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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความนํา 
 การศึกษาลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบ ศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุโดยการออก แบบ
ตกแต่งให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งไปที่ประเด็นดังต่อไปน้ี 1. ศึกษาวิเคราะห์และนําผล
จากศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา รูปธรรม และนามธรรม ของลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบ 
ศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุโดยให้สอดคล้องกับการจัดวางเครื่องเรือน  การใช้สอย และความเป็นอยู่
ของผู้สูงอายุ ใช่หรือไม่? เพราะเหตุใด? 2. ผลของงานวิจัยสามารถนํามาเป็นกระบวนการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ นําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน ได้หรือไม่? ด้วยวิธีใด? 
ซึ่งประเด็นคําถามวิจัยดังกล่าวน้ี ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา ทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ จาก
นักวิชาการ  ที่เก่ียวกับลูกปัดภาคใต้ มีประเด็นดังน้ี 
 1. ประวัติความเป็นมาของลูกปัด ได้แก่ ยุคทอง และยุคการค้า 
 2. รูปธรรม ได้แก่ ลวดลาย รูปทรง สีสัน วิธีการทําลูกปัด และวิธีการร้อยลวดลายลูกปัด  
 3. นามธรรม ได้แก่ ความเช่ือของคนเก่ียวกับลูกปัด 
 รวมถึงปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์สุขภาพ มีผล
ของผู้สูงอายุ  บุพปัจจัยในที่น้ีขึ้นอยู่กับ ปัจจัยส่วนบุคคล ความเช่ือและทัศนคติ ปัจจัยทางพฤติกรรม 
และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ ในบทน้ีผู้วิจัยจะนําเสนอ 5 
ประเด็น คือ  
 1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 3. ขอบเขตของการศึกษา 
 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 5. โครงสร้างของการวิจัย 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 "โลก" กําลังเต็มไปด้วย ผู้สูงอายุ  ข้อมูลจาก "กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ" 
(UNFPA) ระบุว่า จากการสํารวจ สถิติประชากรโลก พบ ว่า 1 ใน 10 จะมีผู้สูงอายุ (ต้ังแต่อายุ 60 ปี
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ขึ้นไป) เพ่ิมขึ้นมากกว่าประชากรกลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา น่ันหมายความว่า โลก
กําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) อย่างรวดเร็ว  สําหรับประเทศไทย ในปี 2552 มี
สัดส่วนผู้สูงอายุ อยู่ที่ร้อยละ 11.8 หรือ 7.5 ล้านคน คาดการณ์ว่าในปี 2568 ไทยจะก้าวกระโดด มี
ผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน และในปี 2593 ผู้สูงอายุจะล้นเมือง มีจํานวนมากถึงร้อยละ 27 ของ
พลเมืองทั้งประเทศ  
 ถึงแม้ความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจุบันให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยยกระดับคุณภาพทาง
จิตใจให้กับผู้สูงอายุเท่าที่ควรอันเน่ืองมาจากผู้สูงอายุน้ันต้องเผชิญกับชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป เช่น 
การเกษียณอายุ กําลังร่างกายที่ถดถอยลง บางคนต้องอยู่ในภาวะที่พ่ึงพาลูกหลานหรือผู้อ่ืนมากขึ้น 
เป็นต้น ผู้สูงอายุจะมีกระบวนการคิดต่าง ๆ ที่นําไปสู่การมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความเครียด  
 ดังน้ันโครงการ ศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ  จะให้บริการผู้สูงอายุแบบแพทย์ทางเลือก ที่
ช่วยผ่อนคลายสุขภาพกาย แต่ยังช่วยผ่อนคลายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การออกแบบที่นอกจากจะให้
มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เรียนรู้บริบทของ
ธรรมชาติ  ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุเกิดรู้สึกผ่อนคลายทางกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมคุณค่าต่อสังคมหรือแม้กระทั่งต่อการดํารงชีวิตในช่วงบ้ันปลายสุดท้ายได้อย่างมีความสุข  ซึ่ง
ได้จากกระบวนการศึกษาจากความหมาย รูปธรรม และนามธรรม ของลูกปัดภาคใต้ ซึ่งถือเป็น 
“ประดิษฐ์กรรม” ที่เกิดขึ้นจากฝีมือทางศิลปะช้ินแรกของมนุษยชาติที่มีความเก่าแก่ แต่ยังคงคุณค่า
แห่งกาลเวลาที่ยาวนาน เปรียบดังเช่น คุณค่าของ ผู้สูงวัย ที่บ่งบอกคุณค่าของคน ด้วยประสบการณ์ที่
สั่งสมมาจนถึงบ้ันปลายของชีวิต 
  พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ (2550) กล่าวว่า ลูกปัด เริ่มแรกจากกลวิธีการผลิตอย่างง่ายด้วยการ
เจาะรูลงบนวัสดุธรรมชาติ กระบวนการผลิตเหล่าน้ีจําต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะการควบคุม
อุณหภูมิความร้อนของไฟที่ใช้ในการหลอมแก้ว หล่อโลหะชนิดต่าง ๆ ให้เป็นลูกปัดที่มีทรวดทรงตาม
ต้องการ แฝงซึ่ง ความเช่ือทางจิตใจ ที่ยุคเริ่มแรก ลูกปัดมีไว้เป็นเครื่องรางของขลังซึ่งไว้คอยปกป้อง
คุ้มครอง และความเชื่อทางกาย ที่ได้จากพลังงานจากแร่ธาตุของลูกปัด ที่สามารถมีส่งผลต่อการปรับ
สมดุลทางร่างกายของมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
 ความงามของลวดลายสัญลักษณ์และแร่ธาตุยังมีซึ่งความหมายมากมายอันเกิดจากภูมิ
ปัญญาของคนโบราณ ซึ่งทําให้ลูกปัดโบราณแต่ละเม็ด ล้วนมีตํานาน แต่ละเม็ดฝ่ากาลเวลามาเป็น
ระยะนาน ถึงแม้เวลาสามารถทําให้หินบางก้อนแตกสลายเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายไปแล้ว แต่ลูกปัด
โบราณเหล่าน้ียังคงอยู่ และน่าจะอยู่ต่อไปอีกนาน เมื่อพันปีที่แล้ว มนุษย์ในยุคน้ัน ไม่ได้มีเคร่ืองไม้
เครื่องมืออันทันสมัย เหมือนปัจจุบัน แต่พวกเขาสามารถประดิษฐ์ประดอย ลูกปัดเหล่าน้ี ให้มีความ
งดงาม แข็งแกร่ง อดทนต่อกาลเวลามาจนถึงวันน้ีได้  
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 ดังน้ันผู้วิจัยมีความเห็นว่า การนําเอาความหมาย รูปธรรม และนามธรรม ของลูกปัด
ภาคใต้ มาวิเคราะห์เพ่ือนําสู่กระบวนการออกแบบภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ทําให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา รูปธรรม และนามธรรม ของลูกปัดภาคใต้ 
 2. ศึกษาผู้สูงอายุ 60-65 ปี ในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา 
 3. ศึกษาวิเคราะห์และนําผลจากการศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา รูปธรรม 
และนามธรรม ของลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบ ศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา รูปธรรม และนามธรรม ของลูกปัดภาคใต้ ใน
ลูกปัดหินแร่ และลูกปัดแก้วหลอม ซึ่งพบในบริเวณภาคใต้ตอนบนในอาณาเขต 5 จังหวัด คือ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบ่ี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 ผู้ศึกษาคาดหวังว่าการศึกษาในครั้งน้ีจะสามารถนําเน้ือหาต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 
 1. เป็นต้นแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ  จากศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา 
รูปธรรม และนามธรรม ของลูกปัดภาคใต้ในลูกปัดยุคหินแร่ และลูกปัดแก้วหลอม ซึ่งพบในบริเวณ
ภาคใต้ 
 2. การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุตามพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมกายภาพได้เหมาะสม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. “ลูกปัด” หมายถึง วัตถุทีมีลักษณะเป็นเม็ดมีรูตรงกลางสําหรับร้อยด้ายหรือเชือก ใช้
เป็นเคร่ืองประดับ ลูกปัดทําจากวัตถุหลายชนิด เช่น หิน ดินเผา แก้ว ไข่มุก เปลือกหอย เปลือกไข่
นกกระจอกเทศ กระดูกสัตว์ ปะการัง เปลือกไม้ ยางไม้ แร่ เมล็ดพืช รวมท้ังโลหะต่าง ๆ เช่น สําริด 
และทองคํา เป็นต้น ลูกปัดมีหลายรูปทรงเช่น ทรงกลม ทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก ทรงลูกทุ่น รูปสัตว์ 
และอ่ืน ๆ มีวิธีการผลิตและรูปแบบตามลักษณะการใช้สอย ความเช่ือ หรือค่านิยมในยุคสมัยต่าง ๆ 
(สุขกมล วงศ์สวรรค์, 2548) สอดคล้องกับ พรชัย  สุจิตต์ (2546) กล่าวว่า “ลูกปัด” คือ เป็น
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เครื่องรางของขลังที่มีพลังอํานาจ บางครั้งก็อาจถูกใช้ในพิธีกรรม ตามความเช่ือ ความศรัทธาของ
มนุษย์ในแต่ละอารายธรรม อาจใช้เพ่ือแลกเปลี่ยนซื้อขายแทนเงินตรา  
 2. ผู้สูงอายุ หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามผู้สูงอายุอาจแตกต่าง
กันไป เมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคม
วิทยา ในทางสถิติมักถือว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป (ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์, 2543) 
สอดคล้องกับ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551) กล่าวว่า  

 
 ผู ้ที ่อยู ่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที ่มีอายุ 60-65 ปีขึ ้นไป สําหรับประเทศไทยกําหนดไว้ว่า
ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อ
ประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศกําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่ม
มากข้ึนเป็นลําดับ 
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บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
ความนํา 
 ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบ ศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรม โดยเร่ิมต้นจากการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎี และแนวความคิด
จากผลงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน เพ่ือนํามาสร้างกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ช้ีให้เห็นถึงความสําคัญของตัวแปรอิสระ (independent variables) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม 
(dependent variables) คือ ศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
 ทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ จากนักวิชาการ  ที่เก่ียวกับลูกปัดภาคใต้ มีประเด็นดังน้ี  
 1. ประวัติความเป็นมาของลูกปัด ได้แก่ ยุคทอง และยุคการค้า 
 2. รูปธรรม ได้แก่ ลวดลาย รูปทรง สีสัน วิธีการทํา และวิธีการร้อยลวดลายลูกปัด 
 3. นามธรรม ได้แก่ ความเช่ือของคนเก่ียวกับลูกปัด 
 รวมถึงทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ จากนักวิชาการ  ที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ มีประเด็นดังน้ี  
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
 2. ความเช่ือและทัศนคติ 
 3. ปัจจัยทางพฤติกรรม 
 4. ทฤษฎีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ 
 
ความหมายและความสําคัญของลูกปัด 
 “ลูกปัด” หมายถึง วัตถุที่มีลักษณะเป็นเม็ดมีรูตรงกลางสําหรับร้อยด้ายหรือเชือก ลูกปัด
ทําจากวัตถุหลายชนิด เช่น หิน ดินเผา แก้ว ไข่มุก เปลือกหอย เปลือกไข่นกกระจอกเทศ กระดูกสัตว์ 
ปะการัง เปลือกไม้ ยางไม้ แร่ เมล็ดพืช รวมท้ังโลหะต่าง ๆ เช่น สําริด และทองคํา เป็นต้น ลูกปัดมี
หลายรูปทรงเช่น ทรงกลม ทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก ทรงลูกทุ่น รูปสัตว์ และอ่ืน ๆ มีวิธีการผลิตและ
รูปแบบตามลักษณะการใช้สอย ความเช่ือ หรือค่านิยมในยุคสมัยต่าง ๆ (สุขกมล วงศ์สวรรค์, 2548) 
สอดคล้องกับ พรชัย สุจิตต์ (2546) กล่าวว่า “ลูกปัด” คือเครื่องประดับที่บ่งบอกรสนิยมและ
สถานภาพทางสังคมของผู้ใส่ เป็นเคร่ืองรางของขลังที่มีพลังอํานาจ บางครั้งก็อาจถูกใช้ในพิธีกรรม 
ตามความเช่ือ ความศรัทธาของมนุษย์ในแต่ละอารายะธรรม บางคร้ังก็ถูกใช้เป็น “สัญลักษณ์” ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุ อีกยังใช้ในการรักษาโรคและให้โชคลาภแก่ผู้สวมใส่ 
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ประวัติความเป็นมาของลูกปัด 
 บัญชา พงษ์พานิช (2552) กล่าวว่า แรกเกิดลูกปัดในโลกน้ีเมื่อนับหมื่นปีที่แล้วก็มาจาก
เหตุน้ี หลังจากรู้จักล่าสัตว์ เพาะปลูก ต้ังถิ่นฐานชุมชนจนเริ่มมีผู้นําและจําแนกเป็นเผ่าพันธ์ุ 
เครื่องประดับเพ่ือบอกสถานะ รสนิยมและความต่างก็เริ่มพัฒนา  จากการเอาดอกไม้ ใบไม้ เมล็ดผล
มาเจาะรูร้อยห้อย ในขณะท่ีเมื่อมนุษย์สามารถคิดค้นหาเคร่ืองเจาะและเสาะหาของแข็งแปลก ๆ มา
กะเทาะกลึงแกะแล้วเกลาก่อนจะเจาะเป็นเม็ดลูกปัด ไม่ว่าจะเป็นกระดูก หอย จนกระทั่งหินชนิดต่าง 
ๆ ที่ยังหลงเหลือหลักฐานอยู่มาก รวมท้ังที่เป็นโลหะและแก้วที่ผ่านการหล่อหลอมสารพัดวิธี  จน
ลูกปัดมีความหลากหลายตามแต่ผู้ผลิตคิดค้นและเลือกใช้จะใส่ความหมาย สอดคล้องกับ พัชรี  สาริก
บุตร (2523) กล่าวว่า เกือบจะทุกแห่งหนบนโลกล้วนมีลูกปัด และแต่ละแห่งก็มีความโดดเด่นไม่
เหมือนกันเสียทีเดียว ที่คล้ายเห็นจะเป็นการเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งน่ันคือเสน่ห์อันบ่งช้ีถึง
ภูมิปัญญาและลีลาแห่งศิลปะที่แต่งแต้มผ่านช้ินงาน ความงามท่ีพบเห็นในลูกปัดอาจซ่อนปรัชญาทาง
ศาสนา หรือบางคร้ังก็แฝงไว้ด้วยอํานาจและบารมี 
 ยุคทอง 
 บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ (2007) กล่าวว่า ยุคทองของลูกปัดโลก ยุคที่ลูกปัดมีความ
หลากหลายและเป็นที่นิยมสูงสุด กําหนดอยู่ในราว 3,500 - 3,000 ปีที่แล้วมา ปรากฏหลักฐานการ
ผลิตลูกปัดหินและลูกปัดแก้วจํานวนมาก จากชุมชนโบราณที่รุ่งเรืองหลาย ๆ แห่ง ทั้งในอียิปต์ กรีก 
เอเซียไมเนอร์ หลากอารยธรรมในเอเซียใต้เอง ได้เร่ิมผลิต ลูกปัดรูปตา (Eye Beads) จากแก้วและหิน
กึ่งรัตนชาติ ลูกปัดขีดเส้นสีขาวบนพ้ืนคาเนเลี่ยนสีส้ม เป็นคร้ังแรก 
 

 
 
ภาพที่ 1 ลูกปัดแก้วลักษณะหลากหลายรูปแบบในช่วงยุคทอง 
ที่มา: โอเคเนช่ัน, ลักษณะลูกปัดแก้ว,  เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www. 
oknation.net/blog/print.php?id=409251 
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 บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ (2007) ในช่วงระยะเวลาเดียว อารยธรรมโบราณในลุ่มนํ้าสินธุของ
เอเซียใต้ ได้ผลิตและส่งออกลูกปัดเข้ามาสู่แผ่นดิน "สุวรรณภูมิ" พร้อม ๆ กับการเข้ามาของ
ศิลปวัฒนธรรม ผู้คนหลากหลายและศาสนาความเช่ืออันสลับซับซ้อนในเวลาต่อมา 
 แหล่งผลิตจากเอเซียใต้น้ี อยู่ที่ หุบเขาสินธุ (ประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย) 
บริเวณดังกล่าว มีการผลิตลูกปัดจากหินก่ึงรัตนชาติมาต้ังแต่ราว 4,500 ปี และยังคงผลิตกันอยู่จนถึง
ในปัจจุบัน ลูกปัดหินกึ่งรัตนชาติที่สําคัญของอารยธรรมเอเซียใต้ในยุคนี้แรก ๆ ก็คือ หินก่ึงรัตนชาติ
ประเภทอาเกต สีนํ้าตาลวาวสลับเลื่อม โอนิกซ์สีดําขาวตัดเส้นช้ันสวยงาม คาร์เนเลี่ยนสีส้มสด และคริ
โซเพรสสีเขียวตองอ่อนใส ลาปิสลาซูลี่สีนํ้าเงิน อะเมทิสพลอยดอกตะแบกสีม่วง และอื่น ๆ  
 หินก่ึงรัตนชาติที่เรียกว่า อะเกตหรือโอนิกซ์ รวมท้ังคาเนเลี่ยนน้ี ในภาษาไทยจะเรียกรวม
ว่า "โมรา" ก่อนจะถูกบรรจงแต่งแต้มประดิษฐกรรมเป็นลูกปัดเม็ดเล็กเม็ดน้อย จะต้องผ่านกรรมวิธีใน
การเปลี่ยนแปลงเน้ือใน จากการสังเกตและประสบการณ์ของคนในยุคโบราณ พวกเขาพบว่า เมื่อขุด
หินก่ึงรัตนชาติดังกล่าวขึ้นมาจากพ้ินดิน สภาพเดิมของหินจะมีสีซีดจางและไม่มีสีสันสวยงามอย่างที่
ต้องการ ชาวเอเซียใต้จะนําหินมาผ่านกรรมวิธีการ "หุง" โดยให้ความร้อนผ่านหินทีละน้อย แต่เป็น
ระยะเวลายาวนาน ถ้าเป็นโอนิกซ์หรือแบนด์อาเกต (Banded Agate) แล้ว จะนําไปผสมรวมอยู่กับ
ภาชนะดินเผาที่บรรจุด้วยกากนํ้าตาล (หรือน้ําผึ้ง) เคี่ยว ใช้ระยะเวลาหุงนานจนกระทั่งกรดนํ้าตาล
ดังกล่าวจะแทรกซึมเข้าสู่เน้ือหินอย่างช้า ๆ ส่วนใดของหินที่มีความหนาแน่นกว่าก็จะรับนํ้าตาลได้
น้อยในขณะที่ส่วนที่มีความหนาแน่นน้อยก็จะรับนํ้าตาลได้มากกว่า จนกลายเป็นสีนํ้าตาลอ่อนใสไป
จนถึงสีนํ้าตาลเข้ม ในขณะที่บางส่วนของหินที่มีผลึกใหญ่จะปล่อยให้กรดนํ้าตาลผ่านเลยไปทั้งหมด 
ส่วนที่ไม่ยอมให้นํ้าตาลผ่านจึงยังคงปรากฏเป็นสีขาวหรือสีใสดังเดิม กรรมวิธีดังกล่าวจะสามารถ
กระทําต่อเน่ือง เมื่อนําลูกปัดไปแช่รวมกับกรดซัลฟูริค (Sulphuric) ทําให้เน้ือของหินกลายเป็นสีดํา 
(Carbonize) ด้วยกระบวนการความร้อน โดยยังคงมีเส้นสีขาวปรากฏอยู่ตามช้ันที่ไม่ยอมรับกรด
นํ้าตาล  
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ภาพที่ 2 ลูกปัดคาแนเลี่ยน หินก่ึงรัตนชาติ 
ที่มา: โอเคเนช่ัน, หินก่ึงรัตนชาติ, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www. 
oknation.net/blog/print.php?id=409251 
 
 ต่อมาเกิดกรรมวิธีทางเคมีโบราณในการใช้กรดโซดาเขียนไปบนลูกปัดอาเกตที่ยังไม่ได้
ผ่านกระบวนการความร้อนหรือหุง ขีดลายตามความพอใจของผู้สร้างสรรค์งาน ตัวกรดโซดาจะซึมลง
เฉพาะผิวหน้าของลูกปัด เมื่อผ่านกระบวนการหุงแล้ว จะปรากฏสนิมหินสีขาวบนเนื้อสีดําหรือสีส้ม
แสด (ในกรณีที่ใช้หินคาเนเลี่ยน) สีขาวจะเด่นชัดหรือไม่ก็จะข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของกรดซัลฟูลิค 
(กันยา  ชาญฤทธ์ิ ,2550) สอดคล้องกับ บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ (2007) กล่าวว่า การผลิตลูกปัดขีด
เส้นสีจะใช้แค่ขี้ผึ้งผสมกรดโซดาหรือสารเคมีบางอย่างติดทับไว้บนพ้ืนผิวที่ต้องการสร้างลวดลายก่อน
จะนําไปหุงกับกรดนํ้าตาลหรือหุงเฉพาะความร้อน คล้าย ๆ กับการทําลวดลายผ้าบาติกในปัจจุบัน 
กรรมวิธีน้ีเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเอเซียใต้ 
 บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ (2007) กล่าวว่า  

 
 ในบรรดาลูกปัดขีดเส้นสีขาว Etched Beads ลูกปัดสีส้ม – ดํา ขีดเส้นขาว หรือ 
จุงซี (Chung dZi) เป็นลูกปัดที่หาได้ยากและน่าจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางความเช่ือ
ในสมัยโบราณ เน่ืองจากมีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม มีจํานวนน้อยและหา
ยาก ทั้งยังคงปรากฏความเช่ือสืบเน่ืองมาในเขตเอเซียใต้อย่างชัดเจน ในเรื่องของพลัง 
อํานาจเหนือธรรมชาติ จึงเช่ือได้ว่าลูกปัดขีดเส้นสีแบบดังกล่าวเป็นตัวแทนแสดงสถานะ
อันสูงส่งทางสังคมและอํานาจวาสนาของผู้ครอบครอง 
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ภาพที่ 3 ลูกปัดอาเกตขีดเขียนลาย 
ที่มา: โอเคเนช่ัน, เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี Permalink, เข้าถึงเมื่อ 5 
มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/voranai 
 
 ยุคการค้า 
 Lois Sherr Dubin (1998) กล่าวว่า ในช่วงนับต้ังแต่ 2,500 ปีเป็นต้นมา เกิดความนิยม
ในลูกปัดแก้วเป็นอย่างมาก มีเหตุผลมาจากอิทธิพลสําคัญของสถานีการค้ากรีกในสมัยพระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์มหาราชที่ต้ังขึ้นที่อินเดียใต้ สถานีการค้าดังกล่าวยังคงดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้
ลูกปัดแก้วของชาวกรีก - โรมัน - เอเซียไมเนอร์ได้แพร่กระจายเข้าสู่อินเดียและส่งต่อมายังสุวรรณภูมิ
ในรูปของการค้าและการติดต่อทางวัฒนธรรม  
 เมื่อความนิยมลูกปัดแก้วมีมากขึ้น จึงเกิดการผลิตลูกปัดแก้วในอินเดียโบราณ กรรมวิธี
การผลิตเป็นการนําซิลิกา(ทรายขาวละเอียด)และด่างขี้เถ้า ปูนขาวรวมกับออกไซค์แร่ธาตุอ่ืน ๆ มา
หลอมรวมด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ชุมชนด้ังเดิมในแต่ละภูมิภาคก็จะค้นพบวิธีหลอมแก้วแตกต่างกันไป 
(บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ, 2007) 
 บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ (2007) กล่าวว่า การกําเนิดลูกปัดแก้วในช่วงเร่ิมต้น เกิดข้ึนจาก
การลองผิดลองถูกของช่างโบราณในการหลอมโลหะ และบังเอิญเกิดแก้วขึ้นเคลือบผิวโลหะก่อนใน
ช่วงแรก ๆ จนเมื่อช่างผู้ผลิตลูกปัดแก้วได้คันพบวัตถุดิบหลักรวมทั้งสนิมโลหะ และแร่ธาตุ ที่นํามา
ผสมทําให้เกิดสีสันต่าง ๆ แล้ว จึงเกิดการประดิษฐ์ลูกปัดแก้วอย่างเป็นล่ําเป็นสัน เน่ืองจากมีสีสวยงาม
กว่า มันวาวกว่าเมื่อนําไปปัดเงา หาวัตถุดิบได้ง่ายกว่า และกรรมวิธีที่ซับซ้อนน้อยกว่า ความนิยม
ลูกปัดแก้วจึงกระจายตัวไปพร้อม ๆ กับลูกปัดหินในช่วงแรก ๆ ของเส้นทางการค้า กระจายตัวทั่ว

http://www.oknation.net/blog/voranai/2007/08/17/ http:/www.oknation.net/blog/voranai�
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lois+Sherr+Dubin%22&source=gbs_metadata_r&cad=5�
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มหาสมุทรอินเดียจรดแปซิฟิค เราจึงเรียกลูกปัดแก้วอินเดียน้ีว่า ลูกปัดแบบอินโด-แปซิฟิค (Indo-
Pacific Beads) หรือลูกปัด"ลมทะเลสินค้า" เน่ืองจากความง่ายของเทคนิคในการผลิต รวมถึงวัตถุดิบ  
 

 
 
ภาพที่ 4 ลูกปัดลมสินค้าที่มาพร้อมกับความรุ่งเรืองของสถานีการค้า 
ที่มา: โอเคเนช่ัน, เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี Permalink, เข้าถึงเมื่อ 5 
มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/voranai 
 
 ประเทศไทยหรือแผ่นดินของลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและลุ่มนํ้าต่าง ๆ ของภูมิภาคสุวรรณภูมิ 
เริ่มปรากฏร่องรอยของลูกปัดโบราณเมื่อราว 4,000 – 5,000 ปีที่ผ่านมา ชุมชนโบราณในประเทศ
ไทยมีหลักฐานการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ลูกปัด  ถึงแม้ว่าจะขาดแคลนด้วยหินกึ่งรัตนชาติสีสันสวยงาม 
อารยธรรมแห่งความเอ้ืออาทรเพราะความอุดมสมบูรณ์แห่งน้ีได้สร้างงานประดิษฐกรรมลูกปัดและ
เครื่องประดับอ่ืน ๆ จากเปลือกหอยทะเลนานาชนิด หินจากท้องถิ่นในรูปของหลอดหิน (Long 
Cylindrical Stone Beads) ลูกปัดดินป้ันเผา กระดูกสัตว์ เขา ฟันสัตว์และวัสดุอ่ืน ๆ จากธรรมชาติ 
จนเมื่อราว 2,500 ปีที่แล้ว ผู้เจริญจากอารยธรรมทางตะวันตก (อินเดีย - กรีก - โรมัน) เริ่มเดินทาง
เข้ามาสู่แหลมทองอาณานิคม เข้าปฏิสังสรรค์กับชุมชนด้ังเดิม ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ ๆ ผลักดัน
ให้สังคมเกิดวิวัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็ว การค้า การปกครอง ความรู้ ภูมิปัญญา และสินค้าประเภท
ต่าง ๆ รวมท้ังลูกปัดที่มีรูปแบบหลากหลาย มีสีสันสวยงาม ต่างพร่ังพรูเข้าสู่แผ่นดินลุ่มเจ้าพระยา 
ลูกปัดและเครื่องประดับเน้ือเนพไพท์ เซอร์เพนทายน์หรือหยกหินและควอทซ์ใสจากชาวจีนทางตอน
เหนือ อะเกตและโอนิกส์นํ้าตาลวาวสลับเลื่อม คาเนเลี่ยนส้มแดงสดจากชมพูทวีป ลูกปัดขีดเส้นสีขาว 

http://www.oknation.net/blog/voranai/2007/08/17/ http:/www.oknation.net/blog/voranai�
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(Etched beads)รวมด้วยลูกปัดแก้วหลากสีสัน จากดินแดนโพ้นทะเล ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ให้กับผู้คนในสุวรรณภูมิ (สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2549) 
 บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ (2007) กล่าวว่า เวลาล่วงเข้า 1,500–2,000 ปี ที่ผ่านมา ในยุค
สมัยก่อนทวารวดี (Pre Daravati Preriod) ยุคก่อนที่ชนช้ันและการแบ่งแยกมนุษย์จะเร่ิมต้นอย่าง
ชัดเจนในลุ่มน้ําเจ้าพระยา เวลาน้ี อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของลูกปัดโบราณ ๆ ใน
ภูมิภาคน้ี สอดคล้องกับ 3Lois Sherr Dubin (1998) กล่าวว่า รัตนชาติของโลกโบราณที่มีคุณค่าย่ิง
กว่าสิ่งอ่ืนใด ชุมชนหมู่บ้านชายฝ่ังทะเลโบราณต่างกลายเป็น "สถานีการค้า" เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
และสะสมความงดงามไว้เป็นเวลายาวนาน  
 Lois Sherr Dubin (1998) กล่าวว่า อารยธรรมเริ่มสมานขึ้น มีการสร้างบ้านแปลงเมือง 
จัดระเบียบสังคมและแบ่งชนช้ัน เข้าสู่อารยธรรม "ทวารวดี" และเมื่อเริ่มปรากฏรูปเคารพทางศาสนา
และความเช่ือจากอินเดียอย่างชัดเจนในราวพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 เป็นต้นมา ลูกปัดโบราณก็เริ่ม
สาบสูญไป คติความเช่ือในลัทธิ ศาสนาใหม่ ๆ เข้ามาสู่รัฐในสุวรรณภูมิ ถึงผู้คนจะเริ่มหมดความนิยม
ในลูกปัดจากอินเดียและจีน แต่หลาย ๆ ส่วนของชุมชนด้ังเดิมที่ยังล้าหลังทางวัฒนธรรม ก็ยังคง
ปรากฏการฝังลูกปัดโบราณ วิญญาณและกาลเวลา รวมไว้กับผู้วายชนม์ 
 
รูปธรรมของลูกปัด  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) กล่าวว่า รูปธรรม หมายถึง สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
อันได้แก่ รูปเสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกายเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกมาให้ปรากฏ
เป็นจริงเป็นจังมิใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่าน้ัน โดยศึกษารูปธรรมของลูกปัดได้ดังนี้  
 ลวดลาย บัญชา พงษ์พานิช (2552) กล่าวว่า ลวดลายของลูกปัดมีมากมายหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งมักเกิดขึ้นตามจินตนาการของผู้พบเห็น บ้างก็มองเป็นสัตว์ บ้านก็มองเป็นพันธ์ุพืช หรือ
บางทีก็มองเป็นสิ่งของต่าง ๆ มีรูปแบบและลวดลาย ดังน้ี 
 1. ลูกปัดสุริยเทพ บัญชา  พงษ์พานิช (2552) กล่าวว่าในบรรดาคนที่สนใจศึกษาและ
สะสมลูกปัด ยกให้ "ลูกปัดสุริยเทพ" เป็นหน่ึงในที่สุด เพราะมีรายงานการค้นพบที่ อ.คลองท่อม จ.
กระบ่ี เท่าน้ัน มีลักษณะแบนกลม หน้าคนตาโตปากเม้มเป็นเส้นตรง ในวงเส้นประสีดําพร้อมกับมีเส้น
รัศมีรอบ  
 
 
 
 

 

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lois+Sherr+Dubin%22&source=gbs_metadata_r&cad=5�
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ภาพที่ 5 ลูกปัดสุริยเทพ 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
 
 2. ลูกบอลธงชาติ เม็ดลูกปัดน้ีที่มีลายแถบเป็นสี มีแดงขาวนํ้าเงินขาวแดงพาดสลับกัน
อย่างต้ังใจ ด้วยลายแถบสีที่อยู่รอบโดยมีห้าแถบสีเหมือนอย่าง "ไตรรงค์" อยู่ด้วยอย่างนี้จึงเรียกเป็น
อย่างอ่ืนได้นอกจาก "ลายธงชาติ" ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นลูกปัดก้อนกลมจึงลงตัวด้วยช่ือที่ชาวบ้าน
ต้ังให้ว่า "ลูกบอลธงชาติ" พบเป็นจํานวนมากที่ แหลมโพธ์ิ อําเภอไชยา จึงหวัดสุราษฎร์ธานี และทุ่ง
ตึก-เหมืองทอง บนเกาะคอเขา อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา โดยมีพบบ้างแต่น้อยมากที่ท่าม่วง 
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลายสีสลับเขียวเหลืองแล้วก็แดงขาวนํ้าเงินขาวแดงน้ีมีความหมาย 
ตรงกับสมัยศรีวิชัยบนผืนแผ่นดินด้ามขวานของไทยและในอาณาบริเวณ เอเชียอาคเนย์พอดี การทําสี
ลูกปัดแก้วได้สดสวยอย่างน้ีก็น่าจะไม่ใช่เร่ืองง่าย  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ลูกปัดลูกบอลธงชาติ 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
 
 3. อิฐไส้ดํา เรื่องราวและร่องรอยของลูกปัดอิฐไส้ดําน้ีในสาระบบของลูกปัดโลกซึ่งมี
รายงาน แต่ลูกปัดแก้วสีนํ้าตาลแดงหรือเหลืองเท่าน้ัน มีทั้งที่เป็นหลอดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
5-6 มิลลิเมตร และที่เป็นหลอดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตร โดย สีของไส้น้ันมีทั้งสี
ดํา สีนํ้าตาลแดง และสีแดงเข้ม แต่ที่อาจบอกร่องรอยบางอย่างคือแก้วสีเหลือง สีนํ้าตาลและแดง โลก
เรียกกันว่า แดงอินเดีย (Indian Red) หรือ แดงมูติซาลา (Mutisala Red) อาจจะสะท้อนถึงความ
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พยายามของมนุษย์ในการทําแก้วสีให้เหมือนสีสําคัญในธรรมชาติ ของ ทองคํา คาร์เนเลียน และอําพัน 
ที่ให้สีเหลืองทองและส้มแดงคล้าย ๆ (บัญชา พงษ์พานิช ,2552) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ลูกปัดอิฐไส้ดํา 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
 
 4. ลูกปัดตาตะก่ัวป่า: ปีเตอร์ ฟรานซิส จูเนียร์ (2540) กล่าวว่า ลูกปัดเม็ดกลมสีนํ้าเงิน
มีลายเป็นวง ๆ สีขาวโดยรอบ ช่ือว่า "ลูกยอ" เพราะรูปทรงและลวดลายเข้าข่าย โดยเฉพาะท่ีมีลูกรี ๆ 
ยาว ๆ ไม่กลมดิก ดูคล้ายลูกยอมาก ต่อมาให้ช่ือใหม่ว่า "ตาวิเศษ" ที่โด่งดังไปทั่วทั้งโลก ลูกปัดตา
ตะก่ัวป่าน้ีน่าจะมีพบที่ไชยามากกว่าที่ตะกั่วป่าโดยมีการพบช้ิน ส่วนแก้วและเศษแตกที่มีลวดลายตา
เช่นกัน  
  โดยมีการศึกษายืนยันได้ว่าทั้งสองแหล่งน้ีมีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณใน ฐานะ
เมืองท่าค้าขายบนเส้นทางสายไหมทะเล (Sea Silk Road) เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-15 หรือ
ร่วมสมัยศรีวิชัยได้พอดี  
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 8 ลูกปัดตาตะกั่วป่า 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
 
 5. ลูกปัดนกยูง: เป็นต้นแบบน้ันเป็นหลอดแก้วม้วนพันมีแถบสีนํ้าเงินแดงเหลืองขาวอยู่
สอง ปลาย ตรงกลางมีลายเป็นวงซ้อนกันอยู่บนพ้ืนสีนํ้าเงิน เริ่มจากจุดตรงกลางสีนํ้าเงินล้อมด้วยวงสี
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ขาว แดง เหลืองและลายซี่สีเขียวเรียงอยู่รอบนอกสองหรือสามวง ด้วยสีและลวดลายเป็นวง ทําให้
ชาวบ้านมองเห็นเป็นลายหางนกยูง จนได้ช่ือเรียกขานกันมานานว่าลูกปัดลาย "นกยูง" ต้นแบบก่อนที่
จะแตกเผ่าพันธ์ุเป็นนกยูงอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นนกยูงตาต๊ักแตน นกยูงใบพัด นกยูงดอกหญ้าและนกยูง
อ่ืน ๆ เฉพาะ "นกยูง" ต้นแบบน้ีจัดให้อยู่ในกลุ่มลูกปัดแก้วโมเสกแบบม้วนพัน (wounded mosaic 
glass beads)  มีพบเป็นจํานวนมากที่แหลมโพธ์ิ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ที่ทุ่งตึก-เหมืองทอง 
บนเกาะคอเขา อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา (ฟรานซิส, 2540) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 ลูกปัดนกยูง 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
 
 6. ลูกปัดนกแสงตะวัน : ปีเตอร์ ฟรานซิส จูเนียร์ (2540) กล่าวว่า นับเป็นที่สุดของ
ความคลาสสิคแห่งเอเชียอาคเนย์ เพราะไม่มีพบที่ไหน โดยมีการพบทั้งที่เป็นเม็ดกลมและ เรียกช่ือว่า 
ลูกปัดนก (Bird Beads) ทําจากแก้วสีนํ้าเงินเข้มหรือดํา มีลายเส้นลูกคลื่นสีขาวพันรอบไขว้กันเป็น
สองกรอบ กรอบหน่ึงมักพบเป็นรูปนก อีกกรอบหน่ึงเป็นรูปคล้ายดาวกระจาย (star-burst) โดยบาง
เม็ดมีเป็นรูปกระรอกแทนนก หรือรูปดอกไม้แทนดาวกระจาย ที่ผมดูเป็นดวงตะวันฉาย  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ลูกปัดนกแสงตะวัน 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
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 7. ลูกปัดม้าลาย: นับเป็นรอยวิวัฒน์ของลูกปัดที่สําคัญ กล่าวคือจากเดิมที่นิยมลูกปัดหิน
อาเกตสีสลับขาวดําหรือนํ้าตาล เมื่อรู้จักผลิตลูกปัดแก้วพร้อมกับการพัฒนาเร่ืองสีและลวดลาย มนุษย์
ก็เร่ิมทําลูกปัดแก้วเลียนแบบลวดลายและสีอย่างลูกปัดหิน โดย "ลูกปัดม้าต้นตระกูล" และ "ลูกปัดม้า
ลาย" น้ี ถือเป็นรอยวิวัฒน์อันสําคัญ ประมาณกันว่าน่าจะเริ่มทําในสมัยกรีกโบราณ (Helenistic) 
ลูกปัด "ม้าสี" น้ัน ส่วนใหญ่เป็นแก้วทรงกระบอกสี่เหลี่ยมสั้น ๆ สีนํ้าเงินสลับขาว บางครั้งจึงพบสีสลับ
อ่ืน ๆ เช่น เหลือง แดง เขียว โดยกลุ่มลูกปัดสลับสีทํานองน้ียังมีอีกหลายแบบที่ชาวบ้านช่าง
จินตนาการให้ เป็นได้สารพัด (ฟรานซิส, 2540) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 ลูกปัดม้าลาย 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
 
  ลูกปัดอาเกตขีดเขียนลาย (DZI): ทําจากหินอาเกต เรียกคาลซีโดนี (Chalcedony) 
หินดีซีไอ จะปล่อยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงมาก ลักษณะภายนอกจะแบ่งเป็น สีนํ้าตาลดํา และสี
นํ้าตาลอ่อน และมีลวดลายสีขาวครีม ลวดลายลึกลงไปถึงแกนกลางของหิน (ฟรานซิส, 2540) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 DZI (ดีซีไอ) ดวงตาสวรรค์ หินนําโชคธิเบต 
ที่มา: Inspired by LnwShop_com.mht, DZI (ดีซีไอ), เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก 
http://www.samplepete.com 

http://www.samplepete.com/�
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  ลูกปัดสีเดียว จําแนกรูปแบบ ดังน้ี 
  1. ลูกปัดก้านผักบุ้ง: ลูกปัดชนิดน้ีพอจินตนาการได้ว่าเป็นหลอดยาวสีเขียวคล้าย 
ก้านผักบุ้ง แต่เมื่อได้เห็นหลายคน กลับให้ค่ามากกว่าผักบุ้งธรรมดา ด้วยรูปทรงที่เป็นหลอดกลมยาว
กําลังดี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร สีเขียวแก่แต่สด (ปี
เตอร์ ฟรานซิส จูเนียร์ ,2540) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 ลูกปัดก้านผักบุ้ง 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
 
  2. ลูกปัดอินโดแปซิฟิก: บัญชา พงษ์พานิช (2552) กล่าวว่า ลูกปัดแก้วแบบน้ีคือ
ลูกปัดแท้และดั้งเดิมที่สุดเท่าที่มีการรับรู้และจดจํากันต่อเน่ืองกันมา ในภาคใต้ เห็นเป็นของประดับ
สําหรับโนราไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือภู่ห้อย สายสร้อยหรือหางหงส์ คล้าย ๆ กับนานาลูกปัดปัจจุบันที่
นิยมเอามาร้อยทําสายสร้อย ประดับเสื้ออยู่ทั่วไป พบหลายหลากท้ังสีและขนาด ไม่ว่าจะเป็นสีดํา 
แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า นํ้าเงิน ม่วง นํ้าตาล และขาว ต้ังแต่เม็ดจ๋ิวเล็ก กลาง และใหญ่ โดยที่แหล่ง
คลองท่อมน้ันมีพบมากที่สุด  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 14 ลูกปัดอินโดแปซิฟิก 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
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  3. ลูกปัดหินแร่: อัคนี นวรัตน (2547) กล่าวว่า ลูกปัดกลุ่มน้ีเป็นมีการพบเป็นจํานวน
มาก เพราะหลากหลายท้ังขนาด และชนิดหิน ถ้าเป็นเม็ดใหญ่กว่าปกติธรรมดา เน้ือหินที่พบจํานวน
มากสุดคือ คาร์เนเลียน สีแดงส้ม หินอาเกต หรือชวาวุ้น สีสลับขาวดํานํ้าตาลขาว หินนํ้าค้างใสอย่าง
แก้ว หินสังคโลกสีสลับดําขาวเทา หินแห้วสีขาวอมเหลืองขุ่น มีลักษณะดังน้ี 
   อเมทิสต์ (Amethyst): ตามธรรมชาติมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนจนเกือบไร้สีจนถึงสีม่วง
เข้ม เน้ือพลอยมีต้ังแต่ใสสะอาดจนถึงขุ่นทึบ อเมทิสต์ที่ถือว่ามีคุณภาพสวยต้องมีสีสดเข้ม เสมอทั้ง
เม็ด เน้ือใสสะอาดมองไม่เห็นตําหนิด้วยตาเปล่า (พจน  เรืองสุวรรณ, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 ลูกปัดอเมทิสต์ 
ที่มา: ลูกปัดอเมทิสต์, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2554, เข้าถงึได้จาก http://kuakiddeedee. 
blogspot.com/2010/02/13-13.html 
 
   คาร์เนเลียน (Carnelian): กันยา ชาญฤทธ์ิ (2550) กล่าวว่า คาร์เนเลียนจัดอยู่
ในประเภทของหินคัลซิโด เป็นหินที่มีหลายสี สีชมพู สีส้มแดง สีนํ้าตาลแดง สีส้มแกมใส ไปจนถึงสีส้มจัด 

 
 

  
 
ภาพที่ 16 ลูกปัดคาร์เนเลียน 
ที่มา: ลูกปัดคาร์เนเลียน, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถนุายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.be2hand.com/ 
images/ upload_shop/201003/201003-19-094858-1.jpg 
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   โกเมน (Garnet): เป็นหินที่มีหลายสีแต่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสีแดง โกเมนมีความ
แตกต่างกันไปตามส่วนผสมของแร่ธาตุ อาจมีสีเขียวหรือสีเทา (กันยา ชาญฤทธ์ิ, 2550) 
 

 
 
ภาพที่ 17 ลูกปัดโกเมน 
ที่มา: ลูกปัดโกเมน, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก www.geninlove.com 
 
   อาเกต (Agate): หรือเรียกว่า “หินโมรา” เป็นหินที่มีหลายสี ที่นิยมคือ ฟ้าอมเทา
ลาย ขาวหรือฟ้าในเน้ือหินโมราเป็นช่ือที่ใช้เรียกหินชนิดที่มีลายพาดที่มีสี และความทึบ ใสแตกต่างกัน
โมราน้ัน มีลักษณะที่หลากหลาย เป็นหินคริสตัลที่วางตัวเป็นช้ัน ๆ สีสดใส มีลักษณะเป็นมันวาวและ
น่ิมนวล เกือบจะโปร่งแสงและบางทีก็ดูโปร่งใส (พจนา  เรืองสุวรรณ, 2010) 
 

 
 
ภาพที่ 18 ลูกปัดอาเกต 
ที่มา: ลูกปัดอาเกต,  ข้าถึงเมื่อ 5 มถิุนายน 2554, เข้าถึงได้จากhttp://www.konrakmeed.com 
/webboard/upload/lofiversion/index.php?t10482.html 
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   น้ําค้าง (Guartz):  admin (2012) กล่าวว่า นํ้าค้าง เป็นหินพวกเดียวกันกับเพชร 
หรือที่เรียกว่าโป่งข่าม มีความแข็งน้อยกว่าเพชร มีความเช่ือว่าหินน้ีหากทิ้งไว้ มากกว่า 1,000,000 ปี 
หินน้ีจะกลายเป็นเพชร ตามวิวัฒนาการของหินแก้ว  
 

 
 
ภาพที่ 19 ลูกปัดโกเมน 
ที่มา: ลูกปัดโกเมน, เข้าถึงเมือ่ 5 มถิุนายน 2554, เข้าถึงได้จากhttp://shopping.sanook.com 
/product/7065294 
 
   โอปอล (Opal): เน้ือโอปอลคล้ายวุ้นหรือไข มีหลายชนิดหลายสี เช่น ไฮยาไลต์ 
(Hyalite) เป็นโอปอลที่ใสไม่มีสีคล้ายแก้ว โอปอลสีนํ้านม (Milky Opal) โอปอลสีนํ้าตาล (Brown 
Opal) โอปอลไฟ (Fire Opal) (อัคนี นวรัตน ,2547)  
 

 
 
ภาพที่ 20 ลูกปัดหินโอปอล 
ที่มา: ลูกปัดหนิโอปอล,  เข้าถึงเมื่อ 5 มถิุนายน 2554, เขา้ถึงได้จากhttp://www.google.co.th 
/imgres 
 

http://pecksrex.com/?author=1�
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   หยก (Jade) : พจนา เรืองสุวรรณ (2010) กล่าวว่า หยกจัดเป็นหิน เพราะไม่ได้
เกิดเป็นผลึกเด่ียว หยกแข็งกว่าหินและเหนียวกว่าเหล็ก หยกมีเน้ือไม่โปร่งใสอย่างเช่นพลอยทั่วไป แต่
มีเน้ือเหนียวกว่า ไม่เปราะแตกง่ายเมื่อเทียบกับพลอยเน้ือใสที่เป็นผลึกเด่ียว 
 

  
 
ภาพที่ 21 ลูกปัดหยก 
ที่มา: ลูกปัดหยก,  เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก  www.maesodgemnarket.com 
 
   ทับทิม (Ruby): มีความแข็งรองจาก7เพชร เป็นที่นิยมมากกว่าอัญมณีสีแดงชนิด
อ่ืน ๆ มนุษย์รู้จักทับทิมมานาน โดยธรรมชาติน้ันทับทิมมักมีเน้ือขุ่น ซึ่งในประเทศไทยน้ันถือว่าทับทิม
เป็นอัญมณีหน่ึงในนพรัตน์ (พจนา เรืองสุวรรณ, 2010) 
 

 
 
ภาพที่ 22 ลูกปัดหยก 
ที่มา: ลูกปัดหยก, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.google.co.th/imgres 
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   โรสควอตซ์ (Rose Quartz): หินสีชมพู พลังของสีชมพู หรือที่เรียกกัน
ว่า “ควอตซ์กุหลาบ” เกิดจากธาตุไทเทเนียม เหล็ก และแมงกานีสผสมอยู่ มีลักษณะโปร่งใส และ
โปร่งแสง จุดเด่นอยู่ที่สีชมพู (beeforgems.com, 2551) 
 

 
 
ภาพที่ 23 ลูกปัดโรสควอตซ์ 
ที่มา: ลูกปัดโรสควอตซ์, เข้าถึงเมื่อ 5 มถิุนายน 2554, เขา้ถึงได้จากhttp://www.siambig. 
com/shop/supsearch. 
  
 รูปทรง สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (2549) กล่าวว่า จากการพบลูกปัด สามารถ
จําแนกรูปแบบได้ประมาณ 41 แบบ ดังน้ี 
 

แบบลูกมะกอก ซึ่งมีรูปคล้ายรูปไข่ ด้านหน่ึงกลมมน ส่วนปลายอีกด้านหน่ึง
เรียวเล็กน้อย 

แบบลูกอัลมอนด์ มีรูปคล้ายรูปไข่ ปลายทั้งสองด้านเรียว แหลมเล็กน้อย 

 

แบบรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซ้อนกัน 

 

แบบกลมเรียบคล้ายผลส้ม 

 
แบบแฝด คือ ลูกปัดกลมที่ติดกันต้ังแต่สองเม็ดขึ้นไป 

 
แบบรูปกรวยฐานซ้อน คือ รูปกรวยท่ีเอาด้านกว้างติดกัน 

 
แบบกระสวย ซึ่งเป็นรูปกรวยยาว ปลายทั้งสองข้างแหลม 
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แบบสี่เหลี่ยมด้านเท่า หรือรูปลูกบาศก์ เจาะรูปด้านทแยง 

 

แบบกลมแบน คล้ายกระดุม มีทั้งเจาะรูค่อนข้างชิดด้านบน 

 

แบบทรงกระบอก มีทั้งทรงกระบอกธรรมดา และที่มีส่วนกลางคอดเล็กน้อย 

 

แบบถังเบียร์ คล้ายแบบทรงกรวยสั้นสองอันเช่ือมติดกัน มีส่วนกลางกว้าง
กว่าปลายท้ังสองข้าง 

 

แบบตะกรุด คือ เป็นแบบแท่งยาว 

 
แบบแว่น มีรูปกลมบาง 

 

แบบแปดเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมลบมุมซ้อนติดกัน 

 

แบบหลายเหล่ียม ส่วนใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ปาดมุมทั้งสี่มุม ดูคล้าย
ลูกตะกร้อจีน 

 
แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะรูค่อนข้างขึ้นไปด้านบน 

 
แบบสี่เหลี่ยมคางหมู 

 

แบบฟันหรือลิ่ม 

 

แบบปริซึม 

 

แบบลูกมะเฟืองหรือมะยม 

 

แบบตกแต่งด้วยลายเส้นยาวสีต่าง ๆ 

 

แบบห้าเหลี่ยม 
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แบบพระจันทร์เสี้ยว 

 

แบบคล้ายกรับ 

 

แบบทรงแตง 

 

แบบทรงมงกุฎฝร่ัง หรือทรงฟืมทอผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีส่วนบนใกล้ขอบทั้ง
สองด้านโค้งหยัก 

 

แบบรูปดอกไม้ 

 

แบบรูปสัตว์ 

 

แบบลูกปัดตาสีต่าง ๆ 

 

แบบแปลกอ่ืน ๆ 

 
แบบโมเสก 

 

แบบทุ่นเบ็ด 

 

แบบประดับด้วยเส้นขด 

 

แบบลายฟันปลา 

 

แบบตกแต่งด้วยลายจุดวงกลม 

 
แบบทุ่น ลายเกลียว หรือว่า โอจี 

 

แบบลายโค้งหยักแบบหอยพัด 
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แบบลายแขกอาหรับ 

 
แบบลายหวี 

 

แบบซีเรีย 

 

แบบลายกระดองเต่าโมเสก 

 
 สีสัน: แบ่งเป็นสองประเภท ดังน้ี  
 ลูกปัดแก้ว ที่ใช้ทําลูกปัดในภาคใต้ ลูกปัดแก้วหลากหลายสีมีทั้งสีอ่อนและเข้ม สีทึบแสง
และโปร่งแสง เช่น สีส้ม,สีแดง,สีขาวขุ่น,สีนํ้าตาล,สีอิฐ,สีดํา,สีเหลือง,สีฟ้า,สีนํ้าเงิน,สีเขียว,สีม่วง,สีนํ้า
เงินม่วง และไม่มีสี ลูกปัดแก้วสีที่พบในภาคใต้มีหลากหลายขนาดแต่ที่พบมากที่สุดก็ขนาดประมาณ
ครึ่งเซนติเมตรเพราะกรรมวิธีในการผลิตที่รวดเร็วและง่ายนั้นเอง นอกจากน้ีแล้วยังมีลูกปัดแก้วที่มีตา,
ลูกปัดแก้วหน้าคล้ายคนด้วย สีของลูกปัดนั้นมาจากส่วนผสมของพวก ออกไซด์ ของโลหะต่าง ๆ กับ
แก้ว ซึ่งจะได้สีต่าง ๆ กัน เช่นสีเหลือง(หล็ก),สีเขียว(โครเมี่ยม),สีนํ้าเงิน,สีฟ้า(โคบอลต์),สีม่วง(นิเกิล),สี
แดง(ทองแดง),สีขาวขุ่น(ดีบุก),สีดํา(ขี้เหล็ก) เป็นต้น  
 ลูกปัดหิน-แร่ประกอบหิน มีสีที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของหินที่นํามาใช้ทําลูกปัด 
ดังเช่น1. ลูกปัดที่ทํามาจากหินคาร์เนเลี่ยน จะมีสีส้มหรือออกแดงเข้ม 2. ลูกปัดที่ทํามาจากหินอะ
เมทิสต์ จะมีสีม่วง 3. ลูกปัดที่ทํามาจากหินเขี้ยวหนุมาน จะมีสีขาวใสคล้ายแก้ว 4. ลูกปัดที่ทํามาจาก
หินโมรา จะมีสีขาว-ดํา และมีลายในเน้ือ 5. ลูกปัดที่ทํามาจากหินโอปอล จะมีสีขาวขุ่นมันวาว 6. 
ลูกปัดที่ทํามาจากหยก จะมีเขียวทั้งอ่อนและเข้ม 7. ลูกปัดที่ทํามาจากบุศราคํา จะมีสีเหลือง 8. 
ลูกปัดที่ทํามาจากโกเมน จะมีสีม่วงเข้มออกแดงดํา (แดงเข้ม)  
 วิธีการทําลูกปัด: เป็นการผ่านกรรมวิธีความร้อนทุกกรรมวิธี เพ่ือให้เน้ือแก้วน้ันมีความ
เหนียว สามารถสร้างลวดลายได้ตามต้องการ ซึ่งมีวิธีการทําดังน้ี 
 วิธีพัน: การทําลูกปัดวิธีพัน ทําโดยการนําแท่งแก้วมาลนไฟที่ส่วนปลายจนเหลวตัวแล้ว
นําไปพันรอบแกนเส้นโลหะเหล็กหรือทองแดง เมื่อพันรอบแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกแล้วนําแกนเส้น
ลวดที่พันแก้วทับอยู่ไปลนไฟอีกทีโดยหมุนไปรอบ ๆ จนกว่าผิวแก้วที่เป็นรอบต่อนั้นจะเสมอกัน 
หลังจากนําไปลนไฟจนได้ที่แล้วก็นํามาปล่อยวาให้เย็น แกนเส้นลวดก็จะหดตัวมากกว่าตัวแก้ว ซึ่งจะ
ทําให้ลูกปัดที่ติดอยู่ออกง่าย และลูกปัดก็จะมีความกว้างเท่ากับแกนเส้นลวดน้ัน ๆ (ประริดา หงส์บินมา, 
2552) 
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ภาพที่ 24 การทําลูกปัดวิธีพัน 
ที่มา: ณ ัฏฐภัทร จันทวิช และ เรียม พุ่มพงษ์แพทย์, ครื่องใช้และเคร่ืองประดับท่ีทําด้วยแก้ว 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549). 
 
 วิธียืด: การทําลูกปัดแก้วแบบยืด ทําโดยการนําก้อนแก้วที่เข้าเผาจนร้อนแดงออกมาโดย
ใช้แท่งเหล็กจิ้มออกมา จากน้ันนําแท่งเหล็กอีกแท่งหน่ึงมาจิ้มที่ก้นแก้วจนร้อนน้ันแล้วจึงตัดก้อนแก้ว
น้ันให้เป็นรูปกรวยหรือพันให้เป็นรูปกลม โดยให้มีช่องที่ติดฟองอากาศขนาดใหญ่อยู่ภายใน ยืดก้อน
แก้วออกเป็นหลอดยาว แล้วตัดออกเป็นช้ินเล็ก ๆ ตามต้องการโดยไม่ต้องเจาะรู (ประริดา หงส์บินมา, 
2552) 
 

 
 
ภาพที่ 25 การทําลูกปัดวิธีแบบยืด 
ที่มา: ณ ัฏฐภัทร จันทวิช และ เรียม พุ่มพงษ์แพทย์, ครื่องใช้และเคร่ืองประดับท่ีทําด้วยแก้ว 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549). 
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 วิธีพับ: การทําลูกปัดแก้วแบบน้ี ทําโดยการนําแท่งแก้วที่ยาวและแบนมาลนไฟให้อ่อนตัว 
แล้วนํามาพันรอบแกนเส้นลวดเหมือนกันกับแบบพัน โดยจะเห็นรอยต่อตรงที่พับชนกันจะเป็นเส้น
ขนานกับรูลูกปัด ลูกปัดแบบพับน้ีจะพบที่ประเทศอียิปต์และประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นลูกปัดเมื่อราว 
2,000ปีมาแล้ว (ประริดา หงส์บินมา, 2552) 
 วิธีกด: การทําลูกปัดแก้วแบบน้ี ทําได้ในขณะที่แก้วยังอ่อนตัว ซึ่งสามารถทําลูกปัดรูปร่าง
ต่าง ๆ ได้ทั้ง สี่เหลี่ยม กลม กลมแบน แบนขอบหยัก หกเหลี่ยม หรือ แปดเหลี่ยมเป็นต้น (ประริดา 
หงส์บินมา, 2552) 
 

 
 
ภาพที่ 26 การทําลูกปัดวิธีกด 
ที่มา: ณ ัฏฐภัทร จันทวิช และ เรียม พุ่มพงษ์แพทย์, ครื่องใช้และเคร่ืองประดับท่ีทําด้วยแก้ว 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549). 
 
 วิธีขดให้เป็นเกลียว: วิธีน้ีพบคร้ังแรกในแบบของอียิปต์โบราณและของโรมัน โดยนําแท่ง
แก้วที่กําลังอ่อนตัวมาพันรอบ ๆ แกนเส้นลวด โดยขอให้เป็นเกลียวแล้วตัดออกเป็นช้ินเล็ก ๆ  
 

 
 
ภาพที่ 27 การทําลูกปัดวิธีขดให้เป็นเกลียว 
ที่มา: ณ ัฏฐภัทร จันทวิช และ เรียม พุ่มพงษ์แพทย์, ครื่องใช้และเคร่ืองประดับท่ีทําด้วยแก้ว 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549). 
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 วิธีหยอดและใช้มือเจาะรู: การทําวิธีน้ี ทําโดยหยอดแก้วหลอมจากแท่งแก้วลงบนจานดิน
เผาเป็นเม็ด ๆ แล้วใช้ตะปู ลวด หรือของแหลมเจาะรูลงไปในขณะที่หยอดแก้วยังอ่อนตัวอยู่ 
 

 
 
ภาพที่ 28 การทําลูกปัดวิธีหยดและใช้มือเจาะรู 
ที่มา: ณ ัฏฐภัทร จันทวิช และ เรียม พุ่มพงษ์แพทย์, ครื่องใช้และเคร่ืองประดับท่ีทําด้วยแก้ว 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549). 
 
 วิธีอบ วิธีน้ีทําโดยเอาแก้วสีมาบดให้เป็นผง อาจจะใช้ขวดแก้วสีต่าง ๆ ที่แตกแล้วมาบดก็
ได้ วิธีทําคล้ายการทําลูกปัด Faience ของอียิปต์โบราณ โดยการนําเอาแท่งไม้ที่มีความกว้างของ
เส้นผ่าศูนย์กลางราว 1 กระเบียด เจาะรูเข้าไปในก้อนดินเหนียวประมาณคร่ึงน้ิวแล้วนําก่ิงไม้ขนาด
เท่าก้านไม้ขีดกดลงไปตรงกลางของรูที่เจาะคร้ังแรก แล้วเทผงแก้วสีต่าง ๆ ลงไปในรู สลับสีตามความ
ต้องการ จากนั้นนําเอาก้อนดินเหนียวไปอบในกลางแจ้ง จะทําให้ผงแก้วละลาย และปล่อยทิ้งไว้ให้
แก้วเย็นและแข็งตัว ก้านไม้ตรงกลางจะหลุดออกเป็นรูลูกปัด 

 

 
 
ภาพที่ 29 การทําลูกปัดวิธีอบ 
ที่มา: ณ ัฏฐภัทร จันทวิช และ เรียม พุ่มพงษ์แพทย์, ครื่องใช้และเคร่ืองประดับท่ีทําด้วยแก้ว 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549). 



28 

 วิธีเขียนลาย: นําแร่ Quartz ประเภท Chalcedony ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Agate ที่มีสี
อ่อนหรือสีครีมมาขึ้นรูปตามแบบที่ต้องการนํามาเขียนลายด้วยยางไม้หรือข้ีผึ้งตามแบบท่ีต้องการ 
จากน้ันนําไปแช่ในนํ้าตาลหรือนํ้าผึ้งซักระยะหน่ึง ลายเส้นสีเหลืองคือขี้ผึ้งหรือยางไม้ที่ใช้เขียนก้ันลาย 
เมื่อนําไปแช่นํ้าผึ้งหรือนํ้าตาล นํ้าผึ้งหรือนํ้าตาลก็จะซึมเข้าไปในพ้ืนสีขาว จากน้ันนําไปเผาไฟจน
นํ้าตาลไหม้ ได้ Pure Dzi แบบเน้ือขาวลายสีนํ้าตาลดํา 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 30 การทําลูกปัดวิธีเขียนลาย 
ที่มา: ณ ัฏฐภัทร จันทวิช และ เรียม พุ่มพงษ์แพทย์, ครื่องใช้และเคร่ืองประดับท่ีทําด้วยแก้ว 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549). 
 
 วิธีการร้อยลวดลายลูกปัด: พ้ืนฐานการร้อยลวดลายลูกปัดสมัยก่อน เกิดจากการใช้ เส้น
ผม เชือก  หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเป็นตัวร้อยลูกปัดทําเป็นลวดลาย กรณีการร้อยลูกปัดมากกว่า 1สาย จะมี
ลักษณะการไขว้เอ็น 2 แบบคือ การไขว้แบบไปทางเดียวกัน และการไขว้คนละทาง เพ่ือให้เกิด
ลวดลาย ต่าง ๆ ตามภูมิปัญญาของผู้ร้อย  
 

 

  
 
ภาพที่ 31 การร้อยลูกปัดแบบพ้ืนฐาน 
ที่มา: การร้อยลูกปัด, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2554, เข้าถงึได้จากhttp://www.bloggang. 
com/mainblog.php?id 
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นามธรรมของลูกปัด  
 ความเช่ือของคนเก่ียวกับลูกปัด 
 พจนา เรืองสุวรรณ (2550) กล่าวว่า ลูกปัด มีความเร้นลับมากกว่าเรื่องราวของหินสี และ
ลูกปัดสวย ๆ เพ่ือเรียงร้อยเป็นเครื่องประดับเท่าน้ัน  เพราะลูกปัดถือเป็น "ศาสตร์" ที่เปิดแนวคิด
ทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้องไปกับวิถีแห่งธรรมชาติ และการรู้จักนําพลังแห่งธรรมชาติมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวเอง ซึ่งน่ีก็คือสัจธรรมแห่งภูมิปัญญาตะวันออก สอดคล้องกับ นายแพทย์
สิทธิชัย กุลพรศิริกุล (2549) กล่าวว่า คนโบราณจะรักษาโรคด้วยวิธีการทางธรรมชาติ เพราะพวกเขา
เช่ือว่า สิ่งที่มาจากธรรมชาติน้ันมีพลังในตัวเอง คุณประโยชน์ของลูกปัด จะเกิดกับคนที่สามารถ
ปรับตัวเองให้รับความถ่ีของพลังหินแต่ละก้อนได้  
 วรวีร์ บํารุงพงศ์ (2552) พลังลูกปัดและหินบําบัดมีข้อมูลมากมายจากการตกผลึกทาง
ความคิด จิตวิญญาณ และประสบการณ์อันเน่ินนานซึ่งจะมีความเช่ือและศรัทธาในตัวลูกปัด 2 แบบ
คือ ความเช่ือที่เกิดจากจิตใจ โดยมีความเช่ือในพลังอํานาจของลูกปัดที่คอยปกป้องรักษากับผู้
ครอบครองและสวมใส่ ไว้ยึดเหน่ียวจิตใจ หรือสร้างกําลังใจให้เข้มแข็ง และความเช่ือทางกาย ที่เช่ือว่า
ลูกปัดน้ันมีพลังงานท่ีสามารถปรับสมดุลในร่างกายของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ตามแต่คุณสมบัติของเน้ือ
หิน หรือเน้ือแก้วตามสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเช่ือที่ส่งผลถึงร่างกายของเราได้อย่างน่า
อัศจรรย์ โดยศึกษาคุณสมบัติของประเภทลูกปัดที่ ส่งผลถึงความเช่ือทางจิตใจ และร่างกาย ดังน้ี   
 ความเช่ือเรื่องอํานาจ บารมี: บัญชา พงษ์พานิช (2552) กล่าวว่า ลูกปัดสุริยเทพมีความ
เช่ือกันว่าสรรพสิ่งสรรพสัตว์ในจักรวาลนี้ ถ้าขาดเทพทั้งสององค์น้ี จักรวาลก็ต้องดับสูญ โบราณจึงได้
ป้ันสร้างรูปลักษณ์ของเทพเจ้าขึ้นมา เพ่ือบูชาขอพรให้ขจัดปัดเป่าภูตผีปีศาจ อีกทั้งยังเป็นลูกปัดที่หา
ได้ยากและมีคุณค่าและความหมายที่ย่ิงใหญ่ และสําคัญมากกว่าลูกปัดทุกประเภท  
 ความมีสิริมงคล: ลูกปัดที่ช่วยเสริมสิริมงคลแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ 
 ลูกปัดอาเกตขีดเขียนลาย (DZI.: มีความหมายว่าความสวยงาม และความรํ่ารวย ช่วย
เสริมความเป็นมงคลให้กับผู้สวมใส่ ลวดลายบนหินDZI มีสัญลักษณ์ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1. สัญลักษณ์
รูปวงกลม หมายถึงป้องกันความหายนะ เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดี และขจัดอุปสรรค 2. สัญลักษณ์ 
เป็นรูปสี่เหลี่ยม หมายถึงธุรกิจรุ่งเรือง ความร่ํารวยรวดเร็ว มีโชคลาภและสมปรารถนา 3. สัญลักษณ์
เป็นรูปเส้นโค้ง หมายถึงช่วยให้สุขภาพดีขึ้น สร้างความเป็นผู้นํา 4. สัญลักษณ์ เป็นรูปสามเหลี่ยม 
หมายถึงต่อสู้กับสิ่งช่ัวร้าย ปราบภูตผีปีศาจ ขับไล่พลังอํานาจที่ช่ัวร้าย (พจนา เรืองสุวรรณ, 2010. 
 ลูกปัดรูปทรงธรรมชาติ: บัญชา พงษ์พานิช (2552) กล่าวว่า เป็นรูปทรงที่เกิดจากการฝน
หินแร่ต่าง ๆ ให้เกิดรูปทรงที่สื่อความหมายต่าง ๆ เช่น รูปทรงใบไม้ ดอกไม้ และรูปทรงสัตว์ ซึ่ง
รูปทรงส่วนใหญ่จะเน้นไปทางธรรมชาติเกือบทั้งหมด เป็นเครื่องหมายแห่งมงคล พร โชคลาภ และ
อายุยืน 
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 ความมีสุขภาพที่ดี: ลูกปัดสีเดียวมีความเช่ือเรื่องการเสริมมงคลด้านปกป้องคุ้มครอง
เปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ย ยกระดับจิตใจ เพ่ิมพูนการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ขจัดความเครียด ก่อให้เกิด
สมาธิ ช่วยให้ร่างกายและสมองผ่อนคลาย เน่ืองจากลูกปัดสีเดียวน้ันส่วนใหญ่ทําจากลูกปัดหินแร่ ซึ่งมี
คุณสมบัติปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับชนิดของหินแร่ที่ส่งผลอวัยวะต่าง ๆ 
ของร่างกาย (พจนา  เรืองสุวรรณ, 2010) 
 ความอุดมสมบรูณ์: ลูกปัดลูกบอลธงชาติมีลายสีสลับเขียวเหลืองแล้วก็แดงขาวน้ําเงิน
ขาวแดงน้ีมีความหมายอะไรไหมในสมัย น้ันซึ่งน่าจะตรงกับสมัยศรีวิชัยบนผืนแผ่นดินด้ามขวานของ
ไทยและในอาณาบริเวณ เอเชียอาคเนย์พอดี การทําลายสีสลับอย่างน้ีเป็นจํานวนมาก เป็นลายสีแสดง
สัญลักษณ์ สื่อความหมายถึงความอุดมสมบรูณ์ในช่วงยุคสมัยน้ัน (บัญชา พงษ์พานิช, 2552) 
 บัญชา พงษ์พานิช (2552) ยังกว่าอีกว่า เช่ือได้ว่าไม่ใช่ชาติสมัยน้ีแน่นอนเพราะทุกชาติที่มี
ลายสีธงแดงขาวนํ้าเงิน แบบน้ีล้วนเพ่ิงสร้างและต้ังชาติ จนแม้กระทั่งการคิดทําและประกาศให้เป็นธง
ประจําชาติก็เพ่ิงเกิดมาไม่กี่ร้อยปี น่ีเอง กระทั่งธงไตรรงค์ของชาติไทยเราที่มีสีอย่างน้ีน้ันก็เพ่ิงจะคิดใช้
มาได้ไม่ ครบร้อยปีด้วยซ้ํา แต่ในเมื่อมาพบบนผืนแผ่นดินไทยในสมัยน้ีที่ใคร ๆ ก็พากันประกาศตัวว่า
รักชาติ ลูกบอลธงชาติน้ีจึงได้ความหมายใหม่ที่ทรงคุณค่า  
 การปกป้องคุ้มครอง: ปีเตอร์ ฟรานซิส จูเนียร์ (2540) กล่าวว่า ลูกยอ หรือ "ตาวิเศษ" ที่
โด่งดังไปทั่วทั้งโลก นิยมกันในฐานะเคร่ืองรางสําหรับคุ้มกันภัยด้วยดวงตาวิเศษราย รอบตัวอย่างน้ีน้ัน 
เช่ือกันว่าน่าจะมีมานานต้ังแต่สมัยโบราณ และทุกอารยธรรม ต่างให้ความหมายอย่างเดียวกันน้ี 
เน่ืองจากในสมัยโบราณความเช่ือเรื่องดวงตาที่สามถูกถ่ายทอดให้เช่ือว่าจะปกปรักรักษา คุ้มครอง 
ป้องกันเพศภัย มนุษย์จึงนําหินที่มีรูปคล้ายดวงตามาใช้เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่การบูชาหิน
รูปดวงตา โดยใช้เป็นเคร่ืองรางพกติดกับตัวไปในที่ 
 เมตตามหานิยม: อิฐไส้ดํามีคุณในทาง มหาอุด หยุดปืนได้ ตกนํ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ รวมถึง
การเสริมเสน่ห์ ต่าง ๆ เสมือนคอยปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง (บัญชา พงษ์พานิช, 
2552) 
 
การศึกษาตัวแปรควบคุม  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องพบว่า 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระประกอบ ด้วยอายุ เพศ สถานภาพสมรส 
การศึกษา ศาสนา อาชีพ ตําแหน่งงาน และรายได้  
 2. ปัจจัยความเช่ือและทัศนคติเร่ือง หลักจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และโชคชะตา  
 3. ปัจจัยพฤติกรรมเรื่องของพฤติกรรมภายใน พฤติกรรมภายนอก 
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 4. การออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งมีตัวแปรได้แก่ 
ทําเลท่ีต้ัง ราคา ประโยชน์ใช้สอย และอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือ ศูนย์
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
 
ผู้สูงอายุ (old age): 
 ผู้สูงวัย หรือ ผู้สูงอายุ คือบุคคลที่มีอายุมาก องค์การอนามัยโลกกําหนดที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 
มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เกิดการเสื่อมของอวัยวะอย่างต่อเน่ือง ทําให้ประสิทธิภาพทางทํางาน
ลดลง มีชีวิตอยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของวงจรชีวิตเป็นวัยแห่งความเสื่อมถอย ความเสื่อมโทรมทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ถือเป็นช่วงอายุที่หน่วยงานทั้งหลายในประเทศไทยกําหนดให้พ้น
จากพนักงานประจํา ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่า
ประเทศกําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเป็นลําดับ (รัตพงษ์  
ฤกษ์ไชโย, 2005; สํานักงานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549; สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 
2009; วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2551; วิไลลักษณ์ ปักษา, 2553) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล (personal characteristics):  
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการออกแบบสภาพแวดล้อม อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (ผจงจิต อัศวิกุล, 2542; ณัฏฐเอก โพธ์ิชัย, 2553) โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่มีปัจจัยแตกต่างจากวัย
อ่ืน ๆ ถือว่าปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวแปรที่สําคัญในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพ่ือความ
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีปัจจัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 อายุ (age):  ในช่วงอายุ 60 ปี เป็นช่วงวิกฤตของผู้สูงวัยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้าน
หน้าที่การงาน อาจมีการตายจากไปของญาติสนิทมิตรสหาย หรือคู่ครอง ช่วงอายุช่วงน้ีผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง การปรับตัวของผู้สูงอายุช่วงน้ี ควรเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
เน่ืองจากมีเวลาที่ว่างจากงานประจํา เป็นช่วงเวลาที่ต้องการพักผ่อน จากการทํางานมาอย่างหนักทั้ง
ชีวิต เก็บหอมรอมริบเงินที่ได้จากการทํางาน วัยชราเป็นวัยบ้ันปลายของชีวิตที่ปรารถนาการพักผ่อน
อย่างเรียบง่ายและสงบสุขอยู่กับบ้าน เฝ้ามองการเจริญเติบโตของลูกหลาน และทบทวนเรื่องราวที่ได้
ผ่านโลกมามากมายด้วยความรู้สึกอ่ิมเอม (สาคร ธนมิตต์ และประไพศรี ศิริจักรวาล, 2533)   
 เพศ (gender): เมื่อเปรียบเทียบประชากรชายและหญิงของประเทศไทย พบว่า
ประชากรหญิงมีมากกว่าประชากรชายเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในทุกช่วงอายุ เน่ืองจากเพศชายน้ันส่วนใหญ่
ทํางานหนัก เดินทางบ่อยมากกว่าเพศหญิง จึงเป็นเหตุทําให้ต้องเจอกับอาการเจ็บป่วยยามแก่ได้ง่าย
กว่าผู้สูงอายุเพศหญิง (ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, 2552; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) 
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 สถานภาพ (marital status): จากการศึกษาพบว่า ประชากรสูงอายุในปัจจุบัน 
มากกว่าร้อยละ 90 เคยสมรสมาแล้ว มีผู้ที่ยังเป็นโสด เพียงร้อยละ 2 ผู้หญิงโสดมีมากกว่าชาย
ประมาณ 4 ต่อ 1 คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า คนสูงอายุที่ยังโสดจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 3 และอัตราส่วน
ระหว่างหญิงต่อชายที่เป็นโสด จะเพ่ิมเป็น 5 ต่อ 1 อัตราการเป็นหม้าย เพ่ิมขึ้นตามอายุ ชายมีการ
สมรสใหม่มากกว่าหญิง แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุหญิงมีภาวะที่เสี่ยงต่อความยากลําบากในการ
ดํารงชีวิตสูงกว่าชายกล่าวคือจะต้องอยู่โดยปราศจากคู่ชีวิตที่จะช่วยเหลือเก้ือกูลและปรึกษาหารือกัน
ในบ้ันปลายชีวิต (เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม และ สุพัตรา อติโพธิ, 2543; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) 
 การศึกษา (education): ด้านการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุพบว่าในปัจจุบัน ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน และมีองค์ความรู้ที่เป็นกําลังสําคัญในด้านของประสบการณ์ให้กับ
สังคมมากข้ึน (พิศสุภา ปัจฉิมสวัสด์ิ, 2550; เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2551) 
 ศาสนา (religion): เน่ืองจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ ด้ังน้ันผู้สูงอายุส่วนใหญ่
จึงนับถือศาสนาพุทธในสัดส่วนที่มากท่ีสุดประมาณร้อยละ 95 ประเทศไทยมีความเป็นอิสระในเร่ือง
การนับถือศาสนาและไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งในวิถีพุทธมีการทําบุญตักบาตร ทํากิจกรรมทางศาสนา ทํา
จิตใจให้สงบท่ีสําคัญการพ่ึงพาตนเอง การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสังคมและบุตรหลาน จะทําให้เกิด
ความสุขในชีวิตบ้ันปลาย (มธุรดา สุวรรณโพธิ, 2550; วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2554; สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2541)  
 อาชีพ (occupation): แม้ว่าผู้สูงอายุในวัย 60 ปีขึ้นไป จะถือเป็นวัยที่ต้องพักผ่อน จาก
การทํางานอันยาวนาน แต่จากการสํารวจพบว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้สูงอายุชาย  และร้อยละ 65 
ของกลุ่มผู้สูงอายุหญิง การทํางานนอกจากจะทําให้ผู้สูงอายุมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความ
มั่นคงในชีวิตแล้ว ยังทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและศักด์ิศรี ภาคภูมิใจที่สามารถเลี้ยงตนเอง
ได้แม้จะผ่านพ้นวัยเกษียณอายุงานแล้วก็ตามนอกจากน้ีการทํางานยังเป็นการออกกําลังกาย ทําให้
สมองไม่หยุดนิ่ง เป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุเอง (นงนุช สุนทรชวกานต์, 
2553; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)  
 นงนุช สุนทรชวกานต์ (2551) ยังกล่าวอีกว่า ในปัจจุบันถึงแม้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมี
เงินเก็บจากการทํางานหรือเงินจากการเกษียณอายุ แต่ยังมีผู้สูงอายุที่ยังต้องยังชีพด้วยการทํางาน แต่
อาจจะเป็นการทํางานพิเศษที่ไม่หนักเกินสภาพของร่างกายเพราะสังขารที่อ่อนล้าไป ทําให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุวัยปลายมีสัดส่วนของผู้ที่ทํางานตํ่ากว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยต้น จึงทําให้ผู้สูงอายุมี
เวลาพักผ่อนกับที่อยู่อาศัยมากข้ึน 
 รายได้ (income): การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสปอร์ตคลับ หรือศูนย์สขุภาพ จะต้อง
ให้ความสําคัญกับตัวแปรเรื่อง รายได้ เพราะราคาของค่าบริการในแต่ละสถานที่ มีความแตกต่างกัน หาก
เกษียณอายุเมื่อมีอายุ 60 ปี ยังคงได้รับรายได้จากบุตรรองลงมาได้แก่ รายได้จากการทํางาน จากคู่
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สมรส เงินบําเหน็จบํานาญ และดอกเบ้ีย/เงินออม/ค่าเช่า (กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธ์ุ, 2553; วรวรรณ 
ธาราภูมิ, 2536; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2541) 
 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนรายได้ของครอบครัว
มี 3 กลุ่มคือ 1. รายได้ 70,000–99,999 บาทต่อเดือนร้อยละ 45 กลุ่ม 2. รายได้ 100,000- 200,000 
บาทต่อเดือนร้อยละ 30 และกลุ่ม3. รายได้มากกว่า 200,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 25 ส่งผลทําให้
ต้องการท่ีอยู่อาศัยในบั้นปลายของชีวิตที่สะดวกสบายเพ่ือให้เหมาะสมกับราย ได้ (Some Rights 
Reserved, 2004) 
 
ความเช่ือและทัศนคติ (belief & attitude):  
 ปัจจัยความเช่ือและทัศนคติของผู้สูงอายุ ส่วนมากส่งผลถึงปัญหาทางด้านจิตใจ 
โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับความสามารถของตนเอง  การเคยเป็นที่พ่ึง เป็นผู้นําให้กับคนอ่ืน การเป็นที่
ยอมรับและยกย่องจากคนข้างเคียงเพื่อนฝูงหรือสังคมการขาดที่พ่ึงเช่น ผู้ใกล้ชิด เพ่ือนสนิทถึงแก่
กรรมเป็นต้น นอกจากน้ีการที่สุขภาพไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้ ขาด
การติดต่อไปมาหาสู่กับผู้อื่น บุตรหลานก็เติบโตมีครอบครัวแยกย้ายกันไป ถือเป็นปัจจัยความเช่ือและ
ทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุ ทําให้ความเช่ือมั่นในตัวเองลดลง และจะส่งผลไปถึงกิจกรรม
ประจําวัน ไม่เป็นที่พอใจ ทําให้เกิดความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง  ย่ิงทําให้เกิดความกลัว อารมณ์เศร้า ซึม
ลงและสิ้นหวัง (ณรงค์ สุภัทรพันธ์ุ, 2529; 8ประไพ ยศะทัตต์, 2531; พิชญ์ ประเสริฐสินธ์, 2523; 
Goldman, 1988) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในด้านความเช่ือและทัศนคติของผู้สูงอายุ ที่พอสรุปได้ 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
 ด้านหลักจริยธรรม (ethic) ผู้สูงอายุถือเป็นวัยที่เช่ือให้เร่ืองหลักจริยธรรมคําสอนของ
พระพุทธ ศาสนาเป็นหลักเช่ือว่า ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว (พระเมธีธรรมาภรณ์, 2534) สังเกตได้เห็นจาก
การที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะทําบุญเข้าวัดสวดมนต์อยู่เป็นประจํา สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ
ผู้สูงอายุ ที่สําคัญมีการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเข้าวัดบําเพ็ญบุญสร้างกุศล พบพระสงฆ์องค์เจ้าเพ่ือฟัง
เทศน์เสวนาธรรมให้จิตใจผ่องแผ้วแจ่มใส ไม่ต้องเครียดและกังวลจิตใจ 
 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (arts & culture): แสดงความเห็นว่า วัฒนธรรมไทยสมัยน้ี
ได้สะท้อนภาพความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุและคนรุ่นปัจจุบัน มีความห่างเหินกันมากขึ้นความเคารพ
เช่ือถือลดลง ความส่วนใหญ่มักมองว่าผู้สูงอายุมีความ สามารถน้อยลง ทําให้ความเคารพนับถือใน
ฐานะที่มีประสบการณ์เปลี่ยนไป  (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2009; ศิริพงษ์ จันทน์หอม, 2552) 
 พรชุลีย์ นิลวิเศษ (2550) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันของผู้สูงอายุกับผู้ที่อ่อนวัย
กว่าไม่ได้แสดงถึงความเปล่ียนแปลงในบทบาทของผู้สูงอายุในสถาบันครอบครัวที่ลดลงไปจากเดิม
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เท่าน้ัน ซึ่งแต่หากยังแสดงให้เห็นถึง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทยก็อาจสูญหายไปก็เป็นได้  
 ด้านโชคชะตา (fortune): ผู้สูงอายุมีความเช่ือในเรื่องของศาสนาหรือผีสาง เทวดา อีก
ทั้งเป็นวัยที่ชอบเสี่ยงโชค มากกว่าวัยหนุ่มสาว มีความเช่ือในโชคชะตาของตนท่ีเปลี่ยนไป มองโลก
ความเป็นจริงน้อยลง โทษว่าโชคชะตาเป็นตัวกําหนดชีวิต ทําให้ส่งผลถึงภาวะของจิตใจเกิด
ความเครียด ผู้สูงอายุหลายคนอาจจะโชคดีกับชะตาชีวิตมีลูกหลานล้อมรอบ มีสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น
เต็มเป่ียมไปด้วยความรัก ความเอาใจใส่ดูแลจากลูกหลานเป็นอย่างดี ทําให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่
ดี (มงคล ณ.สงขลา, 2551) 
 
ปัจจัยทางพฤติกรรม (behavior):  
 พฤติกรรมหมายถึง การกระทําของบุคคลหรือการแสดงออกต่าง ๆ ทางร่างกาย ซึ่ง
เกิดขึ้นได้ทั้งในขณะที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และเป็นปฏิสัมพันธ์ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในหรือ
ภายนอกรวมทั้งการกระทําต่าง ๆ พฤติกรรมน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความรู้ ทัศนคติและความเช่ือ
ของบุคคลน้ัน ๆ โดยที่อาจแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์, 2538; สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต, 2526; โกลเดน, 1984) 
 ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น  2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือ พฤติกรรมภายใน หรือพฤติกรรม
ทางจิต ที่เก่ียวข้องกับความรู้ การเรียนรู้ การจํา  เป็นพฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่าน้ันจึงจะรู้ดี  ไม่แสดงออก
ก็ไม่มีใครรู้ ส่วนหลังคือ พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม เป็นพฤติกรรมที่สังเกต
ได้โดยชัดเจน ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการมีอาณาเขตครอบครอง พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล 
และภาวะเป็นส่วนตัว ซึ่งการออกแบบสภาพแวดล้อมสําหรับผู้สูงอายุ โดยมีพฤติกรรมเป็นตัวกําหนด
ช้ีนําแนวทางการออกแบบและวางแผนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสําหรับผู้สูงอายุ พฤติกรรมภายนอก
และพฤติกรรมภายในมีความสัมพันธ์กัน  โดยพฤติกรรมภายในเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอก 
(วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2530; รุจโรจน์ แก้วอุไร, 2545) 
 พฤติกรรมภายใน (covert behavior) หรือกระบวนการทางจิต (mental process) 
หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา หรือไม่สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบได้โดยตรง
เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความจํา ความคิด และความเครียด 
 ความเครียดถือเป็นการแสดงออกพฤติกรรมภายใน เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วน
หน่ึงหรือหลายส่วนของร่างกาย ซึ่งทุกคนจําเป็นต้องมีอยู่เสมอในการดํารงชีวิต ความเครียดเกิดจากสิ่ง
กระตุ้นที่ทําให้เกิดการปรับตัว ความเครียด คือสิ่งที่ทําให้รู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ทําให้เกิดความ
วิตกกังวล ทําให้ต่ืนเต้น เกลียด กลัว โดยเฉพาะความเครียดในผู้สูงอายุ เช่น มีการสูญเสีย การผิดหวัง
หรือหวาดกลัวอย่างรุนแรง ความเครียดน้ันก็จะกลาย เป็นความทุกข์แสนสาหัสขึ้นมา และสามารถ
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กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเจ็บป่วย จากระดับรุนแรงน้อยไปจนถึงป่วยหนักได้ (นิธิพัฒน์ เมฆขจร, 2547; 
สุดสบาย จุลกทัพพะ, 2547)  
 สภาวะจิตใจของผู้สูงอายุน้ันมีการแสดงออกที่หลากหลายในแต่ละคน ในผู้สูงอายุน้ันต้อง
เผชิญกับชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความผิดหวัง ความสูญเสีย หรือการถวิลหาสิ่งที่ขาดหายไป 
จะทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่มีความสุข จิตใจหม่นหมอง หดหู่หมดความกระตือรือร้น เบ่ือหน่ายสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว  แยกตัวเองอยู่คนเดียว ท้อแท้ บางครั้งมีความรู้สึกสิ้นหวัง มองชีวิตไม่มีคุณค่าเป็นภาระต่อ
คนอ่ืน ทําให้เกิดความเครียด และโรคซึมเศร้า ส่งผลถึงการป่วยทางร่างกายที่เสื่อมถอยลง โมโหง่าย มี
ปัญหากับคนในครอบครัวบ่อยครั้ง ซึ่งผลของโรคกระทบต่อชีวิตประจําวัน ถ้ามีอาการรุนแรงอาจมี
อันตรายจากการทําร้ายตนเองได้ (กรมสุขภาพจิต, 2545; จินตนา ฤทธารมย์, 2551; สุดสบาย จุลก
ทัพพะ, 2547; กรมสุขภาพจิต, 2545; วันเพ็ญ วงศ์จันทรา, 2539)  
 พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) คือพฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนนอกจากเจ้า ของ
พฤติกรรมสามารถที่จะรู้ได้ โดยอาศัยการสังเกต ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผัสโดยตรงหรือผู้ใช้เครื่องมือ 
ช่วยในการสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูล (ไพบูลย์ เทวรักษ์, 2537) 
 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ต้ัง แต่เกิดจนตาย 
และการเปลี่ยนแปลงน้ีแตกต่างกันในระยะเวลาเร็วหรือช้าแล้วแต่บุคคล (Mcgaugh and Kiesler, 
1981) สอดคล้องกับ ชนัดดา เกิดแพร (2552) กล่าวว่า “การเปลี่ยน แปลงทางกายภาพของผู้สูงอายุ 
มีผลทําให้ผู้สูงอายุมีปัญหาหลักเก่ียวกับการเคลื่อนไหวร่าง กาย ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย”  
  ปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุเกิดการหกล้มได้ง่ายกว่าวัยอ่ืน ๆ เน่ืองมาจากภาวะความเสื่อม
ถอยของร่างกายผู้สูงอายุ  ต่อมเหง่ือจะลดการทํางาน หลั่งเหง่ือน้อยลง มีผลทําให้กระบวนการระบาย
ความร้อนในผู้สูงอายุลดลงรวมถึงกล้ามเน้ือลาย ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือลดลง กระดูกเปราะบาง
จากการสูญเสียแคลเซียม และเส้นเลือด โดยท่ัวไปผนังเส้นเลือดจะแข็งตัวและหนาขึ้น ทําให้หลอด
เลือดตีบลง การไหลเวียนไม่ดีมักจะเกิดจากเส้นเลือดดําโป่งพอง ระบบประสาทสัมผัสของผู้สูงอายุก็
จะลดลง ทําให้ความจําเลอะเลือนได้ง่ายสายตายาว กระจกตาขุ่น อาจเกิดต้อกระจก กล้ามเน้ือลูกตา
เสื่อม ทําให้เวียนศรีษะง่าย ประสาทรับเสียงเส่ือม หูตึง ต้องพูดดัง ๆ จึงจะได้ยิน (ชูศักด์ิ เวชแพศย์, 
2538; อารีย์ เสนาชัย, 2549; อารีย์ เสนาชัย, 2549) สอดคล้องกับงานวิจัยของคณะพยาบาล
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) กล่าวว่า จากสถิติพบว่า ผู้สูงอายุที่หกล้มประมาณ 50% จะ
มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ หรืออาจเกิดภาวะความพิการเรื้อรังตามมา เน่ืองจากการที่ผู้สูงอายุมีความ
เสื่อมของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยู่เดิม   
 2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (role theory): อายุเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหน่ึง 

ในการที่จะกําหนดบทบาทของแต่ละบุคคล บุคคลจะปรับตัวต่อการเป็นผู้สูงอายุได้ดีเพียงใด ย่อม

น่าจะขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทของตนเองในแต่ละช่วงอายุ บทบาทดังกล่าวจะส่งผลไปถึงการ
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ยอมรับบทบาททางสังคม ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วย (เกษร  สําเภาทอง, 2551; วรรณนิภา  

บุญระยอง, 2550) สอดคล้องกับ วันเพ็ญ วงศ์จันทรา (2539) กล่าวว่า สังคมมักจะประเมินว่า 

ความสามารถในการปฏิบัติลดลง ถึงแม้ว่าจะมีผู้สูงอายุบางคนแสดงให้เห็นว่าความมีอายุ มิได้เป็น

อุปสรรคต่อการดําเนินบทบาท และหน้าที่ทางสังคมก็ตาม  

 

ทฤษฎีการออกแบบ 

 ผู้สูงอายุร้อยละ 40 มีกิจกรรมอยู่ใกล้ ๆ เตียง ดังน้ันเตียงจึงทําหน้าที่หลายอย่างควรจะ

ตํ่ากว่าความสูงของเตียงทั่วไป เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุได้ขึ้นและลงได้สะดวก การลุกออกจากเตียงอาจทํา

ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นเมื่อกําหนดขนาดแล้วควรพิจารณาให้เหมาะสมกับการใช้งาน และควรมี

โทรศัพท์ที่สามรถเอ้ือมถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, 2552) 

 ห้องนํ้า (bath room) เป็นบริเวณที่ผู้สูงอายุหกล้มมากที่สุด จึงเป็นส่วนที่ควรได้รับการ

ดูแลอย่างใกล้ชิด พ้ืนห้องนํ้าควรมีการปูพ้ืนกันลื่นหรือปูด้วยกระเบ้ืองชนิดไม่ลื่น และสามารถดูแลทํา

ความสะอาดได้ง่าย มีการติดต้ังราวยึดจังบริเวณข้างที่น่ังขับถ่ายหรือที่อาบนํ้า ที่น่ังขับถ่ายควรใช้ชนิด

น่ังได้และมีความสูงพอเหมาะ มีความมั่นคง ประตูห้องนํ้าควรเปิดออกด้านนอกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

กระจกควรติดต้ังในตําแหน่งที่ตํ่า ใกล้กับอ่างนํ้าเพ่ือผู้ใช้ได้มองเห็นตัวเองได้ง่ายขึ้น อ่างนํ้าไม่ควรลึก

เกินไป ถ้ามีก็อกนํ้าร้อนควรมีมาตราการป้องกันการเกิดนํ้าร้อนลวกในผู้สูงอายุ การเดินเข้า-ออก อ่าง

อาบนํ้าในผู้สูงอายุอาจเกิดอุบัติเหตุได้ควรมีสัญญาณฉุกเฉินในห้องน้ํา (ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, 2552)  

นอกจากน้ีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ สี ระบบแสงสว่าง การจัดการสภาพแวด ล้อมและการตกแต่ง

ภายในที่เหมาะสมสําหรับผู้สูง อายุควรมีลักษณะดังน้ี 

 พ้ืน (floor): ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ (2552) กล่าวว่า “พ้ืนควรมีลักษณะเฉพาะ คือ ไม่ลื่น 

ไม่มัน ไม่มีลวดลายเยอะเกินไปที่ทําให้เกิดตาลาย เรียบต่อการดูแล คงสภาพได้ดี ทนต่อน้ํา พ้ืนควร

อยู่ในระดับเดียวกัน หรือหากต่างระดับต้องทําเคร่ืองหมายชัดเจน ควรคํานึงถึงส่วนประกอบอ่ืน ๆ 

ด้วย เช่นการใช้รถเข็นและไม้เท้าช่วยเดิน การใช้พ้ืนไม้เรียบ ซึ่งเหมาะสมกับผู้สูงอายุ” 

 สี (color): การใช้สีจําเป็นต้องคํานึงถึงทั้งกายภาพและด้านจิตใจ เลือกใช้ สีขาว สี ครีม สี

เขียว หรือสีจากเน้ือวัสดุธรรมชาติ  ที่ทําให้สบายตาเป็นหลัก และเสริมด้วยสีสด เช่น มีส้ม เหลือง 

แดง ในเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือให้เกิดการแยกแยะสีได้ง่าย ประตูที่มีสีต่างกันช่วยแบ่งแยกลักษณะห้องต่าง 

ๆ ได้ การใช้สีที่ต่างกันบนพ้ืนทางเดินจะช่วยในการกะระยะการเดินได้ เมื่ออายุเพ่ิมข้ึนผู้สูงอายุจะมี

ความสามารถในการเทียบสีลดลงทําให้แยกสีที่คล้ายกันยากขึ้น (ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, 2552; เอสซีจี 

เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด, 2553) 
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 แสง (lighting): จากธรรมชาติและที่ประดิษฐ์ขึ้น ให้ส่องถึงทุกจุด เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ

เน่ืองจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางสายตาของผู้สูงอายุ ดังน้ันการออกแบบควรให้มี

บริเวณท่ีมีแสงธรรมชาติส่องถึง จุดประสงค์ในการให้แสงคือ การลดการเกิดเงาสะท้อนและสว่าง

พอที่จะทําให้ผู้สูงอายุมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้ชัด แสงสว่างที่ใช้ควรมีแสงสว่างที่พอเพียง ไม่ควรเป็น

แสงจ้าหรือแสงนวลท่ีหลอกตา ภายในห้องพักควรมีสวิสต์อยู่ในจุดที่ผู้สูงอายุปิดเปิดได้สะดวก และ

ควรมีแสงไฟจากภายนอกสาดเข้ามาในกรณีที่ไฟสว่างไม่เพียงพอ (พิไท  ตาทอง,  2551;เอสซีจี เอ็กซ

พีเรียนซ์ จํากัด, 2553) 

 เก้าอ้ีและโต๊ะ (chair and table): อนุชิต ศิริกิจ (2550) เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด 
(2553) ได้แสดงความเห็นว่า เก้าอ้ีแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เก้าอ้ีสําหรับน่ังเล่นและเก้าอ้ีใช้อํานวยความ
สะดวกเฉพาะอย่าง เก้าอ้ีควรมีความสะดวกในการนั่ง ควรมีแขนเก้าอ้ีสําหรับผู้สูงอายุเพ่ือช่วยในการ
ลงน่ังและลุกข้ึนยืน เก้าอ้ีไม่ควรจะสูงมากกว่า 17 น้ิว โดยเมื่อน่ังแล้วให้เข่าทํามุม 90 องศา ฝ่าเท้า
แนบพ้ืน ความกว้างของเก้าอ้ีมีขนาดที่ผู้สูงอายุน่ังได้สบาย เบาะน่ังไม่ควรยุบยวบตัว มีฐานเก้าอ้ีมั่นคง 
ที่สําคัญไม่ควรเป็นเก้าอ้ีแบบล้อเลื่อนผู้สูงอายุเห็นว่าชุดเก้าอ้ีไม้ที่มีพนักพิงเหมาะสมในการใช้ที่สุด 
 หน้าต่าง (window) ควรเปิดหน้าต่างให้มองเห็นวิวภายนอกได้ชัดเจน เพ่ือกระตุ้นการ
รับรู้ และความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และไม่ควรฝืดหรือลื่นเกินไปเพราะจะทําให้มีเสียงดังเวลา
มีลมพัด และควรทําจากวัสดุที่แข็ง แรงเพ่ือความปลอดภัย (ฉวีวรรณ  เด่นไพบูลย์, 2552; เอสซีจี 
เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด, 2553)  
 กําแพงและประตู (fence and gate): ตําแหน่งต่าง ๆ บนกําแพงที่ติดหิ้งหรือตู้วางส่ิงของ 
ควรติดต้ังให้ตํ่ากว่าปกติ เพราะอาจมีผู้ที่ต้องใช้รถเข็นและผู้สูงอายุ โดยท่ัวไปแล้วจะตัวเล็กกว่าคน
ปกติ ประตูและกําแพงไม่ควรแพงเกินไปและควรง่ายต่อการรักษา หลีกเลี่ยงพ้ืนผิวที่มันวาวฉูดฉาด
เกินไป (ศริศักด์ิ  สนทรไชย, 2548; เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด, 2553)  
 
อุปกรณ์ความปลอดภัย (safety equipments) 
 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ (2541) กล่าวว่า ผู้สูงอายุมักมีความหวาดระแวงและกังวลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยสูง จึงควรออกแบบให้สามารถสอดส่องดูแลได้ทั้งภายในและภายนิด ดังน้ันจึงเป็นสิ่ง
สําคัญในการพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุ โดยมีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปน้ี 
 อุปกรณ์การป้องกันภัย: ความปลอดภัยในบริเวณของโครงการควรมีความมั่นคงปลอดภัย
แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ โดยใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงไม่เป็นเหลี่ยมคม 
และหากเป็นไปได้ควรมีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในส่วนของห้องนํ้า ห้องพัก ส่วนราวมือจับ และระบบ
ล็อค จะต้องมีสภาพสมบรูณ์แข็งแรง สามารถใช้งานได้ง่าย และการติดต้ังธรณีประตูไว้ในระดับที่ตํ่า
ที่สุดและเป็นขอบโค้งมน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 นอกจากน้ีควรติดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ไว้กับโทรศัพท์ในแต่
ละเคร่ืองภายในห้องพัก หรือผู้สูงอายุควรมีโทรศัพท์ติดตัวไว้ตลอด (อนุชิต  ศิริกิจ, 2550) 
 อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้เสนอแนะให้สํานักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) จะ ต้อง
ปรับปรุงข้อมูลสรีระร่างกายกลุ่มผู้สูงอายุไทยให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ สําหรับข้อมูลสภาพความเป็นอยู่
ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถนําไปเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ได้ (ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, 2552)  
 
ระยะมาตรฐานท่ัวไปสําหรับผู้สูงอายุ 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 32 ระยะมาตรฐานการมอง 
 
 

 ระยะการมองของผู้ชายในขณะยืน 180 เซนติเมตร 

 ระยะการมองของผู้หญิงในขณะยืน 150 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงตู้ 90 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงของระดับขอบหน้าต่างล่าง 100 เซนติเมตร 

 ระยะการมองของผู้ชายในขณะน่ัง 120 เซนติเมตร 

 ระยะการมองของผู้หญิงในขณะน่ัง 120 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงของระดับขอบหน้าต่างล่างในห้องรับแขก 60 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 33 ระยะน่ังการมองจากภายใน และระยะยืนการมองจากภายใน 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
  

 ระยะความสูงของฝ้าเพดานอย่างน้อย 240 เซนติเมตร 

 ระยะการมองของผู้ชายในขณะยืน 180 เซนติเมตร 

 ระยะการมองของผู้หญิงในขณะยืน 150 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงตู้ 90 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงของระดับขอบหน้าต่างล่าง 100 เซนติเมตร 

 ระยะการมองของผู้ชายในขณะน่ัง 120 เซนติเมตร 

 ระยะการมองของผู้หญิงในขณะน่ัง 120 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงของระดับขอบหน้าต่างล่างในห้องรับแขก 60 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 34 ระยะมาตรฐานสําหรับราวจับ 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะความสูงจากพ้ืนถึงราวจับ 80 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ลูกนอนบันได 2.8 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ลูกต้ังบันได 1.5 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 35 ระยะมาตรฐานความสูงรั้ว 

 

 
 
ภาพที่ 36 ระยะมาตรฐานการมองทัศนียภาพภายนอก 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะความสูงร่มกันแดดภายนอกอาคาร 173 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงร้ัวภายนอกบ้านพักอาศัย 150 เซนติเมตร 

 ระยะช่องมองขณะน่ังใต้ต้นไม้ใหญ่ 120 เซนติเมตร 

 ระยะช่องมองขณะน่ังบนพุ่มไม้ 90 เซนติเมตร 

 ระยะมาตรฐานส่วนส่วนรับแขกสําหรับผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ 37 ระยะพ้ืนที่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่มาตรฐานสําหรับการวางชุดรับแขก 300 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากขอบโต๊ะรับประทานอาหารถึงผนัง 90 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ทางเข้า 90 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่บริการจากขอบโต๊ะรับประทานอาหารถึงหลังเก้าอ้ี 105 เซนติเมตร 
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 ระยะพื้นที่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
 

 
 
ภาพที่ 38 ระยะการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในส่วนรับแขกแบบที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 39 ระยะการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในส่วนรับแขกแบบที่ 2 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่มาตรฐานสําหรับการวางชุดรับแขก 300 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ทางเข้า 90 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ทางสัญจรระหว่างหลังเก้าอ้ีทํางานถึงหลังโซฟา 90 เซนติเมตร 
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 ระยะพื้นที่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 

 
 
ภาพที่ 40 ระยะการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในส่วนรับแขกแบบที่ 3 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่มาตรฐานสําหรับการวางชุดรับแขก 300 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ทางสัญจรระหว่างหลังโซฟาถึงตู้สูง 
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 ระยะมาตรฐานส่วนรับประทานอาหารสําหรับผู้สูงอายุ 
 

 
 
ภาพที่ 41 ระยะการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในส่วนรับประทานอาหารแบบ 6 ที่น่ัง 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่ระหว่างขอบโต๊ะรับประทานอาหารถึงผนังหรือตู้โชว์ 90 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ทางสัญจรระหว่างหลังเก้าอ้ีถึงผนัง 60 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่เลื่อนเก้าอ้ี 80 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่น่ังเก้าอ้ีรับประทานอาหาร 50 เซนติเมตร 
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 ระยะมาตรฐานส่วนรับประทานอาหารสําหรับ 4 ที่นั่ง 
 

 
 
ภาพที่ 42 ระยะการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในส่วนรับประทานอาหารแบบ 4 ที่น่ัง 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่ระหว่างขอบโต๊ะรับประทานอาหารถึงผนังหรือตู้โชว์ 90 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ระหว่างขอบโต๊ะรับประทานอาหารถึงส่วนทางสัญจร 75 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่เสริฟอาหารระหว่างขอบโต๊ะรับประทานอาหารถึงผนัง 105 เซนติเมตร 
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 ระยะมาตรฐานส่วนประทานอาหารสําหรับ 7-8 ที่นั่ง 
 

 

 
 
ภาพที่ 43 ระยะการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในส่วนรับประทานอาหารสําหรับ 7-8 ที่น่ัง 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่ระหว่างขอบโต๊ะรับประทานอาหารถึงผนังหรือตู้โชว์ 90 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ระหว่างขอบโต๊ะรับประทานอาหารถึงส่วนทางสัญจร 75 เซนติเมตร 
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ระยะพื้นที่การจัดวางแบบมีอ่างอาบน้ํา 
 

  

  
ห้องน้ําแบบที ่1 

 
ห้องน้ําแบบที ่2 

 
ภาพที่ 44 ระยะห้องนํ้าแบบที่ 1 และระยะห้องนํ้าแบบที่ 2 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่ความยาวมาตรฐานอ่างอาบนํ้า  155 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความกว้างมาตรฐานอ่างอาบนํ้า  82 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากผนังถึงก่ึงกลางโถอุจจาระ 45 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากก่ึงกลางโถอุจจาระถึงขอบอ่างล้างหน้า 40 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากขอบอ่างล้างหน้าถึงก่ึงกลางอ่างล้างหน้า 25 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากก่ึงกลางอ่างล้างหน้าถึงผนัง 50 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความยาวของห้องนํ้า 2  240 เซนติเมตร 
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 ระยะพื้นที่การจัดวางแบบมีอ่างอาบน้ํา 
 

 

 

 

  
ห้องน้ําแบบที ่3 

 
ห้องน้ําแบบที ่4 

 
ภาพที่ 45 ระยะห้องนํ้าแบบที่ 3 และระยะห้องนํ้าแบบที่ 4 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่ความกว้างมาตรฐานอ่างอาบนํ้า  82 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากผนังถึงก่ึงกลางโถอุจจาระ 45 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากก่ึงกลางโถอุจจาระถึงขอบอ่างล้างหน้า 40 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากขอบอ่างล้างหน้าถึงก่ึงกลางอ่างล้างหน้า 25 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากก่ึงกลางอ่างล้างหน้าถึงผนัง 50 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความกว้างของห้องนํ้า4 180 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความยาวมาตรฐานอ่างล้างหน้า 50 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความกว้างของห้องนํ้า3  210 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความยาวของห้องนํ้า3 240  เซนติเมตร 
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 ระยะพื้นที่การจัดวางแบบมีอ่างอาบน้ํา 
 

 

   
ห้องน้ําแบบที ่5 

 
ห้องน้ําแบบที ่6 

 
ภาพที่ 46 ระยะห้องนํ้าแบบที่ 5 และระยะห้องนํ้าแบบที่ 6 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่ความยาวมาตรฐานอ่างอาบนํ้า  155 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความกว้างมาตรฐานอ่างอาบนํ้า  82 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากผนังถึงก่ึงกลางโถอุจจาระ 45 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากก่ึงกลางอ่างล้างหน้าถึงผนัง 50 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างขอบอ่างอาบนํ้าถึงขอบอ่างล้างหน้า 75 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความกว้างอ่างล้างหน้าอย่างน้อย 45 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ ระหว่างกึ่งกลางท้ังสองอ่าง 75 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากก่ึงกลางโถอุจจาระถึงผนัง 55 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างขอบโถอุจจาระถึงขอบอ่างล้างหน้า 70 เซนติเมตร 
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 ระยะมาตรฐานห้องน้ํา 
 ระยะพ้ืนที่การจัดวางแบบมีส่วนอาบนํ้า 
 

 

 

 

  
ห้องน้ําแบบที ่1 

 
ห้องน้ําแบบที ่2 

   
ภาพที่ 47 ระยะห้องนํ้าแบบที่ 1 และระยะห้องนํ้าแบบที่ 2 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่ความกว้างมาตรฐานอ่างอาบนํ้า  82 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากผนังถึงก่ึงกลางโถอุจจาระ 45 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากขอบอ่างล้างหน้าถึงก่ึงกลางอ่างล้างหน้า 25 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากก่ึงกลางอ่างล้างหน้าถึงผนัง 50 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างขอบโถอุจจาระถึงขอบอ่างล้างหน้า 70 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความยาวส่วนอาบนํ้าในห้องนํ้าแบบที่1  120 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ส่วนอาบนํ้าในห้องนํ้าแบบที่2  90 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างขอบอ่างล้างหน้าถึงส่วนอาบนํ้า 85 เซนติเมตร 
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 ระยะพื้นที่การจัดวางแบบมีส่วนอาบน้ํา 
 

 
 
ภาพที่ 48 ระยะห้องนํ้าแบบที่ 3 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่ความกว้างมาตรฐานอ่างอาบนํ้า  82 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่จากผนังถึงก่ึงกลางโถอุจจาระ 45 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ความยาวส่วนอาบนํ้าในห้องนํ้าแบบที่ 1  120 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างขอบอ่างล้างหน้าถึงส่วนอาบนํ้า 85 เซนติเมตร 
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 ระยะมาตรฐานห้องนอน 
 

 
 
ภาพที่ 49 ระยะมาตรฐานห้องนอน 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างปลายเตียงนอนถึงตู้เสื้อผ้า 105 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างเตียงนอนถึงผนัง 45 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่ระหว่างปลายเตียงนอนถึงขอบหน้าต่าง 90 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างเตียงนอนถึงกึ่งกลางตู้เต้ีย 120 เซนติเมตร 

 
ระยะการใช้พ้ืนที่ตู้เต้ีย 100 เซนติเมตร 
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 ระยะพื้นที่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอน 
  

 

 

  
 
ภาพที่ 50 ระยะพ้ืนที่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอน 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างปลายเตียงถึงผนัง 90 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างเตียงถึงตู้เสื้อผ้า 105 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างเตียง  60 เซนติเมตร  

 ระยะพ้ืนที่สัญจรระหว่างปลายโต๊ะทํางานถึงปลายเตียง 75 เซนติเมตร 
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องค์ประกอบการจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องใช้บริการรถเข็น 
 การศึกษาข้อจํากัดของพ้ืนที่ใช้สอยและสัดส่วน ที่เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับผู้สูงอายุที่ต้องใช้บริการรถเข็น (การออกแบบภายในอาคารเพ่ือคนพิการ, 
2536) 
 สัดส่วนที่ใช้อ้างอิงทางลาด 
 

 
 
ภาพที่ 51 ภาพทางลาดภายในอาคาร และโดยรอบอาคาร 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะทางลาดสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 1200 เซนติเมตร 

 ระยะชานพักบนทางลาดสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 120 
เซนติเมตร 

 ระยะทางสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 900 เซนติเมตร 

 ระยะทางลาดสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 900 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 

B 

D 
C 

A 

ความชัน 1: 15 

ความชัน 1: 12 
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 สัดส่วนที่ใช้อ้างอิงราวจับและขอบกันตก 
 

 

  
 
ภาพที่ 52 ภาพสัดส่วนที่ใช้อ้างอิงราวจับและขอบกันตก 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะความสูงของราวจับและขอบกันตกสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน 
(Wheelchair) 73.8-90 เซนติเมตร 

 ระยะราวพักสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 38 เซนติเมตร 
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 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ภายในห้องน้ํา  
 

 

  
 
 
ภาพที่ 53 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ภายในห้องนํ้า 1 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะความสูงระดับสายตาของคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 117 
เซนติเมตร 

 เส้นระดับพ้ืน 

 ระยะเหมาะสมของคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อนสําหรับป้ายช้ีทาง 240 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงขอบล่างของการติดต้ังป้ายช้ีทาง 200 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงขอบบนของการติดต้ังป้ายช้ีทาง 240 เซนติเมตร 
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 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ภายในห้องน้ํา (ต่อ) 
 

 

  
 
ภาพที่ 54 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ภายในห้องนํ้า 2 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะความสูงระดับสายตาของคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 117.8  
เซนติเมตร 

 ระยะความสูงของป้ายหน้าห้อง 130 เซนติเมตร 

 ระยะล้อเลื่อน และที่วางขาสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน 50-70 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงที่วางแขนสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน 75 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงขอบบนของการติดต้ังป้ายประกาศ 150 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 55 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ภายในห้องนํ้า 3 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะความสูงในการติดต้ังราวจับในห้องส้วม 80-90 เซนติเมตร 

 รูปร่างของราวจับ และโถส้วม 90 เซนติเมตร 

 ระยะความสูงในการติดต้ังโถส้วม 45 เซนติเมตร 

 ระยะความยาวของที่น่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน 115 เซนติเมตร 
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 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ภายในห้องน้ํา (ต่อ) 
 

 

  
 
ภาพที่ 56 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ภายในห้องนํ้า 4 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะก่ึงกลางของโถส้วมถึงผนังห้องนํ้าด้านที่อยู่ใกล ้40 เซนติเมตร 

 ระยะก่ึงกลางของอ่างล้างมือถึงผนังในสุดของห้องนํ้า 125 เซนติเมตร 

 ระยะความยาวของห้องนํ้าสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 200 
เซนติเมตร 

 ระยะก่ึงกลางของโถส้วมถึงผนังห้องนํ้า 105 เซนติเมตร 

 ระยะความกว้างของห้องนํ้าสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน 150 เซนติเมตร 
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 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ภายในห้องน้ํา (ต่อ) 
 

 

  
 
ภาพที่ 57 สัดส่วนที่ใช้อ้างอิงภายในห้องนํ้า 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะห่างจากตาถึงปลายเท้า 70 เซนติเมตร 

 ระดับขอบบนกระจกส่องหน้า 160 เซนติเมตร 

 ระยะห่างจากปลายเท้าถึงโครงเท้าแขน 40-45 เซนติเมตร 

 ระยะขอบล่างของกระจกส่องหน้า 90 เซนติเมตร 

 ระยะขอบบนของอ่างล้างมือ 76 เซนติเมตร 
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 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ภายในส่วนรับประทานอาหาร 
 ขนาดโต๊ะอาหารและพ้ืนที่บริเวณโต๊ะอาหาร 
 

  
 
ภาพที่ 58 สัดส่วนอ้างอิงที่ใช้ ขนาดโต๊ะอาหาร 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะความกว้างน้อยสุดของโต๊ะกินข้าว 60 เซนติเมตร 

 ระยะความลึกของโต๊ะกินข้าวที่ผู้พิการสามารถสอดขาเข้าไปได้ 50 เซนติเมตร 

 ระดับความสูงของโต๊ะกินข้าวสําหรับผู้พิการ 75 เซนติเมตร 
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 สัดส่วนที่ใช้อ้างอิงภายในห้องจัดนิทรรศการ 
 ขนาดช่องทางและพ้ืนท่ีสําหรับเลี้ยว 
 

  
 
ภาพที่ 59 สัดส่วนที่ใช้อ้างอิงภายในห้องจัดนิทรรศการ 
ที่มา: Parker W. Russel, “Housing For The Elderly”, Time Saver Standard For 
Architects. 
 

 ระยะพ้ืนที่เลี้ยวแบบตัว U สําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 90 
เซนติเมตร 

 ระยะช่องทางสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 175 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่กลับตัวสําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 175 
เซนติเมตร 

 ระยะช่องทางคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 100 เซนติเมตร 

 ระยะพ้ืนที่เลี้ยวแบบ 90 องศา สําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 
90 เซนติเมตร 

 ระยะหมุนตัว 360 องศา สําหรับคนพิการน่ังเก้าอ้ีล้อเลื่อน (Wheelchair) 150 
เซนติเมตร 

 

I 
K 

M 
M 

F 
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ศูนย์สุขภาพ  
 พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน (2493) กล่าวว่า ศูนย์สุขภาพ เป็นการนําคํา 2 คํา 
มารวมเข้าด้วยกัน คือ ศูนย์+สุขภาพ หมายถึง จุดศูนย์รวมของการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  
 การออกแบบภายในโครงการศูนย์สุขภาพเป็นลักษณะที่คล้ายกับการก่ึงสโมสรที่เป็นการ
รวบรวมเอากิจกรรมการบริการ ที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพมารวมไว้ด้วยกัน ในปัจจุบันมีการ
กล่าวถึงการแพทย์ทางเลือกของนักวิชาการหลายท่านในลักษณะของการให้บริการทางการแพทย์ที่
ใกล้เคียงกัน มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีตัวอย่างของนายแพทย์แผนปัจจุบันสองท่านที่ให้แนวคิด
และความหมายของการแพทย์ทางเลือกไว้ชัดเจนมากคือ  การแพทย์ทางเลือกหมายถึงการรักษา
ความเจ็บป่วยด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่แผนปัจจุบัน แต่ถึงแม้ไม่ใช่วิธีของแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ก็
ได้อ้างอิงทฤษฎีการแพทย์แผนปัจจุบันหลายอย่าง เพียงแต่วิธีการปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนแพทย์แผน
ปัจจุบัน (วีรชาติ เลิศนิธิกุล, 2550) สอดคล้องกับ วิชัย โชควิวัฒน์ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า การแพทย์
ทางเลือก เป็นศาสตร์เพ่ือการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคนอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
 
โครงสร้างการบริหารงาน (Organization)  
 แพทย์  มีหน้าที่ตรวจรักษาและเย่ียมเยียน พูดคุยกับผู้ป่วย จ่ายงานไปยังผู้ทีเก่ียวข้อง  
 พยาบาล  มีหน้าที่จัดยา แจกยา ทําแผล วัดความดัน วัดไข้ อ่ืน ๆ ให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วย
และญาติ รับคําสั่งจากแพทย์ 
 นักบําบัด ทําหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนให้บริการ และให้บริการแก่ลูกค้า 
 ผู้จัดการ เป็นตําแหน่งที่สําคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้บริหารและดูแลทุกอย่างแทน
เจ้าของกิจการ เปรียบเสมือนเป็น CEO  
 หัวหน้าควบคุมดูแล ทําหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงานบริการและแม่บ้าน จัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาในการบริการต่าง ๆ  
 ผู้ควบคมและฝึกสอนพนักงาน ทําหน้าที่วางแผนและจัดหาผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ คอย
ควบคุมการเบิกของและอุปกรณ์รวมถึงการจัดฝึกอบรม 
 ผู้ควบคุมสินค้า ทําหน้าที่จัดหาและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
 พนักงานต้อนรับ ทําหน้าที่ ดูแล ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าที่มาใช้บริการและ
บุคคลภายนอก ทําหน้าที่ดูแลต้อนรับลูกค้า และคอยแนะนําบริการต่าง ๆ  
 การตลาดและประซาสัมพันธ์ ทําหน้าที่วางแผนงานการตลาดและดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดต่าง ๆ  
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 บัญชีและการเงิน ทําหน้าที่วางแผนการเงินทํางบประมาณต่าง ๆ ดูแลบัญชีและจัดทํา
รายงานทางการเงิน 
 พนักงานการเงิน ทําหน้าที่เก็บค่าบริการ และอื่น ๆ  
  แม่บ้าน ทําหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อย 
 

 
 
ภาพที่ 60  แสดงผังองค์กร  
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แพทย์ทางเลือก 
 กระทรวงสาธารณสุขปี (2545) การให้ความหมายและความครอบคลุมของการแพทย์
ทางเลือกในแง่ของศาสตร์เพ่ือการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์ของการแพทย์
ปัจจุบันน้ัน กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดไว้
เป็นศาสตร์3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของธาตุและสารชีวภาพใน
ร่างกาย ศาสตร์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
  1.1 สมุนไพรชนชาติต่าง ๆ  
  1.2 สูตรอาหารต่าง ๆ อาทิเช่น อาหารแมคโครไบโอติคส อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ 
และอาหารสูตรเฉพาะสําหรับผู้ป่วย 
  1.3 วิตามินบําบัด 
  1.4 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
  1.5 การล้างพิษ 
  1.6 สารชีวภาพอ่ืน ๆ เช่น โฮมีโอพาธี ไบโอ-โมเลคุลาบําบัด และการขับสารพิษ 

 
 

    
 
ภาพที่ 61 กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพ่ือปรับสมดุลของธาตุและสารชีวภาพในร่างกาย 
ที่มา: ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย, กลุ่มศาสตร์หรือเทคนคิของศาสตร์เพื่อปรบัสมดุลของธาตุและ
สารชีวภาพในร่างกาย,  เข้าถึงเมื่อ 6 มถิุนายน 2554, เขา้ถึงได้จาก 9http://soclaimon. 
ordpress.com/category/ku-emagazine) 
 
 2. กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของโครงสร้างร่างกายในส่วน
ของกระดูกและกล้ามเนื้อ ศาสตร์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
  2.1 การนวด ดัด และดึง ในแบบของวัฒนธรรมต่าง ๆ  
  2.2 การจัดกระดูกแบบจีน 
  2.3 การแพทย์จัดกระดูก 
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  2.4 ดุลยภาพบําบัด 
  2.5 การออกกําลังกายแบบต่าง ๆ เช่น โยคะ ช่ีกง และไท้เก๊ก 
  2.6 วารีบําบัด 

 
 

    
 

ภาพที่ 62 กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพ่ือปรับสมดุลของโครงสร้างร่างกายในส่วนของ
กระดูกและกล้ามเน้ือ 

ที่มา: ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย, กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของธาตุและ
สารชีวภาพในร่างกาย,  เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จากhttp://soclaimon.wordpress. 
com/category/ku-emagazine) 
 
 3. กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของพลังงานในร่างกายและ
ความสัมพันธ์กาย-จิต ศาสตร์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
  3.1 สมาธิในแบบของวัฒนธรรมต่าง ๆ  
  3.2 การเสริมสร้างพลังในวัฒนธรรมต่าง ๆ  
  3.3 การฝังเข็ม (Acupuncture) 
  3.4 การกดจุด (Reflexology) 
  3.5 ดนตรีบําบัด (Music Therapy) 
  3.6 สุคนธบําบัด (Aroma Therapy) 
  3.7 สนามแม่เหล็กบําบัด(Magnetic Field Therapy) 
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ภาพที่ 63 กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพ่ือปรับสมดุลของพลังงานในร่างกายและความ 

สัมพันธ์กาย-จิต 
ที่มา: ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย, กลุ่มศาสตร์หรือเทคนิคของศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของธาตุและ
สารชีวภาพในร่างกาย,  เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จากhttp://soclaimon.wordpress. 
com/category/ku-emagazine 
 
กรณีศึกษา 
 1. เสถียรธรรมสถาน 
 

 
 
ภาพที่ 64 ทัศนียภาพของเสถียรธรรมสถาน 
ที่มา: เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ, ทัศนียภาพของเสถียรธรรมสถาน,  เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 
2554, เข้าถึงได้จาก http://www.sdsweb.org/sdsweb/ 
 
  เสถียรธรรมสถาน ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้
ความอนุเคราะห์จาก “กองทุนเสถียรธรรม” คือส่งเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแผ่
ธรรมะ ได้เริ่มต้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะเด็ก สตรีและนักบวช ต้ังแต่ปีพ.ศ. 
๒๕๓๑ เพ่ือแบ่งปันความสุข สงบเย็นต่อเพ่ือนมนุษย์ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากปัญหา 
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โดยใช้หลักพุทธธรรมนําสังคม เมื่อแรกก่อต้ัง เสถียรธรรมสถาน พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อ
ปัญญานันทภิกขุ) ได้เมตตามอบธรรมพร แด่เสถียรธรรมสถาน ใจความตอนหนึ่งว่า “สถานที่น้ี ผู้
จัดสร้างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแพร่ธรรมะ แก่คนที่ยังไม่รู้ 
ไม่เข้าใจ หรือคนที่รู้ที่เข้าใจแล้ว แต่ยังไม่ก้าวหน้า ก็มาพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น เพราะการมีธรรมะเป็น
เร่ืองจําเป็นสําหรับชีวิต ชีวิตที่มีธรรมเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่ขาดธรรมะเป็นชีวิตที่บกพร่อง” 
(เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ, 2551) 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพ่ือนมนุษย์ สามารถนําธรรมะ
ไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจําวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ 
  2. เพ่ือสาธิตการทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมนําสังคม 
  3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้มาทําแบบฝึกหัดร่วมกัน 
ในการให้และ การรับ ผ่านการทํางานเพ่ือสังคม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อ่ืน 
  ธรรมชาติบําบัด คือ ศาสตร์แห่งการเยียวยาร่างกายและจิตใจ พร้อมกับสร้างความ
สมดุลให้กับชีวิต..." แก่นของธรรมชาติบําบัดน้ัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริโภคเท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึง
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ของคน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนน้ันต้องเร่ิมจากภายในจิตใจก่อนที่จะขยายออกไปภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 65 บรรยากาศโดยรอบของเสถียรธรรมสถาน 
ที่มา: เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ, บรรยากาศโดยรอบของเสถียรธรรมสถาน, เข้าถงึเมื่อ 6 
มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.sdsweb.org/sdsweb/ 
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  (SWOT Analysis)  
  S = Strengths คือ จุดแข็ง  
  1. มีความสงบ ร่มเย็นของพ้ืนที่ 
  2. มีพ้ืนที่สําหรับจอดรถ 
  3. มีการใช้พ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง 
  W = Weaknesses คือ จุดอ่อน 
  ตัวอาคารถูกแบ่ง ค่อนข้างไกลออกจากกัน ยากต่อการทํา กิจกรรม 
  O = Opportunities คือ โอกาส 
  1. ที่ต้ังโครงการใหญ่ มองเห็นง่าย 
  2. ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
  3. สามารถขยายกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการได้อีกมากมาย 
  T = Threats คือ อุปสรรค 
  การเดินทางเข้าสู่โครงการค่อนข้างลําบาก 
 2. บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบําบัด 
  เป็นศูนย์ที่เน้นการรักษาผู้ป่วยวิธีใหม่ ๆ ที่สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจาก
การแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเน้นการใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียว น่ันคือ “การรักษาแนวธรรมชาติ
บําบัด” ซึ่งจะช่วยลดข้อเสียบางประการของการใช้ยา (บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ,2542) 
  ภายในศูนย์ธรรมชาติบําบัด บัลวี จะแบ่งส่วนบริการ เป็น 6 ส่วน คือ คลินิกธรรมชาติ
บําบัด ศูนย์สุขภาพ ร้านค้ากายกับใจ และโปรแกรมทัวส์ ที่เปิดให้บริการหลายรูปแบบกับบุคลลทั่วไป
และสมาชิก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 66 บรรยากาศโดยรอบของบัลวี ศูนย์ธรรมชาติบําบัด 
ที่มา: บัลวี,  ศนูย์ธรรมชาติบาํบัด, เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2554,  เข้าถึงได้จากhttp://www.balavi. 
com/index_th.asp 
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  SWOT Analysis 
  S = Strengths คือ จุดแข็ง 
  1. มีกิจกรรมให้เลือกมากมาย 
  2. มีการรักษาทั้งแบบแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 
  W = Weaknesses คือ จุดอ่อน 
  1. ไม่มีพ้ืนที่สีเขียว 
  2. ตัวอาคารมีสเต็ป ค่อนข้างเยอะ 
  3. มีพ้ืนที่จอดรถน้อย 
  4. บรรยากาศในการทํากิจกรรม ค่อนข้างแคบ ไม่ปลอดโปร่ง 
  O = Opportunities คือ โอกาส 
  1. เป็นธุรกิจสุขภาพทางเลือกที่มีโอกาสขยายธุรกิจต่อไป 
  2. บริเวณรอบข้างไม่เป็นอันตราย 
  T = Threats คือ อุปสรรค 
  1. ตัวอาคารไม่โดดเด่น มองเห็นลําบาก 
  2. การเดินทางเข้าสู่อาคารค่อนข้างลําบาก 
 3. เรนโบว์ อโรคยา Rainbow Arokaya  
  เป็นศูนย์สุขภาพบําบัดแบบองค์รวมและแพทย์ทางเลือกที่มี ช่ือเสียงระดับโลก 
รักษาพยาบาลเฉพาะทางในการป้องกันและบําบัดโรค เพ่ือสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ผาสุกอย่างยืนยาว มี
การผสมผสานองค์ความรู้ตะวันออกและองค์ความรู้ตะวันตกตลอดจนการแพทย์ทางเลือกที่ดีที่สุด 
เพ่ือให้ในบริการที่ดีและมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสุขภาพที่ของคุณ (โรงแรมเรนโบว์ 
อโรคยา โฮลิสติก เฮลท์ พาราไดส์, 2553) 
 

 

    
 

ภาพที่ 67 บรรยากาศโดยรอบของ เรนโบว์ อโรคยา 
ที่มา: โรงแรมเรนโบว์ อโรคยา โฮลสิติก เฮลท์ พาราไดส ์, บรรยากาศโดยรอบ, เข้าถึงเมื่อ 6 มถิุนายน 
2554, เขา้ถึงได้จากhttp://www.hotelsthailand.com/thailand/chachoengsao/rainbow-
arokaya-holistic-health-paradise.html) 
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  SWOT Analysis 
  S = Strengths คือ จุดแข็ง 
  1. เป็นการบําบัดแบบองค์รวม 
  2. มีสาขาและสถานที่ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด 
  3. มีวิวัฒนาการล้ําสมัย มาใช้ในการบําบัด  
  W = Weaknesses คือ จุดอ่อน 
  1. ราคาค่อนข้างสูง 
  2. สภาพอาคารไม่โล่ง มีพ้ืนที่สีเขียวน้อย 
  O = Opportunities คือ โอกาส 
  1. เป็นธุรกิจที่สามารถขยายต่อไปในอนาคตได้อีก 
  2. การเข้าถึงโครงการง่าย สะดวกสําหรับคนในเมืองใหญ่ 
  T = Threats คือ อุปสรรค 
  1. ตัวอาคารไม่น่าสนใจ 
  2. กิจกรรมในโครงการค่อนข้างน้อยและเฉพาะกลุ่ม เท่าน้ันทําให้คนภายนอก ยังไม่
เข้าใจถึงการบําบัดที่ทันสมัยมากเกินไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กรอบแนวคิดและสมมติฐานสําหรับการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 68 โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวที่ใช้ในการศึกษา 
 

ลูกปัดภาคใต้ 
(South beads) 

1. ประวัติความเป็นมา 
 (History) 
2. รูปธรรม (Tangible) 
3. นามธรรม (Intangible) 
 

ตัวแปรควบคุม (User) 
1. ลักษณะส่วนบุคคล  
 (personal  

 characteristics) 
2. ความเชื่อและทัศนคติ  
 (Belief & Attitude)  
3. พฤติกรรมผู้สูงอายุ  
 (Behavior of the elderly) 
4. พฤติกรรมผู้ให้บริการ  
 (Provider behavior) 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
(Physical environment) 
1. ประโยชน์ใช้สอย 
 (Usefulness) 
2. องค์กร (Organization) 
3. กรณีศึกษา (Case study)  
4. ทฤษฎีการออกแบบ  
 (Design theory) 
5. การวิเคราะห์พ้ืนท่ีในการ 
 ออกแบบ 
 (Regional analysis of the  

 design)  

ศูนย์ สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
(HEALTH    CENTER FOR 

THE ELDER) 
1. โปรแกรมการออกแบบ  
 (Program design) 
2. ผังแสดงความสัมพันธ์ 
 (Flow chart) 
3. แนวความคิดในการออกแบบ 
 (Concept design)  
4. การจัดพ้ืนท่ี (Zoning)  
5. ผังรวม (Master plan) 
6. แปลนฝ้าและแปลนไฟฟ้า  
 (Reflected Ceiling &  

 Electrical)  
7. รูปด้าน (Elevation) 
8. ทัศนียภาพภายใน   
 (Perspective interior  

 design) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรุป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยได้สรุปตัวแปรที่

ใช้ในการศึกษาทุกตัว เป็นกรอบแนวความคิดและสมการทดสอบสมมติฐานช้ีให้เห็นว่า ทฤษฎีและ

แนวความคิดต่าง ๆ จากนักวิชาการ ที่เกี่ยวกับลูกปัดภาคใต้ มีประเด็นดังน้ี ประวัติความเป็นมาของ
ลูกปัด ได้แก่ ยุคทอง และยุคการค้า รูปธรรม ได้แก่ ลวดลาย รูปทรง สีสัน วิธีการทํา และวิธีการร้อย
ลวดลายลูกปัด นามธรรม ได้แก่ ความเช่ือของคนเก่ียวกับลูกปัด 
 รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคล ความเช่ือและทัศนคติ ปัจจัยทางพฤติกรรม ทฤษฎีการออกแบบ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในบทต่อไปผู้วิจัยจะได้
นําเสนอระเบียบวิธีวิจัยต่อไป 
 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



75 

 
 

บทที่ 3 
 

ระเบยีบวิธีการวิจัย 
 

ความนํา 
 จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ปัจจัยความเช่ือและทัศนคติของผู้สูงอายุ รวมถึงปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้สูงอายุ โดยแบ่งข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวข้องในประเด็นเรื่อง การศึกษา
เรื่อง การศึกษาลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้การวิจัยดําเนินไป
ตามข้ันตอนและถูกต้องตามระเบียบวิธีการ 
 2. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ ทําการศึกษาข้อมูลจากวารสาร 
เอกสาร ตํารา บทความจากอินเตอร์เน็ต และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อจากน้ันวางแผนการเข้าถึงสถานท่ี 
และสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา แล้วทําการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือนํามารายงาน 
 3. สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล 
 4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และจากการสังเกต 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาปรับปรุง พัฒนากระบวน การ
ออกแบบวางแผนจัดการ และพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพในศูนย์สุขภาพได้อย่างเหมาะสมและน่า
อยู่สําหรับผู้สูงอายุ  
 6. สรุปผลและรายงานการวิจัย  
 
แนวทางการวิจัย 
 จากกรอบแนวความคิดสมมติฐานและแบบจําลองการที่ได้นําเสนอมาแล้ว ผู้วิจัยได้
ดําเนินการวิจัยเรื่องน้ีมีแนวทางในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. แนวทางเชิงปริมาณ (quantitative approach): ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จากผู้สูงอายุที่เลือกใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์
ทางเลือกแบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ในกรอบแนวความคิดทุกตัว และเมื่อได้ข้อมูล
มาแล้วจะทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณาต่อไป 
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 2. แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach):  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ในประเด็นเร่ือง การออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
โดยมีปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความเช่ือและทัศนคติ ปัจจัยทางพฤติกรรม และความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่มีความเก่ียวข้องกับการออกแบบศูนย์สุขภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก
ผู้สูงอายุ จํานวน 10 คน ที่เลือกใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร 
ในกรุงเทพมหานคร  
  
ประชากรเป้าหมาย  
 1. ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ:  ผู้สูงอายุที่เลือกใช้บริการสปอร์ตคลับ
ช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานคร โดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 200 ราย 
 2. ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยครั้งน้ี ผู้ วิจัยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้าหมาย คือผู้สูงอายุที่เลือกใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์
ทางเลือกแบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน 
 
การสุ่มประชากรตัวอย่าง  
 จากกรอบแนวความคิดสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเร่ืองน้ีมีแนวทางในการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. แนวทางเชิงปริมาณ (quantitative approach): ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ที่เลือกใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือก
แบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานคร โดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 ราย โดยใช้
เทคนิควิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน ดังน้ี   
  1.1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือก สปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์
ทางเลือกแบบครบวงจร ภายในกรุงเทพมหานคร 5 แห่งได้แก่ 1.บัลวลี ศูนยูธรรมชาติบําบัด 2. 
เสถียรธรรมสถาน 3. เรนโบว์ อโรคยา 4.แบงคอค เมดิเพล็กซ์ 5.ศูนย์สุขภาพ ตรัยยา 
  1.2 วิธีการสุ่มแบบโควต้า  หลังจากที่ได้ทําการสุ่มแบบเจาะจงให้ได้สถานที่ของ
สปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ภายในกรุงเทพมหานครจํานวน 5 แห่ง 
โดยเลือกผู้สูงอายุที่ใช้วิธีบําบัดแบบแพทย์ทางเลือก หรือธรรมชาติบําบัด หลังจากน้ันจึง กําหนด
สัดส่วนผู้สูงอายุที่ใช้บริการสถานบริการไว้ล่วงหน้า แห่งละ 40 คนในสัดส่วนของสถานบริการที่
เท่ากัน จนได้ครบจํานวน 200 คน 
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 2. แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach):  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ในประเด็นเร่ือง การออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความเช่ือและทัศนคติ ปัจจัยทางพฤติกรรม เพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้สูงอายุ จํานวน 10 คน ที่เลือกใช้บริการสปอร์ต
คลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การสุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการแบบ บอลล์หิมะ 
(snowball sampling) ใช้ในกรณีที่หน่วยที่จะศึกษายากต่อการเข้าถึง หรือที่ไม่ทราบพฤติกรรมของ
เขาที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ซึ่งผู้วิจัยต้องการให้ได้จํานวนอย่างน้อย 10 คน  
 ในกลุ่มประชากรท่ีสุ่มตัวอย่างมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู้วิจัยจะต้องหาตัวอย่างแรกให้
ได้ โดยเริ่มจากผู้สูงอายุ ที่เลือกใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร 
ในกรุงเทพมหานครบ่อยคร้ัง และให้ช่วยแนะนําว่ามีผู้สูงอายุใครบ้าง ผู้วิจัยจึงเข้าไปสัมภาษณ์เจาะลึก
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ มีคุณสมบัติที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาให้ได้อีก 1 คน 2 คน 3 คน 
หรือมากกว่า  
 ผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลจากบุคคลแรกให้ครบถ้วนตามท่ีต้องการ แล้วจึงเก็บข้อมูลจาก
บุคคลชุดที่สองให้ครบถ้วน   และทําเช่นน้ีไปทุกชุดจนครบตามท่ีต้องการ  จํานวน 10 คน  
 
ตารางที่ 1 อาชีพ เพศ และอายุของประชากรเป้าหมายในการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้สูงอายุที่เลือกใช้บริการ

สปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพก่อนเกษียณ เพศ อายุ 

นักธุรกิจ หญิง 63 

แม่บ้าน หญิง 61 

ค้าขายผ้าส่งออก หญิง 60 

อาจารย์พิเศษ ชาย 62 

หมอ ชาย 65 

ขายที่ดิน หญิง 64 

แม่บ้าน หญิง 61 

อาจารย์พิเศษ ชาย 64 

เภสัชกร ชาย 61 

การไฟฟ้า ชาย 64 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 78 

 ประชากรเป้าหมายที่สัมภาษณ์ตามตาราง 3.1 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ประชากรผู้สูงอายุที่
เลือกใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 10 คน ประกอบอาชีพนักธุรกิจ แม่บ้าน ค้าขายผ้าส่งออก อาจารย์พิเศษ หมอ ขายที่ดิน 
แม่บ้าน อาจารย์พิเศษ เภสัชกร การไฟฟ้า ประชากรกลุ่มน้ีมีอายุตํ่าสุด 60 ปี อายุสูงสุด 65 ปี  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เลือกใช้เคร่ืองมือในการจัดเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการเก็บข้อ 
มูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ   
 1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ: การจัดเก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมายโดยแบ่งข้อ
คําถามออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้   
  การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเคร่ืองมือ: ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างพัฒนา
รายการข้อความ/ข้อคําถาม และได้นําไปทดสอบกับประชากรเป้าหมายว่า สามารถสื่อความได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งข้อมูลตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งถ้าพบว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขก่อนเพ่ือนําไปใช้ได้จริง  ซึ่งขอคําถามที่ได้มาน้ันได้อ้างอิงจาก การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของ
ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัย เพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  ของ ศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่งเกษร เพ่ือนํามาแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับศูนย์
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ดังน้ี 
  ความเช่ือและทัศนคติ                                                         
  1. ท่านเช่ือมั่นว่าการน่ังสมาธิ จะทําให้ร่างกายและจิตใจรู้สึกผ่อนคลาย 
  2. ท่านเช่ือมั่นว่าการฟังธรรม จะทําให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย 
  3. ท่านคิดว่าช่องว่างระหว่างวัยกับการทํากิจกรรมร่วมกัน มีผลกระทบต่อท่าน 
  4. ท่านเช่ือว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ดี ขึ้นอยู่กับการมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นสําคัญ 
  5. การสนทนา แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพ่ือนวัยเดียวกันทําให้ท่านมีความสุข  
  พฤติกรรม 
  1. ท่านรู้สึกมีความสุข เมื่อได้ทํากิจกรรมกับลูกหลาน   
  2. ท่านรู้สึกโมโห หรือหงุดหงิดง่าย                
  3. ท่านมีปัญหาเร่ืองหลงลืม                                          
  4. ท่านพบแพทย์บ่อยแค่ไหน                                
  5. ท่านเคยได้รับอุบัติเหตุจากการ ออกกําลังกายบ้างหรือไม่ 
  6. ท่านออกกําลังกายบ้างหรือไม่ 
  7. ท่านมีงานอดิเรกบ้างหรือไม่ 
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  ด้านทําเลที่ต้ัง 
  1. ศูนย์สุขภาพที่ดี ควรต้ังอยู่แถบชานเมืองเน่ืองจากมีอากาศบริสุทธ์ิ 
  2. ศูนย์สุขภาพที่ดีควรอยู่ใกล้วัด และชุมชนที่อยู่อาศัย 
  3. ศูนย์สุขภาพที่ท่านใช้บริการต้องอยู่ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก 
  ด้านราคา  
  1. ท่านเต็มใจจ่ายค่าบริการแพงหากศูนย์สุขภาพทําให้ท่านมีความพึงพอใจ 
  2. ท่านมักจะไปใช้บริการศูนย์สุขภาพที่มีการลดราคาค่าบริการ 
  3. ท่านคิดว่าการใช้บริการศูนย์สุขภาพที่มีราคาแพง จะทําให้ท่านมีความสุข 
  4. หากจะต้องไปใช้บริการศูนย์สุขภาพ ท่านจะพิจารณาค่าบริการเป็นอันดับแรก  
  ด้านประโยชน์ใช้สอย 
  1. ห้องนํ้าที่มีขนาดใหญ่ ทําให้ท่านรู้สึกดี 
  2. ท่านต้องการห้องพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 
  3. ท่านต้องการ มีเก้าอ้ีพนักพิงน่ังสบาย 
  4. พ้ืนที่ใช้สอย ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ 
  5. พ้ืนที่ใช้สอย ควรให้เหมาะสมกับกิจกรรมของศูนย์สุขภาพ 
  ด้านการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  
  1. ห้องนํ้าควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ 
   (ราวจับห้องนํ้า พ้ืนหยาบ พลาสติกกันลื่น) 
  2. ท่านคิดว่าปุ่มฉุกเฉินควรมีไว้ในห้องพัก 
  3. ท่านคิดว่ากล้องวงจรปิดเป็นสิ่งจําเป็น 
  4. ศูนย์สุขภาพจําเป็นต้องมีอาคารฉุกเฉิน (แผนกฉุกเฉิน) 
  โดยค่าระดับของคะแนนที่ใช้กับตัวแปร (1) ความเชื่อและทัศนคติเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
และ (2) การออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ มีรายละเอียดในการให้คะแนนดังน้ี 
  คะแนน 0 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
  คะแนน  1-3 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
  คะแนน  4-5 หมายถึง เฉย ๆ  
  คะแนน 6-7 หมายถึง เห็นด้วย 
  คะแนน 8-10 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ: การวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก พร้อมทั้งสังเกต
และสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธีหน่ึงที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุที่
เลือกใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานคร จาก
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การแนะนําของผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
รายละเอียดและลึกซึ้งตามวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์และสังเกตด้วยตนเอง ซึ่งได้ขอ
อนุญาตใช้การเทปบันทึกเสียงและภาพ และใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณรายละ 1-2 ช่ัวโมง ตาม
วัตถุประสงค์การศึกษา ในประเด็นดังต่อไปน้ี  
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพก่อนเกษียณ รายได้ การศึกษา ศาสนา 
จํานวนสมาชิกในบ้านและสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 
  2. ความเช่ือและทัศนคติของผู้สูงอายุ ในการเลือกสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ 
  3. ปัจจัยทางพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ได้แก่ พฤติกรรมภายใน คือสภาพจิตใจ และ
พฤติกรรมภายนอก คือ สุขภาพร่างกาย พร้อมทั้งการใช้ชีวิตประจําวัน 
  4. การออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพ ส่วน
การสังเกตและสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยตนเองของผู้สูงอายุที่เลือกใช้บริการสปอร์ตคลับช้ันนํา หรือศูนย์
แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานครเป็นประจํา ในประเด็นข้อคําถามดังต่อไปน้ี       
   4.1 ศูนย์สุขภาพในฝันของท่านเป็นแบบไหน แล้วเพราะเหตุใด 
   4.2 ราคาค่าจ่ายในการใช้บริการของศูนย์สุขภาพแต่ละเดือนที่ท่านต้องการ ราคา
ประมาณเท่าไหร่ แล้วเพราะเหตุใด     
   4.3 ท่านต้องการให้ศูนย์สุขภาพในฝันต้ังอยู่ที่ไหน แล้วเพราะเหตุใด 
   4.4 ท่านเดินทางไปศูนย์สุขภาพกับใคร แล้วเพราะเหตุใด 
   4.5 เวลาที่ท่านเดินทางไปศูนย์สุขภาพท่านเดินทางมาอย่างไร แล้วเพราะเหตุใด 
   4.6 ส่วนใหญ่เมื่อท่านไปศูนย์สุขภาพ ท่านใช้บริการส่วนไหนมากที่สุด แล้วเพราะ
เหตุใด 
   4.7 เฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์สุขภาพที่ท่านใช้เป็นประจําคือช้ินไหนบ้าง แล้ว
เพราะเหตุใด 
   4.8 ท่านชอบเฟอร์นิเจอร์แบบน่ังพ้ืนหรือนั่งแบบต่ัง แล้วเพราะเหตุใด 
   4.9 วัสดุและสีของเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านชอบเป็นแบบไหน แล้วเพราะเหตุใด 
   4.10 ท่านชอบวัสดุปูพ้ืนแบบไหน แล้วเพราะเหตุใด 
   4.11 ท่านมีความต้องการเคร่ืองอํานวยความสะดวก ภายในศูนย์สุขภาพอะไรบ้าง 
   4.12 ท่านมีความต้องการความปลอดภัยแบบไหนในศูนย์สุขภาพ แล้วเพราะเหตุใด 
   4.13 ท่านอยากให้ศูนย์สุขภาพมีส่วนออกําลังกายอะไรบ้าง   
   4.14 ท่านต้องการเสนอแนะเพ่ิมเติมอะไรบ้าง 
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   4.15 การเข้ารับบริการของท่านใน สปอร์ตคลับ หรือศูนย์สุขภาพในแต่ละครั้ง
ท่านได้ทํากิจกรรมอะไรบ้าง แล้วแต่ละกิจกรรมใช้เวลาเท่าไหร่ อย่างไร 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดย
ได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 คน รายละเอียดดังที่ได้แสดงไว้แล้วในตารางที่ 3.1 
หลังจากน้ัน ผู้วิจัยได้ทําการถอดเทปการสัมภาษณ์โดยแยกตามประเด็นหรือหัวข้อตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย โดยได้ทําการบูรณาการความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันในประเด็นตัวแปรเดียวกัน 
มาเขียนบรรยายถึงลักษณะ ความสําคัญ ความเช่ือ พฤติกรรม และประโยชน์ใช้สอยเก่ียวกับศูนย์
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ทั้งน้ีในประเด็นที่เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ทําการบรรยาย
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกัน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หลังจากที่เก็บรวบรวมจากสภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยได้
ทําการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และนําไปป้อนข้อมูลในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง
จะได้นําไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ที่ประกอบไปด้วย จํานวน 
ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสุงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยตัวแปรที่แสดงค่าเฉลี่ยผู้วิจัยได้ทํา
การกําหนดเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลผลดังน้ี 
 คะแนน 0 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 คะแนน 1.00-3.25 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
 คะแนน 3.26-5.50 หมายถึง เฉย ๆ  
 คะแนน 5.51-7.75 หมายถึง เห็นด้วย 
 คะแนน 7.76-10.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 เมื่อได้ทําการสัมภาษณ์เชิงปริมาณ 200 ราย และการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 10 คน จน
ครบแล้วจึงทําการหาค่าเฉล่ียร้อยละ จากน้ันจึงดูความต้องการหรือความพึงพอใจที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เพ่ือ นําไปสรุปในบทที่ 5 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะห์ ความหมาย ประวัติความเป็นมา รูปธรรม และนามธรรม 
ของลูกปัดภาคใต้ 

 
ความนํา 
 ในบทน้ีผู้วิจัยนําเสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ซึ่งครอบคลุมทุกตัวแปรได้แก่ 1. 
ประวัติความเป็นมาของลูกปัด ได้แก่ ยุคทอง และยุคการค้า 2. รูปธรรม ได้แก่ ลวดลาย รูปทรง สีสัน 
วิธีการทํา และวิธีการร้อยลวดลายลูกปัด 3. นามธรรม ได้แก่ ความเช่ือของคนเก่ียวกับลูกปัด ซึ่งนํามา
วิเคราะห์เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบ ดังน้ี 
 
วิเคราะห์ความหมายและความสําคัญของลูกปัด 
 “ลูกปัด” หมายถึง วัตถุที่มีลักษณะเป็นเม็ดมีรูตรงกลางสําหรับร้อยด้ายหรือเชือก เป็น
ลักษณะของการนําวัตถุเล็ก ๆ หลายเม็ดมาร้อย เป็นเอกลักษณ์เบ้ืองต้นที่บ่งบอกความเป็นลูกปัด โดย
ได้แนวความคิดจากการร้อยสายสร้อยแบบง่าย ๆ มาออกแบบผังอาคารให้เป็นลักษณะเป็นลักษณะ
ทรงกลม รวมถึงการนําวิธีตัดเฉือนอาคารเพ่ือให้เกิดช่องว่างทําให้อากาศไหลผ่าน  
 
วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของลูกปัด 
 เกือบจะทุกแห่งหนบนโลกล้วนมีลูกปัด และแต่ละแห่งก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ที่
คล้ายเห็นจะเป็นการเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น จึงได้ศึกษายุคสมัยที่มีความรุ่งเรืองในลูกปัดหินแร่
และลูกปัดแก้วหลอม ด้วยกัน 2 ยุค ดังน้ี 
 ยุคทอง ยุคทองของลูกปัดโลก ยุคที่ลูกปัดมีความหลากหลายและเป็นที่นิยมสูงสุด 
ปรากฏหลักฐานการผลิตลูกปัดหินและลูกปัดแก้วจํานวนมาก  
 ยุคการค้า ในช่วงนับต้ังแต่ 2,500 ปีเป็นต้นมา เกิดความนิยมในลูกปัดแก้วเป็นอย่างมาก 
มีเหตุผลมาจากอิทธิพลสําคัญของสถานีการค้า เป็นผลให้ลูกปัดแก้วของชาวกรีก - โรมัน - เอเซียไม
เนอร์ได้แพร่กระจายเข้าสู่อินเดียและส่งต่อมายังสุวรรณภูมิในรูปของการค้าและการติดต่อทาง
วัฒนธรรม  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 83 

 แสดงให้เห็นว่า ยุคทอง และ ยุคการค้า มีความรุ่งเรืองของลูกปัดหินแร่ และ ลูกปัดแก้ว
หลอมมากที่สุด จึงนําวิวัฒนาการ รูปแบบ กรรมวิธี หรือแม้กระทั่งความเช่ือของยุคน้ันมาใช้ในการ
ออกแบบ 
 
วิเคราะห์รูปทรงและวิธีการร้อยลวดลายลูกปัด  
 จากการพบลูกปัด สามารถจําแนกรูปแบบได้ประมาณ 41 แบบ ซึ่งนําจํานวน 41 แบบมา
แทนค่าจุด ของการออกแบบผังอาคาร ในลักษณะวงกลม แล้วจึงนําวิธีการร้อยลูกปัดแบบยึดแน่นข้ัน
พ้ืนฐาน มาใช้ร้อยลูกปัด 41 เม็ดให้เช่ือมต่อกัน 
 
วิเคราะห์ลวดลาย  
 ลูกปัดมีลวดลสบมากมายหลากหลายรูปแบบ เมื่อนํามาวิเคราะห์ถึงลักษณะของลายที่
เกิดขึ้น สามารถแยกประเด็นได้ดังน้ีกล่าว 
 

 

   
 
ภาพที่ 69 ลวดลายของลูกปัด 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
 
 จากน้ันจึงนําลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกปัดแต่ละประเภทมาเปรียบเปรยให้มี
ความหมายที่เหมาะสมกัน แล้วจึงนําลวดลายเฉพาะที่ได้มาออกแบบในแต่ละอาคารต่อไป 
 
วิเคราะห์สีสัน 
 แบ่งเป็น 9 เฉดสีหลัก เพ่ือนํามาใช้ออกแบบตกแต่งภายใน โดยใช้สีเป็นตัวกําหนด
จิตวิทยา ของผู้สูงอายุในการรับรู้ ที่แตกต่างกัน 
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ภาพที่ 70 เฉดสีของลูกปัด 
 
วิเคราะห์วิธีการทําลูกปัด 
 เป็นการผ่านกรรมวิธีความร้อนทุกกรรมวิธี เพ่ือให้เน้ือแก้วน้ันมีความเหนียว สามารถ
สร้างลวดลายได้ตามต้องการ นํามาใช้ในส่วนของวัสดุที่เป็นเน้ือเดียวกัน ไม่มีรอยต่อ มีความปลอดภัย 
ซึ่งวัสดุที่นํามาใช้คือ งานเทอร์ราซโซ เป็นเทคนิคการตกแต่งพ้ืนผิวที่ให้ความเรียบเนียน ไร้รอยต่อ 
และให้คุณสัมผัสอิสระในการดีไซด์อย่างไม่จํากัด ทั้งลวดลาย สีสัน ขนาดและรูปทรง จากส่วนผสม
หลัก ปูนซีเมนต์ขาว ร่วมด้วยหินเกล็ด และสีผสมซีเมนต์ ที่คุณเลือกผสมผสานได้ตามต้องการ จึง
สามารถสร้างลวดลาย และสีสันที่หลากหลาย หรืออาจประยุกต์ใช้วัสดุชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างสรรค์งาน
ที่แตกต่าง เช่น การเลือกใช้ วัสดุผสมซีเมนต์ โดยเสือ แคลไซด์สําหรับงานเทอร์ราซโซ ซึ่งเป็นวัสดุ
ผสมที่มีความละเอียด สีขาว เพ่ือสร้างสรรค์งานเทอร์ราซโซมวลละเอียดหรือฟินาซโซ (FINAZZO) ที่
ให้ความงามของเน้ือหินเนียนละเอียด 
 
วิเคราะห์ความเช่ือของคนเก่ียวกับลูกปัด 
 ลูกปัด มีความเร้นลับมากกว่าเร่ืองราวของหินสี และลูกปัดสวย ๆ เพ่ือเรียงร้อยเป็น
เครื่องประดับเท่านั้น   เพราะลูกปัดถือเป็น "ศาสตร์" ที่เปิดแนวคิดทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
สอดคล้องไปกับวิถีแห่งธรรมชาติ และการรู้จักนําพลังแห่งธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวเอง  
 จากการวิเคราะห์ความเช่ือของคน ที่มีความศรัทธาลูกปัด แบ่งเป็น 6 ประเภท และเมื่อ
นําลักษณะสําคัญของลูกปัดต่าง ๆ มาเปรียบเทียบความเช่ือ สามารถแยกประเด็นออกมาดังน้ี 
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ภาพที่ 71 ความเช่ือของลูกปัดแต่ละประเภท 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
 
KEY WORD 
 จากการศึกษา เอกลักษณ์ของลูกปัดภาคใต้ ผู้วิจัยพบว่า ลูกปัดมีความงามอยู่ 2 รูปแบบ
คือ 1) งามด้วยตัวของลูกปัดแต่ละเม็ด ซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมของความร้อนผสมผสานกับภูมิ
ปัญญา ความเช่ือ จนได้ถูกรังสรรค์ออกมาเป็นลวดลายท่ีงดงาม 2) งามจากการนําเม็ดลูกปัดทีละเม็ด
หลายรูปแบบมาเรียงร้อยจนเกิด ลวดลายด้วยวิธีการใช้เชือก หรือด้าย ร้อยเข้าไปในรู จนเกิดรูปแบบ
ต่าง ๆ มากมาย ซึ่ง นอกจากจะงามด้วยวัตถุแล้ว ยังคงความเช่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ รวมถึง
คุณสมบัติของแร่หิน และแก้วหลอม สามารถปล่อยคลื่นพลังงานมาสู่ร่างกายของมนุษย์ เป็นการปรับ
สมดุลร่างกาย ก่อให้เกิดสุขภาพกายที่ดี และยึดเหน่ียวสุขภาพจิต ดังน้ัน นําไปสู่ Key Word คือ “ 
เรียงร้อยลวดลายรัตนชาติ หล่อหลอมทักษณะศาสตร์แห่งจิตสู่กาย” ผู้วิจัยได้ศึกษา 
 1. ประวัติความเป็นมาของลูกปัด ได้แก่ ยุคทอง และยุคการค้า 
 2. รูปธรรม ได้แก่ ลวดลาย รูปทรง สีสัน วิธีการทํา และวิธีการร้อยลวดลายลูกปัด 
 3. นามธรรม ได้แก่ ความเช่ือของคนเก่ียวกับลูกปัด ซึ่งนํามาวิเคราะห์เพ่ือนําไปใช้ในการ
ออกแบบ ดังน้ี 
 จากการวิเคราะห์ผลของการศึกษา ลูกปัดภาคใต้ เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบศูนย์
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 1   การวิเคราะห์ความหมาย ประวัติ รูปธรรม และนามธรรมของลูกปัด สู่ Key Word  
 
 หลักของแนวคิดในการออกแบบ ลูกปัดภาคใต้ ซึ่งวิเคราะห์ถึงความหมายที่มีความ 
สัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายกับใจ ที่มีธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบ รวมถึงการนํา
รูปธรรม ที่บ่งบอกถึงลวดลายมาใช้ในการออกแบบอาคารให้มีความน่าสนใจ รวมถึงสีสันที่ต้องการ
กระตุ้นอารมณ์ในแต่ละส่วน และสีสันที่ต้องการผ่อนคลาย ได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับนํานามธรรม
มาเปรียบเปรย ในเชิงการแทนค่าที่มีความหมายตรงกัน การนําวัสดุที่ไร้รอยต่อ ลบเหลี่ยม มุมต่าง ๆ 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์โดยรวมนี้ จะนําเข้าสู่งานออกแบบในส่วนรายละเอียดต่อไป 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาลูกปัดภาคใต้ 
 

ข้อมูลที่ศึกษา งานศิลปะ การออกแบบ 

ความหมายของลูกปัด เป็นเม็ดมีรูตรงกลาง การกําหนดผังอาคาร 

ประวัติความเป็นมา 
ยุคทอง 
ยุคการค้า 

 
ลูกปัดหิน-ลูกปัดแก้ว 
ลูกปัดแก้ว-ช้ันสูง 

 
ประเภทของลูกปัด 

รูปธรรม 
ลวดลาย  
รูปทรง  
สีสัน  
วิธีการทํา 
วิธีการร้อยลวดลาย
ลูกปัด 

 
สัญลักษณ์ 
ความหมาย 
ส่วนผสม แร่ธาตุ
ธรรมชาติ 
การหลอม 
ความซับซ้อน 

 
ออกแบบตกแต่งภายในโดยการแทนค่าลวดลาย
เฉพาะ 
ออกแบบตกแต่งภายในโดยการแทนค่ารูปทรง 
การใช้จิตวิทยาสี 
วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ 
การสร้างกลุ่มอาคาร 

นามธรรม 
ความเช่ือของคน
เก่ียวกับลูกปัด 

 
พลังงานจากแร่ธาตุ
ธรรมชาติ 
ผูกพัน เลื่อมใส 

 
กําหนดเอกลักษณ์ของตัวอาคาร โดยใช้วิธีการ
เปรียบเปรยให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของ
อาคารแต่ละส่วน 

 
 

      
 
ภาพที่ 72 งานศิลปะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาลูกปัดภาคใต้สู่การออกแบบงานศิลปะ 
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บทที่ 5 
 

วิเคราะห์ผู้สงูอายุ 60-65 ป ีในกรุงเทพมหานครที่ใช้บรกิารสปอร์ตคลบัชั้นนํา 
 
ความนํา 
 ในบทน้ีผู้วิจัยนําเสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ซึ่งครอบคลุมทุกตัวแปรได้แก่ 
 1. ปัจจัยทางปัจจัยส่วนบุคคล 
 2. ความเช่ือและทัศนคติ 
 3. พฤติกรรมของผู้สูงอายุ และ 
 4. การออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
 ในการศึกษาวิจัยน้ี จะได้ทําการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระประกอบ ด้วยอายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา ศาสนา 
อาชีพ ตําแหน่งงาน และรายได้ ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามจํานวน 3 ตัว ได้แก่ 
 1. ความเช่ือและทัศนคติ 
 2. พฤติกรรมของผู้สูงอายุ และ  
 3. การออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ในด้านทําเลที่ต้ัง ราคา 
ประโยชน์ใช้สอย และด้านความปลอดภัยภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์สุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ได้
กล่าวถึงไปแล้วในบทท่ี 3 น้ัน ในบทน้ีจะเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 200 
ชุด โดยได้นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 3 สถานที่ใช้บริการ 
 

สถานทีใ่ช้บรกิาร จํานวน ร้อยละ 

เรนโบว์อโรคยา 40 20.0 
บัลวี 40 20.0 
ตรัยยา 40 20.0 
Bangkok Mediplex 40 20.0 
เสถียรธรรมสถาน 40 20.0 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 200 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นผู้ ใ ช้บริการตาม
ศูนย์บริการสุขภาพช้ันนําภายในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง ๆ และ 40 คนเท่า ๆ กัน 
 
ตาราง 4 คุณลักษณะส่วนบุคคลาของกลุ่มตัวอย่าง 
 

คุณลักษณะสว่นบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 
 ชาย 

 
61 

 
31.9 

 หญิง 130 68.1 

รวม 191 100.0 

2. สถานภาพ 
 โสด 

 
40 

 
21.0 

 แต่งงาน 127 66.5 
 หย่า/แยก/หม้าย 14 7.3 
 อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส 10 5.2 

รวม 191 100.0 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาราง 4 คุณลักษณะส่วนบุคคลาของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

คุณลักษณะสว่นบุคคล จํานวน ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

 
24 

 
12.6 

 ปริญญาตรี 102 53.7 
 ปริญญาโท 57 30.0 
 ปริญญาเอก 7 3.7 

รวม 190 100.0 

4. ศาสนา 
 พุทธ 

 
161 

 
85.2 

 อิสลาม 5 2.6 
 คริสต์ 23 12.2 

รวม 189 100.0 
5. อาชีพ 
 รับราชการ 

 
24 

 
13.5 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 2.8 
 ลูกจ้างบริษัท 12 6.7 
 ค้าขาย 25 14.0 
 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 53 29.8 
 รับจ้างทั่วไป 1 .6 
 เกษียณอายุ 57 32.0 
 อ่ืน ๆ  1 .6 

รวม 178 100.0 

ตัวแปร ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อายุ 60.00 65.00 62.24 1.591 

รายได้ 10,000.00 200,000.00 40,327.02 30421.760 
 
 จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.1 โดยแต่งงานแล้วร้อยละ 
66.5 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 21.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ 
ปริญญาโท ร้อยละ 30.0 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ กว่าร้อยละ 85 รองลงไปนับถือศาสนาคริสต์ 
และอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 12.2 และ 2.6 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างมีอายุตํ่าสุด 60 ปี สูงสุด 65 ปี อายุเฉลี่ยประมาณ 63 ปี และมีรายได้
ตํ่าสุด 10,000 บาท สูงสุด 200,000 บาท และรายได้เฉลี่ยประมาณ 40,000 บาท 
 
ตอนท่ี 2 ความเช่ือและทัศนคติในการใช้ชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเช่ือและทัศนคติเก่ียวกับการใช้ชีวิตประจําวันของ

ผู้สูงอายุ 
 

ความเชื่อและทัศนคติ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1. การน่ังสมาธิ ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย 4.00 10.00 7.76 1.230 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

2. การฟังธรรม ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย 5.00 10.00 7.67 1.151 เห็นด้วย 

3. ช่องว่างระหว่างวัยกับการทํากิจกรรม
ของร่วมกันมีผลกระทบต่อท่าน 

.00 10.00 5.13 1.916 เฉย ๆ 

4. สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นอยู่กับการมี
สุขภาพจิตที่ดี 

1.00 10.00 8.54 1.216 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

5. การสนทนากับเพ่ือนทําให้ท่านมี
ความสุข 

2.00 10.00 6.72 1.406 เห็นด้วย 

รวม 5.00 9.40 7.18 .813 เห็นด้วย 

  
 จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่ว่าความเช่ือและทัศนคติส่วนบุคคลมีผลต่อการใช้
ชีวิตประจําวันของตนเอง โดยเช่ือว่าสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นอยู่กับการมีสุขภาพจิตที่ดี และการน่ังสมาธิ 
ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.54 และ 7.76 
ตามลําดับ นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า การฟังธรรม ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย และ
การสนทนากับเพ่ือนทําให้ตนเองมีความสุข ว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.67 
และ 6.72 ตามลําดับ และรู้สึกเฉย ๆ ในประเด็นที่ว่าวัยกับการทํากิจกรรมของร่วมกันมีผลกระทบต่อ
ท่าน 

   ส
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 6 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 
1. รู้สึกมีความสุข เม่ือได้ทาํกิจกรรมกับลกูหลาน 
 ไม่เคย 19 9.9 
 เคย 172 90.1 

รวม 191 100.0 
2. รู้สึกโมโหหรือหงุดหงิดงา่ย 
 ไม่เคย 56 29.3 
 เคย 135 70.7 

รวม 191 100.0 
3. มีปัญหาเร่ืองหลงลืม 
 ไม่เคย 43 22.5 
 เคย 148 77.5 

รวม 191 100.0 
4. พบแพทย์บ่อยแค่ไหน 
 ไม่เคย 4 2.1 
 เคย 186 97.9 

รวม 190 100.0 
5. ได้รับอุบัติเหตุจากการออกกําลังกาย 
 ไม่เคย 95 49.7 
 เคย 96 50.3 

รวม 191 100.0 
6. การออกกําลังกาย   
 ไม่เคย 10 5.2 
 เคย 181 94.8 

รวม 191 100.0 
7. งานอดิเรกบ้างหรือไม่   
 ไม่เคย 26 13.6 
 เคย 165 86.4 

รวม 191 100.0 

   ส
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ตารางที่ 7 จํานวนคร้ังในการทํากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
 

พฤติกรรมการใช้ชีวิต ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. การทํากิจกรรมร่วมกับลูกหลาน/สัปดาห์ 1.00 8.00 2.52 1.681 

2. การรู้สึกโมโห หรือหงุดหงิดง่าย/สัปดาห์ 1.00 8.00 2.27 1.528 

3. การมีปัญหาเร่ืองการหลงลืม/เดือน 1.00 8.00 2.25 1.289 

4. ความถ่ีของการพบแพทย์/ปี 1.00 5.00 1.70 .993 

5. การได้รับอุบัติเหตุจากการออกกําลังกาย/ปี 1.00 6.00 1.58 .936 

6. ความถ่ีของการออกกําลังกาย/สัปดาห์ 1.00 7.00 3.61 1.758 

7. การทํางานอดิเรก/สัปดาห์ 1.00 10.00 2.78 1.553 

 
 จากตารางที่ 6 และตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยทํากิจกรรมร่วมกับลูกหลาน สูงถึง
ร้อยละ  90.1 เฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เคยมีความรู้สึกโมโห และหงุดหงิดง่าย ร้อยละ 70.7 
เฉลี่ยประมาณ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ นอกจากน้ียังเคยมีปัญหาเร่ืองการหลงลืม ร้อยละ 77.5 เฉลี่ย
ประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน และได้เคยไปพบแพทย์ ร้อยละ 97.9 เฉลี่ยประมาณ 2 คร้ังต่อปี ซึ่งเคย
ได้รับอุบัติเหตุจากการออกกําลังกาย ร้อยละ 50.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ เฉลี่ยประมาณ 2 
ครั้งต่อปี เคยออกกําลังกาย ร้อยละ 94.8 โดยมีความถี่อยู่ที่ประมาณ 4 คร้ังต่อสัปดาห์  และมีงาน
อดิเรกของตนเองถึงร้อยละ 86.4 เฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อปีสัปดาห์ 
 

   ส
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ตอนท่ี 4 การออกแบบศูนย์สุขภาพ 
 
ตารางที่ 8 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับทําเลท่ีต้ังของศูนย์สุขภาพ 
 

ทําเลท่ีต้ัง ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1. ศูนย์สุขภาพที่ดีควรต้ังอยู่แถบชาน
เมืองเน่ืองจากอากาศบริสุทธ์ิ 

3.00 10.00 7.80 1.354 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

2. ศูนย์สุขภาพที่ดีควรอยู่ใกล้วัดและ
ชุมชนที่อยู่อาศัย 

1.00 10.00 7.64 1.268 เห็นด้วย 

3. ศูนย์สุขภาพที่ท่านใช้บริการต้องอยู่
ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก 

2.00 10.00 7.77 1.367 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

รวม 4.00 10.00 7.74 1.006 เห็นด้วย 

 
 จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ว่าศูนย์สุขภาพที่ดีควรต้ังอยู่แถบชานเมือง
เน่ืองจากอากาศบริสุทธ์ิ และต้องอยู่ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.80 และ 7.77 
และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่ว่าศูนย์สุขภาพที่ดีควรอยู่ใกล้วัดและชุมชนที่อยู่อาศัย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.64 
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ตารางที่ 9 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับอัตราค่าบริการของศูนย์สุขภาพ 
 

อัตราคา่บริการ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านเต็มใจจ่ายค่าบริการแพงหาก
ศูนย์สุขภาพทําให้มีความพึงพอใจ 

1.00 10.00 6.82 1.542 เห็นด้วย 

2. ท่านมักจะไปใช้บริการศูนย์สุขภาพที่
มีการลดราคาค่าบริการ 

2.00 9.00 5.90 1.423 เห็นด้วย 

3. ท่านคิดว่าการใช้บริการศูนย์สุขภาพ
ที่มีราคาแพงจะทําให้ท่านมีความสุข 

.00 9.00 4.87 1.646 เฉย ๆ 

4. หากจะต้องไปใช้ศูนย์บริการสุขภาพ 
ท่านจะพิจารณาค่าบริการเป็นอันดับ
แรก 

.00 8.00 4.27 1.686 เฉย ๆ 

รวม 1.00 7.75 5.46 1.162 เฉย ๆ 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและเต็มใจจ่ายค่าบริการแพงหากศูนย์สุขภาพ
ทําให้มีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างก็เห็นด้วยที่ตนเองมักจะไปใช้บริการศูนย์สุขภาพที่มี
การลดราคาค่าบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.82 และ 5.90 และรู้สึกเฉย ๆ ที่ว่าการใช้บริการศูนย์สุขภาพ
ที่มีราคาแพงจะทําให้ตนเองมีความสุข และหากจะต้องไปใช้ศูนย์บริการสุขภาพ ท่านจะพิจารณา
ค่าบริการเป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.87 และ 4.27 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับประโยชน์ใช้สอยของศูนย์สุขภาพ 
 

ประโยชน์ใชส้อย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1. ห้องนํ้าที่มีขนาดใหญ่ทําให้รู้สกึดี 3.00 10.00 7.45 1.513 เห็นด้วย 

2. ห้องพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบถ้วน 

3.00 10.00 7.41 1.326 เห็นด้วย 

3. เก้าอ้ีมีพนักพิงน่ังสบาย 5.00 10.00 8.09 1.110 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

4. พ้ืนที่ใช้สอย ควรออกแบบให้
เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของ
ผู้สูงอายุ 

4.00 10.00 8.46 1.127 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

5. พ้ืนที่ใช้สอย ควรให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมของศนูย์สุขภาพ 

4.00 10.00 8.40 1.105 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

รวม 4.80 10.00 7.96 .900 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยของศูนย์
สุขภาพดังน้ี กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างย่ิงที่พ้ืนที่ใช้สอย ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว
ของผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย 8.46 รองลงมาคือ พ้ืนที่ใช้สอย ควรให้เหมาะสมกับกิจกรรมของศูนย์สุขภาพ 
ค่าเฉล่ีย 8.40 และเก้าอ้ีมีพนักพิงน่ังสบาย ค่าเฉล่ีย 8.09 นอกจากน้ียังเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า 
ห้องนํ้าที่มีขนาดใหญ่ทําให้รู้สึกดี และ ห้องพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถ้วน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
7.45 และ 7.41 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 11 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยของศูนย์
สุขภาพ 

 

การป้องกัน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1. ห้องนํ้าควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุ (ราวจับห้องนํ้า พ้ืน
หยาบ พลาสติกกันลื่น) 

4.00 10.00 8.57 1.062 เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

2. ปุ่มฉุกเฉินควรมีในห้องพัก 3.00 10.00 7.47 1.217 เห็นด้วย 

3. กล้องวงจรปิดเป็นสิ่งจําเป็น .00 10.00 6.84 1.455 เห็นด้วย 

4. ศูนย์สุขภาพจําเป็นต้องมีอาคาร
ฉุกเฉิน(แผนกฉุกเฉิน) 

.00 10.00 7.31 1.534 เห็นด้วย 

รวม 3.50 9.50 7.55 .970 เห็นด้วย 

 
 จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างย่ิงที่ห้องนํ้าควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุ (ราวจับห้องนํ้า พ้ืนหยาบ พลาสติกกันลื่น) ค่าเฉลี่ย 8.57 และเห็นด้วยที่จะมีปุ่ม
ฉุกเฉินในห้องพัก รองลงมาคือ ศูนย์สุขภาพจําเป็นต้องมีอาคารฉุกเฉิน (แผนกฉุกเฉิน) และ กล้อง
วงจรปิดเป็นสิ่งจําเป็น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.47, 7.31 และ 6.84 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 12 ความแปรปรวนของความเช่ือและศาสนาที่กลุ่มตัวอย่างนับถือ 
 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 10.399 2 5.199 8.389 .000 

ภายในกลุ่ม 115.274 186 .620   

รวม 125.672 188    

*P<0.05 
 
 จากการวิเคราะห์ศาสนาท่ีกลุ่มตัวอย่างนับถือที่มีผลต่อความเช่ือพบว่า ศาสนาท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อความเชื่อที่แตกต่างกันไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจะได้มีการทดสอบเป็น
รายคู่ต่อไปดังรายละเอียดในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเช่ือกับศาสนาที่นับถือ 
 

ศาสนา 
ศาสนา ค่าเฉลี่ย 

พุทธ อิสลาม คริสต์ 

พุทธ 7.2708 - 1.19081(*) .45342(*) 

อิสลาม 6.0800 -1.19081(*) - - 

คริสต์ 6.8174 -.45342(*) - - 

 
 จากการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ค่าเฉลี่ยของการนับถือศาสนาที่มีต่อความเช่ือของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นดังน้ี ผู้นับถือศาสนาพุทธมีความเช่ือที่แตกต่างจากศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ 
นอกจากยังพบอีกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์มีความเช่ือที่แตกต่างกับศาสนาพุทธ  
  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative analysis): 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้ทําการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็น “ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบ
ศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ” พร้อมทั้งนําข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการ 
มาสนับสนุนข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เจาะลึก เพ่ือนําไปออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ใน
หัวข้อต่อไปน้ี 
 1. การเลือกสภาพแวดล้อมศูนย์ุขภาพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ: การสัมภาษณ์เจาะลึก
โดยใช้ข้อซักถามประเด็นที่ว่า “ศนูย์สุขภาพในฝันของท่านเป็นแบบไหน แล้วเพราะเหตุใด” ประชากร
เป้าหมายให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของศูนย์สุขภาพที่เกิดจากความต้องการของตน เป็นอันดับแรก 
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป การให้
สัมภาษณ์เจาะลึกของประชากรในประเด็นดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุที่แม่บ้าน มีความต้องการ ให้ศูนย์สุขภาพมีลักษณะคล้ายกับโรงพยาบาลใน
เมือง เน่ืองจากคิดว่า อยากใช้เวลาในการเข้าไปรักษาแบบรวดเร็ว ง่ายต่อการติดต่อบุคลากร ในขณะ
ที่ผู้สูงอายุอีกสามคน มีความต้องการสอดคล้องกันว่า อยากให้ศูนย์สุขภาพมีลักษณะคล้ายกับรีสอร์ท 
เพราะไม่ต้องการให้ดูเหมือนไปรักษาแต่กลับเป็นการไปพักผ่อนมากกว่า 
   ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่องการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพ โดยกล่าวว่า “ชอบการรักษาเป็นธรรมชาติบําบัดมาก เบ่ือการ
ใช้ยาแผนปัจจุบัน ที่เน้นแต่การรักษาให้หายแค่ร่างกาย แต่สภาพจิตใจยังคงเหมือนเดิม” 
 2. ราคาท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ: การสัมภาษณ์เจาะลึก
โดยใช้ข้อซักถามประเด็นที่ว่า “ราคาค่าจ่ายในการใช้บริการของศูนย์สุขภาพแต่ละเดือนที่ท่าน
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ต้องการ ราคาประมาณเท่าไหร่ แล้วเพราะเหตุใด” ประชากรเป้าหมายให้ความเห็นเก่ียวกับราคา
ค่าบริการ ตามรายได้ที่ผู้สูงอายุมีเป็นหลัก จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้า หมายได้แสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของประชากรในประเด็นดังกล่าว ให้ความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุที่เป็นแม่บ้าน มีความต้องการ ต่อการรักษาที่ไม่แพงจนเกินไป เพราะยังคงมี
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อีกมากมายภายในบ้าน ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นอาจารย์พิเศษ ต้องการต่อการรักษา
ประมาณเดือนละ 2,000-3,000 บาท เน่ืองจากคิดว่าการบริการท่ีดีควรมีราคาที่สมเหตุสมผลในการ
จ่าย บางครั้งราคาที่แพงอาจไม่ดีเสมอไป ส่วนอีกสองคนต้องการต่อการรักษาประมาณเดือนละ 
5,000-5,500 บาท เพราะต้องการการรักษาที่แปลกใหม่ สะดวกสบาย  
  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเร่ืองราคา
การรักษาโดยกล่าวว่า “การบริการที่ดี และเทคโนโลยีที่ดี จะทําให้ร่างกายของผมถูกรักษาอย่างถูก
วิธี” สอดคล้องกับ วรวรรณ ธาราภูมิ (2536) กล่าวว่า ผู้สูงอายุหากเกษียณอายุเมื่อมีอายุ 60 ปี นอก 
เหนือไปจากการอาจมีรายได้จากลูกหลานกตัญญูแล้ว บางท่านอาจมีรายได้ยังชีพอย่างอ่ืนได้แก่ การ
เก็บหอมรอมริบเงินได้จากการทํางานแต่ละเดือนในรูปแบบของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อเกษียณ
แล้วท่านจะได้รับเงินในส่วนนี้ และเงินจากกองทุนบํานาญชราภาพ ของสํานักงานประกัน 
 3. สภาพแวดล้อมที่ศูนย์สุขภาพตามความต้องการของผู้สูงอายุ: การสัมภาษณ์
เจาะลึกโดยใช้ข้อซักถามประเด็นที่ว่า “ท่านต้องการให้ศูนย์สุขภาพในฝันต้ังอยู่ที่ไหน” ประชากร
เป้าหมายให้ความเห็นเก่ียวกับทําเลท่ีต้ังศูนย์สุขภาพท่ีสะดวกสบายและไม่วุ่นวาย จากการสัมภาษณ์
เจาะลึกประชากรเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของ
ประชากรในประเด็นดังกล่าว ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้  
  ผู้สูงอายุที่ทํางานการไฟฟ้า ต้องการให้ศูนย์สุขภาพต้ังอยู่ในย่านชุมชน ในเมืองที่มี
สภาพ แวดล้อมที่มีการเดินทางที่สะดวก  ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นแม่บ้าน ต้องการให้ศูนย์สุขภาพต้ังใกล้
กับที่พักของตน เน่ืองจากไม่ต้องการเดินทางไกล ส่วนผู้สูงอายุอีกสองคน ต้องการให้ศูนย์สุขภาพ
ต้ังอยู่ย่านชานเมืองที่ไม่แออัด เน่ืองจากเบ่ือรถติด และความวุ่นวาย 
  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่องการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  โดยกล่าวว่า“อยากได้ชานเมืองเช่น นนทบุรี แถวบางใหญ่ก็ดีนะ 
ตรงน้ันมีรถไฟฟ้าผ่านด้วย” 
  ประมวญ  พิรัชพันธ์ุ (2550) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุควรมีศูนย์สุขภาพ แถบชานเมืองหรือ 
ที่ไม่แออัด แต่มีความอํานวยสะดวกในเร่ืองของสาธารณูปโภคครบครัน เพ่ือตอบสนองในเร่ืองของ
สภาพการเป็นอยู่และความสะดวกสบาย ถือเป็นที่ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของศูนย์สุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุมากกว่าการอาศัยอยู่ในเมือง  
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 4. ลักษณะศูนย์สุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ: การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้ข้อซักถาม
ประเด็นที่ว่า “ท่านต้องการให้ศูนย์สุขภาพในฝันต้ังอยู่ที่ไหน แล้วเพราะเหตุใด” ประชากรเป้าหมาย
ให้ความเห็นเก่ียวกับสุขภาพของตนท่ีเสื่อมถอยลง จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้าหมายได้
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออก ไป การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของประชากรในประเด็นดังกล่าว ซึ่ง
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุที่เป็นแม่บ้าน มีความต้องการ รูปแบบของโรงพยาบาลใกล้บ้านเท่าน้ัน 
เน่ืองจากไม่ต้องการเดินทางไก ส่วนผู้สูงอายุอีกสามคน ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ต้องการศูนย์
สุขภาพที่โปร่ง รับลมธรรมชาติ เหมือนได้ไปต่างจังหวัด มีการบริการที่ดี ปลอดภัย และยังสวยงาม
แปลกตา 
  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่องการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยกล่าวว่า“ไม่มีใครชอบรูปแบบโรงพยาบาลที่ไปกันอยู่หลอก 
มันน่าเบ่ือ” 
  นิตยสารบ้านและสวน (2553) กล่าวว่า ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ ควรเป็นอาคารช้ันเดียว มีลักษณะโปร่งโล่งสบาย ทางเข้าควรมีระดับเดียวกับพ้ืนภายนอก 
ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นพิเศษ 
 5. สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเดินทาง: การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้ข้อซักถาม
ประเด็นที่ว่า “ท่านเดินทางไปศูนย์สุขภาพกับใคร แล้วเพราะเหตุใด” ประชากรเป้าหมายให้ความเห็น
เก่ียวกับการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพ จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากร
เป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของประชากรในประเด็น
ดังกล่าว ผู้สูงอายุให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุที่เป็นอาจารย์พิเศษ ต้องการเดินทางไปคนเดียวโดยรถไฟฟ้า เพราะลูกหลาน
ไม่ค่อยมีเวลา ส่วนผู้สูงอายุสามคนมีความเห็นสอดคล้องกัน ว่าส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถส่วนตัว และ
ไปกับคนในครอบครัวบ่อยคร้ัง อยากให้ลูกหลานดูแลตลอด 
  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่องการ
เดินทางไปศูนย์สุขภาพ โดยกล่าวว่า “ช่วงน้ีขับรถไม่ค่อยไหว สายตาก็ไม่ค่อยดี ไปไหนลูกจะเป็น
คนขับไปให้” 
  สํานักงานสถิติ (2550) โดยสํารวจผู้สูงอายุในครัวเรือนจํานวน 25,827 ครัวเรือนทั่ว
ประเทศเก่ียวกับการอยู่อาศัยพบว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยเกือบทั้งหมดร้อยละ96.4 อาศัยอยู่ในบ้าน
หลายคนคือไม่ได้อาศัยอยู่ตามลําพังคนเดียว 
 6. การใช้สอยภายในศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ: การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้ข้อซักถาม
ประเด็นที่ว่า “ส่วนใหญ่เมื่อท่านไปศูนย์สุขภาพ ท่านใช้บริการส่วนไหนมากท่ีสุด แล้วเพราะเหตุใด 
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  ประชากรเป้าหมายให้ความเห็นเก่ียวกับการใช้บริการเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหรือศูนย์
สุขภาพ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะทํากิจกรรมอยู่ภายในอาคารมากกว่าภายนอก จากการสัมภาษณ์
เจาะลึกประชากรเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของ
ประชากรในประเด็นดังกล่าว ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุที่เป็นอาจารย์พิเศษ จะทํากิจกรรมในส่วนเวชระเบียนและส่วนตรวจทั่วไป
เท่าน้ัน รองลงมาคือ ส่วนรอรับยา แล้วก็กลับบ้าน ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นแม่บ้าน จะใช้บริการส่วนอาหาร 
เพราะเป็นคนชอบทานอาหารและเลือกซื้อขนมเพื่อเอากลับบ้าน ส่วนผู้สูงอายุสองคน มีความเห็น
สอดคล้องกัน ส่วนใหญ่จะมีการทํากายภาพพิเศษ คือนวดสปา วารีบําบัด และออกกําลังกายช่วงเช้า  
  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่องการ
การใช้สอยภายในศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุโดยกล่าวว่า “ชอบมากที่สุดคือการออกกําลังกายในสวน 
มันทําให้รู้สึกปลดปล่อย และผ่อนคลายมาก” 
  อาคารกายภาพเป็นจุดศูนย์กลางของศูนย์สุขภาพ เป็นส่วนที่ ช่วยรักษา อย่าง
หลากหลาย สามารถทํากิจกรรมได้มากมาย (ศริศักด์ิ สนทรไชย ,2548) 
 7. การใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ: การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้
ข้อซักถามประเด็นที่ว่า “เฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์สุขภาพที่ท่านใช้เป็นประจําคือเฟอร์นิเจอร์ช้ินไหน
บ้าง แล้วเพราะเหตุใด” ประชากรเป้าหมายให้ความเห็นเก่ียวกับการใช้เฟอร์นิเจอร์ ที่แข็งแรง และ
เหมาะสมกับสรีระร่างกาย จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างกันออกไป การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของประชากรในประเด็นดังกล่าว ให้ความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุที่ทํางานไฟฟ้า ต้องการโซฟา ที่ให้ความรู้สึกนุ่ม น่ังแล้วสบายตัว ส่วนผู้สูงอายุ
อีกสามคนเห็นสอดคล้องกันว่า เก้าอ้ี เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ตนเองใช้เป็นประจํา และมากที่สุด โดยเก้าอ้ีที่
ดีน้ันต้องแข็งแรง น่ังสบาย และมั่งคง ไม่ทําให้รู้สึกปวดหลัง 
  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่องการ
ออกแบบที่อยู่อาศัย โดยกล่าวว่า “ชอบใช้เก้าอ้ีมากสุด ชอบแบบน่ังง่าย ๆ สบาย ๆ ไม่หักแข็ง ๆ 
หน่อยสิ นุ่มมากก็ปวดหลัง” 
  ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์  (2552) ที่กล่าวไว้ว่า เก้าอ้ีใช้อํานวยความสะดวกเฉพาะอย่าง 
เก้าอ้ีควรมีความสะดวกในการน่ัง ควรมีแขนเก้าอ้ีสําหรับผู้สูงอายุเพ่ือช่วยในการลงน่ังและลุกข้ึนยืน 
และเก้าอ้ีใช้อํานวยความสะดวกเฉพาะอย่าง เก้าอ้ีควรมีความสะดวกในการนั่ง ควรมีแขนเก้าอ้ีสําหรับ
ผู้สูงอายุเพ่ือช่วยในการลงนั่งและลุกขึ้นยืน เก้าอ้ีไม่ควรจะสูงมาก กว่า 17 น้ิว ความกว้างของเก้าอ้ีมี
ขนาดที่ผู้สูงอายุน่ังได้สบาย เบาะน่ังไม่ควรยุบยวบตัว มีฐานเก้าอ้ีมั่นคง ที่สําคัญไม่ควรเป็นเก้าอ้ีแบบ
ล้อเลื่อน 
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 8. วัสดุและสีต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ: การ
สัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้ข้อซักถามประเด็นที่ว่า “วัสดุและสีของเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านชอบเป็นแบบไหน 
แล้วเพราะเหตุใด” ประชากรเป้าหมายให้ความเห็นเก่ียวกับสีสัน ที่ให้ความรู้สึกสบายตา เหมาะแก่
การพักผ่อนของผู้สูงอายุเป็นสําคัญ 
  จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ออกไป การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของประชากรในประเด็นดังกล่าว ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุทั้งสี่คน เห็นสอดคล้องกันว่า สีสดใสให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ และผ่อนคลาย 
มากที่สุด ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุโดยตรง แต่ถ้าในส่วนอาคารต้อนรับ หรืออาคารสาธารณะ
ควรมีความโดดเด่นบ้างบางจุด ที่ต้องการเน้นการออกแบบให้เกิดความน่าสนใจ 
  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่องการ
ออกแบบที่อยู่อาศัย โดยกล่าวว่า “ชอบสีสดใส เห็นแล้วอยากมาอีก ทําให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ
สําหรับคนแก่บ้างก็ดีนะ แต่ก็อย่าให้มากเกินเด๋ียวจะปวดตา” 
  นิตยสารชีวจิต (2549) ให้คําจํากัดความถึงกลุ่มสีโทนเย็น เป็นกลุ่มสีที่ให้ความ รู้สึก
สดช่ืน สงบ ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย สบายใจและไม่ทําให้เครียด ซึ่งส่งผลให้ความรู้สึก จิตใจ ฮอร์โมน
และอารมณ์ในร่างกายของเราในขณะน้ันแตกต่างกัน สีน้ันมีอิทธิพลมากในชีวิตของเรา ในธรรมชาติมี
สีมากมายหลายเฉดสี และมีผลต่อความรู้สึกของเราทั้งน้ัน สีโทนเย็นจึงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการ
พักผ่อน อย่างผ่อนคลาย แต่การใช้สีโทนร้อนมาใช้จะช่วยทําให้รู้สึกต่ืนเต้น กระตุ้นการมอง อาจ
นํามาใช้ในการออกแบบส่วนสําคัญ 
 9. วัสดุปูพื้นต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ: การ
สัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้ข้อซักถามประเด็นที่ว่า “ท่านชอบวัสดุปูพ้ืนแบบไหน แล้วเพราะเหตุใด” 
ประชากรเป้าหมายให้ความเห็นเก่ียวกับวัสดุที่ไม่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ จากการลื่นล้ม จากการสัมภาษณ์
เจาะลึกประชากรเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของ
ประชากรในประเด็นดังกล่าว ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุที่เป็นอาจารย์พิเศษ ต้องการวัสดุปูพ้ืนชนิดไหนก็ได้ ที่ไม่ลื่นล้มได้ง่าย ส่วน
ผู้สูงอายุที่เป็นเภสัชกร เห็นว่าพ้ืนกระเบื้องหรือทรายล้าง ซึ่งง่ายต่อการล้างทําความสะอาด ส่วน
ผู้สูงอายุสองคน เห็นสอดคล้องกันว่า พ้ืนอาจมีลูกเล่น ที่น่าสนใจแต่ที่สําคัญไม่ควรลื่น 
  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่องการ
ออกแบบศูนย์สุขภาพ โดยกล่าวว่า “วัสดุที่ไม่ลื่นเป็นพอ เดินจะได้สบายใจ ในห้องน้ําสําคัญสุด เพ่ือ
ความสะดวกและปลอดภัย ต้องใช้พ้ืนที่ไม่ลื่น พ้ืนห้องอ่ืนก็เป็นไม้ไป ไม่เย็นเท้า” 
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  ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์  (2552) กล่าวว่า ไม้เป็นวัสดุปูพ้ืนภายในที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
ในเรื่องของพ้ืนผิวที่ไม่ลื่น สบายต่อการก้าวเดิน อีกทั้งการใช้ใช้วัสดุที่ไม่ลื่น ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ในห้องต่าง ๆ เช่น ควรเลือกใช้กระเบ้ืองเคลือบ หรือหินที่เรียบแต่ไม่ลื่น หรือพ้ืนไม้แผ่นใหญ่ที่ขัดเรียบ 
แต่ไม่มัน สําหรับห้องทั่วไป เป็นต้นยังมีคํากล่าวของ ศุภวิศวร์  ปัญญาสกุลวงศ์ (2548) ว่าอีกจุดที่ควร
คํานึงเป็นพิเศษก็คือ ห้องนํ้า เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด โดยพ้ืนห้องนํ้าควร
เป็นระดับเดียวกัน ไม่มีธรณีประตู มีราวจับข้างโถส้วมและในบริเวณที่อาบอาบน้ํา เพ่ือใช้พยุงเวลาลุก 
ป้องกันการลื่นไถล 
 10. เครื่องอํานวยสะดวกต่อความต้องการสําหรับผู้สูงอายุ: การสัมภาษณ์เจาะลึกโดย
ใช้ข้อซักถามประเด็นที่ว่า “ท่านมีความต้องการเคร่ืองอํานวยความสะดวก ภายในศูนย์สุขภาพ
อะไรบ้าง” ประชากรเป้าหมายให้ความเห็นเกี่ยวกับเครื่องอํานวยความสะดวกภายในศูนย์สุขภาพ 
ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดปัญหาอุบัติเหตุต่าง ๆ ภายในศูนย์สุขภาพ 
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป การให้
สัมภาษณ์เจาะลึกของประชากรในประเด็นดังกล่าว ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุที่ทํางานไฟฟ้า ต้องการดูแดเรื่องระบบไฟฟ้าที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่มืด
จนเกินไป รองลงมาคือ เคร่ืองอํานวยความสะดวก เช่นจุดบริการรถเข็น ส่วนดูแลฉุกเฉิน หรือมี
พนักงานมาคอยดูแลอยู่บ้างเป็นคร้ังคราวในการทํากิจกรรม 
  ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่อง
เคร่ืองอํานวยสะดวก โดยกล่าวว่า “คนแก่อย่างเราต้องการการดูแล ที่มากกว่าคนวัยอ่ืน รถเข็นควรมี
ทุกท่ี หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไม่ทําให้คนแก่แบบเราต้องลําบาก” 
  ในปัจจุบันเคร่ืองอํานวยความสะดวกมีบทบาทสําคัญ และถือเป็นปัจจัยที่สําคัญอีก
อย่างหน่ึง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการในบ้าน ว่ามีความต้องการการบริการแบบไหนมาก
ที่สุด (ศุภวิศวร์  ปัญญาสกุลวงศ์, 2548) 
 11. ความปลอดภัยต่อความต้องการสําหรับผู้สูงอายุ: การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้ข้อ
ซักถามประเด็นที่ว่า “ท่านมีความต้องการความปลอดภัยแบบไหนภายในศูนย์สุขภาพ แล้วเพราะเหตุ
ใด” ประชากรเป้าหมายให้ความเห็นเก่ียวกับความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุด เน่ืองจากผู้สูงอายุ
มักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างกันออกไป การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของประชากรในประเด็นดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุที่เป็นแม่บ้าน ตนเองยังแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้ ส่วนผู้สูงอายุที่เป็น
อาจารย์พิเศษต้องการความปลอดภัยในเร่ืองของสุขภาพ ที่มีส่วนฉุกเฉินคอยบริการและมีโรงพยาบาล
อยู่ใกล้กับศูนย์สุขภาพ และผู้สูงอายุสองคนเห็นสอดคล้องกันว่า ความปลอดภัยในห้องนํ้าเป็นสิ่ง
สําคัญ ควรมีราวจับเอาไว้กันลื่นล้ม และกล้องวงจรปิด 
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  ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่อง
ความปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ โดยกล่าวว่า “อยากมีกล้องวงจรปิด และราวจับเวลาลื่นที่ห้องนํ้าป้า
เร่ิมลุกไม่ได้แล้วลูก และต้องการ เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีมุมแหลม ๆ ทุกวันน้ีเดินชนเป็นประจํา” 
  บางกอกอะลาม Bangkokalarm (2009) ที่ทําการศึกษา การติดระบบกล้องวงจร
ปิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุในเรื่อง ของความปลอดภัยในห้องนํ้า ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ (2552)  
 12. ข้อเสนอแนะ: การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้ข้อซักถามประเด็นที่ว่า “ท่านต้องการ
เสนอแนะเพ่ิมเติมอะไรบ้าง” ประชากรเป้าหมายให้ความเห็นเกี่ยวกับการข้อเสนอ แนะในเร่ืองของ
การปรับสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพ เป็นอยู่อย่างสบาย ทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ ซึ่งส่งผลทํา
ให้มีอายุที่ยืนนานขึ้น การให้สัมภาษณ์เจาะลึกของประชากรในประเด็นดังกล่าว ให้ความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้สูงอายุทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่า ต้องการเน้นถึงเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความสะดวกสบาย รวมถึงบรรยากาศโดยรอบท่ีน่าอยู่ ส่งผลต่อสภาพจิตใจที่ดีย่ิงขึ้น 
  ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุท่านหน่ึง ถึงประเด็นเรื่อง
การออกแบบที่ศูนย์สุขภาพ โดยกล่าวว่า 
   “ต้องการการพักผ่อนที่ผ่อนคลาย เหมือนได้ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด มีต้นไม้ แม่นํ้า 
และที่สําคัญ การบริการที่ดี มีการรักษาโดยองค์รวม เบ่ือการรักษาแบบแผนปัจจุบัน มีแต่กินยา” 
  Leibrock C, Behar S.Beautiful barrier-free.New York:Van Nostrand 
Reinhold (1993) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมท่ีดีเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งเปรียบเสมือน ดังน้ันจึงเป็นสิ่ง
สําคัญในการพิจารณาถึงความต้องการศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ การป้องกันเพ่ือความปลอดภัยใน
บริเวณท่ีอยู่อาศัย บริเวณโดยรอบควรมีความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและสบาย
ใจ สภาพแวดล้อมไม่ควรมีแต่ความสะดวกสบายด้านกายภาพ หากยังควรสร้างให้เกิดอารมณ์ความ 
รู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมทางจิตใจ  
 
สรุป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากบุพปัจจัยของ
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ:  
  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล: ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่เข้าใช้บริการ สปอร์ตคลับช้ันนํา   
ร้อยละ 68.1 โดยแต่งงานแล้ว ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ กลุ่มตัวอย่างมี อายุเฉลี่ยประมาณ 63 ปี และรายได้เฉลี่ยประมาณ 40,000 
บาท 
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  1.2 ความเชื่อและทัศนคติในการใช้ชีวิต: กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่ว่าความเช่ือและ
ทัศนคติส่วนบุคคลมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของตนเอง โดยเช่ือว่าสุขภาพร่างกายท่ีดีขึ้นอยู่กับการ
มีสุขภาพจิตที่ดี และการน่ังสมาธิ ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง 
นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า การฟังธรรม ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย และการสนทนา
กับเพ่ือนวัยเดียวกันทําให้ตนเองมีความสุข และรู้สึกเฉย ๆ ในประเด็นที่ว่าวัยกับการทํากิจกรรมของ
ร่วมกันมีผลกระทบต่อท่าน 
  1.3 พฤติกรรมการใช้ชีวิต: กลุ่มตัวอย่างเคยทํากิจกรรมร่วมกับลูกหลาน เฉลี่ย
ประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เคยมีความรู้สึกโมโห และหงุดหงิดง่าย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากน้ียังเคย
มีปัญหาเร่ืองการหลงลืม เฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน และได้เคยไปพบแพทย์ เฉลี่ยประมาณ 2 ครั้ง
ต่อปี ซึ่งเคยได้รับอุบัติเหตุจากการออกกําลังกาย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ โดยมีความถ่ีอยู่ที่
ประมาณ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีงานอดิเรกของตนเองประมาณ 3 ครั้งต่อปีสัปดาห์ 
  1.4 การออกแบบศูนย์สุขภาพ:  
   ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับทําเลที่ต้ังของศูนย์สุขภาพ: กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยอย่างย่ิงที่ว่าศูนย์สุขภาพที่ดีควรต้ังอยู่แถบชานเมืองเน่ืองจากอากาศบริสุทธ์ิ และต้อง
อยู่ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่ว่าศูนย์สุขภาพท่ีดีควรอยู่
ใกล้วัดและชุมชนที่อยู่อาศัย  
   ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับอัตราค่าบริการของศูนย์สุขภาพ: 
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและเต็มใจจ่ายค่าบริการแพงหากศูนย์สุขภาพทําให้มีความพึงพอใจ อย่างไรก็
ตามกลุ่มตัวอย่างก็เห็นด้วยที่ตนเองมักจะไปใช้บริการศูนย์สุขภาพที่มีการลดราคาค่าบริการ และรู้สึก
เฉย ๆ ที่ว่าการใช้บริการศูนย์สุขภาพที่มีราคาแพงจะทําให้ตนเองมีความสุข และหากจะต้องไปใช้
ศูนย์บริการสุขภาพ ท่านจะพิจารณาค่าบริการเป็นอันดับแรก 
   ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับประโยชน์ใช้สอยของศูนย์
สุขภาพ: กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ใช้สอยของศูนย์สุขภาพดังน้ี กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยอย่างย่ิงที่พ้ืนที่ใช้สอย ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ รองลงมาคือ 
พ้ืนที่ใช้สอย ควรให้เหมาะสมกับกิจกรรมของศูนย์สุขภาพ และเก้าอ้ีมีพนักพิงน่ังสบาย นอกจากน้ียัง
เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า ห้องนํ้าที่มีขนาดใหญ่ทําให้รู้สึกดี และ ห้องพักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบถ้วน   
   ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการป้องกันเพื่อความปลอดภัย
ของศูนย์สุขภาพ: กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างย่ิงที่ห้องนํ้าควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ 
(ราวจับห้องนํ้า พ้ืนหยาบ พลาสติกกันลื่น) ควรที่จะมีปุ่มฉุกเฉินในห้องพัก รองลงมาคือ ศูนย์สุขภาพ
จําเป็นต้องมีอาคารฉุกเฉิน (แผนกฉุกเฉิน) และ กล้องวงจรปิดเป็นสิ่งจําเป็น  
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ: 
  จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุ จํานวน 10 ราย ส่วนมากมีความเห็นสอดคล้องกัน
ในประเด็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ต้องมีบรรยากาศโดยรอบที่น่าอยู่ มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยต่อ
สภาพร่างกาย ส่งผลต่อสภาพจิตใจที่ดีทําให้มีอายุที่ยืนนานข้ึน 
  ปัจจัยที่เอ้ืออํานวยต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดังที่กล่าวไปข้างต้น  ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ปัจัยส่วนบุคคล ความเช่ือและทัศนคติ พฤติกรรมของผู้สูงอายุ และองค์ประกอบการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ ข้อสรุปที่ได้จากบทน้ีจะเป็นแนวทางและข้อกําหนดที่
ใช้ประกอบการออกแบบ  
 
การเลือกพิจารณาสถานท่ี 
 การเลือกพิจารณาเลือกสถานที่ต้ังศูนย์สุขภาพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยพิจารณาจาก
การเดินทางได้โดยสะดวกสบาย บริเวณโดยรอบเป็นแหล่งชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย 
และควรอยู่ใกล้โรงพยาบาล มีสภาพอากาศท่ีดี สามารถสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย  
 จากการสรุปความต้องการของประชากรเป้าหมาย สามารถกําหนดท่ีต้ังโครงการ โดยเลือก
สถานที่ต้ัง ใน เขตนนทบุรี เน่ืองจากเขตนนทบุรีเป็นเขตชานเมืองที่ยังมีธรรมชาติที่ดี สภาพทั่วไปเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีสถานที่ราชการ โรงพยาบาล อยู่ใกล้กับโครงการ และรถไฟฟ้า จึงเลือก
พ้ืนที่อําเภอ บางใหญ่ ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า และถนนใหญ่ เป็นพ้ืนที่เปล่า และใหญ่สามารถสร้าง
ธรรมชาติปกคลุมโครงการ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ และเป็นส่วนตัว 
 

 

    
 
ภาพที่ 73 แผนที่สถานที่ในการออกแบบศูนย์สุขภาพ  
ที่มา: แผนท่ีสถานที่ในการออกแบบศูนย์สุขภาพ, เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก
http://maps.google.co.th/maps) 
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 ทิศเหนือ ติดกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์  

 ทิศใต้  ติดกับ ถนนหลัก 

 ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน 

 ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนหลัก 

 ซึ่งการออกแบบภายในโครงการ จะพิจารณาถึงรายละเอียดของการออกแบบที่เหมาะสม

กับผู้สูงอายุ ดังน้ี 

 1. ลักษณะของศูนย์สุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นอาคารช้ันบนสําหรับผู้ใช้บริการ 

และมีส่วนช้ันล่างสําหรับส่วนให้บริการ มีการแยกอาคารเป็นส่วน ๆ มีส่วนที่จอดรถอยู่ไกลจากตัว

อาคาร และโดยสารโดยรถกอฟ์ลเพ่ือป้องกันมลภาวะทางเสียง 

 2. ขนาดของศูนย์สุขภาพมีลักษณะโปร่ง ลมถ่ายเทได้สะดวก มีพ้ืนที่การใช้สอยที่

เหมาะสมกับการใช้รถเข็น และทุกอาคารควรมีส่วนบริการรถเข็น 

 3. ระดับพ้ืนภายในอาคาร พ้ืนควรไม่ต่างระดับ ถ้ามีทางขึ้น-ลง จะต้องมีทางลาดทุกส่วน 

 4. การใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ การใช้เฟอร์นิเจอร์ ที่แข็งแรง 

และเหมาะสมกับสรีระร่างกาย  

 5. เฟอร์นิเจอร์ที่ผู้สูงอายุใช้สอยภายในอาคาร ควรมีขนาดและสัดส่วนที่พอเหมาะ ต่อ

การใช้งานและสรีระที่เหมาะสม  

 6. วัสดุและสีต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ควรมีสีสันที่ให้

ความรู้สึกผ่อนคลาย และควรมีสีสันที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์ของผู้สูงอายุ  

 7. สิ่งอํานวยสะดวกต่อความต้องการสําหรับผู้สูงอายุ เครื่องอํานวยความสะดวกภายใน

ศูนย์สุขภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดปัญหาอุบัติเหตุต่าง ๆ ภายใน

ศูนย์สุขภาพ      

 8. ความปลอดภัยต่อความต้องการสําหรับผู้สูงอายุ เน่ืองจากผู้สูงอายุมักจะเกิดอุบัติเหตุ

ได้ง่าย มีทั้งในเร่ืองของที่ต้ัง ใกล้กับโรงพยาบาล วัด หมู่บ้าน และเดินทางสะดวก  

 9. พ้ืนที่ใช้สอยภายในศูนย์สุขภาพควรมีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุและลูกหลานที่เข้ามา

ใช้บริการ มีป้ายบอกทางเห็นได้ชัดเจน ทางเช่ือมโยงที่ง่ายสะดวกสบาย 

 10. การใช้ชีวิตประจําวันส่งผลต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ การใช้

ชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ทําให้สามารถส่งผลถึงงานออกแบบ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวิเคราะห์หาจํานวนผู้ใช้โครงการเพื่อหาพื้นท่ี 
 จํานวนผู้สูงอายุในเขตนนทบุรี ช่วงอายุ 60-65 ปี มีจํานวนละแวกใกล้เคียง  
 ผู้สูงอายุ 60-65 ปี จํานวน 6,000 คน 
 6,000 x 2 = 34 คน/วัน x 2 = 68 คน  
    365  
 
การบริการของโครงการศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ  
 การรักษาแบบ 1 วัน สามารถรักษาแบบเลือกโปรแกรมเอง รักษาเป็นคอร์ส 1วัน  2) การ
รักษาแบบค้างคืน รักษาเป็นคอร์ส 1 คืน 2 วัน  การรักษาเป็นคอร์ส 2 คืน 3 วัน และรักษาสําหรับ 
ทัวร์ 5-10 คน มีจํานวน 19 ห้องพัก ห้องละ 2 คน รวมผู้เข้าพัก 40 คน ได้แก่ 
 Villa Deluxe 12  ห้อง  
 Pool Villa Deluxe 4  ห้อง  
 Pool Villa Suite 3  ห้อง 
 มีจํานวน แพทย์ 16 คน พยาบาล 64 คน ผู้ช่วยพยาบาล 96 คน บุคลากรแผนกอ่ืน 104 
คน รวมท้ังหม 280 คน 
 1. ฝ่ายบริหาร 11% 30   คน  
 2. ฝ่ายแพทย์และพยาบาล 63% 176   คน 
 3. ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ 8% 24   คน 
 4. ฝ่ายบริการ 18% 50   คน 
  รวม   280   คน 
 
ช่วงเวลาของผู้ใช้อาคารภายในโครงการ ของผู้สูงอายุ หรือผู้ใช้บริการ มีดังนี้ 
 การเข้ารับการรักษา ใช้ช่วงเวลา  8.00-16.00 น 
 การบริการฉุกเฉิน ใช้ช่วงเวลา   16.00-8.00 น.  
 กรณีสําหรับญาติผู้ป่วย มาเย่ียมที่ห้องพัก ใช้ช่วงเวลา  24 ชม. 
 ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ช่วงเวลา  8.00-16.00 น.  
 
ช่วงเวลาของผู้ใช้อาคารภายในโครงการ ของผู้ให้บริการ มีดังนี้ 
 การเข้าทํางานของแพทย์ ใช้เวลาช่วงเช้า 8.00-16.00 น. (ผู้ป่วยนอก ฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน
กายภาพ)  ช่วงเย็น 16.00-24.00 น. (เฉพาะฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน) และช่วงดึก 24.00-.8.00 น (เฉพาะ
ฉุกเฉิน  ผู้ป่วยใน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การเข้าทํางานพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ใช้ช่วงเช้า 08.00-16.00 น. (ผู้ป่วยนอก 
ฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน+กายภาพ) ช่วงเย็น 16.00-24.00 น. (เฉพาะฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน) และช่วงดึก 24.00-
8.00 น  (เฉพาะฉุกเฉิน  ผู้ป่วยใน) 
 การเข้าทํางานของนักกายภาพ   ช่วงเช้า 08.00-16.00 น. (กายภาพ) 
 การเข้าทํางานของนักโภชนา ช่วงเช้า 08.00-16.00 น. (อาคารกายภาพ+อาคารอาหาร) 
 การเข้าทํางานของพนักงานบริการ ช่วงเช้า 08.00-16.00 น. (ผู้ป่วยนอก ฉุกเฉิน ผู้ป่วย
ในกายภาพ) ช่วงเย็น 16.00-24.00 น. (เฉพาะฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน) และช่วงดึก   24.00-08.00 น  
(เฉพาะฉุกเฉิน  ผู้ป่วยใน) 
 
การวิเคราะห์โปรแกรม 
 การกําหนดโปรแกรมจากการวิเคราะห์ข้อมูล ทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยคํานึงถึงพฤติกรรม
การใช้งานที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ   
 
ตารางที่ 14  โปรแกรมศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
 

อาคารต้อนรบั 
 

อาคารฉุกเฉิน 
 

อาคารอาหารจาก
ธรรมชาติ 

นิเวศน์บาํบัด 
 

อาคารบริการ 
 

1. ต้อนรับส่วน
 หน้า
ประชาสัมพันธ์ 

2. ส่วนเวชระเบียน 
3. ส่วนจ่ายเงิน 
4. ออฟฟิศ 
5. ส่วนพักคอย 
6. ห้องตรวจ 
7. ร้านค้ากายกับใจ 

1. ติดต่อส่วนหน้า 
2. ห้องทําแผล-

ฉีดยา 
3. ห้องผ่าตัดเล็ก 
4. ส่วนพักพ้ืน 2 

เตียง 
5. ออฟฟิศ 
 

1. เพ่ิมพลังจาก
อาหาร
ธรรมชาติ 

2. ครัวหลัก 
3. ร่องผัก 
 

ส่วนทําการ
พยาบาล 

1. ห้องพัก 
 (12 ห้อง) 
2. ห้องพัก +สปา+

สระนํ้า (4 ห้อง)  
3. ห้องพักพิเศษ  
 +สปา+สระนํ้า 
 (3 ห้อง) 

1. ตรวจเช็ค 
พัสดุ 

2. ลงเวลา 
3. ส่วนเปลี่ยน

เคร่ืองแบบ 
4. พักผ่อน 
 แผนกช่าง 
5. ซักรีด 
6. โภชนาการ 
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ตารางที่ 14  โปรแกรมศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ (ต่อ) 
 

อาคารกายภาพ อาคารแห่งคณุค่า อาคารอํานวยการ 

1. ต้อนรับจิตนิมิต
กาย+ห้องนํ้า 

2. ออฟฟิศ 
3. กําหนดลม

หายใจด้วย
สมาธิ 

4. เยียวยาด้วย
คลื่นเสียง 

5. สุคนธบําบัด 
6. ห้องโยคะ

หัวเราะ  
7. เกมส์เต้น 
8. บาร์นํ้า

สมุนไพร 

1. กายบริหารใน
สวน 

2. วารีบําบัด  
3. หินเกลือหิ

มาลายัน  
4. บ่อสินแร่ร้อน+ 
โดมซาวน่า  (2 

ห้อง) 
5. นวดแผนไทย 
6. นวดเท้า 
7. นวดนํ้ามัน 

(2ห้อง) 
8. ส่วนตรวจ

สุขภาพ 

1. ลงทะเบียน 
2. เวที 
3. พ้ืนที่ทํา

กิจกรรม/
เต้นรํา 

4. ส่วนน่ัง 
5. โชว์ผลงาน 
6. เคาน์เตอร์บาร์ 
7. ห้องนํ้า 
8. ครัว 
9. ออฟฟิศ 
 

1. ติดต่อสอบถาม 
2. พักผ่อน 
3. ห้องผู้บริหารเลขา 
4. ผู้อํานวยการ

ฝ่ายการแพทย์
และพยาบาล 

5. รองผู้อํานวยการ
ฝ่าย 

6. ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการ
ฝ่าย 

7. ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร และ
ธุรการ 

1. รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่าย 

2. ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการ
ฝ่าย 

3. ออฟฟิศ 
4. ห้องเก็บ

อุปกรณ์ 
5. ห้องปฐม

พยาบาล 
 

 
BUBBLE ในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
 

 

  
 
ภาพที่ 74 BUBBLE ผังโครงการ ช้ันบน 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 75 BUBBLE โครงการ ช้ันล่าง 
 

 

  
 
ภาพที่ 76 BUBBLE อาคารต้อนรับ ช้ันบน 
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ภาพที่ 77 BUBBLE อาคารต้อนรับ ช้ันล่าง 
 

 

  
 
ภาพที่ 78 BUBBLE อาคารฉุกเฉิน ช้ันบน 
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ภาพที่ 79 BUBBLE อาคารฉุกเฉิน ช้ันล่าง 
 

 

  
 
ภาพที่ 80 BUBBLE อาคารอาหารจากธรรมชาติ  
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ภาพที่ 81 BUBBLE อาคารกายภาพ ช้ันบน 
 

 

  
 
ภาพที่ 82 BUBBLE อาคารกายภาพ ช้ันล่าง 
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ภาพที่ 83 BUBBLE อาคารแห่งคุณค่า ช้ันบน 

 
 

  
 

ภาพที่ 84 BUBBLE อาคารแห่งคุณค่า ช้ันล่าง 
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ภาพที่ 85 BUBBLE อาคารพยาบาล  
 

 

  
 
ภาพที่ 86 BUBBLE อาคารบริการ ช้ันล่าง 
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ภาพที่ 87 BUBBLE ห้องพัก Deluxe 
 

 

  
 
ภาพที่ 88 BUBBLE อาคาร Pool Villa Deluxe 
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ภาพที่ 89 BUBBLE อาคาร Pool Villa Deluxe Suite 
 

 

  
 
ภาพที่ 90 BUBBLE อาคาร แผนกโภชนาการ 
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ภาพที่ 91 BUBBLE อาคาร แผนกซักรีด 
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บทที่ 6 
 

ศึกษาวิเคราะห์และนาํผลจากการศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา รูปธรรม และนามธรรม 
ของลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบ ศูนยส์ขุภาพสาํหรบัผู้สูงอายุ 

 
ความนํา 
 แนวความคิดในการออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่ดี ควรตอบสนองประโยชน์ใช้
สอยของผู้สูงอายุได้อย่างครบวงจร การออกแบบตกแต่งภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุจึงเป็น
กระบวนการสําคัญที่จะให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมอย่างมีความสุข  สะดวกสบาย และความปลอดภัย  
ในสภาพแวดล้อมที่ดี  โดยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาตัวแปรควบคุม มาสรุปการออกแบบ
ดังน้ี 
 
ตารางที่ 15   การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาตัวแปรควบคุม 
 

ข้อมูลที่ศึกษา การออกแบบ 

1. ความสุข Felling 

2. ความสะดวกสบาย Technology 

3. ความปลอดภัย Material, Function 

 
 จากแผนตารางสามารถอธิบายสรุปถึงปัจจัยหลักสําคัญที่มีผลกับผู้สูงอายุ ดังนี้  
 ความสุข: จากการวิจัย ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ล้วนแล้วแต่ต้องการให้
ผลลัพธ์ของการทํากิจกรรมต่างๆน้ัน ก่อให้เกิดความสุข หรือแม้กระทั่งทุกช่วงเวลาของการทํา
กิจกรรมต่างๆ โดยออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถทําเองได้โดยง่าย ไม่น่าเบ่ือ สามารถทําร่วมกับ
ลูกหลานได้ รวมถึงการสร้างบรรยากาศโดยรอบที่สามารถมองเห็นธรรมชาติ เสียงนกร้อง สัมผัสลม 
มองเห็นต้นไม้ ดอกไม้ แต่ยังคงสามารถทํากิจกรรมไปพร้อมกันได้ โดยไม่ได้ปิดก้ันจากธรรมชาติ เป็น
แนวคิดที่ใช้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมกับงานออกแบบ 
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ภาพที่ 92 การสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ 
 
 ความสะดวกสบาย: จากการวิจัย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นห่วงเร่ืองการอํานวยความ
สะดวกสบายต่างๆ ที่ทําให้ไม่รู้สึกใช้พ้ืนที่ในศูนย์สุขภาพอย่างลําบาก รวมถึงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่
เหมาะสม เน่ืองจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุไม่คล่องตัวเหมือนหนุ่มสาว จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ 
Technology ที่นําสมัยในปัจจุบัน มาใช้ในงานออกแบบ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายเกิดข้ึนมากมาย 
โดยคํานึงถึงสรีระ การใช้งานในชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ แต่ยังคงเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก 
ซึ่งไม่ทําให้ผู้สูงอายุ รู้สึก ตนเองด้อยค่า พร้อมที่จะร่วมทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างไม่ติดขัด โดยนํามา
ติดต้ังทุกส่วนของศูนย์สุขภาพ สิ่งเหล่าน้ีนอกจากจะอํานวยความสะดวกกับผู้สูงอายุแล้ว ยังช่วยลด
ภาระให้กับพนักงาน หรือผู้ดูแล ได้เป็นอย่างดี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 93 เฟอร์นิเจอร์ที่มีความเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ 
ที่มา: creativemove, เฟอร์นิเจอร์ที่มีความเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ, เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 
2554, เข้าถึงได้จาก http://www.creativemove.com/design/no-country-for-old-men/) 
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 ความปลอดภัย: จากการวิจัย พบว่า Material และ Function เป็นสิ่งที่ตอบสนอง 
ความปลอดภัยในผู้สูงอายุมากท่ีสุด การออกแบบถึงความปลอดภัยในเร่ืองของวัสดุ ที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุควร เลือกวัสดุที่ไม่มีเหลี่ยมมุม มีความมน เพ่ือลดแรงกระแทก และวัสดุพ้ืนที่ไม่ลื่น เป็น
สําคัญ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เปียกช้ืนควรจําเป็นต้องใช้พ้ืนหยาบ อีกทั้งวัสดุที่ไม่อมความร้อน เน่ืองจาก
ภายในโครงการใช้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในงานออกแบบ ดังน้ันควรเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ และการออกแบบ  Function ที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุจะทําให้
ร่นระยะการก้าว หยิบ จับ สิ่งของปลอดภัย ควรมีราวจับเอาไว้ทุกส่วนของอาคาร หรือการจัดวางปุ่ม
ฉุกเฉินในที่มองเห็นได้ง่าย เป็นสําคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 94 วัสดุและการจัดวางฟังช่ันที่ส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 



 

 

123 

การแปรรูป  
 1. รูปลักษณ์ภายนอกอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 95 แสดงแนวความคิดในการออกแบบ ผังอาคาร Draft 1 
 
  จากวิจัยจากข้อมูลลูกปัดภาคใต้ จากการศึกษา ประวัติความเป็นมา รูปธรรม และ
นามธรรม สามารถสรุป ถึงปัจจัยหลักที่สําคัญลูกปัดภาคใต้  จากการวางผังอาคารทั้งหมดด้วยวิธีการ
แบ่งเป็นกลุ่มอาคาร โดยได้แนวความคิดจากการร้อยสายสร้อยแบบง่ายๆ เป็นลักษณะทรงกลมมาเป็น
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ตัวกําหนดผังอาคาร แต่ยังไม่ตอบโจทย์เร่ืองของทางสัญจรของผู้ให้บริการ ทียังคงมีอุปสรรคต่อการใช้
งาน รวมถึงการแสดงเอกลักษณะของอาคารแต่ละส่วนที่หลากหลายจนเกินไป จึงได้ดําเนินการพัฒนา
ปรับแก้ไขอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นในหัวข้อบทสรุป Final Design ในหัวข้อต่อไป 
 2. รูปลักษณ์ภายในอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 96 แสดงแนวความคิดในการออกแบบภายในอาคาร Draft 1 
 
 แนวความคิดการแปรรูปลักษณ์ภายในอาคาร ได้ใช้แนวความคิดเป็นแบบองค์รวมของ
ลูกปัดทั้งหมด เพียงแค่นําจิตวิทยาสีมาใช้กําหนดอาคารเป็นส่วนๆเท่าน้ัน โดยใช้ลักษณะพิเศษของ
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ความมลของลูกปัด และการเช่ือลวดลายโดยไม่มีรอยต่อมาใช้ในการออกแบบทุกอาคาร แต่ยังคงขาด
แนวความคิดของลวดลายที่แท้จริงของลูกปัด เมื่อนํามาออกแบบทําให้มองไม่เห็นถึงความงามของ
ลวดลาย หรือนํามาเพียงส่วนหนึ่งเท่าน้ัน รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญสําหรับผู้สูงอายุ และพัฒนา
แนวความคิด  Draft ครั้งต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 97 แสดงแนวความคิดในการออกแบบภายในอาคาร Draft 2 
 
 จากการพัฒนาแนวความคิดของ Draft คร้ังที่ 1 จึงได้นําเอาเอกลักษณ์สําคัญของลูกปัด
แต่ละประเภทที่แฝงไว้ด้วยความหมาย ความเช่ือ มาเปรียบเปรยในให้มีความเหมาะสม กับลูกปัด 
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พร้อมทั้งนําลวดลายที่แสดงถึงเอกลัษณะเฉพาะมาใช้ในงานออกแบบมากขึ้น พร้อมทั้งนําจิตวิทยา
ของสีมาใช้ให้เกิดภาพลักษณะที่โดดเด่น แต่ยังคงขาดในเร่ืองของเทคโนโลยี ความสะดวกสบายของ
ผู้สูงอายุ มาใช้ในงานออกแบบ รวมถึงการใส่ใจเรื่องของวัสดุต่างๆ และจะนําไปประยุกต์ใช้ในหัวข้อ
บทสรุปของ Final Interior Design ต่อไป 
 
ผลสัมฤทธิ์งานออกแบบ Final Design 
 จากกระบวนการคิด แปรรูป และออกแบบผ่านแบบSketch และแบบ Draft การพัฒนา
แนวความคิดต่างๆ รวมทั้งแก้ไขแบบทั้งหมดสู่ผลงานจริง ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด จึงขอนําเสนอ
ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 98 แนวความคิดในการออกแบบผังอาคารโดยใช้ลักษณะของการร้อยลูกปัด  
 
 เมื่อได้นําแนวความคิดจากการร้อยสายสร้อยแบบง่ายมาเป็นตัวกําหนดลักษณะผังอาคาร 
จากน้ันนําประเภทของลูกปัด 41 แบบ มาวางให้เกิดลักษณะจุด 41 จุด เท่าๆ กัน แล้วจึงนําวิธีการ
ร้อยลูกปัดแบบยึดแน่นขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ร้อยลูกปัด 41 เม็ดให้เช่ือมต่อกันจนเกิดเส้นและแกนกลาง 
เป็นลักษณะทรงกลม เพ่ือจัดวางลักษณะตัวอาคารจากการวิเคราะห์โปรแกรม 
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ภาพที่ 99 ลายเส้นจากแนวความคิดในการออกแบบพ้ืนท่ีว่างภายในอาคาร 
 
 จากน้ันทําการสร้างโซนนิ่งตัวอาคาร เพ่ือให้เกิดรูปทรงที่แน่นอนก่อน และเน่ืองจาก
ลูกปัดมีเอกลัษณ์ที่ชัดเจนคือ ต้องมีรู เพ่ือมีที่ว่างสําหรับให้เชือกร้อยผ่านได้ จึงนําแนวคิดการเฉือนตัว
อาคารเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ทางสัญจร และการเข้าถึงอากาศ ทําให้เกิดการถ่ายเทตัวอาคารได้เป็นอย่างดี 
ถือเป็นการนําธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมกับตัวอาคารได้ดี 
 
การออกแบบท่ีเก็บน้ํา/ทางสัญจร 
 เน่ืองจากปัจจุบันมีปัญหานํ้าท่วมที่เกิดขึ้นกับจังหวัดนนทบุรี และพ้ืนที่ออกแบบ ทําให้
เกิดแนวคิดในการสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วม โดยนําเอาหลักแนวคิดการสร้างส่วนกักเก็บนํ้า หรือ แก้ม
ลิง เพ่ือสามารถเก็บนํ้ายามหน้าแล้ง และสามารถถ่ายเทนํ้าออกมาใช้ในการเกษตรของโครงการ  
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 100 ตัวอย่างการจัดเก็บนํ้าอย่างเป็นระบบ (ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี: 2555) 
 



 

 

128 

แนวความคิดในการออกแบบผังชั้น 1 
 จากน้ันทําการจัดวางส่วนกักเก็บนํ้า โดยใช้แกนรัศมี มาจัดวางในส่วนหลังของพ้ืนที่ 
พร้อมทั้งสร้างทะเลสาบให้มีความเหมาะกับ กับทางสัญจรที่ โดยกําหนดทางสัญจรของผู้ใช้บริการ เข้า
ทางส่วนถนนใหญ่ 2 ทาง และทางผู้ให้บริการ โดยเข้าทางส่วนถนนทางเข้าหมู่บ้าน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 101 แนวความคิดในการออกแบบผังช้ันบน 
 
 โดยสร้างตัวอาคารเป็นขนาด 2 ช้ันในบางอาคาร แล้วใช้เทคนิควิธีการกลบดินช้ันล่างซึ่ง
เป็นส่วนบริการ เน่ืองจากต้องการไม่ให้เห็นส่วนบริการ ที่ไม่น่ามอง โดยผู้ให้บริการเดินทางเข้าส่วน
จอดรถช้ันล่าง (ใต้ดิน) แล้วกระจายตัวไปแต่ละอาคารต่างๆ ตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
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ภาพที่ 102 แนวความคิดในการออกแบบผังช้ันล่าง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 103 ตัวอย่างรูปตัดอาคารในลักษณะการใช้ดินกลบส่วนช้ันล่าง 
ที่มา:  Archdaily.  ตัวอย่างรปูตัดอาคารในลักษณะการใช้ดินกลบส่วนชั้นลา่ง,  เข้าถงึเมื่อ 6 
มิถุนายน 2554, เข้าถึงไดจาก  http://www.archdaily.com 
 
 



 

 

130 

 

 
 

 
ภาพที่ 104 ผังรวมทั้งหมดของโครงการ 
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ภาพที่ 105 ผังเฉพาะตัวอาคารช้ันบน 
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ภาพที่ 106 ผังเฉพาะตัวอาคารช้ันล่าง 
 
การออกแบบภายในอาคาร 
 การออกแบบภายในอาคารต่างๆ ได้นําการเปรียบเทียบเปรียบเปรยของความเช่ือ ที่แฝง
ความหมายของลูกปัดแต่ละประเภทมาเทียบเคียง จากน้ันจึงทําการวิเคราะห์ถึงบริบทของอาคารแต่
ละส่วน ว่ามีฟังช้ันการใช้งานท่ีมีความเหมาะสมกับลูกปัดประเภทอะไร ซึ่งสามารถจําแนกประเภท
ของอาคารได้เป็น 6 ส่วน หลัก และดึงความโดดเด่นของลูกปัดแต่ละประเภทให้มีความน่าสนใจ การ
ใช้เล่นสีสัน ลวดลาย ทําให้เกิดลักษณะเฉพาะของแต่ละอาคาร 
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ภาพที่ 107 การวิเคราะห์ความเช่ือของลูกปัดแต่ละประเภทเพ่ือมาใช้ในส่วนของอาคารต่างๆ 
 
 1. อาคารต้อนรับ/อาคารฉุกเฉิน: เน่ืองจากเป็นอาคารต้อนรับเป็นอาคารส่วนหน้าที่
ผู้สูงอายุได้สัมผัสเป็นส่วนแรก นําแนวความคิดของ ลูกปัดเขียนอาเกตเขียนลาย หมายถึง ความเป็น
สิริมงคลมาใช้ ถือเป็นการต้อนรับโดยการอวยพรให้เกิดความมีมงคล โดยใช้สีโทนส้มมาใช้ให้เกิด
ความรู้สึกกระตุ้นการมองเห็น ต่ืนตัว นํามาสร้างลวดลายเฉพาะของโดยเฉพาะ สัญลักษณ์ 4 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ 1) สัญลักษณ์รูปวงกลม หมายถึงป้องกันความหายนะ เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดี และ
ขจัดอุปสรรค 2) สัญลักษณ์ เป็นรูปสี่เหลี่ยม หมายถึงธุรกิจรุ่งเรือง ความรํ่ารวยรวดเร็ว มีโชคลาภและ
สมปรารถนา 3) สัญลักษณ์เป็นรูปเส้นโค้ง หมายถึงช่วยให้สุขภาพดีขึ้น สร้างความเป็นผู้นํา 4) 
สัญลักษณ์ เป็นรูปสามเหลี่ยม หมายถึงต่อสู้กับสิ่งช่ัวร้าย ปราบภูตผีปีศาจ ขับไล่พลังอํานาจที่ช่ัวร้าย  
ใช้สีเข้มเพ่ือต้องการเน้นจุดเด่นในบางส่วน รวมถึงการนําลวดลายของลูกปัดเขียนลายมาใช้ให้เกิด
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยในการน่ัง หรือลุกขึ้นไป
ทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย 
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ภาพที่ 108 แบบสเก็ตส่วนอาคารต้อนรับ/อาคารฉุกเฉิน 
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  วัสดุ: วัสดุที่ไม่มีรอยต่อ ลบเหลี่ยมมุมได้ทุกส่วน รวมถึงวัสดุที่ป้องกันการลื่นล้ม และ
คงทนต่อการใช้งาน 
  พื้น: วัสดุหลักคือ เทอร์ราซโซ มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อ สามารถสร้าง
ลวดลายได้ตามต้องการ และสลับด้วยวัสดุทรายล้างเพ่ือป้องกันการลื่นล้ม 
  ผนัง: วัสดุหลักคือ เทอร์ราซโซ มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อโดยต้องการให้วัสดุ
ยังคงเป็นเน้ือเดียวกันต้ังแต่ พ้ืนและผนัง มีการใช้ไม้โอ๊คมาตกแต่งในบางส่วน  
  ฝ้า: ฝ้าเพดานแบบฉนวนกันความร้อน เป็นหลังคาแบบ Flat Slab  
  สี: โทนสีส่วนใหญ่เป็นสีส้ม ซึ่งมีหลากหลายเฉด เช่น ส้มเข้ม ส้มอ่อน และมีการใช้สี
โทนดํา หรือนํ้าตาลเข้ม ของไม้มาใช้ตกแต่งในส่วนที่ต้องการเน้น แต่ยังคงมีสีขาวควันบุหรี่ของฝ้าที่มา
ช่วยให้อาคารดูสว่างตาขึ้น 
  รายละเอียดเฟอร์นเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในอาคารต้อนรับ 
  1. อาร์มแชร์ส่วนพักคอย: วัสดุหุ้มสามารถเลือกได้ทั้งหนังแท้ / หนังเทียม / ผ้า 
เก้าอ้ีที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพ่ือช่วยพยุงตัวในการยืน โดยไม่ทําให้เกิดแรงกดบริเวณหน้าท้องและ
ช่วยลดการใช้ กําลังของกล้ามเนื้อต้นขาในขณะลุกข้ึนยืน ควบคุมการทํางานด้วยระบบไฟฟ้าโดยใช้
รีโมทคอนโทรล 
 

 
 
ภาพที่ 116  รายละเอียดเก้าอ้ีเพ่ือช่วยพยุงสําหรับผู้สูงอายุ  

ที่มา: เก้าอ้ีเพื่อช่วยพยุงสําหรับผู้สูงอายุ, เข้าถึงเม่ือ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http:// 

www.modernformhealthcare.co.th 
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   องศาในการปรับเอนของส่วนต่าง  
   1.1 ที่พักเท้าปรับได้ 0 - 90 องศา 
   1.2 พนักพิงหลังปรับได้ 0 - 170 องศา 
   1.3 ตัวที่น่ังปรับได้ 20 - 25 องศา 
   1.4 ขนาดของที่น่ัง กว้าง x ลึก = 54 x 51 cm 
   1.5 ขนาดสัดส่วนของเก้าอ้ีเมื่อปรับเป็นท่าต่างๆ 
   1.6 เหมาะกับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยพยุงตัวลุกข้ึนยืนและปรับนอนเพ่ือ
พักผ่อนได้ในตัวเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วย 
 

 
 
ภาพที่ 117 องศาในการปรับระดับ 

ที่มา: เก้าอ้ีเพื่อช่วยพยุงสําหรับผู้สูงอายุ, เข้าถึงเม่ือ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http:// 

www.modernformhealthcare.co.th 
 
  2. ไม้เท้าช่วยพยุง: ไม้เท้า มีอยู่ 3 แบบย่อย ๆ คือ แบบ T-Cane, U-Cane และ I-
Cane โดยแบบ T-Cane น้ันจะเป็นไม้เท้าที่มีถาดเล็ก ๆ สําหรับไว้วางเคร่ืองด่ืม จะได้ไม่ต้องถือเองให้
เมื่อย บริเวณมือจับจะเป็นรูปตะขอเก่ียว, แบบ U-Cane จะเป็นไม้เท้าที่มีภาชนะใส่ของขนาดใหญ่ 
เอาไว้ใส่นิตยสารหรือไหมพรมสําหรับถักก็ได้ บริเวณมือจับจะเป็นรูปวงกลม และแบบ I-Cane จะเป็น
ไม้เท้าสําหรับผู้สูงอายุที่นิยมความทันสมัย เพราะมันมีที่ต้ังไอแพดน่ันเอง บริเวณมือจับเป็นรูปตัวที ไม้
เท้าทั้งสามแบบน้ี มาพร้อมกับล้อจํานวนสามล้อ ที่จะสามารถเป็นหลักพยุงตัวคุณยายในระหว่างที่
กําลังเดิน ไปพร้อมกับที่ล้อของมันจะหมุนตามไปด้วย ช่วยให้คุณยายไม่ต้องเปลืองแรงเข็นมาก 
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ภาพที่ 118 ไม้เท้าช่วยพยุง  

ที่มา:  ไม้เท้าชว่ยพยุง, เข้าถึงเม่ือ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก  http://www. 

arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=913) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 119 ลักษณะการใช้งานของไม้เท้าช่วยพยุง 

ที่มา:  ไม้เท้าชว่ยพยุง, เข้าถึงเม่ือ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก  http://www. 

arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=913) 
 
 2. อาคารอาหารจากธรรมชาติ: เป็นตัวอาคารที่นอกจากจะทานอาหารเพียงอย่างเดียว
แล้ว ยังมีกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุที่รักษาสุขภาพ โดยสร้างแปลงผักปลอดสารพิษไว้ตรงกลาง และมี
การทําอาหารโชว์ จึงต้องการให้เกิดความเพลิดเพลินและเจริญอาหาร จึงนําแนวความคิดของลูกปัด
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ลูกบอลธงชาติ เป็นลูกปัดแสดงถึงความสมบรูณ์ เหมาะสมกับความสมบรูณ์ของอาหารที่ได้จาก
ธรรมชาติ ซึ่งนําลวดลายสีสันที่สลับสีมาใช้ในการออกแบบให้เกิดความสนุกสนาน สร้างบรรยากาศใน
การรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของ
ผู้สูงอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 120 แบบสเก็ตส่วนอาคารอาหารจากธรรมชาติ 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552).; ปรับแต่งภาพ
โดย นางสาว จิราพร เกียรตินฤมล) 
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  วัสดุ: วัสดุที่ไม่มีรอยต่อ ลบเหลี่ยมมุมได้ทุกส่วน รวมถึงวัสดุที่ป้องกันการลื่นล้ม และ
คงทนต่อการใช้งาน 
  พื้น: วัสดุหลักคือ เทอร์ราซโซ มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อ สามารถสร้างลวดลาย
ได้ตามต้องการ และสลับด้วยวัสดุทรายล้างเพ่ือป้องกันการลื่นล้ม 
  ผนัง: วัสดุหลักคือ เทอร์ราซโซ มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อโดยต้องการให้วัสดุ
ยังคงเป็นเน้ือเดียวกันต้ังแต่ พ้ืนและผนัง มีการใช้ไม้โอ๊คมาตกแต่งในบางส่วน  
  ฝ้า: ฝ้าเพดานแบบฉนวนกันความร้อน เป็นหลังคาแบบ Flat Slab  
  สี: มีสีสันเกือบทั้งหมดของอาคาร มีการใช้สีสันที่หลากหลายสลับไปมาในบางจุดที่
ต้องการให้เด่น นํ้าตาลเข้ม ของไม้มาใช้ตกแต่งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และราวจับ แต่ยังคงมีสี
ขาวควันบุหรี่ของฝ้า และไม้ระแนง ที่มาช่วยให้อาคารดูสว่างตาขึ้น 
  รายละเอียดเฟอร์นเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในอาคารอาหารจากธรรมชาติ 
  เก้าอ้ีนั่งส่วนทานอาหาร: ช่วยให้ผู้สูงอายุลุกข้ึนได้สะดวกกว่าการลุกข้ึนจากเก้าอ้ีปกติ 
เน่ืองจากเก้าอ้ีน้ี จะมีกลไก ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถการลุกขึ้นจากเก้าอ้ี ได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงขามาก 
สําหรับวิธีการน่ังก็น่ังได้ตามปกติ แต่ตอนลุกเพียงแค่ใช้มือจับตรงที่จับปลายท่ีวางแขน แล้วใช้เท้าข้าง
หน่ึงเหยียบขาด้านหน้าของเก้าอี้ให้กดลง แล้วเอนตัวไปข้างหน้า ลักษณะคล้ายการเทตัวเองออกจาก
เก้าอ้ี จากน้ันก็ค่อย ๆ ยืนขึ้น เพียงเท่าน้ีผู้สูงอายุก็สามารถลุกจากเก้าอ้ีได้ง่ายขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 126 ลักษณะเก้าอ้ีผ่อนแรง 
ที่มา: ลักษณะเก้าอ้ีผ่อนแรง,  เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www. 
arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=913 
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 3. อาคารกายภาพ: ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต้อนรับซึ่งอยู่ตรงกลาง เช่ือมทางเดิน
กับส่วนกายภาพศาสตร์ทางจิต โดยใช้แนวความคิดของลูกปัดตา หมายถึงการปกป้องคุ้มครอง 
เปรียบเสมือนการปกป้องคุ้มครอง นําสิ่งดีๆเข้ามา และสิ่งไม่ดี โรคภัยต่างๆ ให้ออกไป นําลวดลาย
ของลูกปัดตามาใช้ในการออกแบบ นําสีโทนเย็นมาใช้ เพ่ือเกิดความรู้สึกผ่อนคลายกับผู้เข้าใช้บริการ
ซึ่งส่วนต้อนรับต้องการใช้เส้นโค้งมน สนุก ใช้สีโทนฟ้า อ่อน และเข้มสลับกันไปมา  ส่วนที่เป็นศาสตร์
ทางจิตใจ จะใช้เส้นแนวตรง น่ิง เพ่ือไม่ให้เกิดความวุ่นวาย และส่วนศาสตร์ทางร่างกาย มีการเล่นโทน
สีสันส่วนเฟอร์นิเจอร์มาใช้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 127 การตัดทอนลวดลายงานออกแบบส่วนกายภาพ 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552); จัดแต่งรูปภาพ
โดย นางสาว จิราพร เกียรตินฤมล 
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  วัสดุ: วัสดุที่ไม่มีรอยต่อ ลบเหลี่ยมมุมได้ทุกส่วน รวมถึงวัสดุที่ป้องกันการลื่นล้ม และ
คงทนต่อการใช้งาน 
  พื้น: วัสดุหลักคือ เทอร์ราซโซ มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อ สามารถสร้าง
ลวดลายได้ตามต้องการ และสลับด้วยวัสดุทรายล้างเพ่ือป้องกันการลื่นล้ม 
  ผนัง: วัสดุหลักคือ เทอร์ราซโซ มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อโดยต้องการให้วัสดุ
ยังคงเป็นเน้ือเดียวกันต้ังแต่ พ้ืนและผนัง มีการใช้ไม้โอ๊คมาตกแต่งในบางส่วน  
  ฝ้า: ฝ้าเพดานแบบฉนวนกันความร้อน เป็นหลังคาแบบ Flat Slab  
  สี: ใช้สีโทนฟ้าและนํ้าเงินเป็นส่วนใหญ่ แต่ใช้สี เหลือง และ เขียวมาตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์ มีการใช้สีนํ้าตาลของไม้มาตกแต่งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งบางส่วน รวมถึง
การนําสีขาวควันบุหรี่มาใช้ในส่วนของฝ้า 
  รายละเอียดเฟอร์นเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในอาคารกายภาพ 
  อุปกรณ์เสริมสําหรับช่วยพยุง: ที่จับมีความปลอดภัยตามหลักสรีรศาสตร์ - ทําให้ยืน
หรือน่ังง่ายขึ้นและปลอดภัย 
  ถาดหมุน - Multi-use ถาดแล็ปท็อป / โทรทัศน์ที่มีที่วางแก้วและช่องภาชนะ 
  ปรับตัว – ปรับความยาวและความสูงให้พอดีกับด้านข้างของทั้งนอนหรือเก้าอ้ี 
  แผ่นยางจับซูเปอร์ – ให้เสถียรภาพและการปกป้องพ้ืนจากความเสียหาย 
  ความสูงของถาด: 26 "ถึง 32" 
  จับปรับความสูง: 34 "ถึง 40" 
  ขนาดของมือจับ: 6 "x 6" 1.25 เส้นผ่าศูนย์กลาง 
  ปรับความยาวฐาน: 20 "ถึง 36" 
  นํ้าหนัก: £ 19.5 
  ขนาดของถาด: 16 "x 18" 
  วัดเท้าฐาน: 4 "x 7" 
 

 
 

ภาพที่  134  รายละเอียดอุปกรณ์เสริมช่วยพยุง 
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  วัสดุ: วัสดุที่ไม่มีรอยต่อ ลบเหลี่ยมมุมได้ทุกส่วน รวมถึงวัสดุที่ป้องกันการลื่นล้ม และ
คงทนต่อการใช้งาน 
  พื้น: วัสดุหลักคือ เทอร์ราซโซ มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อ สามารถสร้าง
ลวดลายได้ตามต้องการ และสลับด้วยวัสดุทรายล้างเพ่ือป้องกันการลื่นล้ม 
  ผนัง: วัสดุหลักคือ เทอร์ราซโซ มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อโดยต้องการให้วัสดุ
ยังคงเป็นเน้ือเดียวกันต้ังแต่ พ้ืนและผนัง มีการใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูน 
  ฝ้า: ฝ้าเพดานแบบฉนวนกันความร้อน เป็นหลังคาแบบ Flat Slab  
  สี: ใช้สีโทนฟ้าอ่อนเป็นส่วนใหญ่ แต่ใช้สี เหลือง มาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ มีการใช้สี
นํ้าตาลของไม้มาตกแต่งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งบางส่วน รวมถึงการนําสีขาวควันบุหรี่
มาใช้ในส่วนของฝ้า 
  รายละเอียดเฟอร์นเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในส่วนนั่งสมาธิ 
  โคมไฟแว่นขยาย: หรือ MonoLight Table Lamp จะเป็นโคมไฟต้ังโต๊ะที่ให้ทั้งแสง
สว่าง และมีแว่นขยาย ซึ่งมันจะช่วยให้ผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่จะตาพร่ามัว สามารถมองเห็นวัตถุขนาด
เล็ก ๆ หรือทํางานบางอย่างที่ตาเปล่า ๆ ไม่เอ้ืออํานวย อย่างเช่นการสนด้ายเข้ารูเข็ม ได้ง่ายมาก
ย่ิงขึ้น โคมไฟนี้จะใช้แบบตั้งหรือแบบนอนก็ได้ และยังสามารถปรับมุมในการมองเห็น ได้ด้วยการ
เปลี่ยนมุมที่ต้ังตรงฐานหินอ่อน ปรับให้เอนมากเอนน้อยได้ตามความพอใจ โคมไฟนี้ทําจากวัสดุ
อลูมิเนียมกับหินอ่อน ดวงไฟเป็นหลอด LED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 140 ลักษณะโคมไฟแว่นขยาย 
ที่มา: ลักษณะโคมไฟแว่นขยาย เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2554.  เข้าถึงได้ขจาก 
http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=913 

http://www.arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=913�
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  วัสดุ: วัสดุที่ไม่มีรอยต่อ ลบเหลี่ยมมุมได้ทุกส่วน รวมถึงวัสดุที่ป้องกันการลื่นล้ม และ
คงทนต่อการใช้งาน 
  พื้น: ภายนอกใช้ เทอร์ราซโซ สลับกับทรายล้าง มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อ 
สามารถสร้างลวดลายได้ตามต้องการ ภายในห้องนวดใช้กระเบ้ืองลายไม้ สีโทนอ่อน 
  ผนัง: ส่วนใหญ่เป็นหน้าต่างและประตู มีการเล่นลายฉลุในส่วนบนของประตู และมี
ส่วนผนังก่ออิฐฉาบปูน และไม้สีโอ๊คเข้ามาตกแต่ง 
  ฝ้า: ฝ้าเพดานแบบฉนวนกันความร้อน เป็นหลังคาแบบ Flat Slab  
  สี: ใช้สีโทนฟ้าและน้ําเงินเป็นส่วนใหญ่ แต่ใช้สี เหลือง และ เขียวมาตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์ มีการใช้สีนํ้าตาลของไม้มาตกแต่งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งบางส่วน รวมถึง
การนําสีขาวควันบุหรี่มาใช้ในส่วนของฝ้า 
  รายละเอียดเฟอร์นเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในส่วนห้องนวดตัว 
  อ่างน้ําสําหรับห้องนํ้าผู้สูงอายุ: มีความเหมาะสมต่อผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องก้าวข้ามอ่าง
อาบนํ้าอย่างเดิม มีประตูสามารถเปิดเข้า-ออกได้อย่างง่าย นอกจากจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุ ยัง
เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของคนพิการ และผู้ป่วยในโรงพยาบาล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 146 ลักษณะอ่างนํ้าสําหรับผู้สูงอายุห้องนวดตัว 
ที่มา: อ่างน้ําสําหรับผู้สูงอายุห้องนวดตัว, เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www. 
arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=913) 
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ภาพที่ 147 รายละเอียดของอ่างนํ้าสําหรับผู้สูงอายุ 
ที่มา: อ่างน้ําสําหรับผู้สูงอายุห้องนวดตัว, เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www. 
arthousegroups.com/artshow.php?art_showcase_id=913) 
 
 4. อาคารแห่งคุณค่า: ต้ังอยู่แกนกลาง ของโครงการ มีความสําคัญที่สุด ซึ่งอาคารส่วนน้ี
เป็นการทํากิจกรรมต่างๆ มากมายของผู้สูงอายุกับ ลูกหลาน นิทรรศการแสดงผลงานของผู้สูงอายุ 
เวทีการแสดง คอฟฟ่ีช็อป ลานเอกประสงค์   ในการทํากิจกรรมต่างๆ นําแนวความคิดจากลูกปัดสุริย
เทพ หมายถึง ความมีอํานาจ ที่สื่อถึงบารมี โดยแกนกลางปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนร่มโพธ์ิ ร่ม
ไทร อีกท้ังยังเป็นจุดสําคัญหลัก มีการทํากิจกรรมภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ซึ่งการออกแบบ
จะใช้พ้ืนไม้เป็นหลักและใช้สีเหลืองทอง กับสีเขียวเข้ามาใช้ในบางส่วนของอาคาร เพ่ือต้องการให้สีน้ัน
กลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
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ภาพที่ 148 การตัดทอนลวดลายงานออกแบบส่วนอาคารแห่งคุณค่า 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552); ออกแบบและจัด
แต่งรูปภาพโดย นางสาว จิราพร เกียรตินฤมล) 
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ภาพที่ 150 แปลนพ้ืนอาคาร แห่งคุณค่า 
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  วัสดุ: วัสดุที่ไม่มีรอยต่อ ลบเหลี่ยมมุมได้ทุกส่วน รวมถึงวัสดุที่ป้องกันการลื่นล้ม และ
คงทนต่อการใช้งาน 
  พื้น: ภายนอกใช้ เทอร์ราซโซ สลับกับทรายล้าง มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อ 
สามารถสร้างลวดลายได้ตามต้องการ ภายในห้องนวดใช้กระเบ้ืองลายไม้ สีโทนอ่อน 
  ผนัง: ส่วนใหญ่เป็นหน้าต่างและประตู มีการเล่นลายฉลุในส่วนบนของประตู และมี
ส่วนผนังก่ออิฐฉาบปูน และไม้สีโอ๊คเข้ามาตกแต่ง 
  ฝ้า: ฝ้าเพดานแบบฉนวนกันความร้อน เป็นหลังคาแบบ Flat Slab  
  สี: ใช้โทนสีเหลืองและเขียวสลับกันไปมาเป็นหลัก ใช้โทนสีนํ้าตาลของไม้มาตกแต่ง
ประตูและราวจับ ใช้สีขาวควันบุหรี่มาใช้ในส่วนของฝ้าเพดาน 
 5. อาคารนิเวศน์บําบัด: เป็นส่วนอาคารพักผ่อน ซึ่งแบ่งเป็น 3 แบบคือ Deluxe ซึ่งมี
ส่วนพยาบาลคอยดูแล อาคาร Pool Villa เป็นอาคารที่พร้อมด้วยส่วนสปาส่วนตัว สระน้ํา สําหรับ
การพักผ่อนโดยเฉพาะ และอาคาร Pool Villa Deluxe Suite ที่มีลักษณะคล้ายกับอาคาร Pool 
Villa แต่มีส่วนห้องรับแขก และขนาดที่ใหญ่  
  แนวความคิดในการออกแบบ คือลูกปัดรูปทรงธรรมชาติ หมายถึง ความมีสิริมงคล นํา
ลวดลายธรรมชาติ ของดอกไม้ ใบไม้ และใช้โทนสีเขียว ฟ้า ที่ทําให้เกิดความรู้สึกพักผ่อนมาใช้ ทําให้
เกิดความรู้สึกสบายตา รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมาใช้ในทุกๆ ส่วน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 154 การตัดทอนลวดลายงานออกแบบส่วนอาคารนิเวศน์บําบัด 
ที่มา: บัญชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด Beyond Beads (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 
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  วัสดุ: วัสดุที่ไม่มีรอยต่อ ลบเหลี่ยมมุมได้ทุกส่วน รวมถึงวัสดุที่ป้องกันการลื่นล้ม และ
คงทนต่อการใช้งาน 
  พื้น: ภายนอกใช้ เทอร์ราซโซ สลับกับทรายล้าง มีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดรอยต่อ 
สามารถสร้างลวดลายได้ตามต้องการ ภายในห้องนวดใช้กระเบ้ืองลายไม้ สีโทนอ่อน 
  ผนัง: ก่ออิฐฉาบปูน ตกแต่งผนังในส่วนหัวเตียง และช้ันวางทีวี  
  ฝ้า: ฝ้าเพดานแบบฉนวนกันความร้อน เป็นหลังคาแบบ Flat Slab  
  สี: ใช้โทนสีเขียวอ่อนและสีครีมมาใช้ มีสีนํ้าตาลเข้มของไม้มาตกแต่งในบางส่วน และ
สีขาวนวลสําหรับผนังและฝ้าเพดาน 
  รายละเอียดเฟอร์นเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในส่วนห้องนอน 
  เตียงนอนสามารถปรับเตียงได้ตํ่า: มีฟังก์ช่ันการปรับระดับความสูงของเตียง พร้อม
ราวจับเพ่ือช่วยในการพยุงตัว จึงสามารถช่วยพยุงตัวผู้สูงอายุให้สามารถลุกออกจากที่นอนได้ 
  วัสดุและคุณสมบัติ 
  1. โครงสร้างกรอบเตียงผลิตจากอลูมิเนียม  
  2. มีแผงกั้นข้างเตียง 4 ช้ิน สามารถปรับได้ 2 ระดับ และเก็บเข้าใต้เตียงได้เพ่ือความ
สวยงาม และความสะดวกในการลุกออกจากเตียง 
  3. สามารถปรับเอนหลังและขา 
  4. ปรับท่าหัวสูง-เท้าตํ่า (anti trendelenburg) 
  5. ปรับท่าหัวตํ่า-เท้าสูง (trendelenburg) 
  6. ระยะปรับสูง-ตํ่า 23-74 cm 
  7. ขนาดของเตียง 98 x 206 cm 
  8. ความสามารถในการรับนํ้าหนัก 170 kg 
  9. มีล้อขนาดใหญ่ซึ่งสามารถล็อคให้อยู่กับที่ได้ โดยระบบ Central Brake 
  10. มีระบบสํารองไฟ 
  11. สามารถเลือกสี และรูปแบบของหัวเตียงได้ 
  12. สามารถอํานวยความสะดวกให้กับทั้งผู้สูงอายุ และญาติผู้ดูแลในการปรับเตียงด้วย
รีโมทไฟฟ้า รูปลักษณ์ภายนอกออกแบบอย่างสวยงาม โทนสีของเตียงให้ความรู้สึกอบอุ่น และ
สามารถเข้าได้กับเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน มีวัสดุหัวเตียง-ท้ายเตียงให้เลือก 2 แบบคือ ไม้ Beech ซึ่งเป็น
ไม้เน้ือแข็ง หรือ High Pressure Laminate ซึ่งเป็นวัสดุที่ผสมผสานระหว่างไม้ลามิเนต อัดเคลือบเม
ลามีนด้วยแรงดันสูง มีระบบซ่อนล้อทําให้ผู้นอนรู้สึกเหมือนนอนอยู่บนเตียงนอนทั่วไป 
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ภาพที่ 162 รายละเอียดเตียงนอนในห้องพัก 
ที่มา: เตียงนอนในห้องพัก, เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก  http://www. 
modernformhealthcare.com 
 

 
 
ภาพที่ 163 รายละเอียดเตียงนอนในห้องพัก 
ที่มา: เตียงนอนในห้องพัก, เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก  http://www. 
modernformhealthcare.com 
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  วัสดุ: วัสดุที่ป้องกันการลื่นล้ม และคงทนต่อการใช้งาน สุอาดตา ง่ายต่อการทําความ
สะอาด 
  พื้น: พ้ืนกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ชนิดหยาบขนาด 0.60x0.60  
  ผนัง: พ้ืนกระเบ้ืองแกรนิตโต้ กึ่งเงา ขนาด 0.60x0.60 และตกแต่งผนังด้วยโมเสกเล่น
ลวดลายในบางส่วน 
  ฝ้า: ฝ้าเพดานแบบฉนวนกันความร้อน เป็นหลังคาแบบ Flat Slab  
  สี: ใช้โทนสีขาวครีมเป็นหลัก มีโทนสีนํ้าตาลของไม้ในส่วนงานฉลุลายด้านบน และการ
ใช้ผ้าสีสดใสเข้าช่วยให้รู้สึกมีชีวิตชีวา 
  รายละเอียดเฟอร์นเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในส่วนห้องน้ํา 
  อ่างน้ําสําหรับห้องน้ําผู้สูงอายุ: มีความเหมาะสมต่อผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องก้าวข้ามอ่าง
อาบนํ้าอย่างเดิม มีประตูสามารถเปิดเข้า-ออกได้อย่างง่าย นอกจากจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุ ยัง
เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของคนพิการ และผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
 

 

  
 
ภาพที่ 165 ลักษณะภายในห้องนํ้าส่วนห้องนอน 
ที่มา: ห้องน้ําส่วนห้องนอน, เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www. 
rollawaybedshop.com 
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ภาพที่ 166 รายละเอียดอ่างนํ้าภายในห้องนํ้าส่วนห้องนอน 
ที่มา: ห้องน้ําส่วนห้องนอน, เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www. 
rollawaybedshop.com 
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บทที่ 7 
 

สรุปข้อคน้พบ และข้อเสนอแนะ 
 
ความนํา     
 จากการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ทําให้ได้ข้อค้นพบที่
ได้นําเสนอไปแล้ว แต่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจนัยสําคัญที่มีคุณค่าทางด้านวิชาการ ตลอดจน
คุณประโยชน์ของการนําข้อค้นพบไปใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์สุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ เพ่ือก่อให้เกิดการส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ แก่ผู้สูงอายุ ที่สามารถทํา
กิจกรรมได้อย่างมีความสุขและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในช่วงบ้ันปลายของชีวิต ตามเจตนารมณ์ 
ผู้วิจัยจะได้เสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อค้นพบที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน 
หลังจากน้ันได้ทําการอภิปรายผลจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้วจึงเสนอแนะแนว
เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการต่อไป 

 
สรุปผลของการศึกษา 
 1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา รูปธรรม และนามธรรม 
ของลูกปัดภาคใต้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนํามาออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ โดยนําเอก
ลักษณะสําคัญของลูกปัดมารังสรรค์ให้เกิดความผ่อนคลายด้วยลวดลาย รูปทรงและสีสัน และแฝงไป
ด้วยความเช่ือ ให้มีความเหมาะสมและลงตัวกับผู้สูงอายุ 
 2. วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาผู้สูงอายุ 60-65 ปี ในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการสปอร์ตคลับ
ช้ันนํา ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ที่เลือกใช้บริการสปอร์ต
คลับช้ันนํา หรือศูนย์แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ในกรุงเทพมหานคร โดยเชิงปริมาณให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 ราย นําไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา และ
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์เจาะลึก ใน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จากผู้สูงอายุ จํานวน 10 คน หลังจากน้ัน ผู้วิจัยได้ทําการถอดเทปการสัมภาษณ์โดยแยกตามประเด็น
หรือหัวข้อตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยได้ทําการบูรณาการความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน
ในประเด็นตัวแปรเดียวกัน มาเขียนบรรยายถึงลักษณะ ความสําคัญ ความเช่ือ พฤติกรรม และ
ประโยชน์ใช้สอยเก่ียวกับศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ทั้งน้ีในประเด็นที่เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
ผู้วิจัยได้ทําการบรรยายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกัน 
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 3. วัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์และนําผลจากการศึกษาความหมาย ประวัติความ
เป็นมา รูปธรรม และนามธรรม ของลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบ ศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ เป็น
กระบวนการสําคัญที่จะตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของผู้สูงอายุได้อย่างครบวงจร การออกแบบ
ตกแต่งภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุจึงเป็นกระบวนการสําคัญที่จะให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรม
อย่างมีความสุข สะดวกสบาย และความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาตัวแปรควบคุม มาสรุปการออกแบบดังน้ี 
 
ข้อค้นพบ 
 1. จากการศึกษาศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ค้นพบทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีความเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ สามารถช่วยผ่อนแรงต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัยจะกล้าทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไม่ต้องกังวล รวมถึงเป็น
ประโยชน์กับผู้ให้บริการที่ไม่ต้องคอยกังวลกับการทํากิจกรรมภายในศูนย์สุขภาพแห่งน้ีเท่าที่ควร 
 2. ศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ นอกจากจะมีกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุแล้ว ยังคงคํานึงถึง
กิจกรรมที่ทําร่วมกันกับลูกหลานที่เข้ามาดูแล ดังน้ันโปรแกรมต่าง ๆ ยังคงคํานึงถึงลูกหลานที่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเวลา เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีสําหรับคนในครอบครัว  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ได้มีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 
 1. เชิงวิชาการ 
  1.1 การศึกษาลูกปัดภาคใต้ในเรื่องของ วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ยังคงมีเน้ือหาใน
บางส่วนที่แตกต่างกัน ควรบ่งช้ีถึงประเด็นการศึกษาให้ครอบคลุม 
  1.2 ความชัดเจนของประเด็นในการใช้ลูกปัดโบราณมาออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ โดยอยากให้เห็นถึงความเช่ือมโยงภาพที่ชัดเจนระหว่างเร่ืองลูกปัดที่เปรียบเทียบกับความ
เก่าแก่ของลูกปัดกับผู้สูงอายุ 
  1.3 จะศึกษาภูมิปัญญาลูกปัด ควรเน้นภูมิปัญญาของยุคสมัยที่จะศึกษาให้ชัดเจนกว่า
น้ี ซึ่งบางครั้งผู้สร้างลูกปัดเป็นคนรุ่นก่อนประวัติศาสตร์มากเกินไป ทําให้ข้อมูลอาจเลือนหายและหา
ความเป็นจริงได้ยาก 
 2. เชิงนโยบาย 
  2.1 ปัจจุบันการออกแบบที่ตอบสนองผู้สูงอายุมีขึ้นเรื่อย ๆ ดังน้ันผู้วิจัยควรนํา
รูปแบบการออกแบบที่ทันสมัยต่อยุคสมัยที่กําลังเร่ิมเข้าสู่ยุคที่ผู้สูงอายุกําลังเพ่ิมจํานวนประชากรมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 193 

  2.2 การศึกษาส่วนเร่ืองศูนย์สุขภาพที่ระบุว่าจะทําการออกแบบที่ จังหวัดนนทบุรี 
บางครั้งยังคงมีสถานที่ออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้เหมาะสมมากกว่าน้ี ดังน้ัน
จึงควรวิเคราะห์ หรือคํานึงถึงบริบทของสถานออกแบบให้ถี่ถ้วน 
  2.3 ควรคํานึงถึงวัสดุที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังคงทนถาวรต่อ
สภาพอากาศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะภายในศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ เป็นการนําธรรมชาติเข้า
มามีส่วนร่วมกับงานออกแบบด้วย 
 
บทสรุป 
 จากข้อสรุปของกระบวนโครงการวิจัย โดยเริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ทําให้
เกิดการต้ังวัตถุประสงค์ขึ้นคือ การศึกษาลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 
และการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกในศูนย์สุขภาพ ทําให้เกิดข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้นน้ี ซึ่งข้อค้นพบและแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
จากการวิจัยคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์สําหรับสถาปนิก มัณฑนากร นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง สามารถนําไปปรับปรุงหรือออกแบบภายในศูนย์สุขภาพ หรืออาคารสาธารณะที่เอ้ือต่อการ
ใช้งานของผู้สูงอายุ เพ่ือตอบรับการใช้พ้ืนที่ทั้งผู้สูงอายุและลูกหลานที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่าง
กลมกลืนให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุได้มีความสุข
ในบ้ันปลายของชีวิต 
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แบบสอบถามผู้สูงอายุ 
เรื่อง 

การศึกษาลูกปัดภาคใต้ สู่การออกแบบศูนย์สขุภาพสําหรับผูสู้งอายุ 
 

วันที่………….เดือน………………………………..พ.ศ.25…………… 
ที่อยู่ของผู้ถูกสมัภาษณ์ ชุมชน/หมู่บ้าน.........................................อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้าม)ี ................................................................. 
  
 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการทําวิจัย เรื่อง  การศึกษาลูกปัด
ภาคใต้ สู่การออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ  ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้สูงอายุ
ต้ังแต่ อายุ 60 – 65 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 โปรดตอบตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ และความคิดเห็นของท่าน หลังจากท่าน
ได้เห็นการออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ การตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผล
ต่อตัวท่าน ข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลโดยส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น 
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รายการข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็น………………………………… 
  
 
ข้อความ 
  
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ( personal characteristics ) 
1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. อายุ.............. ปี 
3. สถานภาพ (    ) โสด            (    ) แต่งงาน 
  (    ) หย่า (    ) อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส 
  (    ) อ่ืน ๆ........................................... 
4. การศึกษา (    ) ตํ่ากว่าปริญญาตร ี (    ) ปริญญาตรี                  
  (    ) ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก 
  (    ) อ่ืน ๆ........................................... 
5. ศาสนา........................................... 
6. อาชีพ (    ) รับราชการ (    ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (    ) ลูกจ้างบริษัท (    ) ค้าขาย 
  (    ) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ (    ) รับจ้างทัว่ไป 
  (    ) เกษียณอายุ (    ) อ่ืน ๆ........................................... 
7. รายได้ของท่าน...........................................บาท ต่อเดือน 
8. เขตที่อยู่อาศัย........................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการข้อคําถามเก่ียวกับความเชื่อและทัศนคติ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน 
โปรดระบุด้วยการให้คะแนนต้ังแต่ 0 – 10 โดยให้ 10 คะแนน ถ้าเห็นด้วยอย่างย่ิง และถ้าไม่เห็นด้วย
เลย ให้ 0 คะแนน 
  
 
 ข้อความ คะแนน 
  
 
9. ท่านรู้สึกว่าการน่ังสมาธิจะทําให้ท่านรู้สึก มีความผ่อนคลายสบายใจ …………………………….. 
10. วัยรุ่นในปัจจุบันน้ี ขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อพ่อแม่ …………………………….. 
11. ท่านคิดว่าช่องว่างระหว่างวัย มีผลกระทบต่อท่าน …………………………….. 
12. การทําบุญ จะทําให้ชีวิตของท่านมีความสุข …………………………….. 
  
 
รายการข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยทางพฤติกรรมของผู้สูงอายุ โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน O และ
เติมตอบลงในช่องว่าง…………………………….. 
  
 
 ข้อความ  
  
 
13. ท่านรู้สึกมีความสุข เมื่อได้ทํากิจกรรมกับลูกหลาน O ไม่เคย O เคย จํานวน……….ครั้ง 
14. ท่านรู้สึกโมโห หรือหงุดหงิดง่าย O ไม่เคย O เคย จํานวน……….ครั้ง 
15. ท่านมีปัญหาเร่ืองหลงลืม O ไม่เคย O เคย จํานวน……….ครั้ง 
16. ท่านพบแพทย์บ่อยแค่ไหน O ไม่เคย O เคย จํานวน……….ครั้ง 
17. ท่านเคยได้รับอุบัติเหตุจากการ ออกกําลังกายบ้างหรือไม่ O ไม่เคย O เคย จํานวน……….ครั้ง 
18. ท่านออกกําลังกายบ้างหรือไม่ O ไม่เคย O เคย จํานวน……….ครั้ง 
19. ท่านมีงานอดิเรกบ้างหรือไม่ O ไม่เคย O เคย จํานวน……….ครั้ง 
  
 
 
 
 
 

   ส
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รายการข้อคําถามเก่ียวกับด้านทฤษฏีการออกแบบ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยแค่
ไหน โปรดระบุด้วยการให้คะแนนต้ังแต่ 0 – 10 โดยให้ 10 คะแนน ถ้าเห็นด้วยอย่างย่ิง และถ้าไม่เห็น
ด้วยเลย ให้ 0 คะแนน 
  
 
 ข้อความ คะแนน 
  
 
ด้านทําเลที่ต้ัง 
20. ท่านเห็นด้วยว่า ศูนย์สุขภาพต้ังอยู่แถบชานเมืองจะมีอากาศดี …………………………….. 
21. ศูนย์สุขภาพที่ดีควรอยู่ใกล้วัด หมู่บ้าน …………………………….. 
22. ศูนย์สุขภาพที่ท่านใช้บริการต้องอยู่ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก …………………………….. 
23. ศูนย์สุขภาพในฝันของท่านต้องอยู่ในแหล่งชุมชน …………………………….. 
 
ด้านราคา 
24. ท่านตัดสินใจรับบริการศูนย์สุขภาพในแต่ละเดือนที่ราคาเท่าไหร่ …………………………….. 
25. ราคาการรับบริการข้ึนอยู่กับความพึงพอใจเป็นที่ต้ัง …………………………….. 
26). ท่านคิดว่าการใช้บริการราคาแพง จะทําให้ท่านมีความสุข …………………………….. 
 
ด้านประโยชน์ใช้สอย 
27. ห้องนํ้าที่มีขนาดใหญ่ ทําให้ท่านรู้สึกดี …………………………….. 
28. ศูนย์สุขภาพจําเป็นต้องมีอาคารฉุกเฉิน …………………………….. 
29. ท่านดูรายการโทรทัศน์เป็นประจําในห้องพัก …………………………….. 
30. ท่านต้องการ มีเก้าอ้ีพนักพิงน่ังสบาย …………………………….. 
 
ด้านการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  
31. ท่านคิดว่าห้องนํ้า เป็นห้องที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด …………………………….. 
32. ท่านคิดว่าปุ่มฉุกเฉินควรมีไว้ในห้องพัก …………………………….. 
33. ท่านคิดว่ากล้องวงจรปิดเป็นสิ่งจําเป็น …………………………….. 
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ผนวก  ข 
ตารางแสดงความอ้างอิง 
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ตารางที่ แสดงตารางความอ้างอิง 
 

หนังสือ ความหมาย ประวัติ 
ความเชื่อ
สุขภาพ 

ความเชื่อ 
จิตใจ 

คุณคา่ทาง 
ความงาม 

คุณคา่ทาง 
จิตใจ 

วิธีผลิต 
ลวดลาย 
และสสีัน 

วัตถุดิบ 

รอยลูกปัด 
บัญชา  พงษ์พานิช (2552) 

         

ทุ่งตึก เมืองท่าการค้าโบราณ 
บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ (2007 – 171) 

         

ร่องรอยของเวลา 
สุจิตต์  วงษ์เทศ (2008) 

         

มนต์ขลังของหินสีและลกูปัด 
พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ (2010) 

         

เครื่องใช้และเครื่องประดับที่ทําด้วยแก้ว ก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘ 
ณัฏฐภัทร จันทวิช (2006) 

         

ศาสตร์ลึกลับคริสตัลและพลอยสีอัคนี  นวรัตน (2551)          

The History Of Beads 
Lois Sherr Dubin (1998) 

         

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%22�
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lois+Sherr+Dubin%22&source=gbs_metadata_r&cad=5�


 

206

ตารางที่ แสดงตารางความอ้างอิง  (ต่อ) 
 

หนังสือ ความหมาย ประวัติ 
ความเชื่อ
สุขภาพ 

ความเชื่อ 
จิตใจ 

คุณคา่ทาง 
ความงาม 

คุณคา่ทาง 
จิตใจ 

วิธีผลิต 
ลวดลาย 
และสสีัน 

วัตถุดิบ 

2พลังลูกปัดและหินบําบัด 
พจนา  เรืองสุวรรณ (2010) 

         

พลังเร้นลับจากหินมีค่า 
กันยา  ชาญฤทธิ์ (2550) 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

รัตนชาติบําบัด  
อัคนี  นวรัตน (2547) 

 
 

 
 

       

สรุป 5 4 5 6 5 4 3 4 4 
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ตารางที่ แสดงตารางความอ้างอิง   
 

หนังสือ 
ผู้สูงอายุ
หมายถึง 

ลักษณะ 
ส่วนบคุคล 

พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ 

กิจกรรม 
สําหรบัผูสู้งอายุ 

การแพทย ์
ทางเลือก 

ความหมาย 
ของศนูย์สขุภาพ 

ประโยชน ์
ใช้สอย 

ผัง 
องค์กร 

การออกแบบ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับตัวในวัยสูงอายุ. 
วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์ (2550) 

         

โภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ 
สาคร ธนมิตต์ และประไพศรี ศิริ
จักรวาล. (2533) 

         

ใกล้หมอ  
วิชิต คนิงสุขเกษม (2546) 

         

โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลให้บรกิาร และกิจกรรม           
ต่าง ๆ แก่ผูสู้งอายุ 
มาลินี วงษ์สิทธิ์ (2540) 

         

ครอบครัวกับผู้สูงอายุ 
บรรลุ ศิริพานิช (2546) 

         

วัยท้าย วัยทอง 
ประมวล คิดคนิสัน (2520) 

         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.elib-online.com/books/neardoc.html�
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ตารางที่ แสดงตารางความอ้างอิง  (ต่อ) 
 

หนังสือ 
ผู้สูงอายุ
หมายถึง 

ลักษณะ 
ส่วนบคุคล 

พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ 

กิจกรรม 
สําหรบัผูสู้งอายุ 

การแพทย ์
ทางเลือก 

ความหมาย 
ของศนูย์สขุภาพ 

ประโยชน ์
ใช้สอย 

ผัง 
องค์กร 

การออกแบบ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุ. 
พรอนันต์  กิตติมั่นคง (2547) 

         

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขชุมชน   
พิไท  ตาทอง (2550) 

         

บ้านปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ 
ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, (2552) 

         

คู่มือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ ์ 
บรรล ุ ศิริพานิช (2544)   

         

นันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ 
พรชุลีย์ นิลวิเศษ (2550) 

         

พื้นฐานการทําสมาธิ. 
วิริยังค์ สิรินธโร (2548) 
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ตารางที่ แสดงตารางความอ้างอิง  (ต่อ) 
 

หนังสือ 
ผู้สูงอายุ
หมายถึง 

ลักษณะ 
ส่วนบคุคล 

พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ 

กิจกรรม 
สําหรบัผูสู้งอายุ 

การแพทย ์
ทางเลือก 

ความหมาย 
ของศนูย์สขุภาพ 

ประโยชน ์
ใช้สอย 

ผัง 
องค์กร 

การออกแบบ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

การจําแนกตามกลุ่มของการแพทย์
ทางเลือก 
เทวัญ ธานีรัตน์ 

         

ธรรมชาติบําบัด 
Jacob Vadakkanchary (2546) 

         

การกดจุด (Acupressure) 
นรมิตร ลิ่วธนมงคล 

         

องค์กรของศูนย์บัลวี 
บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบําบัด 

         

Universal design 
ปรีชา นวประภากุล 

         

การแทพย์ทางเลือก 
วิชัย โชควิวัฒน์ 

         

ออกแบบตกแต่งศูนย์สุขภาพเอเดน 
ภาศินี  หัตถกิจกุล (2551) 

         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2009-09-09-06-42-24&catid=42:2009-09-09-08-32-58&Itemid=82�
http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=91:acupressure&catid=47:2009-09-09-09-43-48&Itemid=80�
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ตารางที่ แสดงตารางความอ้างอิง  (ต่อ) 
 

หนังสือ 
ผู้สูงอายุ
หมายถึง 

ลักษณะ 
ส่วนบคุคล 

พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ 

กิจกรรม 
สําหรบัผูสู้งอายุ 

การแพทย ์
ทางเลือก 

ความหมาย 
ของศนูย์สขุภาพ 

ประโยชน ์
ใช้สอย 

ผัง 
องค์กร 

การออกแบบ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
สํานักงานส่งเสริมและพิทักษผ์ู้สูงอายุ 

         

การวิจัยเรื่องคนชราไทย 
นิศา ชูโต (2525) 

         

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพผูสู้งอายุสําหรับบุคลากร
ทีมสุขภาพ. 
ทวีศักดิ์  รูปสิงห์ (2550) 

         

สรุป 8 7 8 5 5 4 5 2 3 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล นางสาว จิราพร เกียรตินฤมล 
ที่อยู่ 100/364 หมู่บ้าน ลานทอง ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
ที่ทํางาน ที่บ้าน 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียน นิบงชนูปถัมภ์  
  อ.เมือง จ.ยะลา 
 พ.ศ. 2541 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรียะลา จ.ยะลา 
 พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค จ.ยะลา  
 พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สถาบันเทคโนโลยี 
  ราชมงคล  วิทยาเขตเพาะช่าง  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.2552 ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบภายใน  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2548 - 2549 พนักงานประจํา บริษัท เรท เรบ บิท จํากัด 
 พ.ศ. 2550 -2552 พนักงานประจํา บริษัท ไมก้า กรุ๊ป 
 พ.ศ. 2550 ออกแบบตกแต่งร้านขายกระเป๋าแบนเนม เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2551 ออกแบบตกแต่งภายใน ผับแอนด์เรสเตอร์รองส์ เขตสุขุมวิท กรุงเทพฯ 
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