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บทคัดยอ 

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงบานพักอาศัยเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสิ่ง

อํานวยความสะดวกภายในบานใหปลอดภัยสําหรับสูงอายุและศึกษาแนวทางการปรับปรุงบานพักอาศัยเพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ โดยการลงพื้นที่สํารวจซึ่งผูจัดทําเลือกกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา คือ  ผูสูงอายุประเภทที่ 2 ที่มี

ความเสื่อมถอยของรางกายสามารถชวยเหลือตัวเองได ตองใชอุปกรณชวย จํานวน 34 คน ที่อาศัยอยูในหมู 5 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือใชแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวย

คา รอยละ คาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา สภาพที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุสวนใหญมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม        

สิ่งอํานวยความสะดวกพบมากที่สุด คือมีหองน้ําหองสวมอยูภายในบานและหองนอนของผูสูงอายุอยูชั้นลางและดานความ

ปลอดภัยในบานพักอาศัยผูสูงอายุ พบวาบานพักอาศัยของผูสูงอายุสวนใหญยังขาดความปลอดภัยที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ ใน

เร่ืองความปลอดภัยที่นอยสุด คือมีสัญญาณฉุกเฉินขอความชวยเหลือ ซึ่งไมมีความปลอดภัยเลย รองลงมาคือ  มีวัสดุปองกัน

มุมแหลมคมของเฟอรนิเจอรภายในบาน 

คําสําคัญ :  ผูสูงอายุ  บานปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก 

Abstract 

34            A study of residential improvement guidelines for the elderly. This aims to study home facilities to 

be safe for the elderly and to study ways to improve homes to ensure safety for the elderly. Exploring from 

the area according to the sample group studied is the type 2 elderly who have a deterioration of the body 

but can help themselves. Samples of 34 households who live in Moo 5, Salaya Subdistrict, Phutthamonthon 

District Nakhon Pathom. The tools used in the research were the interview form. Data were analyzed using 

descriptive statistics with mean values. The results of the study showed that the elderly dwelling houses 

with appropriate facilities. The most common facilities there is a bathroom, toilet in the house and the 

bedroom of the elderly is on the ground floor. Safety in the home of the elderly found that most of the 

elderly homes still lack the proper safety for the elderly. On the least security That is, there is an 

emergency signal asking for help, followed by having a sharp corner protector of the home furniture. 
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1. ที่มาและความสําคัญ  

  ปจจุบันประเทศไทยมีการเพิ่มของประชากรสูงอายุรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวมากข้ึน และอายุขัยเฉลี่ย

ของประชากรเพิ่มสูงข้ึน ทั้งนี้เปนผลจากอัตราการตายลดลง จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการแพทย และสาธารณสุข 

โดยพบวาจํานวนประชากรสูงอายุในป พ.ศ.2550 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป 2503 มีจํานวนประชากรสูงอายุ 

(อายุ 60 ปข้ึนไป) 1.5 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ5.4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเพิ่มข้ึนเปน 6.7 ลานคนในป 2548 และจะ

เพิ่มข้ึนเปน 2 เทาในป 2568 คือ14 ลานคน หรือคิดเปน10.3 และ 20 ของประชากรทั้งหมดตามลําดับ  สถานการณนี้ทําให

ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งหมายความวาประเทศไทยมีผูสูงอายุมากกวารอยละ10 ของประชากรทั้งหมดหรือ

ประชากรมีอายุมัธยฐานมากกวา 30   การมีประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนและมีอายุยืนยาวข้ึน สงผลใหโครงการสรางประชากร

ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป คืออัตราสวนผูสูงอายุที่เปนภาระเพิ่มสูงข้ึน ผูสูงอายุจึงตองรับผิดชอบตนเองมากข้ึนเพื่อให

สามารถดํารงชวีิตอยูไดอยางมีคุณภาพ 

 การดูแล “ผูสูงอายุ” นับเปนเร่ืองสําคัญที่ตองมีการเตรียมความพรอมเปนอยางดี เพื่อรองรับขอจํากัดทางสุขภาพ

รางกายซ่ึงแตกตางจากคนวัยอ่ืนๆ ไมวาจะเปนความสามารถในการเคลื่อนไหวรวมถึง ประสาทสัมผัสทางตาและหูที่เสื่อมลง 

ดังนั้น ที่อยูอาศัยซึ่งมีผูสูงอายุจึงควรไดรับการออกแบบหรือปรับปรุง ใหสอดคลองกับสุขภาวะในการอยูอาศัย ทั้งเร่ืองความ

ปลอดภัยและความสะดวกสบายตอการใชงาน 

  จากที่กลาวมาขางตนผูศึกษาวิจัยจึงสนใจจะศึกษาแนวทางการปรับปรุงบานพักอาศัยเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ผูศึกษาคาดวาการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชน

ตอบุคลากรที่เก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  โดยนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการ

ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดตามอัตภาพและ

ไมเปนภาระแกผูอ่ืน ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตอไป 

2. วัตถุประสงค  

 2.1  เพื่อศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในบานเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ  

  2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงบานพักอาศัยเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  3.1 หลักการการบริหารทรัพยากรกายภาพ  

   การบริหารทรัพยากรกายภาพ (เสริชย  โชติพานิช, 2553) แนวคิดและการปฏิบัติดานนี้ เปนที่ยอมรับและมีการ

ดําเนินการอยูมากแลวในตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ในทวีปเอเชีย มีประเทศ

ญี่ปุน และฮองกง ที่การปฏิบัติงานดานนี้มีความกาวหนาเปนอยางมาก เนื่องจากปรากฏผลการศึกษาวิจัยจํานวนมาก ที่ยืนยนัวา 

การบริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพอยางมีประสิทธิภาพ จะชวยใหองคกรไดรับประโยชนและประสิทธิภาพ จากการมีและ

การใชทรัพยากรกายภาพอยางคุมคา สามารถควบคุมคาใชจายและตนทุนอาคารสถานที่  

   3.1.1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรอาคาร 

     การบริหารจัดการ สิ่งที่เปนกายภาพ/ทรัพยากรกายภาพ ที่มุงเนนใหมีการใช และบริหารจัดการอาคาร

สถานที่รวมทั้งโครงการประเภทที่อยูอาศัย ระบบประกอบอาคารหรือระบบสาธารณูปโภค สถานที่ พื้นที่ และองคประกอบอ่ืน

ที่มีสภาวะเปนกายภาพ ใหเกิดประโยชนและผลตอบแทนในฐานะที่เปนทรัพยากรสําคัญ หรือที่เรียกวา “ทรัพยากรกายภาพ” 

เชนเดียวกับทรัพยากรบุคคลและ ทรัพยากรเงิน 



 

 

  3.1.2 หลักการ 3Ps 

   แนวคิดการบริหารทรัพยากรกายภาพนี้ เปนแนวคิดเชิงบริหารจัดการ ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับอาคาร

และที่อยูอาศัย หรือ Facility ทุกประเภท แนวคิดพื้นฐาน คือ สถานที่ (Place) งาน (Process) และบุคคล (People)  

   การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility  Management : FM) มีหนาที่บริหารและจัดการใหทรัพยากร

กายภาพ/ระบบกายภาพ (place/facility) ตอบสนององคกร (organization) ในดานการทํางาน (process) และบุคคล 

(people) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารทรัพยากรกายภาพ ตองมุงเนนการบริหารจัดการดูแลรักษาและบริการเพื่อให

ทรัพยากรกายภาพที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด คือการทําใหระบบกายภาพ/ทรัพยากรกายภาพ ทํางานสอดคลองและสมดุลตาม

เปาหมาย ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 

 

รูปที่ 1 ปจจัยหลักในการบริหารทรัพยากรอาคาร 

    1) สถานที่ (Place) ในการจัดทําโครงงานนี้สถานที่ หมายถึง บานพักอาศัยของกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ หมู

ที่ 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

    2) บุคคล (People) ในการจัดทําโครงงานนี้บุคคล หมายถึง ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่ หมูที่ 5 ตามกลุม

ตัวอยางจํานวน 34 ครัวเรือนมาจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสาลวัน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม จะทําการศึกษาผูสูงอายุประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546 ที่กลาวถึงผูสูงอายุประเภทที่ 2 นี้วา

เปนผูที่มีความเสื่อมถอยของรางกายแตสามารถชวยเหลือตัวเองไดโดยตองใชอุปกรณชวยเหลือเล็กนอย 

    3) การทํางาน (Process) ในการจัดทําโครงงานนี้กระบวนการทํางาน หมายถึง การเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง

ผูสูงอายุและเตรียมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหโดยนําขอมูลทั้งหมดจากแบบสัมภาษณไปประมวลผลโปรแกรมสําเร็จรูป 

 3.2 ผูสูงอาย ุ

   ในประเทศไทย "ผูสูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความวา บุคคลซึ่ง มีอายุเกินกวาหกสิบป

บริบูรณข้ึนไป และมีสัญชาติไทยสวนคําวา "สังคมผูสูงอายุ" องคการสหประชาชาติ แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ การกาวเขาสู

สังคมผูสูงอายุ (Ageing society หรือ Aging society) ระดับ สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged society) และระดับ Super-

aged society โดยใหนิยามของระดับตางๆ ซึ่งทั้งประเทศไทย และรวมทั้งประเทศตางๆ ทั่วโลก ใชความหมายเดียวกันใน

นิยามของทุกระดับของสังคมผูสูงอายุ ดังนี้  

    การกาวเขาสูสังคม 32ผูสูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมากกวา 10% ของ

ประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ คือ เมื่อ

ประชากรอายุ 60+ป เพิ่มข้ึนเปน 20% หรือ ประชากรอายุ 65 ป เพิ่มเปน 14% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้ง

ประเทศ Super-aged society คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปข้ึนไปมากกวา 20% ของประชากรทั้งประเทศ อยางไรก็ตา

ม ทุกประเทศทั่วโลกมีการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในชวงเวลาแตกตางกันตามความเจริญมั่งค่ังซึ่งมีผลตอสุขภาพและการมีอายุ

ยืนของประชาชน  

Place 

People Process 

FM 

http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
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3.3  Universal  Design การออกแบบเพื่อการใชงานของคนทุกกลุมในสังคม 

         Universal Design เปนแนวคิดเร่ืองการออกแบบสิ่งแวดลอมการสรางสถานที่และสิ่งของ ตางๆ เพื่อใหทุกคนที่อยู

ในสังคมสามารถใชประโยชนจากสิ่งเหลานั้นไดอยางเต็มที่และเทาเทียมกันโดยไมตองมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือ

เฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดโดยเฉพาะไมวาบุคคลนั้นจะเปนหญิงหรือชายใชขาเดินหรือใชรถเข็น ตามองเห็นหรือ

มองไมเห็น  เด็กหรือผูใหญอานหนังสือออกหรือไมออก ฯลฯ Universal Design เปนการออกแบบที่คํานึงถึงการใชงานการใช

ใหคุมคาสมประโยชนครอบคลุมสําหรับทุกคนโดยเร่ิมตนจากการคิดวาทําอยางไรคนประเภทตางๆ จึงจะมีโอกาสมาใชไดอยาง

เทาเทียมกัน  เชน  คนสูงอายุ  คนปวย  สตรีตั้งครรภ  คนแคระ  เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก  คนพิการประเภทตางๆ ไมวาตา

บอดหูหนวกแขนขารางกายพิการ  คนพิการทางปญญาทางจิต  คนที่อานหนังสือไมออก ฯลฯ แตถึงแมบุคคลเหลานั้นจะมี

ขอจํากัดทางรางกายทางปญญาทางจิตใจแตก็เปนบุคคล ในสังคม สังคมจึงควรรับผิดชอบดูแลใหสามารถอยูในสังคมรวมกับ

บุคคลทั่วไปไดอยางมีความสุขตามอัตภาพของแตละคน เชน การจัดใหมีทางลาดข้ึนลงทางเทาและอาคารสถานที่สาธารณะ

ตางๆ ใหกับผูพิการที่ใชรถเข็น หรือบล็อกพื้นนําทางเดินสําหรับคนตาบอด ทั้งนี้ก็เพื่อใหพวกเขาสามารถใชชีวิตทํากิจกรรม

ภายนอกบานไดโดยสะดวกและปลอดภัย  

 

 

 

 

รูปที่ 2  องคประกอบและหลักการของ Universal Design 

   3.3.1 องคประกอบและหลักการของ Universal Design  (ดังรูปที่ 2)  

            1) Fairness เสมอภาคใชงานไดกับทุกคนในสังคมอยางเทาเทียมกันไมมีการแบงแยกและเลือกปฏิบัติ เชน การ

ติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะสองระดับ  ระดับทั่วไปสําหรับผูใหญหรือคนที่นั่งรถเข็นใชได  

  2) Flexibility ยืดหยุน ใชงานไดกับผูที่ถนัดซายและขวาหรือปรับสภาพความสูงต่ําข้ึนลงไดตาม ความสูงของผูใช  

  3) Simplicity เรียบงายและเขาใจไดดี  เชนมีภาพหรือคําอธิบายที่เรียบงายสําหรับคนทุกประเภทหรืออาจใช

รูปภาพเปนสัญลักษณสากลสื่อสารใหเขาใจไดงาย  

  4) Understanding มีขอมูลเพียงพอมีขอมูลงายสําหรับประกอบการใชงานที่พอเพียง  

  5) Safety ทนทานตอการใชงานที่ผิดพลาด เชน มีระบบปองกันอันตรายหากมีการใชผิดพลาดไมเสียหายไดงาย  

มีราวจับประคองตัว  (ดังรูปที่ 3) 

  6) Energy conservation ทุนแรงกายสะดวกและไมตองออกแรงมาก เชน ใชที่เปดกอกน้ําแบบยกข้ึน-กดลง

แทนการใชมือขันกอกแบบเปนเกลียว สวิตชไฟฟาแบบตัวใหญที่กดเบาๆ ก็สามารถทํางานไดแทนสวิตชเล็กที่ตองใชนิ้วมือออก

แรงงัดอยางแรงฯลฯ  

  7) Space ขนาดและสถานที่ที่เหมาะสมและใชงานในเชิงปฏิบัติไดโดยคิดออกแบบเผื่อสําหรับคนรางกาย

ใหญโตคนที่เคลื่อนไหวรางกายยาก เชน ขนาดของหองน้ําโถสวมใหญเพียงพอสําหรับคนที่รางกายใหญโตรวมถึงคํานึงถึงคน

พิการที่มีรถเข็นคันใหญตองมีพื้นที่สําหรับหมุนรถกลับไปมาในบริเวณหองน้ํา 
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รูปที่ 3 แสดงอุปกรณราวชวย ผยุงติดไวเพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน 

(ที่มา: http://www.pwdsthai.com/files/universal_design.pdf) 

 

 3.4  การออกแบบเพื่อมวลชน  (Universal Design)  

  ในชวงป 1994 ประเทศญี่ปุนไดเร่ิมอนุญาตใหมีกฎหมายอาคารสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาส ออกมาใช มีการ

ประยุกตสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อคนพิการที่จะมาใชอาคาร และเร่ิมใชกับอาคารสาธารณะ เชน หางสรรพสินคา โรง

ภาพยนตร โรงแรมและสถานที่สําคัญที่เปนที่ชุมชน และที่สาธารณะ ตอมาในชวงป 2003 กฎหมายนี้ควบคุมรวมไปถึงอาคารที่เปน 

โรงเรียน สํานักงานตางๆ และอาคารชุดพักอาศัยดวย จนถึงป 2006 จึงไดมีกฎหมายใหมสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาสข้ึนมาโดย

ไมเพียงแตบังคับใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆมาใชในอาคารเทานั้น ยังไดรวมถึงขนาดของอุปกรณและพื้นที่ที่ใชงานใหมี

มาตรฐานและเกณฑในการวัดและตรวจสอบไดอยางแนนอนอีกดวย รูปแบบและตัวอยาง Universal Design ในประเทศญี่ปุน 

นั้นอาจแบงออกไดเปน 5 หัวขอคือ  

 1)  การออกแบบภายในที่พักอาศัย  

 2)  การออกแบบภายนอกที่พักอาศัย และสถานที่บริการสาธารณะตางๆ  

 3)  การออกแบบเพื่อความปลอดภัย  

 4)  การออกแบบเพื่อความเปนระเบียบของเมือง  

 5)  การออกแบบสัญลักษณและองคประกอบอ่ืนๆ  

  3.5  นวัตกรรมเพื่อสูงอายุ  (Eldercare  solution by SCG)   

   SCG ไดศึกษาองคความรูรวมกันกับผูชํานาญการเก่ียวกับผูสูงวัยในศาสตรแขนงตางๆ ทั้งดานพฤติกรรม 

สรีรศาสตร การยศาสตร แพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร และวิศวกรรมศาสตร นํามาวิเคราะหและสังเคราะหอยางบูรณา

การ เพื่อใหเปนองคความรูเชิงลึกในดานที่อยูอาศัยที่เหมาะสมสําหรับผูสูงวัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบสินคาและบริการ

ดานที่อยูอาศัย รวมทั้งบุคลากรจากพื้นฐานความเขาใจเก่ียวกับผูสูงวัยอยางแทจริง 

   SCG ไดแบงกลุมผูสูงวัยเปน 3 ระดับ ตามลักษณะกายภาพและสมรรถนะทางรางกายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

   1)  ผูสูงวัยกลุมสีเขียว ดวยสภาพรางกายที่ยังแข็งแรง สามารถชวยเหลือตนเองไดดีการออกแบบจึงมุงเนนไปที่ 

“การปองกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน”และ“การสงเสริมสุขภาวะที่ดี” 

   2)  ผูสูงวัยกลุมสีเหลือง ผูสูงวัยเร่ิมมีปญหาสุขภาพเล็กนอย แตยังสามารถชวยเหลือตัวเองได การออกแบบจึงตอง

ผนวกเร่ืองของ“การทําใหสามารถใชชีวิตไดงายและสะดวกข้ึน” 

   3)  ผูสูงวัยกลุมสีสม ผูสูงวัยมีปญหาสุขภาพคอนขางมากนั่ง Wheelchair เปนสวนใหญและมีผูดูแลในกิจกรรมที่จําเปน  

http://www.pwdsthai.com/files/universal_design.pdf


 

 

 3.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

   วนัสรินทร  สุยสุวรรณ (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกชุมชนเพื่อการอยูอาศัยที่

เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุในชนบทภาคกลาง: กรณีศึกษาหมูบานเขานอย อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค  ผลการศึกษา พบวา 

แนวทางในการปรับปรุงทางเดินและทางสัญจร คือ ถนนตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีการใหรมเงาทางเดิน มีแสงสวางที่ทั่วถึงเพื่อความ

ปลอดภัย และมีที่นั่งพักเปนระยะใหผูสูงอายุและถาทางเดินมีระดับพื้นที่ตางกันควรทําทางลาด สวนการปรับปรุงใหพื้นที่ทาง

ศาสนาและพื้นที่ราชการเปนศูนยกลางชุมชนนั้นมีความสําคัญรองลงมาโดยแนวทางในการปรับปรุง คือ ควรมีการทําทางลาด 

หองน้ํา และที่จอดรถใหกับผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุสามารถเขาไปทํากิจกรรมทางศาสนาและติดตอกับหนวยงานราชการไดสะดวก  

  รัตนา แกวเพชรพงษ (2556) ไดทําการวิจัยเร่ือง การออกแบบอาคารเรือนนอนผูสูงอายุ สถานสงเคราะหคนชราบาน

ธรรมปกรณโพธิ์กลางตามหลักอาคารเขียว ผลการศึกษา พบวา อาคารเรือนนอนผูสูงอายุที่จัดวางตามผังบริเวณจะไดรับ

ผลกระทบจากการโคจรของดวงอาทิตยคอนขางมาก แตทิศทางของลมจะชวยในเร่ืองของการระบายอากาศที่ดี การปลูกตนไมใน

ตําแหนงที่เหมาะสมจะชวยใหรมเงาและลดความรอนแกอาคารได การเลือกใชวัสดุสําหรับเปลือกอาคาร เชน ผนังทึบ, กระจก

หนาตาง และวัสดุมุงหลังคา ทําใหการถายเทความรอนของผนังและหลังคาอยูในเกณฑที่ยอมรับได และการนําประโยชนจาก

ปจจัยธรรมชาติมาใชในการออกแบบทําใหอาคารสามารถลดการใชพลังงานได  

  ฐิติพันธ ภูมิอภิรัตน (2555)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การปรับปรุงและพัฒนาตนแบบสิ่งอํานวยความสะดวกชุมชนเพื่อ

การอยูอาศัยที่เหมาะสมกับการใชชีวิตของผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ  กรณีศึกษา  ตําบลทางาม  จังหวัดสิงหบุรี โดยประชากรกลุม

ตัวอยางเปนผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) ทั้งสิ้น 106 คน ผลการศึกษา พบวา แนวทางการออกแบบปรับปรุงสวนใหญจะเปนการสราง

ทางลาด หองน้ํา ที่จอดรถ เพิ่มราวจับ เพิ่มชองทางเดิน เพิ่มตนไมใหรมเงาและแสงไฟสองสวาง ในบริเวณศูนยกลางชุมชนและ

พื้นที่ตอเนื่อง ซึ่งแนวทางที่เสนอไปจะสัมฤทธิ์ผลไดก็ตอเมื่อมีการนําไปสูการปฏิบัติ  

  ไตรรัตน จารุทัศน  (2553)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  โครงการสํารวจอาคารสถานที่สาธารณะที่เปนมิตรสําหรับผูสูงอายุ 

เก็บขอมูลกลุมผูสูงอายุตั้งแตอายุ 60 ปข้ึนไป ทั้งสิ้น 516 คน ผลการศึกษาพบวา แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง

กายภาพของชุมชน เพื่อใหผูสูงอายุสามารถออกมาใชพื้นที่สาธารณะภายนอกที่อยูอาศัยนั้นตองใหความสําคัญเก่ียวกับทางเดิน

และทางสัญจรมากที่สุดคือ ถนนตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีการใหรมเงาทางเดิน มีแสงสวางที่ทั่วถึงเพื่อความปลอดภัย และมีที่นั่งพัก

เปนระยะใหผูสูงอายุ และถาทางเดินมีระดับพื้นที่ตางกันควรทําทางลาด สวนการปรับปรุงใหพื้นที่ทางศาสนาและพื้นที่ราชการ

เปนศูนยกลางชุมชนนั้นมีความสําคัญรองลงมา โดยแนวทางในการปรับปรุงคือ ควรมีการทําทางลาด หองน้ํา และที่จอดรถใหกับ

ผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุสามารถเขาไปทํากิจกรรมทางศาสนาและติดตอกับหนวยงานราชการไดสะดวก 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

1)  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูสูงอายุ ที่อยูในประเภทที่ 2 คือ ผูสูงอายุที่มีความเสื่อมถอยของรางกายสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได ตองใชอุปกรณชวยเล็กนอย 

2)  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยตรงตามหลักการออกแบบ

บานพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ จนไดครบตามกลุมตัวอยาง ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่หมู 5 จํานวน 34  หลัง  

3)  เก็บขอมูลโดยการจัดกลุมบานที่อยูใกลเคียงกัน และขอความรวมมือกับพนักงานไปรษณียและอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูบาน (อสม.) 

4)  ตรวจสอบความสมบูรณแลวนํามาวิเคราะหขอมูลแบบสมัภาษณ และนําไปวิเคราะหโดยจัดทําเคร่ืองมือลงรหัสตาม

แบบสัมภาษณแลวนําขอมูลทั้งหมดจากแบบสัมภาษณไปประมวลวิเคราะหผลทางสถิติเชิงพรรณนา 



 

 

5. ผลและวิจารณ  

  ผลการศึกษา พบวา รอยละของเพศผูตอบแบบสัมภาษณจํานวน 34  คน พบวากลุมตัวอยางมีจํานวนเพศชายและ

เพศหญิงเทากัน ที่จํานวน 17 คน สวนใหญมีอายุมากกวา 65 ป สวนใหญลักษณะเปนบานสองชั้น ผูสูงอายุมีอุปกรณ

ชวยเหลือสวนใหญใชไมเทา รองลงมาใชแวนตาและนอยที่สุดคือเคร่ืองชวยฟง  

 ตารางที่ 1 แสดงสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในบานพักอาศัยผูสูงอายุ ในพืน้ที่เทศบาลตําบลศาลายา 

การสํารวจบานพักอาศัยของผูสูงอายุ 
มี  

จํานวน  (รอยละ) 

ไมมี  

จํานวน  (รอยละ) 

สิ่งอํานวยความสะดวก  (Facility)  

F1  มีหนาตางสามารถรับแสงจากภายนอก 29   (85.3) 5   (14.7) 

F2  มือจับเปดประตูแบบกานโยกหรือแกนผลัก  6   (17.6) 28   (82.4) 

F3  กอกน้ํา เปนแบบกานปดหรือกานโยกมาตรฐาน  8   (23.5) 26   (76.5) 

F4  คาแสงสวางจากไฟฟาท่ีเพียงพอ ( ประมาณ 220-300 LUX ) 20   (58.8) 14   (41.2) 

F5  ระดับสวิสชอยูท่ี 120 ซม. และระดับปลั๊กไฟอยูท่ี 90 ซม. 21   (61.8) 13   (38.2) 

F6  โถสวมเปนแบบน่ังราบหอยเทา ( ชักโครก ) 27   (79.4) 6     (20.6) 

F7  มีหองนํ้า/หองสวมอยูภายในบาน 33   (97.1) 1   (2.9) 

F8  หองนอนของผูสูงอายุอยูช้ันลาง/บานช้ันเดียวมีหองสําหรับผูสูงอายุ 33   (97.1) 1   (2.9) 

F9  การเลือกใชสีท่ีเหมาะสม  28   (82.4)    6     (17.6) 

จากตารางที่ 1 พบวาบานพักผูสูงอายุสวนใหญมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ พบไดมากที่สุด คือมีหองน้ํา/

หองสวมอยูภายในบานและหองนอนของผูสูงอายุอยูชั้นลาง/บานชั้นเดียวมีหองสําหรับผูสูงอายุ รองลงมาคือ           มี

หนาตางสามารถรับแสงจากภายนอก และที่พบไดนอยที่สุดคือ มือจับเปดประตูแบบกานโยกหรือแกนผลัก (ดังแสดงในรูปที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  กราฟแสดงรอยละของสิ่งอํานวยความสะดวกจากการสํารวจที่พักอาศัยสาํหรับผูสูงอายุ 
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ตารางที่ 2 แสดงสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในบานพักอาศัยผูสูงอายุ ในพืน้ที่เทศบาลตําบลศาลายา 

การสํารวจบานพักอาศัยของผูสูงอายุ 
มี  

จํานวน  (รอยละ) 

ไมมี  

จํานวน  (รอยละ) 

ความปลอดภัย  (Safety)   

S1  หองนํ้า มีราวจับตดิท่ีผนังเพ่ือความปลอดภัย   4    (11.8)  30    (88.2) 

S2  ระยะลูกตั้งบันไดไมเกิน 15 ซม. ระยะลูกนอนไมนอยกวา 30 ซม.   6    (17.6)  28    (82.4) 

S3  ราวจับราวทรงตัว  ควรมีเสนผาศูนยกลางประมาณ  4.5  ซม. 2    (5.9)  32    (94.1) 

S4  พ้ืนบาน เสมอกันไมยกพ้ืนตางระดับหรือธรณีประต ู 21    (61.8)  13    (38.2) 

S5  ทางลาด   8    (23.5)  26    (76.5) 

S6  ทางเดินมีราวจับชวยพยุงตัว   4    (11.8)  30    (88.2) 

S7  กระเบ้ืองพ้ืนผิวหยาบ 30    (88.2)    4    (11.8) 

S8  มีวัสดุปองกันมุมแหลมคมของเฟอรนิเจอรภายในบาน  1    (2.9)  33    (97.1) 

S9  เสียงรบกวน    7    (20.6)  27    (79.4) 

S10 มีสญัญาณฉุกเฉินขอความชวยเหลือ           0    (0) 34    (100) 

จากตารางที่ 2 พบวาความปลอดภัยในบานพักอาศัยผูสูงอายุ สวนใหญไมมีความปลอดภัยที่เหมาะสมกับผูสงูอายุ ที่พบไดมาก

ที่สุด คือไมมีมีสัญญาณฉุกเฉินขอความชวยเหลือ รองลงมาคือไมมีวัสดุปองกันมุมแหลมคมของเฟอรนิเจอรภายในบานและที่

พบวามีความปลอดภัยมากที่สุดคือ มีการปูกระเบื้องพื้นผิวหยาบ (ดังแสดงในรูปที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  กราฟแสดงรอยละของความปลอดภัยจากการสํารวจทีพ่ักอาศัยสําหรับผูสงูอาย ุ
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6. สรุปผล  

  ผลการศึกษาการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยภายในบานที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุตามหลักการ

ออกแบบเพื่อการใชงานของคนทุกกลุมในสังคม พบวา สิ่งอํานวยความสะดวกที่พบมากที่สุด คือ มีหองน้ําอยูภายในบาน 

หองนอนของผูสูงอายุอยูชั้นลาง มีหนาตางรับแสงจากภายนอก การเลือกใชสีที่เหมาะสม และมีโถสวมเปนแบบนั่งราบหรือ

หอยเทา(ชักโครก) ดานความปลอดภัย คือ มีกระเบื้องผิวหยาบและพื้นบานเสมอกันไมยกพื้นตางระดับหรือธรณีประตู และผล

การสํารวจดานความปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ พบวา กลุมผูสูงอายุสวนใหญไมมีสิ่งสนับสนุนเพื่อความปลอดภัย และมี

แนวทางปรับปรุงบานพักอาศัยใหปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุไดดังตอไปนี้  คือ  1)  ติดสัญญาณขอความชวยเหลือ  2)  ติดตั้ง

วัสดุปองกันมุมแหลมคมของเฟอรนิเจอรภายในบาน 3)  ติดตั้งราวจับและราวพยุงตัวในพื้นที่ตางๆ  4) ใชมือจับประตูหรือ

กอกน้ําแบบกานโยก  5) ปรับปรุงทางลาดและระยะของบันไดใหไดมาตรฐาน 

7. กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลบานสาลวัน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

เทศบาลตําบลศาลายาที่ใหขอมูลประชาการและกลุมตัวอยางผูสูงอายุ  และขอขอบคุณประชานกลุมตัวอยางจํานวน 34 ครัวเรือน

ที่ใหความรวมมือในการสํารวจแนวทางการปรับปรุงบานพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ  คณาจารยในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ

การออกแบบทุกทาน และที่สําคัญตองขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่เปนผูใหทุนการสนับสนุน
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