
บทนํา 
 ตลาดน้ําบางนกแขวก ตั้งอยูที่ตําบลบาง
นกแขวก อําเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม ตลาด
บางนกแขวกจริงๆมีความเกาแกมาโดยอาจเร่ิมมี
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ทรงโปรดใหขุดคลอง 
ดําเนินสะดวกจากปากคลองบางนกแขวกไปถึง
ปากคลองภาษีเจริญ รวมถึงการสรางประตูน้ําบาง
นกแขวกในป  พ.ศ. 2452  ที่นี่จึงกลายเปนจุดศูนย
รวมของการนัดการคาขายทางนํ้า 
 ซึ่ งมีผู อยู อาศัยใน พ้ืนที่ ส วนใหญ เปน
ผูสูงอายุ เชน เดียวกับสังคมในปจจุบันที่มีจํานวน
ประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นจนเร่ิมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุจากขอมูลประชากรของประเทศไทยป 
พ.ศ.2556 คาดวาในไมนานจะเขาสู สังคมผูสูงอายุ
โดยสมบรูณ ผูสูงอายุยังมีปญหาในดานสุขภาพ ที่

แตกตางกัน เนื่องจากเปนวัยที่รางกายมีการ
ถดถอย และเสื่อมลงเปนผลทําใหโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ ซึ่งหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได
รวมกันดําเนินงานเพ่ือคุมครอง สงเสริม และ
สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของ
ผูสูงอายุ จึงไดมีโครงการพัฒนาชุมชนเพ่ือผูสูงอายุ
ตลาดน้ําบางนกแขวกในยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผูรับผิดชอบโครงการ
คือหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือสรางตัวอยาง
ชุมชนท่ีเปนแมบทเร่ืองการพัฒนาเพ่ือผูสูงอายุ 
 ปจจุบันผูอยูอาศัยในตลาดบางนกแขวก
เป นตลาด ท่ี เก าแก จึ งมี ก าร ชํ า รุ ด ของ พ้ืนที่
สาธารณะซึ่งผูประชากรอยูอาศัยในพ้ืนที่ตลาดน้ํา
บางนกแขวกสวนใหญเปนผูสูงอายุและผูสูงอายุยัง
เปนผูดําเนินกิจการสวนใหญในตลาด จึงไมควร

การปรับปรุงและสรางสื่อพื้นที่สาธารณะตลาดนํ้าบางนกแขวกเพื่อผูสูงอายุ 
เสาวลักษณ เกตุแกว, วินัย หม่ันคติธรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 
 ตลาดบางนกแขวกตลาดบางนกแขวก ตั้งอยูที่ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม 
แบงพ้ืนที่สาธารณะไดออกเปน 4 สวน ไดแก 1)  พ้ืนที่จอดรถ 2)  พ้ืนที่หองน้ําสาธารณะ 3)  พ้ืนที่เสน
ทางเขาออก 4)  พ้ืนที่ทางเดินริมน้ําภายในตลาดน้ําบางนกแขวก 
 ผูอยูอาศัยในตลาดบางนกแขวกเปนตลาดที่เกาแกจึงมีการซํารุดของพ้ืนที่สาธารณะซึ่งผูประชากร
อยูอาศัยในพื้นท่ีตลาดน้ําบางนกแขวกสวนใหญเปนผูสูงอายุและยังมีผูดําเนิดกิจการสวนในตลาด 

 เก็บขอมูลโดยการใชวิธีสํารวจตําแหนงพ้ืนที่สาธารณะที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 1) พ้ืนที่จอดรถ
ทางเขาตลาด 2) พ้ืนที่จอดรถดานใน 3) หองน้ําสาธารณะ 4) ทางเดินเขาออกทายตลาด 5)ทางเดินเขาออก
ตรอกโรงฝน 6) ทางเดินเขาออกขางบานเจาพอบางนกแขวก 7) ทางเดินเขาออกตรงขามอาสนวิหารแมพระ
บังเกิด 8) ทางเดินริมน้ํา จัดทําแบบสอบถาม จํานวน 399 ชุด โดยใชวิธีการหาจํานวนดวยสูตร Taro 
Yamane และผลท่ีไดมาจากการทําแบบสอบถามแสดงถึงความพึงพอใจในการใชงานพ้ืนที่สาธารณะตลาด
น้ําบางนกแขวกเพ่ือเปนแนวทางการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะ  
 โดยนําเสนอการออกบแบบผานสื่อ ดังนี้ 1) แผนนําเสนอ รูปแบบการจัดวางเนื้อหาโมดูลารกริด  
2) โปสเตอร รูปแบบการจัดวางเนื้อหา โมดูลารกริด 3) ภาพเคล่ือนไหว  

คําสําคัญ : สังคมผูสูงอายุ, พ้ืนที่สาธารณะ, การออกแบบเพ่ือคนทุกวัย 
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มองขามการชํารุดของพ้ืนที่สาธารณะการการดูแล
รักษาของพ้ืนที่สาธารณะซึ่งมีผลกระทบในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในพ้ืนที่ตลาดน้ํา
บางนกแขวกแลวยังทําใหเกิดความเปนระเบียบ
และสะดวกตอนักทองเท่ียวที่มาเท่ียวในตลาดนํ้า
บางนกแขวกซ่ึงการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะภายใน
ตลาดน้ําบางนกแขวกเพ่ือผูสูงอายุ จะเปนการ
เริ่มตนปรับเปล่ียนเพ่ือเตรียมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
โดยสมบรูณในอนาคต และเปนแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพ้ืนที่ตลาดน้ําบางนก
แขวก 
 
             วัตถุประสงคของการวิจัย                    
 1)  เพ่ือสํารวจพ้ืนที่สาธารณะภายนอก
และภายในตลาดน้ําบางนกแขวกเพ่ือวิเคราะห
ออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะตลาดน้ําบางนก
แขวกใหเหมาะสมกับผูสูงอาย 
 2)  เพ่ือเผยแพรขอมูลตลาดน้ําบางนก
แขวกให หนวยงาน องคกร และผูที่มีความสนใจ
ในโครงการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะตลาดน้ําบาง
นกแขวกเพ่ือผูสูงอายุ 
 3)  ก า ร พัฒน า พ้ื น ที่ เ พ่ื อ ผู สู ง อ า ยุ มี
ความสําคัญและสามารถนําไปตอยอดได 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ตําแหนงพ้ืนที่ ตลาดบางนกแขวกตลาด
บางนกแขวก ตั้งอยูที่ตําบลบางนกแขวก อําเภอ
บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 

 

ภาพที่ 1 แผนที่ตลาดเกาบางนกแขวก 

 
 แบงพ้ืนที่สาธารณะไดออกเปน 4 สวน ไดแก  
 1)  พ้ืนที่จอดรถ  
 2)  พ้ืนที่หองน้ําสาธารณะ  
 3)  พ้ืนที่เสนทางเขาออก  
 4)  พ้ืนที่ทางเดินริมน้ําภายในตลาดน้ํา
บางนกแขวก 
 

 
ภาพที่ 2 พื้นที่สาธารณะตลาดน้ําบางนกแขวก 
 ศึกษาลักษณะพ้ืนที่และภูมิประเทศของ
ตลาดน้ําบางนกแขวก 
 ศกึษาดานพฤติกรรมของผูสูงอายุแตละ
ชวงวัย 
 ศึกษากฎหมายพ้ืนที่สําหรับผูสูงอายุ 
 ศึกษาการจัดระเบียบพื้นท่ีสาธารณะ
ตลาดน้ําบางนกแขวกเพ่ือ 
  ประชากรและกลุมเปาหมาย จะแบงกลุม
ไดเปน2 กลุมคือ 
 1.ประชาการที่อยูอาศัยในพ้ืนที่หมู1และ
หมู6 ตําบล บางนกแขวก อําเภอบางคนที จ .
สมุทรสงครามมีจํานวนประชากรโดยประมาณ 
190 คน 
 2.จํานวนนักทองเท่ียวของตลาดน้ําบาง
นกแขวกจํานวนประชากรโดยประมาณ 40 คนตอ
วันคิดเปนจํานวนนักทองเที่ยว 14,590 คนตอป
เพ่ือใหการออกแบบการนําเสนอนั้น สามารถ
ตอบสนองแตละกลุมผูใชงานไดเหมาะสมท่ีสุด 
ที่มาของจํานวนประชากรนักทองเท่ียวอางอิงจาก
การเ ก็บรวบรวมของ  คณะกรรมการชุมชน
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ปากคลองตลาด นางสาว จันทิมา อาชาพานิช 
ตําแหนงประธานคณะกรรมการชุมชน 
  จัดทําแบบสอบถาม จํานวน 390 ชุด 
โดยใชวิธีการหาจํานวนดวยสูตร Taro Yamane 
และผลที่ไดมาจากการทําแบบสอบถามเพ่ือเปน
แนวทางการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ 
 
 หลักการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
 การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางนิยมใชสูตร 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamana) 
 

 
ภาพที่ 3 การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง 
 
ขั้นตอนจัดทําแบบสอบถาม 
 1)  การจัดทําแบบสอบถามท่ีมาจากการ
วิเคราะหขอมูลและหัวขอที่มีความเกี่ยวของกับ
การออกแบบ 
 

 
แผนภูมิที่ 1  ขั้นตอนจัดทําแบบสอบถาม 
 
 2)  การดําเนินขั้นตอนในใหกลุมเปาหมาย
ไดทําการตอบแบบสอบถามตามจํานวน 
 

 
ภาพที่ 3  ตอบแบบสอบถาม 

 
แผนภูมิที่ 2  หมวดเพศของผูทําแบบสอบถาม 
 

 
แผนภูมิที่ 3 หมวดสถานะของผูทําแบบสอบถาม 
 

 
แผนภูมิที่ 4 หมวดอายุของผูทําแบบสอบถาม 
 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 80 -



 
แผนภูมิที่ 5 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูทํา
แบบสอบถาม 
 
 โดยนําเสนอการออกบแบบผานสื่อ ดั่งนี้ 
1) แผนนําเสนอ รูปแบบการจัดวางเนื้อหาโมดู
ลารกริด 2) โปสเตอร รูปแบบการจัดวางเนื้อหา โม
ดูลารกริด 3) ภาพเคล่ือนไหว 

 
ผลการวิจัย 

 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะตลาดน้ํา
บางนกแขวกเพ่ือผูสูงอายุ เปนโครงการปรับปรุง
พ้ืนที่สาธารณะตลาดน้ําบางนกแขวก เพ่ือเปนการ
เริ่มตนปรับเปลี่ยนเพ่ือเตรียมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
โดยสมบรูณในอนาคต 
 ตําแหนงพ้ืนที่สาธารณะ ตลาดบางนก
แขวก ตั้งอยูที่ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที 
จ.สมุทรสงคราม ตลาดบางนกแขวกต้ังอยูเกือบ
ขอบจังหวัดสมุทรสงครามทางทิศเหนือ 
 

 
ภาพที่ 4  ตําแหนงพื้นที่สาธารณะตลาดน้ําบาง
นกแขวกที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
1)  พ้ืนที่จอดรถทางเขาตลาด 
 

 
ภาพที่ 5  พื้นที่จอดรถทางเขาตลาดกอปรับปรุง 

 
ภาพที่ 6 พื้นที่จอดรถทางเขาตลาดหลังการ
ปรับปรุง 
 
  ปรับ พ้ืนผิ วบริ เวณที่ จอดรถเปน พ้ืน
คอนกรีตเพ่ือความสะดวกสําหรับการใชรถเข็นผู
พิการ และงายตอการบํารุงรักษา 
  เพ่ิมพ้ืนท่ีนั่งพักผอนและเสาไฟในพ้ืนที่
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใชงานพื้นที่ 
  จั ด ร ะ เ บี ย บ ก า ร จ อ ด ร ถ ย น ต 
รถจักรยานยนต รถจักรยาน เพ่ิมที่จอดรถผูพิการ 
 
2) พ้ืนที่จอดรถดานใน 
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ภาพที่ 7 พื้นที่จอดรถดานในกอนปรับปรุง 
 

 
ภาพที่ 8 พื้นที่จอดรถดานในหลังปรับปรุง 
 
 ปรับ พ้ืนผิ วบริ เ วณที่ จอดรถ เป น พ้ืน
คอนกรีตเพ่ือความสะดวกสําหรับการใชรถเข็นผู
พิการ และงายตอการบํารุงรักษา 
  จั ด ร ะ เ บี ย บ ก า ร จ อ ด ร ถ ย น ต 
รถจักรยานยนต รถจักรยาน เพ่ิมที่จอดรถผูพิการ 
  จัดระเบียบพ้ืนที่ศาลาดานหนาพ้ืนที่จอด
รถเปนพื้นที่นั่งพักผอน 
  จัดพ้ืนที่ทางเดินเขาออกพ้ืนที่จอดรถเพ่ือ
เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินเขาออกพ้ืนที่จอดรถ 
 
3)  หองน้ําสาธารณะ 

 
ภาพที่ 9 หองน้ําสาธารณะกอนปรับปรุง 
 

 
ภาพที่ 10 หองน้ําสาธารณะหลังปรับปรุง 
 
 จัดพื้นที่หองน้ําสาธารณะเปนสวนของ
หองน้ําชาย หองน้ําหญิงและหองน้ําผูพิการ 
 หองน้ําผู พิการอยูในระดับเดียวกับพ้ืน
ทางเดินดานนอกเพ่ือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ในการใชพ้ืนที่ตางระดับ 
 ใชสุขภัณฑที่ อํานวยความสะดวกแก
ผูสูงอายุและผูพิการโดยสุขภัณฑในพ้ืนท่ีหองน้ําผู
พิการจะมีราวจับพยุงตัวเพ่ือความปลอดภัยตอ
ผูใชงาน 
 เพ่ิมพ้ืนที่นั่งพักผอนดานหนาหองน้ํา
สาธารณะ 
 
4)  ทางเดินเขาออกทายตลาด 

 
ภาพที่ 11 ทางเดินทายตลาดกอนปรับปรุง 

 
ภาพที่ 12 ทางเดินเขาตลาดหลังปรับปรุง 

 
จัดทําราวกันตก 2 ระดับ เพ่ือความเพ่ิม

ความสะดวก ในสวนของราวจับ ใชวัส ดุเปนไม
เนื้อแข็งเพ่ือลดความรอนของบริเวณราวจับ กันตก 
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และสวนของราวกันตกเปนเหล็กเคลือบสีกันสนิม
เพ่ือความทนทานแข็งแรง  
 ปูพ้ืนผิวทางเดินดวยคอนกรีตพิมพลาย
เพ่ือความสวยงาม ลดปจจัยที่ทําใหเกิดแผลถลอก
จากอุบัติเหตุการลม เพราะพ้ืนผิวสัมผัสไมขรุขระ 
 
5)  ทางเดินเขาออกตรอกโรงฝน 

 
ภาพที่ 13 ทางเดินตรอกโรงฝนกอนปรับปรุง 
 

 
ภาพที่ 14 ทางเดินตรอกโรงฝนหลังปรับปรุง 
 
 ใชวัสดุปู พ้ืนผิวทางเดินเปนไมเนื้อแข็ง
ความกวาง  0.06 เมตร พอดีกับความกวางของ
พ้ืนที่ เพ่ือลดรอยตอระหวางแผนไมเพ่ิมความ
แข็งแรง ทนทาน  บํารุงรักษางาย และลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการใชงาน 
 
6)  ทางเดินเขาออกขางบานเจาพอบางนกแขวก 
 

 
ภาพที่ 15 ทางเดินขางบานเจาพอบางนกแขวก
กอนปรับปรุง 
 

 
ภาพที่ 16 ทางเดินขางบานเจาพอบางนกแขวก
หลังปรับปรุง 
 
 ปูพ้ืนผิวทางเดินดวยคอนกรีตพิมพลาย
เพ่ือความสวยงาม ลดปจจัยที่ทําใหเกิดแผลถลอก
จากอุบัติเหตุการลม เพราะพ้ืนผิวสัมผัสไมขรุขระ 
 
7)  ทางเดินเขาออกตรงขามอาสนวิหารแมพระ
บังเกิด 
 

 
ภาพที่ 17 ทางเดินตรงขามอาสนวิหารแมพระ
บังเกิดกอนปรับปรุง 
 

 
ภาพที่ 18 ทางเดินตรงขามอาสนวิหารแมพระ
บังเกิดหลังปรับปรุง 
 
 ปูพ้ืนผิวทางเดินดวยคอนกรีตพิมพลาย
เพ่ือความสวยงาม ลดปจจัยที่ทําใหเกิดแผลถลอก
จากอุบัติเหตุการลม เพราะพ้ืนผิวสัมผัสไมขรุขระ 
 
8)  ทางเดินริมน้ํา 
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ภาพที่ 19 ทางเดินริมน้ํากอนปรับปรุง 
 

 
ภาพที่ 20 ทางเดินริมน้ําหลังปรับปรุง 
 
 บริ เวณทางเดินริม นํ้าไมมี ราว กันตก
สําหรับผูใชงาน อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุระหวางการ
ใชงานได 
  พ้ืนผิวทางเดินเปนวัสดุที่แตกตางกันจึง
ทําใหเกิดความไมสม่ําเสมอ และอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุ 
 
9)  โปสเตอร (Poster) ขนาด A2 (59.4 x 42.0 
เซนติเมตร) คือภาพขนาดใหญที่พิมพบนกระดาษ 
และมีจุดประสงคเพ่ือทําใหสะดุดตาผูรับสารและ
สามารถสื่อสารขอมูลออกไปได การสื่อสารตอ
ความเชื่อของคนสวนใหญการออกแบบใหขอมูลท่ี
มีความซับซอนเขาใจงายขึ้นใหคนในพ้ืนที่ไดเกิด
ความเขาในในขอมูลของโครงการโดยการใช
ภาพกราฟกมาอธิบาย 

 
ภาพที่ 21 โปสเตอร (Poster) 
 
10)  แผนนําเสนอ(Plate present) ขนาดA1(59.4 
x 84.1 เซนติเมตร) การรวมรวมขอมูลการออกแบ
มานําเสนอในรูปแบบท่ีถูกจัดวางใหผูที่อยูอาศัยใน
พ้ืนที่หรือนักทองเที่ยวที่มีความสนใจในผลงานได
เขาใจขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผลงานเขาใจไดงายและ
มีขอมูลครบถวน 
 

 
ภาพที่ 22 แผนนําเสนอ(Plate present) 
 
11 )   ภาพ เค ล่ื อน ไหว  ( Multimedia) โ ดยมี
ร ะ ย ะ เ ว ล า อยู ที่  7 . 5 0  น .  เ นื้ อ ห าภ าย ใ น
ภาพเคล่ือนไหว แบงสวนเนื้อหาออกเปน 3 สวน 
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ดังนี้ สวนที่ 1 เวลา 0.00 น.-1.33 น. สวนที่ 2 
เวลา 1.34 น.-7.30 น. สวนที่ 3 เวลา 7.31 น. -
7.50 น. 
 การออกแบบเพ่ือใหผูที่เปนผูอยูอาศัยใน
พ้ืนที่และผูที่มีความสนใจในโครงการไดเห็นความ
เปลี่ยนแปลงและบรรยากาศอยางชัดเจนโดยไมมี
ความซับซอนดานขอมูลดูแลวเขาใจงาย 
 

 
ภาพที่ 23 ภาพเคล่ือนไหว (Multimedia) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะภายใน
ตลาดน้ําบางนกแขวกเพ่ือผูสูงอายุ จะเปนการ
เริ่มตนปรับเปลี่ยนเพ่ือเตรียมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
โดยสมบรูณในอนาคต และเปนแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพ้ืนที่ตลาดน้ําบางนก
แขวก 
 เพ่ือสํารวจพ้ืนที่สาธารณะภายนอกและ
ภายในตลาด นํ้าบางนกแขวกเ พ่ือวิ เคราะห
ออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะตลาดนํ้าบางนก
แขวกใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลตลาดนํ้าบางนกแขวก
ให หนวยงาน องคกร และผูที่มีความสนใจใน
โครงการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะตลาดนํ้าบางนก
แขวกเพ่ือผูสูงอายุ 
 

ขอเสนอแนะ 
 ปรับการจัดวางขอความใหดูนาอาน ใส
ขอความกํากับใตรูปภาพ และแบง หมวดหมูของ
ภาพ  จัดวางกรอบขอความใหดูเขาใจงาย ใหดู
เปนไปในทิศทางเดียวกัน จัดทําเนื้อหาในวีดีโอใหมี
ความกระซับ ชัดเจน 
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