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บทที1่ 

บทน ำ 

ในสงัคมโลกปัจจุบนั สถานการณ์ประชากรก าลงัเป็นท่ีไดรั้บความสนใจ โดยเฉพาะเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัโครงสร้างประชากรท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นสังคมท่ีเขา้สู่ “สังคม
ผูสู้งอายุ” (Aging Society) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรของโลกท่ีเกิดข้ึนขณะน้ี 
หลายประเทศกา้วเขา้สู่สังคมสูงวยัแลว้ บางประเทศกา้วเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ และมีขอ้มูล
คาดการณ์วา่ประเทศนั้น ๆ จะเขา้สู่สงัคมสูงวยัระดบัสุดยอดในอนาคตอนัใกล ้การเขา้สู่สังคมสูงวยั
ของแต่ละประเทศ จะวดัจากสัดส่วนของประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีมีอยูใ่นสังคมหรือประเทศนั้น 
ๆ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การเปล่ียนแปลงประชากรของประเทศไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยเป็น
ประเทศหน่ึงในหลาย ๆ ประเทศในโลกท่ีก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร
คร้ังส าคญั คือ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุโดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวยัท างานและวยัเด็กลดลง 
เน่ืองจากอตัราการเกิดและอตัราการตายของประชากรลดลงอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ประชากรไทยโดย
เฉล่ียมีอายุยืนยาวข้ึน นับว่าเป็นประเด็นปัญหาท่ีทวีความรุนแรงข้ึนตามล าดบัโดยสังคมสูงวยั
สามารถแบ่งสถานการณ์ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

“สังคมสูงวยั” (Aged society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อย
ละ 10 ของประชากรทั้งหมด 

“สังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์” (Complete Aged Society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากร 
อาย ุ60 ปีข้ึนไปมากกวา่ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 

“สังคมสูงวยัระดบัสุดยอด” (Super Aged Society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอาย ุ60 
ปีข้ึนไปมากกวา่ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 

ในขณะท่ีผูสู้งอายุมีจ  านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองส่ิงท่ีมีผลกระทบตามมา คือ การตอ้ง
จดัเตรียมท่ีอยูอ่าศยัท่ีสามารถรองรับและเขา้ถึงกลุ่มผูสู้งอาย ุท าใหเ้กิดโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
ผูสู้งอายุท่ีเพิ่มมากข้ึนหลากหลายรูปแบบและหลายระดบัราคาปัจจุบนัมีทางเลือกส าหรับการอยู่
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อาศยัของผูสู้งอายหุลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นบา้น คอนโด และท่ีพกัส าหรับผูสู้งอายแุบบครบวงจร 
จึงจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนไวใ้นอนาคตมีทั้งเป็นของทางภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน โอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มผูสู้งอายุแต่อาจจะยงัไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริงปัญหาของวยัสูงอายุท่ีพบโดยทัว่ไป คือ ปัญหาความเส่ือมโทรมทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซ่ึงปัญหาความเส่ือมโทรมทางดา้นร่างกายท าใหผู้สู้งอายตุอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น 
และท าให้รู้สึกว่าเป็นบุคคลไร้ค่า นอกจากนั้ นผูสู้งอายุยงัตอ้งปรับตัวให้เขา้กับสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงปัญหาดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ และสัมพนัธภาพในครอบครัว 
การเปล่ียนแปลงและท่ีอยู่อาศยันั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ แนวทางการออกแบบตอ้งให้ความส าคญัไม่เฉพาะดา้น
กายภาพ แต่จะตอ้งเน้นความปลอดภยั ความสะดวกสบายในการใชชี้วิต รวมถึงกิจกรรมท่ีสร้าง
คุณค่าทางจิตใจ เน่ืองจากผูสู้งอายมุกัมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายหลาย ๆ ดา้น การออกแบบท่ีอยู่
อาศยัให้เหมาะสมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถท ากิจวตัรประจ าวนัไดอ้ย่างสะดวก
ปลอดภยั ช่วยลดความเส่ียงต่อการล่ืนลม้และป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทั้งน้ี การ
ออกแบบท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายคุวรใหค้วามส าคญัตั้งแต่โครงสร้าง การตกแต่ง การจดัวาง หรือ
การติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับความเส่ือมถอยของร่างกายในดา้นการ
มองเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหวร่างกาย และความไม่สมดุลของฮอร์โมนและอารมณ์เพื่อใชใ้น
การพฒันาต่อไปดงันั้นความตอ้งการหาท่ีพกัอาศยัท่ีส่งผลต่อสภาพการใชชี้วิตในบั้นปลายชีวิต การ
มีสถานท่ีส าหรับผูสู้งอายท่ีุสามารถพึ่งพาตนเองไดจึ้งเป็นอีกตวัเลือกหน่ึงส าหรับผูสู้งอายุ ประกอบ
กบัท่ีอยู่อาศยันั้นมีความส าคญัส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของผูสู้งอายุท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การเปล่ียนแปลงทางด้านสุขภาพและร่างกาย ถา้หากมีการอยู่อาศยัในสภาวะแวดลอ้มท่ีดีและ
เหมาะสม มีการออกแบบ ตกแต่งหรืออุปกรณ์เคร่ืองใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับวยัของ
ผูสู้งอายุ จะสามารถช่วยยืดระยะเวลาในการพึ่งพาผูอ่ื้นออกไปได ้ส่งผลดีต่อร่างกายและสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุลดการเกิดอุบติัเหตุและปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูสู้งอายไุดอี้กดว้ย ปัจจุบนัท่ีพกัอาศยัท่ี
สร้างข้ึนโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายไุดรั้บความสนใจและความตอ้งการท่ี
อยู่อาศยัประเภทน้ีมีจ านวนมาก ตวัอย่างท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุท่ีไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ ส่วน
ใหญ่ตอ้งการอยู่อาศยัในสถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาติ ไม่ห่างไกลความเจริญและมีบริการดา้นสุขภาพ 
ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูอยู ่พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะน าไปพฒันา ปรับปรุง 
และวางกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแทจ้ริงและส่งผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจ 
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เน่ืองจากการซ้ือท่ีพกัอาศยั เพื่อพึ่ งพาตนเองส าหรับวยัสูงอายุแลว้ ผูสู้งอายุยงัมีความ

ตอ้งการทางดา้นสังคม การอยูร่่วมกบัผูท่ี้มีอายใุนวยัเดียวกนัยงัเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ผูสู้งอายุ

ตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัใหม่ ท าให้ผูท่ี้อยู่อาศยัในโครงการไม่รู้สึกโดดเด่ียว ไม่รู้สึกเหงาและคนท่ี

อาศยัอยู่ร่วมกันในโครงการมีความเขา้อกเขา้ใจกัน เน่ืองจากเป็นบุคคลในวยัเดียวกัน มีความ

ตอ้งการหรือความคิดท่ีคลา้ยกนั การมีพื้นท่ีส่วนกลางกวา้งขวาง ตกแต่งสวยงาม มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกส่วนกลางครบครัน เช่น ลานออกก าลงักาย ห้องสมุด เป็นตน้ เพราะเป็นสถานท่ีท่ีผูสู้งอายุ

ภายในโครงการสามารถมาท ากิจกรรมร่วมกนั ออกก าลงักายหรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ร่วมกนั จึงเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการพิจารณาซ้ือท่ีพกัอาศยัส าหรับวยัเกษียณ และท่ีส าคญัคือ

ในโครงการตอ้งมีระบบการรักษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวดให้ผูสู้งอายท่ีุอยู่ภายในโครงการให้

รู้สึกถึงความปลอดภยัดงัตวัอยา่งกรณีศึกษา จึงมีความจ าเป็นท่ีควรจะศึกษาเร่ืองน้ี 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษากรณีศึกษาอาคารท่ีพกัอาศยัรวมแบบเต้ียส าหรับผูสู้งอาย ุ
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ

ผูสู้งอาย ุ

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 เพื่อทราบถึงรูปแบบท่ีอยู่อาศยั สภาพแวดลอ้ม และลกัษณะทางกายภายของท่ีอยู่อาศยัให้
เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากท่ีอยู่อาศยัของ
ผูสู้งอายุ ซ่ึงจะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เร่ืองลกัษณะทางกายภาพ ท่ีอยู่อาศยัท่ี
เหมาะสมในความตอ้งการของผูสู้งอายุ เพื่อสร้างความปลอดภยัจากการอยู่อาศยัให้แก่ผูสู้งอายุ
โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

1.4 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี  

1.4.1 การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
1.4.1.1 จากการลงพื้นท่ีส ารวจโดยการใชแ้บบสังเกตและการถ่ายภาพลกัษณะทาง

กายภาพของอาคารท่ีผูสู้งอายพุกัอาศยัและสภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการ 
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1.4.1.2 การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ ซ่ึงกลุ่มบุคคลท่ีผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์แบ่ง
ไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มท่ี 1 ผูสู้งอายท่ีุพกัอาศยัอยูใ่นโครงการ 
กลุ่มท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีนิติบุคคลอาคารชุด และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีดูแลโครงการ 

   1.4.1.3 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 1.4.2 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

1.4.2.1 ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือเอกสารบทความเวบ็ไซด์และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.4.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.4.3 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
1.4.4 จดัท าเล่มสารนิพนธ์ 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 รู้ความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกในท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอาย ุ

1.5.2 ผูสู้งอายไุดรั้บความสะดวกสบายจากการจดัท ามาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวกในท่ี

พกัอาศยั 

 1.5.3 รู้ปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.6.1 ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและสญัชาติไทย 

1.6.2 ท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง อาคารท่ีปลูกสร้างข้ึนเพื่อการอยูอ่าศยั มีหลายประเภท เช่น บา้น

เด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารชุด เป็นตน้ 

1.6.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอาย ุหมายความว่า ส่วนของอาคารท่ีสร้างข้ึนและ

อุปกรณ์อนัเป็นส่วนประกอบของอาคารท่ีติดหรือตั้งอยูภ่ายในและภายนอกอาคารเพื่ออ านวยความ

สะดวกในการใชอ้าคารส าหรับผูสู้งอาย ุ 

1.6.4 คอนโดมิเนียม (Condominium) หมายถึง ท่ีอยู่อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีลักษณะเป็น

หอ้งพกัหลาย ๆ หอ้ง ในอาคารเดียวกนั หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อาคารชุด  
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 1.6.5 คอนโดมิเนียมแบบโลวไ์รส์ (Low Rise) หมายถึง คอนโดมิเนียมท่ีมีความสูงไม่เกิน 

23 เมตร หรือ สูง 7–8 ชั้นซ่ึงแตกต่างจากคอนโดมิเนียมแบบไฮไรส์ (High Rise) หมายถึง 

คอนโดมิเนียมท่ีมีความสูง 9 ชั้นข้ึนไป 

 1.6.6 อาคารอยูอ่าศยัรวม หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใชเ้ป็นท่ี

อยู่อาศยัส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว มี

ห้องน ้ า ห้องส้วม ทางเดิน ทางเขา้ออก และทางข้ึนลงหรือลิฟต์แยกจากกนัหรือร่วมกนั ในการ

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม ซ่ึงเป็นอาคารชุด คือ อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็น

ท่ีพกัอาศยัหลายครอบครัวโดย แต่ละครอบครัวมีหอ้งนอน ครัวไฟ หอ้งส้วมหอ้งน ้ าเป็นอิสระ และ

มีทางเดินและบนัไดข้ึนชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน หมายรวมถึงการถือบุคคลท่ีอาศยัร่วมกันน้ี

สามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกไดเ้ป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบกรรมสิทธ์ในทรัพยส่์วน

บุคคลและกรรมสิทธ์ร่วมในทรัพยส่์วนกลาง ทรัพยส่์วนกลาง หมายถึง ส่วนของอาคารชุดท่ีมิใช่ 

หอ้งชุด ท่ีดิน ท่ีตั้งอาคารชุดและท่ีดินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีไวเ้พื่อใชห้รือเพื่อประโยชน์ร่วมกนัส าหรับ

เจา้ของร่วม โดยบุคคลผูอ้าศยัร่วมกนันั้นจะถือหนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด ท่ีเป็นหนงัสือส าคญัแสดง

กรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคลและกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง บุคคลเหล่าน้ีเป็นเจา้ของร่วม

หมายความว่า เจา้ของห้องชุดในอาคารชุดแต่ละอาคารชุด และมีนิติบุคคลท่ีไดจ้ดทะเบียนตาม

พระราชบญัญติัเป็นผูบ้ริหารโครงการ คือ นิติบุคคลอาคารชุด 

 



 

บทที2่ 

แนวคดิทฤษฏี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารแบบเต้ียและสภาพแวดลอ้มส าหรับผูสู้งอายุได้
ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา และพฒันาเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. สังคมผูอ้าย ุ

2. แนวคิดและรูปแบบการจดัท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุ 

3. การออกแบบสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอาย ุ

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 สังคมผู้อายุ 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึง ลกัษณะและโครงสร้างอายุของประชากรก าลงัเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางท่ีสูงวยัดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 สาเหตุของการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายนุั้น นอกจากความกา้วหนา้

ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทยแ์ลว้ การเพิ่มข้ึนของจ านวนผูสู้งอายุนั้นยงัมาจากการ

พฒันาทางเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศท่ีเจริญกา้วหน้า การเพิ่มสวสัดิการแก่ประชาชน การ

พฒันาทางดา้นสาธารณสุข ท าใหป้ระชาชนมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน รวมถึงนโยบายการวางแผน

ครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร สืบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปท าใหค้รอบครัว

มีการวางแผนการควบคุมหรือมีบุตรลดน้อยลงเพื่อลดภาระทางครอบครัว ส่งผลให้อตัราการเกิด

ลดลงและกลายเป็นประเทศท่ีเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุท าให้ภาวะเจริญพนัธ์ุของประชากรไทยลดลง

อยา่งรวดเร็ว จะเหลือเพียง 1.3 คนในปี พ.ศ. 2593 
(อตัราเจริญพนัธ์ุ คือ จ านวนบุตรท่ีผูห้ญิงหน่ึงคนจะมีตลอดวยัเจริญพนัธ์ุของตน) 
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รูปที ่2.1 พีระมิดประชากรไทย ปี 2513, 2533, 2557 และ 2573 

ท่ีมา: ส ามะโนประชากรและเคหะ ปี 2513 และ 2533, ส านกังานสถิติแห่งชาติการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- จากรูปท่ี 2.2 อตัราเจริญพนัธ์ุรวม หรือ จ านวนบุตรท่ีผูห้ญิงคนหน่ึงจะมีตลอดวยัเจริญพนัธ์ุ

ของตนไดล้ดลงจากท่ีเคยสูงถึง 5 คนเม่ือ 50 ปีก่อนลดลงเหลือเพียง 1.5 คนในปัจจุบนั 

- อายคุาดเฉล่ียของคนไทยยนืยาวข้ึน จากประมาณ 60 ปีเม่ือ 50 ปีก่อน เป็นประมาณ 75 ปีใน

ปัจจุบนัดงัแสดงในรูปท่ี 2.3 

รูปที ่2.3 กราฟอายคุาดเฉล่ียของคนไทย รูปที ่2.2 อตัราเจริญพนัธ์ุรวม  

ท่ีมา: 
พ.ศ. 2507 , 2517, 2528 และ 2534: รายงานการ
ส ารวจการเปล่ียนแปลงประชากรของประเทศไทย 
พ.ศ. 2539: โครงการส ารวจภาวะคุมก าเนิดใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2539 
พ.ศ. 2553: ประมาณการโดยสถาบนัวิจยัประชากร
และสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีมา: 
พ.ศ. 2480, 2490, 2503: Rungpitarangsi(1974) 
พ.ศ. 2507-2508, 2517-2519, 2528-2529, 2532, 
2534, 2538-2539: รายงานการส ารวจการ
เปล่ียนแปลงประชากร ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
พ.ศ. 2549: ประมาณโดยสถาบนัวิจยัประชากร
และสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
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“สึนามิประชากร” (ประชากรรุ่นเกิดลา้น เกิด พ.ศ. 2506 - 2562) ก าลงัเคล่ือนตวัเขา้สู่ “ฝ่ังผูสู้งอาย”ุ 

มีผลท าให้จ  านวนผูสู้งอายเุพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในอีก 25 ปีขา้งหนา้ของประชากรรุ่นเกิดลา้น จะมี

อาย ุ67-87 ปีดงัแสดงในรูปท่ี 2.4-2.6 

 

รูปที่ 2.5 กราฟแสดงจ านวนผูสู้งอายท่ีุเพิม่ข้ึนอยา่งรวดเร็วในอีก 25 ปีขา้งหนา้ของประชากรรุ่นเกิด
ลา้น 

ท่ีมา: ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพฒันวงศ์ “สถานการณ์ประชากรของประเทศไทย 
พ.ศ. 2548” ใน กฤตยา อาชวนิจกุล และ ปราโมทย์ ประสาทกลุ (บรรณาธิการ). ประชากรและ
สงัคม 2548 

ประชากรรุ่นเกิดลา้น: จ านวน
เ กิ ดต ามทะ เ บี ยนร าษฎร มี
จ านวนเกิน 1 ลา้นคน อนัมีผล
ต่อสังคมทั้ งในวันน้ีและวัน
หนา้ 
ท่ีมา: ปราโมทย์ ประสาทกุล 
แ ล ะ  ปั ท ม า  ว่ า พั ฒ น ว ง ศ์ 
“สถานการณ์ประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2548” ใน 
ก ฤ ต ย า  อ า ช ว นิ จ กุ ล  แ ล ะ 
ป ร า โ ม ท ย์  ป ร ะ ส า ท กุ ล 
(บรรณาธิการ). ประชากรและ
สงัคม 2548 

รูปที ่2.4 กราฟจ านวนประชากรรุ่นเกิดลา้นปี 2506-2526  
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- ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ “สังคมสูงวยั” (Aged Society) เม่ือ พ.ศ. 2548 

- ประเทศไทยไดจ้ะเขา้สู่ “สงัคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ราว พ.ศ. 

2564 

- ประเทศไทยไดจ้ะเขา้สู่ “สังคมสูงวยัระดบัสุดยอด” (Super Aged Society) ประมาณ 

พ.ศ. 2574 

 
รูปที่ 2.6 สถานการณ์สังคมสูงวยัในประเทศไทย 

ท่ีมา: ส ามะโนประชากรและเคหะ ปี 2513, 2523, 2533, 2543 และ 2553, ส านกังานสถิติแห่งชาติ
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ในกลุ่มประชากรผูสู้งอายจุะมีผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย (อตัราส่วนเพศ = จ านวนผูช้ายต่อผูห้ญิง 

100 คน) 
 

อาย ุ

2553 2568 2583 

ชาย 
(พนั
คน) 

หญิง 
(พนั
คน) 

อตัราส่วน
เพศ 

ชาย 
(พนั
คน) 

หญิง 
(พนั
คน) 

อตัราส่วน
เพศ 

ชาย 
(พนั
คน) 

หญิง 
(พนั
คน) 

อตัราส่วน
เพศ 

65+ 2,546 3,245 78 4,567 5,953 77 6,764 9,231 73 
90+ 47 86 55 94 197 47 145 346 42 
รวม 31,084 32,705 95 32,084 34,286 94 30,580 33,284 92 
ท่ีมา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ตารางที่ 2.1 กลุ่มประชากรผูสู้งอายจุะมีผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย 
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จากตารางท่ี 2.1 สรุปไดว้า่ อายสูุงข้ึน อตัราส่วนเพศจะยิง่ลดลงในกลุ่มประชากรอาย ุ65 ปีข้ึน
ไป มีผูช้ายประมาณ 80 คนต่อผูห้ญิง 100 คน และในกลุ่มประชากรอาย ุ90 ปีข้ึนไป อตัราส่วนเพศ
ชาย 1 คน ต่อ ผูห้ญิง 2 คน 

 
 

 

 จากรูปท่ี 2.7 ขนาดครัวเรือนเลก็ลงอยา่งมากจาก 6 คน/ครัวเรือนในปี 2513 เหลือ 3 คน/

ครัวเรือนในปี 2555 นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลงทศันคติ ค่านิยม และโครงสร้างทางสังคมท่ีมี

การแต่งงานลดลง มีการหยา่ร้างเพิ่มมากข้ึน การมีบุตรลดลง การแยกครอบครัวของคนรุ่นใหม่ ท า

ให้แนวโน้มผูสู้งอายุท่ีตอ้งอยู่ล  าพงัไร้ลูกหลานดูแลมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ผูสู้งอายุจึงจ าเป็นตอ้ง

พึ่งพาตนเองเพิ่มมากข้ึน 

 
 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

2537 2545 2550 2554 2557

3.6% 

6.3% 

7.7% 
8.6% 8.7% 

รูปที่ 2.7 ขนาดครัวเรือน 

รูปที่ 2.8 ผูสู้งอายท่ีุอยูค่นเดียวมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 

ใชรู้ปแสดง 

ท่ีมา: ส ามะโนประชากร 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 

ทะเบียนราษฎร 

กระทรวงมหาดไทย 

ท่ีมา: การส ารวจ

ผูสู้งอายุ ส านักงาน

สถิติแห่งชาติ 2537, 

2545, 2550, 2554 

และ 2557 
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2.2 แนวคดิและรูปแบบการจดัทีพ่กัอาศัยของผู้สูงอายุ 

รูปแบบท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายมีุหลากหลาย ซ่ึงแต่ละประเภทก็มีคุณสมบติัแตกต่างกนัเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกันของผูสู้งอายุแต่ละราย ส าหรับการประเมินเบ้ืองตน้ถึง

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายแุต่ละรายนั้น แต่ส าหรับกรณีศึกษาท่ีพกัอาศยัรวม ก็

ยงัสามารถพิจารณาเหตุผลไดจ้ากประเดน็ต่อไปน้ี 

2.2.1 ระดบัการดูแล หากผูสู้งอายมีุอาการเจบ็ป่วยเร้ือรังท่ีคาดว่าจะแยล่งเม่ือเวลา

ผ่านไปส่ิงส าคญัอย่างยิ่งอาจตอ้งพิจารณาว่าจะจดัการกบัปัญหาสุขภาพอย่างไร อะไรคือ

ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบไดท้ัว่ไปในสภาพอาการเจ็บป่วยและจะจดัการกบัอาการเหล่านั้นได้

อยา่งไร มีความตอ้งการความช่วยเหลือในทุกวนัแลว้หรือไม่อยา่งไร เพื่อพิจารณาประกอบ

ระดบัการดูแลท่ีพึงไดรั้บตามสภาพอาการนั้น ๆ ของผูสู้งอาย ุ

 2.2.2 สถานท่ีและการเขา้ถึง แมว้่าผูสู้งอายจุะเป็นอิสระอยา่งสมบูรณ์ในเวลาน้ีแต่

สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถเปล่ียนแปลงได ้จึงควรพิจารณาใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีพกั

อาศยัปัจจุบนัและการเขา้ถึงท่ีอยู่อาศยัของผูสู้งอายุ เช่น ท่ีพกัอาศยัอยู่ห่างไกลจากการ

จบัจ่ายซ้ือของหรือไม่ ระยะทางเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางการแพทยห์รือบริการอ่ืน 

ๆ เป็นอย่างไร และถา้ผูสู้งอายุไม่สามารถขบัรถไดจ้ะเดินทางอย่างไร ท่ีอยู่ในปัจจุบนั

สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตได้ง่ายหรือไม่ หากตอ้งปรับปรุงจะตอ้ง

ด าเนินการอยา่งไรบา้ง 

33.3 

7.3 10.7 
2.7 3.4 

40.6 

2.0 2.4 4.9 
14.8 

3.9 4.3 

36.7 

1.5 
0

10
20
30
40
50

ร้อ
ยล

ะ 

2554 2557

รูปที่ 2.9 แหล่งรายไดห้ลกัของผูสู้งอาย ุ

ใชรู้ปแสดง 

ใชรู้ปแสดง 

ท่ีมา: การ

ส ารวจผูสู้งอายุ

ไทย ปี 2557 

ส านกังานสถิติ

แห่งชาติ 
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2.2.3 การสนบัสนุนทางสังคม ควรพิจารณาว่าผูสู้งอายยุงัคงสามารถไปเยีย่มเยอืน

เพื่อน เพื่อนบา้น หรือมีส่วนร่วมในงานอดิเรกท่ีผูสู้งอายุชอบไดอ้ยา่งสะดวกหรือไม่ และ

ถา้เป็นเร่ืองยากหรือเป็นไปไม่ไดท่ี้ผูสู้งอายจุะเดินทางออกจากท่ีพกัอาศยัไดด้ว้ยตวัเองนั้น 

อาจส่งผลให้กลายเป็นคนท่ีโดดเด่ียวและประสบภาวะซึมเศร้าท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ท่ีดี

ได ้

2.2.4 การสนับสนุนดา้นการดูแล ตอ้งพิจารณาท่ีอยู่อาศยัท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการในปัจจุบนัและในอนาคตได ้และพึงตระหนกัว่า แมส้มาชิกในครอบครัวจะ

สามารถดูแลผูป่้วยสูงอายุได ้แต่ก็อาจจะไม่สามารถดูแลไดท้ั้งหมดหากจ าเป็นตอ้งไดรั้บ

ความช่วยเหลือทางการแพทย ์

2.2.5 การเงิน การท างบประมาณดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีคาดการณ์ไวจ้ะช่วยใหช้ัง่น ้ าหนกั

ขอ้ดีและขอ้เสียในสถานการณ์เฉพาะของแต่ละคนได ้ท่ีพกัส าหรับผูสู้งอายุแบบไดรั้บ

ความช่วยเหลืออาจมีราคาแพง แต่ความช่วยเหลือในบา้นก็อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอย่าง

รวดเร็วเม่ือผูสู้งอายุตอ้งการการดูแลในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งเม่ือตอ้งการการดูแลและ

ความคุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้น ทุกคนควรมีการวางแผนทางการเงินของตวัเองไว้

ก่อนเขา้สู่วยัชรา เช่น การลงทุนในกองทุนระยะยาวจนถึงวยัเกษียณอายุ หรือการซ้ือ

ประกนัสุขภาพซ่ึงอาจช่วยชดเชยค่าใชจ่้ายบางส่วนในการดูแลระยะยาวได ้

รูปแบบของท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุนั้นมีความส าคญัเพราะผูสู้งอายุมีขอ้จ ากดั

ทางดา้น ร่างกายและความตอ้งการท่ีต่างจากวยัหนุ่มสาวหรือวยัท างาน ซ่ึงท าให้การจดัท่ีพกัอาศยั

ของผูสู้งอายุจึงไม่ไดค้  านึงแต่ความสวยงาม ความหรูหรา หรือความสะดวกสบายในการเดินทาง 

หากแต่ตอ้งการความ สะดวกสบาย ความปลอดภยั และความร่ืนรมยข์องจิตใจในการใชชี้วิตภายใน

บา้นท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ือมถอยของร่างกายและความตอ้งการพกัผ่อนภายหลงัจากการใชชี้วิต

กับการท างานมาหลายสิบปีการจัดท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุ ควรตอ้งค านึงถึงด ารงชีวิตของ

ผูสู้งอายใุนสภาวะแวดลอ้มทั้ง 3 ส่วน 

1. สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) 

การจดัท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีความเหมาะสมนั้น จะตอ้งพิจารณาถึงภาวะ

เส่ือมถอย ความผิดปกติ และสภาพปัญหาท่ีผูสู้งอายปุระสบอยูด่ว้ย เช่น การปรับปรุงให้มี

อุปกรณ์อ านวยความ สะดวกท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการหกลม้ อาทิ ราวจับ ทางลาด 
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สุขภณัฑ์ เคร่ืองนอน กระเบ้ืองหรือพื้นท่ียากแก่การล่ืนลม้ หรือแมแ้ต่การตกแต่งบา้นก็มี

ความสัมพนัธ์กบัการอยู่อาศยัและฟ้ืนฟูจิตใจของผูสู้งอายุ บางสีอาจจะท าให้รู้สึกเครียด 

บางสีจะช่วยให้ผอ่นคลาย ความพอเพียงของแสงสว่างภายในบา้น การเลือกเฟอร์นิเจอร์ท่ี

สนับสนุนการใช้ชีวิตของผูสู้งอายุ เช่น ใช้โต๊ะกลมแทนโต๊ะส่ีเหล่ียมเพราะจะช่วยให้

ผูสู้งอายุ มีการสนทนาพูดคุยกบัผูอ่ื้นไดม้ากข้ึน หรือส าหรับผูสู้งอายุท่ีป่วยท่ีเป็นอลัไซ

เมอร์ การออกแบบท่ีพกัอาศยัให้สามารถป้องกนัการออกจากท่ีพกัไดโ้ดยง่าย หรือไม่มีผูรู้้

เห็นก็มีความจ าเป็น เพราะผูป่้วยไม่สามารถจ าทางกลบัท่ีพกัและอาจกลายเป็นผูสู้ญหาย 

รวมทั้ งอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้หากผูสู้งอายุตอ้งทานยาเพื่อรักษาโรคอ่ืนอยู่เป็น

ประจ า นอกจากน้ีควรหลีกเล่ียงการตกแต่งบา้นหรือการใช้อุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น 

ประตูท่ีหนกั โต๊ะท่ีตั้งขวางทางเดิน ปลัก๊ไฟท่ีมีสภาพช ารุด การวางของไม่เป็นท่ีเป็นทาง 

แผนภาพดา้นล่างแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพให้

เหมาะสมกบัการใชชี้วิตของผูสู้งอาย ุ

 
รูปที ่2.10 แผนภาพแสดงความจ าเป็นของการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้หมาะสมกบัการใช้
ชีวิตของผูสู้งอาย ุ

ท่ีมา: http://www.dop.go.th/download/knowledge/knowledge_th_20160906103629_1 

.pdf 

 

การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
(ความสูง น ้ าหนกั กระดูกและขอ้ สายตา หู ลกัษณะท่าทาง) 

การใชชี้วิตในสภาพท่ีไม่เหมาะสม 

อุบติัเหตุ 

ทุพพลภาพ 

เสียชีวิต 

การจดัสภาพแวดลอ้มและท่ีพกั
อาศยัท่ีเหมาะสมส าหรับ

ผูสู้งอาย ุ

ลดอุบติัเหตุ ลดการพึ่งพา ชีวิต
เป็นสุข 



14 
 

2. สภาวะแวดลอ้มทางสงัคม (Social Environment) 
การจดัท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายใุหท่ี้เหมาะสมส าหรับการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นก็

มีส่วนช่วยให้ผูสู้งอายมีุสุขภาพแขง็แรงทั้งทางร่างกายและจิตใจได ้รวมทั้งเป็นวิธีหน่ึงใน
การบ าบดัทางจิตใจ เน่ืองจากเป็นช่องทางในการระบายความรู้สึกภายในจิตใจท่ีบางคร้ังไม่
อยากจะบอกเล่าให้ลูกหลานภายในครอบครัวได ้แต่อาจจะรู้สึกสะดวกใจกว่าหากเป็น
เพือ่นรุ่น ๆ เดียวกนั ซ่ึงอาจจะท าใหไ้ดรั้บมุมมองเพิ่มเติมและช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด
ภายในจิตใจ นอกจากน้ีการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัยงัช่วยท าใหเ้กิดการรวมตวัเป็นกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ การเล่นกีฬากลางแจ้งและในร่ม การร้องเพลง การ
ท าอาหาร การอ่านหนงัสือ การปลูกตน้ไม ้การท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่
ช่วยให้ผูสู้งอายุไม่หมกมุ่นอยู่กบัตนเองมากเกินไป และไดมี้โอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ เพื่อน
ใหม่ และสถานท่ีใหม่ ๆ ส่งผลใหร่้างกายและจิตใจไดรั้บการพฒันาอยูต่ลอดเวลา คงความ
กระชุ่มกระชวยได ้ดงันั้นการจดัท่ีพกัอาศยัใหมี้พื้นท่ีส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบา้นก็มี
ความจ าเป็น โดยเฉพาะหากเป็นท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุจ  านวนมาก การมีมุมเคร่ืองด่ืม 
หรือมุมหนังสือในห้องพกัของผูสู้งอายุ การมีกระดานหมากรุก หรือเกมอ่ืน ๆ ไวใ้นห้อง
เม่ือมีผูม้าเยีย่มเยยีนท าใหผู้สู้งอายสุามารถผอ่นคลายโดยการเล่นเกมชนิดนั้นกบัเพื่อนฝงูได ้

3. สภาวะแวดลอ้มดา้นท่ีตั้งและการบริการ 
การจดัท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุโดยเฉพาะการตอบสนองด้านการมีส่วนร่วมกับ

สังคมนั้น “ท่ีตั้ง” ของท่ีพกัอาศยัก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง เพราะจะช่วยใหผู้สู้งอายุ
ไดเ้ปิดโอกาสใชค้วามสามารถท่ีมี ก่อประโยชน์ใหก้บัชุมชน และกระตุน้ใหดึ้งศกัยภาพท่ีมี
อยู่ออกมาใช้อย่างเต็มท่ี และชุมชนก็จะไดรั้บประโยชน์จากความสามารถของผูสู้งอายุ
เช่นเดียวกนั โดยหลกัการพิจารณาเก่ียวกบัท่ีตั้งของท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอาย ุมีดงัน้ี 

1) การจดัท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูสู้งอายใุห้กระจาย (Dispersed throughout the 

Community) ไปตามชุมชนไม่เกิน 20-30 หน่วย โดยไม่แยกออกไปอยา่งโดดเด่ียว 
2) การจดัให้อยูใ่กลแ้หล่งบริการต่าง ๆ (Within walking distance) เช่น วดั 

โบสถห์อ้งสมุด โรงละคร สถาบนัเพื่อการศึกษา บริการดา้นสุขภาพ 
3) การจดัไวร่้วมกบัโครงการอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

(Attached to opportunities for contribution) เช่น จดัท่ีอยูอ่าศยัผูสู้งอายไุวใ้กลก้บั
โรงเรียนสอนเดก็เลก็หรือหอ้งสมุด 

4) การจดัให้ใกลแ้หล่งระบบขนส่งมวลชน (Easily accessible) และใกลแ้หล่ง
ชุมชนเดิมเพื่อใหญ้าติมิตรสามารถมาเยีย่มเยยีนไดส้ะดวก 
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5) การจดัให้มีสภาพใกลเ้คียงกบัท่ีอยู่อาศยัเดิม (A visual fit with local 

housing) เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกถูกแยกออกมาโดดเด่ียว และเพื่อให้ผูสู้งอายุอยู่ไดโ้ดย
ล าพงัมากข้ึน ท่ีอยู่อาศยัจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการทั้งทางกายและจิตใจของผูสู้งอาย ุ
โดยจดัให้มีความช่วยเหลือทางการแพทย ์บริการทางสังคม และระบบขนส่งมวลชนจดัให้
เหมาะส าหรับผูท่ี้พิการหรือทุพพลภาพ และสถานท่ีตั้ งควรจัดให้ใกลแ้หล่งชุมชนเดิม
เพราะผูสู้งอายมุกัปรับตวัไดย้าก 

การจัดสร้างเป็นอาคารสูงควรมีสถานท่ีตั้งแถบชานเมือง มีสภาพแวดลอ้มดี มีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกครบครัน มีการพกัผ่อนออกก าลังกาย มีการดูแลทั่วถึง เช่น สวนสุขภาพ 
ห้องสมุด ห้องพระ ห้องออกก าลงักาย ห้องซาวน่า ห้องอบสมุนไพร ห้องดนตรี ห้องหัตถกรรม 
สระว่ายน ้ า พื้นท่ีเล่นกีฬาในร่ม ซ่ึงควรเน้นการออกแบบท่ีส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้มากท่ีสุด โดยการจะเขา้มาอยู่อาศยัอาจมีทั้ งกลุ่มท่ีอยู่ประจ า หรือไปกลบั และญาติ
สามารถมาเยีย่มได ้ผูสู้งอายกุส็ามารถออกนอกสถานท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

ดงันั้น อาจสรุปไดว้่าการจดัการท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุ จ  าเป็นจะตอ้งค านึงถึงความ
ละเอียดอ่อนในแต่ละเร่ืองเป็นอย่างมาก ทั้งหลกัการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสม 
การค านึงถึงความตอ้งการพื้นฐาน ความตอ้งการของแต่ละบุคคล และความตอ้งการต่อสังคม เพื่อ
สร้างความรู้สึกวา่ผูสู้งอายเุป็นส่วนหน่ึงของสังคม รู้สึกว่าตนเองมีค่ามีประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองไม่ใช่ภาระของสังคม เกิดเป็นความสุขของผูสู้งอายุและเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมท่ีมีผูสู้งอายอุยา่งมีคุณภาพ สามารถสร้างสงัคมท่ีเป็นสุขร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

2.2.6 รูปแบบประเภทท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายจุากภาวะการพึ่งพา 

รูปแบบท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุในต่างประเทศมีการแบ่งออกเป็นหลายประเภท หาก
สรุปตามลกัษณะความตอ้งการพึ่งพิงบุคคลอ่ืนจะสามารถแบ่งประเภทท่ีอยู่อาศยัของผูสู้งอายุท่ีมี
ความตอ้งการพึ่งพิงบุคคลอ่ืนได ้ดงัน้ี 

1. ผูสู้งอายท่ีุไม่ตอ้งการการพึ่งพิง 
ท่ีพกัอาศัยส าหรับผูสู้งอายุกลุ่มน้ีก็จะใกล้เคียงกับคนในช่วงวยัอ่ืน ๆ แต่อาจ

ตอ้งการการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการใชชี้วิตเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุต่าง ๆ ดงันั้นรูปแบบ
ท่ีพกัอาศยั ไดแ้ก่ 

1) บา้นเดิมท่ีพกัอาศยัอยู ่แต่ตอ้งมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน 
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2) ท่ีอยูอ่าศยัในบา้นสงเคราะห์ (Subsidized Housing หรือ Public Housing) 

เป็นโครงการท่ีรัฐบาลจัดให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจจะมี
ค่าใชจ่้ายบา้งแต่ไม่มาก  

3) การอยูใ่นบา้นพกัตากอากาศ (Resort) ซ้ือท่ีอยู่อาศยัท่ีมีบรรยากาศเพื่อใชใ้น
การพกัผ่อนควรซ้ือบา้นพกัตากอากาศในชุมชนส าหรับผูสู้งอายุ หรือบา้นในเมืองท่ีมี
คุณภาพแบบ Resort 

4) ท่ีพกัแบบหอ้งชุด (Apartment) หรือคอนโดมิเนียม 
5) ชุมชนผูสู้งอาย ุ(Retirement Community) 
6) การดูแลโดยผูสู้งอายอุยูร่่วมกนัเป็นชุมชน (Congregate Housing) มีลกัษณะ

เป็นการเช่า มีการบริการอย่างดี ผูสู้งอายุท่ีเขา้ไปอยู่ไม่จ าเป็นตอ้งเจ็บป่วย ซ่ึงรวมถึงการ
บริการต่าง ๆ เช่น อาหาร การดูแลสุขภาพอนามยัและการขนส่ง Apartment จะมีการ
บริการอาหารใหเ้พียง 1 ม้ือ ส่วน Congregate Housing จะมีบริการอาหารให้ครบทั้ง 3 
ม้ือ 

การจดัท่ีพกัส าหรับผูสู้งอายมุกัจะมี Clubhouse หรือศูนยส์ าหรับกิจกรรมสันทนาการต่าง 
ๆ เพื่อใหผู้สู้งอายไุดมี้กิจกรรมร่วมกบัคนอ่ืน เช่น ศิลปะ งานช่าง การท่องเท่ียว หลกัสูตรอบรมหรือ
การดู ภาพยนตร์ช่วงกลางคืน รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สระว่ายน ้ า ฟิตเนส สนามเทนนิส 
สนามฝึกซอ้มกอลฟ์ การบริการต่าง ๆ เช่น สปา เสริมสวย อาหาร บริการซกัอบรีดและบริการท า
ความสะอาด 

2. ผูสู้งอายก่ึุงพึ่งพิง 
ท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายใุนระดบัก่ึงพึ่งพิง จะตอ้งเร่ิมมีการจดับริการ/ผูดู้แลเพิ่ม

พิเศษใหก้บัผูสู้งอายใุนการใชชี้วิตประจ าวนั ไดแ้ก่ 
1) บา้นเดิมท่ีพกัอาศยัอยู ่โดยปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะกบัอาการเจ็บป่วย ไม่

ตอ้งยา้ยออกจากบา้นเดิม โดยขจดัส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคกีดขวางออกไป จดั Ramp ส าหรับรถ
เกา้อ้ีเขน็ หรือติดตั้งลิฟต ์จดัให้ให้มีราวจบัในห้องน ้ าหรือท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม การจดัให้มี 
Remote Control หรือการเปล่ียนเตียงใหเ้ป็นแบบเดียวกบัโรงพยาบาล  

2) Assisted Living ท่ีอยูอ่าศยัท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหผู้สู้งอายท่ีุตอ้งการช่วยเหลือดูแล
เพียงบางเร่ือง ผูสู้งอายุท่ีรับบริการเขา้อยูอ่าศยัจะไดรั้บการจดัสรรโปรแกรมท่ีหลากหลาย 
ในการช่วยดูแลกิจกรรมประจ าวนัต่าง ๆ ของผูสู้งอาย ุ(ADLs = Activity of Daily 

Life) เช่น อาบน ้า กินขา้ว เปล่ียนเส้ือผา้ 
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3) Respite Care คือ สถานท่ีจดัการดูแลผูป่้วยแบบชัว่คราวระยะสั้น เพื่อใหผู้ดู้แล
ไดพ้กัจากการดูแลผูป่้วย ซ่ึงผูดู้แลไดค้ลายเครียด ไดมี้โอกาสไปประกอบภารกิจอ่ืน ๆ หรือ
ในกรณีฉุกเฉินท่ีผูดู้แลไม่สามารถดูแลผูป่้วยได ้โดยผูป่้วยไดรั้บการดูแลจากสถานท่ีน้ี จาก
บุคลากรท่ีมีคุณภาพและอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภยัในการดูแล มีรูปแบบของการดูแล
และท ากิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูป่้วย อนัเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตผูดู้แล และ
เพิ่มคุณภาพการดูแลผูป่้วยในระยะยาว 

ชุมชนอาจจะมีการจดับริการ Day Care ซ่ึงเป็นการดูแลผูสู้งอายเุฉพาะในเวลากลางวนั คือ 
ผูสู้งอายยุงัคงพกัอาศยัอยูก่บัครอบครัวของตนเองตามปกติ ช่วงเชา้ก็จะเดินทางมา (หรือเจา้หนา้ท่ี
ไปรับท่ีบา้น) ท่ีศูนยรั์บดูแลผูสู้งอาย ุระหว่างท่ีอยูใ่นศูนยก์็จะไดรั้บการดูแลในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
ดูแลทัว่ไปการออกก าลงักาย การท ากิจกรรมบนัเทิงต่าง ๆ การท ากิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ และเม่ือ
ถึงเวลาเยน็ ผูสู้งอายกุจ็ะถูกส่ง (หรือญาติมารับ) กลบัไปอยูบ่า้นตนเอง 

3. ผูสู้งอายท่ีุตอ้งพึ่งพา 
ผูสู้งอายใุนระยะพึ่งพิงตอ้งการการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากผูดู้แล พยาบาลหรือแพทย์

เพื่อคอยดูแลการใชชี้วิตและอาการใหส้ามารถฟ้ืนตวัได ้
1) บา้นเดิมท่ีพกัอาศยัอยู ่โดยการจา้งผูดู้แล/พยาบาล (Foster Care) เป็นการดูแล

พิเศษโดยพยาบาล โดยท่ีผูสู้งอายยุงัคงอาศยัอยูใ่นบา้นของตนเอง ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายในการ
บริการสูง  

2) Nursing Homeเป็นสถานท่ีดูแลผูสู้งอายุท่ีมีความเปราะบางมากทางดา้น
ร่างกาย เช่น มีโรคต่าง ๆ ท่ีรุนแรง หรือชราภาพมาก ๆ จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการดูแล
ทางดา้นการแพทย ์และการดูแลทัว่ไปตลอด 24 ชัว่โมง ท่ีสถานท่ีจ าเพาะเจาะจง ผูสู้งอายุ
กลุ่มน้ีจะได้รับการดูแลอย่างเต็มรูปแบบ ทั้ งจากแพทย์ พยาบาล ผูช่้วยพยาบาลนัก
กายภาพบ าบดั และผูใ้หก้ารดูแล (Care Giver) 

3) Dementia and Alzheimer's Care เป็นสถานท่ีดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะโรค
สมองเส่ือม ท่ีมีปัญหาทางดา้นความคิด การรับรู้และความจ า  การดูแลน้ีจะเป็นการดูแล
จ าเพาะดา้นส าหรับผูสู้งอายพุิเศษกลุ่มน้ี โดยแพทยพ์ยาบาล และบุคคลากร ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
น้ีโดยตรง 

4. ผูสู้งอายรุะยะสุดทา้ย 
ในช่วงเวลาสุดทา้ยของชีวิต ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มกัจะเลือกกลบัมาเสียชีวิตท่ีบา้น 

หรือในบางประเทศก็จะมีสถานท่ี ๆ เรียกว่า Hospice Care คือ สถานดูแลผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย หรือสถานพยาบาลระยะสุดทา้ย ส าหรับผูป่้วยท่ีคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 6 
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เดือน ซ่ึงนอกจากดูแลทางกายแลว้ตอ้งดูแลทางจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณดว้ยเพื่อให้
ผูป่้วยจากไปอย่างสงบ ส าหรับประเทศไทย มีโครงการ Hospice ท่ีอ  าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุรี ท่ีร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัมหิดล และก าลงัก่อสร้างเพิ่มข้ึนอีกท่ี อ.บางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นศูนยพ์กัอาศยัส าหรับผูสู้งอายแุบบครบวงจร 

นอกจากน้ียงัมีท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายอีุกประเภทคือ Continuing Care Retirement 

Community (CCRC) แปลว่า “ชุมชนคนเกษียณอายท่ีุมีระบบดูแลต่อเน่ือง” เหมาะกบัผูสู้งอายุ
ทุกกลุ่ม เพราะมีการครอบคลุมทุกระดบัการพึ่งพิงของผูสู้งอาย ุตั้งแต่ผูสู้งอายท่ีุสามารถดูแลตนเอง
ไดจ้นกระทัง่ผูสู้งอายใุนระยะสุดทา้ยของชีวิต 

2.3 การออกแบบสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

 คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับทุกคน ฉบบัพ.ศ. 2552 คู่มือปฏิบติัวิชาชีพส าหรับการออกแบบเพื่อทุกคนท่ีเหมาะสมกบั
ประเทศไทย เพื่อใหส้ถาปนิกและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชป้ระโยชน์ในการออกแบบดา้นชุมชน
เมือง สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบผลิตภณัฑใ์นการอ านวยความสะดวก เป็น
สาธารณูปโภคส าหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ทั้งเด็ก ผูห้ญิง สตรีมีครรภ ์ผูสู้งอายุ และคนพิการ
สามารถใชไ้ด ้โดยมีส่วนรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.3.1 ทางลาดเขา้สู่อาคาร/ภายในอาคารทางลาดท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 
- พื้นผวิวสัดุไม่ล่ืน 
- ความชนัทางลาดไม่เกิน 1:12 
- ทางลาดแต่ละช่วงยาวไม่เกิน 6.00 เมตร หากเกินตอ้งมีชานพกั กวา้งอยา่งนอ้ย 1.50 เมตร 
- ทางลาดยาวนอ้ยกวา่ 6.00 เมตร กวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 0.90 เมตร 
- ทางลาดยาวตั้งแต่ 2.50 เมตร ข้ึนไปตอ้งมีราวจบั 2 ขา้ง 
- ใหย้กขอบทางราบสูง 15 เซนติเมตร ในดา้นท่ีไม่มีผนงั 
- ระดบัพื้นต่างกนัไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ความชนัทางลาดไม่เกิน 1:2 
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รูปที ่2.11 แสดงตวัอยา่งขนาดทางลาด 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 

2.3.2 บนัได ลกัษณะบนัไดท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- พื้นผวิวสัดุไม่ล่ืน 

- มีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร 

- มีชานพกัทุกระยะแนวด่ิง 2.00 เมตร 

- ลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร 

- ลูกนอนยาวไม่นอ้ยกวา่ 28 เซนติเมตร 

 
รูปที ่2.12 แสดงระยะลูกตั้ง ลูกนอน และลกัษณะบนัไดท่ีเหมาะสม 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 
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ควรติดตั้งราวจบัแบบกลมมนทั้งสองฝ่ังขนาบขา้งบนัได โดยให้ยาวต่อเน่ืองกนั และมี

พื้นผวิต่างสัมผสัเตือน (Warming Block) บริเวณจุดเร่ิมตน้ของทางข้ึนหรือลงบนัไดไม่นอ้ยกว่า 

300 มิลลิเมตร และควรจดัเตรียมชานพกัทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน 2000 มิลลิเมตร และควรติดตั้ง

ส่ิงกีดขวางใตบ้นัไดเพื่อไม่ใหค้นเดินเขา้ไปขา้งใตบ้นัได 

 
รูปที ่2.13 แสดงลกัษณะบนัไดท่ีเหมาะสม 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 

2.3.3 ราวจบั ลกัษณะเราจบัท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ควรติดตั้งราวจบัหรือราวกั้นตามสถานท่ีท่ีอนัตราย เช่น บนัได ทางลาด ระเบียง และ

บริเวณท่ียกสูงข้ึนจากพื้นตั้งแต่ 40 เซนติเมตร ข้ึนไป 

- ไม่ควรกั้นหรือกีดขวางทางสญัจร 

- เพื่อความสะดวกสบายของผูสู้งอายุ ราวจบัควรจะติดตั้งอยูใ่นระดบัความสูง 80 ถึง 90 

เซนติเมตร จากพื้น 

- ราวจบัควรจะติดอยู่กบัก าแพงหรือโครงสร้างท่ีแข็งแรง เพื่อให้สามารถรองรับน ้ าหนัก

จ านวนมากไดเ้สน้ผา่นศูนยก์ลางท่ีแนะน าของราวจบั คือ 3-4 เซนติเมตร 

- ราวจบัควรยืน่ออกมาในระยะ 30 ถึง 40 เซนติเมตร ตามแนวนอนตรงสุดทางลาด หรือ

บนัได ยกเวน้ราวจบักีดขวางทางสญัจร 
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รูปที ่2.14 แสดงระยะยืน่ของราวจบัจากจุดส้ินสุดของบนัได 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 

- ระยะห่างระหว่างก าแพงกบัราวจบั ส าหรับก าแพงท่ีมีลกัษณะพื้นผวิเรียบควรมีระยะห่าง 

4-5 เซนติเมตร ส าหรับก าแพงท่ีมีลกัษณะพื้นผวิหยาบเรียบควรมีระยะห่าง 6 เซนติเมตร 

- ในกรณีท่ีราวจบันั้นหลบซ่อนอยู่ในก าแพง ควรจะมีช่องว่างระหว่างดา้นบนของราวจบั

กบัขอบก าแพงเหนือราวจบัอยา่งนอ้ย 15 เซนติเมตร 

 
รูปที ่2.15 แสดงระยะห่างระหวา่งก าแพงกบัราวจบั 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 



22 
 

2.3.4 ทางเขา้อาคาร ลกัษณะทางเขา้อาคารท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ในสถานท่ีท่ีประตูเปิดออกสู่พื้นท่ีดา้นนอกและติดกบัทางลาดดา้นนอก ควรมีพื้นท่ีว่างท่ี

บริเวณท่ีประตูบานเปิดออกสู่ภายนอกอยา่งนอ้ย 1.50x1.50 เมตร 

- บริเวณทางเขา้ไม่ควรมีธรณีประตู และไม่ควรใชพ้รมปูบริเวณประตู ถา้หากใชพ้รมควร

อยูใ่นระดบัเดียวกบัพื้น 

- พื้นท่ีหนา้ทางเขา้ควรเป็นพื้นลาดร้อยละ 2 ทั้งน้ีเพื่อช่วยในการระบายน ้า 

- พื้นท่ีหนา้ทางเขา้ไม่ควรล่ืนและควรมีกนัสาดบริเวณพื้นท่ีหนา้ทางเขา้ 

 
รูปที ่2.16 แสดงลกัษณะการใชพ้รมท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบัพื้น 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 

2.3.5 ประตู ลกัษณะประตท่ีูเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- เปิด/ปิดไดง่้าย ผูสู้งอายุสามารถเขา้ออกไดโ้ดยสะดวก และไม่แนะน าให้ติดตั้งอุปกรณ์

ชนิดท่ีท าใหป้ระตูปิดเองได ้

- ไม่แนะน าใหมี้พื้นลดระดบัท่ีประต ู

- ช่องประตูกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร 

- ระยะติดตั้งมือจบัชนิดกา้นบิดหรือแกนผลกัสูงจากพื้น 1.00 - 1.20 เมตร 

- กลอนประตติูดตั้งสูงจากพื้น 0.90 - 1.00 เมตร 

- การติดตั้งแผน่กนักระแทก (Kick Plate) ควรติดตั้งท่ีความสูง 30-40 เซนติเมตร 
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รูปที ่2.17 แสดงภาพลกัษณะประตูท่ีเหมาะสม 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 

2.3.6 หนา้ต่าง ลกัษณะหนา้ต่างท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- หนา้ต่างไม่ควรติดตั้งสูงเกินไป และควรท าใหส้ามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอกไดง่้าย 

- การปิด/เปิดหนา้ต่างไม่ควรฝืดหรือล่ืนเกินไป หากมีเหล็กดดัควรมีช่องท่ีสามารถเปิดได้

ง่ายยามฉุกเฉิน 

- หนา้ต่างท่ีมีมุง้ลวด สามารถถอดมาท าความสะอาดได ้

- ลูกฟักกระจกใหติ้ดเคร่ืองหมายหรือแถบสีท่ีสังเกตเห็นไดช้ดั 

- มีหลงัคาหรือส่วนยืน่ท่ีกนัแดดกนัฝนไดดี้ 

- ส าหรับผูสู้งอายเุพื่อใหส้ามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอกได ้หนา้ต่างควรติดตั้งท่ีระดบั

ความสูงไม่เกิน 500 มิลลิเมตรจากระดบัพื้น 

2.3.7 ทางเดิน ทางเช่ือม ลกัษณะทางเดิน ทางเช่ือมท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- พื้นผวิเรียบเสมอกนั ไม่ล่ืน 

- ไม่ควรมีส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อผูพ้ิการ หรือมีส่วนของอาคารยื่นล ้ าออกมาเป็นอุปสรรค

ขวางทางสญัจร 

- ความกวา้งของทางเดิน ทางเช่ือมไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร 

- หากมีท่อระบายน ้ า หรือรางระบายน ้ าบนพื้นตอ้งมีฝาปิดท่อหรือฝาตะแกรงขนาดร่อง

กวา้งไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร ใหด้า้นยาวของช่องตะแกรงตั้งฉากกบัทางสญัจร 
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รูปที ่2.18 แสดงภาพลกัษณะประตูท่ีเหมาะสม 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 

2.3.8 หอ้งน ้า หอ้งสว้ม ลกัษณะหอ้งน ้า หอ้งสว้มท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ  านวนหอ้งน ้าคนพิการอยา่งนอ้ย 1 หอ้ง แยกจากหอ้งน ้าของคนทัว่ไป 

- ประตูกวา้งสุทธิอยา่งนอ้ย 90 เซนติเมตร 

- พื้นท่ีวา่งภายใน มีเสน้ผา่ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เมตร 

- พื้นห้องส้วมมีระดบัเสมอพื้นภายนอกหรือมีทางลาดในกรณีเป็นพื้นต่างระดบั ทางลาดท่ี

อยูภ่ายนอกหอ้งน ้าเปิดปิดไดส้ะดวก 

- ติดตั้งราวจบัทั้งในแนวด่ิงและแนวนอน 

- โถสว้มชนิดนัง่หอ้ยขา สูงจากพื้นท่ี 45-50 เซนติเมตร และมีพนกัพิง 

 
รูปที ่2.19 แสดงต าแหน่งโถสุขภณัฑท่ี์เหมาะสม และการติดตั้งราวจบัติดผนงั 

ท่ีมา : ไตรรัตน์ จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 
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- ควรมีพื้นท่ีหนา้อ่างลา้งมืออยา่งนอ้ย 0.90x1.20 เมตร เพื่อการเขา้ถึง 

- อ่างลา้งมือมีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่าง 75-80 เซนติเมตร และมีราวจบัใน

แนวนอนแบบพบัเกบ็ไดใ้นแนวด่ิงทั้งสองขา้งของอ่าง 

- ใตอ่้างควรเป็นท่ีวา่ง (Knee Clearance) สูงอยา่งนอ้ย 55 เซนติเมตร 

- ก๊อกน ้ าสามารถใชมื้อเดียวบงัคบัโดยไม่ตอ้งออกแรง และไม่ควรใชก๊้อกแบบหมุน ถา้

เป็นไปไดค้วรใชก๊้อกแบบกา้นโยก (Lever Operated) หรือแบบอตัโนมติั 

- กระจกท่ีติดตั้งบริเวณเหนืออ่างลา้งหนา้ ควรติดตั้งท่ีความสูงจากพื้นไม่เกิน 1.00 เมตร 

 
รูปที ่2.20 แสดงระยะติดตั้งอ่างลา้งมือ 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 

2.3.9หอ้งอาบน ้า ลกัษณะหอ้งอาบน ้าท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ท่ีอาบน ้ าควรใชแ้บบฝักบวั จะปลอดภยักว่าแบบอ่างอาบน ้ า และควรมีพื้นท่ีว่างขนาด

ความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 1.10 เมตร และความยาวสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 1.20 เมตร 

- ควรมีท่ีนัง่อาบน ้ าให้กบัผูสู้งอายไุดใ้ช ้และท่ีนัง่ส าหรับอาบน ้ าควรมีความสูงจากพื้น 45-

50 เซนติเมตร 

- ควรจะติดตั้งเราจบัไวก้บัก าแพงดา้นหลงัและตรงขา้มท่ีนัง่ในระดบัความสูง 80-90 

เซนติเมตร 

- บริเวณท่ีลา้งตวัไม่ควรมีขอบทางสญัจรกั้น (Curb) หรือในกรณีท่ีมี ไม่ควรสูงเกิน 1 

เซนติเมตร 
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- ฝักบวัควรเป็นแบบท่ีปรับระดบั และถอดได ้

 
รูปที ่2.21 แสดงท่ีอาบน ้าแบบใชฝั้กบวั 

ท่ีมา: ไตรรัตน ์จารุทศัน์ และคณะ, คู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม
และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบบั พ.ศ. 2552 

(กรุงเทพ: 2552) 

- ภายในตวัหอ้งน ้ าควรมี ปุ่มหรือเชือกสัญญาณฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

โดยมีป้ายระบุไวอ้ย่างชดัเจน โดยสัญญาณเตือนภยัควรติดตั้งในบริเวณระหว่างโถส้วมและอ่าง

อาบน ้า และสามารถเอ้ือมไดถึ้งจากพื้น 

- สัญญาณเตือนภยัควรท่ีจะติดตั้งไว ้2 ต าแหน่งโดยให้เอ้ือมไดจ้ากระยะ 95 และ 25 

เซนติเมตร จากระดับพื้น เพื่อท่ีจะให้ผูสู้งอายุสามารถใช้การได้ทั้ งจากเก้าอ้ีนั่งและในกรณีท่ี

ผูสู้งอายลุม้ลงบนพื้น 

- ติดตั้ งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

สามารถแจง้เหตุหรือเรียกหาผูช่้วยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินได ้ไวใ้นห้องน ้ า โดยมีปุ่มกดหรือปุ่ม

สมัผสัใหส้ญัญาณท างานซ่ึงติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีผูสู้งอายสุามารถใชง้านไดส้ะดวก 

- หอ้งน ้าตอ้งมีความสวา่งท่ีเพียงพอ 
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2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และญาดา ชวาลกุล (2560) ได้ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการออกแบบโดยผูใ้ชสู้งอายมีุส่วนร่วม (Participatory Design:PD) ให้ผูใ้ชง้าน
ผลิตภณัฑ์มีส่วนร่วมในการออกแบบนักออกแบบมีหน้าท่ีแบ่งปันประสบการณ์หรือมุมมองใน
ฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ส่วนผูใ้ชส้ามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดในการ
แกปั้ญหาร่วมกนัภายใตก้ระบวนการตดัสินใจแบบประชาธิปไตยท่ีนกัออกแบบและผูใ้ชมี้สิทธ์ิเท่า
เทียมกนั นกัออกแบบก าหนดและวางแผนเพื่อด าเนินการเก็บขอ้มูลกบัผูใ้ชร่้วมในกระบวนการวิจยั
ไดภ้ายใตว้ิธีการด าเนินการวิจัยผา่นวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น ประเภทของกิจกรรม เทคนิคในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความสัมพนัธ์ระหว่างนกัออกแบบและผูใ้ช ้ เป็นตน้ ผลการศึกษาพบ 7 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการออกแบบโดยผูใ้ชสู้งอายมีุส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) ช่วงเวลาของการ
ท ากิจกรรม 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขา้ร่วม 3) การส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 4) บทบาทของ
ผูมี้ส่วนร่วม 5) ประเภทของกิจกรรมในการมีส่วนร่วม 6) ภาษาท่ีใชแ้ละ7) สถานท่ี นกัออกแบบ
ควรศึกษาและพิจารณาปัจจยัทั้ง 7 ดา้นขา้งตน้ เพื่อส่งเสริมการออกแบบโดยผูใ้ชสู้งอายมีุส่วนร่วม
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดส่ิงส าคญัท่ีสุดในการวางแผนและการออกแบบร่วมกบัผูสู้งอายนุั้น คือ การ
ท าความเขา้ใจความเป็นผูสู้งอาย ุเพื่อสามารถวางแผนการท างานร่วมกบัผูสู้งอาย ุรวมถึงการเขา้ใจ
และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั ส่ิงท่ีตอ้งเขา้ใจผูสู้งอายคืุอ 1) ดา้นกายภาพ นกัออกแบบ
ตอ้งเขา้ใจถึงสภาพร่างกายความสามารถในการท ากิจกรรมของผูสู้งอายุท่ีไม่เท่ากนั 2) ดา้นการ
ส่ือสาร ผูสู้งอายบุางคนอาจส่ือสารไดไ้ม่ดีเน่ืองจากปัญหาการไดย้นิการพดูและการเขา้ใจภาษาท่ีใช ้
3) ดา้นทศันคติและประสบการณ์ของผูสู้งอายตุอ้งเขา้ใจถึงทศันคติและประสบการณ์ท่ีผูสู้งอายมีุต่อ
ประเด็นการออกแบบนั้น ๆ เพื่อเขา้ใจความคิดเชิงบวกและเชิงลบของผูสู้งอายแุต่ละคนท่ีมีผลต่อ
การท างานร่วมกนั และ 4) ดา้นวฒันธรรมและภาษาตอ้งท าความเขา้ใจเช่นกนั โดยสรุปเป็น
ขอ้พิจารณาเพื่อใชว้างแผนการออกแบบโดยผูใ้ชสู้งอายมีุส่วนร่วมไดด้งัน้ีคือ 1) ระยะเวลาในการท า
กิจกรรม 2) การก าหนดวนัในการท ากิจกรรม 3) การก าหนดเวลาอาหารว่าง 4) วิธีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 5) บทบาทของผูมี้ส่วนร่วม 6) การเลือกประเภทของกิจกรรม 7) ภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสม 
และ 8) ลกัษณะของสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  

พิพฒัน์ ตั้งนิติพงศ ์(2550) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการออกแบบบา้นพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอาย ุ
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของบา้นผูสู้งอาย ุ
และเพื่อออกแบบบา้นท่ีเหมาะสมในการอยูอ่าศยัของผูสู้งอายโุดยศึกษาจากกลุ่มผูสู้งอายท่ีุอาศยัใน
สถานสงเคราะห์คนชรา และโครงการบา้นพกัอาศยัท่ีออกแบบเฉพาะส าหรับผูสู้งอายุ พบว่า
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บา้นพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นพื้นบา้น มีทางลาดส าหรับเดินมากกว่าใชส้ าหรับรถเขน็ 
พื้นผิว ทางลาดและทางเดินส าหรับรถเขน็ พื้นผิวทางลาดและทางเดินเป็นแบบหยาบ ตวับา้นโปร่ง
โล่ง ห้องน ้ ามีราวจบัพยุงตวัส าหรับอาบน ้ า สีบา้นเป็นสีอ่อน ๆ มีระบบสัญญาณเตือนภยั ด้าน
พฤติกรรมและความตอ้งการของผูสู้งอายพุบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วง 60-70 ปี มีการ
หกลม้ท่ีเกิดจากพื้นล่ืน สถานท่ีเกิดเหตุ คือ ห้องน ้ าและทางเดินรอบบา้น ส่วนใหญ่ออกก าลงักาย
โดยการเตน้แอโรบิก สถานท่ีออกก าลงักาย คือ สนามหรือลานบา้น ตอ้งการเล้ียงสัตวใ์นท่ีพกัอาศยั 
โดยเล้ียงสุนขัมากท่ีสุด ตอ้งการปลูกตน้ไมใ้นท่ีพกัอาศยั ตอ้งการพกัอาศยัร่วมกบัลูกหลาน   

สรุปผลการออกแบบบา้นพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอาย ุบา้นพกัผูสู้งอายตุอ้งอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั
กบับุตรหลาน พื้นท่ีการใชง้านส่วนของผูสู้งอายุตอ้งอยูช่ั้นล่าง และไม่มีระดบัพื้นท่ีต่างกนั พื้นผิว
ทางเดินและพื้นหอ้งน ้าตอ้งเป็นวสัดุไม่ล่ืน ภายในหอ้งน ้าผูสู้งอาย ุตอ้งมีอุปกรณ์พยงุกนัล่ืนลม้ แสง
สว่างในพื้นท่ีของผูสู้งอายุตอ้งเพียงพอ แสงประดิษฐ์ตอ้งเป็นแสงสีขาว มีพื้นท่ีส าหรับออกก าลงั
กาย จดัสวนและเล้ียงสตัว ์

 สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์  (2557) ไดท้ าการศึกษา “สวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในประเทศ
ไทย” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายความหมาย ความเป็นมาและรูปแบบการจดัสวสัดิการสังคม
ของผูสู้งอายใุน ประเทศไทย  ความหมายของ “สวสัดิการสังคม” จากหลากหลายมุมมองพอสรุปได้
ว่า เป็นระบบการบริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การพฒันาและการ
ส่งเสริมความมัน่คงทางสังคมเพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองไดท้ัว่ถึง เป็นธรรม และใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทั้งทางดา้นการศึกษา สุขภาพ
อนามยั ท่ีอยู่อาศยั การท างานและการมีรายได ้ นนัทนาการ กระบวนการยติุธรรมและบริการทาง
สังคมทัว่ไป โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิท่ี ประชาชนจะตอ้งไดรั้บและมีส่วนร่วมใน
การจดัสวสัดิการสงัคมทุกระดบั  ซ่ึงการจดัสวสัดิการสงัคมของไทย เร่ิมตน้จากระบบการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัอยา่งไม่เป็นทางการของครอบครัว เครือญาติและชุมชน ต่อมามีการเปล่ียนแปลงทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท าให้การจดัสวสัดิการสังคมมีการปรับเปล่ียนทิศทางไปสู่สวสัดิการ
แบบบูรณาการและเป็นสังคมสวสัดิการ ปัจจุบนัประเทศไทยมีรูปแบบการจดัสวสัดิการสังคม
ส าหรับผูสู้งอาย ุ4 รูปแบบ คือการประกนัสังคม การช่วยเหลือสาธารณะ การบริการสังคม และการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูของภาคประชาชน นอกจากน้ีจากการศึกษาพบว่า การจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ
ไทยยงัมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น 1) ขาดการบูรณาการและขาดความต่อเน่ือง ซ่ึง
หมายถึง การด าเนินงานดา้นสวสัดิการผูสู้งอายแุยกส่วนระหว่างงานดา้นสุขภาพกบังานดา้นสังคม 
กระจายความรับผดิชอบตามหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ 2) ขาดการน านโยบายสู่การปฏิบติัอยา่ง
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แทจ้ริง 3) ความไม่พร้อมของงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใน
ดา้นผูสู้งอายุโดยตรงและ 4) สวสัดิการสังคมท่ีรัฐจดัใหก้บัผูสู้งอายยุงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุไม่สามารถตอบสนองปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริงและไม่ครอบคลุมผูสู้งอายุไดท้ั้งหมดแต่
ประเดน็ท่ีส าคญั คือ บุตรหลานหรือคนในครอบครัวขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของผูสู้งอาย ุ
สรุปไดว้่า การจดัสวสัดิการสังคมส าหรับผูสู้งอายุจะตอ้งมีการบูรณาการจากหลายภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อรองรับจ านวนผูสู้งอายท่ีุมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งน้ี 
เพื่อมุ่งเนน้ใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวิตท่ีดีและเป็นผูมี้คุณค่าต่อสงัคมและประเทศชาติ 



 

บทที ่3 

วธีิด ำเนินงำนวจิัย 

การวิจยัเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบท่ีพกัอาศยัแบบอาคารเต้ียและสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพของท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุ ประกอบไปด้วยปัจจัยการออกแบบทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้มอะไรบา้ง จากค าถามการวิจยัเลือกใช้วิธีการวิจยัและขอ้มูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) เน่ืองจากการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นกระบวนการศึกษาท่ีสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ ซ่ึงหมายถึงการศึกษากลุ่มเป้าหมายคือผูสู้งอายวุ่ามีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัรูปแบบใด
ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูสู้งอายใุนปัจจุบนั นอกจากน้ีการวิจยัเชิงคุณภาพยงัเป็นวิธีการท่ี
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงลึกเพื่อมาประกอบการตดัสินใจในการวางแผนปฏิบติังานท่ีขอ้มูลเชิงตวัเลขใน
เชิงปริมาณท าไม่ได ้ซ่ึงในการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการนั้นเป็นเร่ืองท่ีซับซอ้น การคน้หาขอ้มูลดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกท าให้ขอ้มูลท่ี
ไดม้าช่วยตอบค าถามไดม้ากกว่าการใชแ้บบสอบถามและค าถามสั้น ๆ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าให้
การวิจยัน้ีเลือกใชว้ิธีการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีผูสู้งอายพุกั
อาศยัอยู ่ประกอบไปดว้ยผูสู้งอายท่ีุพกัอาศยัในโครงการ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในส่วนของ
นิติบุคคล ประกอบดว้ยพนกังานนิติบุคคล แม่บา้น และพนกังานรักษาความปลอดภยั ร่วมกบัการ
ใชเ้คร่ืองมือท าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างรายละเอียดการด าเนินการวิจยัมี
ดงัน้ี 

3.1 วธีิกำรวจิยั  

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ การวิจยัเชิงเชิงพรรณนาโดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม
และจากกรณีศึกษาใชว้ิธีสังเกตการณ์และเสริมดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ดว้ยการใชค้  าถามและน าขอ้มูลค าตอบท่ีไดม้าวิเคราะห์ เพื่อศึกษาการศึกษาแนวทางการออกแบบ
อาคารแบบเต้ียและสภาพแวดลอ้มส าหรับผูสู้งอาย ุท าการสัมภาษณ์ และสรุปผลการวิจยั 

3.2 ขอบเขตพืน้ทีศึ่กษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากท าการศึกษาตวัอาคารชุดท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุกรณีศึกษา
โครงการ ลุมพินีวิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวกแลว้ ยงัไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ของผูสู้งอายุกบั
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สภาพแวดลอ้มในเมืองดว้ย เพื่อศึกษาผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มของเมืองท่ีส่งผลต่อสภาพการ
อยู่อาศยัของผูสู้งอายุ ซ่ึงจากแนวคิดการออกแบบบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกทัว่ไปท าให้
ทราบว่าท่ีพกัอาศยัท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายคุวรอยูใ่กลส่ิ้งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
ของเมือง การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดเ้ลือกท าการศึกษาจากการส ารวจพฤติกรรมการพกัอาศยั 

3.3 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

3.3.1 ประชากร 
ผูสู้งอายท่ีุพกัอาศยัรวม โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

3.3.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูท้  าวิจยัไดล้งพื้นท่ีเพื่อท าการส ารวจและเก็บขอ้มูลอาคาร

โดยสังเกตและการถ่ายภาพลกัษณะทางกายภาพของอาคารท่ีผูสู้งอายพุกัอาศยัและสภาพแวดลอ้ม
โดยรอบโครงการตวัอยา่งของผูใ้หข้อ้มูล (Key Informant) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูสู้งอายท่ีุ
พกัอาศยัในโครงการ ลุมพินีวิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวกรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานใน
ส่วนของนิติบุคคล ประกอบดว้ย พนกังานนิติบุคคล แม่บา้น และ พนกังานรักษาความปลอดภยั 

3.4 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในงำนวจิยั  

ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
3.4.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการ

สังเกตการณ์อาคารในกรณีศึกษา และ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากสูงผูอ้ายแุละผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง (Key Informant) ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มเป้าหมาย คือช่วงอาย ุ50 – 69 ปี ส่วนใหญ่ผูใ้หส้ัมภาษณ์อยูใ่นช่วงอาย ุ50 – 65 ปี เป็น
เพศหญิง 5 คน เพศชาย 7 คน อาชีพส่วนใหญ่ก่อนเกษียณหรืออาชีพท่ีก าลงัประกอบอยู ่คืออาชีพ
ขา้ราชการและธุรกิจส่วนตวั รองลงมาคือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และทุกคนมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยอาศยัอยูก่บัภรรยาและบุตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือญาติพี่นอ้ง 

3.4.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาคน้ควา้และการเก็บรวบรวมจาก
แหล่งท่ีมาต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายงาน วารสาร การวิจยั วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความ และขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ตรวมทั้งเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  

3.5.1 แบบสัมภาษณ์ผูสู้งอายุท่ีพกัอาศยัอยู่ภายในโครงการโดยสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ี
ยนิยอมตอบรับการสัมภาษณ์เน่ืองจากทางโครงการระมดัระวงัมากในเร่ืองความเป็นส่วนตวั ความ
ปลอดภยัและไม่ตอ้งการให้รบกวนผูพ้กัอาศยัโดยการให้เจา้หน้าท่ีโครงการเป็นคนช่วยติดต่อ
ประสานงานให้นัดเจอเพื่อขอสัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์เน้ือหาในแบบสัมภาษณ์จะ
ประกอบไปดว้ยค าถาม 8ส่วนดงัน้ีคือ 

3.5.1.1 ขอ้มูลดา้นการอยูอ่าศยั 
3.5.1.2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชชี้วิตของผูพ้กัอาศยั (Lifestyle) เร่ืองของการ

เดินทาง 
3.5.1.3 ขอ้มูลดา้นกิจกรรมต่าง ๆ สงัคมของผูสู้งอาย ุ
3.5.1.4 ขอ้มูลดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
3.5.1.5 ขอ้มูลดา้นความสูงของอาคาร 
3.5.1.6 ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
3.5.1.7 ขอ้มูลดา้นการดูแลรักษา 
3.5.1.8 ขอ้มูลดา้นความร่มร่ืนความปลอดโปร่ง 

 3.5.2 แบบสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีนิติบุคคลผูดู้แลโครงการเพื่อเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 
เช่น จ านวนชั้น จ านวนห้องพกั จ านวนห้องท่ีมีผูพ้กัอาศยัอยู่จริง จ านวนผูสู้งอายุ กรรมสิทธ์ิอายุ
อาคารส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ การบริหารจดัการนิติบุคคล และสภาพการอยูอ่าศยั
ของผูสู้งอายใุนอาคาร  

 3.5.3 แบบสังเกตส าหรับการเก็บข้อมูลในโครงการท่ีอนุญาตให้เข้าท าการส ารวจ 
ประกอบดว้ยบริเวณทางเขา้โถงตอ้นรับพื้นท่ีส่วนกลาง พื้นท่ีสีเขียว ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
โครงการ ท่ีจอดรถ โถงทางเดินลิฟตบ์นัไดหนีไฟ และหอ้งพกัอาศยั 

3.6 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เร่ิมจากการเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการสอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีนิติบุคคลและเจา้หนา้ท่ี
ผูดู้แลอาคารชุดแต่ละอาคารเพื่อทราบขอ้มูลทัว่ไปของโครงการและขอ้มูลของผูสู้งอายุในอาคาร 
จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งวางแผนงานในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มประชากร 
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 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเร่ิมจากการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้จากทางเจา้หนา้ท่ีนิติบุคคลว่า
มีผูพ้กัอาศยัท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไปพกัอาศยัอยู่ดว้ยหรือไม่ และถา้มีจะรบกวนขอขอ้มูลดว้ยวิธีการ
สัมภาษณ์ไดห้รือไม่ ถา้เลือกให้ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ไดก้็จะด าเนินการติดต่อเพื่อท าการนัด
สัมภาษณ์  
 ส่วนการเก็บขอ้มูลทางกายภาพและการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีนิติบุคคล และผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ี
ดูแลโครงการจะใชว้ิธีโทรนดัหมายล่วงหนา้ หลงัจากนั้นจึงจะด าเนินการเกบ็ขอ้มูลตามวนัเวลาท่ีได้
นดัหมายไวเ้พื่อท าการเขา้สมัภาษณ์และการถ่ายภาพเพื่อเก็บขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพในโครงการ
ท่ีอนุญาต 

3.7 กำรศึกษำ วเิครำะห์ และสรุปผลกำรศึกษำ 

3.7.1 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
หลงัจากไดรั้บขอ้มูลทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลทั้ งหมดมาเขียนบรรยายให้เกิดความเช่ือมโยงของขอ้มูล และ
สรุปผลการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

       3.7.2 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ โดยจะแบ่งตามวตัถุประสงคใ์นการวิจยัไดเ้ป็น 4 หัวขอ้
หลกั ดงัน้ี 

3.7.2.1 ขอ้มูลดา้นการอยูอ่าศยั 
3.7.2.2 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชชี้วิตของผูพ้กัอาศยั (Lifestyle) 
3.7.2.3 ขอ้มูลดา้นกิจกรรมต่าง ๆ ของผูสู้งอาย ุ
3.7.2.4 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการออกแบบอาคารชุดส าหรับผูสู้งอายุ 

3.8 ข้อจ ำกดัในกำรวจิยั 

ขอ้จ ากดัในเร่ืองอาคารชุดท่ีจะท าการศึกษา โดยก าหนดอาคารชุดท่ีท าการศึกษาจะตอ้งเป็น
อาคารชุดท่ีผูดู้แลยนิดีใหค้วามร่วมมือในการท าวิจยั 

ขอ้จ ากดัเร่ืองผูสู้งอายุท่ีจะท าการศึกษา ตอ้งเป็นผูสู้งอายุท่ีไม่ทุพพลภาพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้มีความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั (Activity of Daily Living: ADL) ไม่มี
ภาวะสมองเส่ือม และตอ้งมีความพร้อมเตม็ใจใหข้อ้มูลกบัผูว้ิจยั 
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3.9 ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรศึกษำ  

3.9.1 การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
3.9.1.1 จากการลงพื้นท่ีส ารวจโดยการใชแ้บบสังเกตและการถ่ายภาพลกัษณะทาง

กายภาพของอาคารท่ีผูสู้งอายพุกัอาศยัและสภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการ 
3.9.1.2 การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ซ่ึงกลุ่มบุคคลท่ีผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์แบ่ง

ไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 
  กลุ่มท่ี 1 ผูสู้งอายท่ีุพกัอาศยัอยูใ่นโครงการ 
  กลุ่มท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีนิติบุคคลอาคารชุด และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีดูแลโครงการ 

3.9.2 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

3.9.2.1 ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือเอกสารบทความเวบ็ไซดแ์ละงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี 
 เก่ียวขอ้ง 

3.9.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.9.3 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
3.9.4 จดัท าเล่มสารนิพนธ์ 



 

บทที4่ 

 ผลการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการออกแบบท่ีพกัอาศยัแบบอาคารเต้ีย และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ของท่ีอยู่อาศัยส าหรับผูสู้งอายุ ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 

Interview) และการสังเกต (Observation) ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามารถน ามาวิเคราะห์
เหตุผลในการพกัอาศยัท่ีพกัอาศยัแบบอาคารเต้ีย และสรุปหาเหตุผลรูปแบบท่ีอยูอ่าศยัและลกัษณะ
ทางกายภาพของท่ีอยูอ่าศยัในความตอ้งการของผูสู้งอายไุดต้ามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลโครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 
2. ประเดน็การออกแบบแนวปฏิบติั สภาสถาปนิกเปรียบเทียบกบัโครงการ ลุมพินีวิลล ์ 

ราชพฤกษ-์บางแวก 
3. สรุปประเดน็รูปแบบและลกัษณะทางกายภาพของท่ีอยูอ่าศยัในความตอ้งการของ

ผูสู้งอาย ุ

4.1 ข้อมูลโครงการ ลุมพนีิวลิล์ ราชพฤกษ์-บางแวก 

โอภาส ศรีพยคัฆ ์กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)
(LPN) กล่าวว่า โครงการลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก เป็นคอนโดโลวไรส์ในยา่นบางแวกท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ วยัท างาน และผูสู้งอาย ุซ่ึงทาง LPN ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลและส ารวจพฤติกรรม
ของผูพ้กัอาศยัมาอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้คน้พบว่าประชากรในครอบครัวลุมพินีนั้นมีทุกช่วงอาย ุ
โดยแบ่งเป็น วยัเดก็ 1-10 ปี 2% วยัรุ่น 11-20 ปี 7% วยัท างาน 21-55 ปี 89% และผูสู้งวยั 56 ปีข้ึนไป 
2% จึงเป็นเหตุให้แบรนด์ “ลุมพินี” รูปแบบใหม่ไดพ้ฒันาเป็น “ชุมชนน่าอยู่ส าหรับผูสู้งวยั” ตาม
แบบฉบบั “LPN Design” แก่คนทุกวยัภายใตแ้นวคิด Universal Design โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงวยั 
ไดแ้ก่ วยัเดก็, วยัรุ่นและวยัท างาน, ผูสู้งวยัท่ีช่วยเหลือตวัเองไดโ้ครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บาง
แวก  ตั้งอยูติ่ดถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. เดินทางสะดวกสบาย ใกลร้ถไฟฟ้า 
2 สาย ไดแ้ก่ รถไฟฟ้า BTS บางหวา้ และ รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน สถานีเพชรเกษม 48 สามารถเขา้-
ออกโครงการไดถึ้ง 4 ทิศทาง ใกลซี้คอน บางแค, เทสโก ้โลตสั บางแค, The Circle ราชพฤกษ,์ 
Food Villa ราชพฤกษ,์ รร.เซนตปี์เตอร์, ม.สยาม และ รพ.พญาไท 3 โครงการ ลุมพินี วิลล ์ราช

http://www.condonayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/
http://www.condonayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/
https://www.homenayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/
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พฤกษ-์บางแวก เป็นคอนโด Low-Rise 8 ชั้น จ านวน 5 อาคาร พื้นท่ีโครงการขนาด 11 ไร่เศษ 
ห้องพกัอาศยัรวม 1,085 ยูนิต พร้อมร้านคา้ดา้นหน้าโครงการ 5 ยนิูต มีห้องพกัให้เลือกแบบ 
กั้นหอ้งนอน, 1 หอ้งนอน และ 2 หอ้งนอน ขนาดเร่ิมตน้ 22.50-45.00 ตร.ม. โดยโครงการจดัใหมี้ท่ี
จอดรถจ านวน 327 คนั แบ่งออกเป็นท่ีจอดรถภายในอาคาร จ านวน 159 คนั (รวมท่ีจอดรถผูพ้ิการ 5 
คนั) และท่ีจอดรถภายนอกอาคาร จ านวน 168 คนั อีกทั้งโครงการจดัให้มีท่ีจอดรถสาธารณะ 
จ านวน 4 คนั และจดัใหมี้ท่ีจอดรถส าหรับรถบริการรับ-ส่งของโครงการ จ านวน 1 คนั เพื่อบริการ
รับ-ส่งผูพ้กัอาศยัโครงการไป-กลบั สถานีรถไฟบางหวา้ รวมโครงการมีท่ีจอดรถทั้งหมด 332 คนั 
ซ่ึงเพียงพอและสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฯ 

พื้นท่ีโครงการ  มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
- ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบักลุ่มบา้นพกัอาศยั   
- ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบักลุ่มบา้นพกัอาศยัและพื้นท่ีวา่ง 
- ทิศเหนือ   ติดต่อกบัคลองบางเชือกหนงัและบา้นพกัอาศยั 
- ทิศใต ้    ติดต่อกบัถนนบางแวก อาคารพาณิชย ์ 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของโครงการ ผงัโครงการ 

 
 

รูปที ่4.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของโครงการ 
ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

รูปที ่4.2 ผงัโครงการ 
ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

 

รายละเอียดการจดัพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ สรุปไดด้งัน้ี 
อาคาร A ชั้นล่าง: ท่ีจอดรถยนต ์ท่ีจอดรถจกัรยาน ห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) 

หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองสูบน ้า หอ้งซกั-อบ โถงทางเขา้ ทางเดิน ลิฟต ์และบนัได 

https://www.homenayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/
http://www.condonayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/


37 
 

อาคาร A ชั้น 2 – 8: หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า ทางเดิน และเป็นหอ้งพกัอาศยั เฉล่ียต่อชั้น มี 
24 ยนิูต มีลิฟตโ์ดยสาร 2 ตวั และบนัไดหนีไฟทั้งหมด 3 จุด ซ่ึงต าแหน่งหอ้งของตวัอาคารจะหนั
ไปทั้ง 4 ทิศ (เหนือ ใต ้ออก ตก) ส่วนห้องท่ีจะเห็นพื้นท่ีสวน คือ ห้องทางทิศตะวนัออก และทิศ
เหนือของตวัอาคาร ส าหรับอาคาร A ส่วนมากจะเป็นหอ้งขนาด 22.50 ตารางเมตร กบัหอ้งขนาด 
26.00 ตารางเมตร และจะมีห้องขนาดพิเศษท่ีมีอยูช่ั้นละ 4 ห้อง คือ ขนาด 23.00 ตารางเมตร และ
ขนาด 26.50 ตารางเมตร ซ่ึงอยูบ่ริเวณหวัมุมของอาคารในแต่ละชั้น 

อาคาร A ชั้นหลงัคา: หอ้งเคร่ืองสูบน ้า ช่องลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 
อาคาร A ชั้นหอ้งเคร่ืองลิฟต:์ หอ้งเคร่ืองลิฟต ์และถงัเกบ็น ้า 

อาคาร B ชั้นล่าง: ท่ีจอดรถยนต ์ท่ีจอดรถจกัรยาน ห้องนิติบุคคล ห้องช่าง ห้องเก็บของ 
ห้องโทรศพัท ์ห้องสมุดมีชีวิต ห้องกิจกรรม (เด็กเล็ก) ห้องกิจกรรม (ผูสู้งอายุ) ห้องพกัขยะ ห้อง
ไฟฟ้า ห้องเคร่ืองสูบน ้ า ห้องซกั-อบ ห้องเคร่ืองกรองน ้ า Mail Box ห้องน ้ าส าหรับผูพ้ิการ โถง
ทางเขา้ ทางเดิน ลิฟต ์และบนัได 

อาคาร B ชั้น 2 – 8: หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า ทางเดิน และเป็นหอ้งพกัอาศยัเฉล่ียต่อชั้น มี 
28 ยนิูต มีลิฟตโ์ดยสาร 2 ตวั และบนัไดหนีไฟทั้งหมด 3 จุด ซ่ึงต าแหน่งหอ้งของตวัอาคารจะหนั
ไปทั้ง 4 ทิศ (อาคารเป็นรูปตวั L) ส่วนหอ้งท่ีจะเห็นพื้นท่ีสวนคือ หอ้งทางทิศตะวนัตก และทิศใต้
ของตวัอาคาร ส าหรับอาคาร B ส่วนมากจะเป็นหอ้งขนาด 22.50 ตารางเมตร กบัหอ้งขนาด 26.00 
ตารางเมตร และจะมีหอ้งขนาดพิเศษท่ีมีอยูช่ั้นละ 4 ยนิูต คือ ขนาด 23.00 ตารางเมตร จ านวน 1 ยู
นิต และ ขนาด 26.50 ตารางเมตร จ านวน 3 ยนิูต ซ่ึงอยูบ่ริเวณหวัมุมของอาคารในแต่ละชั้น 

อาคาร B ชั้นหลงัคา: หอ้งเคร่ืองสูบน ้า ช่องลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 
อาคาร B ชั้นหอ้งเคร่ืองลิฟต:์ หอ้งเคร่ืองลิฟต ์และถงัเกบ็น ้า 
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รูปที ่4.3 การจดัพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร A-B 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

อาคาร C ชั้นล่าง: บริเวณชั้นล่างชั้นจะเป็นท่ีจอดรถยนต ์ท่ีจอดรถจกัรยาน ห้องพกัขยะ 
หอ้งไฟฟ้า หอ้งเคร่ืองสูบน ้ า หอ้งซกั-รีด Mail Box โถงทางเขา้ ทางเดิน ลิฟต ์และบนัไดและสวน
พกัผอ่น 

อาคาร C ชั้น 2 – 8: หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า ทางเดิน และเป็นหอ้งพกัอาศยัเฉล่ียต่อชั้น 31 ยู
นิต มีลิฟตโ์ดยสาร 2 ตวั และบนัไดหนีไฟทั้งหมด 2 จุด ซ่ึงต าแหน่งหอ้งของตวัอาคารจะหนัไปทาง
ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก ส าหรับหอ้งฝ่ังทิศตะวนัออกนั้นจะเป็นหอ้งขนาด 26.00 ตารางเมตร
ส่วนทิศตะวนัตก จะเป็นหอ้งขนาด 22.50 ตารางเมตรเป็นหลกั 

อาคาร C ชั้นหลงัคา: หอ้งเคร่ืองสูบน ้า ช่องลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 
อาคาร C ชั้นหอ้งเคร่ืองลิฟต:์ หอ้งเคร่ืองลิฟต ์และถงัเกบ็น ้า 

http://www.condonayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/
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รูปที ่4.4 การจดัพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร C 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

อาคาร D ชั้นล่าง: บริเวณชั้นล่างเป็นท่ีจอดรถยนต ์ท่ีจอดรถจกัรยาน หอ้งแม่บา้น หอ้งพกั
ช่าง ห้องพกัขยะ ห้องไฟฟ้า ห้องเคร่ืองสูบน ้ า ห้องซกั-อบ Mail Box โถงทางเขา้ ทางเดิน ลิฟต ์
และบนัไดและส่วนกลางของโครงการ มีสระวา่ยน ้า พื้นท่ีสวนพกัผอ่น สวนออกก าลงักายกลางแจง้ 
สนามเดก็เล่น หอ้งออกก าลงักาย และหอ้งร้านอาหาร 

อาคาร D ชั้น 2 – 8: หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า ทางเดิน และเป็นหอ้งพกัอาศยัเฉล่ียต่อชั้น 36 ยู
นิต มีลิฟตโ์ดยสาร 2 ตวั และบนัไดหนีไฟทั้งหมด 3 จุด ตวัอาคารเป็นรูปตวั L ส่วนห้องท่ีจะเห็น
พื้นท่ีสวนส่วนกลางคือห้องทางทิศตะวนัตก และห้องทางทิศเหนือของตวัอาคาร ส าหรับอาคาร B 
ส่วนมากจะเป็นห้องขนาด 22.50 ตารางเมตรกบัห้องขนาด 26.00 ตารางเมตรห้องขนาด 26.00
ตารางเมตรจะเห็นสวนส่วนกลางทั้งหมด 

อาคาร D ชั้นหลงัคา: หอ้งเคร่ืองสูบน ้า ช่องลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 
อาคาร D ชั้นหอ้งเคร่ืองลิฟต:์ หอ้งเคร่ืองลิฟต ์และถงัเกบ็น ้า 

http://www.condonayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/
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รูปที ่4.5 การจดัพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร D 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

อาคาร E ชั้นล่าง: บริเวณชั้นล่างจะเป็นท่ีจอดรถยนต ์ท่ีจอดรถจกัรยาน ห้องพกัขยะ ห้อง
ไฟฟ้า ห้องสมุดมีชีวิต ห้องกิจกรรม (เด็กเลก็) ห้องกิจกรรม (ผูสู้งอาย)ุ ห้องเคร่ืองสูบน ้ า ห้องซกั-
อบ Mail Box หอ้งน ้ าส าหรับผูพ้ิการ โถงทางเขา้ ทางเดิน ลิฟต ์และบนัไดสวนพกัผอ่น และสวน
ออกก าลงักายกลางแจง้บริเวณทา้ยอาคาร E 

อาคาร E ชั้น 2 – 8: หอ้งพกัขยะ หอ้งไฟฟ้า ทางเดิน และเป็นหอ้งพกัอาศยัเฉล่ียต่อชั้น 36 ยู
นิต มีลิฟตโ์ดยสาร 2 ตวั และบนัไดหนีไฟทั้งหมด 3 จุด ตวัอาคารเป็นรูปตวั L ส่วนมากอาคารน้ีจะ
มีหอ้งขนาด 22.50 ตารางเมตร แต่จะมีหอ้งขนาด 23.00 ตารางเมตรซ่ึงจะอยูบ่ริเวณตามหวัมุมของ
ตวัอาคาร 

อาคาร E ชั้นหลงัคา: หอ้งเคร่ืองสูบน ้า ช่องลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 
อาคาร E ชั้นหอ้งเคร่ืองลิฟต:์ หอ้งเคร่ืองลิฟต ์และถงัเกบ็น ้า 

http://www.condonayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/
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รูปที ่4.6 การจดัพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร E 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 
อาคารนันทนาการชั้นล่าง: สระว่ายน ้ า ห้องน ้ าหญิง ห้องน ้ าชาย ห้องน ้ าส าหรับผูพ้ิการ 

หอ้งเคร่ืองกรองน ้า หอ้งออกก าลงักาย หอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) และโถงทางเดิน 

รายละเอียดหอ้งพกัอาศยั: 
โครงการมีจ านวนห้องพกัอาศยัรวมทั้งหมด 1,085 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์

(ร้านคา้) 5 หอ้งโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
 

อาคาร 
ขนาดห้องพกัอาศัย รวมจ านวน

ห้องพกัอาศัย 
(ห้อง) 

ห้องชุดเพือ่การ
พาณชิย์ (ร้านค้า) 

(ห้อง) 
22.5 ตารางเมตร 

(ห้อง) 
26.0 ตารางเมตร 

(ห้อง) 
A 119 49 168 4 
B 84 112 196 - 
C 98 119 217 - 
D 133 119 252 - 
E 252 - 252 - 

นนัทนาการ - - - 1 
รวม 686 399 1,085 5 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดหอ้งพกัอาศยั 

http://www.condonayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/
http://www.condonayoo.com/lumpini-ville-ratchaphruek-bangwaek/
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อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการต่อยอด “ชุมชนน่าอยู่” ทางบริษทัลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจ
เมนท ์จ ากดั ไดพ้ฒันาการบริหารจดัการอาคารชุดสู่ “ชุมชนน่าอยูส่ าหรับคนทุกวยั” ซ่ึงมีนิยาม คือ 
ชุมชนลุมพินี ท่ีผูอ้ยูอ่าศยัทุกวยัอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข โดยมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีดี รวมทั้ งมีจิตส านึกของการอยู่ร่วมกัน ดูแลห่วงใย และแบ่งปัน 
มุ่งเนน้กลุ่มผูสู้งวยัท่ีช่วยตวัเองได ้(IE, Independent Elderly) ซ่ึงแนวทางการพฒันา “ชุมชนน่า
อยูส่ าหรับคนทุกวยั” มีดงัน้ี 

4.1.1 คุณค่าผลิตภณัฑ ์(Product Value) 
1. หอ้งชุด LPN Design มีการออกแบบขนาดห้อง ดงัน้ี 21.5, 22.5, 26.00 และ 2 

ห้องนอน ขนาด 45.00 ตารางเมตรและขนาด 52.00 ตารางเมตร ดงัรูปท่ี 4.7 “เพิ่มเติม
ส าหรับหอ้งผูสู้งวยัท่ีช่วยเหลือตวัเองได ้(IE)” 

1) ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยงุในหอ้งน ้า 
2) จุดส่งสญัญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี 

  

  
รูปที ่4.7 แบบแปลนหอ้งพกัอาศยั 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

2. พื้นท่ีส่วนกลาง ส่ิงอ านวยความสะดวก ภายใตแ้นวคิด Universal Design อาทิ 
สระว่ายน ้ าห้องออกก าลงักาย หอ้งสมุดมีชีวิต หอ้งอเนกประสงค ์ห้องประชุม สวนรวมใจ 
พร้อมสนามเด็กเล่น ท่ีออกก าลงักายกลางแจง้ ลู่วิ่งออกก าลงัในสวน พื้นท่ีนั่งพกัผ่อนใน
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สวน ทางเช่ือมและทางราบป้องกันการสะดุดล้ม ท่ีจอดรถและห้องน ้ าส าหรับผูท่ี้ใช ้
Wheelchair ร้าน 7-11 ร้านอาหาร ร้านซกัรีด หอ้งซกัผา้ และตูน้ ้ าด่ืมหยอดเหรียญ และรถ 
Shutter Bus รับส่งสู่สถานีขนส่งมวลชน “เพิ่มเติมส าหรับพื้นท่ีส่วนกลางส าหรับคนทุก
วยั” 

1) หอ้งกิจกรรมส าหรับเดก็เลก็ 
2) หอ้งกิจกรรมส าหรับผูสู้งวยั ราวจบับนัได 
3) จุดนัง่พกัในบริเวณโถงส่วนกลางและทางเดินเป็นระยะ 

4.1.2 คุณค่างานบริการ (Service Value) 
LPN มุ่งเนน้การส่งมอบคุณค่างานบริการ เพื่อสร้างความสุขท่ีแทจ้ริงของการอยู่

อาศยั ภายใตแ้นวคิด “ชุมชนน่าอยู”่ ผา่นการดูแลของทีมบริหารชุมชน (LPP) ท่ีบริการ
ดว้ยมาตรฐานการบริการ ภายใตก้ลยุทธ์ FBLES+P และสร้างความสุข ความสัมพนัธ์ 
รวมถึงการสร้างความมีชีวิตชีวา ผ่านการส่ือสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใตว้ฒันธรรม
ชุมชนลุมพินี “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” เพิ่มเติมส าหรับห้องผูสู้งวยัท่ีช่วยเหลือตวัเองได ้
(IE) 
บริการพิเศษเพื่อดูแลคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัของผูสู้งวยัในชุมชน อาทิ 

1) การท าขอ้มูลประวติัผูสู้งวยัในชุมชน 
2) เฝ้าติดตามสอดส่องและการตรวจเยีย่มผูสู้งวยั 
3) ใหก้ารช่วยเหลือผูสู้งวยัในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจบ็ป่วย เม่ือไดรั้บสญัญาณขอ

ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง 
4) การจดักิจกรรมส าหรับผูสู้งวยัโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความสุขผา่นกิจกรรมในชุมชน

และกิจกรรมของ “ชมรมผูสู้งวยั” 
โดยทาง LPN ไดจ้ดัท าทั้งพื้นท่ีส่วนกลางและภายในหอ้งชุดส าหรับผูสู้งวยั ดงัน้ี 

1. หอ้งกิจกรรมผูสู้งอาย ุ
2. ราวจบัเพื่อประคองตวัในหอ้งน ้า 
3. วสัดุปูพื้นกนัล่ืน 
4. ปุ่มฉุกเฉินภายในหอ้งพกั 2 ปุ่ม 
5. ทางลาดชนั 
6. วสัดุอุปกรณ์ภายในหอ้งชุดไม่มีเหล่ียมมุม 
7. หอ้งพยาบาลเบ้ืองตน้ 
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ส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับผูสู้งวยันั้น ไดรั้บความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มาออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้รองรับผูสู้งท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได ้โดยจะออกแบบไวเ้พื่อใชใ้นหอ้งชุด และพื้นท่ีส่วนกลาง 

4.2 ประเด็นการออกแบบแนวปฏิบัติ สภาสถาปนิกเปรียบเทียบกับโครงการ ลุมพนีิวิลล์ 
ราชพฤกษ์-บางแวก 

ตารางที4่.2แนวทางการออกแบบสถาปัตยเ์ปรียบเทียบกบัโครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์ 
บางแวก 
รายละเอียด ผูสู้งอาย ุ ภาพประกอบ ค าอธิบาย 

1. ท่ีจอดรถ  

 
 

- ท่ีจอดรถคนพิการควรอยูใ่กล้
ทางเขา้-ออก 
 

2. ท่ีนัง่พกั  

 
 

-จุ ด นั่ ง พัก ใ นบ ริ เ วณ โถ ง
ส่วนกลางและทางเดินเป็น
ระยะ 
 

3. ทางลาด
ขอบถนน 

 

 
 

 

- มีพื้นผวิต่างสมัผสัเตือน 
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รายละเอียด ผูสู้งอาย ุ ภาพประกอบ ค าอธิบาย 
4. ทางลาดเขา้
สู่ อ า ค า ร /
ภายในอาคาร 

 

 

- ถา้ทางเขา้มีระดบัต่างจากพื้น
ภายนอก ควรมีทางลาดท่ีมี
ความชนัท่ีเหมาะสม 
- มีพื้นผวิต่างสมัผสัเตือน ก่อน
เขา้และออก 

5. ทางลาด
ภายนอก
อาคาร 

 

 

- ทางลาดความชนั 1:12 
- ความยาวทางลาดท่ียาวกว่า 
2.50 ม. ตอ้งมีราวจบัทั้งสอง
ดา้น 
- ราวจบัมีความสูงไม่เกิน 0.90 
ม. เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 4 ซม. 

6. ทางเขา้
อาคาร 

 

 

- มีวสัดุต่างสมัผสัเตือน 
(Warning block) อุปสรรค
ขา้งหนา้ 

7. จุดส่ง
สัญญาณขอ
ความ
ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน 

 

 

-ให้การช่วยเหลือผู ้สูงวัยใน
กร ณี เ กิ ด เห ตุ ฉุ ก เ ฉิ นห รื อ
เจ็บป่วย เม่ือไดรั้บสัญญาณขอ
ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 
24 ชัว่โมง 
 

8. ราวจบั  

 

- ความสูงราวจบัมีอย่างนอ้ย 2 
ระดบั 
- ราวจบักลม เส้นผ่าศูนยก์ลาง
ไม่เกิน 4 ซม. 
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รายละเอียด ผูสู้งอาย ุ ภาพประกอบ ค าอธิบาย 
9. ประต ู  

 

- ควรเป็นแบบบานเล่ือนเปิด
เองได้ กวา้งสุทธิไม่น้อยกว่า 
0.90 ม. 
 

10. ทาง
สัญจรภายใน
อาคาร 

 

 

- ความกวา้งสุทธิของทางเดิน
ภายในอาคารไม่นอ้ยกว่า 1.50 
ม. 
 

11. หอ้งน ้า  

 

- หอ้งน ้ าคนพิการ อยูด่า้นนอก
หอ้งน ้าสาธารณะ 
- ห้ อ งน ้ า ค ว ร มีพื้ น ท่ี ก ลับ
ตวัอยา่งนอ้ย 1.50 ม. 
- ประตูควรเป็นบานเล่ือนหรือ
บานเปิดออก กว้างสุทธิไม่
นอ้ยกวา่ 0.90 ม. 

12. พื้นผวิต่าง
สัมผสั 

 

 

- มีวสัดุต่างสมัผสัเตือน 
(Warning block) อุปสรรค
ขา้งหนา้ 
- ใชสี้ท่ีแตกต่างกนัชดัเจน 

13. ป้ายและ
สัญลกัษณ์ 

 

 

- ป้ายทัว่ไป พื้นสีน ้ าเงิน
ตวัหนงัสือขาว 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลลร์าชพฤกษ-์บางแวก 
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4.3 สรุปประเดน็รูปแบบและลกัษณะทางกายภาพของทีอ่ยู่อาศัยในความต้องการของ
ผู้สูงอายุ 
จากผลการศึกษาและสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลทั้งผูสู้งอายจุ  านวน 10 ท่าน และเจา้หนา้ท่ี

นิติบุคคลจ านวน 2 ท่าน สามารถน ามาวิเคราะห์สร้างแผนภูมิแบบกา้งปลา ดงัรูปท่ี 4.8 

 
รูปที ่4.8 รูปแบบและลกัษณะทางกายภาพของท่ีอยูอ่าศยัในความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ

จากรูปท่ี 4.8 สามารถสรุปประเด็นรูปแบบและลกัษณะทางกายภาพของท่ีอยู่อาศยัในความ
ตอ้งการของผูสู้งอายไุดต้ามรายละเอียดจากผูใ้หข้อ้มูล (Key Informant) มีดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 ประเดน็ดา้นการอยูอ่าศยั 
4.3.2 ประเดน็ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
4.3.3 ประเดน็เร่ืองของผูอ้  านวยความสะดวกหรือผูดู้แล 
4.3.4 ประเดน็เร่ืองของความปลอดภยั 
4.3.5 ประเดน็เร่ืองความร่มร่ืนและการดูแลรักษา 

4.3.1 ประเดน็ดา้นการอยูอ่าศยั 

การมีส่วนกลาง ท าให้วยัสูงอายุไดพ้บปะสังสรรคก์บัลูกบา้นคนอื่นบา้ง ช่วยลดอาการ
ซึมเศร้าจากการอาศยัอยู่คนเดียว ท าให้ไดแ้ลกเปลี่ยนและส่งต่อประสบการณ์ชีวิตของตนเอง
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ให้กบัคนอื่น ๆ ในการอยู่อาศยัของผูสู้งอายุ ส่ิงส าคญัท่ีควรจะมองคือ เร่ืองการเดินเหิน ใช้
ชีวิตประจ าวนั เข้าห้องน ้ า ดูทีวี นั่งเล่น เข้านอน รับประทานอาหาร ซ่ึงในการใช้ชีวิตอยู่ใน
คอนโดมิเนียม การใชชี้วิตประจ าวันจะมีความสะดวก เน่ืองจากห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมท่ีพกั
อาศยั ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 กจ็ะมีพื้นท่ีใชส้อยอยูใ่นชั้นเดียว ระนาบเดียว ซ่ึงขอ้ดีของพื้นท่ีใชส้อยอยู่
ในระนาบเดียวคือ เร่ืองของการหกลม้ท่ีเราไม่ตอ้งข้ึน-ลงบนัได หรือเดินข้ึนลงสเตป็ต่าง ๆ จึงท าให้
ผูสู้งอายุใชชี้วิตประจ าวนัไดส้ะดวก และท่ีส าคญัคือมีความปลอดภยัมากกว่าจากการท่ีจะเกิดการ
สะดุด หกลม้ พื้นไมปู้ดว้ยไมล้ามิเนต และท่ีส าคญัคือไม่มีความเส่ียงอุบติัเหตุจากการตกบนัได
บริเวณโถสุขภณัฑ์ และโซนอาบน ้ าทางโครงการติดราวจบัและสวิตช์ฉุกเฉินให้เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูสู้งอาย ุและอีกอยา่งท่ีส าคญัคือ ตวัคอนโดมิเนียม ถึงแมจ้ะอยูช่ั้นสูง หรือจะอยูช่ั้นไม่
สูงมากกต็ามผูสู้งอายกุย็งัสามารถใชลิ้ฟตโ์ดยสารเพื่อข้ึนมาท่ีหอ้งพกัอาศยัได ้

  
รูปที ่4.9 พื้นไมปู้ดว้ยไมล้ามิเนต 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

  
รูปที ่4.10 หอ้งน ้าและสุขภณัฑ ์ติดราวจบัและสวิตชฉุ์กเฉิน 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 
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4.3.2 ประเดน็ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

การพกัอาศยัอยูค่อนโดมิเนียมของผูสู้งอาย ุส่ิงท่ีจะไดรั้บก็คือเร่ืองของความสะดวกสบาย
ในเร่ืองของการหาซ้ืออะไรหรือจะหาอะไรรับประทานได้ก็ ง่าย เพราะเด๋ียวน้ีโครงการ
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ ก็จะมีร้านสะดวกซ้ือห้างสรรพสินค้า หรือตลาดท่ีอยู่ไม่ไกลจาก
คอนโดมิเนียมมาก และบางโครงการกจ็ะมีร้านอาหาร และร้านสะดวกซ้ืออยูใ่ตโ้ครงการ หรือยิง่ไป
กว่านั้น บางโครงการยงัมีคอมมิวนิต้ีมอลลเ์ลก็ ๆ อยูภ่ายในโครงการซ่ึงท าใหก้ารอยูค่อนโดมิเนียม
ของผูสู้งอายนุั้นค่อนขา้งสะดวกสบาย จะหาอะไรทานกส็ะดวก จะหาอะไรซ้ือก็ง่าย และนอกจากน้ี
ทางโครงการก็ยงัมีหอ้งกิจกรรมส าหรับผูสู้งอายแุละเด็กห้องสมุดมีชีวิต สวนรวมใจ สระว่ายน ้ า 
หอ้งออกก าลงักาย ลานอเนกประสงคก์ลางแจง้ และในร่มพื้นทางเดินในพื้นท่ีส่วนกลางต่อเน่ือง 
ลดการเปล่ียนระดบั ป้องกนัการสะดุดหกลม้เลือกใชว้สัดุกนัล่ืน ในจุดท่ีมีความเส่ียงต่อการล่ืนลม้
ห้องน ้ าส าหรับผูสู้งอายุ เด็ก และคนพิการในพื้นท่ีส่วนกลาง และร้านซกัรีดและตูซ้ักผา้หยอด
เหรียญอยูภ่ายในโครงการกย็ิง่อ  านวยความสะดวกใหก้บัผูสู้งอายมุากข้ึนไป เพราะวา่การท่ีเราอยูใ่น
คอนโดมิเนียม จะไปถึงแหล่งอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีค่อนขา้งง่าย บางโครงการลงลิฟตม์าถึงเลย 
บางโครงการเดินออกไปหน้าโครงการก็ไม่ไกล อันน้ีถือเป็นข้อได้เปรียบของการอยู่อาศัย
คอนโดมิเนียมมาก ๆ 

   

   
รูปที ่4.11 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 
ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 
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4.3.3 ประเดน็เร่ืองของผูอ้  านวยความสะดวกหรือผูดู้แล 

ในการอยูอ่าศยัในท่ีพกัของเราก็อาจจะมีปัญหาต่าง ๆ นานา เช่น น ้ าร่ัว, ท่อน ้ าตนั, ไฟฟ้า
ดบั , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเปิดไม่ติด, โทรทศัน์ไม่มีสัญญาณฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีถา้เราอยูค่อนโดมิเนียม ส่ิงท่ี
เราท าไม่ไดแ้กไ้ขไม่ไดก้ไ็ม่ใช่ปัญหา เน่ืองจากทางโครงการมีนิติบุคคล รวมถึงช่างประจ าโครงการ 
ท่ีคอยดูแล อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือลูกบา้นท่ีเกิดปัญหา และการเรียกก็ค่อนขา้งสะดวกเพราะ
นิติบุคคลกอ็ยูภ่ายในตึก หรือภายในโครงการเดียวกนั การจะมาอ านวยความสะดวกใหเ้ราก็ง่ายรวม
ไปถึง รปภ. ท่ีเวลาเราไปไหนมาไหน เราซ้ือของมาหนัก รปภ.โครงการ ก็จะเขา้มาอ านวยความ
สะดวก เขา้มาช่วยถือ หรือหารถเข็นมาให้ ยิ่งถา้เป็นผูสู้งอายุ รปภ.ยิ่งเขา้มาช่วยขนของดงักล่าว
อย่างรวดเร็ว ช่วยถือของ เปิดประตู กดลิฟตใ์ห้อย่างเสร็จสรรพ หรือบางทีเราวานนิติบุคคลหรือ 
รปภ. ไปซ้ือของ ท่ีสถานท่ีใกลเ้คียงใกล ้ๆ โครงการ ถา้เป็นผูสู้งอายกุ็ยงัพอท่ีจะขอความช่วยเหลือ
ได ้

4.3.4ประเดน็เร่ืองของความปลอดภยั 

ความปลอดภยั (Security and Safety) เป็นเร่ืองส าคญัในการออกแบบ ทั้งความปลอดภยั
จากอาชญากรรม การหลงทาง และความปลอดภยัจากการเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุร้ายอ่ืน ๆ หัวใจ
ส าคญั คือ การท่ีท าให้ผูสู้งอายุสามารถเขา้ใช้พื้นท่ีได้โดยอิสระ เป็นตัวของตัวเองและได้ท า
กิจกรรมท่ีตนเองตอ้งการโดยไม่ตอ้งกงัวลหรือหวาดระแวงต่ออนัตรายความปลอดภยัส าหรับ
คอนโด จะมีการรักษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวด ไม่ว่าจะเป็นคียก์าร์ด ลิฟตแ์บบล็อคชั้น 
กลอนประตูระบบอนาล็อก และระบบดิจิทลั กลอ้งวงจรปิด ระบบป้องกนัอคัคีภยั รวมไปถึง 
รปภ. ท่ีคอยตรวจตราทางเขา้และรอบ ๆ อาคาร ท าให้คนแปลกหน้าเขา้มาไดย้าก เหมาะกบัผูท่ี้
มกัอาศยัอยู่คนเดียวอย่างผูสู้งอายุท่ีไม่ค่อยออกไปไหน ในแง่เพื่อดา้นความปลอดภยัการจึงตอบ
โจทยไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

นอกจากท่ีมีการดูแลรักษาความปลอดภยัดี การมีรปภ. หนา้โครงการ มีรปภ. คอยเดินตรวจ
ตราภายในอาคารตลอด ๆ ความเขม้งวดของรปภ. ท่ีคอยดูแลคนเขา้ออกโครงการ จ าคนใน
โครงการ และคนนอกโครงการได้ ลว้นเป็นส่ิงท่ีจะเพิ่มความปลอดภยัให้กับผูอ้ยู่อาศยัภายใน
คอนโดมิเนียมได้เป็นอย่างดี และยิ่งผูสู้งอายุท่ีอยู่ล  าพงั หากอยู่คอนโดมิเนียมก็จะสร้างความ
ปลอดภยัจากบุคคลแปลกหนา้ไดเ้ช่นกนั 

ในเร่ืองของความปลอดภยัจากขโมย บุคคลแปลกหนา้เป็นเร่ืองส าคญั เพราะถา้เกิดข้ึนแลว้
นอกจากจะเสียทรัพย์ ถ้าโชคร้ายมีการต่อสู้เกิดข้ึน ก็อาจจะท าให้ได้รับบาดเจ็บได้อีกด้วย 
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เพราะฉะนั้น เราควรจะป้องกันส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีให้กับผูสู้งอายุให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงการอยู่
คอนโดมิเนียมถือวา่สร้างความปลอดภยั และอุ่นใจใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัไดม้ากเลยทีเดียว 

  

  
รูปที ่4.12 ความปลอดภยัภายในโครงการ 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 

4.3.5 ประเดน็เร่ืองความร่มร่ืนและการดูแลรักษา 

ในการใชชี้วิตประจ าวนัของผูสู้งอาย ุควรจะมีพื้นท่ีสีเขียว รวมถึงท่ีนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึง
การอยูค่อนโดมิเนียมนั้นสามารถตอบโจทยด์งักล่าวได ้เด๋ียวน้ีส่วนกลางคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะ
ท ามาค่อนขา้งดี มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน ้ า, ฟิตเนส, สวนลอยฟ้า, ท่ีนัง่
ชมวิวชั้นดาดฟ้า, หอ้งอ่านหนงัสือ, ลอบบ้ี, สวนหนา้โครงการ เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่
วา่อสงัหาริมทรัพยทุ์กท่ีจะมี แต่คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มีพื้นท่ีเหล่าน้ีเพื่ออ านวยความสะดวก ผอ่น
คลายใหค้วามร่มร่ืนกบัผูพ้กัอาศยั การออกแบบสภาพแวดลอ้มน้ีท าใหใ้หผู้สู้งอายุไดรั้บความร่มร่ืน 
อากาศและบรรยากาศดี ๆ ท าใหไ้ดรั้บความสุข ความสะดวกสบาย สุขภาพทางจิต และสุขภาพกาย  

การมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีหลากหลายเป็นทางเลือกให้แก่ผูสู้งอาย ุนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาส
ใหผู้สู้งอายไุดเ้ลือกใชพ้ื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตวัเองแลว้ ยงัท าใหผู้สู้งอายมีุโอกาสได้
เปล่ียนบรรยากาศและมีพื้นท่ีรองรับกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน ท าให้ผูสู้งอายุออกมาท ากิจกรรม
ระหว่างวนัไดต้ามท่ีตอ้งการ เช่น การเดินหรือวิ่งท่ีตอ้งการระยะทาง เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ผูสู้งอายุ
สามารถเขา้มาใชง้านไดบ่้อย ๆ หรือออกมาท ากิจกรรมไดทุ้กวนั การออกแบบท่ีเอ้ือให้ผูสู้งอายุ



52 
 

สามารถใชเ้วลาท ากิจกรรมประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง โดยผูดู้แลสามารถเฝ้าดูอยู่ห่าง ๆ เป็นการช่วย
ลดภาระและความกดดันในการท างานลงได้ เช่น การออกแบบให้มองเห็นพื้นท่ีกิจกรรมของ
ผูสู้งอายไุดท้ัว่ถึงไม่มีมุมอบัสายตาและการมีร้ัวรอบขอบชิด เป็นตน้ นอกจากน้ีควรมีการออกแบบ
พื้นท่ีส าหรับการพกัผ่อนเป็นส่วนตวัส าหรับผูดู้แลในช่วงเวลาพกั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีผูดู้แลสามารถใช้
เวลาท ากิจกรรมหรือพกัผ่อนตามตอ้งการ โดยไม่ตอ้งกงัวลกบัผูสู้งอายุหรือแมก้ระทัง่สมาชิกใน
ครอบครัวของผูสู้งอาย ุส่วนพกัผอ่นควรมีโตะ๊เกา้อ้ีใชน้ัง่พกัผอ่น หรือแมก้ระทัง่ใหห้ลบัพกัผอ่นได ้
มีร่มเงาให้หลบแดดและมีส่วนท่ีหลบฝนได ้มีองคป์ระกอบตกแต่งพื้นท่ีเพื่อสร้างความน่าสนใจ
ช่วยใหผู้ดู้แลผอ่นคลายจากความตึงเครียดและความกงัวลใจ  

  

  
รูปที ่4.13 พื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

ท่ีมา: โครงการ ลุมพินีวิลล ์ราชพฤกษ-์บางแวก 



 

บทที5่ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเ ร่ืองการศึกษาแนวทางการออกแบบท่ีพักอาศัยแบบอาคารเต้ีย และ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุ สามารถท าบทสรุป และขอ้เสนอแนะ
จากการวิจยัออกได ้ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกรณีศึกษา 
5.1.2 เร่ืองของแนวคิดรูปแบบของโครงการและการพกัอาศยั 
จากการเล่าแนวคิดและรูปแบบโครงการเบ้ืองตน้ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ประมาณ 80% ให้ความ

คิดเห็นวา่ มีความเหมาะสมและเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจเพราะสงัคมไทยก าลงัจะกา้วเขา้สู่สังคมสูงวยั
และพวกเขาก็ไม่ไดอ้ยากไปอยู่โดยล าพงัในท่ีไกล ๆ ในวนัท่ีสมรรถภาพร่างกายใชง้านไดน้อ้ยลง 
แต่ส่ิงอ านวยความสะดวกและกิจกรรมในโครงการตอ้งมีความน่าสนใจ และการอาศยัอยูร่่วมกนักบั
ครอบครัวโดยมีการบริการท่ีดูแลสุขภาพ ความปลอดภยัและมีการออกแบบการใชส้อยพื้นท่ีต่าง ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับช่วงวยัหลงัเกษียณ อีกทั้ งมีการสร้างกิจกรรมภายในโครงการให้ผูท่ี้อยู่อาศยัมี
ความสุขและไดมี้กิจกรรมร่วมกนักบัคนกลุ่มวยัเดียวกนัและครอบครัว แต่บางส่วนก็ยงัไม่เห็นดว้ย 
เน่ืองจากเห็นว่ากลุ่มคนสูงวยัน่าจะมีท่ีอยูอ่าศยัเดิม อาจตอ้งมองกลุ่มเป้าหมาย คือ วยัก่อนท่ีจะกา้ว
ยา่งสู่สังคมผูสู้งอายุมากข้ึน อาจเพิ่มโซนท่ีเป็นเช่ารายเดือน รายวนัส าหรับผูสู้งวยัท่ีมีความตอ้งการ
ในการดูแลท่ีมากข้ึนและภายในโครงการตอ้งสามารถอยู่ร่วมกบัคนในครอบครัว ไม่ท าเหมือน
โครงการส าหรับวยัหลงัเกษียณอ่ืน ๆ ท่ีเนน้วา่ตอ้งเป็นผูสู้งวยัเท่านั้นท่ีมาอยูอ่าศยัภายในโครงการ 

5.1.3 การใหค้วามส าคญัต่อเร่ืองใดเป็นพิเศษในวยัหลงัเกษียณ 
ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า บริการทางดา้นสุขภาพ และความพร้อมในการเตรียมการดา้น

ผลิตภณัฑ์ ควรจดัระบบป้องกนัและเตือนภยัต่าง ๆ ในตวัอาคาร เช่น ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั 
การออกแบบระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั ระบบระงับอคัคีภยั ระบบปุ่มกดฉุกเฉิน และควรมีการ
พฒันา ผลิตภณัฑ์ และออกแบบใหมี้ความทนัสมยัและตรงตามความตอ้งการท่ีเหมาะสมกบัการใช้
งาน มีการพฒันาวสัดุท่ีใช ้เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินกบัผูสู้งวยัในเวลาท่ีลูกหลานไม่อยูด่ว้ยเป็นส่ิงส าคญั 



54 
 

โดยบริการทางดา้นสุขภาพท่ีพดูถึงนั้นไม่จ าเป็นตอ้งเป็นบริการทางดา้นการแพทยอ์ยา่งเดียว แต่อาจ
รวมถึงบริการท่ีดูแลเก่ียวกบัการชะลอวยั หรือกิจกรรมท่ีท าใหรู้้สึกกระฉบักระเฉงเหมือนไดช้ะลอ
วยั ท าใหสุ้ขภาพกายและใจดีไปพร้อม ๆ กนั และอีกเร่ืองท่ีใหค้วามส าคญั คือ การท่ีท าใหผู้สู้งวยัท่ี
ยงัมีความแข็งแรง ได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมกับทุกคนได้ ซ่ึงอาจผ่านทาง
กิจกรรมหรือชมรมเป็นส่ิงท่ีไดใ้ชค้วามสามารถของคนในชุมชน ท าให้ผูสู้งอายุไดพ้ฒันาสุขภาพ
กาย ใจและฝึกสมองเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชน ส่วนอ่ืน ๆ ท่ีไดมี้การพูดถึงใน
การสัมภาษณ์ คือ เร่ืองของการช่วยเหลือในเร่ืองชีวิตประจ าวนั กิจกรรมและพื้นท่ีส าหรับการผอ่น
คลาย จากการพูดคุย ส่ิงท่ีสัมผสัไดจ้ากความรู้สึก คือ คนกลุ่มน้ีไม่ไดรู้้สึกว่าตนเองเป็นคนแก่ เป็น
ผูสู้งอายุท่ีตอ้งการการดูแลอะไรมากมาย แต่อยากไดค้วามรู้สึกสนุก กระฉับกระเฉง มีกิจกรรม มี
เพื่อนพดูคุย และยงัอยากรู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไป 

5.1.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการจากโครงการ 
เน่ืองจากเป็นการถามแบบปลายเปิด ความคิดเห็นจึงมีความหลากหลายเป็นอยา่งมาก ส่วน

ใหญ่ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ เร่ืองของกิจกรรมทั้งในและนอกโครงการ ซ่ึงกิจกรรมภายใน
โครงการ ไดแ้ก่ หอ้งท ากิจกรรมทั้งแบบ Active และ Passive เช่น หอ้งคาราโอเกะ หอ้งสมุด และ
กิจกรรมท่ีช่วยในการพกัผ่อน ยงัมีความตอ้งการกิจกรรมตามความถนัดของแต่ละบุคคล ส่วน
ความคิดเห็นในทิศทางอ่ืนกคื็อเร่ืองความสะดวกสบาย เช่น บริการรถรับส่ง เป็นตน้ 

5.1.5 ความคิดเห็นต่อท่ีตั้งโครงการและสภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการ 
ผูต้อบการสัมภาษณ์ทุกท่าน ไม่ไดคิ้ดว่าท าเลเป็นอุปสรรคในการเลือกซ้ือเพื่ออยู่อาศยั 

เน่ืองจากมองว่า โครงการเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองไดแ้ละคนส่วนใหญ่ก็ใช้
รถยนตใ์นการเดินทาง และหากมีระบบขนส่งสาธารณะก็สามารถท าให้ราคาห้องพกัในโครงการ
สูงข้ึนไดอี้ก และผูต้อบยงัมองว่าเพียงเพิ่มบริการรถตู ้เพื่ออ านวยความสะดวก เพิ่มเวลาวิ่งมากข้ึน 
หรือส่งไปยงัสถานท่ีส าคญัใกลเ้คียงกบัโครงการ หรือเหมาวิ่งในช่วงท่ีไม่มีผูใ้ชบ้ริการรถตูก้็น่าจะ
ทดแทนไดส้ าหรับคนท่ีไม่ใชร้ถยนตส่์วนตวัหรือไม่ตอ้งการท่ีจะใชร้ถยนตใ์นบางวนั 

5.1.6 สรุปการสมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่ง 
แนวทางการออกแบบตอ้งให้ความส าคญัไม่เฉพาะดา้นกายภาพ แต่จะตอ้งเน้นความเป็น

ชุมชนแห่งความปลอดภยั ความสะดวกสบายในการใชชี้วิต รวมถึงกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
เน่ืองจากผูสู้งอายุมักมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายหลาย ๆ ด้าน การออกแบบท่ีอยู่อาศัยให้
เหมาะสมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถท ากิจวตัรประจ าวนัไดอ้ยา่งสะดวกปลอดภยั ช่วย
ลดความเส่ียงต่อการล่ืนลม้และป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทั้งน้ี การออกแบบท่ีพกั
อาศยัส าหรับผูสู้งอายุควรให้ความส าคญัตั้งแต่โครงสร้าง การตกแต่ง การจดัวาง หรือการติดตั้ง
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อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับความเส่ือมถอยของร่างกายในดา้นการมองเห็น การ
ได้ยิน การเคล่ือนไหวร่างกาย ความไม่สมดุลของฮอร์โมนและอารมณ์ รวมถึงอาจมีศูนย์
กายภาพบ าบดั และศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

โดยทัว่ไปเรามกัจะมีความเช่ือกันว่า ผูสู้งอายุจะตอ้งเป็นคนท่ีอยู่บา้น หรืออยู่ติดบา้น
เท่านั้น แต่ในปัจจุบนัน้ี ก็ตอ้งยอมว่าไลฟ์สไตลข์องคนบางกลุ่มมีความเปล่ียนไป จากท่ีเคยตอ้งยึด
ติดกบัการตอ้งอาศยัอยู่กบับา้นเท่านั้น ก็อาจจะขยบัขยายมาอาศยัอยู่คอนโดแทน และการอยู่อาศยั
ในคอนโดนั้น คนเราก็มกัจะเช่ือกนัอยูอ่ยา่งหน่ึงว่า เหมาะกบัการใชชี้วิตแบบวยัรุ่น และวยัท างาน
เท่านั้น แต่จริง ๆ แลว้ไม่ใช่เลย เพราะท่ีอยูอ่าศยัแต่ละโครงการนั้น จะตอ้งรองรับการใชชี้วิตไดทุ้ก
ไลฟ์สไตล์ ทุกเพศ ทุกวยั ตั้ งแต่เด็กไปจนผูสู้งอายุ ดังนั้ น ท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโด ก็ควรท า
ออกแบบมาเพื่อรองรับการเป็น “คอนโดเพือ่ผู้สูงอายุ” ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าผูสู้งอายคุวร
ท่ีจะอยูค่อนโดมิเนียมแบบ LOWRISE เพราะเป็นคอนโดมิเนียมท่ีมีความสูงไม่เกิน 23 เมตร หรือ 
สูง 7–8 ชั้น การวิจยัพบว่า ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะอาศยัอยูก่บัลูกหลานท่ีท างานในกรุงเทพฯ จึงไม่ใช่
เร่ืองแปลกท่ีจะหาซ้ือคอนโดไวส้ าหรับอยูอ่าศยั ผูสู้งอายสุ่วนมากช่วงเวลากลางวนัจะพกัอาศยัอยูท่ี่
พกัตามล าพงั เน่ืองจากคนในบา้นก็ไปท างานกนั บางบา้นมีแม่บา้นคอยดูแล แต่บางบา้นผูสู้งอายกุ็
อยู่เพียงผูเ้ดียวโดยล าพงั หรือ ผูสู้งอายุบางท่านก็ไม่ไดอ้ยู่กบัลูกหลาน เน่ืองจากลูกหลานอาจจะ
ท างานไกล หรือแต่งงานมีครอบครัวกนัไปหมด จะมีก็แค่ช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์วนัหยดุ ท่ีลูกหลาน
จะมาเยี่ยมเยียน การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจซ่ึงท าให้เกิดความเหงาท่ีเกิดจากวยัท างานท่ีเคยมี
เพื่อนร่วมงาน เจา้นาย ลูกนอ้ง ใหค้วามส าคญั มีต าแหน่งเป็นระดบัหวัหนา้งานหรือผูบ้ริหาร แต่เม่ือ
ถึงวยัเกษียณหยุดท างานแลว้ ท าให้บุคคลต่าง ๆ ท่ีเคยผา่นเขา้มาในชีวิตเร่ิมหายไป ไม่มีคนสนใจ
หรือใส่ใจอยา่งแต่ก่อน เรียกวา่ขาดแรงสนบัสนุนทางทางอารมณ์ บางคนมีอาการข้ีนอ้ยใจท่ีไม่มีคน
สนใจ การปรับตวัในดา้นน้ีจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนท่ีเตรียมตวัทางดา้นจิตใจท่ีตอ้งรู้จกัยอมรับ
ความจริงและเม่ือมีเวลาว่างมากข้ึน เน่ืองจากเกษียณอายหุรือไม่ตอ้งท างานประกอบอาชีพแลว้ ท า
ใหมี้เวลาวา่งในชีวิตประจ าวนั หากปล่อยเวลาใหผ้า่นไป นอกจากจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
แลว้ ยงัมีความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดอาการทางสมองท่ีไม่ถูกใชง้าน เช่น อลัไซเมอร์ ดงันั้นผูสู้งอายจึุง
ควรมีงานอดิเรกท่ีสนใจท าเป็นกิจวตัรประจ าวนัในดา้นสถาปัตยกรรมควรมีพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการ
พบปะผูค้น หรือพื้นท่ีใหแ้สดงความสามารถแสดงความเป็นตวัตน เช่น มุมนัง่เล่นมุมนัง่ท างานกลุ่ม
ยอ่ย ๆ พื้นท่ีรับประทานอาหาร ในพื้นท่ีส่วนกลาง โถงอาคาร หอ้งกิจกรรมส าหรับผูสู้งอายแุละเด็ก
ห้องสมุดมีชีวิตสวนรวมใจสระว่ายน ้ าห้องออกก าลงักายลานอเนกประสงค์กลางแจง้ และในร่ม 
ตามความสนใจ หรืออาจจะเป็นพื้นท่ีภายนอกอาคาร เช่น มา้นัง่หรือศาลา การออกแบบและจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้ผูสู้งอายุด าเนินชีวิตประจ าวนัไดด้้วยตวัเอง (Autonomy) อย่างอิสระ 

https://www.jobcute.com/
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(Independence) นอกจากจะเป็นการช่วยสนบัสนุนให้ผูสู้งอายไุดใ้ชชี้วิตแบบแอคทีฟ (Active 

Ageing) แลว้ยงัช่วยใหผู้สู้งอายรัุกษาความมีศกัด์ิศรี (Dignity) ไม่รู้สึกเป็นภาระของชุมชนและ
สังคมหรืออีกรูปแบบของท่ีอยู่อาศยัท่ีควรพฒันาเพื่อผูสู้งอายุ คือ ท่ีอยู่อาศยัใกลโ้รงพยาบาล ใกล้
สวนสาธารณะหรือท่ีอยูอ่าศยัท่ีเดินทางไปหาลูกหลานไดง่้าย ใกลค้รอบครัวของลูก ๆ ก็น่าจะเป็น
อีกรูปแบบท่ีอยู่อาศัยส าหรับสังคมผูสู้งอายุจะไม่ต้องอยู่อย่างโดดเด่ียวในห้องพกั เพียงแต่ว่า
ปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการออกแบบเพื่อผูสู้งอายุให้ชัดเจนในดา้นฟังก์ชัน่เท่าท่ีควร แต่จากการท่ีมี
กระแสการพฒันาเพื่อผูสู้งอายมุากข้ึนในยคุน้ี แต่กค็าดวา่น่าจะเห็นผูป้ระกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
น าแนวคิดการออกแบบเพื่อผูสู้งอายเุขา้มาผนวกกบัท่ีอยูอ่าศยัมากข้ึนแน่นอน 

โดยหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ส าหรับผูสู้งอายนุั้น ควรค านึงถึงการป้องกนั ลดอุบติัเหตุท่ี
อาจจะเกิดข้ึน สามารถใช้ชีวิตประจ าวนัได้ง่ายและสะดวกข้ึนด้วย อย่างเช่นความตอ้งการใน
หอ้งพกัอาศยัออกแบบให้มีปุ่มแจง้เหตุฉุกเฉิน หรือกร่ิงเตือนภยัภายในหอ้งพกั, ราวจบัเพื่อพยงุตวั
เวลาลุก หรือเวลาเดินในหอ้งน ้ า, วสัดุปูพื้นกนัล่ืน, ลูกบิดประตูแบบกา้นโยกเพื่อใหส้ะดวกแก่การ
เปิดปิด, ระดบัสูง-ต ่าเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้ง, ความกวา้งของประตูหอ้ง และช่องว่างของส่ิงของท่ี
จดัวางภายในห้องสามารถให้รถเข็น หรือกวา้งพอให้เคล่ือนตวัได ้เป็นตน้ นอกจากนั้นหากเป็น
พื้นท่ีส่วนกลางก็ควรมีห้องกิจกรรมส าหรับผูสู้งอายุ เพิ่มราวจบัและปูดว้ยวสัดุกนัล่ืน และลดการ
เปล่ียนระดบั หรือเพิ่มทางสัญจรดว้ยทางลาดเพื่อให้เดินทางไปพื้นท่ีส่วนต่าง ๆ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
สามารถเคล่ือนยา้ยไดด้ว้ยตวัเอง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการออกแบบท่ีพกัอาศยัแบบอาคารเต้ีย และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของท่ีอยู่
อาศัยส าหรับผู ้สูงอายุสามารถออกแบบและจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเ อ้ือให้ผู ้สูงอายุด า เนิน
ชีวิตประจ าวนัไดด้ว้ยตวัเอง (Autonomy) อยา่งอิสระ (Independence) นอกจากจะเป็นการช่วย
สนบัสนุนใหผู้สู้งอายไุดใ้ชชี้วิตแบบแอคทีฟ (Active Ageing) แลว้ยงัช่วยใหผู้สู้งอายรัุกษาความ
มีศกัด์ิศรี (Dignity) ไม่รู้สึกเป็นภาระของชุมชนและสังคม การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก
รวมถึงการจดับริการท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอยงัจะช่วยใหผู้สู้งอายใุชชี้วิตอยูใ่นบา้นพกัของตนเอง
และชุมชนเดิมไดโ้ดยไม่ตอ้งยา้ยตวัเองหรือถูกยา้ยไปอยูใ่นสถานท่ีพกัอ่ืน ๆ ท่ีไม่คุน้เคยหรือพดูสั้น 
ๆ ก็คือการไดใ้ชชี้วิตแบบสูงวยัในท่ีเดิม (To age in place) ในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรม
ท่ีคิดคน้และผลิตข้ึนเพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายใุห้ใชชี้วิตประจ าวนัไดส้ะดวก สบายและปลอดภยั รวม
ไปถึงผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมท่ีช่วยใหผู้ดู้แล (Care giver) ท างานไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนโดยไม่จ าเป็นตอ้งยา้ยผูสู้งอายุออกจากบา้นเพื่อไปเขา้รับการบริการ ณ สถานท่ีอ่ืน เช่น 
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บา้นพกัฟ้ืนผูสู้งอาย ุ(Nursing home) จากผลส ารวจพบว่าคนส่วนใหญ่รวมถึงผูสู้งอายมีุความพึง
พอใจมากกว่าท่ีจะไดรั้บการรักษาระยะยาว (Long-term Care) ภายในบา้นของตนเอง ดว้ยเหตุน้ี
ควรศึกษาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการดูแลผูสู้งอายใุหเ้พิ่มข้ึน โดยนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีี
มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายแุบ่งออกไดเ้ป็น 3 หมวดหลกั ๆ 
คือ นวตักรรมการออกแบบส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก นวตักรรมดา้นการส่ือสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมดา้นการบริการ 

5.2.1 นวตักรรมการออกแบบส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก 
นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบสภาพแวดลอ้มรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีช่วยอ านวย

ความสะดวกในชีวิตประจ าวนัส าหรับผูสู้งอาย ุนอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาวะในดา้นต่าง ๆ 
และคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ผูสู้งอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองไดโ้ดยไม่รู้สึกเป็นภาระแก่ผูดู้แลและ
ลูกหลานแล้ว ยงัเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการ
ออกแบบเชิงกายภาพให้เขา้ถึงรูปแบบการใชชี้วิตของผูค้นในยุคปัจจุบนัไดม้ากข้ึน โดยสามารถ
แบ่งประเภทของเทคโนโลยท่ีีหลากหลายออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ีเทคโนโลยทีางดา้นหุ่นยนต์
และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE- AI) ปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence หรือ AI) หมายถึง ความฉลาดท่ีถูกสร้างข้ึนใหก้บัส่ิงท่ีไม่มีชีวิตโดย
อาศยัความรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลกั โดยเช่ือมโยงเขา้กับ
ศาสตร์ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น จิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ปัญญาประดิษฐ์เนน้การเรียนรู้เก่ียวกบั
กระบวนการคิดการกระท า การให้เหตุผล การปรับตวั การอนุมาน และการท างานของสมอง 
ปัจจุบนัปัญญาประดิษฐ์ถูกสร้างควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยีทางดา้นหุ่นยนต ์โดยหุ่นยนตท่ี์
ถูกใชง้านเพื่อการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอายแุบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

5.2.1.1 หุ่นยนตท่ี์ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความบนัเทิงและช่วยเหลือดา้นการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
เช่น Paro: Therapeutic Robot เป็นหุ่นยนตท่ี์มีรูปร่างลกัษณะเหมือนตุ๊กตาแมวน ้ าสีขาวท่ีถูก
พฒันามาเพื่อช่วยเหลืองานดา้นกายภาพบ าบดักลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีภาวะอาการสมองเส่ือม (Dementia) 
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รูปที ่5.1 Paro: Therapeutic Robot 
ท่ีมา: https://hivelife.com/paro/ 

จากผลการวิจยัการทดลองใชหุ่้นยนตพ์าโร (Paro Robot) กบัผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสมองเส่ือม
หลากหลายระดบั จ านวน 10 คนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นพกัฟ้ืนร่วมกบันกักายภาพบ าบดัเป็นระยะเวลา 7 
สัปดาห์พบว่า หุ่นยนตต์วัน้ีให้ผลลพัธ์ท่ีดีในการเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ทั้งทางการมอง 
การพดู และการใชภ้าษากายในการส่ือสาร รวมทั้งยกระดบัใหผู้สู้งอายอุยากท ากิจกรรมร่วมกนัมาก
ข้ึน 

 
รูปที ่5.2 การทดลองใชหุ่้นยนตพ์าโรในกลุ่มผูสู้งอาย ุ

ท่ีมา: https://hivelife.com/paro/ 

 

นอกจากน้ียงัมีหุ่นยนตป์ระจ าบา้นชาพิต (Chapit Robot) ท่ีถูกพฒันาโดยบริษทัญ่ีปุ่นท่ี
ตั้งใจพฒันาหุ่นยนตต์วัน้ีให้มีลกัษณะเหมือนหนูสีขาวท่ีมีหูขนาดใหญ่ สามารถเขา้ใจและโตต้อบ
ไดด้ว้ยเสียง สามารถส่ือสารกบัผูใ้ชด้ว้ยสีหนา้ท่าทาง และสร้างประโยคสนทนาเก่ียวกบัสุขภาพได้
ในระหวา่งม้ืออาหาร หรือการนัง่เล่นพกัผอ่น 
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รูปที ่5.3 Chapit Robot 

ท่ีมา: http://www.ceatec.com/2014/news/en-webmagazine/en-01/e021 

5.2.1.2 หุ่นยนตท่ี์ช่วยแบ่งเบาภาระและอ านวยความสะดวกเช่น หุ่นยนตจ่์ายตลาด หุ่นยนต์
ช่วยยกของหนัก หรือเคล่ือนยา้ยผูป่้วย หุ่นยนตเ์หล่าน้ีอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งมีรูปร่างหน้าตาคลา้ย
มนุษยห์รือสัตว์เล้ียง เน่ืองจากการใช้งานเน้นเร่ืองการทุ่นแรงให้กับผูสู้งอายุมากกว่า ไม่ได้มี
วตัถุประสงคใ์นการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัมนุษย ์

5.2.2 นวตักรรมดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชก้บักลุ่มผูสู้งอายุน้ีมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสาร การเขา้

สังคมและการเก็บขอ้มูลในเชิงสุขภาพและการรักษาเพื่อช่วยให้การด าเนินการรักษาเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและสะดวกมากข้ึน รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กบัผูสู้งอายุในการส่ือสารกบัญาติและ
เพื่อนในวยัเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ดา้นการส่ือสารส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีในทอ้งตลาด 
ไดแ้ก่ แว่นสายตาหรืออุปกรณ์ช่วยขยายภาพ เคร่ืองช่วยฟัง โทรศพัทมื์อถือส าหรับผูสู้งอายุและ
แทบ็เลต็ (Tablet) โดยมีการแบ่งประเภทของขอ้มูลท่ีมาใชต้ั้งตน้ในการออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ
เหล่าน้ีได ้4 กลุ่มดว้ยกนัคือ 

5.2.2.1ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพ (Personal Health) เป็นการรวบรวมประวติัการ
รักษาพยาบาลและประวติัการแพย้าต่าง ๆ ของผูป่้วยสูงอายไุวใ้นฐานขอ้มูล (Database) 

ผา่นการจดัเก็บในเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเคร่ืองแม่ข่ายของโรงพยาบาล โดยเจา้หนา้ท่ี
แพทย ์และพยาบาลสามารถคน้หาขอ้มูลของผูป่้วยไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนดว้ยการ
คน้หาช่ือผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเช่ือมโยงระยะใกล ้(Local Area 

Network: LAN) 
5.2.2.2การติดตามการเคล่ือนไหว (Tracking movement) เป็นการใชร้ะบบ

ก าหนดพิกดัต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) ผ่านระบบ
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อแกปั้ญหาการเดินหลงออกนอกเส้นทางของผูสู้งอายุจากภาวะสมอง
เส่ือม 

5.2.2.3การติดตามอาการหรือสุขภาพ (Monitoring health) เป็นการประเมินผล
สุขภาพตนเองและการวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน้ด้วยตนเองท่ีบา้นผ่านอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น 
เคร่ืองวดัความดนัและอตัราการเตน้ของหัวใจ ปรอทวดัไขดิ้จิตอล ฯลฯ การติดตามและ
สังเกตอาการของผูอ้ายโุดยผูดู้แลผา่นระบบกลอ้งวงจรปิด (Closed-Circuit Television: 

CCTV) และการส่ือสารผา่นโทรศพัทมื์อถือแบบเห็นหนา้ (FaceTime) รวมถึงการเตือน
ให้กินยาให้ครบและตรงเวลาผ่านอุปกรณ์จ่ายยาดิ จิตอล และแอพพลิเคชั่นบน
โทรศพัท์มือถือนอกจากน้ียงัมีการใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค(Facebook) 

และไลน์ (LINE) ในการใหข้อ้มูลส่งเสริมสุขภาพ และเป็นการรวมกลุ่มกนัของผูท่ี้มีภาวะ
อาการเดียวกนัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลทางการรักษาและการดูแล 
 5.2.2.4เกมเพื่อสุขภาพ (Healthcare Game) เป็นการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร
โทรคมนาคมในการเล่นเกมท่ีให้ความรู้ดา้นการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุ โดยส่งเสริมการ
ท ากิจกรรมเขา้สังคมระหว่างเพื่อนและครอบครัวผา่นการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 
(Wi-Fi) และการเช่ือมต่อกนัระหว่างอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้สาย (Bluetooth) เกม
ท่ีนิยมในหมู่ผูสู้งอายุ เช่น เกมไพ่ เกมกระดาน เกมจบัคู่สี เกมคิดเลข (Sudoku) ฯลฯ
นอกจากน้ียงัมีอุปกรณ์ท่ีช่วยในการบ าบดัทางใจ อารมณ์และปัญญาผ่านเสียงเพลง เช่น 
เคร่ืองคาราโอเกะเคร่ืองเล่นเพลง MP3 ท่ีช่วยท าให้ผอ่นคลาย ในบางคร้ังมีการอดัเสียง
สวดมนต์และบรรยายวิธีการปฏิบติัธรรม นั่งสมาธิ และการก าหนดลมหายใจท่ีถูกตอ้ง
ใหก้บัผูสู้งอายอีุกดว้ย 

5.2.3 นวตักรรมดา้นการบริการ 
การให้บริการการดูแลผูสู้งอายุท่ีบา้นเป็นการช่วยให้ผูสู้งอายุไดใ้ชชี้วิตภายในบา้นของ

ตนเองไดส้ะดวกข้ึนในหลาย ๆ ประเทศมีการออกแบบบริการท่ีน่าสนใจส าหรับผูสู้งอาย ุรวมถึง
บริการดา้นสุขภาพรายบุคคลและมีการติดตั้งระบบความช่วยเหลือต่าง ๆ ภายในบา้น ซ่ึงมีทั้งท่ีจดั
ให้บริการตามบา้นพกัทัว่ไปและเป็นบริการท่ีมกัจะจดัให้มีในโครงการท่ีพกัอาศยัท่ีออกแบบ
ส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ โดยรูปแบบของการให้บริการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ลกัษณะใหญ่ 
ๆ คือ 

5.2.3.1 การให้บริการดา้นผูช่้วย (Attendant Services) เป้าหมายในการ
ให้บริการดา้นน้ี ริเร่ิมข้ึนเพื่อช่วยเหลือผูพ้ิการท่ีตอ้งการการดูแลและรับความช่วยเหลือ
อยา่งต่อเน่ืองในการใชชี้วิตประจ าวนั เช่น ท างาน เรียนหนงัสือ และส่งเสริมความสามารถ
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ในการพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ตอ้งเขา้รับความช่วยเหลือหรือการปฏิบติัอย่างพิเศษเกิน
ความจ าเป็น ลูกคา้หรือผูเ้ขา้รับการบริการสามารถก าหนดรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือได ้
โดยมีการออกแบบการให้บริการท่ี ข้ึนอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิต พฤติกรรมและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

5.2.3.2 ระบบเตือนภยัฉุกเฉิน (Emergency Response System) เป็นระบบท่ีจดั
ไวเ้พื่อบุคคลท่ีมีความเส่ียงสูงในการตอ้งการความช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุท่ี
อยูอ่าศยัเพียงล าพงัและมีปัญหาดา้นสุขภาพ ผูใ้ชง้านระบบจะตอ้งสวมอุปกรณ์ท่ีมีปุ่มเรียก
ของความช่วยเหลือฉุกเฉินในเวลาท่ีตอ้งการ โดยปุ่มฉุกเฉินน้ีจะถูกเช่ือมต่อกับระบบ
โทรศพัทส่์วนตวั ซ่ึงถูกตั้งค่าไวแ้ลว้ว่าจะส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยงัเจา้หนา้ท่ีหรือส่งไปยงั
ศูนยรั์บเร่ืองกลาง เพื่อท่ีจะด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือในขั้นต่อไปได ้

5.2.3.3 การใหบ้ริการส่งอาหารถึงบา้น (Home-Delivered Meals) เป็นบริการ
ดา้นการแนะน าและจดัการรายการอาหารท่ีเหมาะสมทางโภชนาการให้แก่ผูป่้วย หรือ
บริการส่งม้ืออาหารปรุงสดให้กบัผูป่้วยติดบา้น ในบางกรณีเป็นการส่งม้ืออาหารประเภท
แช่แขง็เพื่อส ารองไวห้ากลูกคา้ตอ้งการรับประทานในช่วงเวลาอ่ืนแทน 

5.2.3.4 การใหบ้ริการดา้นการท าความสะอาดและแม่บา้น (Housekeeping) เป็น
การน าเสนอบริการท าความสะอาดภายในบา้นให้กบัผูท่ี้มีความเส่ียงหรือผูป่้วยติดบา้นติด
เตียง ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูพ้ิการ หรือผูท่ี้ไม่สามารถจะดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดลอ้ม
ภายในบา้นของตนเองได ้ การบริการประเภทน้ีจะเป็นการฝึกฝนพนกังานหรือแม่บา้นให้
สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการออกไปจ่ายตลาด การเตรียมม้ืออาหาร การท า
ความสะอาดทัว่ไปในบา้น และ การซกั-รีดเส้ือผา้ 

5.2.3.5 การใหบ้ริการผูดู้แลส่วนตวั (Personal Care) เป็นการบริการโดยใหก้าร
ดูแลตลอด 24 ชัว่โมงแก่ผูป่้วยหรือผูพ้ิการท่ีตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษทั้งท่ีบา้นและ
สถานท่ีสาธารณะ โดยจะเนน้การใหบ้ริการแก่ผูป่้วยใหมี้ความรู้สึกสะดวกสบายข้ึนเม่ืออยู่
ท่ีบา้นซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีคุน้เคยและส่งเสริมให้เกิดการพึ่ งพาตัวเองได้บ้าง โดย
กิจกรรมหลกัท่ีให้การดูแล ไดแ้ก่ การดูแลเร่ืองยา อาหารการกิน การอาบน ้ า โกนหนวด 
เตรียมอาหาร จ่ายตลาด ซ้ือของใชจ้  าเป็นท าความสะอาดอย่างเบา และบริการอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นโดยผูป่้วยร้องขอตามความเหมาะสม ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูสู้งอายุตอ้งการการดูแลทาง
การแพทยเ์บ้ืองตน้อาจเป็นการจา้งพยาบาลประจ าตวั 

5.2.3.6 การให้บริการผูดู้แลชัว่คราว (Respite Care) เป็นบริการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการดูแลผูป่้วยให้กบัผูดู้แลประจ า ไดแ้ก่ ลูกหลานหรือญาติท่ี
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ตอ้งดูแลผูป่้วยท่ีเป็นผูสู้งอายใุนบา้นตลอด 24 ชัว่โมง การใหบ้ริการพยาบาลชัว่คราวจะมี
การจดัตารางการดูแลเป็นคร้ังคราวให้กับผูดู้แลเม่ือตอ้งการ สัปดาห์ละคร้ัง หรือ เป็น
ระยะเวลาสั้น ๆ ตามแต่ผูดู้แลตอ้งการ โดยจะมีรูปแบบการให้บริการการดูแลท่ีบา้นของ
ผูป่้วยเองและ/หรือ เขา้รับการบริการท่ีศูนยใ์ห้การดูแล (Long-term care facility) 

อย่างไรก็ดีการจดัตารางการดูแลนั้นข้ึนอยู่กบังบประมาณท่ีมีจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัมี
นวตักรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งบริการท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูสู้งอายุท่ีมีมากข้ึนเร่ือย ๆ แต่อย่างไรก็ตามนวตักรรมและบริการท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการอนัหลากหลายของผูสู้งอายุซ่ึงมีศกัยภาพและใช้ชีวิตในบริบทท่ีต่างกนั ก็ยงัคง
ตอ้งการพฒันาอีกมาก เพื่อเอ้ือให้ผูสู้งอายุทุกกลุ่มไดใ้ชชี้วิตวยัชราอย่างมีความสุขและมี
คุณภาพ 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

จากการวิจัยค ร้ัง น้ีพบว่าผู ้สูงอายุต้องการอาศัยอยู่กับครอบครัวโดยสามารถใช้
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งปกติไม่เป็นภาระแก่คนในครอบครัว ในครอบครัวของผูสู้งอายปุระกอบไป
ดว้ยบุคคลหลากหลายวยั ท าให้สภาพร่างกายและจิตใจมีความแตกต่างกนัไปดว้ย มีกิจกรรมหรือ
กิจวตัรประจ าวนัหรือรูปแบบการใชง้านในพื้นท่ีภายในท่ีอยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นทางผูว้ิจยัขอ
เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี  

5.3.1 ศึกษารูปแบบท่ีอยูอ่าศยัและลกัษณะทางกายภาพของท่ีอยูอ่าศยัในความตอ้งการของ
ทั้งครอบครัว เพื่อใหมี้การออกแบบลกัษณะทางกายภาพท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมกบัคนทุกวยั  

5.3.2ศึกษารูปแบบท่ีอยู่อาศยัและลกัษณะทางกายภาพของท่ีอยูอ่าศยัในความตอ้งการของ
บุคคลในช่วงอายตุ่าง ๆ เพื่อน ามาปรับใชใ้นภาคเอกชนในการจดัท าท่ีอยูอ่าศยัส าหรับบุคคลในช่วง
อายตุ่าง ๆ 

5.3.3 ผูว้ิจยัท่านอ่ืนสามารถน าวิธีการน้ีไปใชศึ้กษาส าหรับกลุ่มผูสู้งอายปุระเภทอ่ืน ๆ ได้
เพิ่มเติมในอนาคต ทั้งน้ีเพื่อผูท่ี้สนใจ ผูอ้อกแบบ และผูป้ระกอบการ สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
โครงการท่ีพกัส าหรับผูสู้งอายไุดอ้ยา่งครอบคลุม 

5.3.4 การออกแบบใหท่ี้อยูอ่าศยัมีฟังกช์ัน่การใชง้านใหส้อดคลอ้งกบักิจวตัรประจ าวนัของ

ผูสู้งอายุ นอกจากจะช่วยให้ผูสู้งอายุด าเนินชีวิตประจ าวนัไดส้ะดวก ช่วยเหลือตนเองได ้ลดการ

พึ่งพาจากบุคคลอ่ืน ลดอุบติัเหตุและป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการท ากิจกรรมต่าง ๆ แลว้ การ

ออกแบบทางกายภาพและส่ิงแวดล้อมจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยหลักท่ีท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ
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อสังหาริมทรัพยส์ามารถดึงดูดกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัท่ีเป็นผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญักบัตลาดท่ี

อยูอ่าศยัในอนาคต และเป็นการเตรียมตวัการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายไุดอ้ยา่งมีคุณภาพและเน่ืองจากใน

อนาคตประเทศไทยจะเป็นสังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็รูปแบบ ท่ีอยูอ่าศยัในเมืองท่ีใกลโ้รงพยาบาลท่ีมี

ความสะดวกในการเดินทางไปรักษาตวั ท่ีอยูอ่าศยัท่ีใกลส้วนสาธารณะเพื่อสะดวกในการออกก าลงั

กายเบา ๆ ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงท าเลท่ีลูกหลานเดินทางมาหาสะดวก น่าจะเป็นท าเลหลกัท่ี

ผูสู้งอายสุนใจและเลือกอยูอ่าศยัในบั้นปลายชีวิต 
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