนอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 43.10 และ
ระยะทางการเดินทางหางจากทีพ่ กั ใชเวลาประมาณ
1-15 นาที รอยละ 65.00
3. การทดสอบคําถามในการวิจัย ผูสูง
อายุมีความตองการในการใชพื้นที่สาธารณะเพื่อ
กิจกรรมนันทนาการอยางไร พบวา ความตองการ
ของผูสูงอายุในการใชพื้นที่สาธารณะเพื่อกิจกรรม
นันทนาการสวนใหญเพื่อการออกกําลังกาย รอย
ละ 47.50 รองลงมาคือพาบุตรหลาน/ผูสูงอายุมา
พักผอน รอยละ 18.10 มานัง่ เลน รับอากาศบริสทุ ธิ์
ชมวิวทิวทัศน รอยละ 17.50 อื่นๆ ที่ไดระบุไว เชน
การมาดูผูอื่นออกกําลังกาย อานหนังสือ และเพื่อ
ซื้อสินคาในตลาดนัด รอยละ 10.00 อานหนังสือ
รอยละ 3.80 และพบปะเพื่อนฝูง รอยละ 3.10
4. ขอมูลเกีย่ วกับการศึกษาขอมูลเกีย่ ว
กับสภาพปญหา อุปสรรค และความตองการในการ
ใชพื้นที่สาธารณะของผูสูงอายุในชุมชนบอใหญ
ประเด็นคําถามเกีย่ วกับสภาพปญหา และอุปสรรค
ในการใชพนื้ ทีส่ าธารณะของผูส งู อายุ ดานกายภาพ
: ความปลอดภัยทางรางกาย สุขอนามัย และสิ่ง
แวดลอม และความสามารถในการเขาถึงไดงาย
สรุปผลและวิเคราะหขอมูลดังนี้

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนบอใหญเพื่อ...

ด า นกายภาพ : ความปลอดภั ย ทาง
รางกาย สุขอนามัย และสิง่ แวดลอม พบวา อุปกรณ
การออกกํ า ลั ง ในพื้ น ที่ ส าธารณะที่ ต นได ใ ช อ ยู
นั้น ไมมีความพรอมในการใชงาน มีโครงสรางที่
ไมมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากมีผูใชบริการหลายคน
ประกอบกับการไมดูแลรักษาของใชสวนรวม จึง
ทําใหอุปกรณการออกกําลังกายเสื่อมสภาพ จึง
ไมมคี วามปลอดภัยตอผูส งู อายุ สวนพืน้ ทีส่ าธารณะ
ที่ใชบริการในการทํากิจกรรมนันทนาการมีความ
ปลอดภัยตอชีวติ รางกาย และทรัพยสนิ เพียงพอ มี
แสงสวางในเวลาเย็นหรือเวลากลางคืน และระบบ
การรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สาธารณะใน
สวนของเวรยามเพียงพอแลว และการดําเนินการ
ในเรื่องสถานที่พักผอน ความสะอาดเปนระเบียบ
รอยภายในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ความสะอาด
บริเวณคูคลอง และแหลงนํ้าภายในบริเวณพื้นที่
สาธารณะ รวมทัง้ การตกแตง ดูแลรักษาวิว ทิวทัศน
ใหมที ศั นียภาพทีส่ วยงาม สงบ รมรืน่ เพียงพอแลว
ดานกายภาพ : ความสามารถในการเขา
ถึงไดงาย พบวา การเขาถึงในการใชอุปกรณกีฬา
ตางๆ นั้น ไมสามารถเขาถึงไดงาย เพราะอุปกรณ
กีฬามีจํานวนนอย ไมพอเพียงตอความตองการ
ใชงาน ในพื้นที่สาธารณะควรจัดมุมพักผอนตาม
ถนน ทางเชื่อม และทางเดินตางๆ การทําทางเดิน
ที่ราบเรียบ มีราวจับ เพื่อความสะดวกสบาย และ
ปลอดภัย รวมทั้งการทําราวจับบันได ราวจับใน
หองนํ้าสาธารณะ และอุปกรณชวยเหลืออื่นๆ การ
จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน การจัด
รถพยาบาลฉุกเฉิน เจาหนาทีป่ ระจําพืน้ ทีส่ าธารณะ
การทําทางลาด ราวบันได ราวจับในหองนํ้า ปุมกด
สัญญาณขอความชวยเหลือ หากเกิดเหตุฉกุ เฉินดวย
5. ข อ มู ล เพื่ อ เสนอแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ส าธารณะให เ หมาะสมกั บ การใช
งานของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุตองการใหพื้นที่
สาธารณะที่ใชในกิจกรรมนันทนาการของผูสูงอายุ
นั้นมีความปลอดภัยในดานรางกาย ดานอุปกรณ
การออกกําลังกาย ความสะดวกสบายในอุปกรณ
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ออกกําลังกาย เจาหนาทีผ่ แู ลประจําพืน้ ทีส่ าธารณะ
และการจัดสุขาภิบาลในเรื่องตางๆ

อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ พบวา สภาพปญหา
อุปสรรค และความตองการในการใชพนื้ ทีส่ าธารณะ
ของผูสูงอายุในชุมชนบอใหญ พบวา อุปกรณการ
ออกกําลังในพืน้ ทีส่ าธารณะไมมคี วามพรอมในการ
ใชงาน และพื้นที่สาธารณะที่ใชบริการนั้นมีความ
ปลอดภัยตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินเพียงพอ
มีแสงสวางในเวลาเย็นหรือเวลากลางคืนที่เพียง
พอ แตควรจัดเจาหนาที่เวรยามในการตรวจตรา
ดูแล เพือ่ เปนการปองกันเหตุรา ยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได
สอดคลองกับนิลุบล คลองเวสสะ (2544) ไดกลาว
ถึงการออกแบบใหพื้นที่ตางๆ ในพื้นที่สาธารณะ
ใหมีลักษณะที่สามารถเขาถึงไดงาย เปดโลง และ
มีการออกแบบความสวางไมใหแสงจาเกินไปและ
นอยเกินไป และควรมีความปลอดภัยดานรางกาย
และความปลอดภัยจากอาชญากรรม เพราะการ
จั ด สถานที่ ใ ห มี ก ารดู แ ลรั ก ษา มี ก ารใช วั ส ดุ ที่
เหมาะสมกับสภาพการใชสอย ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลบอใหญควรจัดหาพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมนันทนาการ และอุปกรณการออกกําลัง
กายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ ซึ่งอุปกรณนั้นควร
มีความพรอมในการรองรับจํานวนผูมาใชบริการ
ไดอยางเหมาะสมและควรมีความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม ดวยการออกแบบใหไมมจี ดุ ลับสายตา
หากเปนพื้นที่ที่ลึกเขาไปควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อ
ใหคนเขาไปในบริเวณนั้นๆ และยังสอดคลองกับ
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมนันทนาการกับสภาพ
การใชพื้นที่สาธารณะในชุมชนอยูอาศัยของการ
เคหะแหงชาติ” โดยวิมลสิทธิ์ หรยางกูร และนิลุบล
คลองเวสสะ (2542 : 38) ในความปลอดภัยพื้นที่
สาธารณะที่คนสามารถเขาออกไดอยางอิสระจะ
ทําใหผูใชเกิดความรูสึกไมปลอดภัย เพราะพื้นที่
สาธารณะเปนสถานที่ที่เกิดอันตรายขึ้นเสมอ ดัง

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นั้นการออกแบบสวนในปจจุบัน จึงมีความคํานึง
ถึงความปลอดภัยเพื่อใหผูใชเกิดภาพพจนที่ดีตอ
สวนโดยการลดจุดที่ลับตาภายในสวนสาธารณะ
การเดินตรวจตราดูแลบริเวณพื้นที่ของเจาหนาที่
ควบคุมใหมีทางเขา-ออกที่จํากัด การใหแสงสวาง
ที่เพียงพอกับผูใชภายในสวน รวมทั้งการเขาถึงใน
การใชอุปกรณกีฬาตางๆ ภายในพื้นที่สาธารณะ
ไมสามารถเขาถึงไดงาย อุปกรณกีฬามีจํานวน
นอย ไมพอเพียงตอความตองการใชงาน การจัด
มุมพักผอนตามถนนทางเชื่อม และทางเดินตางๆ
ภายในพื้นที่สาธารณะควรจัดมุมพักผอนตามถนน
ทางเชื่อม และทางเดินตางๆ ควรมีการสรางทาง
เดิ น ที่ ร าบเรี ย บสะดวกสบาย มี ก ารทํ า ทางเดิ น
ที่ราบเรียบ มีราวจับ รวมทั้งการทําราวจับบันได
ราวจับในหองนํ้าสาธารณะ และอุปกรณชวยเหลือ
อื่นๆ สอดคลองกับแนวคิดการออกแบบชุมชนนา
อยูผูสูงวัย สําหรับผูสูงอายุในชนบท โดย ไตรรัตน
จารุทัศน และคณะ (2553) แนวทางการปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน เพื่อใหผู
สูงอายุสามารถออกมาใชพื้นที่สาธารณะภายนอก
ที่อยูอาศัยนั้น ตองใหความสําคัญเกี่ยวกับทางเดิน
และทางสัญจรมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากผูส งู อายุตอ งการ
ใชอุปกรณที่มีความปลอดภัย และไมยุงยากที่จะ
ใชงาน เชน ราวจับทั่วไป ราวจับในหองนํ้าบริเวณ
โถสวม ผูส งู อายุเลือกราวจับติดพืน้ 2 ขางมากทีส่ ดุ
สวิทซไฟฟาที่มีลักษณะขนาดไมใหญมากนัก ทาง
ลาดที่มีความชันระดับ 9 องศา เปนตน (ไตรรัตน
จารุทัศน, 2550) สําหรับแนวทางในการปรับปรุง
พื้นที่สาธารณะใหเหมาะสมกับการใชงานของผู
สูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความตองการใหพื้นที่
สาธารณะที่ใชในกิจกรรมนันทนาการของผูสูงอายุ
มีความปลอดภัย ดานรางกาย ที่เกิดจากสุขภาพ
และโรคประจําตัวของผูสูงอายุที่มาใชบริการพื้นที่
สาธารณะ หรืออาจเกิดจากการออกกําลังเกินกําลัง
ที่สภาพรางกายจะรับได และดานอุปกรณการออก
กําลังกาย ที่ควรมีการดูแล รักษา ซอมแซมอยาง
ตอเนื่อง ความตองการใหพื้นที่สาธารณะที่ใชใน
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กิจกรรมนันทนาการของผูสูงอายุมีความสะดวก
สบายในอุปกรณออกกําลังกาย ควรมีความพรอม
และรองรับจํานวนผูมาใชบริการไดอยางเหมาะสม
เจาหนาที่ผูแลในเรื่องตางๆ เชน เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย ผูนําการออกกําลัง ผูดูแลผูสูงอายุ
การปฐมพยาบาล เปนตน และความตองการให
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการจัดสุขาภิบาลในเรื่อง
หองนํา้ สําหรับผูส งู อายุ มีราวจับ และควรเปนโถนัง่
ชักโครก นํ้าดื่มสะอาด การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งการตัดหญา การตัดเล็มกิ่ง
ไม ตนไม ใหมีทัศนียภาพที่สวยงามเสมอ

สรุป
พืน้ ทีส่ าธารณะในเขตชุมชนบอใหญไมได
ถูกออกแบบไวสําหรับการทํากิจกรรมนันทนาการ
สําหรับผูสูงอายุ จึงไมเหมาะกับการทํากิจกรรม
นั น ทนาการของผู สู ง อายุ ผู สู ง อายุ จึ ง เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมจากการออกกํ า ลั ง กายมาเป น การใช
พื้นที่สาธารณะเพื่อนั่งเลน พูดคุยมากกวาการทํา
กิจกรรมนันทนาการ

ขอเสนอแนะ
1. ควรเนนในเรื่องของความปลอดภัย
ของพืน้ ทีส่ าธารณะทีใ่ ชในกิจกรรมนันทนาการของ
ผูสูงอายุมีความปลอดภัยในดานรางกาย และดาน
อุปกรณการออกกําลังกาย
2. ความสะดวกสบายในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ที่ใชในกิจกรรมนันทนาการของผูสูงอายุ
3. อุปกรณออกกําลังกาย ควรมีความ
พรอม และรองรับจํานวนผูมาใชบริการไดอยาง
เหมาะสม
4. เจ า หน า ที่ ผู แ ลในเรื่ อ งต า งๆ เช น
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ผูนําการออกกําลัง
ผูดูแลผูสูงอายุ การปฐมพยาบาล เปนตน

146

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนบอใหญเพื่อ...

5. การจั ด สุ ข าภิ บ าลในเรื่ อ งของห อ ง
นํ้าสําหรับผูสูงอายุ มีราวจับ และควรเปนโถนั่ง
ชักโครก นํ้าดื่มสะอาด การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งการตัดหญา การตัดเล็มกิ่ง
ไม ตนไม ใหมีทัศนียภาพที่สวยงามเสมอ และการ
ดูแลพื้นที่สาธารณะไมใหเปนแหลงที่มั่วสุม
จากการศึกษาพบวา ปริมาณการใชพื้นที่
สาธารณะชุ ม ชนบ อ ใหญ มี จํ า นวนมาก จึ ง ทํ า ให
เกิดความไมเพียงพอของพื้นที่ในการทํากิจกรรม
นันทนาการของผูสูงอายุ จึงควรมีการพัฒนาพื้นที่
บริ เ วณอื่ น ๆ เพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมบางประเภทที่
เหมาะสมกับผูส งู อายุไดอยางเหมาะสมและพอเพียง

ศักดิ์อดุลย คาเจริญ
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