โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกาลังกายของคนภาษีเจริญ
โครงการวิจัยเชิงสารวจแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการออกกาลังกายของ
ชุมชน และศึกษาวิถีชีวิตที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย รวมทั้งให้ข้อเสนอต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะด้านการออกกาลังกาย ดาเนินการโดยอาจารย์ชนิดา มัททวางกูร คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการสารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของ
ประชากรทุกวัยในเขตภาษีเจริญ ทั้ง 7
แขวง จานวน 404 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบข้อมูลดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการออกกาลังกาย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.2 รับรู้ว่าในชุมชน
ของตนเองยังไม่มีหน่วยงานใดมาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ส่วนที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุน
นั้นพบว่าเป็นหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ร้อยละ 16.6 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกกาลังกายผ่านสื่อต่างๆ 3
อันดับแรก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 92.6, 43.3 และ 21.8 ตามลาดับ
1.2 ด้านพฤติกรรมการออกกาลังกาย วิธีการที่ นิยมปฏิบัติมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเดิน วิ่ง
และเต้นแอโรบิก ร้อยละ 78.0, 33.9 และ 24.0 ตามลาดับ ขณะที่การออกกาลังกายตามภูมิปัญญาไทย อาทิ พายเรือ
ราไม้พลอง ฤาษีดัดตน พบน้อยมาก ด้านความถี่ในการออกกาลังกายพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการออกกาลังกายได้เพียงพอ
ตามทฤษฎี คือสัปดาห์ละ 3 วันขึ้นไปมีร้อยละ 47.8 โดยมีผู้ที่ไม่เคยออกกาลังกายเลยถึงร้อยละ 7.9 (ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่
เป็น กลุ่ม ที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรงดี ) ส่วนระยะเวลาการออกกาลังกาย ที่พบมากที่สุด คือ ครั้งละ 30-60 นาที ร้อยละ
34.4 ช่วงเวลาออกกาลังกายเป็นช่วงเย็นมากที่สุด ร้อยละ 47.8 ความหนักเบาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
58.9 การมีกลุ่มหรือชมรมด้านการออกกาลังกายในชุมชน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มี ถึง ร้อยละ 80.2 สถานที่ในการออก
กาลังกาย 3 อันดับแรก ได้แก่ บ้าน สนามกีฬาของโรงเรียน และลานวัด ร้อยละ 73.9, 14.4 และ 10.4 ตามลาดับ ส่วน
เหตุผลในการออกกาลังกาย 3 อันดับแรก ได้แก่ ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแต่ต้องการให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรง ร้อยละ
57.2 รองลงมา คือ มีปัญหาสุขภาพต้องการบาบัดหรือควบคุมโรคประจาตัวที่เป็นอยู่ ร้อยละ 26.5 และความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด ร้อยละ 8.7
1.3 ด้านวิถีชีวิตที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงในวิถีชีวิตที่พบมากที่สุด 3
อันดับแรก ได้แก่ กวาดบ้าน ถูบ้าน และซักผ้าด้วยมือ ร้อยละ 77.1, 70.6 และ 49.0 ตามลาดับ ความหนักเบาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 63.3 ส่วนคนที่ ไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงเลย พบร้อยละ 12.4 โดย
เหตุผลที่ ไม่ได้ปฏิบัติ คือ เพราะทางานนอกบ้านหรืองานยุ่ง จึงไม่มีเวลาทางานบ้าน รองลงมา คือ ไม่ชอบ, มีคนทาให้
เช่น มารดาหรือบุตร, ทาไม่ไหว, พิการหรือเป็นอัมพาต
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากเวทีการสนทนากลุ่ม โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น
ตัวแทนประชากรทุกวัยในชุมชน รวม
ทั้งสิ้น 29 คน ซึ่งมีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้
2.1 วิถีชีวิตของคนภาษีเจริญด้านการออกกาลังกายและกิจกรรมทางกาย พบว่าในชุมชนส่วนใหญ่จะ
มีกิจกรรมการออกกาลังกายหลายประเภท ทั้งที่คนในชุมชนปฏิบัติกันเอง รวมถึงกิจกรรมที่ชุมชนเป็นผู้จัดหรืออานวย
ความสะดวกให้ อาทิ การเดิน วิ่ง เต้นแอโรบิก ปั่นจักรยาน กระโดดเชือก การใช้เครื่องออกกาลังกาย (ฟิตเนส) และ
กีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ตะกร้อ แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล
ส่วนกิจกรรมทางกายที่ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
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นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ พบว่า เริ่มมีคนหันมาใช้ การเดินหรือขี่จักรยาน ไปทางานหรือไปซื้อของ แทนการนั่งรถ
มอเตอร์ไซค์มากขึ้น และการทางานบ้าน เช่น กวาดถูบ้าน ซักผ้า ทาอาหาร ล้างจาน ล้างรถ ทาสวน รวมถึงการเดินช็อป
ปิ้งในห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัด ส่วนการละเล่นของเด็ก เช่น วิ่งเล่น กระโดดยาง เตะบอลพลาสติก เล่นเครื่องเล่นใน
สนามเด็กเล่น เป็นต้น ขณะที่ การละเล่นตามภูมิปัญญาไทย เช่น มอญซ่อนผ้า เดินกะลา ปืนก้านกล้วย เด็กๆ บอกว่า
ปัจจุบันไม่มีคนเล่นแล้ว
2.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการออกกาลังกายของชุมชนในเขตภาษีเจริญ พบว่า มีน้อย โดยมักจะเป็น
การปฏิบัติรายบุคคลที่บ้าน ยกเว้นไทเก๊ก ที่มีการรวมกลุ่มออกกาลังกายร่วมกันทุกเช้าที่ลานวัดกาแพง แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ ส่วนการประยุกต์ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการออกกาลังกายก็พบน้อยเช่นกัน โดยสิ่งที่พบได้แก่ เครื่องชักรอก
ออกกาลังแขนขา และกะลานวดเท้า
2.3 ความคิดเห็นและความต้องการของคนภาษีเจริญต่อการออกกาลังกาย ด้านปัญหาอุปสรรคใน
การออกกาลังกาย พบว่าที่จริงแล้วคนภาษีเจริญหลายคนมีความตั้งใจที่จะออกกาลังกาย แต่อาจมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง
บางประการทาให้ไม่สามารถปฏิบัติการออกกาลังกายได้ตามที่ตั้งใจ เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีพื้นที่ ส่วนความต้องการของ
ชุมชน พบว่าสิ่งที่ทุกกลุ่มวัย ต้องการมากที่สุด คือ พื้นที่ออกกาลังกายในชุมชน ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง จัดให้เป็นสัดส่วน
เข้าถึงได้สะดวก และปลอดภัย รวมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกาลังกาย เครื่อง
ขยายเสียง เป็นต้น ตัวอย่างเสียงสะท้อนบางส่วนจากกลุ่มเยาวชนที่แสดงให้เห็นว่าการไม่มีสถานที่ให้เด็กได้วิ่งเล่นออก
กาลังกายในชุมชนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เด็กหันไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์แทน ดังคากล่าวที่ว่า
“บางทีก็เล่นไม่สะดวก ผู้ใหญ่เขาบอกว่าอย่าเกะกะทาง ... เขาว่าไปขวางถนนเขา โดดยางก็เกะกะเวลารถมา
... ส่วนใหญ่น้องเวลาเลิกเรียนมาก็เปิดคอม เล่นคอมกัน มันไม่มีที่จะเล่น ก็ไปเล่นคอมกัน”
การวิจัยนี้จึงมีข้อเสนอแนะให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการหากลวิธีที่ทาให้การออกกาลังกายกลายเป็นส่วน
หนึ่งในวิถีชีวิตประจาวันของคนภาษีเจริญทุกเพศทุกวัย รวมถึงการจัดพื้นที่ออกกาลังกายในชุมชนให้เหมาะสมและ
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการออกกาลังกายอย่างยั่งยืน
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