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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาหลักอานาปานสติในขั้นกายานุปสสนาสติ    

ปฏฐาน คือ การมีสติระลึกรูอยูกับลมหายใจในทุกขณะ โดยอาศัยกายผานผัสสะทั้ง 5 เพื่อชวย
พัฒนาสภาพจิตใจ และการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้น อีกทั้งนําเอาองคความรูที่ไดมาปรับใชสู
งานออกแบบภายในของบานพักผูสูงอายุ รวมถึงสภาพแวดลอม และบริบทโดยรอบของโครงการ 

วิธีการดําเนินงานวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนพื้นฐาน
นําไปสูประเด็นสําคัญของเครื่องมือในการศึกษา โดยสังเกตการณ สํารวจแบบสอบถาม และ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของในการศึกษาประเด็นดังกลาว 

สวนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ การ
วิเคราะหถึงหลักอานาปานสติ และประเด็นปญหาดานสภาพจิตใจ  รวมถึงประเด็นปญหาที่สงผล
ตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  เพื่อนําผลของการวิเคราะหดังกลาวมาพัฒนาแนวคิดสูงานออกแบบ 

ผลของการศึกษาพบวา การนําแนวคิดที่ไดไปปรับใชสูงานออกแบบภายในโครงการ
บานพักผูสูงอายุ โดยออกแบบพื้นที่ใชสอยภายในตัวอาคาร ตลอดจนรูปแบบของเฟอรนิเจอร 
สภาพแวดลอม และบริบทโดยรอบ ในการคํานึงถึงรูปทรง การใชและการจัดวางวัสดุ สี ให
สอดคลอง และเอื้อประโยชนตอการใชงาน รวมถึงการดําเนินของผูสูงอายุชีวิต 
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The Purpose of this research was to study Anapanasati in part of Kayanupatsanasatipatthan. 

It is remember with breath by dint to body pass to sensation. To help develop the state of 

mind and get better the way of life for the elders. Moreover, to fulfill the objectives then the 

researcher apply acquired knowledge to design an elderly accommodation include an 

environment surrounding of project. 

Study procedures were to reviewed from concerned documents as basic sources to 

main point of study media, observation, questionnaires including interviewed the expertise in 

point of specific fields. 

The data studied were analyzed and classified qualification of Anapanasati and the 

problem of the state of mind also the other problems that effected to the way of elder's life and 

develop analyzed result to design. 

The results of study were: Bring the application of concepts to interior design an 

elderly accommodation project by designated area in the building in connection with the 

furniture and environment surrounding. In consideration of Shape, to use and put the 

materials, color to ensure consistent and benefit to use including the way of elder’s life. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณา  และความชวยเหลือจาก ผูชวยศาสตราจารย
เทิดศักดิ์  เหล็กดี อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยใหความรู คําแนะนําและชี้แนะแนวทาง รวมถึง
เปนแรงผลักดันและกําลังใจในการศึกษามาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ อีกทั้งขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยธีรศักดิ์  วงศคําแนน อาจารยที่ปรึกษา
รวม ที่อุทิศเวลาในการใหคําแนะนําอันเปนประโยชน  และสาระที่ดีตอวิทยานิพนธของผูวิจัยเปน
อยางดี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยปญญา  ดีเจริญโชติ, รองศาสตราจารยเอกชาติ   
จันอุไรรัตน,  ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.อ. ดร.อนุชา  แพงเกษร,  ผูชวยศาสตราจารยพยูร โมสิกรัตน, 
อาจารยเอกพงษ  ตรีตรง,  อาจารยไพบูลย  จิรประเสริฐกุล และคณาจารยที่เกี่ยวของ ที่กรุณา
ถายทอดความรูอันเปนประโยชนตลอดระยะเวลาการศึกษา 

นอกจากนี้ขอขอบคุณ คุณนลินี  โลหชิงชัยฤทธิ์  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการของ
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ เชียงใหม และคุณสุวรรณา  เล็กคลาย 
ผูชวยผูจัดการอาคารสวางคนิเวศ  สภากาชาดไทย ที่ใหการอนุเคราะหในการสืบคน รวมถึงการให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอผูวิจัยในการนําความรูที่ได ไปพัฒนาสูงานในลําดับตอไป 

ขอขอบคุณครอบครัวชลประทานที่ใหการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สุดทายขอขอบคุณเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่คอยใหความชวยเหลือ และสนับสนุน
ในเรื่องของขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




