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 The study of Thai traditional floral mobile for Interior Design at the Elderly Recreation 

Center found that the Thai traditional floral mobile wreathing is made up from the belief and 

faith of the creators. Its esthetic is created from hanging floral mobiles in a left-and-right 

balance by using a light thread and from wreathing with the constant pattern of the floral 

mobiles. The wisdom of Thai traditional floral mobile wreathing is employed to originate the 

recreation that holds an underlying a value of maximizing time. This is regarded as a 

metaphor: the recreation brings about the balance between physical and mental health and 

well-being. 

 The findings of the study of Thai traditional floral mobile are collected from physical 

data; history, concept and wisdom of the Thai traditional floral mobile. These data are used to 

analyze for creating a design concept. The data also relate to the target audience to explore 

their characteristics and wants. By using research tools, the program of decorating in the 

elderly recreation center is highlighted. Moreover, the findings collected from the target 

audience are relevant to a number of context analyses e.g. location and management of the 

recreation center project. The synchronized  context analyses e.g. location and management 

of the recreation center project. The synchronized data are finally to create an interior design. 

 Hence, the study of Thai traditional floral mobiles for interior design at the elderly 

recreation center emphasizes the metaphor that is hidden in wreathing the traditional floral 

mobile through the research procedures. The study leads to the design concept of “wreathing 

thin and light materials into a balanced object.” The elderly rcreation center is located near the 

Wachirabenchatat Park, providing services to the self-reliant elderly after his/her retirement at 

the age of 60. The recreation center also offers various programs for the elderly, for example, 

exercising with equipment, books corner, wreathing corner, seminar - workshop corner and 

the breath exercising corner. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชาวไทยนั้นเมื่อกระท าพิธีการใดต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนเพื่อเรียกขวัญก าลังใจให้เป็น
สิริมงคลแก่ชีวิต (ส านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง, 2497: 3) ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมนั้นด าเนินควบคู่ไป
กับความเช่ือมั่น   ความศรัทธา   กลายเป็นนันทนาการที่อิงความศรัทธา   ส่งผลให้เกิดแรงบันดาล
ใจสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามพร้อมทั้งสร้างความสนุกสนามเพลิดเพลิน   สัมพันธ์กับคติความ
เช่ือที่เป็นสิริมงคลท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงาน   ดังนั้นศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ
นันทนาการและการใช้เวลาว่าง (สุวิมล   ตั้งสัจจพจน์, 2553)   เช่นเดียวกับนันทนาการด้านงาน
วิจิตรศิลป์ประเภทเครื่องดอกไม้สดที่น ามาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและน ามาตกแต่งสถานที่ที่ได้กลายเป็น
วัฒนธรรมหนึ่งที่สืบทอดต่อกันมา   ในขณะที่เครื่องดอกไม้สดของไทยปรากฏความนิยมอยู่ 4 
ประเภท คือ ประเภทดอกไม้พุ่ม   ประเภทมาลัย   ประเภทเครื่องแขวน   ประเภทงานตกแต่งทั่วไป
นั้นพบว่าประเภทเครื่องแขวนเป็นประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม
มากกว่าประเภทอื่น (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย, 2542: 1076; รัชนีกร   แสงไสย์, 2547: 74) 

 ประเภทเครื่องแขวนดอกไม้สดประดิษฐ์โดยวิธีการร้อยดอกไม้   การเย็บแบบ   การท า
ตุ้ม   ท าพู่   ระย้า  สวน (การเย็บแบบด้วยใบไม้เป็นแถบยาว) ซึ่งจัดอยู่ในข้ันตอนการประดิษฐ์
เครื่องแต่งตัว   ส่วนข้ันตอนการประดิษฐ์ล าตัวหรือโครงและตาข่ายนั้นมีทั้งรูปทรงกลมและทรงแบน   
เครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นศิลปะการจัดดอกไม้ของไทยแบบหนึ่งที่มีความวิจิตรงดงามตระการตามี
ลักษณะเป็นพวงดอกไม้   กระเช้าดอกไม้รูปทรงต่างๆ เช่น รูปโคม รูปสัตว์   ดอกไม้ที่น ามาร้อย
กรองเป็นดอกไม้ไทยที่มีสีสันงดงาม เช่น ดอกรัก   ดอกบานไม่รู้โรย เป็นต้น และบางชนิดก็มีกลิ่น
หอม เช่น ดอกจ าปา ดอกพุด ดอกมะลิ เป็นต้น   วัฒนธรรมนันทนาการเครื่องแขวนดอกไม้สดไม่
โดดเด่นมากนักซึ่งโดยมากมักจัดเป็นกิจกรรมเสริมในงานประเพณี เช่น งานลอยกระทง   งานบุญ
ต่างๆ ประดับตามวัดวาอารามโดยแขวนเรียงรายตามช่องประตู   หน้าต่างหรือแขวนตามระเบียง
โบสถ์   ส าหรับผลลัพธ์ของการร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สดนั้นได้ทั้งความรู้   
ความสนุกสนานเพลิดเพลินส่งผลให้เกิดคุณค่าต่อจิตใจแสดงออกเป็นพฤติกรรมของความสขุสงบและ
มีสมาธิ  (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527; หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ   ปราโมช, 2549: 368-369; คณิต   
เขียววิชัย และ เฉลิมพล   ศรีนราววัฒน์, 2535)  
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เครื่องแขวนดอกไม้สดนิยมมากสมัยรัชกาลที่5 (จอมพล ป.พิบูลสงคราม, 2486: 5) 
โดยเฉพาะสังคมของคนกรุงเทพฯ ที่มีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงสูง   ราชส านักมีบทบาทส าคัญใน
การเป็นผู้น า   รับวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยแบบเดิม   ประโยชน์ใช้สอยจึง
ไม่มีแบบแผนแน่นอนตายตัว   ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ได้ทั้งงานมงคล   งานอัปมงคล   ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับงบประมาณค่าใช้จ่าย (คนึง   จันทร์ศิริ, 2545: 124-127)   จากการเปรียบเทียบสถานการณ์ของ
ผู้นิยมในการประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สดพบว่า   เป็นช่วงสมัยเมื่อ 60 ปีก่อน   ซึ่งปัจจุบันถือได้
ว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีทักษะภูมิปัญญาและประสบการณ์ต่างๆ สามารถใช้แก้ปัญหาการพัฒนาวิถี
ชีวิตให้มีสมดุลกับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าคนวัยอื่น   เป็นกลุ่มที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม   ทั้ง
ในด้านการเป็นบุคคลที่เคารพนับถือ   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานและเป็นบุคคลมีความรู้   มี
ฝีมือติดตัวที่ยังสามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นใหม่ได้ (คณิต   เขียววิชัย และ เฉลิมพล   ศรีนราววัฒน, 
2535: 93; สาวิตรี   เจริญพงศ์, 2537; สมภพ   เรืองตระกูล, 2545: 7-9; สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 
บรรณาธิการ, 2553: 4) แต่พบปัญหาว่าไม่มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ
ทางด้านนันทนาการ   ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมีเวลาว่างหลังเกษียณที่สามารถท าประโยชน์ให้กับ
สังคมได้อีกมาก 

นอกจากนั้นยังพบว่า ในปี พ.ศ.2566 ประเทศไทยต้องพบวิกฤติการณ์ผู้สูงอายุสาเหตุ
จาก  “ยุคเบบี้บูมของไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2506-2526 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 
2552: 4) สังคมไทยเริ่มเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567 หรืออีก 11 ปี ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคลากรและ
ระบบ   โดยจะต้องเร่งด าเนินการด้านต่าง เช่น ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ทันสมัย    
สร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล   สนับสนุนการดูแลระยะยาวและแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนผู้ดูแล   สร้างหลักประกันด้านรายได้และส่งเสริมการออมเพื่อวัยหลังเกษียณ   ส่งเสริม
การท างานของผู้สูงอายุและขยายก าหนดการเกษียณอายุ   สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบครอบครัว
และชุมชน (ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์, 2551: 29-30)  

แนวทางการแก้ไขปัญหาของงานเครื่องแขวนดอกไม้สดและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
เตรียมความพร้อมรับมือกับผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนในอนาคตสามารถปฏิบัติควบคู่กันได้   กล่าวคือปัญหา
ของนันทนาการเครื่องแขวนดอกไม้สดคือความต้องการพื้นที่เพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการ
ประดิษฐ์คิดค้นและเพื่อแขวนแสดงเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ   ในขณะที่ปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุนั้น
คือต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมแต่ไม่มีพื้นที่ ว่างแสดงออก   ซึ่งความ
ต้องการพื้นที่ว่างเพื่อแสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู่ เช่น สมาคม   ชมรม   ดังนั้นสถานที่หรือ
พื้นที่ว่างที่เปิดโอกาสให้ทั้งงานประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สดและผู้สูงอายุได้แสดงออกพร้อมกันได้
จากการศึกษางานวิจัยได้พบว่า   การจัดต้ังศูนย์นันทนาการสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งการใช้เวลาว่าง
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หลังเกษียณของผู้สูงอายุและภูมิปัญหางานประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สดได้   ผู้วิจัยจึงขอเสนอ
โครงการตัวอย่างกรณีศึกษาจัดตั้งศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ   เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผู้สูงอายุแบบยั่งยืนควบคู่กับนันทนาการเครื่องแขวน
ดอกไม้สดที่ภาครัฐควรส่งเสริมการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพกับสังคม
และตัวผู้สูงอายุเอง  

ดังนั้นศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุได้แนวคิดมาจากการศึกษางานเครื่องแขวนดอกไม้
สดซึ่งจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการในอดีต   และเพื่อเป็นแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรมและเจ้าของ
วัฒนธรรมไปพร้อมกันจึงใช้วิธีการศึกษาแบบองค์รวม   ปัญหาในการเลือกสถานที่ตั้งของศูนย์
นันทนาการจึงมีส่วนส าคัญที่ต้องค านึงถึงผลตอบแทนทางสังคมเพราะเป็นปัญหาระดับประเทศ   
ลักษณะอาคารควรให้ผลความคุ้มค่าในการลงทุนและสามารถอ านวยความต้องการของผู้สูงอายุไดท้ัง้
ทางสังคมและจิตใจ เช่น เปิดโอกาสให้พบปะสังสรรค์ทางสังคม   ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย   สภาวะ
แวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้สูงอายุใน
อนาคต   การให้บริการของอาคารต้องมีความยืดหยุ่นหรือสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้
หลากหลาย   รูปแบบอาคารจึงได้แนวคิดจากภูมิปัญญาการเรียงร้อยเครื่องแขวนดอกไม้สด ,   จาก
กรณีศึกษาผู้สูงอายุ,   จากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และจากการวิเคราะห์ของผู้วิ จัย   เพื่อ
แก้ปัญหาความต้องการด้านนันทนาการของกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคตในขณะเดียวกันเป็นการเผื่อแพร่
วัฒนธรรมที่ก าลังจะสูญหายไปจากคนรุ่นใหม่   ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมนันทนาการเครื่องแขวนดอกไม้สด   โดยพบรายงานผลการวิจัยพบว่า  เขตที่มีอยู่สูงอายุ
มากที่สุดพักอาศัยอยู่ในเขตจตุจักร   ล าดับรองลงมาคือบางซื่อและศูนย์กลางของการท ากิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสมคือในสวนสาธารณะ    

สวนสาธารณะที่มีแนวความคิดส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัวคือสวนวชิรเบญจทัศหรือ
สวนรถไฟ “สวนแห่งครอบครัว” ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมที่เหมาะกับทุกวัยในครอบครัว   
เป็นพื้นที่เปิดโล่งกว้างขวางเขียวขจีสดช่ืนสบายตาให้กับผู้มาเยือน   รู้สึกได้ถึงอิสระ   มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน   มีความสะดวกในการเดินทางของผู้สูงอายุที่ครอบคลุมพื้นที่เขตบางซื่อ   เขต
จตุจักร   เขตดุสิตและเขตพญาไท   และเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบ   ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการขอ
อนุญาตกับทางเจ้าของโครงการโดยจัดท าเป็นงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สดเพื่อ
ออกแบบตกแต่งภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ   กรณีศึกษาศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุใน
สวนวชิรเบญจทัศ   โดยจัดเป็นโครงการเสนอแนะ 
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2.  ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  ศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สด 
2.  ศึกษาคุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุ 
3.  เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุกรณีศึกษา “ศูนย์

นันทนาการของผู้สูงอายุวชิรเบญจทัศ”  
 

3.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
3.1  เครื่องแขวนดอกไม้สด   หมายถึง ศิลปะการจัดดอกไม้แขวนตามเพดาน ข้างฝา 

ช่องประตู ช่องหน้าต่าง ช่องม่านแหวก ฯลฯ เป็นการประดิษฐ์ที่วิจิตรพิสดารและประณีต  (มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย   ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542: 1045)  

3.2  ผู้สูงอายุ   หมายถึง  ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป  โดยในความหมายขององค์กร
สหประชาชาติ   ส าหรับในความหมายของส านักงานสถิติแห่งชาติ   ส านักนายกรัฐมนตรี คือ  บุคคล
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี   ข้ึนไปทั้งชายและหญิง   ซึ่งในการศึกษารวบรวมข้อมูลประชากรผู้สูงอายุได้
แบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง        
2) ผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ข้ึนไปทั้งชายและหญิง(ส านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554)     

ส าหรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ในนิยามศัพท์ผู้สูงอายุว่า 
หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า (ส านักนายกรัฐมนตรี  คณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2545: 62)   นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้วยังพบข้อขัดแย้ง
จากผลการศึกษาภาคสนามซึ่งพบว่า   การก าหนดอายุที่เรียกว่าเป็น “คนแก่” ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 
60 ปีข้ึนไป   แต่บางพื้นที่มีข้อพิจารณาอื่นๆ ประกอบ เช่น ภาวะสุขภาพ บางคนอายุประมาณ 50 – 
55 ปี แต่มีสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัยและท างานไม่ไหว   ผมขาว   หลังโกงก็เรียกว่า“แก่” บางคนมี
หลานก็รู้สึกว่าเริ่มแก่และเริ่มลดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจลง   กลุ่มผู้สูงอายุไม่ใส่ใจต่อตัวเลขอายุแต่
พิจารณาตัดสินจากองค์ประกอบเช่น  สภาพร่างกาย   ปวดเอว   ปวดตามข้อเดินไปไกลๆ ไม่ไหว   
ท างานหนักไม่ค่อยได้   เหนื่อยง่าย   ไม่มีแรง เป็นต้น (ศศิพัฒน์   ยอดเพชร, 2544: 10-11)    

ในขณะที่ ศรีประภา ชัยสินธพ (2552) ได้อธิบายว่า การเกษียณอายุในประเทศไทยถือ

ว่าอายุ 60 ปี เป็นวัยที่เกษียณอายุราชการ   แต่ขณะที่ทางการแพทย์ถือว่าอายุ 55 หรือ 65 ปีก็ได้   

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงของร่างกายและอวัยวะต่างๆ มีอัตราในเวลาไม่เท่ากัน   บางคน

แม้จะอายุเพียง 50 ปีก็อาจจะมองดูสูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจในขณะที่บางคนอายุ 65 ปีแล้ว 

ก็ยังดูไม่ต่างจากคนหนุ่มอายุ 50 ปี แต่อย่างใด   พบแนวคิดที่คล้ายคลึงกันนี้จากการศึกษาของ   
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นันทิญา   อังกินันทน์ (2546: 10) อธิบายว่า   บุคคลผู้อยู่ในวัยสังขารเสื่อมหรือบุคคลผู้มีสภาพ

ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป   ส าหรับคนกรุงเทพมหานครก าหนดเรียกผู้สูงอายุ คือ เริ่มตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป   

ซึ่งก าหนดตามระเบียบข้อคิดเห็นที่ตกลงร่วมกันของชมรมผู้สูงอายุ 

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมมีข้อสรุปว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง "บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 

60 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า" เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกัน

ระหว่างประเทศ (ส านกันโยบายและวิชาการสถิติ, กลุม่มาตรฐานสถิติ. (2553). 

3.3   ศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ หมายถึง   เครื่องอ านวยความสะดวกในร่ม 
(Indoor   recreation  Faci-lites) เช่น  ที่พักตึกอ านวยการ   ใช้ส าหรับกิจกรรมในร่ม   ที่อาบและ
เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวและกิจกรรมอื่นๆ (จรินทร์   ธานีรัตน์, บรรยาย 2507 : 99) 
 
4.  สมมติฐานของการศึกษาและกรอบความคิด 

1.  เครื่องแขวนดอกไม้สดมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุ
ในขณะเดียวกันเครื่องแขวนดอกไม้สดจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทหนึ่งที่สามารถเช่ือมโยง
กับศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุได้  

2.  คุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับหลักการจัดศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุ   ซึ่งความต้องการของผู้สูงอายุมีผลต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เช่ือมโยงกบั
ภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ  

3.  หลักการจัดศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับ
การออกแบบตกแต่งภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุได้  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบความคิดในการวิจัย 
 
 

เคร่ืองแขวนดอกไม้สด 

คุณลักษณะและความต้องการของผู้สงูอาย ุ

 

ออกแบบตกแต่ งภาย ใน
ศู น ย์ นั น ท น า ก า ร ข อ ง
ผู้สูงอายุกรณีศึกษา"ศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุใน 
"สวนวชิรเบญจทัศ" 
 

 

กิจกรรม 
นันทนาการ 

 หลักการจัดศูนย์นันทนาการของผูสู้งอาย ุ
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5.  ขอบเขตการศึกษา 
1.  ศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สดเฉพาะที่ประดิษฐ์จากดอกไม้สดเท่านั้นและหรือมความ

เกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งภายใน 
2.  ศึกษาความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงระหว่างเครื่องแขวนดอกไม้สดกับผู้สูงอายุ 
3.  ศึกษากลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป อาศัยในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

เพื่อหาท าเลที่ตั้งโครงการ 
4.  ศึกษาความต้องการด้านนันทนาการของผู้สูงอายุและก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสม

ภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกแบบตกแต่งภายใน 
 

6.  ขั้นตอนการศึกษา 
6.1  ศึกษาตัวแปรอิสระ 
ศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สด   ประกอบ 6 ประเด็นดังนี้ 

                   6.1.1  ประวัติที่มาของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
                   6.1.2  ประโยชน์ของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
                   6.1.3  ประเภทของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
                   6.1.4  วัสดุและอุปกรณ์การประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สด 
                   6.1.5  ส่วนประกอบของเครื่องแขวนดอกไม้สด   
                   6.1.6  ลักษณะเครื่องแขวนดอกไม้สดที่ดี 

6.2  ศึกษาคุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการออกแบบ   ประกอบ 
6 ประเด็นดังนี้    

      6.2.1  ความหนาแน่นของประชากรผู้สูงอายุ 
      6.2.2  คุณลักษณะของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ   เพศ   สถานภาพ   ลักษณะการอยู่

อาศัย   การศึกษา   อาชีพ   รายได้  
      6.2.3  ภาวะสุขภาพและโรคที่มักพบในผู้สูงอายุ 
      6.2.4  ทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
      6.2.5  ความต้องการด้านนันทนาการของผู้สูงอายุ 
      6.2.6  ความต้องการสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุ 
6.3  ศึกษาตัวแปรตาม 
ศึกษาหลักการจัดศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุเพื่อน าไปใช้ในกรณีศึกษา “ศูนย์

นันทนาการของผู้สูงอายุในสวนวชิรเบญจทัศ” ประกอบ 4 ประเด็นดังนี้ 
6.3.1  การให้บริการกิจกรรมภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
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6.3.2  การบริหารงานศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
6.3.3  ลักษณะสถานที่ตั้งศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
6.3.4  แนวความคิดสิ่งอ านวยควรสะดวกและระบบต่างๆภายในอาคาร 

6.4  การออกแบบตกแต่งภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ (กรณีศึกษา“สวนวชิร
เบญจทัศ”) ประกอบ 6 ประเด็นดังนี้ 

     6.4.1  วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อหาแนวความคิดในการออกแบบ 
6.4.2  วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
 6.4.3  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมรายละเอียดเกี่ยวกับท าเลที่ตั้งของอาคาร 
 6.4.4  วิเคราะห์กิจกรรมจากข้อมูลการศึกษา 
 6.4.5  วิเคราะห์วัสดุ  แสง  สี ที่ใช้กับผู้สูง 

     6.4.6 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่องเครื่องแขวนดอกไม้สด   เรื่อง
คุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุมาใช้ในการออกแบบตกแต่งภายใน ศูนย์นันทนาการของ
ผู้สูงอายุ 

 
7.  แหล่งข้อมูล 

ลักษณะการค้นคว้าสามารถจัดออกได้เป็นไปตามแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 2 ประเภทคือ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากบทความ   นิตยสาร   งานวิจัยและอินเตอร์เน็ท   ส าหรับแหล่งข้อผู้สูงอายุ
หรือข้อมูลปฐมภูมิโดยถามข้อคิดเห็นด้านทัศนคติและความต้องการด้านกิจกรรม    

   
8.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  สามารถน ากระบวนหรือข้ันตอนการศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สดไปพัฒนาต่อยอด
หรือประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆได้อย่างมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง 

2.  สามารถอธิบายวิธีการศึกษาลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง 
3.  สามารถอธิบายและยกตัวอย่างการออกแบบศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุได้ถูกต้อง 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1.  ศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สด 

1.1 ประวัติท่ีมาของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
จากการศึกษาเนื้อหาในหนังสือนางนพมาศซึ่งประกอบไปด้วยหัวเรื่องต่างๆ ซึ่งในหัว

เรื่องที่ 23 ว่าด้วยพิธีจองเปรียงและหัวเรื่องที่ 27 ว่าด้วยพิธีคเซนทรัศวสนาน   โดยทั้ง 2 หัวเรื่องได้
กล่าวถึงเครื่องแต่งตัวที่เรียกว่า “ระย้า” และ “ตาข่าย”  ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในงานเครื่องแขวน
ดอกไม้สดป๎จจุบัน   แต่ไม่ปรากฏช่ือเรียกหรือการทําเครื่องแขวนดอกไม้สด   ความรุ่งเรืองในงาน
เครื่องแขวนดอกไม้สดมีปรากฏหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยรูปแบบงานจิตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา   นอกจากนั้นงานประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สดเองก็ไม่พบการจดบันทึกเป็นหลักฐานว่า
ผู้ใดเป็นผู้เริ่มคิดประดิษฐ์และนิยามการเรียกช่ือ (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, 2528; นางนพมาศหรือตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์, 2539; จอมพล ป. พิบูลสงคราม, 2486: 
5-8; ทองอินทร์  วงศ์โสธร, 2548 : 5; รัตนลักษณ์   ป๎ญจวุฒิพัฒน์, 2547: 4-11) ในขณะที่ท่าน
อาจารย์เยื้อน   ภานุทัต   ผู้เคยรับราชการในพระบรมมหาราชวังสมัยรัชกาลที่ 5-6 กล่าวถึง
ประโยชน์ของการใช้งานนั้นเป็นไปเพื่อแสดงจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย์   
การศึกษา และความสุข (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527)  
  สืบทอดถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 ความค่านิยมในการประดิษฐ์ดอกไม้มีเพิ่มมากขึ้น   โดยเสด็จ
กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ์ (พระเจ้าพี่นางเธอองค์ใหญ่) เป็นผู้คิดดัดแปลงเครื่องแขวนดอกไม้สดจาก
ต้นฉบับและในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้ทรงเพิ่มเครื่องแต่งตัวที่เรียกว่า “เฟื่อง” สําหรับครั้งพระวิมาดา
เธอ   กรมพระสุทธาสินีนาถ   พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ก็ทรงคิดพลิกแพลงร้อยตาข่ายแบบใหม่ๆ 
และแบบสลับสี  รวมถึงเครื่องแต่งตัวของเครื่องแขวนดอกไม้สดที่เรียกว่า “แบบ” โดยเป็นการนํา
ใบตองมาซ้อนและตรึงให้ติดกันแล้วตัดเป็นรูปต่างๆ   ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่บ้านเมืองมีการ
พัฒนาทั้ งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   ส่งผลให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
(Acculturation) โดยการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Assimilation) เกิดเป็นประเภทเครื่องแขวน
ดอกไม้สดแบบต่างๆ อีกมากมาย   สําหรับการนําไปใช้ในช่วงของยุคนี้นั้นเป็นไปเพื่อค่านิยมความ
จงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตรย์   การศึกษา   ความสุขและสุนทรียภาพทางสายตา 
(จอมพล ป. พิบูลสงคราม, 2486; สํานักวัฒนธรรมฝุายหญิง  สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ , 2497; ทอง
อินทร์  วงศ์โสธร, 2548: 5; เพ็ญลักษณ์   วงศ์จงใจหาญ, 2547; งามพิศ   สัตย์สงวน, 2547) 
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ในสมัยของพณฯ นายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2486 เป็นช่วงที่ประเทศ
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจึงเกิดการผสมผสานวัฒนธรรม   รัฐบาลได้ตระหนักในวัฒนธรรมไทย
ถึงคุณค่าทางจิตใจจึงได้ส่งเสริมเครื่องแขวนดอกไม้สดให้เป็นวัฒนธรรมของชาติ   ซึ่งปรากฏเป็น
หลักฐานในหนังสือ “วัธนธัมไทยการจัดดอกไม้สด” ในปี พ.ศ. 2486 นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้สํานัก
วัฒนธรรมฝุายหญิงจัดประกวดการจัดแต่งดอกไม้ข้ึนและบันทึกภาพผลงานเครื่องแขวนดอกไม้สด
ออกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ   สําหรับการนําไปใช้ยังเพื่อค่านิยมความจงรักภักดีต่อชาติ   
ศาสนา   พระมหากษัตริย์   โดยเพิ่มสาระด้านการศึกษา   ความสุขและสุนทรียภาพทางสายตา   ไม่
มีข้อจํากัดในเรื่องสถานที่   ใช้ได้ทั้งงานมงคลงานอัปมงคล   ในขณะเดียวความเจริญทางด้าน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มีบทบาทในสังคมไทยเรื่อยมา   ส่งผลให้มีการประดิษฐ์และการใช้งาน
ปรากฏน้อยลดในป๎จจุบันนี้   (จอมพล ป. พิบูลสงคราม, 2486; สํานักวัฒนธรรมฝุายหญิง  สภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2497; มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527; คนึง  จันทร์ศิริ, 2545: 124-127; 
รัชนีกร   แสงไสย์, 2547: 68-86)  

ป๎จจุบันพบว่าค่านิยมในเครื่องแขวนดอกไม้สดมีน้อยลงเหลือเป็นเพียงแผนการเรียนการ
สอนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไว้เฉพาะกลุ่มตามแบบแผนราชสํานัก   โดยสังเกตได้จากสื่อหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องหรือตามสถานที่สําคัญๆ ในภาคกลาง   ส่วนที่เห็นก็มีเฉพาะวันงานสําคัญทางศาสนาหรือ
พิธีการสําคัญที่ทางราชการเป็นเจ้าภาพหรือที่เห็นก็เป็นแบบวัสดุประยุกต์   ส่วนหนึ่งมีป๎จจัยเรื่อง
กระบวนที่ซับซ้อน   เวลาประดิษฐ์นาน   ค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์สูงและผู้รู้มีน้อย   ดอกไม้ต้องมี
ความสดเพราะความสดของดอกไม้อยู่ได้เพียง 2-3 วันก็เริ่มเหี่ยวเฉา   ซึ่งแก้ป๎ญหาโดยการ
ประยุกต์ใช้วัสดุทดแทน เช่น ใช้ดอกรักพลาสติก   ดอกพุดจากผ้าหรือจากกระดาษแทนดอกไม้สด
เพื่อแขวนอยู่ได้นานหลายวันและประหยัดค่าใช้จ่าย   ผลิตได้เร็วและมีการพัฒนารูปแบบการใช้งาน
เพิ่มข้ึน   สามารถผลิตได้จํานวนมากทําให้เกิดเป็นอาชีพ   สําหรับผลเสียที่ใช้วัสดุทดแทนคือขาด
คุณค่าทางจิตใจรวมถึงบรรยกาศความหอมสดช่ืนของกลิ่นดอกไม้ก็ขาดหายไป (มาลัย   พงศ์ไทย, 
2526; มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527; ประวิช   หัมพานนท์,  2527; คนึง  จันทร์ศิริ, 2545; รัตน
ลักษณ์   ป๎ญจวุฒิพัฒน์, 2547; รัชนีกร   แสงไสย,์ 2547: 74) 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2 ประโยชน์ของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เป็นไปตามยุคสมัย (จอมพล ป. พิบูลสงคราม, 2486; 

สํานักวัฒนธรรมฝุายหญิง  สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ , 2497; มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527; 
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคกลาง, 2542: 1045-1046; คนึง  จันทร์ศิริ, 2545) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 สรุปประโยชน์ของเครื่องแขวนดอกไม้สดแบ่งตามช่วงยุคสมัยจากผลการศึกษา 
 

โบราณ-รัชการที่ 5 (พ.ศ.2475) 
สมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม  

(พ.ศ.2486)  
ปัจจุบัน (พ.ศ.2550) 

1.  แสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2.  แสดงความผาสุกทางใจ 
3.  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่อง 
-แบบอย่างพฤติกรรม เช่น การเข้า
ร่วมในพิธีการต่างๆ 
-การแต่งกายดี 
-การเรียนรู้ร่วมกัน 
-การสนุกสนานร่วมกัน 
-การรู้ สึ กชื่ นชมยินดี และภู มิ ใ จ
ร่วมกัน 
-การมีคุณธรรมและศีลธรรม 
-ความรับผิดชอบ 
4.  ใช้เป็นแรงบันดาลใจและแก้ไข 
ช่องว่างในงานจิตกรรมฝาผนัง 
5 .   เ ป็ นแ นว ท าง ตก แต่ ง ง า น
สถาป๎ตยกรรม 
6.  ใช้ประกอบพิธีกรรมและประดับ
สถานที่ตามความเชื่อโบราณ 

1 .   แสดงความจงรั กภั กดี ต่ อ  ชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2.  แสดงความผาสุกทางใจ 
3.  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่อง 
-ศิลปะวัฒนธรรมไทย 
-ใช้บําบัดจิตใจ 
-ใช้ฝึกสมาธิ 
4.  แสดงความสุนทรียภาพ 
5.  แสดงการอนุรักษ์ 

1.  แสดงการอนุรักษ์ 
2 .   แ ส ด ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
ความสามารถ 
3.  แสดงการแข่งขัน 
4.  สร้างงานสร้างอาชีพ 
5.  แสดงโชว์ 

 
1.3 การจัดประเภทของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
การจัดประเภทของเครื่องแขวนดอกไม้สดมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปใช้

ให้ถูกตามกาลเทศะหรือถูกที่ถูกทางและเพื่อใช้เป็นข้อกําหนดเวลาแข่งประกวด (หม่อมราชวงศ์สอิ้ง
มาศ   นวรัตน และ คณะอาจารย์วิทยาลัยครูสวนดุสิตเป็นผู้กําหนด อ้างถึงใน มณีรัตน์   จันทนะผะ
ลิน, 2527)  สามารถสรุปได้ดังนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 การจัดประเภทของเครื่องแขวนดอกไม้สดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ แบ่งตามแบบแผนใน       
การประดิษฐ์ตกแต่ง   แบ่งตามวัสดุที่นํามาประดิษฐ์   แบ่งตามขนาด 

 
แบ่งตามแบบแผนในการประดิษฐ์

ตกแต่ง 
แบ่งตามวัสดุที่น ามาประดิษฐ์ แบ่งตามขนาด 

1.  แบบไทยประณีตศิลป์หรือแบบ
โบราณ   ประกอบด้ วย เครื่ อง
แต่งตัวเต็มที่มีอุบะ   เฟื่องและดอก
ทัดหู   
2.  แบบไทยประยุกต์หรือแบบการ
ตกแต่งโดยประทีปหรือโคมไฟจาก
ของจริง   ประกอบด้วยเครื่อง
แต่งตัวแต่ลดลงกว่าแบบที่1     
3 .   แ บ บ ไ ท ยส า ก ล ห รื อ แ บ บ
สมัยใหม่   ประกอบด้วยเครื่อง
แต่งตัวตามลักษณะธรรมชาติไม่มี
การประดิษฐ์หรือร้อยกรองดอกไม้ 
ผลงานที่แสดงเช่น  ทรงรีชุดสามพี่
น้อง 

1.  เครื่องแขวนดอกไม้สด   ใช้
ดอกไม้  ใบไม้สด  มาประดิษฐ์ 
2.  เครื่องแขวนดอกไม้เทียม   ใช้
วัสดุอ่ืนๆ ประดิษฐ์ เช่นผ้า 
3.  เครื่องแขวนจากวัสดุอ่ืนๆ   เช่น 
ใบลานนํามาสานเป็นปลาตะเพียน 
เกลด็ปลา  นํามาตัดหรือระบายสี
แล้วเจาะรูแขวน   ผลิตผลจากพืช , 
สัตว์ , เศษวัสดุ 

1.  เครื่องแขวนขนาดจ๋ิว 
2.  เครื่องแขวนขนาดเล็ก 

2.1 เครื่องแขวนขนาดเล็กที่
มีรูปทรงต่างๆ 
3.  เครื่องแขวนขนาดกลาง 
4.  เครื่องแขวนขนาดใหญ่ 

 
               ขนาดและสัดส่วนของเครื่องแขวนดอกไม้สด (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ขนาดและสัดส่วนของเครื่องแขวนดอกไม้สด  
 

ขนาด สัดส่วน 
1.  ขนาดเล็ก -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 8-12 น้ิว   ความยาว 15-40 น้ิว    

สามารถแบ่งขนาดเล็กเป็น 2 รูปแบบคือ 
2.1 เครื่องแขวนขนาดเล็กรูปร่างแบน  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  รูปบันได   รูป
ดาว  รูปจระเข้และรูปพัด    
2.2 เครื่องแขวนขนาดเล็กที่มีรูปทรงต่างๆ 

2.  ขนาดกลาง -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5-20 น้ิว   ความยาว 40-50 น้ิว 
3.  ขนาดใหญ่ -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19-30 น้ิว   (ใหญ่เป็นพิเศษ)   ความยาว 50-100 

น้ิว (2.50 เมตร) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  เครื่องแขวนดอกไม้สดโดยแบ่งตามขนาดเล็ก (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างเครื่องแขวนดอกไม้สดโดยแบ่งตามขนาดเล็ก 
 

ขนาดเล็กมี 10 แบบ 

 
1.  ตาข่ายหน้าช้าง 

 
2.  บันไดแก้ว 

 
3.  บันไดเงิน 

 
4.  บันไดทอง 

 
5.  กลิ่นตะแคง 

 
6.  กลิ่นจีน 

 
7.  กลิ่นจระเข้ 

 
8. วิมานพระอินทร์ 

 
9.  วิมานแท่น 

 
10.  พัดจีน 

ขนาดเล็กที่มีรูปทรงต่างๆ มี 4 แบบ 

 
1.  กลิ่นควํ่า 

  
2.  พู่กลิ่น 

 
3.  ไทยสากล 

 
4.  ฉัตรเก้าชั้น (แบบใหม่) 
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  เครื่องแขวนดอกไม้สดโดยแบ่งตามขนาดกลาง (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 ตัวอย่างเครื่องแขวนดอกไม้สดโดยแบ่งตามขนาดกลาง 
 

ขนาดกลางมี 8 แบบ 

 
1.  โคมหวด 

 
2.  ระย้าน้อย 

 
3.  พวงแก้วแปลง 

 
4.  ระย้า (แบบใหม่) 

 
5.  พวงชมพู(แบบใหม่) 

 
6.  พวงทอง(แบบใหม่) 

 
7.  พวงคราม/กระเช้าดุสิ
(แบบใหม่) 

 
8.  โ ซ่ไ ม่รู้ โ รยกรอง
(แบบใหม่) 

 
              เครื่องแขวนดอกไม้สดโดยแบ่งตามขนาดใหญ่   (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 ตัวอย่างเครื่องแขวนดอกไม้สดโดยแบ่งตามขนาดใหญ่ 
 

ขนาดใหญ่มี 5 แบบ 

 
1.  ระย้าใหญ่  
    (สามชั้น) 

 
2.  พวงแก้ว 

 
3.  ระย้าแปลง 

 
4.  โคมจีน 

 
5.  โคมประยุกต์ 
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1.4 วัสดุและอุปกรณ์ประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

ตารางที่ 7 วัสดุหมวดดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ในเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

หมวดดอกไม้-ใบไม้ 

 
1.  ดอกรัก 

   
2.  ดอกพุด 

  
3.  ดอกจําปา 

 
4.  ดอกจําปูน 

 
5.  ดอกจําปี 

 
6.  ดอกบานไม่รู้โรย 

 
7.  ดอกกุหลาบมอญ 

 
8.  ดอกดาวเรือง 

 
9.  ดอกกล้วยไม้ 

 
10.  ดอกเบญจมาศ 

 
11.  ดอกแอสเตอร์ 

 
12.  ดอกหงอนไก่ 

 
13.  ดอกบานบุรี 

 
14.  ดอกเฟื่องฟูา 

 
15.  ใบสนฉัตร 

 
16.  ใบแก้ว 

 
17.  ใบมะยม 

 
18.  ใบกระบือ 

 
19.  ใบตอง 

 
20.  ใบเงิน,ใบทอง,ใบนาค 

 
ที่มา : ดอกไม้  ใบไม้, เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2552, เข้าถึงได้จาก http://www.google.co.th/ 
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ตารางที่ 8 อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

หมวดวัสดุเครื่องใช้ 

 
1.  ด้าย 

 
2.  เข็มมือ 

 
3.  เข็มมาลัย 

 
4.  มีด 

 
5.  กรรไกร 

 
6.  คีม 

 
7.  ไม้ไผ่ 

 
8.  ลวด 

 
9.  ผ้ากุ๊น 

 
10.  ผ้าขาวบาง 

 
11.  นํ้ามันวาสลิน 

 
12.  กระบอกฉีดนํ้า   

 
13.  ถาด,กะละมัง,ขันนํ้า 

 
ที่ม า  : วัสดุ อุปกรณ์ร้อยดอกไม้ ,  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  12 กั นยายน 2552 ,  เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก 
http://www.google.co.th/ 

 
1.5 ส่วนประกอบของเครื่องแขวนดอกไม้สด (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 ส่วนประกอบของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

ส่วนประกอบของล าตัว เครื่องแต่งตัว 
1.  โครง 
2.  ตาข่าย 
 

1.  แบบเส้น 
2.  แบบดอกทัดหู 
3.  อุบะและดอกตุ้ม (ดอกข่า) 
4.  แบบเฟื่อง 
5.  แบบพู่กลิ่น 
6.  แบบมาลัย 
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1.  ส่วนประกอบของตัวลําตัว 
โครง   เป็นส่วนสําคัญที่จะมาทําเกิดรูปร่างหรือรูปทรงซึ่งถือว่าเป็นลําตัว  
 

  
ภาพที่ 2 วิธีพันโครง 
 

                โครงเครื่องแขวนดอกไม้สดแบบต่างๆ (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 10 โครงเครื่องแขวนดอกไม้สดแบบต่างๆ 
 

โครงของเครื่องแขวนดอกไม้สด 

 
1.  โครงตาข่ายหน้าช้าง 

 
2.  โครงบันไดแก้ว, แบบบันไดเงิน, แบบบันไดทอง 

 

 
 
3.  โครงกลิ่นตะแคง 

 
4.  โครงกลิ่นจีน 
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ตารางที่ 10 โครงของเครื่องแขวนดอกไม้สดแบบต่างๆ (ต่อ) 
 

โครงของเครื่องแขวนดอกไม้สด 

 
5.  โครงจระเข้ 

 
6.  โครงวิมานพระอินทร์ 

 
7.  โครงวิมานแท่น 

 
 
 
8.  โครงพัดจีน 

 
9.  โครงพู่กลิ่น 

 
10.  โครงฉัตรเก้าชั้น 
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ตารางที่ 10 โครงของเครื่องแขวนดอกไม้สดแบบต่างๆ (ต่อ) 
 

โครงของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

 
 

11.  โครงไทยสากล 
 

12.  โครงโซ่ไม่รู้โรยกรอง 

 
13.  โครงโคมหวด 

 
 
 

14.  โครงพวงแก้วแปลง 

 
15.  โครงระย้า(แบบใหม่) 

 
16.  โครงระย้าน้อย 
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ตารางที่ 10 โครงของเครื่องแขวนดอกไม้สดแบบต่างๆ (ต่อ) 
 

โครงของเครือ่งแขวนดอกไม้สด 
 

 
17.  โครงพวงชมพู 

 

 
18.  โครงพวงทอง, โครงพวงครามหรือกระเช้า
ดุสิต 

 
19.  โครงระย้าใหญ่ (สามชั้น) 

 
 

 
 
20.  โครงพวงแก้ว 
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ตารางที่ 10 โครงของเครื่องแขวนดอกไม้สดแบบต่างๆ (ต่อ) 
 

โครงของเครือ่งแขวนดอกไม้สด 

 
21.  โครงระย้าแปลง 

 
22.  โครงโคมจีน 
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2.  ตาข่าย   หมายถึง   การร้อยดอกไม้ที่ทําให้เกิดลวดลายสานกันเป็นตาข่ายซึ่ งมี
ลวดลายต่างๆ กัน 11 ลาย (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 11 ลายตาข่ายของเครื่องแขวนสดไม้สด  

ลายตาข่ายของเครื่องแขวนสดไม้สด 

 
1.  ลายสามก้านสามดอก 

 
2.  ลายหกก้านหกดอก 
-แบบตาข่ายหน้าช้าง 

 
3.  ลายพระจันทร์ครึ่งซีก 

 
4.  ลายเกล็ด 
-แบบกลิ่นจระเข้ 
-แบบพระอินทร์ 

 
5.  ลายดอกดาวกระจาย 
-แบบตาข่ายหน้าช้าง 
-แบบวิมานแท่น 

 
6.  ลายแก้วชิงดวง 

 
7.  ลายกระเบื้อง 

 
8.  ลายวิมานแปลง 

 
9.  ลายอกแมงมุม 
-แบบบันไดแก้ว 
-แบบกลิ่นตะแคง 
-แบบกลิ่นควํ่า  
(โครงหลัก) 

 
10.  ลายสี่ก้านสี่ดอก 
-แบบบันไดแก้ว  
(ชั้นเดียว) 
-แบบบันไดแก้ว (ชั้นครึ่ง) 
-แบบกลิ่นตะแคง 
-แบบกลิ่นจรเข้ 
-แบบวิมานแท่น (กรอบ) 
-แบบพัดจีน 

 
11.  ลายดาวล้อมเดือน 
-แบบวิมานแท่น (ส่วนบน) 
-แบบกลิ่นควํ่า 
(ใช้แซมลาย) 
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แบบ  ความหมาย  หน้าที่การใช้งานและวิธีทําเครื่องแต่งตัวของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
(ประยงค์ุ   ถ่องดิกิจฉการ, 2497; มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527; ประวิช   หัมพานนท์, 2527; 
จันทนา   สุวรรมาล, 2533; กัณหา   อัมพวัน, 2543) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 12 ความหมาย  หน้าที่การใช้งานและวิธีทําเครื่องแต่งตัวของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

แบบ ความหมาย หน้าที ่
เส้น ดอกไม้ใบเล็กๆ ที่มัดหรือเย็บเป็นเส้นยาวเพื่อ

ปิดขอบหรือโครงเครื่องแขวนดอกไม้สด บางคน
เรียกว่า “เซ็น” มาจากขนาดความกว้าง
ประมาณหน่ึงเซนติเมตร   ซ่ึงเป็นขนาดที่เล็ก
ที่สุด   เซนติเมตร คือ  ½ น้ิว หรือ 1.5-1.75 
เซนติเมตร   เพราะแต่ละแบบต้องมีความยาวมี
ลักษณะเป็นเส้นตรงเดินไปตามขอบโครง   ส่วน
คําว่า “สวน” เป็นคําเรียกเทียบเทียบคล้าย
สวนดอกไม้เล็กๆ ซ่ึงมีหลากสี 

1.  ช่วยปิดบังขอบโครงเครื่องแขวนที่ดูไม่
เรียบร้อย 
2.  ช่วยให้ดูสวยงามเพิ่มสีสันให้มีความ
กลมกลืนกัน 
3.  ช่วยให้มองเห็นรูปทรงโครงสร้างของ
เครื่องแขวนได้แน่นอนชัดเจน 

ดอกทัดหู ดอ ก ทั ด หู    ห รื อ ด อ ก ป ร ะ จํ า ย า ม เ ป็ น
เ ค รื่ อ ง ป ร ะดั บที่ สํ า คั ญมา กก ว่ า ส่ วน อี ก   
เน่ืองจากเป็นส่วนที่เปิดรอยต่อเชื่อมโยงมุมหรือ
จุดที่เฟื่องและอุบะมาหยุดอยู่ที่ดอกทัดหู   โดย
การนํากลีบดอกไม้หรือกลีบใบไม้มาตัดพับและ
เ ย็ บ ต รึ ง กั บ แ ปู น ใ บ ต อ ง เ ป็ น รู ป ต่ า ง ๆ     
นอกจากน้ันยังช่วยปิดปมที่ผูกมัดกลายเป็นจุด
สะดุดตาหรือจุดสนใจ 

1.  ปิดมุมและรอยต่อของสวนกับอุบะ 
2.  ปิดรอยต่อของเฟื่อง 
3.  แต่งจ่ัวช่องวิมาน 
4.  จัดแต่งแจกันดอกไม้   พวงหรีด 

อุบ/ดอกตุ้ม หมายถึง   ส่วนประกอบที่ใช้สําหรับห้อยชาย
มาลัยหรือผูกห้อยระหว่างรอยต่อของเฟื่อง   
อุบะที่ใช้ในงานดอกไม้สดมีชื่อเรียกเฉพาะ
อย่างเช่น ข่าดอกกุหลาบ   ข่าดอกพุด   ข่า
ดอกมะลิ 

                      

อุบะเป็นตั วช่วยให้ งานดู อ่อนช้อนดู ไ ม่
กระด้างใช้สําหรับผูกใต้เฟื่อง    
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ตารางที่ 12 ความหมาย  หน้าที่การใช้งานและวิธีทําเครื่องแต่งตัวของเครื่องแขวนดอกไม้สด (ต่อ) 
  

แบบ ความหมาย หน้าที ่

เฟื่อง ดอกไม้ที่ นํามาประดิษฐ์ด้วยการร้อยเป็นสายหรือ
ประดิษฐ์ด้วยวิธีอ่ืนๆ ให้มีลักษณะโค้งเป็น             
เฟื่องดอกไม้   เพื่อเกิดความอ่อนช้อยงดงามมี 2 วิธี 
1.  เฟื่องสาย คือ เฟื่องที่ร้อยด้วยด้ายเรียงทีละดอกไป
เรื่อยๆ 
2.  เฟื่อเย็บแบบ คือ การใช้กลีบดอกไม้   ใบไม้เย็บบน
แบบใบตองรูปร่าง 

                  

เฟี่ อง เป็นเครื่ องประดับหรื อ
เครื่องแต่งตัวของงานดอกไม้สดที่
สําคัญมากชิ้นหน่ึง    ช่วยให้ดู
อ่อนโยน  ชดช้อย   หรูหรา   
คล้ายกับคนสวมสร้อยคอดูโอ่อ่า
เป็นพิธีการ 

พู่ แบบพู่กลิ่นใช้เป็นลําตัวเครื่องแขวนดอกไม้สดกรณีขนาด
เล็กเรียก “พู่กลิ่น” และใช้ร้อยครอบปมที่ผูกรวมสายโยง
รวบก้นกระเช้าหรือสายหิ้วขึ้นข้างบน  มักจะจบด้วย
แบบพู่กลิ่นหรือมาลัยซีกก่อนจะร้อยมาลัยตุ้มและดอก
สวม 

1.  ตกแต่งมุมโครงเครื่องแขวน
ขนาดใหญ่แทนอุบะ 
2.  ตกแต่งมุมโครงหลังคาโลงศพ 

มาลัย มาลัยที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องแขวนดอกไม้สด   ที่
ใช้มาก คือ   มาลัยซีก   มาลัยตุ้มและมาลัยลูกโซ่   ใช้
สําหรับรัดปิดปมและรอยต่อต่างๆ ดูคล้ายใส่กําไลมือหรือ
ใส่แหวนช่วยให้ดูสวยงามขึ้น 

1.  ใช้รัดตามรอยต่อเพื่อปิดปม
ให้เรียบร้อยและสวยงาม 
2.  ใช้รัดทําดอกทัดหู 
3.  ใช้คล้องและรัดเป็นมาลัย
ลูกโซ่ 
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เครื่องแต่งตัวแบบเส้นที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 
2527) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 13 เครื่องแต่งตัวแบบเส้นที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

แบบเส้น 

 
1.  เส้นใบเล็บครุฑ 

 
2.  ใบเล็บครุฑกับดอกบานไม่รู้โรย 

 
3.  เส้นโปร่งฟูากับดอกหงอนไก่ 

 
4.  เส้นดอกพุดกับใบสนฉัตร 

 
5.  เส้นโปร่งฟูากับดอกรัก    

 
6.  เส้นโปร่งฟูา   ดอกรัก   ดอกพุกและใบกระบือ    

 
7.  เส้นโปร่งฟูา   ดาวเรืองและหงอนไก่   

 
8.  เส้นชบาแก้ว 

 
9.  เส้นลายคดกริชขวาง    

 
10.  เส้นดอกพุดสามแถว 

 
11.  เส้นดอกพุดสามดอก 

 
12.  เส้นดอกพุดหน่ึงสอง 

 
13.  เส้นกล้วยไม้ไส้ดอกพุด 

 
14.  เส้นลายยกดอก    

 
15.  เส้นกล้วยไม้    

 
16.  เส้นบานไม่รู้โรย 

 
17.  เส้นซีซาร์ (แบบที่ 1) 

 
18.  เส้นซีซาร์ (แบบที่ 2) 
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เครื่องแต่งตัวแบบดอกทัดหู (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 14 เครื่องแต่งตัวแบบดอกทัดหูที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

ดอกทัดห ู

 
1. ดอกกลม (แบบที่ 1) 

 
2. ดอกกลม (แบบที่ 2)    

 
3. ดอกกลม (แบบที่ 3) 

 
4. ดอกสี่กลีบ 

 
5. ดอกสี่กลีบมีหยัก     

6. ดอกหกกลีบ 

 
7. ดอกหกกลีบ 

 
8. ดอกห้ากลีบ 

 
9. ดอกห้ากลีบ 

 
เครื่องแต่งตัวแบบอุบะ (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 15 เครื่องแต่งตัวแบบอุบะที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

อุบะ 

 
1. อุบะขาเดียวหรือตุ้งติ้ง 

 
2. อุบะแขกหรือพวกเต่าร้าง 

 
3. อุบะไทยธรรมดา 

 
4. อุบะไทยทรงเครื่อง 

 
5. อุบะพู่ 

 
6. อุบะแตระหรืออุบะสร้อย
สน 

    
7. อุบะจีน 

 
8. อุบะพวงคูณหรือพวงราชพฤกษ์ 
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เครื่องแต่งตัวแบบอุบะประเภทตุ้มดอกข่า (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527; จันทนา   
สุวรรณมาลี, 2533) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 16 เครื่องแต่งตัวแบบอุบะประเภทตุ้มดอกข่าที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

ประดิษฐ์จากกลีบกุหลาบ ประดิษฐ์จากดอกพุด ประดิษฐ์ดอกมะลิ 

  

 

 
เครื่องแต่งตัวแบบเฟื่องสายหรือเฟื่องร้อย (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527; ประวิช   

หัมพานนท์, 2527; กัณหา   อัมพวัน, 2543) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 17 เครื่องแต่งตัวแบบเฟื่องสายหรือเฟื่องร้อยที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

เฟื่องสายหรือเฟื่องร้อย 

 
1.  เฟื่องดอกพุด    

 
2.  เฟื่องดอกรัก 

 
3.  เฟื่องดอกรักคู่    

 
4.  เฟื่องรักคู่พุด    

 
5.  เฟื่องรักคู่ก้านรัก    

 
6.  เฟื่องรักคู่พญาไร้ใบ 

 
7.  เฟื่องรักตูม 

 

 
เครื่องแต่งตัวเฟื่องเย็บ (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) สามารถสรุปได้ดังนี้  
 

ตารางที่ 18 เครื่องแต่งตัวเฟื่องเย็บแบบที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

เฟื่องเย็บแบบ 

 
1.  แบบรูปตาอ้อย   

 
2.  แบบสมอเรือ   

 
3.  แบบกระหนกหัวมน    

 
4.  แบบกระหนกตาอ้อย 

 
5.  แบบกระหนกมีหยัก 

 
6.  แบบเฟื่องปีกนก    
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เครื่องแต่งตัวเฟื่องเย็บแบบต่อกับเครื่องแต่งตัวแบบดอกทักหูและแบบอุบะ (มณีรัตน์   
จันทนะผะลิน, 2527) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  
ตารางที่ 19 เครื่องแต่งตัวเฟื่องเย็บแบบเช่ือมต่อเครื่องแต่งตัวแบบดอกทักหูและแบบอุบะ 
 

การพัฒนารูปแบบเฟ่ืองเย็บแบบ 
1.  เฟื่องเย็บแบบตุ้งติ้ง 

 
1.1 แบบกระหนกมีหยัก 

 

 
1.2 แบบพระจันทร์เสี้ยว 

2.  เฟื่องเย็บแบบระบาย 

 
2.1 แบบพระจันทร์เสี้ยว 

 

3.  เฟื่องเย็บแบบผสม 

 

 
3.1 แบบกระหนกหัวมน 

 

 
3.2 แบบกระหนกตาอ้อย 

 
 
 

3.3 แบบกระหนกมีหยัก 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
4.  แบบพระจันทร์เสี้ยว 
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ภาพที่ 3 เครื่องแต่งตัวแบบพู่กลิ่นที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 
  เครื่องแต่งตัวแบบมาลัยที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด (ประยงค์ุ  ถ่องดิกิจฉการ, 
2495; หม่อมราชวงศ์สอิ้งมาศ  นวรัตน, 2512; มณีรัตน์ จันทนะผะลิน, 2527; ประวิช   หัมพานนท์
, 2527; จันทนา   สุวรรณมาลี, 2533; กัณหา   อัมพวัน, 2543) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 20 เครื่องแต่งตัวแบบมาลัยที่นํามาใช้กับเครื่องแขวนดอกไม้สด  
 

มาลัยซีก 

  
1.  ดอกพุด 

  
2.  เปลือกดอกรัก 

  
3.  กลีบกุหลาบ 

  
4.  ดอกพุดยกดอกกะเม็ง 

  
5.  ดอกพุดยกดอกผกากรองตูม 

  
6.  กลีบกุหลาบยกดอก 

มาลัยตุ้ม 
จํานวนชั้นต้องเป็นเลขคี่เสมอ เช่น 9, 11, 13 และ  15    
1.  ใช้ส่วนหัวและส่วนท้ายของพู่กลิ่น 
2.  ใช้ผูกรวบอุบะตามมุมโครงกลิ่นควํ่า 
3.  ใช้รวบสายโยงเครื่องแขวนแทบทุกพวง เช่น   
กลิ่นจระเข้   กลิ่นควํ่า   โคมหวด   โคมจีน   พวงแก้ว    
พวงแก้แปลง   ระย้าน้อย  ระย้าใหญ่   ระย้าแปลง  

                        
ดอกพุด แบบมีลาย 15 ชั้น  แบบมีไม่ลาย 15  ช้ัน 

มาลัยลูกโซ่ 
มาลัยที่ร้อยมาจากมาลัยกลมหรือมาลัยซีก   แล้วนําเอา
มาผูกคล้องต่อกันตั้งแต่สองวงขึ้นไปให้มีลักษณะเป็น
ห่วงๆ คล้องกันคล้ายโซ่   หรือใช้มาลัยบานไม่รู้โรยกรอง
รัดกันเป็นเฟื่องหรือสายหิ้ว    
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1.6 ลักษณะเครื่องแขวนดอกไม้สดท่ีดี (มณีรัตน์   จันทนะผะลิน, 2527) สามารถสรุป
ได้ดังนี้  

 
ตารางที่ 21 ลักษณะเครื่องแขวนดอกไม้สดที่ดี 
 

ลักษณะ เกณฑ์ความงาม 
1.  ขนาดพอเหมาะ    คือ   เหมาะกับสถานที่ที่ใช้แขวน เช่น ช่องประตู   หน้าต่าง   ระหว่างม่าน

แหวก   กลางห้อง   มุมห้อง   ข้างห้อง ฯลฯ ขนาดที่พอเหมาะน้ันเม่ือแขวน
แล้วต้องมองดูเห็นสวยงามชัดเจน   ไม่เล็กจนหายไป   ไม่ใหญ่คับที่จนดูอึดอัด   
เน้ือที่ว่างที่เหลือรอบๆ ต้องดูสบายตา   สบายใจ 

2.  สัดส่วน    คือ ความกว้าง   ความยาว   ความสูง   ความหนา   ความบางเบา   ขนาด
ใหญ่และเล็กของส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันเข้าได้สัดส่วนสัมพันธ์กลมกลืนกันดี 
เช่น ขนาดของดอกทัดหูไม่ใหญ่เกินไป   ขนาดของอุบะไม่สั้นหรือยาวเกินไป   
ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป ฯลฯ    

3.  รูปร่างรูปทรงดี    คือ   รูปร่างรูปทรงดีเม่ือมองดูแล้วรู้สึกสบายตาสบายใจ   เครื่องแขวนจะอยู่
ในลักษณะแขวนลอยตัวควรดูแล้วรู้สึกเบาหรือลอยตัวอยู่ได้สบาย   ไม่ดูหนัก
หรือดูกีดขวางเกะกะ    

4.  สีสัน    คือ   เม่ือดูรวมทั้งพวงแล้วกลมกลืนกันดี 
4.1 ดูออกสีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงชัดเจน เช่น กลุ่มสีเหลือง   กลุ่มสีแดง 
4.2 สีพื้นปริมาณที่ใช้ดอกไม้จํานวนมาก   ควรเป็นสีอ่อน   สีนวล   สีหม่น   
มากกว่าจะเป็นสีสดจัดจ้าน เช่น ดอกรักสีขาว   สีม่วง   ดอกพุดสีขาว ฯลฯ 
4.3 สีเครื่องประดับควรสดใสสะดุดตาเช่นดอกทัดหู   ดอกตุ้มปลายอุบะ   
แบบเฟื่อง ฯลฯ และสีเครื่องประดับต่างๆ ควรมีความสัมพันธ์กัน เช่น สีดอก
ตุ้มเหมือนกับสีของดอกทัดหูหรือมีสีแก่อ่อนไล่กัน 
4.4 ถ้าแขวนอยู่ในห้องที่มีแสงสว่างน้อยควรใช้สีสดใส   สีที่มีความส่องสว่าง
สูง   มากกว่าสีที่หม่นทึบทึม 
4.5 ถ้าเป็นดอกไม้เทียมควรใช้สีสันดูคล้ายธรรมชาติ   มีสีอ่อน  แก่   มีการไล่
สีเหลือบกัน 
4.6 ถ้าเป็นดอกไม้สดควรดูสดชื่นไม่บอบช้ํา   เหี่ยวเฉา   เหี่ยวแห้ง 

5.  การเน้นให้เกิดความงาม
เด่นชัด 

คือ   หรือมีจุดเด่นน่ันเอง   การสร้างจุดเด่นเน้นนอกจากจะมีทุกๆ ข้อดีตั้งแต่ 
1-4 แล้วการใช้สีจะต้องระมัดระวังและวางแผนไว้โดยเฉพาะเครื่องประดับ
ตกแต่ง เช่น ดอกทัดหู   เฟื่อง   อุบะ   ดอกตุ้ม   แบบเส้นแบบดอกกระหนก   
เครื่องเถาว์ลวดลายต่างๆ แบบพู่กลิ่น   มาลัยตุ้ม ฯลฯ 

6.  ความประณีต    คือ   ความประณีตนอกจากจะมีอยู่ในข้อ 1-5 แล้วยังประกอบด้วย 
6.1 ปมและรอยต่อต้องปิดบังและพรางให้เรียบร้อยไม่รู้สึกสังเกตเห็นได้ 
6.2 สิ่งใดอยู่ในที่เล็กย่อมมีขาดเล็ก   ถ้าสัดส่วนไม่ดีจะดูหยาบเทอะทะพัด 
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ตารางที่ 21 ลักษณะเครื่องแขวนดอกไม้สดที่ดี (ต่อ) 
 

ลักษณะ เกณฑ์ความงาม 
 แกว่งไกวเบาๆ หมุนรอบๆ ตัวก็ไม่เอียง 

6.3 อยู่ในลักษณะสมดุล   เครื่องแขวน   แขวนแล้วต้องลอยตัวอยู่ได้ดี   แม้มี
ลม 
6.4 ผูก   มัด   เย็บหรือตรึงทุกชิ้นส่วนได้มั่นคงไม่หลุดหรือฉีกขาดง่าย 

7.  ความนุ่มนวลและทิ้งตัวดี    คือ   เครื่องแขวนที่ดีต้องให้ความรู้สึกนุ่มนวลทิ้งตัวห้อยอยู่อย่างสบาย   เม่ือมี
ลมพัดเพียงเบาๆ ต้องหมุนตัวได้   ไหวตัวได้   ไม่หยุดน่ิงหรือแข็งทื่อ 

8.  ขนาดของแกนหรือลําตัว คือ เครื่องแขวนขนาดเล็ก   กลาง  ใหญ่ควรมีส่วนที่มีเน้ือที่ขนาดพอเหมาะอยู่
ส่วนกลางห่อหุ้มด้วยตาข่ายหรือตุ้งติ้งคล้ายกระโปรง (คล้ายคนสวมเสื้อผ้าก่อน
ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ) มีรอบนอกผูกหรือห้อยด้วยเครื่องประดับตกแต่งที่มี
ขนาดเล็ก   ดูกระจุ๋มกระจ๋ิม   กระตุ้งกระติ้ง   ทิ้งตัวได้   ไหวตัวได้และดูโปร่ง
ตาไม่แน่นทึบ 

 
1.7 แนวความคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
1.  แนวความคิดวัฒนธรรมนําการออกแบบ  โดย  ชลวุฒิ   พรหมสาขา ณ สกลนคร  

(2547: 7) เสนอแนะว่า   การออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของแต่ละวัฒนธรรมเป็นเสมือน
สายใยเช่ือมความคิดอุดมคติระหว่างช่วงอายุคนภายในวัฒนธรรมนั้นๆ มิให้เปลี่ยนไปรับความคิดของ
วัฒนธรรมอื่นโดยรวดเร็วหรือโดยสิ้นเชิง   การออกแบบใดๆในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมจึงจําเป็นต้อง
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ 

2.  แนวความคิดงานเรื่อง งานของใคร   โดย  กาสัก   เต๊ะขันหมาก (2551: 9-31) 
อธิบายว่า   การดําเนินงานวัฒนธรรมเป็นสิทธิและ หน้าที่ของประชาชนทุกคน   ทุกชุมชน   ทุก
ท้องถ่ินร่วมกันอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี   ภูมิป๎ญญาท้องถ่ิน   แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยได้ 
“ออกแบบ” กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรธุรกิจเอกชนสื่อสารมวลชน 
และอื่นๆ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ทั้งองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และอื่นๆ) ได้ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลประชาชนให้
สามารถดําเนินงานวัฒนธรรมของตนเองได้จนประสบความสําเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทํา
หน้าที่ส่งเสริม   สนับสนุน   กระตุ้นและอํานวยความสะดวกให้ประชาชนได้ดําเนินงานวัฒนธรรมใน
ฐานะ “เจ้าของวัฒนธรรม” ได้โดยการจัดทําแผนงานโครงการและจัดสรรงบประมาณ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินดังภาพที่ 4 
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แผนงาน/โครงการ/ 
งบประมาณ/ฯลฯ 

 
 

สร้างโอกาส/ส่งเสริม 
/สนับสนุน/กระตุ้น/อํานวย 

ความสะดวกใหเ้กิดการพฒันา
ฯลฯ 

 
 

รัฐ (หน่วยงาน) เอกชน 
(วัด/บริษัท/มูลนิธิฯลฯ) 

 
แผนงาน/โครงการ/ 
งบประมาณ/ฯลฯ 

 
 

สร้างโอกาส/ส่งเสริม/ 
สนับสนุน/กระตุ้น/อํานวยความ 
สะดวกให้เกิดการพฒันาฯลฯ 

 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบต./เทศบาล/อบจ./อื่นๆ) 

 
อยู่ดีมีสขุอย่างมีศักดิ์ศรี 

(โดยการพึ่งตนเอง/พัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเน่ืองและ

ยั่งยืน) 
 

ระเบิดจากขา้งใน 
(รู้ /เข้าใจ /เห็นคุณคา่ 
/ดําเนินงานวัฒนธรรม) 

 
 

บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน 
 

 
ภาพที่ 4 ลําดับเจ้าของวัฒนธรรม 

 
 3.  แนวความคิดทฤษฏีความงาม  โดย อารี   สุทธิพันธ์ุ (2536: 43-45) ได้อธิบายว่า 

"ความงามที่เป็นรูปธรรม   เป็นการรับรู้ความงามจากผลงานที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึนให้เป็นรูปทรง
ในบริเวณว่าง (form  in  space) รูปธรรมที่มองเห็นได้น้ีเกิดจากส่วนประกอบของศิลปะคือ รูปร่าง   
ขนาด   เส้น   ทิศทาง   ลักษณะผิว   น้ําหนักอ่อนแก่และสี   ซึ่งทฤษฏีความงามนี้มี 7 องค์ประกอบ   
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 22 ทฤษฏีความงามมี 7 องค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ ภาพประกอบ 
1. ส่วนประกอบของศิลปะที่
เป็นรูปร่าง 

 

2. ส่วนประกอบของศิลปะที่
เป็นขนาด 

 

3. ส่วนประกอบของศิลปะที่
เป็นเส้น 
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ตารางที่ 22 ทฤษฏีความงามมี 7 องค์ประกอบ (ต่อ) 
องค์ประกอบ ภาพประกอบ 

4. ส่วนประกอบของศิลปะที่
เป็นทิศทาง 

 
5. ส่วนประกอบของศิลปะที่
เป็นลักษณะผิว 

     
 

6. ส่วนประกอบศิลปะที่เป็น
นํ้าหนักอ่อนแก่ 

 
7. ส่วนประกอบของศิลปะที่
เป็นสี 

 
 

1.8 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
1.  นายคณิต   เขียววิชัย และ นายเฉลิมพล   ศรีนราวัฒน์ (2535) ศึกษา "วิวัฒนาการ

กิจกรรมนันทนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2534)" ศึกษาถึงลักษณะและการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมนันทนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2525-2534) ผลจากการศึกษา
ปรากฏว่ากิจกรรมนันทนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีลักษณะและการเปลี่ยนแปลงแบ่งออก
ได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ.2325-2394   ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2394-2475 
และระยะที่ 3 พ.ศ.2475-2534 เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและต่อมามีการพัฒนา
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่   ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้คนมีเวลา
ว่างมากข้ึน   ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการจึงมีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยในสมัยนี้มาก
ข้ึน   กิจกรรมนันทนาการจึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความบันเทิงส่งเสริมสุขภาพและช่วยแก้ป๎ญหา
มลพิษของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

2.  สาวิตรี   เจริญพงศ์ (3537) ศึกษา "วิวัฒนาการของศิลปหัตถกรรมใน
สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ : เครื่องป๎้นดินเผา   เครื่องจักสาน   ดอกไม้ประดิษฐ์ " จากการ
วิจัยพบว่า   ศิลปหัตถกรรมดําเนินไปใน 2 แนวทางเป็นสําคัญ   แนวทางที่หนึ่ง คือ การก้าว

1                    2                      3                     4                      5 
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ต่อไปควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี...อีกแนวทางหนึ่งคือ การหวนกลับมา
ฟื้นฟูและอนุรักษ์งานทางศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมด้วยเหตุผลต่างๆ เช่นการสร้างอาชีพแก่
ราษฎรในท้องถ่ิน   การรักษาไว้ซึ่งมรดกด้ังเดิมหรือแม้แต่การอนุรักษ์สภาวะล้อมแวดโดยหัน
มาใช้วัสดุจากธรรมชาติ 

3.  พัฒนา   เจริญสุข (2550) รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศิลปะมาลัยไทยประยุกต์สู่การ
ออกแบบภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน” ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้
การนําแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์สู่การออกแบบภายในโครงการศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน   โดย
สร้างบริบทใหม่ให้กับพื้นที่   จากการกําหนดขอบเขตพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารไปจนถึงรูปแบบของ
เฟอร์นิเจอร์   ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงสินค้าที่แสดงความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์และ
สอดคล้องกับรูปแบบความสัมพันธ์ของมาลัยด้วยเทคนิคการสร้างรูปทรง   ภูมิป๎ญญาการใช้วัสดุ   
การจัดวางสีของวัสดุที่เหมาะสมกลมกลืน 

4.  ทองอินทร์   วงศ์โสธร (2548) ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การจากหนังสือเรื่องนาง
นพมาศ”  โดยมีวัตถุประสงค์ "..วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้เข้าใจภาพของวัฒนธรรมองค์การในมหานคร
แห่งหนึ่งโดยมุ่งประเด็นว่า วัฒนธรรมของมหานครนี้เป็นอย่างไร   ประกอบด้วยอะไรบ้าง   
วัฒนธรรมองค์การตามที่นางนพมาศได้บรรยายไว้นี้ให้ข้อคิดสําหรับคนรุ่นหลังในการบริหารและการ
จัดการอย่างไร..."   ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

  
ภาพที่ 5 องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การในหนังสือเรือ่งนางนพมาศ 
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2.1.8 สรุปผลตามท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องเครื่องแขวนดอกไม้สด 
ประเด็นที่ 1 เครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นกิจกรรมด้านนันทนาการ 
ประเด็นที่ 2 เครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นที่นิยมเมื่อสมัย 60 ปีก่อน 
ประเด็นที่ 3 เครื่องแขวนดอกไม้สดประดิษฐ์จากความเช่ือความศรัทธาส่งผลด้านคุณค่า

ทางจิตใจ 
ประเด็นที่ 4 เครื่องแขวนดอกไม้สดควรใช้สีให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
ประเด็นที่ 5 เครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นความงามทางความรู้สึกทางจิตใจ 

 
2.  ศึกษาคุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุ 

2.1 ความหนาแน่นของประชากรผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประเด็นข้อขัดแย้งด้านความเร็วของประชากรในกรุงเทพที่มีแนวโน้มลดลงสถานการณ์นี้

มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา   ตั้งชลทิพย์ (2553) สํานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (2552: 8) รายงานว่า   ความเจริญของปริมณฑลแทบไม่มีความแตกต่างกับ
กรุงเทพมหานครเพราะพื้นที่ของความเป็นเมืองและกิจกรรมต่างๆ มีความต่อเนื่องกันจนเรียกได้ว่า
เป็นเมืองเดียวกันในทุกๆ  
 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างประชากรในกรุงเทพมหานคร  (สํานัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2553; สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2553ก) 
พบว่า   ปี พ.ศ.2546 มีจํานวนประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 9 เพิ่มเป็นร้อยละ 10.6 ในปี พ.ศ.
2550 โดยที่ทั้งปี พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2550 มีจํานวนประชากรสูงอายุที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชายในสัดส่วนประมาณ 135 ต่อ 100 และ 137 ต่อ 100 ตามลําดับ   ส่วนประชากรวัยเด็ก คือ อายุ 
0-14 ปี มีจํานวนลดลงจากปี พ.ศ.2546 ร้อยละ 19.1 เหลือร้อยละ 18.7 ในปี พ.ศ.2550   ส่วน
ประชากรวัยแรงงาน คือ อายุ 15-59  ปี มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2546 ร้อยละ 65.2 เป็นร้อยละ 
67.4 ในปี พ.ศ.2550 ปรากฏการณ์ความไม่สมดุลกันของสัดส่วนประชากรยิ่งมีความแตกต่างกันมาก
ข้ึนตามกลุ่มอายุของประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึน   นอกจากนั้นยังพบว่าการคาดประมาณประชากรใน 
พ.ศ.2568 ยังแสดงให้เห็นประชากรสูงอายุเพศหญิงคงมากกว่าเพศชายในสัดส่วน 144 ต่อ 100 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553ก) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ เมตตา   วิวัฒนานุกุล (2548: 92) อธิบายว่า   “เพศ” ถือเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยทางสังคมที่มี
ความแตกชัดเจนในทางวัฒนธรรม ตามตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 สรุปการศึกษาจํานวนประชากรเด็กกับจํานวนประชากรผู้สูงอายุและผลของดัชนี
ผู้สูงอายุปี พ.ศ.2546 กับ พ.ศ.2550 เปรียบเทียบกับการคาดประมาณประชากรใน 
พ.ศ.2568 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร  ดัชนีผู้สูงอายุ  

(ผู้สูงอายุ/เด็ก 100 
คน) 

ประชากร
ทั้งหมด 

ประชากร 
กรุงเทพฯ 

วัยเด็ก  
(0-14 ปี) 

วัยสูงอายุ  
(60 ปีขึ้นไป) 

2546 60,203,927 5,441,708 1,113,555 524,000 47.06 
2550 61,540,020 5,528,060 1,070,232 604,475 56.48 
2568 74,715,000 6,422,000 613,000 1,733,000 282.70 

 

สําหรับการศึกษาภาวะพึ่งพาพบว่า   จํานวนประชากรเด็กกับจํานวนประชากรผู้สูงอายุ
ในปี พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2550 เปรียบเทียบกับการคาดประมาณประชากรใน พ.ศ. 2568 ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครมีจํานวนประชากรเด็กร้อยละ 3.9 ซึ่งมีแนวโน้มการเกิดลดลงและจากการ
คาดประมาณประชากรในปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2568 ตัวเลขลดลงในอัตราส่วนที่เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 
4.3   นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรสูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ในปี พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2550 มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 15.4 และจากการคาดประมาณประชากรในปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2568 เพิ่มเป็น
ร้อยละ 186.7   ดังนั้นดัชนีผู้สูงอายุในระยะ 18 ปี ของการคาดการมีจํานวนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วใน
ขณะที่ประชากรวัยเด็กลดลง   ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ว่า   ในปี พ.ศ.2546 ประชากร
วัยแรงงานต้องรับภาระจํานวน 7 คน ต่อการดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ.2550 จํานวน 6 คน ต่อ
การดูแลผู้สูงอายุ 1 คน   จากการคาดประมาณประชากรใน พ.ศ.2568 แนวโน้มเหลือ 2 คน ต่อการ
ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน 

การศึกษาเขตพื้นที่กลุ่มประชากรผู้สูงอายุอาศัยมากสุดในกรุงเทพมหานคร (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552: 85) พบว่า   เขตบางแคมีจํานวนประชากรรวม 192,597 
มากกว่าเขตจตุจักรที่มีจํานวนประชากรรวม 166,581 ในขณะเดียวกันพบว่าผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 
ส่วนใหญ่อาศัยในเขตจตุจักรมากที่สุด (สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2553: 20-23) ซึ่งมีความ
สอดคล้องในรายงาน “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2551” จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย (สมศักดิ์   ชุณหรัศมิ์, บรรณธิการ, 2552: 85) นอกจากนั้นยังพบว่าเขตบางแคมี
สถานที่ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอยู่มาก   แต่การเข้ารับเบี้ยยังชีพที่มีน้อยกว่าเขตบางกอกน้อย   
ตามตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 พื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร 3 อันดับแรกที่มีจํานวนผู้สุงอายุ (60 ปีข้ึนไป) มากที่สุด
เปรียบเทียบกับพื้นที่เขต 3 อันดับแรกที่มีจํานวนผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพมากที่สุด 

 
พื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร 3 อันดับแรกที่มีจ านวน

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
ในพืน้ที่มากที่สุด (ปี พ.ศ.2550) 

พื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร 3 อันดับแรก 
ที่มีจ านวนผู้สูงอายุ 

ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมากที่สุด (ปี พ.ศ.2550) 
จตุจักร จํานวน 22,242 ราย บางกอกน้อย จํานวน 1,306 ราย 
บางซ่ือ จํานวน 20,971 ราย สายไหม จํานวน 1,186 ราย 
บางแค จํานวน 19,406 ราย ประเวศ จํานวน 1,111 ราย 

 
วิมลสิทธ์ิ   หรยางกูร (2541ก: 206) อธิบายว่า   การศึกษาความหนาแน่นของ

ประชากรเป็นเกณฑ์เลือกกลุ่มตัวอย่างและเลือกแหล่งในการศึกษาวิจัยให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   กรุงเทพมหานครมีลักษณะการอยู่อาศัยของจํานวนประชากรรวมโดด
เด่นมากจนกลายเป็นความเจริญเติบโตแบบเดี่ยวและพบจํานวนประชากรสูงอายุมากตามสัดส่วน 
(ปราโมทย์   ประสาทกุล, 2551: 15-20; สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2552) ในขณะเดียวกัน
การเลือกใช้ข้อมูลการคาดประมาณประชากรระดับภาค (พ.ศ.2543-2568) ระดับจังหวัด (พ.ศ.
2543-2563) และนโยบายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 รวมทั้งแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564) เป็นเกณฑ์เลือกพื้นที่ระดับเขตเพื่อหาแหล่งที่ตั้งที่มีความสอดคล้องกับโครงการใน
กรณีศึกษางานวิจัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 2551: 11; สํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553ก: 2-3; สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2553ข; สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545)  

ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครมีนโยบายแผนพัฒนาระยะ 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552-
2563 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552) นอกจากนั้นยังมีความพร้อมด้าน
บริการชุมชน (สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2552)สํานักงานสถิติแห่งชาติรายงานผลของการ 
“สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและการตระหนักเห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุ 2552” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2552) สรุปผลการ
สํารวจประเด็นคําถามการเตรียมการของภาครัฐสําหรับจํานวนผู้สูงอายุที่จะมีเพิ่มข้ึนและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ระบุเรื่องที่ต้องการให้เตรียมการสําหรับจํานวนผู้สูงอายุที่
จะมีเพิ่มข้ึน 5 อันดับแรก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ บรรลุ   ศิริพานิช (2538) ที่กล่าวว่า "ผู้สูงอายุเป็น
ภาระของใคร" ตามตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25 ร้อยละของประชาชน จําแนกตามเรื่องที่ต้องการให้ชุมชน/ท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมและให้
รัฐเตรียมการสําหรับจํานวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มข้ึน ปี พ.ศ.2552 

 
ความต้องการ ภาครัฐ ชุมชน 

1. รัฐบาลควรจัดงบประมาณให้ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  74.6 (ลําดับ 1) 65.1 (ลําดับ 1) 
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน(บุตรหลาน) เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ   29.8 (ลําดับ 3) 42.3 (ลําดับ 2) 
3. เพิ่มจํานวนบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุ  42 (ลําดับ 2) 37.8 (ลําดับ 3) 
4. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัว  26.2 (ลําดับ 4) 37.3 (ลําดับ 4) 
5. จัดหางานที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ  22.8 (ลําดับ 5) 27.2 (ลําดับ 5) 

  
ดังนั้นป๎ญหาความหนาแน่นของประชากรสูงอายุควรมีสถานที่รองรับโดยคํานึงถึง

ผลตอบแทนทางสังคมเป็นสําคัญเพราะเป็นป๎ญหาระดับประเทศ   ภาครัฐควรจัดสวัสดิ์การทางสังคม   
จัดให้บริการที่จําเป็นอย่างครบถ้วนภายใต้ “เศรษฐกิจพอเพียง”   สําหรับป๎ญหาเพศหญิงมากกว่า
เพศชายและเป็นวัยที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงาน   แนวคิดเสริมที่ได้จากข้อมูลคือควรจัดกิจกรรม
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมนันทนาการเพื่อก่อให้เกิดค่านิยมในวัฒนธรรมไทยและ
มีรายได้จากการใช้สามารถช่วยเหลือตนเองได้   ซึ่งการจัดกิจกรรมในบางโอกาสต้องแบ่งกลุ่มย่อย
ของเพศหญิงเพศชาย   สําหรับผลการศึกษาพบว่ากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตจตุจักรมีความพร้อม
ด้านทําเลที่ตั้งและมีจํานวนผู้สูงอายุอาศัยมากที่สุด   การจัดหาพื้นที่ตั้งโครงการจึงควรให้มีลักษณะ
ทางกายภาพเป็นสัญลักษณ์ถึงกิจกรรมนันทนาการ   สื่อความเข้าใจทางด้านหน้าที่ใช้สอยของอาคาร   
มีอาณาเขตครอบครองที่ชัดเจน   สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงง่าย   คุ้มค่าในการลงทุน      

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ลักษณะอาคารควรให้ผลความคุ้มค่าในการ
ลงทุนและอํานวยความต้องการของผู้สูงอายุได้   ระดับสถานที่ตั้งและตัวอาคารต้องมีความยืดหยุ่น
สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดียวกันได้   มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์   มีส่วนใช้สอยสาธารณะที่ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการเข้าสังคมเพื่อพบปะ
สังสรรค์   มีห้องกิจกรรมให้ความรู้   มีส่วนพักผ่อนและออกกําลังกาย 

2.2 ปัจจัยพื้นฐานทางด้านคุณลักษณะของผู้สูงอายุ 
การศึกษาคุณลักษณะของผู้สูงอายุประกอบไปด้วย (1) ลักษณะสังคม ได้แก่ อายุ   เพศ   

สถานภาพ   ลักษณะที่อยู่อาศัย   การศึกษา   (2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ   รายได้    เพื่อทราบ
ป๎ญหาที่เป็นป๎จจัยส่งเสริมพฤติกรรมที่คาดหวังจากผู้สูงอายุ   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 2.2.1 ด้านสังคม 
1.  อายุและเพศ 
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 ในอดีตสังคมไทยกําหนดการเป็นผู้สูงอายุอยู่ในราว 45-50 ปี แต่ใน
ป๎จจุบันกําหนดไว้ที่อายุ 60 หรือ 65 ปีข้ึนไป ซึ่งมีผลมาจากอายุคาดเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศ 
(ศริพร   จิรวัฒน์กุล, 2537: 2; สุวดี   เบญจวงศ์, 2541: 54-55; ปราโมทย์   ประสาทกุล, 2553: 4-
5; กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2553) สอดคล้องกับสถานการณ์ป๎จจุบันที่มีการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขที่ก้าวล้ําทันสมัยทําให้คนที่มีอายุเข้าสู่วัย 60 ปี
นั้น สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกถึง 19 ปี สําหรับผู้ชายไทยและอีก 22 ปี สําหรับผู้หญิงไทย   ซึ่งมี
ผลทําให้ผู้ชายไทยจะมีอายุขัยยาวถึง 79 ปี และ 82 ปี สําหรับผู้หญิงไทย   จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่
ค่อนข้างยาวนานสําหรับการใช้ชีวิตในช่วงหลังวัยเกษียณของแต่ละคน   ในขณะเดียวกัน “กลุ่ม
ผู้สูงอายุ (Golden  Age)  กลุ่มนี้จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย” (วิทวัส   รุ่งเรืองผล, 2552; 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553ก; ช่ืนตา   วิชชวุธ, บรรณธิ
การ, 2552: 5-6) และสัดส่วนที่เปราะบางของผู้สูงอายุหญิงสูงกว่าชายและในเขตเมืองจะสูงกว่า
ชนบท (นภาพร   ชโยวรรณ, 2548: 3) 

ประเด็นการเกษียณอายุพบว่า   ราชการไทยกําหนดอายุเกษียณเมื่อครบ 
60 ปี   ในขณะที่ผู้ทํางานในบริษัทเอกชน   รัฐวิสาหกิจหรือทํางานข้าราชการมีต้องการเกษียณอายุ
ไม่เหมือนกันในบ้างรายต้องการเกษียณเมื่ออายุเมื่อ 55, 60, 65 หรือ 70 ปี” ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายเสื่อมลงไม่เท่ากันในแต่ละคน   สําหรับทางการแพทย์อธิบายว่า   ป๎ญหาอยู่
ที่การวางแผนวิถีชีวิต (Lifestyle) หลังการเกษียณอายุว่าปฏิบัติอย่างไร (อาชัญญา   รัตนอุบล และ
คณะ, 2552: 31-35; เตรียมตัวก่อนวันเกษียณ, 2553; สุธรรม   นันทมงคลชัย และคนอื่นๆ, 2551: 
127; ศรีประภา   ชัยสินธพ, 2552; สายพิรุณ   ปวนะฤทธ์ิ, 2551) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ   
ปรีชา   กิจโมกข์ (2553) อธิบายว่า   ช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะมีความสุข   
เนื่องจากจะได้มีเวลาพักผ่อนมากข้ึนมีเวลามากพอที่จะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ที่อยากจะไป
หรือทําในสิ่งที่อยากจะทํา   มีเวลาอยู่กับลูกกับหลานมากข้ึนแต่หลายท่านอาจจะลืมคิดไปว่าการ
เกษียณอายุนั้นนอกจากจะมาพร้อมกับการมีเวลาว่างมากข้ึนและไม่ต้องทํางานแล้วนั้นยังมีบางสิ่งที่
ตามมาพร้อมกับการเกษียณอายุและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องควรคํานึงถึงอย่างมาก ได้แก่   การสูญเสีย
รายได้หลัก   โรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับการชราภาพ   การเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิต 

ดังนั้นคุณลักษณะของอายุและเพศทําให้ เกิดป๎ญหาระหว่างวัยอื่น   
ระหว่างเพศหญิงและชาย   ระหว่างเวลาว่างของผู้สูงอายุเองและคนอื่นๆในครอบครัว      เป็น
ป๎จจัยให้มีอุปกรณ์และเครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ   เป็นป๎จจัยให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ   กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครัวครอบ   โดย
กิจกรรมช่วยสร้างทัศนะคติด้านสติป๎ญญา   ความรู้สึกและพฤติกรรมที่คาดหวัง   เป็นป๎จจัยให้ผู้จัด
กิจกรรมกําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่มีความยืนหยุ่นของสถานที่และมีความต่อเนื่องในกิจกรรมซึ่ง
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จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกกิจกรรมตามความสนใจ   นอกจากนั้นยังเป็นป๎จจัยการกําหนด
สถานที่ตั้งต้องมีความชัดเจนใกล้แหล่งชุมชน   ปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย   

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ควรกําหนดขอบเขตการ
ให้บริการผู้สูงอายุอยู่ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปเพื่อเปิดโอกาสทางสังคม   ควรจัดขนาด
สภาพแวดล้อมกายภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมโดยแบ่งตามกิจกรรม 4 ประเภท คือ กิจกรรม
ประเภทการสนทนากลุ่ม   กิจกรรมประเภทที่ร่วมกันทํา   กิจกรรมประเภทที่แยกกันกระทําและ
กิจกรรมประเภทแข่งขันกัน   การเลือกเครื่องเรือนหรืออุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้มีความ
แตกต่างแต่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบุคคลที่มีวัฒนธรรมต่างกัน  

2.  สถานภาพ 
สมภพ   เรืองตระกูล (2547: 313-314) อธิบายว่า "สถานภาพที่มีผลอย่าง

รุนแรงที่สุดของผู้สูงอายุ คือ การเสียชีวิตของคู่ครองซึ่งมีผลทําให้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่ ต้องปฏิบัติ
อย่างเฉียบพลันโดยมีพฤติกรรมแยกตัว   รู้สึกโดดเดี่ยวและห่างเหินจากสังคมแต่จะมุ่งความสนใจ
เฉพาะที่ครอบครัวและเพื่อนสนิทขาดการติดต่อกับสังคมภายนอก"   สาเหตุเพราะความหวาดกลัว
อีกทั้งเกิดความไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิม   สังเกตจากการไปสถานที่ต่างๆ ที่มีคนหนาแน่นจะไม่ค่อย
อยากไปแม้แต่ผู้ที่มีบุคลิกภาพชนิดเข้ากับคนง่ายก็จะมีป๎ญหาเช่นเดียวกัน   การบําบัดทางจิตและ
สังคมจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น   ซึ่งในอนาคตคาดว่าประชากรสูงอายุที่เป็นโสด   
หย่าหรือแยกกันอยู่กับคู่สมรสมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะเพศหญิงที่อยู่คนเดียว   โดย
สถานภาพสมรสส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย   สุขภาพจิต   ความสัมพันธ์ทางสังคม   
รูปแบบการอยู่อาศัยและการได้รับการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจและสังคม   กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นหม้ายที่
มีอายุมากไม่มีบุตรและกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโสดจึงเป็นกลุ่มที่เปราะบางหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงมากกว่า
กลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุในเมืองสูงกว่าเขตชนบท (ช่ืนตา   วิชชวุธ, บรรณธิการ, 2552: 7; นภา
พร   ชโยวรรณ, 2548: 3; ฬุฬญา   โอชารส, ผู้รวบรวม, 2550: 6) 

สําหรับสถานภาพยังมีผลต่ออารมณ์จิตใจและส่งผลต่อการเข้าสังคม (ศรี
ประภา   ชัยสินธพ, 2552) ในขณะเดียวกันอายุ   เพศและสถานภาพทางสังคมทั้งหมดนี้เป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงระดับกลุ่มความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งสามารถนําแนวคิดนี้ไปจัดเป็นกลุ่มกิจกรรม
ย่อยทําให้เกิดความคล่องตัวในกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุ  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์, 
คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 2549: 73, 83-88)  

ดังนั้นคุณลักษณะของสถานภาพทางสังคม   เป็นป๎จจัยกําหนดให้มี
กิจกรรมให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต   เป็นป๎จจัยสนับสนุนให้มีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยทําหน้าที่ให้คําปรึกษาผู้สูงอายุที่มีป๎ญหาคล้ายคลึงกันและนอกจากนั้นยังเป็นป๎จจัยให้ผู้จัด
กิจกรรมต้องกําหนดกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกให้ตรงกับความ
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ต้องการไว้สําหรับผู้มีป๎ญหาในการเข้าสังคมซึ่งวิธีนี้เป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ
เข้าสังคมจากกลุ่มย่อยสู่กลุ่มใหญ่   ส่งเสริมการเข้าสังคมหรือที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของด้วยการกําหนดอาณาเขตครอบครองที่ชัดเจนในขณะเดียวกันก่อให้เกิดความรู้สึก
ประทับใจในสถานที่ซึ่งรวมทั้งการรู้ทิศทางของสถานที่ไม่ทําให้หลงทาง   ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ควรใช้แนวคิดด้านจิตวิทยา
แก้ป๎ญหาโดยจัดให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาและใช้วิธีการบูรณาการทางวัฒนธรรมที่หลายหลากไม่
ขัดแย้งทางความรู้สึก   สื่อด้วยสัญลักษณ์   มีทางสัญจรในระดับอาคารที่เปิดโอกาสให้พบปะ
สังสรรค์   แบ่งระดับขนาดพื้นที่ประเภทกิจกรรมหลักของโครงการและแบ่งระดับห้องสําหรับ
กิจกรรมย่อยของกลุ่ม   กําหนดเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก   มีห้อง
ค้นคว้าข้อมูลดัวยตนเอง   

3.  ลักษณะการอยู่อาศัย 
วัฒนธรรมของสังคมไทยในอดีตอยู่แบบครอบครัวขยายความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะให้ความเคารพผู้อาวุโสผู้ทําหน้าที่ดูแลอบรมและยึดโยงจิตใจลกูหลาน
ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย   ครอบครัวจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับบุคคลและสังคม   
ป๎จจุบันป๎จจัยด้านประชากร   เศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวกําหนดให้ขนาดครอบครัวสามช่วงวัยลดลง
เนื่องจากการมีลูกลดลง   อัตราส่วนการทํางานสูงข้ึนเนื่องจากระดับการศึกษาสูงข้ึน   การย้ายถ่ิน
เพื่อไปทํามาหากินในเมืองและนอกจากนั้นยังไม่มีเวลาให้กับครอบครัวทําให้สังคมละเลยคุณค่า
ผู้สูงอายุ   ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพัง   ในขณะที่ภาครัฐมีสวัสดิการจัดที่อยู่อาศัยให้กับ
ผู้สูงอายุอยู่แยกจากครอบครัวความเปราะบางในเขตเมืองจึงมีมากกว่าเขตชนบทโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ที่เป็นโสด   ไม่มีบุตรและไม่มีการติดต่อกับเพื่อนบ้าน   ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางครอบครัวและนําไปสู่การคุ้มครองทางสังคมสําหรับเยาวชนและ
ผู้สูงอายุ (อมรา   สุนทรธาดา และ สุพัฒรา   เลิศชัยเพชร, 2552: 90-103; อภิชาติ   จํารัสฤทธิรงค์ 
และ ป๎ญญา   ชูเลิศ, 2552: 28-47; ชาย   โพธิลิตา, 2552: 1-15; นภาพร   ชโยวรรณ, 2548: 1-
24; นารีรัตน์   จิตรมนตรี และ สาวิตรี   ทยานศิลป์, 2551: 47)  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2552)ได้สํารวจการเตรยีม
ตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและการตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ในปี พ .ศ.2552 โดยตั้งประเด็น
คําถามว่าบุคคลที่ควรมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้อายุพบว่าร้อยละ 75.2 เห็นว่าเป็นบุตร   ส่วนความ
คาดหวังที่จะพึ่งพาบุตรเมื่อยามสูงอายุพบว่า ร้อยละ 76 เห็นว่าคาดหวังจะพึ่งพาบุตรเมื่อยามสูงอายุ
และการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุกับบุตรหลานพบว่า ร้อยละ 84.1 เห็นว่าผู้สูงอายุควรอาศัยอยู่บ้าน
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เดียวกันกับบุตรหลาน   ร้อยละ 15.2 เห็นว่าผู้สูงอายุควรอยู่บ้านติดกัน/ใกล้กันกับบุตรหลาน   ร้อย
ละ 0.7 เห็นว่าควรแยกไปอยู่ที่อื่น 

ดังนั้นคุณลักษณะการอยู่อาศัยทําให้เกิดช่องว่างทางวัฒนธรรม   ช่องว่าง
ของเวลาที่ไม่ตรงกันของคนในครอบครัวและความต้องการพื้นที่ว่างทํากิจกรรมต่างๆ   เป็นป๎จจัย
ส่งเสริมแนวคิดด้านการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุระดับรุ่นเดียวกันและระดับต่างรุ่นกัน   เป็นป๎จจัยจัด
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกหลานกับผู้สูงอายุให้มีช่องว่างลดลงปลูกฝ๎งคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม การเอื้ออาทรต่อสมาชิกครอบครัวและเครือญาติลดความขัดแย้งในครอบครัว   
เป็นป๎จจัยจัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยไม่สร้างเงื่อนไขของเวลาที่เป็นทางการหรือต้องทําเป็น
ประจํา   เป็นป๎จจัยให้จัดอบรมเตรียมความพร้อมสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามลําพัง    

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ควรมีลักษณะพื้นที่พักอาศัย
ช่ัวคราวระดับเขตรองรับกิจกรรมของผู้สูงอายุ   มีผู้ดูแลและเจ้าหน้าให้บริการ   มีพื้นที่ระดับห้อ ง
เพื่อจัดอบรมด้านต่างๆ ที่สามารถรองรับได้ทุกเพศทุกวัย   มีส่วนพักคอยสําหรับกิจกรรมครอบครัว
หรือกิจกรรมกลุ่ม 

4.  การศึกษา  
ในอดีตรูปแบบการศึกษาน้ันให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางการ

เรียนการสอน   แต่ป๎จจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมคนรุ่นใหม่ เข้าเรียนตาม
สถาบันการศึกษาแทน   ส่งผลให้มีแต่การเคารพนับถือตามวัฒนธรรม   ส่วนความเช่ือถือก็กลายเป็น
เช่ือหลักการและเหตุผล (บรรลุ   ศิริพานิช, 2538: 127) ในขณะเดียวกันชีวิตคู่สมรสของผู้สูงอายุเอง
ในกรณีที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมากส่งผลให้มีป๎ญหาต่อความเข้าใจและการรับรู้ที่ต่างกันไม่
เหมือนกันโดยมีมากในฝุายหญิงที่ระดับการศึกษาสูงกว่าฝุายชาย (ลักขณา  สริวัฒน์, 2549: 98) 
และผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อยในป๎จจุบันมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมและมีความบกพร่องของการรู้
การเข้าใจสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาดีซึ่งเป็นสาเหตุป๎จจัยเสี่ยงของวิถีการดําเนินชีวิต    อาหารที่
รับประทานและอาการของโรคปรากฏข้ึนเร็วกว่า (สมภพ   เรืองตระกูล, 2547: 18)   

สํานักงานสถิติแห่งชาติ, สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1, กลุ่ม
สถิติ 4 (2551: 53-54) รายงาน “การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550” พบว่า   
ป๎จจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม /ชมรมต่างๆ 
สําหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมที่จะนําไปสูก่ารพฒันาตนเอง   
นอกจากนั้นยังพบว่า “ร้อยละ 73.7 เป็นผู้สูงอายุชายเข้าร่วมกิจกรรมและร้อยละ 70.3 เป็นผู้สูงอายุ
หญิงซึ่งนอกเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมการกว่าในเขตเทศบาล   ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลาย”  
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ดังนั้นคุณลักษณะการศึกษาเป็นที่แตกต่างกันรูปแบบกิจกรรมจึงควร
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้หรือโอกาสทางการค้นคว้าหาความรู้ที่มี
ระดับพื้นฐานต่างกัน   เป็นป๎จจัยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายและจิตใจในวัยเกษียณ   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อต่าง ๆ เป็นการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย 

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ควรมีพื้นที่ระดับห้องให้บริการ
ด้านฝึกอบรมและมีพื้นที่การเรียนรู้ค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง   สภาพแวดล้อมส่งเสริมให้มีกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการบูรณาการทางวัฒนธรรมที่หลายหลากไม่ขัดแย้งทางความรู้สึกวัยอื่น   ใช้สื่อ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้   สื่อด้วยสัญลักษณ์    

2.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
ในอดีตผู้สูงอายุมีคุณค่าในการพึ่งพาการถ่ายทอดความรู้  อาชีพและประสบการณ์

ซึ่งส่งผลให้ลูกหลานมีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ   เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนอีกทั้งด้านประชากร
ผู้สูงอายุเองก็มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน   ประโยชน์จากผู้สูงอายุก็เปลี่ยนเป็นคนเฝูาบ้าน   ช่วยดูแล
ลูกหลาน   การเคารพนับถือหรือการกตัญํูรู้คุณมีน้อยลงและถูกทอดทิ้ง   ในป๎จจุบันสังคมให้
ความสําคัญกับเศรษฐกิจเป็นสําคัญ   วัดคุณค่าของคนโดยอาศัยความสามารถในการทํางานหาเงินจึง
ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกมองว่าขาดคุณค่า   ขาดรายได้และเป็นภาระ   ทําให้ผู้สูงอายุแยกตัวออกจาก
สังคมซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพโดยแสดงออกตามกระบวนการของแรงกดดันคือ มี
อารมณ์อ่อนไหวง่าย  ใจน้อย  มีความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย  คิดถึงแต่ตนเอง  มีความวิตกกังวลสูง  
โกรธง่าย  พึ่งพาอาศัยผู้อื่นมากข้ึนซึ่งความถ่ีมากน้อยแตกต่างกันข้ึนกับสภาวะเหตุการณ์   
สิ่งแวดล้อมและภาวะวิกฤติที่กําลังเผชิญอยู่   ความสามารถในการเผชิญกับป๎ญหาการแก้ป๎ญหา
ข้ึนอยู่กับความรู้สึกมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีของตนเอง   มีปรัชญาในการดําเนินชีวิต  มีค วามเช่ือ  มี
ความหวังและมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในสังคม  สําหรับรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้บุคลิกภาพจะ
เสียมากข้ึนและกลายเป็นภาระต่อสังคม   ก่อให้เกิดป๎ญหาทางจิตโดยทําลายตัวเองและผู้อื่นได้ (สุวดี   
เบญจวงศ์, 2541: 59; ป๎ทมา   สุริต, 2553; จันทร์เพ็ญ   แสงเทียนฉาย, จิราพร   เกศพิชญวัฒนา 
และ ยุพิน   อังสุโรจน์, 2544; จรัมพร   โห้ลํายอง และ สวรัย   บุยมานนท์, 2553) 

ประเด็นของอายุคาดเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากการรู้จักดูแลสุขภาพ
และระบบสาธารณสุขที่ดีข้ึน   ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงมีสุขภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะ
ทํางานโดยไม่ต้องการพึ่งพาบุตรหลานเพิ่มข้ึน   ในขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจสร้างความแตกต่าง
ระหว่างเพศหญิงด้อยกว่าชาย   นอกจากนั้นยังพบว่าป๎จจุบันผู้สูงอายุจํานวนมากยังคงทํางานเพื่อหา
รายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวแม้จะอายุวัยเกษียณอายุแล้วก็ตาม   แต่ภาวการณ์ทํางานของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครสะท้อนถึงความเป็นป๎จเจกบุคคลมากขึ้นและมีสัดส่วนการทํางานที่น้อย   
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สําหรับการทํางานของผู้สูงอายุยังทําให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและจิตใจยังส่งผลให้รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าและศักดิ์ศรีอีกทั้งได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในการทํางานเสมือนกับการออกกําลังกาย   
สมองไม่หยุดนิ่งมีการติดต่อกับสังคมถือว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุเอง 
(ฬุฬญา   โอชารส, ผู้รวบรวม, 2550: 68-69; นภาพร   ชโยวรรณ, 2542; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2551: 8 ; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2553ข) 

1.  อาชีพ 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2553ข) รายงานการ

ทํางานของเพศชายสูงเป็น 2 เท่าของเพศหญิงและร้อยละ 4.4 งานส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุทําเป็นงานใน
ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 95.6 ทํางานในนอกภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 11.2 เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 4.6 เป็นลูกจ้างเอกชนและร้อยละ 0.8 เป็นลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 0.1 
เป็นลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ   ส่วนร้อยละ 1.7 เป็นนายจ้าง   สําหรับร้อยละ 0.1 เป็นการรวมกลุ่มเพื่อ
ประกอบอาชีพ 

2.  รายได ้
ประเด็นการเกื้อหนุนทางการเงินของบุตรสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวยังเป็นวัฒนธรรมการแลดูพื้นฐานในสังคมไทย   ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็อายุมาก
ข้ึนและไม่ได้ทํางานส่งผลให้รายได้ที่เคยได้รับจากการทํางานจึงขาดหายไป   มีเพียงกลุ่มหนึ่งที่มี
รายได้ประจําทุกเดือนจากเงินบํานาญและหรือได้รับจากบุตรหลาน   ทําให้เงินออมที่เคยมีอยู่ ลด
น้อยลงและหมดไปตามช่วงวัยที่สูงข้ึนจึงเป็นสาเหตุให้พิจารณาความเพียงพอของรายได้เป็นประเด็น
สําคัญและได้พบว่ารายได้ไม่เพียงพอและเพียงพอเป็นบางครั้งจึงอนุมานได้ว่ามีรายได้ไม่เพียงพอและ
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการดํารงชีวิตที่ยากลําบากและจําเป็นต้องได้รับการดูแลหรือสนับ สนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทํา
เส้นแบ่งความยากจน (Povertyline) และพบว่าภาวะความยากจนของผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงจาก
ปี พ.ศ.2545 ร้อยละ 40.7 ลดเหลือร้อยละ 29.1 ในปี พ.ศ.2549 นอกจากนั้นยังพบว่าคนไทยไม่ให้
ความสําคัญกับการออมจึงควรรณรงค์ให้ประชาชนออมมีการออมเพิ่มข้ึน(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2551: 12; บรรลุ   ศิริพานิช และคนอื่นๆ, 2550: 79-80, 2551: 110-120; กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2552: ฉ; นภาพร   ชโยวรรณ, 2542: 17; นารีรัตน์   จิตรมนตรี และ 
สาวิตรี   ทยานศิลป์, 2551) 

ดังนั้นคุณลักษณะด้านเศรษฐกิจในเรื่องอาชีพและรายได้ทําให้ผู้สูงอายุถูก
ละทิ้งในการดูแล   อาชีพและรายได้ยังเป็นป๎จจัยระดับนโยบายของประเทศที่รัฐฯ ได้กําหนด
แนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และ
ต่อเนื่องไปถึงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่ได้อธิบายว่า  “มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 44 

ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
วิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ   สังคมและสิ่งแวดล้อมและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) อธิบายว่า "ได้เพิ่ม
แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยโดยยึดหลัก   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มี
เหตุผลและใช้หลักความพอประมาณ   มีการเตรียมระบบบริหารจัดการความเสี่ยง   ขับเคลื่อนด้วย
ความรอบรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม" (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  2553ข) ผลของนโยบายนั้นนําไปสู่ป๎จจัยที่ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สําหรับผู้สูงอายุเพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพตัวเองสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนยังและเป็นการบูรณา
การที่เช่ือมโยงกับภาวะสุขภาพร่างกายที่ดี   ภาวะสุขภาพจิตที่ดีต่อเนื่องถึงการมีสังคมที่ดีมีอาชีพ
และเศรษฐกิจที่ดีข้ึนจนกลายเป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ลักษณะสภาพแวดล้อมระดับ
นโยบายควรมีการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดการส่งเสริมและสร้างประโยชน์ในกิจกรรมนันทนาการของ
ผู้สูงอายุโดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนสาธารณะและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล   มีความยืดหยุ่น
ของสถานที่และให้อยู่ในอาณาเขตเดียวกันเพื่อสร้างความสะดวกในการเดินทาง   รูปแบบการจัดเป็น
ระบบเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน   ในระดับกิจกรรม
นั้นควรมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องเพิ่มความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 

2.3 ภาวะสุขภาพและโรคท่ีมักพบในผู้สูงอายุ 
การศึกษาโรคและอาการที่มักพบในผู้สูงอายุเพื่อทราบป๎ญหาและป๎จจัยของระดับ

กิจกรรม   ระดับการผู้ให้บริการและระดับอุปกรณ์ช่วยอํานวยความสะดวก   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
2.3.1 ภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ 

 ในอดีตพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยยังเห็นว่าบุตรหรือญาติควรเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ   
ในขณะเดียวกันพบว่าป๎จจุบันโครงสร้างครอบครัวมีความอ่อนแออีกทั้งป๎ญหาจํานวนประชากร
สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อประเทศในทางอ้อมซึ่งเป็นสาเหตุที่ภาครัฐและชุมชนต้องเข้า
มาช่วยเหลือ   โดยเห็นว่าวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุดคือการให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมด้าน
ปูองกันทางสุขภาพ   ตลอดจนวิธีการส่งเสริมสุขภาพรูปแบบต่างๆ จะช่วยลดการเจ็บปุวยอันมาจาก
สุขภาพเสื่อมโทรม   นอกจากนั้นพฤติกรรมปูองกันยังทําให้ลดค่าใช้จ่าย   ลดเวลาและลดการใช้
ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอื่นๆ นอกจากนั้นยังพบว่าดัชนีการประเมินสุขภาพเป็นข้อมลูในการ
คาดประมาณความต้องการบริการทางสุขภาพและสวัสดิการที่มีความสอดคล้องกับผู้สูงอายุ (สันทัด   
เสริมศรี และ จิราพร   เขียวอยู่, 2540: 1-2; เยาวรัตน์   ปรป๎กษ์ขาม และ สุพัตรา   อติโพธิ, 2543; 
ระพีพรรณ   คําหอม และคณะ, 2542: 4; นารีรัตน์   จิตรมนตรี และ สาวิตรี   ทยานศิลป์ , 2551; 
ช่ืนตา   วิชชวุธ, บรรณธิการ, 2552: 25) 
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 ป๎จจุบันภาวะสุขภาพที่พบในผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีสาเหตุการเจ็บปุวยสะสมตั้งแต่ใน
วัยหนุ่มสาวหรือวัยทํางานที่ไม่ได้ดูแลอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลรุนแรงในวัยสูงอายุ   ในขณะที่ส่วนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงคือ “ไลฟ์สไตล์คนกรุงที่ทํางานเร่งรีบ   เครียด   บริโภค
อาหารฟาสต์ฟูด   อ้วน   ขาดการออกกําลังกาย” โดยพฤติกรรมเสี่ยงนําไปสู่โรคที่พบบ่อย ได้แก่ 
“โรคเบาหวาน   ความดันโลหิตสูง   ส่วนโรคเสื่อมตามวัย เช่น ข้อเสื่อม กระดูกเสื่อม   ตาพล่ามัว   
หูตึง” (กรมอนามัย, 2542: 9; ธีรวัฒน์   กุลทนันทน์, 2551; ศูนย์สมองและระบบประสาท, 
โรงพยาบาลเวชธานี, 2552) ผลจากข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สิรินทร    
ฉันทศิริกาญจน และคณะ, ผู้รวบรวม, (ม.ป.ป.: 11) อธิบายว่า   ป๎จจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็น
สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังได้แก่ 1) อายุสูงข้ึนป๎จจัยเสี่ยงสูง 2) ภาวะทุพโภชนาการ 3) การขาด
การออกกําลังกาย การใช้ชีวิตน่ังๆ นอนๆ 4) การสูบบุหรี่ 

 วันดี   โภคะกุล (2549) เสนอแนะว่า   แนวทางการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ /
ครอบครัว/ชุมชน มีดังนี้  

1.  ดําเนินการสื่อสารด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
พื้นฐานและการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปุวย 

2.  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3.  มีความรู้ด้านการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ 

3.1 ด้านอาหาร เช่น การกินอาหารที่พอเหมาะ 
3.2 การออกกําลังกายที่เหมาะสม 
3.3 การคลายเครียด 
3.4 การมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม 
3.5 การเลิกบุหรี่ 
3.6 การดื่มสุรา 
3.7 การปูองกันอุบัติเหตุหรืออันตรายจากบ้าน/นอกบ้าน 

 ประเด็นการให้บริการที่มีชุมชนเป็นฐานพบว่ามีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนแบบ
ดั้งเดิมและยังเป็นการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนที่ดูแลเกื้อกูลกัน   โดยขอบเขตการ
ให้บริการสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุระดับบุคคลและมีความต่อเนื่องและมีเกณฑ์การคัดกรองระบุความ
ผิดปกติเบื้องต้นและความเสี่ยงของโรคในผู้สูงอายุ   ซึ่งนําไปสู่บริการรักษาทางการแพทย์เฉพาะทาง
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   นอกจากนั้นยังพบว่ามีผลนําไปสู่การจัดเตรียมทีมดูแลด้านร่างกาย
และจิตควบคู่กัน   สําหรับเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นมีเงื่อนไขของความสามารถในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวันเป็นตัวช้ีวัด (Activity   Daily  Living หรือ ADL) (กนิษฐา บุญธรรมเจริญ, บรรยาย, 
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2551; วราภรณ์   ภูมิสวัสดิ์ และคณะ, บรรณาธิการ, 2548: 25, 27-33; สัมฤทธ์ิ   ศรีธํารงสวัสดิ์ 
และคณะ, 2552: 22-31; นงพิมล   นิมิตรอานันท์, 2549: 9-14; วรรณลักษณ์   เมียนเกิด, 2549)  

 ดังนั้นป๎จจัยเรื่องโรคที่มักพบในผู้สูงอายุสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการจัด
ให้บริการสุขภาพโดยให้ความรู้ปูองกัน   ส่งเสริมและให้การปรึกษา   สําหรับลักษณะสภาพแวดล้อม
ควรมีพื้นที่โถงที่โล่งให้ความรู้สึกผ่อนคลาย   มีส่วนตรวจคัดกรองที่สามารถยืดหยุ่นดัดแปลงสถานที่
ได้   มีส่วนจัดเก็บอุปกรณ์ตรวจร่างกาย   มีส่วนห้องพักเจ้าหน้าที่ให้บริการ   มีส่วนทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย   ส่วนลงทะเบียนเข้าใช้บริการ   มีปูายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องใช้ต่างๆ 
รวมถึงบอกห้องและบอกทางเดินไปส่วนต่างๆ   มีส่วนน่ังพักผ่อนตามจุดต่างๆ   มีส่วนบริการน้ําดื่ม 

 2.3.2  โรคท่ีมักพบในผู้สูงอายุ 
 1.  อาการในการมองเห็น  
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ,  สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1, กลุ่ม

สถิติ 4 (2551: 22) สํารวจพบว่าผู้สูงอายุหญิงมองเห็นไม่ชัดเจนสูงกว่าผู้สูงอายุชายและการมองเห็น
ไม่ชัดเจนมีสัดส่วนเพิ่มสูงข้ึนเมื่ออายุมากข้ึน   โดยร้อยละ 60.7 เป็นผู้สูงอายุวัยต้นมองเห็นชัดเจน 
มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางร้อยละ 46.8 และร้อยละ 33.6   วัยปลายที่มองเห็นชัดเจน   ในขณะที่
ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลมองเห็นไม่ชัดเจนสูงกว่าในเขตเทศบาลเกือบ 1 เท่า   นอกจากนั้นยัง
รายงานว่าจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งร้อยละ 53.7 ของผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัดเจน 1 ใน 4 หรือร้อยละ 
25.4 ของผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใส่แว่นหรือเลนส์ตา ร้อยละ 20.5 มองเห็นไม่ชัดเจน   ร้อย
ละ 0.4 มองไม่เห็นเลย (ตาบอด)    

     2.  อาการในการได้ยินเสียง 
ผลจากการสํารวจใน “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550” (มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุไทยโดย บรรลุ   ศิริพานิช , ผู้รวบรวม, 2550 : 21) รายงานว่า   
ผู้สูงอายุหญิงได้ยินไม่ชัดเจนสูงกว่าผู้สูงอายุชาย   การได้ยินไม่ชัดมีสัดส่วนเพิ่มสูงข้ึนเมื่ออายุมากข้ึน
และกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นได้ยินเสียงชัดเจนมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลาย   โดยที่ผู้สูงอายุ
นอกเขตเทศบาลได้ยินไม่ชัดสูงกว่าในเขตเทศบาล   นอกจากนั้นยังพบว่าร้อยละ 84.4 ได้ยินเสียง
ชัดเจนมี 4 ใน 5 หรือร้อยละ 1.2 ไดย้ินชัดเจนเมื่อใส่เครื่องช่วยฟ๎ง  ร้อยละ 14.1ได้ยินไม่ชัดเจนและ
ร้อยละ 0.3ไม่ได้ยินเสียงเลย (หูหนวก)  

3.  อาการหกล้ม    
ผู้สูงอายุหญิงที่เคยหกล้มมีจํานวนสูงกว่าผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่มีแนวโน้มการหกล้มสูงข้ึนเมื่ออายุมากขึ้น   ในขณะที่สาเหตุการหกล้มที่เพิ่มสูงข้ึนเมื่ออายุมาก
ข้ึนส่วนหนึ่งมากจากพฤติกรรมการเดินเรี่ยๆ พื้น ก้าวสั้นๆ หรือเดินยกเท้าไม่พ้นพื้นจึงสะดุด   การ
แต่งกายของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือการสวมใส่รองเท้า   การหกล้มจึงแยกสาเหตุได้เป็น
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ป๎จจัยภายในร่างกายและภายนอกร่างกาย (บรรลุ   ศิริพานิช, ผู้รวบรวม, 2550: 21; ประเสริฐ   อัส
สันตชัย, ผู้เรียบเรียง, 2551: 15 ; แดนเนาวรัตน์   จามรจันทร์, จิตอนงค์   ก้าวกสิกรรม และสุจิตรา   
บุญหยง, 2548: บทนํา; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552) ซึ่งสรุปว่า   ป๎จจัยภายใน (Intrinsic 
Factor) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ระบบกระดูก   กล้ามเนื้อและทางจิตใจ   การได้รับการ
รักษาทางยาป๎จจัยป๎จจัยภายนอก (Extrinsic Factors) จะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายในการตอบสนอง
ต่อสิ่งแวดล้อม   การหกล้มเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย เช่น บันไดหรือพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย
เมื่อออกจากบ้าน   นอกจากนี้ป๎จจัยภายนอกอื่นๆ ได้แก่ แสงสว่างไม่เพียงพอ   ทางข้ึนบันไดที่ไม่
ปลอดภัยหรือพื้นต่างระดับและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

การหกล้มยังส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพจิตที่แสดงให้เห็นถึงความกังวล 
(anxiety) ภาวะซึมเศร้าตลอดจนสูญเสียความมั่นใจในการเดินและภาวะความกังวลยังมีผลกับความ
กลัวการหกล้มนําไปสู่การควบคุมความสมดุลในการทรงตัว   เนื่องจากการตอบสนองของกล้ามเนื้อที่
เกิดข้ึนจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการทํางานของกล้ามเนื้อ   ส่วนการใช้ยาและความผิดปกติของ
ร่างกายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นกัน   สําหรับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดย
การทรงตัวและการเดินออกกําลังกายสามารถช่วยเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อและสามารถเพิ่มความยืดหยุ่น
ของข้อต่อต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณลําตัวและข้อต่อของขาซึ่งรูปแบบการออกกําลังกายแบบไทเก็ก 
(Tai Chi) เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะมีความปลอดภัย (แดนเนาวรัตน์   จามรจันทร์, จิตอนงค์   
ก้าวกสิกรรม และสุจิตรา   บุญหยง, 2548: 2-18; ประเสริฐ   อัสสันตชัย, ผู้เรียบเรียง, 2551: 4-18)  

2.4 ภาวะทางอารมณ์และจิตใจ 
สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่สามารถแยกออกจาก

กันได้เมื่อจิตใจหดหู่เศร้าหมอง   เกิดความคิดมากวิตกกังวลใจและรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าส่งผลให้
เกิดภาวะเครียดทางอารมณ์นําไปสู่ความเจ็บปุวยทางกายได้   ในขณะเดียวกันถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์
แข็งแรงเจ็บปุวยอยู่เสมอก็จะส่งผลให้จิตใจหดหู่เศร้าหมองเช่นกัน   สําหรับการเกิดความท้อแท้จน
ทําให้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยอื่นๆ อย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่รอบข้าง
สามารถที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าได้ด้วยการให้กําลังใจ   ให้ความเกื้อกูล   
นอกจากนั้นยังพบว่า “ความรู้สึกต่างๆ จะเพิ่มมากข้ึนตามวัยที่สูงข้ึน   โดยผู้สูงอายุหญิงมีสัดส่วน
ของความรู้สึกต่างๆ สูงกว่าผู้สูงอายุชาย เพราะเพศหญิงมีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากกว่าเพศ
ชาย” (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551: 28) 

ดังนั้นป๎จจัยเรื่องกลุ่มอาการโรคในผู้สูงอายุสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางของโครงการ
โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ (1) แนวทางแก้ป๎ญหาอาการในการมองเห็น   อาการในการได้ยินเสียง   
อาการหกล้มโดยการจัดหาสถานที่ให้บริการที่มองเห็นง่าย   ไม่มีเสียงดังรบกวน   สะดวกในการ
เดินทาง   สะดวกในการใช้งาน   มีความปลอดภัย   ระบบอาคารเอื้อความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ   
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(2) แนวทางแก้ป๎ญหาภาวะทางอารมณ์และจิตใจโดยการจัดให้สถานที่มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
เหมาะกับการพักผ่อนทั้งแบบส่วนตัวและแบบครัวครอบที่มีผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ   เป็นบริการ
ทางสังคม 

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ลักษณะสภาพแวดล้อมระดับโครงการควรมี
พื้นที่ใช้สอยที่สอดคล้องกับกายภาพของผู้สูงอายุและลักษณะอาคารที่ไม่ควรมีความสูงมากนัก   ควร
จัดอยู่ในแนวราบ   สภาพแวดล้อมควรจัดให้มีทั้งส่วนบุคคลและส่วนสาธารณะโดยมีความยืดหยุ่น
ของสถานที่   อยู่ในอาณาเขตเดียวกันเพื่อสร้างความสะดวกในการเดินทาง   มีรูปแบบระบบเปิดปิด
ให้บริการและสร้างโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้สูงอายุ 

2.5 ทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 2.5.1 ด้านทัศนคติ 
 ปรีชา   อุปโยคินและคนอื่นๆ (2541: 11) อธิบายถึงผู้สูงอายุ   คนแก่และคนชรา

ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมว่า   วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา   เป็น
ตัวกําหนดทําให้เกิดการอยู่รอดและเป็นที่ยอมรับ   ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยม   ทัศนคติ   
ความคิด   ความเช่ือ   จึงมีลักษณะยืดหยุ่นที่จะปรับไปพร้อมๆ กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพ
และทางด้านสังคม   ในขณะที่ ประภาเพ็ญ   สุวรรณ (2520: 4-5) อธิบายถึงประโยชน์ของทัศนคติ
ว่า ช่วยทําให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว   ช่วยให้มี self-esteem โดยช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่
ดีหรือปกปิดความจริงบางอย่างซึ่งนําความไม่พอใจมาสู่ตัวเขา    ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนและช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง   ซึ่งแสดงว่า
ทัศนคติน้ันนําความพอใจมาให้บุคคลนั้น   นอกจากนั้นยังได้อธิบายว่า "ในกลุ่มของบุคคลที่มีทัศนคติ
ที่เหมือนกันนั้นมักจะเข้ากันได้ง่ายและบุคคลส่วนมากมักจะมีทัศนคติเหมือนกับบุคคลอื่นที่เขา
ใกล้ชิดหรือสนิทสนมด้วยหรือบุคคลที่มีความสําคัญสําหรับตัวเขา 

สําหรับการศึกษาของ บุษยมาส   สินธุประมา (2539: 13-14) เสนอแนะว่า   
ป๎ญหาทัศนคติในผู้สูงอายุนั้น สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

1.  ทัศนะของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ (Society' s image) 
2.  ภาพลักษณ์การมองตนเองของผู้สูงอายุ (the  age's  self-image) 
ดังนั้นทัศนคติในอดีตเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุมีภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี   

มองว่าตนเองมีประโยชน์ต่อลูกหลานและสามารถเป็นที่พึ่งได้และให้ความช่วยเหลืออุปการะแก่
ลูกหลานได้   แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยมีการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตที่ทันสมัยก็ทําให้
ระบบการเคารพผู้อาวุโสเสื่อมลง   การปรับทัศนคติจึงต้องเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุตระหนัก
เรื่องการพึ่งพาตนเองและส่งเสริมการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า   ทัศนคติจึงข้ึนอยู่กับการประเมินมโน
ภาพซึ่งกลายเกิดเป็นพฤติกรรมแรงจูงใจหรือเรียกว่าความรู้สึกโน้มเอียง (บุษยมาส   สินธุประมา 
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2539 : 14 ; พีรสิทธ์ิ   คํานวนศิลป์ และคนอื่นๆ 2523 ; วีรสิทธ์ิ   สิทธิไตรย์ และ โยธิน   แสวงดี , 
2530 ; นารีรัตน์   จิตรมนตร และ สาวิตรี   ทยานศิลป์ 2551 ; ล้วน  สายยศ และ อังคณา   สาย
ยศ 2542 : 57) 

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ทัศนคติเป็นเกณฑ์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการและสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุโดยการกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายๆ ทาง   
ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความเข้าใจในกิจกรรมนันทนาการมากยิ่งข้ึน   โดยแบ่งได้ดังนี้ 

เกณฑ์พื้นฐาน  
1.  ความคิดเห็นของผู้สูงอายุและความคิดเห็นด้านสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ 
2.  กฎหรือหลักการจัดนันทนาการและความต้องการหรือความสามารถของ

ผู้สูงอายุ 
3.  ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ทางการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เกณฑ์ประกอบ 
1.  กิจกรรมและเนื้อหาความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องการโดยครอบคลุม 
2.  สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุและจัดอุปกรณ์ที่

เหมาะสม 
3.  กําหนดการครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
4.  กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
5.  ช่วงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม (เช้า-บ่าย)                                                                                                                                                                                             
2.5.2 ด้านค่านิยม 
สมศักดิ์   ศรีสันติสุข (2539: 84-91) ได้อธิบายว่า   วัฒนธรรมผู้สูงอายุคือ "วิถีการ

ดํารงชีวิตหรือแบบแผนชีวิตผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน   ทั้งครอบครัว   ชุมชนและสังคม
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยผู้สูงอายุได้พัฒนาระบบความรู้   ความคิดและความเช่ือจนยอมรับ
นํามาปฏิบัติกันเป็นระยะเวลานานจนเป็นแบบแผนชีวิต"   ในขณะที่ จิราพร   เกศพิชญ์วัฒนา 
(2547: 18) อธิบายว่า  “ความคิดและความเช่ือ (Ideas  and  Beliefs) ของผู้สูงอายุมักจะหวน
กลับไปผูกพันกับสิ่งในอดีต   สิ่งที่ผูกพันจะเป็นเรื่องของช่ือ   ความเช่ือ   ค่านิยม   ความรู้สึก   การ
งานอาชีพ   ความรู้พิเศษต่างๆ และความทรงจําที่ประทับใจ”   ในขณะที่ป๎จจุบันป๎ญหาค่านิยมของ
สังคมเปลี่ยนไป   ส่วนหนึ่งมีผลมาจาก "การลดลงของครอบครัวสามช่วงวัยในสังคมไทยนัยเชิง
นโยบาย"โดย อมรา   สุนทรธาดา และ สุพัตรา เลิศชัยเพชร (2553) อธิบายว่า การปลูกฝ๎งจริยธรรม   
คุณธรรม   ค่านิยม กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีพ่อ - แม่ - ลูก มากข้ึน   รวมทั้งการเกิดข้ึนของ
ครอบครัวลักษณะอื่นๆ ปรากฏการณ์นี้เกิดจากป๎จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวกําหนด   
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นอกจากนั้นยังพบว่าครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและเด็กหรือครอบครัวที่มีความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ
ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยได้ 

ซึ่งเราสามารถเช่ือมโยงกันได้ด้วยการสื่อสารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล
จากผลการศึกษาของ เมตตา   วิวัฒนานุกุล (2548) อธิบายว่า "การพยายามไม่เอาวัฒนธรรมตนเอง
เป็นศูนย์กลาง   การตีความด้วยความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นและพยายามใช้การบรรยายและอธิบาย
วัฒนธรรมอื่นๆ มากกว่าการประเมินค่า   ที่สําคัญต้องตระหนักเสมอว่าทั้งมนุษย์และวัฒนธรรมมี
กระบวนการสื่อสารที่เป็นลักษณะเป็นพลวัต (dynamic)" 

ดังนั้นค่านิยมเรื่องของการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเช่ือในเรื่องความ
กตัญํูและบาปบุญคุณโทษ  ถูกริเริ่มเป็นระบบสวัสดิการข้ึนมาโดยตั้งอยู่บนแนวคิดแบบ “บรรเทา
ป๎ญหา” บนพื้นฐานปรัชญา 3 ประการที่ใช้เป็นแนวในการจัดสวัสดิการสังคมได้แก่ แนวคิดด้านสิทธิ
มนุษยชน (human rights) แนวคิดว่าด้วยความต้องการข้ันพื้นฐาน (basic needs) และแนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นธรรมในสังคม (social justice) แต่ระบบสวัสดิการแบบบรรเทาป๎ญหาน้ี ไม่ได้ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง   ความต้องการการสงเคราะห์จึงเพิ่ม
มากขึ้นจนรัฐเองก็ยากที่จะตอบสนองได้อย่างครอบคลุม   อีกทั้งยังทําให้สังคมเกิดทัศนคติทางลบต่อ
กลุ่มผู้รับบริการ คือ การถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม เป็นคนไร้ค่า ขาดศักดิ์ศรีแผนระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2565 จึงพัฒนาข้ึนบนพื้นฐานความเช่ือว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่
มีประโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด   ชุมชนและครอบครัวต้องเป็น
หลักในการให้การดูแลแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบระบบบริการเสริม
เท่านัน้ (ดิเรก   ป๎ทมสิริวัฒน์, 2550; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549; นารีรัตน์   จิตรมนตรี และ สาวิตรี   
ทยานศิลป์, 2551; บรรลุ   ศิริพานิช, ผู้รวบรวม, 2550: คํานํา 4) 

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า  ค่านิยมของผู้สูงอายุมีผลต่อการนํา
วัฒนธรรมเครื่องแขวนดอกไม้สดไปใช้ในรูปแบบใด  ซึ่งเป็นเกณฑ์การสื่อสารกิจกรรมนันทนาการ   
ควรสร้างลักษณะสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นความแตกต่างจากการมีวัฒนธรรมและไม่มีวัฒนธรรม   
ควรสร้างลักษณะสภาพแวดล้อมที่ปลูกฝ๎่งคุณค่าและความรักที่ครอบครัวมีต่อผู้สูงอายุ 

2.6 พฤติกรรมและความต้องการของผู้สูงอายุ 
พฤติกรรมหรืออาการที่เปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุได้แก่ อาการเหงา-ว้าเหว่   บางทีเรียกว่า

อารมณ์เหงา   อาการหลงลืม   อาการวิตกกังวล   อาการหวาดระแวงและอาการซึมเศร้า   ซึ่ง
สาเหตุของอาการต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเครียด   ในขณะที่พฤติกรรมมีจุดเริ่มต้นจาก
การจูงใจให้บุคคลเริ่มปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จ   แต่การปฏิบัติกิจกรรมตามความตั้งใจอาจจะไม่
เกิดข้ึนเนื่องจากมีความต้องการอื่นเข้ามาแทรกหรือมีความพอใจกับสิ่งที่แทรกเข้ามากมากกว่า   
ฉะนั้นความต้องการกระทําได้ก่อนการเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพซึ่งบุคคลสามารถควบคุมได้ใน
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ระดับต่ําเนื่องจากมีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม   และความต้องการนี้แตกต่างจากอุปสรรคตรงที่จะ
แสดงพฤติกรรมที่ไม่ได้คาดหวังต่อไปให้สําเร็จซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิด
พฤติกรรมสุขภาพและมีผลต่อความตั้งใจได้พอประมาณ   สําหรับความต้องการมีอยู่ 2 ระดับคือ 
ความต้องการพื้นฐานและความต้องการข้ันสูงโดยที่ความต้องการพื้นฐานมีแรงกระตุ้นมากกว่าความ
ต้องการข้ันสูง   ลําดับข้ันความต้องการได้แก่ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย 2) ความต้องการ
ความปลอดภัย 3) ความต้องการความเป็นเจ้าของหรือความรัก 4)ความต้องการได้รับความนิยมนับ
ถือ 5) ความต้องการรู้แจ้งตนเอง   เมื่อขาดความต้องการช่วงใดช่วงหนึ่งก็จะแสดงลักษณะ
บุคลิกภาพออกมาตามลักษณะของบุคคลและถ้าได้รับความต้องการหมดสุขภาพจิตก็จะดี (บรรลุ   ศิ
ริพานิช 2542: 86; ชลธิชา   จันทะคีรี, 2549: 24-25; ล้วน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ, 2543: 
233-235) 

การศึกษาความต้องการข้างต้นมีความสอดคล้องกับ สํานักส่งเสริมสุขภาพ   กระทรวง
สาธารสุข   กรมอนามัย (2542) ซึ่งได้แบ่งความต้องการของผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 1) ความต้องการ
ทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ 2) ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ 3) ความต้องการทางด้าน
สังคม-เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ 

ดังนั้นพฤติกรรมและความต้องการของผู้สูงอายุที่ค้นพบคือ ความต้องการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีนํามาซึ่งความสุขทั้งกายและใจ   ความสุขทางกายและผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต้อง
ประกอบด้วยป๎จจัยสําคัญ 4 ด้าน คือ 1) การมีความผาสุกทางด้านจิตใจ 2) ความสามารถในการ
แสดงพฤติกรรม 3) สิ่งแวดล้อมของบุคคล 4) การรับรู้คุณภาพชีวิต   ในขณะเดียวกันค้นพบว่า ควร
สร้างความตระหนักหรือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได้ลดการพึ่งพิงจาก
สถาบัน   เพื่อลบทัศนคติว่าเป็นภาระของสังคมหรือค่านิยมที่ไม่ถูกต้องโดยการย้ายเข้าไปอยู่สถาน
สงเคราะห์คนชราแทนการอยู่กับลูกหลาน (นิศารัตน์  ศิลปเดช, 2539; สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547: 19; ลลิลญา   ลอยลม, 2545: 42; ศศิพัฒน์   ยอดเพชร, 
2549; มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2550: 4) 

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   พฤติกรรมและความต้องการของผู้สูงอายุมี
ผลต่อสภาพแวดล้อมของทําเลที่ตั้งโครงการและการจัดพื้นที่ใช้สอยในอาคารศูนย์นันทนาการใน
ทางอ้อม   สําหรับผลในทางตรงคือการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุนั้นเป็นการกําหนดเปูาหมายระดับ
โครงการเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้าน
ร่างกาย   อารมณ์   สังคมและจิตใจ   ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนยังมีคุณค่าและมีคุณภาพ 

2.7 การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
ศรัณยา   หล่อมณีนพรัตน์ (2547: 23-26) และ ชุมเขต   แสวงเจริญ (2550) ได้แสดง

ความคิดเห็นสําหรับสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารของผู้สูงอายุต้องคํานึงถึงความสะดวก   ปลอดภัย   
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สอดคล้องกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุ   การแก้ไขด้านจิตวิทยาควรสร้างความรู้สึกทาง
อารมณ์และบรรยากาศของสถานที่เหล่าน้ันให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุได้ เช่น   

1.  ด้านสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ   ต้องคํานึงถึงเรื่องพื้นผิว   ราวจับ   ทางลาด    
2.  ด้านสภาพแวดล้อมต้องคํานึงถึงเรื่อง   เสียง   การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแห่งใหม่   

การใช้เวลาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นชินและรู้สึกปลอดภัย   ภาวะอากาศร้อน   ทางเลือกใน
การพักผ่อนที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ   สิ่งอํานวย
ความสะดวก   ระบบปูายสื่อความสัญญาณจราจรที่เข้าใจ   ระบบไฟฟูาแสงสว่าง  

3.  ด้านจิตวิทยาและอารมณ์ต้องคํานึงถึงเรื่อง   สีสันกระตุ้นการรับรู้ด้านสายตา   กลิ่น
ต่อการรับรู้   ประเภทวัสดุ   สัดส่วนขององค์ประกอบ   ขนาดที่เหมาะสมบรรยากาศ   การสร้าง
ความหลากหลายและทางเลือก   การให้ความรู้สึกเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ 

4.  ด้านสังคม   ต้องคํานึงถึงมีรถขนส่งมวลชน   เส้นทางเดินไปสู่ชุมชนได้ง่าย   สะดวก
สําหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้ 

ผู้สูงอายุในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดย จิรวุฒิ   ศิริรัตน์ (2546) 
อธิบายว่า "ควรจัดให้มีความปลอดภัยทางกายภาพเป็นอันดับแรก" และให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
จัดห้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกรองลงมา   สําหรับมุมมองทางการพยาบาลโดย จิราพร   เกศ
พิชญ์วัฒนา (2547: 14-22) อธิบายว่า “เนื่องจากสภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลง
ส่งผลให้ความต้องการเฉพาะในสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย   สําหรับประเด็นการพิจารณาแนวทางการจัดสิ่งแวดล้อมที่
ควรคํานึงนั้น จิราพร  เกศพิชญ์วัฒนา (2547 : 16-17)ได้เสนอแนะเรื่องดังต่อไปนี้ 1) แสงสว่าง 2) ส ี
3) เสียง 4) การเตือน/การทําให้ระลึกได้ 5) ความสุขสบาย 6) การเคลื่อนไหว 7) เฟอร์นิเจอร์ 8) 
ความปลอดภัย ตามตารางที่ 26 

 
ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในวัยสูงอายุกับผลกระทบต่อผู้สูงอายุด้าน

สภาพแวดล้อม 
 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ ผลกระทบต่อผู้สูงอายุด้านสภาพแวดล้อม 
1.  สายตายาว (presbyopia) มองวัตถุในระยะใกล้ไม่ชัดเจน 
2.  กระจกตาขุ่น ที่อยู่อาศัยต้องการแสงสว่างมากกว่าปกติเพื่อให้การ

มองเห็นชัดเจน 
3.  เยือหุ้มลูกตาบางลงแสงสว่างเข้าตามาก สีของวัตถุที่จะมองต้องชัดเจนและเข้มข้นมากขึ้น 

4.  เลนซ์ตาเป็นสีเหลือง การมองสีไม่ชัดเจนโดยเฉพาะสีนํ้าตาล   ฟูา   เขียว   
ม่วงและสีเทาแกมแดง (Beiges) 

5.  ต้อกระจกเลนซ์ตาขุ่น แสงสะท้อนจ้าต่างๆ ทําให้รําคาญ 
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ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในวัยสูงอายุกับผลกระทบต่อผู้สูงอายุด้าน
สภาพแวดล้อม (ต่อ) 

 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ ผลกระทบต่อผู้สูงอายุด้านสภาพแวดล้อม 

6.  รูม่านตาลดขนาดลง (Senile  Mitosis) การปรับสายตาช้าลง 
7.  ลานสายตาแคบลง การมองเห็นแคบลง 
8.  หูตึง ฟ๎งเสียงไม่ชัดเจน 
9.  การได้กลิ่นช้า การสังเกตกลิ่นควัน   แก็ส ที่ผิดปกติลดลง 
10.  ประสาทสัมผัสต่างๆ ช้าลง การได้รับสิ่งกระตุ้นลดลง 
11.  อุณหภูมิร่างกายต่ํา มีความไวต่ ออุณหภู มิ แวดล้อมที่ต่ํ าร่ างกายได้รั บ

ผลกระทบง่ายเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยน 
12.  ประสาทรับสัมผัสช้า การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น   การรักษาความสมดุล   

การปูองกันภัยให้ตนเองทําได้ช้าลง 
13.  ความแข็งแรงตึงตัวของกล้ามเน้ือลดลง การเปลี่ยนอิริยาบถจากน่ังเป็นยืนช้า   เดินลากเท้าและ

เหน่ือยง่าย 
14.  ข้อติด การขึ้นบันไดลําบาก   การจับลูกบิดหรือราวต่างๆ ไม่

ถนัด 
15.  ความจําสั้น ลืมที่จะดูสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เช่น การลืมกุญแจ

ประตู   การเปิดแก๊ส 
16.  กลั้นป๎สสาวะไม่ได้/อุจจาระลําบาก ต้องไปห้องนํ้าบ่อยๆ ต้องการห้องนํ้าที่สะดวกสบาย   มี

ราวเกาะยึด   ห้องนํ้าอยู่ใกล้ที่นอน 
17.  การได้รับยาหลายอย่าง/ความดันโลหิตต่ํา/
หน้ามืดบ่อยๆ 

หกล้มง่าย   ต้องการพื้นบ้านที่เรียบง่าย   โล่ง   ไม่ลื่น   
ไม่ควรมีของเกะกะ 

 
ดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมให้กับ

ผู้สูงอายุเป็นการรักษาสภาพที่เป็นอยู่มากกว่าจะเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างสมรรถภาพ   
นอกจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วสภาพแวดล้อมทางสังคมก็มีความสําคัญสําหรับผู้สูงอายุ
ด้วยเช่นกัน   ข้อพิจารณาในการเลือกสิ่งแวดล้อมที่ตั้งของศูนย์นันทนาการจึงควรเป็นที่เดียวกันกับที่
จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสามารถติดต่อรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ได้ทันนัดหมาย   สําหรับ
ประเด็นที่ตั้งมีหลักพิจารณา 5 ประการ ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (2) ด้านเทคนิค (3) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (4) ด้านสภาวะแวดล้อม (5) ด้านการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต   
ในขณะเดียวกันค้นพบว่า ป๎ญหาคนที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ เป็นเมืองใหญ่ซึ่งเป็นสังคมที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีความยากลําบากมากที่จะได้พบปะสังสรรค์กัน   ส่งผลให้รู้สึกว่าไม่
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เป็นตัวของตัวเอง   ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม   ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดการจัดให้ มีโอกาส
นันทนาการในสวนสาธารณะซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้คนได้รู้จักและทําความคุ้นเคยกันได้มากข้ึน  

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ระดับที่ตั้งโครงการในกรุงเทพมหานครที่
เหมาะสมคือ เขตพื้นที่จตุจักรและรัฐควรเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ   ส่วนใน
ระดับป๎จจัยพื้นฐานทางด้านคุณลักษณะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของสถานที่ควรส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน (บุตรหลาน) เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นควรมีทั้งพื้นที่เป็นกึ่งสาธารณะเพื่อ
เปิดโอกาสให้คนวัยอื่นๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมีพื้นที่เขตกึ่งส่วนตัวเพื่อกิจกรรมเฉพาะ
บ้างอย่างของกลุ่มผู้สูงอายุเองโดยมีแนวคิดเรื่องความปลอดภัยเป็นเกณฑ์   นอกจากนั้นควรจัดให้มี
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพบปะสังสรรค์   ระดับนโยบายควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมตามกิจกรรม
กลุ่มย่อย   สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยธรรมชาติและกิจกรรมนันทนาการควรอยู่ใน
สวนสาธารณะ 

2.8 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ 

1.  แนวความคิดของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) โดยสํานัก
นายกรัฐมนตรี.  คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ (2545 : 28-29) ได้
อธิบายวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1.  เพื่อสร้างจิตสํานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม

และสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด 
2.  เพื่อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการและมีการเตรียมการเข้า

สู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี   พึ่งตนเองได้   มีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน 
4.  เพื่อให้ประชาชน   ครอบครัว   ชุมชน   องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในภารกิจ

ด้านผู้สูงอายุด้วยตระหนักว่าเป็นการพัฒนาความม่ันคงของสังคมโดยรวมและถือเป็นภารกิจสําคัญ
ขององค์กร 

5.  เพื่อให้มีกรอบและแนวทางปฏิบัติสําหรับส่วนต่างๆ ในสังคมทั้งภาคประชาชน   ชุมชน   
องค์กรภาครัฐแงะเอกชนที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับผู้สูงอายุได้ปฏิบัติงานอย่างประสานและสอดคล้องกัน 

 
2.  แนวความคิดในมุมมองทางพยาบาลเรื่องผู้สูงอายุ โดย จิราพร   เกศพิชญ์วัฒนา 

(2547 : 14-22)  รายงานผลการศึกษาว่า 
 
สิ่งของ (Things) ผู้สูงอายุจะผูกพันกับสิ่งของวัตถุที่ตนเองมีความคุ้นเคยและเป็นสิ่งพิเศษซ่ึง

อาจได้แก่  รูปภาพ   เฟอร์นิเจอร์   หนังสือ   ทีวี   เครื่องประดับและวัตถุที่เก่ียวกับศาสนา   
สิ่งของที่ผู้สูงอายุผูกพันจะแตกต่างจากวัยอ่ืน   ผู้สูงอายุจะผูกพันกับสิ่งที่มีความหมายสําหรับตัวเอง
เป็นส่วนหน่ึงของความทรงจําหรือเหตุการณ์ที่ประทับใจ... 
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สถานที่ (Places) สถานที่เป็นสภาพแวดล้อมที่บุคคลมีความรู้สึกว่ามีโอกาสได้ควบคุมริเริ่ม
และเป็นเจ้าของ   สถานที่ช่วยสร้างความม่ันคงและความเป็นส่วนตัว   ทั้งน้ีพบว่าสําหรับผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่   บ้านคือสถานที่ที่ดีที่สุด   สําหรับสร้างความรู้สึกข้างต้น   การมีบ้านของตนเอง   มี
สวนหย่อม   มีสถานที่พักผ่อนรอบๆ บ้าน   นับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้สูงอายุ 

 
3.  แนวความคิดด้านการตลาด  โดยศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 

(2553) รายงานผลการศึกษาวิจัยกลุ่มคนที่มีอายุ 50 ปีข้ึนไปของ บริษัทโอกิลว่ี แอนด์ เมเธอร์
ประเทศไทย  บริษัททางด้านการตลาด  ที่วิจัยครอบคลุมเกี่ยวกับทัศนคติ  วิถีชีวิต  ความคาดหวัง 
และพฤติกรรมการซื้อสินค้า   โดยเก็บข้อมูลแบบ face to face กับกลุ่มคนอายุ 50-65 มีรายได้ 
70,0000-200,0000 บาท/ เดือน   ซึ่งมีประมาณ ร้อยละ 10 ของประชากรในวัย 50 ปี ทั้งหมด   
จากการวิเคราะห์ทางการตลาด  ประชากรกลุ่มนี้พบว่า   

  
บางส่วนก็จะมีพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง   แทนที่จะมีชีวิตอยู่น่ิงๆ ใช้

ชีวิตไปเรื่อยๆ ด้วยความประหยัดแต่ปรากฏว่า พวกเขายังมีความสุขกับชีวิตดี   กระตือรือร้นในการ
จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่   ชอบการท่องเที่ยวและชอบใช้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ พร้อมๆ กับจะดูแลสุขภาพ
ของตัวเองมากขึ้น   หวังว่าอยากจะมีอายุยืนกว่า 80 ปี   ดังน้ันสินค้าและบริการที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
น้ีจึงมีศักยภาพสูงในด้านการตลาด 

 
4.  แนวความคิดค้านสร้างบ้านพักผู้สูงอายุนอกเขตกรุงเทพมหานคร    โดยนิกรณ์ 

(2553) ซึ่งรายงานว่า   "สภากทม . ทบทวนนโยบาย   แนะควรมีรูปแบบเอกสารที่ชัดเจนก่อน
นําเสนอญัตติต่อสภากรุงเทพมหานคร   แนะก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครห่วงสูญเสีย
งบประมาณ   ทั้งควรปลูกฝ๎งบุตรหลานดูแลผู้สูงอายุแทนการผลักภาระให้กรุงเทพมหานคร..."    

5.  แนวความคิดการจัดต้ังศูนย์อเนกประสงค์ฯ โดย ศศิพัฒน์   ยอดเพชร (2550ก: 26-
31) โดยมีพื้นฐาน 1) แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน   ครอบครัวและการจัดบริการแบบองค์รวม   กล่าวคือ
ชุมชนเป็นพื้นฐานในการบริการ (Community-Based  Approach) คิดเชิงวิเคราะห์ป๎ญหาของ
ชุมชนเองร่วมกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน   ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักใน
กระบวนการแก้ไขป๎ญหาต่างๆ ของชุมชนเองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชนให้เกิดการแก้ไขป๎ญหาและพัฒนาบริการต่างๆ โดยชุมชน   รวมทั้งเพื่อระดมความ
ร่วมมือในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกชุมชนและบุคลากรภายในชุมชน 
2) แนวคิดการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ   จุดมุ่งหมายของการดูแลระยะยาวที่แท้จริงคือ การ
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนน่ันเอง 3) แนวคิดการจัดบริการแบบองค์รวม (ประเวศ   
วะสี, 2542:10-15) คือ กาย (Physical) จิต (Mental) สติสมาธิ   สังคม (Social) โดยพิจารณาว่า
ผู้สูงอายุควรเตรียมตัวด้านสุขภาพกายให้พร้อมตั้งแต่วัยหนุ่มสาว   จิตใจต้องมีความร่าเริงแจ่มใส   
ต้องรู้ว่าตนเองมีประโยชน์และมีความหมายกับผู้อื่น   ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง   
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ส่วนสติ   สมาธินั้นหากสามารถเจริญสติ  สมาธิได้คุณภาพชีวิตก็จะสูง   มีภูมิป๎ญญามากข้ึน   ด้าน
สังคมควรให้ความสําคัญกับครอบครัว ดังภาพที่ 6 และ 7 

 

  
ภาพที่ 6 กลุ่มเปูาหมายการบริการของศูนย์อเนกประสงค์ ฯ 
 

  
ภาพที่ 7 กรอบความคิดคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุ 

 
2.9 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับศึกษาคุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุ 
1.  ปรีชา   อุปโยคิน และคณะ (2541) รายงานการศึกษาวิจัยครบวงจรผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยเรื่อง "ไม้ใกล้ฝ๎่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย"  พื้นที่ศึกษาในเขตภาคกลาง   
จากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบว่า 

...ผู้สูงอายุไทยยังคงมีความสุขในระดับหน่ึง   โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ยังคง
สามารถฝากผีฝากไข้กับลูกหลานได้   แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะไม่มีป๎ญหาในการ
เปลี่ยนแปลงจากวัยทํางานไปสู่วัยสูงอายุ   ผู้สูงอายุเข้าใจกลไกวิธีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีเพื่อ
ปูองกันป๎ญหาที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัว   ผู้สูงอายุยังคงมีความเชื่อม่ันในศักดิ์ศรีของตนเองที่
เป็นผู้สูงอายุและคิดว่าครอบครัว   ชุมชน   สังคมยังมีทัศนคติที่ดีและยอมรับสถานภาพการเป็น
ผู้สูงอายุอยู่   การวิจัยเรื่องน้ีเป็นเพียงภาพสะท้อนชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทภาคกลางซ่ึงอาจมี
ความแตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนหรือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง 

2.  จิรวุฒิ   ศิริรัตน์ (2546) รายงานสรุปผล "การจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย

สําหรับผู้สูงอายุในทัศนะของผู้ปฏิบัติงาน" จากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบว่า 
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การจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้สูงอายุผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดมาก

ที่สุดและมีทัศนะต่อการจัดที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก   ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความเห็น

ว่าการจัดที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุควรจัดให้มีความปลอดภัยทางกายภาพเป็นอันดับแรกเพื่อ

ปูองกันอุบัติที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ   ประเด็นที่พบคือ ผู้ปฏิบัติงานให้ความเห็นว่าราวจับภายในที่

อยู่อาศัยสามารถช่วยลดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุได้มากที่สุด   การจัดที่อยู่อาศัยให้มีประโยชน์ใช้สอย

ได้ง่าย   อีกประเด็น...ห้องนํ้าควรมีราวจับให้กับผู้สูงอายุเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้

ห้องนํ้า   โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเก่ียวกับการจัดห้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

และห้องไม่ควรมีความร้อนมากเกินไป   ประเด็นสุดท้ายผู้ปฏิบัติงานมีทัศนะต่อมาตรการของรัฐใน

การจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในระดับมาก   โดยรัฐควรให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้สูงอายุและมีการ

ส่งเสริมด้านความรู้ในการจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุนําไปปฏิบัติ... 
 
3.  ปณิธาน   วัฒนพานิชกิจ (2548) รายงานสรุปผล ""ความต้องการการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร" จากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบว่า 
...โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยในระดับมากและต้องการคําแนะนําด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโดยผ่านสื่อประเภท
โทรทัศน์   ส่วนความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการเพิ่มทักษะทางอาชีพ   มีความต้องการ
การเรียนรู้ในระดับน้อยแต่มีความต้องการการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย   ส่วนความต้องการการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการเข้ากิจกรรมทางสังคมมีความต้องการการเรียนรู้ในระดับปานกลาง   ใน
ส่วนของพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับข้อมมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อ
ประเภทโทรทัศน์มากที่สุด   สําหรับรายการที่สนใจและต้องการจะใช้บริการในอนาคต คือ รายการ
ข่าวประจําวันและเคเบิลทีวี...สําหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในด้านต่างๆ กับพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุในภาพรวมส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 
4.  ลัดดา   สุทนต์ (2551) รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้ภูมิป๎ญญาของผู้สูงอายุเพื่อ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ : ศึกษากรณี  ชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ” จากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบว่า 

 
...ตําแหน่งในชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นกรรมการและประธานชมรม  ชมรมผู้สูงอายุมีภูมิ

ป๎ญญาในสาขาศาสนาและประเพณีและสาขาการจัดการทรัยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับมาก   ถ่ายทอดภูมิป๎ญญาด้วยการบอกเล่าผ่านพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีมากที่สุด   
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้ความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์   การจัดกิจกรรมตามประเพณีและวันสําคัญและ
การประสานงานกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนในขณะที่การใช้ความรู้ในด้านการจัดทําบัญชี   การระดม
ทุนและการให้คําปรึกษาแนะนํามีน้อย   ด้านความต้องการส่งเสริมภูมิป๎ญญาผู้สูงอายุ พบว่า มี
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ความต้องการส่งเสริมภูมิป๎ญญาอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการองค์
ความรู้   ต้องการให้ชมรมเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม   ด้านระบบการเรียนรู้
การผลิตเพื่อเพิ่มคุณค่าของภูมิป๎ญญาต้องการให้มีการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
และด้านการส่งเสริมศักยภาพและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ   ต้องการให้ชมรมผู้สูงอายุ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการทํากิจกรรมเพื่อถ่ายทอดภูมิป๎ญญา 

 
5.  นารีรัตน์   จิตรมนตรี และ สาวิตรี   ทยานศิลป์ (2551) ศึกษา “การทบทวนองค์

ความรู้และแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย” จากผลการศึกษาสามารถสรุป
ข้อค้นพบว่า 

 
...ระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย   สังคมไทยมีค่านิยมในเรื่องความกตัญํู ระบบ

สวัสดิการจึงถูกริเริ่มขึ้นมาตามแนวคิดแบบ  “บรรเทาป๎ญหา” (Residual Model of Social 
Welfare)  ในปีพ.ศ. 248 มีการตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจัดสวัสดิการให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ต่างๆ รวมทั้งผู้สูงอายุซ่ึงไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได้   มีผลให้
สังคมเกิดทัศนคติทางลบต่อกลุ่มผู้รับบริการ คือ การถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม   เป็นคนไร้ค่า   
ขาดศักดิ์ศรี   ต่อมารัฐเริ่มเปลี่ยนแนวคิดการจัดสวัสดิการมาเป็นลดการพึ่งพิงจากสถาบัน 
(Deinstitutionalization) สร้างความตระหนักเรื่องการพึ่งตนเอง ป๎จจุบันการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผู้สูงอายุมีกําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และปรากฏอยู่ใน
กรอบการปฏิบัติงานของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564  

 
2.9 สรุปผลตามท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมคุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ 
ประเด็นที่ 1 ผู้สูงอายุมีลักษณะหลากหลายไม่เหมือนกันหมดทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

อายุ   ศาสนา   การศึกษา   สถานภาพและสุขภาพ 
ประเด็นที่ 2 ผู้สูงอายุยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้หรือเป็นผู้ให้ความ

ช่วยเหลือผู้อื่น 
ประเด็นที่ 3 ค่านิยมและทัศนคติทางวัฒนธรรมยังคงมีอยู่ในระบบความเช่ือ 
ประเด็นที่ 4 ผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มย่อยยังต้องการมองเห็นตนเองในแง่บวก   ต้องการ

การดูแลไม่เหมือนกัน เช่น ต้องการแรงกระตุ้นทางจิตใจ   ต้องการเสริมพลังทางร่างกายหรือ
ต้องการศักยภาพที่ดีของผู้สูงอายุเองและครอบครัว 

ประเด็นที่ 5 ผู้สูงอายุยังต้องการมีมนุษย์สัมพันธ์กับวัยอื่นๆ ทั้งในด้านสังคมและกิจกรรม
นันทนาการ 
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3.  ศึกษาหลักการจัดศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ   กรณีศึกษา “ศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ
ในสวนวชิรเบญจทัศ” 

“นันทนาการสําหรับผู้สูงอายุเป็นการกระทํากิจกรรมยามว่างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
หรือเพื่อความบันเทิง   โดยอาจกระทําคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้ง
ร่างกายและจิตใจ” (พรชุลีย์   นิลวิเศษ, 2552) ซึ่งข้อมูลข้างต้นนี้มีความสอดคล้องกับ วันทนา   
จันทร์เพ็ญ (ผู้เรียบเรียง, 2544) ได้อธิบายว่า “การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกจากบ้านมาพบปะสังสรรค์ทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งจะมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย   ทั้งยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่ามีความสามารถที่จะทํา
ประโยชน์ให้กับครอบครัว   ชุมชนและสังคมได้” โดยแนวคิดน้ีมีความคล้ายคลึงกับ บรรลุ  ศิริพานิช 
(2538: 40-46) อธิบายกิจกรรมในยามว่างโดยมี  3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมนันทนาการได้ร่วมกลุ่ม 2) 
กิจกรรมการเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านชอบ 3) กิจกรรมการบริการผู้อ่ืน 

3.1 การให้บริการกิจกรรมในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
สําหรับกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมีความหลากลายข้ึนอยู่กับความต้องการของสมาชิก

ในแต่ละชมรม   ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น กิจกรรมทางศาสนา   กิจกรรมนันทนาการ   
กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย   กิจกรรมกีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น   ซึ่งมีความ
คลายคลึงกับการศึกษาของ พจนา   ธรรมรัตนพฤกษ์ และ ลดาวรรณ   สินไชย (2552: 36-42) 
เสนอแนะว่าการแบ่งกิจกรรมที่จัดได้ภายในศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุและกิจกรรมที่จัด
ให้บริการนอกศูนย์ฯ ดังนี้ 

 
1.  กิจกรรมที่จัดได้ภายในศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุ 

1.1 มุมหนังสือ   มุมอินเทอร์เน็ต   มุมออกกําลังกาย   มุมกีฬาในร่ม   มุมบันเทิง   
ดูหนัง   ฟ๎งเพลง   ร้องเพลง   มุมข่าวสาร   มุมพักผ่อน 

1.2 มุมสถิติข้อมูลผู้สูงอายุด้านสุขภาพและสังคม   ทะเบียนภูมิป๎ญญาท้องถิ่น    
แผนที่หมู่บ้าน   บอร์ดคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   ตารางการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน   ระเบียบ
การใช้บริการในศูนย์ฯ 

1.3 โต๊ะลงช่ือสําหรับผู้มาใช้บริการในแต่ละวัน 
1.4 มุมประชุมผู้สูงอายุ 
1.5 ลานกีฬาเปตอง ลานออกกําลังกายฯลฯ 

2.  กิจกรรมที่จัดให้บริการนอกศูนย์ฯ 
2.1 การตรวจสุขภาพ 
2.2 การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
2.3 การออกกําลังกาย 
2.4 การจัดงานตามประเพณี 
2.5 การสอนหนังสือเด็กในโรงเรียน 
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2.6 การฝึกอาชีพ 
2.7 การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เดือดร้อน เช่น การซ่อมแซมบ้านฯลฯ 

 
ในขณะที่ ศศิพัฒน์   ยอดเพชร (2550ข: 29) แสดงตัวอย่างแบบแปลนของศูนย์

อเนกประสงค์ดังภาพที่ 8 

  
ภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบแปลนของศูนย์อเนกประสงค์ "Low  Country  Senior  Center" 

 
ดังนั้นลักษณะการบริการกิจกรรมนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุพบว่า ควรให้โอกาส

ผู้สูงอายุโดยมีทางเลือกที่หลากหลายและมีส่วนร่วมให้มากที่สุด   เพื่อช่วยให้มีกิจกรรมนันทนาการที่
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ   นอกจากนั้นยังพบว่า ควรเป็นกิจกรรมเบา ๆไม่หักโหมหรือแข่งขัน   แต่
ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจที่ผู้สูงอายุสามารถเลือกทําตามความตอ้งการ
หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยยึดหลักความสนใจ   ความต้องการ   ความถนัดและประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุเป็นสําคัญ   ควรเป็นกิจกรรมระยะสั้นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์   ทั้งนี้กิจกรรมที่
เลือกใช้ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกพร้อมด้วยสภาพร่างกาย    

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   การให้บริการกิจกรรมในศูนย์นันทนาการ
ของผู้สูงอายุมีผลกับการออกแบบพื้นที่ของผู้ใช้บริการ   ซึ่งควรแบ่งโซนให้บริการดังนี้ 

1. โซนกิจกรรมเกี่ยวกับสมาคมและนันทนาการ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอโอกาส
สําหรับการรื่นเริง   ความสนุกสนานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน   สร้างการปรับตัวให้เข้ากับคน
อื่นและสถานภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเอง   สร้างการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น   นอกจากนั้นอาจมีการจัดกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ เช่น การลีลาศ   การ
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ร้องเพลง    การเล่นดนตรี   รวมทั้งการเล่นกีฬาในร่มและเกมส์ต่าง ๆ บริการอาจรวมถึงบริการจัด
รถรับ - ส่ง ผู้สูงอายุด้วย 

2. โซนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรม 
3. โซนกิจกรรมด้านสุขภาพและอนามัย เช่น การให้คําปรึกษาแนะนํา   การให้บริการ

ด้านการปูองกัน   การอบรมความรู้ทางด้านสุขภาพและอนามัย 
3.2 การบริหารงานศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
ประเด็นการบริหารจัดการศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุในงานวิจัยน้ีพบว่า   การใช้คําว่า 

"ศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ " ไม่พบข้อมูลในงานวิจัย   แต่จะพบข้อมูลเกี่ยวกับ "ศูนย์
อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุ" (ศศิพัฒน์   ยอดเพชร, 2550ก: 33-34) โดยมีแนวทางปฏิบัติแบบ
เดียวกันคือ "เป็นสถานที่หรือแหล่งบริการสําหรับผู้สูงอายุ   ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อให้ผู้สูงอายุ
มาพบปะสังสรรค์หรือมาทํากิจกรรมร่วมกัน"   ในขณะที่ต่างประเทศมีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Comprehensive Geriatric Assessment-CGA) เรื่อยมาโดยไม่ได้ลดอัตรา
การตายแต่ช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและการเข้าสถานพักฟื้น (จิตติมา   บุญเกิด, 2552: 
33-36) แนวคิดนี้คล้ายคลึงกับ วราภรณ์   ภูมิสวัสดิ์ และคณะ (บรรณาธิการ, 2548: 355-358) 
อธิบายการดูแลผู้ปุวยสูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชา(Team care for hospitalized geriatric 
patients) สมาชิกของทีมประกอบด้วย 1. แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและ / หรือแพทย์เจ้าของไข้ 
(Geriatrician / doctor) 2) พยาบาลที่สนใจการดูแลผู้สูงอายุ (Geriatric resource nurse)  3) 
เจ้าหน้าที่ที่จะให้การดูแล แนะนํา (Ambulatory service nurse)  4) เภสัชกร (Pharmacist) 5) 
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบําบัด (Physiatrist or physiotherapist) (6) นักกําหนด
อาหาร (Dietitian) 7) นักสังคมสงเคราะห์ (Social worker) 

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   การบริหารงานศูนย์นันทนาการของ
ผู้สูงอายุมีผลกับการออกแบบพื้นที่ของผู้ให้บริการคือ ควรมีพื้นที่ประจําสําหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์
นันทนาการและพื้นที่สําหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุ   ซึ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครจะมีเป็นลักษณะการใช้งานพื้นที่แบบหมุนเวียนเข้ามาบริการดูแลผู้สูงอายุ   พื้นที่
ให้บริการจึงมีลักษณะที่แตกต่างกับเจ้าหน้าที่ประจําและพื้นที่นั้นต้องสามารถรองรับจํานวนผู้สูงอายุ
ที่จะเข้ามาใช้บริการได้ด้วย   สําหรับรูปแบบโครงสร้างการดําเนินงานดังภาพที่ 9  
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ภาพที่ 9 โครงสร้างการบรหิารงานของศูนย์นันทนาการของผู้สงูอายุ 
 

3.3 ลักษณะสถานท่ีตั้งศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
ศศิพัฒน์   ยอดเพชร (2550ก: 26, 28) แนะว่าควรเลือกที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลาง   

สามารถเดินทางได้สะดวกและสามารถเช่ือมโยงไปยังชุมชนกลุ่มอื่นๆ สร้างเครือข่าย   มีกิจกรรม   

นันทนาการและการออกกําลังกายที่ผู้สูงอายุสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก   รวมทั้งพัฒนาบริการ

ให้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   ขยายโอกาส สร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยให้ผู้นําชุมชน

ซึ่งความคิดเห็นข้างต้นคล้องสอดกับ บรรลุ   ศิริพานิช (2538: 181-183) ที่รายงานการสํารวจสถาน

ที่ตั้งของชมรมจากการศึกษาพบว่า  ใช้สถานที่ราชการถึง 34.9% ใช้วัดรองลงมา 32.9% ใช้บ้าน 

27.3% กรณีใช้บ้านเป็นที่ตั้ง   เมื่อมีการจัดกิจกรรมส่วนมากจะไปจัดกิจกรรมในสาธารณสถาน เช่น 

โรงแรม   โรงเรียน ฯลฯ ตามที่เห็นสมควร   สถานที่ตั้งของชมรมถ้าเป็นทั้งที่จัดกิจกรรม และเป็นที่

ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (กล่าวคือ สถานที่นั้นมีคนประจําอยู่ ) ก็จะทําให้การบริหารกิจการชมรม 

เป็นไปได้ดียิ่งขึ้น) โดยหลักการแล้ว   สถานที่ตั้งของชมรมจะใช้ที่ใดก็ได้แต่ขอให้เป็นที่สมาชิกชมรม

ไปมาสะดวก   ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมากและมีบริเวณที่เหมาะสม    

ช่ืนตา   วิชชวุธ (บรรณธิการ, 2552 : 205) รายงานประเด็นเรื่องของอาคารสถานที่นั้น
เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานการจัดนันทนาการของ โกวิทย์   พวงงาม (ผู้จัดทํา, 2548 : 30-31) ที่
อธิบายว่า  

 
1.  การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสาร   แหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ

รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์   เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา จัดทัศนศึกษาด้านศาสนา   ด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

2.  ศูนย์บริการผู้สูงอายุ   เพื่อให้การปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว   เป็น
สถานที่ออกกําลังกาย   เล่นกีฬา   พักผ่อนหย่อนใจ   ทํางานอดิเรก เป็นต้น 

3.  สโมสรผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุในการพักผ่อน   ออกกําลังกาย   พบปะ
สังสรรค์   การรับบริการตรวจสุขภาพ   การเรียนอาชีพ   การเรียนภาษา   การรับปรึกษาป๎ญหา   
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การบําเพ็ญประโยชน์ให้สังคม เช่น สอนหนังสือ   เล่านิทาน   สอนดนตรี   สอนลีลาศ   ตลอดจน
การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เจ็บปุวยและพิการ 

4.  บริการนันทนาการ   งานรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ์ 
5.  การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเยาวชน   คนในชุมชน   กลุ่มเครือข่าย 
6.  การทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ   ศาสนสถาน   แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่ 
 
ดังนั้นลักษณะสถานที่ตั้งที่เหมาะสมควรจัดในสวนสาธารณะที่มีขนาดกลางหรือใหญ่   มี

อาคารและสภาพแวดล้อมเหมาะสมและเป็นธรรมชาติโดยคํานึงถึงเรื่องการลงทุนเพื่อเป็นไปตาม
ประโยชน์สูงสุดของทุกฝุาย   ซึ่งผู้วิจัยจัดทําข้อมูลอยู่ในส่วนของ บทที่ 4 เรื่องผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเลือกพื้นที่ตั้งอาคารในกรณีศึกษาศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุในสวนวชิรเบญจทัศ 

สรุปผลตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า   ลักษณะอาคารสถานที่ศูนย์นันทนาการของ
ผู้สูงอายุมีผลกับการการออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ   ซึ่งในระดับสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ภายในอาคารควรแบ่งทางสัญจรเผื่อในบ้างโอกาสที่ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลอืตวัเอง
จากอุปกรณ์โดยการพยุงและนั่งตามจุดต่างที่ออกแบบ   ระดับพื้นที่ใช้สอยควรใช้สีเข้ามาช่วยให้จํา
ได้ง่าย   ระดับกิจกรรมมีควรสัญลักษณ์แสดงความชัดเจนและแบ่งเป็นกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ตามความ
เหมาะสมของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโดยสร้างบรรยายอบอุ่นเป็นกันเอง 

3.4 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
1.  แนวความคิดข้อกฎหมายสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารศูนย์นันทนาการ

ของผู้สูงอายุ   ซึ่งกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ.2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 52 ก 2 (2548) โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยมีเรื่อง ปูายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก   ทางลาดและลิฟต์   
บันได   ประตู   ห้องน้ําและอุปกรณ์ห้องน้ําและหอประชุม (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2552; ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2553; มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552; 
นวลน้อย   บุญวงษ์ และ นันทนี   เนียมทรัพย์, 2543: 106-107) ซึ่งสามารถสรุปเป็นรูปภาพ 10-16 
ดังต่อไปนี ้
 

         
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.1 ปูายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก  
 

          

               
 

 
ภาพที่ 10 สิ่งอํานวยความสะดวกปูายและสัญลักษณ์ 
 

1.2 ทางลาดและลิฟต์  

 ลักษณะตามกฏหมายกระทรวงกําหนด SLOPE 1:1= 45 องศา 

      ข้อแนะนําเพื่อความปลอดภัย SLOPE 1:2 

  
ภาพที่ 11 สิ่งอํานวยความสะดวกทางลาด 
 

  
ภาพที่ 12 สิ่งอํานวยความสะดวกลิฟต ์

ระดับความสูงป้าย 
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1.3 บันได 
 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 13 สิ่งอํานวยความสะดวกบันไดและราวจับ 

 
1.4 ประตู 
 

 

               
ภาพที่ 14 สิ่งอํานวยความสะดวกประต ู
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1.5 ห้องน้ําและอุปกรณ์ห้องน้ํา 
 

 

     
ภาพที่ 15 สิ่งอํานวยความสะดวกห้องน้ําและอปุกรณ์ห้องน้าํ 
 

1.6 หอประชุม 
 

 

    
ภาพที่ 16 การจัดที่นั่งหอประชุมเพื่ออํานวยความสะดวก 
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2.  แนวความคิดขนาดสัดส่วนร่างกายผู้สงูอายุ (ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2548) สามารถ
สรปุได้ดังตารางที่ 27  

 
ตารางที่ 27 สัดส่วนสรีระของผู้สูงอายุเพศชายและหญิง  
 

แสดงสัดส่วนสรีระผู้สูงอายุชาย แสดงสัดสว่นสรีระผู้สูงอายุหญิง 
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ตารางที่ 27 สัดส่วนสรีระของผู้สูงอายุเพศชายและหญิง (ต่อ) 
 

แสดงสัดส่วนสรีระผู้สูงอายุชาย แสดงสัดส่วนสรีระผู้สูงอายุหญิง 
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3.  แนวความคิดการจัดตารางกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ  โดย อัมพร   รัตน-วิทย์ 
(บรรณาธิการ, 2547) อธิบายว่า "รูปแบบกิจกรรมทําเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 ด้าน 
ครอบคลุมด้านร่างกาย   อารมณ์   ความคิด   สังคมและความมั่นคงทางจิตใจแต่ละด้านมี
ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน" ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 17 และตารางที่ 28 

 

  
ภาพที่ 17 แนวคิดการจัดกิจกรรม 
 
ตารางที่ 28 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

แบบที ่ วัน กิจกรรม 
แบบที่ 1 จันทร์ ออกกําลังกาย - 

 อังคาร - - 
 พุธ ทําอาหาร เพื่อนช่วยเพื่อน 
 พฤหัสบดี สิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุข ออกกําลังกาย 
 ศุกร์ กิจกรรมศาสนา กิจกรรมตามนัด/นานๆ ครั้ง 

แบบที่ 2 จันทร์ คุณคือคนสําคัญ ออกกําลังกาย 
 พุธ ออกกําลังกาย สามวัยสานรัก (นานๆ ครั้ง) 
 ศุกร์ กิจกรรมศาสนา ขุมทรัพย์ทางป๎ญญา 

แบบที่ 3 อังคาร เพื่อนช่วยเพื่อน ออกกําลังกาย 
 พฤหัสบดี วันวานยังหนาวอยู่ ออกกําลังกาย 

 
เสาร์ ทัศนศึกษาวัฒนธรรมอันล้ําค่า 

(นานๆ ครั้ง)  
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4. แนวความคิดการออกกําลังกายในผู้สูงอายุ (ศิริรัตน์   หิรัญรัตน์, 2546; กรมอนามัย   
กระทรวงสาธารณสุข) แนะข้ันตอนออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 29 
ตารางที่ 29 ข้ันตอนการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ 
 

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
(5-10 นาที) 

เลือกกิจกรรมตามความ
เหมาะสม(10-15 นาที) 

ลดสภาวะร่างกาย 
(5-10 นาที) 

การยืดเหยียดกล้ามเน้ือเริ่มปฏิบัติ
จากท่าน่ังกับพื้นแล้วก้มแตะปลาย
เท้าช้าๆ เพื่อยืดเหยียดกล้ามเน้ือมัด
ใหญ่ คือ ขาและลําตัวแล้วค่อยยืน
ขึ้นบริหารต้นคอไหล่   แขน   ข้อมือ   
ให้ร่ างกายอบอุ่นข้ อต่อไม่ติดขัด   
พร้อมที่จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นตามลําดับ 

-เดิน 8.45 นาที 
-เดินเร็ว 7.30 นาที 
-ว่ิงเหยาะ 5.37 นาที 
-ถีบจักรยานอยู่ กับที่  ( โดยไม่มี
ความฝืด  ถ้ามีโรคข้อเข่าเสื่อม) 
-ถีบ จั ก ร ย าน  (ถ้ าปฏิ บั ติ อย่ า
สมํ่าเสมออยู่แล้ว) 
-เล่นปิงปอง 
-เล่นเปตอง 
-เล่นแบดมินตันข้างละ 3 คน 
-ว่ายนํ้า 
-เดินในนํ้า   บริหารร่างกายในนํ้า 
-มวยจีน 
-ไทเก๊ก, ชิกง 
-เต้นแอโรบิค (ไม่กระโดด) ฯลฯ 

การลดสภาวะร่างกายให้ปฏิบัติ
ภายหลังการออกกําลังกายเริ่มจะ
เสร็จสิ้น 1-2 นาที แล้วยืดเหยียด
กล้ามเน้ือในท่าเดิมทีปฏิบัติในขั้น
ยืดเหยียดกล้ามเน้ือเพื่อปรับสภาพ
ร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป   ทํา
ให้อุณหภูมิกายลดลงตามลําดับ
และคลายกล้ามเ น้ือทําให้ ไ ม่ มี
อาการปวดเม่ือยภายหลังการออก
กําลังกายเสร็จสิ้นลง 

รวมเวลาทั้งสิ้น 20-25 นาที/ครั้ง ความบ่อย 3 วัน/สัปดาห์หรือทุกวัน 

 
5. แนวความคิดอุปกรณ์ฟูาไฟ    สําหรับผู้สูงอายุเลือกใช้อุปกรณ์ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว   ส่วน

ปลั๊กไฟฟูาเลือกใช้ปลั๊กแบบที่มีสวิทช์ตัดไฟประกอบด้วยมากที่สุด   แสดงว่าผู้สูงอายุมีความต้องการ
ใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย และไม่ยุ่งยากที่จะใช้งาน (ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2548) 

 

        
ภาพที่ 18 ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟูาตามมาตรฐานไฟฟูา 
 
 
 



 71 

3.5 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์นันทนาการ 
ด้านความต้องการกิจกรรมนันทนาการ 
1.  มาลินี   วงษ์สิทธ์ิ (2540) ได้วิจัยโครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล   

ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ   ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและผู้สูงอายุชุมชนแออัด   เขต
จตุจักร   กรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ “การจัดทําโครงการนําร่องเพื่อ
ปฏิบัติงานในพื้นที่เปูาหมาย   ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบว่า 

 
รูปแบบของกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมเสริมรายได้ที่ช่วยแก้ป๎ญหาทางการเงินของผู้สูงอายุและ

จัดกิจกรรมที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์หรือทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ป๎ญหา
ในเรื่องความเหงา   นอกจากน้ีลักษณะของกิจกรรมควรจะคํานึงถึงป๎ญหาทางด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุไว้ด้วย...ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้มีศูนย์บริการทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุขึ้นในชุมชน...
ในเรื่องการหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุเห็นว่าสถานที่ที่
เหมาะสมคือ การใช้สถานที่ของการรถไฟที่ยังมีพื้นที่ว่างเปล่าในการตั้งศูนย์บริการทางสังคมสําหรับ
ผู้สูงอายุ...การจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุในอนาคตควรกระจายไปยังผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียงด้วย
...และมีกิจกรรมที่ให้บริการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ไว้ด้วย... 

 
2.  ทวีศักดิ์   สว่างเมฆ (2548) รายงานสรุปผล “การศึกษาความต้องการการจัด

กิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้
ดังนี ้

 
1.  ผู้สูงอายุส่วนมากมีความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้านอยู่ใน

ระดับมาก   เรียงลําดับคือ สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   บุคลากรในการจัดกิจกรรมการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 

2.  การเปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ที่
บ้านกับที่พักอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชรา   มีความแตกต่างกันอย่างมีนับสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ   บุคลากรในการจัดกิจกรรม   สถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

 
3.  ชลธิชา   จันทะคีรี (2549) รายงานสรุปผล “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

ที่มาร่วมกิจกรรม ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้
ดังนี ้

 
1.  ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (X=146.82) 
2.  ผู้สูงอายุมีการจูงใจตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X=3.53) 
3.  ผู้สูงอายุมีการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (X=3.87) 
4.  ผู้สูงอายุมีการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X=4.07) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.  อายุ   เพศ   สถานภาพสมรส   ระดับการศึกษาและรายได้   ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6.  การจูงใจตนเอง   การรับรู้ภาวะสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r= 0.200, 
0.223, 0.485 ตามลําดับ) 

 
4.  อัจฉรี   หังสสูต (2549) รายงานสรุปผล “การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

ผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้สูงอายุเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้
ดังนี ้

 
1.  การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุในเขตดุสิต   กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลางโดย

ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและด้านเพื่อชุมชนมากกว่าด้านนันทนาการและด้านการศึกษา 
2.  ป๎จจัยที่สัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ประกอบด้วยเพศ   การศึกษา   อาชีพในป๎จจุบัน   รายได้   ทัศนคติต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม   การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมทางสังคม   ลักษณะของครอบครั วและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว   ป๎จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุประกอบด้วย   อายุ   การสมรส   บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย   ภาวะสุขภาพ   จํานวนบุตร   
สถานภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวและขนาดของครอบครัว 

 
ด้านบริหาร 
1.  ทิพาภรณ์   โพธ์ิถวิล และ นุชนาฎ ยูฮันเงาะ (2544) ศึกษาเรื่อง "กลไกการบริหาร

ระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทย" ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย สามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 

การบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป   เพื่อสนองตอบป๎ญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และ
เพื่อให้สามารถนํานโยบาย   แผนและมาตรการหลักไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล   การศึกษา
สถานการณ์การบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทยในป๎จจุบัน พบว่า กลไกการบริหารทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม   การดํา เนินงานของ
องค์กรระดับชาติขาดความต่อเน่ือง   โครงสร้างการบริหารงานผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐขาด
ความชัดเจน   การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชนที่ทํางานด้านผู้สูงอายุขาด
เอกภาพ   ไม่มีการประสานงานแบ่งงานกันทําที่เหมาะสม   การทํางานซ้ําซ้อน องค์กรประชาชนไม่
เข้มแข็ง... 
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2.  วิริยาภรณ์   สวัสดิ์รักษา (2544) ศึกษาเรื่อง “การจัดสวัสดิการผู้อายุเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร" ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบ
ได้ดังนี ้

 
ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 6 ประเภท คือ กองทุนกิจกรรมผู้สูงอายุ   งานประเพณี

และกิจกรรม   กองทุนออมทรัพย์   เงินเจ็บปุวยฉุกเฉิน/ดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง   กองทุนฌาปนกิจและ
อาชีพ   และพบว่าประเภทสวัสดิการผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากภายนอก คือ 
สวัสดิการประเภทเงินอุดหนุนรายเดือน   การตรวจสุขภาพและศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ   ในด้าน
กิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสวัสดิการ
ผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เก่ียวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุในชุมชน   กิจกรรม
บันเทิงและการละเล่นพิเศษ   กิจกรรมทัศนศึกษา   กิจกรรมออกกําลังกาย   กิจกรรมตั้งชมรม
ผู้สูงอายุและกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน... 

 
3.  สมนึก   แสงเขียว (2544) ศึกษาเรื่อง “การจัดสวัสดิการสังคมของรัฐเกี่ยวกับ

ผู้สูงอายุ" ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 
ในส่วนของดําเนินงานใช้นโยบายในเชิงรุก คือ การดําเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ   

รวมทั้งให้การบริการผู้สูงอายุทั้งภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์และผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือนร้อน   ซ่ึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใน
สถานสงเคราะห์มีความพึงพอใจกับการจัดสวัสดิการและการบริการในด้านที่พักอาศัย   อาหาร   
เครื่องนุ่งห่มและการรักษาโรครวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับในรูปแบบศูนย์บริการทางสังคม
ผู้สูงอายุ พบว่า เน้นนโยบายในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ กับผู้สูงอายุและป๎ญหาที่พบ คือ เรื่อง
งบประมาณไม่คอยเพียงพอกับการบริหารในศูนย์บริการเน่ืองจากศูนย์บริการมีจํานวนผู้สูงอายุเข้า
มาใช้บริการมาก   แต่อย่างไรก็ตาม   ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการมีความพึงพอใจกับ
การบริการของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง   ตลอดจนศูนย์บริการได้รับการสนับสนุกจาก
หน่วยงานราชการ   องค์กรเอกชนต่างๆ นักการเมือง เป็นต้น   ทั้งน้ีเพื่อการพัฒนาการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุรัฐได้กําหนดนโยบายและกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติซ่ึงเป็น
แกนหลักในการช่วยเหลือผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องคอยประสานไว้อย่างชัดเจน   
พร้อมทั้งได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ืออํานวยเพื่อสอดคล้องกับการให้บริการผู้สูงอายุได้อย่าง
ทั่วถึง   ตามหลักสิทธิเสรีภาพ   สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญของไทยและตามอารยประเทศเพื่อ
ความเป็นสากลต่อไป   

 
4.  วิชุดา   สุทธิวิริยะกุล (2549) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ

ของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงสังกัดกรุงเทพมหานคร" ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้
ดังนี ้
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...มีการใช้บริการอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ   ในด้านการออก
กําลังกาย   บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงในด้านการสงเคราะห์ป๎จจัยมี 4 ด้าน คือ ด้าน
นันทนาการจัดงานรื่นเริงในวันนักฤกษ์   ด้านศาสนกิจในการร่วมกิจกรรมทําบุญในวันสําคัญทาง
ศาสนา   ส่วนด้านบ้านพักฉุกเฉินกรณีแยกจากครอบครัวชั่วคราวมีการใช้บริการน้อยที่สุด   สําหรับ
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบริการสังคมผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บริการสังคมอยู่ใระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรมีความคิดเห็นว่า ศูนย์ฯ ควรมีแพทย์ในการ
ตรวจรักษาโรคเก่ียวกับกระดูกและข้อ   ส่วนการจัดสรรด้านงบประมาณเพิ่มในการจัดกิจกรรม
นันทนาการและวัสดุเท่ากับด้านวิธีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง...สําหรับการดําเนินงานด้าน
บริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง   การจัดบริการสังคมดีในระดับหน่ึงแต่
ควรจัดบริการสังคมให้มีหลายๆ ด้านและป๎ญหาอุปสรรคด้านโครงสร้างของศูนย์ฯ เก่ียวกับ
อัตรากําลังด้านบุคลากรที่มีสัดส่วนไม่เพียงพอกับจํานวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสังคม   แนวทางการ
พัฒนาบริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุในอนาคตจึงควรมีบริการสังคมที่มีความหลากหลายเพื่อให้
ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเลือกที่จะใช้บริการสังคมตามความต้องการและความเหมาะสมกับผู้สูงอายุและ
ขยายบริการสังคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพ 

 
5.  นิภา   จวนโสม (2550) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการบริหารศูนย์

อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน” ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 66-70 ปี มีสถานภาพสมรส   การศึกษา

ระดับประถมศึกษามีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน   รายได้/เดือน 3,001-6,000 บาท ทัศนะของผู้สูงอายุ
ต่อประโยชน์ของศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เป็นแหล่งพบปะ
พูดคุย   เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม   เป็นแหล่งที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มี
ส่วนร่วมในการบริหาร   ดําเนินการและร่วมกิจกรรม   เป็นแหล่งรวบรวมภูมิป๎ญญา   ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุดและแนวทางการเข้ามีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชน ได้แก่ ด้านการร่วมเป็นกรรมการบริหาร   ด้านการลงมือดําเนินการและด้านการร่วมใน
กิจกรรมของศูนย์   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เม่ือพิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้องกับแนวทางการ
เข้ามามีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน   ด้านการร่วมใน
กิจกรรมของศูนย์มีค่าเฉลี่ ยสูงกว่าด้านการร่วมเป็นกรรมการบริหารและด้านการร่วมลงมือ
ดําเนินการโดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์   ซ่ึงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับทัศนะของ
ผู้สูงอายุต่อประโยชน์ของศูนย์อเนกประสงค์ พบว่า   เพศและอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อทัศนะของ
ผู้สูงอายุต่อประโยชน์ของศูนย์อเนกประสงค์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในศูนย์อเนกประสงค์ 
พบว่า เพศ   การศึกษา   อาชีพและรายได้/เดือน มีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในศูนย์อเนกประสงค์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.  ณิชานันทน์   เสริมศรี (2544) รายงานสรุปผล “การศึกษาแนวทางในการออกแบบ

ทางสถาป๎ตยกรรมภายในศูนย์ผู้สูงอายุ   กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครช้ันใน” ซึ่งจากผล
การศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 

 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุขึ้นอยู่ กับตัวแปรเก่ียวกับขนาดพื้นที่    ตําแหน่งที่ตั้งและ

คุณลักษณะเฉพาะตัวของศูนย์ผู้สูงอายุ   พื้นที่หลักที่เป็นศูนย์กลางในกลางจัดกิจกรรมสําหรับศูนย์
ผู้สูงอายุได้แก่ พื้นที่หรือห้องอเนกประสงค์ซ่ึงสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลายใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน   ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สําหรับกิจกรรมที่ทับซ้อนกันแต่จัดการให้มีช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน   อาทิเช่น   กิจกรรมออกกําลังกายแบบกายบริหาร   การอบรมสาธิตและให้ความรู้
ต่างๆ และกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจํา...ศูนย์ผู้สูงอายุบางแห่งที่เป็นกรณีศึกษาประสบป๎ญหา
เก่ียวกับความต่อเน่ืองในการจัดลําดับของกิจกรรม   ตลอดจนการจัดกลุ่มพื้นที่ต่างๆ ซ่ึงจําเป็นต้อง
มีการออกแบบการวางผังพื้นที่กิจกรรมใหม่อีกครั้ง   ศูนย์ผู้สูงอายุขนาดเล็กจะประสบกับป๎ญหาการ
จัดตั้งพื้นที่กิจกรรมหรือการจัดสรรพื้นที่สําหรับกิจกรรมใหม่ๆ ให้พอดีหรือครอบคลุมตามขนาด
พื้นที่มาตรฐานที่ ได้นําเสนอไว้แล้ว...การวิจัยยังได้แนะนําเกณฑ์การออกแบบพื้นที่กิจกรรมที่
เหมาะสมและมีความสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมที่ได้ถูกกําหนดโปรมแกรมไว้แล้วภายในศูนย์
ผู้สูงอายุ  

 
2.  พรทิพย์   เรืองธรรม (2546)  รายงานสรุปผล “เกณฑ์การออกแบบสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพในที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งจากผลการศึกษา
สามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 

 
1.  ผู้อยู่อาศัยที่สูงอายุมีป๎ญหาด้านกายภาพเก่ียวกับตาและการทรงตัวไม่ดี   โดยผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวและกิจกรรมในชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ คือ การน่ังเล่น   นอนเล่น
และดูโทรทัศน์   ภายในพื้นที่น่ังเล่นมากที่สุด (พื้นที่น่ังเล่นมีขนาดร้อยละ 10  ของพื้นที่ที่อยู่อาศัย) 
โดยมีพฤติกรรมส่วนใหญ่คือ การน่ังหรือนอนบนพื้น   บนตั่งหรือเตียงและบริเวณชุดรับแขก    

2.  ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่น่ังเล่นมีลักษณะที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีอากาศ
ปลอดโปร่ง   ใกล้ธรรมชาติ   มีต้นไม้และหญ้าคลุมดินเพื่อลดความเข้มของแสง   สามารถเข้าถึงได้
สะดวกจากภายนอก   เส้นทางสัญจรภายในเป็นแนวราบ   พื้นที่เปิดโล่งภายในต่อเน่ืองกันมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกและมีขนาดพื้นที่เพียงพอตามความต้องการใช้งานในชีวิตประจําวันสําหรับ
ผู้สูงอายุ 

3.  เครื่องเรือน   ประกอบด้วยชุดรับแขก   ชุดสําหรับพักผ่อน   ชุดทํางาน   ชุดสําหรับวาง
และเก็บของ   เครื่องเรือนที่มีความสําคัญเป็นประธานของพื้นที่ น่ังเล่นและเป็นเครื่องเรือนที่
ผู้สูงอายุใช้งานในชีวิตประจําวันคือ  ชุดรับแขกและชุดพักผ่อน   มีอุปกรณ์ประกอบการใช้สอยคือ  
หมอนอิงหรือหมอนหนุน   เบาะรองน่ัง   พรมชิ้นปูพื้นและเครื่องใช้ไฟฟูา   ประกอบด้วย  พัดลม
ตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะ   โทรทัศน์และเครื่องเสียง   การจัดวางชุดรับแขกมี 3 แบบ คือ จัดวางแบบตัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 76 

แอล   จัดวางแบบแถวเดียวและจัดวางแบบตัวยู   โดยจัดวางชุดรับแขกชิดผนังด้านใดด้านหน่ึง   
ให้ประธานของชุดรับแขกหันหน้าไปด้านที่มีตู้หรือชั้นวางโทรทัศน์ตั้งอยู่และวางตําแหน่งเครื่องเรือน
ที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจํา   ให้สามารถมองเห็นภายในพื้นที่ที่น่ังเล่นได้ทั่วถึงและมองเห็นบริเวณรั้ว
หน้าบ้านได้สะดวก 

4.  สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบ คือ ความม่ันคงปลอดภัยในการใช้งานและ
สามารถตอบสนองความต้องการทั้งกายภาพและทางสังคม   รวมถึงความสวยงามและบรรยากาศ
ด้วยการตกแต่งรูปภาพต่างๆ 

 
3.  ไตรรัตน์ จารุทัศน์ (2548 ) รายงานสรุปผล  "การศึกษามาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับที่พัก

อาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ" ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 
...ผลการสํารวจการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ทั้งหมดรวม 14 อุปกรณ์ได้แก่ 

ราวจับ   สวิทช์ไฟฟูา   ปลั๊กไฟฟูา   โถสุขภัณฑ์   การใช้สี   ก๊อกนํ้า   ทางลาด   บันได   ลูกบิด
ประตู   มือจับประตู   กลอนประตู  พื้น  รั้วและเก้าอ้ี   ซ่ึงสามารถแยกสรุปเป็นองค์ประกอบ
ภายนอกอาคารและพื้นที่ภายในอาคาร   โดยสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังน้ี ความสูงลูกตั้งบันได
ประมาณ 13 เซนติเมตร ความชันของทางลาด อัตราส่วน 1: 12 พื้นผิวจะต้องไม่ลื่น สามารถเดิน
หรือเข็นรถเข็นได้สะดวก รั้วบ้านที่มีความสูงระดับหน้าอก   แบบรั้วก่ึงทึบก่ึงโปร่ง  เก้าอ้ีสนามแบบ
ชุดเก้าอ้ีไม้พนักพิง   มีโต๊ะวางของตรงกลางและสามารถน่ังได้หลายคน   สําหรับการใช้พื้นที่ภายใน
อาคาร   ห้องนอนมีพื้นที่อย่างน้อย 10-12 ตารางเมตรต่อคน ไม่รวมห้องนํ้าและ 16-20 ตาราง
เมตรสําหรับห้องพักรวม (2 คน) และให้มีการเคลื่อนที่ของรถเข็นได้สะดวก ระดับของสวิทช์ที่
ผู้สูงอายุเลือกมากที่สุดคือระดับ 120 เซนติเมตรจากพื้น   สวิทช์ไฟฟูาไม่ควรสูงเกินไปเพื่อให้
ผู้สูงอายุกดได้สะดวกโดยไม่ต้องเอ้ือม   ส่วนระดับของปลั๊กไฟฟูาที่ผู้สูงอายุเลือกมากที่สุดคือระดับ 
90  เซนติเมตรจากพื้นระดับปลั๊กไฟฟูาต้องไม่ต่ําเกินไปเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องก้มลงไปมาก โดย
รูปแบบของสวิทช์มีขนาดใหญ่ไม่มากนัก แสดงว่าผู้สูงอายุเลือกใช้อุปกรณ์ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว   ส่วน
ปลั๊กไฟฟูาเลือกใช้ปลั๊กแบบที่มีสวิทช์ตัดไฟประกอบด้วยมากที่สุดแสดงว่าผู้สูงอายุมีความต้องการใช้
อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและไม่ยุ่งยากที่จะใช้งาน   สําหรับอุปกรณ์ ลูกบิด   มือจับเปิดประตูและ
กลอนประตูมีการเลือกใช้ลูกบิดประตูมากกว่ามือจับเปิดประตู ในอัตราส่วน ร้อยละ 52.6 กับร้อย
ละ 47.4 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความเคยชินของผู้สูงอายุที่มีความยึดติดกับสิ่งแวดล้อมเก่า ๆ แต่
สําหรับก๊อกนํ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกใช้ก๊อกนํ้าแบบป๎ดไปด้านข้าง   โถส้วมชนิดน่ังราบสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า400 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร   ราวจับผู้สูงอายุเลือกราวจับที่ใช้ในพื้นที่ทั่วไป
เป็นสเเตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นถึงระดับบนสุดของราวจับผู้สูงอายุ
เลือกความสูง 80 เซนติเมตร ราวจับด้านที่ อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 
เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร และรูปแบบราวจับในห้องนํ้า เลือกแบบ
ราวติดพื้น 2 ข้าง การใช้สีสําหรับปูายต่าง ๆ จากผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกสีสีนํ้า
เงินบนพื้นสีขาวเป็นตัวอักษรที่ผู้สูงอายุมองเห็นชัดที่สุด 
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4.  ชุมเขต   แสวงเจริญ (2550) รายงานสรุปผล “แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพภายนอกและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุของสถานบริการสาธารณสุข ระดับ
ปฐมภูมิ ในจังหวัดนครราชสีมา” ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบได้ดังนี้ 

 
…แนวความความคิดพื้นฐานที่ต้องคํานึงถึงในการออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อผู้สูงอายุ 

คือ การปูองกันอันตราย   การช่วยบําบัดฟื้นฟูอาการเจ็บปุวยและการช่วยส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอ
ความเสื่อมของร่างกายและจิตใจ   โดยมีรายละเอียดที่ควรคํานึงถึง 7 ประการ ได้แก่ความ
ปลอดภัย   การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม   การสนองตอบความเชื่อ   การมีความยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้   ความง่ายต่อการใช้งาน/เรียนรู้   ความง่ายต่อการดูแลรักษา   การเข้าถึงได้และ
ความพอเพียง...ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางสําหรับการออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารของสถาน
บริการสาธารณะสุขระดับปฐมภูมิสําหรับผู้สูงอายุในเรื่องของการวางผังบริเวณและการออกแบบ
องค์ประกอบบริเวณ เช่น ที่จอดรถ   ทางเดิน   ทางลาด   บันได   ราวจับ   ที่น่ัง   ปูาย   พืช
พรรณ    

 
5.  วสวัตต์ิ   จิตตชโสธร (2551) รายงานสรุปผล "แนวทางการออกแบบศูนย์กีฬาและ

นันทนาการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับผู้ทุพพลภาพ" ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อ
ค้นพบได้ดังนี้ 

 
1.  ผลการสํารวจแนวคิดในการออกแบบศูนย์กีฬาในต่างประเทศพบว่า ประเทศอังกฤษเป็น

ประเทศที่มีศูนย์กีฬาเพื่อคนทุกกลุ่มมากที่สุด   โดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการ   
รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา   ญี่ปุุนและอิสราเอล 

2.  จากการสํารวจประเภทของกิจกรรมกีฬาพบว่าจากประเภทกิจกรรมกีฬาที่ศึกษาทั้ง 36 
ชนิด มี 23 ชนิดที่คนพิการสามารถใช้พื้นที่ร่วมกับคนปกติได้เพียงแต่ต้องเสริมสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้คนพิการสามารถใช้งานได้โดยปราศจากอุปสรรค 

3.  ...โดยการออกแบบอาคารสถานที่สําหรับคนทุกกลุ่มน้ันต้องคํานึงถึงหลัก 7 ประการก็คือ 
มีความเท่าเทียมในการใช้งาน   มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน   ใช้ง่ายด้วยสัญชาติญาณ   มีการ
สื่อข้อมูลการใช้ที่รับรู้ง่าย   มีอันตรายน้อยที่สุดหรือมีความผิดพลาดน้อยที่สุด 

4.  ...การใช้โครงสร้างของอาคารแบบถาวรมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมต่อคนพิการ
มากกว่าโครงสร้างแบบชั่วคราวที่ทําให้เกิดป๎ญหามากมาย เช่น ใช้งบประมาณมหาศาลในการติดตั้ง
รื้อถอน    
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.6 สรุปผลตามท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมหลักการจัดศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
ประเด็นที่ 1 ผู้สูงอายุมีความต้องการในการใช้บริการศูนย์ที่ไม่เหมือนกัน เช่น ในเรื่อง

เวลา   ความสนใจ   สภาพความพร้อมของร่างกายและความต้องการด้านความปลอดภัย 
ประเด็นที่ 2 ผู้ให้บริการผู้สูงอายุควรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออาสาสมัครจากหน่วยงาน

ต่างๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผู้สูงอายุ 
ประเด็นที่ 3 ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน เช่น ต้องที่โล่ง

โปร่งสบาย   ต้องการที่ๆเป็นธรรมชาติ   ต้องการพบปะกับผู้คน   ต้องการอยู่ใกล้ชิดลูกหลาน 
 
3.7 กรณีศึกษาศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ  

กรณีศึกษาที่ 1  
ศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร   สวนลุมพินี   กองส่งเสริมสุขภาพ   สํานักอนามัย   

ที่ตั้ง   อยู่ในสวนลุมพินี (สวนสาธารณะ) การดําเนินงานศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครเริ่มจัดตั้งข้ึน
ครั้งแรกในปี พ.ศ.2541 ณ อาคารธรรมชาติ  เป็นอาคารปูนช้ันเดียวกิจกรรมในศูนย์ผู้สูงอายุ   
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ 

1.  ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
2.  ด้านการศึกษา 
3.  ด้านความมั่นคงทางรายได้และการทํางาน 
4.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
5.  ด้านสวัสดิการสังคม 
 

  
ภาพที่ 19 แผนที่ตั้งศูนย์ผู้สงูอายุกรุงเทพมหานคร   สวนลุมพินี 
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วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 1 ข้อดีของศูนย์คือ เป็นจุดนัดพบของผู้สูงอายุที่เป็นหญิงที่
ต้องรอเพื่อนรวมกลุ่มจะทํากิจกรรมอื่นๆ ต่อและสามารถแวะเที่ยวชมภายในได้   ข้อเสียคือ   
เนื่องจากตําแหน่งที่ตั้งศูนย์อยู่ไกลจากประตูทางเข้าออกด้านหลังของสวนลุมพินี (ประตูทางเข้า
โรงเรียนสวนลุมพินี) จึงทําให้ผู้ เข้ามาใช้บริการมักไม่ทราบที่ตั้ง   เปิดให้ใช้บริการตั้งแต่ 05.30-
15.30 น. มีผู้ดูแลหน่วยงาน  1 ท่าน จากเจ้าหน้าที กทม.เป็นหน่วยงานย่อยที่ข้ึนตรงกับการดูแล
ของสวนลุมพินีและแม่บ้านดูแลความสะอาด  ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจะเป็นสาขาประจํา
ในช่วง 05.30-08.00 น.   หลังจากนั้นจะเป็นการหมุนเวียนการใช้งาน   โดยก่อนเข้ามาใช้บริการ
ต้องทําการลงทะเบียน    

 

  
ภาพที่ 20 ผังภายในอาคารผู้สงูอายุกรุงเทพมหานคร   สวนลุมพินี 

 
กรณีศึกษาที่ 2  
ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว (ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์

เจ้าศรีรัศมิ์   พระวรชายาฯ) จังหวัดสมุทรสาคร (ระบบออนไลน์,  เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2554) 

แนวคิดพื้นฐาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารได้ทรงมีรับสั่งถึงแนวทางในการ

ดําเนินงานว่า “ ควรมีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เน้นความต่อเนื่องเช่ือมโยง เป็นวงจร

ห้องท างาน 
เจา้หนา้ที ่
ประจ า 

ห้องน ้ า 
 

ห้องประชุม 

นัง่เล่นภายนอก 

ห้องท างาน
อาสาสมคัร 

ห้องออกก  าลงักาย 

ทางลาด 
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ของทุกช่วงวัยภายใต้การดําเนินงานของหลักเหตุผลตั้งแต่การสร้างความคิดรวบยอด  (Concept) 
การกําหนดคําจํากัดความที่ชัดเจน (Definition) และการถ่ายทอดลงสู่ระดับต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (Implementation) โดยคํานึงถึงป๎จจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จตลอดจน
ข้อด-ีข้อเสียต่างๆ”   พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์   พระวรชายาฯ จึงได้น้อมนําพระกระแส
รับสั่งมาเป็นแนวทางในการจัดต้ัง “ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ” คําว่า 3 วัย หมายถึง 

วัยเด็ก ถึงวัยเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ 
วัยพ่อแม่ ถึงวัยกลางคนส่งลูกถึงฝ๎่ง 
วัยปูุ ย่า ตา ยาย ปูชนียบุคคลปลื้มหลานและเสาหลักของครอบครัว 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เน้นความต่อเนื่องเช่ือมโยงเป็น

วงจรทุกช่วงวัย (วัยเด็ก   วัยพ่อแม่ วัยปูุ  ย่า ตา ยาย) 
2.  เพื่อเป็นการบูรณาการการดําเนินงานของทุกภาคส่วนในการให้บริการ

ประชาชนแบบองค์รวม 
3.  เพื่อสร้างรูปแบบตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาในพื้นที่ที่มีการดําเนินงานตาม

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวก่อนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ต่อไป 
 

  
ภาพที่ 21 ผังภายในอาคารศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแหง่ครอบครัวจงัหวัดสมุทรสาคร 
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ภาพที่ 22 แนวทางการจัดตกแต่งภายในผังภายในอาคารศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่ง 

 
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 2 ข้อดีเป็นโครงที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี   รูปแบบการ

จัดมีความทันสมัยน่าใช้งาน   เหมาะเป็นศูนย์กลางของชุมชน   ข้อเสียคือเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดทํา
ให้ในบ้างครั้งผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าไปนั่งเล่นตามสบายได้ 

 
กรณีศึกษาที่ 3 
ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ   จังหวัดชลบุรี (2554) 
วัตถุประสงค์ 

1.  ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะป๎ญหาที่พบบ่อย 
2.  สร้างต้นแบบการจัดบริการการบําบัดด้วยนํ้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 
3.  เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
 

  
ภาพที่ 23 การให้บรกิารห้องสําหรับ 105 คน จัดประชุมสัมมนาแบบ Amphitheater  
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ภาพที่ 24 การให้บรกิารห้องประชุมเอนกประสงค์สําหรับ 80-100 คน 

  
ภาพที่ 25 ห้องพักคู่ 27 ห้อง (ห้องพักเดี่ยวแบบพเิศษ 3 ห้อง) 
  

 
               บริการอาหารเพื่อสุขภาพ   บริการยิมเนเซี่ยม           สระว่ายน้ํา 

    
            บริการ Spa และ Jacuzzi Spa       บริการห้องอบสมุนไพรและบรกิารนวดฝุาเท้า 

ภาพที่ 26 การให้บริการส่วนต่างๆ ภายในศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 
 

วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 3 ข้อดีมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อม   เหมาะกับการ
พักผ่อนเป็นหมู่คณะ   มีความปลอดภัย   มีการให้บริการที่ดี   ข้อเสียคือ ค่าใช้ค่าสูงและเดินทางไกล
ไม่สะดวกที่จะไปคนเดียวหรือไปปล่อยๆ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย “การศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สดเพื่อออกแบบตกแต่งภายในศูนย์

นันทนาการของผู้สูงอายุ” จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลจากผู้สูงอายุตามความเป็นจริงใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 แสดงกรอบความคิดในการวิจัย 

ศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สด 
-ประวัติที่มาของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
-ประโยชน์ของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
-การจัดประเภทของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
-วัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สด 
-ส่วนประกอบของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
-ลักษณะเครื่องแขวนดอกไม้สดที่ดี 

ศึกษาคุณลักษณะและความต้องการของ
ผู้สูงอายุความหนาแน่นของประชากรผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพฯ 
-ด้านสังคม-อายุและเพศ,สถานภาพ, การศึกษา 
-ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ, รายได้ 
-ภาวะสุขภาพและโรคที่มักพบในผู้สูงอายุ 
-ทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
-พฤติกรรมและความต้องการของผู้สูงอายุ 
-การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

ออกแบบตกแต่งภายใน
ศูน ย์นันทนาการของ
ผู้สูงอายุกรณีศึกษา"
ศูน ย์นันทนาการของ
ผู้สู งอายุในสวนวชิ ร
เบญจทัศ" 
-สิ่งอ านวยความสะดวก
ผู้ สู ง อ า ยุ /อุ ป ก ร ณ์
เครื่องใช้ 
-ระบบแสงสว่าง 
-ระบบสัญญาณเตือนภัย
และระบบสื่อสาร 
ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ 
-ระบบ เสี ย งและการ
ควบคุมเสียงรบกวน 
-วัสดุและสี 

 

กิจกรรนนัทนาการ 
-การออกก าลังกาย   
-การท่องเที่ยวทัศนะ
ศึกษา 
-กิจกรรมทางสังคม 
-กิจกรรมทางศาสนา 
-มุมอ่านหนังสือ 
-มุมศิลปหัตถกรรม 
-มุมการดนตรีและ
ร้องเพลง 
-กิจกรรมให้ความรู้
เรื่องสมุนไพร 
-กิจกรรมการบริการ
อาสาสมัคร 
-กิ จ ก ร ร ม ต า ม
ประเพณี 

หลักการจัดศนูย์นนัทนาการ 
-การจัดห้องสัมมนา 
-การจัดห้องประชุม       
-การจัดห้องอเนกประสงค์ 
-มุมหนังสือ 
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1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 หลักเกณฑ์   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น บทความ , ผลงานวิจัย)  
2.  จากการข้อมูลของผู้สูงอายุหรือจากความเป็นจริง (ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ผู้สูงอายุ) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกระบวนการออกแบบใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างที่ทราบโอกาสที่ถูกเลือก (probabilistic  sampling) คือ เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
หรือแบบตามพื้นที่   ซึ่งความคลาดเคลื่อนจากประชากรมีน้อยเพราะหน่วยตัวอย่างอยู่รวมกัน   ไม่
กระจัดกระจาย 

 

  
ภาพที่ 28 แสดงกระบวนทีม่าของเกณฑ์น าไปสู่งานการออกแบบ 

 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จากจ านวนผู้สูงอายุ 604,475 คน ในกรุงเทพมหานคร (ส ารวจโดยกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ใน 2550) สุ่มเลือกผู้สูงอายุจ านวน 10 คน   โดยมีเกณฑ์ในการเลือก 3 ข้อดังนี้ 

1.  ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี   หลากหลายอาชีพ (เป็นตัวแทนผู้สูงอายุ) 
2.  ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนวชิรเบญจทัศ (ในบริเวณพื้นที่กรณีศึกษา) 5 คน 
3.  ผู้สูงอายุที่อาศัยในพื้นที่เขตจตุจักรและเขตบางซื่อ 3 คน และนอกพื้นที่ 2 คน คือ 
-ศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร   สวนลุมพินี   กองส่งเสริมสุขภาพ   ส านักอนามัย 
-ศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัว (ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

ศรีรัศมิ์   พระวรชายาฯ) 
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3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยน้ันเป็นเชิงคุณภาพเพื่อหาความความต้องการทางกิจกรรมนันทนาการ

ของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์กับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

  
ภาพที่ 29 แสดงรูปแบบการวิจัย 

 
3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
1.  ศึกษาทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวความคิด   และหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์

การศึกษาที่ได้จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม   เป็นผลของข้อมูลทุติยภูมิ 
2.  น าผลสรุปข้อมูลทุติยภูมิมานิยามจริง ซึ่งหมายถึง ค าจ ากัดความที่ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ที่ได้จากแนวคิดในเรื่องที่ท าวิจัยโดยมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
3.  ตั้งข้อค าถามที่ครอบคลุมนิยามจริง   ทุกข้อค าถามเป็นประเด็นของทุกด้านจาก

นิยามจริงที่ครอบคลุมตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม   ค าถามแต่ละข้อมีประเด็นค าถามเดียว   ดังนั้น
แบบสอบถามต้องตอบตรงวัตถุประสงค์ทุกข้อค าถาม   โดยทุกข้อค าถามสามารถอธิบายได้ว่า
น าไปใช้ตรงไหน   การสร้างประเด็นค าถามที่ละด้านตามตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะมีกี่ข้อข้ึนอยู่
กับประเด็นครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการทราบ    

4.  เขียนข้อค าถามและค าช้ีแจงว่าต้องการวัดตัวแปรใดเพื่อตอบวัตถุประสงค์และมี
ค าถามกี่ส่วน   โดยแต่ละส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างและการตอบจะต้องท าอย่างไร 
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5.  ตรวจสอบข้อค าถามว่าครอบคลุมตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ต้องการวัด 
วัตถุประสงค์การศึกษา   โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะสอบถามจากนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
อิสระตัวแปรตาม 

6.  ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยการหาค่า IOC 
7.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
8.  น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

เช่น ความเช่ือมั่น   อ านาจจ าแนก 
9.  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลสรุปวิเคราะห์เพื่อเป็นเกณฑ์การ

ออกแบบภายใน 
ดังนั้นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างประเภทปลายเปิด (Open  Ended  Question)  

คือเป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างเต็มที่   ซึ่งจะได้ค าตอบที่แน่นอน สมบูรณ์   
ตรงกับสภาพความเป็นจริงได้   ชุดของค าถามนั้นใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวบข้อมูลปฐมภูมิโดย
แบบสอบถามที่ใช้มีโครงสร้างหรือข้อค าถามจากการสรุปตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรม   ส าหรับกรณี
แบบสอบถามที่ใช้กับผู้สูงอายุนี้ได้ทดลองใช้ดูก่อน (tryout) จ านวน 50  ตัวอย่างในแบบเชิงปริมาณ
ซึ่งพบว่า   ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ต้องการให้มีคนอ่านให้ฟังมากกว่าอ่านเอง
เนื่องจากสายตาไม่ดี   อ่านช้าและเวลาสัมภาษณ์เป็นเวลานานจะมีความกดดันตัวเองหรือมีเวลาน้อย
ต้องไปท ากิจกรรมอื่นๆ   โดยหลังจากได้ปรับปรุงในส่วนที่ผู้สูงอายุมักไม่เข้าใจ   เข้าใจไม่ถูกต้อง   
ใช้ค ายากไปหรือค าถามก่อให้เกิดอคติเพื่อให้แบบสอบถามมีข้อค าถามที่มีความเป็นปรนัยมากยิ่งข้ึน
และได้ปรับตามค าแนะน าของท่านผู้เชียวชาญว่า "ให้ศึกษาในเชิงคุณภาพ 10 คน และคิดเฉลี่ยเป็น
ค่าร้อยละจะเหมาะสมกว่า" จึงแบ่งเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
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3.2 ตอนท่ี 1 สร้างประเด็นค าถามจากเรื่องเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 
ตารางที่ 30 แสดงแนวทางการสร้างประเด็นค าถามตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องเครื่องแขวน

ดอกไม้สด 
 

เรื่องที่ต้องการทราบ แนวทางตั้งค าถาม วิธีวิจัย เครื่องมือ แนวทางน าไปใช ้
1.  เครื่องแขวนดอกไม้
สดเป็นงานนันทนาการ
อย่างไร 

1.  ท่านคิดว่าเครื่อง
แขวนดอกไม้สด
สามารถให้ประโยชน์
อะไรกับตัวท่าน    

เชิงคุณภาพ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง 

-เพื่อหา กิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับเครื่องแขวน
ดอกไม้สด 
-การแบ่งพื้นที่กิจกรรม
กลุ่มย่อย 

2.  เครื่องแขวนดอกไม้
สดนิยมกันเม่ือไร 

1.  ท่านคิดว่าเครื่อง
แขวนดอกไม้สดนิยม
เม่ือไร    

เชิงคุณภาพ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง 

-สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการ
ตกแต่งให้มีความ
เชื่อมโยงกับการใช้งาน
จริง 

3.  เครื่องแขวนดอกไม้
สดท าไมจึงต้องแขวน
เหนือศีรษะ 

1.  ท่านเคยเห็นการ
ใช้งานของเครื่อง
แขวนดอกไม้จากที่
ไหนบ้าง 
 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง 

-สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการ
ตกแต่งให้มีความ
เชื่อมโยง (บ้างห้องเน้น
ประดับเครื่องแขวนบ้าง
ห้องไม่ต้องแขวนแต่มี
กลิ่นไอก็พอ) 

4.  เครื่องแขวนดอกไม้
สดควรใช้สีให้เหมาะกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

1.  ท่านคิดว่าควรใช้
ดอกไม้สีอะไรกับ
เครื่องแขวนดอกไม้
สด 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง 

-แนวคิดการใช้วัสดุที่เบา, 
สีอ่อนโยน, 
 

5.  เครื่องแขวนดอกไม้
สดเป็นความงามทาง
สายตา 

1.  ท่านมองเครื่อง
แขวนดอกไม้สดแล้ว
รู้สึกอย่างไร 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง 

-สภาพแวดล้อม, 
เทคโนโลยีของวัสดุหรือ
เทคของวัสดุ 
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3.3 ตอนท่ี 2 สร้างประเด็นค าถามจากเรื่องคุณลักษณะและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ 
 
ตารางที่ 31 แสดงแนวทางการสร้างประเด็นค าถามตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องคุณลักษณะและ

ความต้องการของผู้สูงอายุ 
เรื่องที่ต้องการทราบ ประเด็นค าถาม วิธีวิจัย เครื่องมือ แนวทางน าไปใช ้

1 .  ผู้ สู ง อ ายุ มีลั กษณะ
หลากหลายไม่เหมือนกัน
หมดทุกคน   ไม่ว่าจะเป็น
ด้ านอายุ ,  ก า ร ศึ กษา , 
สถานภาพและสุขภาพ 

1 .   ท่ า น ชื่ อ อ ะ ไ ร   
อายุ เท่าไร  ศาสนา
อะ ไร   อ าชี พอะ ไ ร   
การศึกษาเป็นอย่างไร   
สถานภาพเป็นอย่างไร 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
 

-แบ่งกลุ่มกิจกรรม
หญิง, ชายหรือรวม
กับหญิงชาย 
-แบ่งกลุ่มย่อยใน
การให้ความรู้ 
-ก า ห น ด วั ต ถุ 
ประสงค์โครงการ 

2.  ผู้สูงอายุยังต้องการ
เป็นส่วนหน่ึงของการหา
รายได้หรือเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน 

1.  ท่านต้องการท า
กิจกรรมใดยามว่างใด 
2.ท่านต้องการความรู้
เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร เ พื่ อ ห า
รายได้ 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
 

-จั ด เ ว ล า ท า
กิจกรรม 
-แบ่งพื้นที่ใช้สอย 
-จัดอุปกรณ์เครื่อง
เรือน, เฟอร์นิเจอร์ 

3.  ค่านิยมและทัศนคติ
ทางวัฒนธรรมยังคงมีอยู่
ในระบบความเชื่อ 

1.  ท่านคิดว่าศูนย์ฯ
ควรเปิดให้บริการ ก่ี
โมง ปิดก่ีโมง 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

-ก าหนดนโยบาย
การให้บริการ 

4.  ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการใช้บริการศูนย์ที่
ไม่เหมือนกัน เช่น เรื่อง
เ ว ล า    ค ว า ม ส น ใ จ   
สภาพความพร้อมของ
ร่างกายและความต้องการ
ด้านความปลอดภัย 

1.  ท่านต้องการให้จัด
กิจกรรมในช่วงเวลาใด
และวันไหนบ้าง    
2.ท่านต้องการความ
ป ล อ ด ภั ย ด้ า น ใ ด
ภ า ย ใ น ศู น ย์
นั น ท น า ก า ร ข อ ง
ผู้สูงอายุ 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
 

-จัดพื้ นที่ ใ ช้ ส อย
เป็นส่วนๆ 
-จัดตารางกิจกรรม 
-ใ ช้ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ลื่ น
และเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 
 

5.  ผู้สูงอายุยังต้องการมี
มนุษย์สัมพันธ์กับวัยอ่ืนๆ 
ทั้ ง ใ น ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
กิจกรรมนันทนาการ 

1 .   ท่ าน มัก ไป ร่ วม
กิจกรรมยามว่างกับ
ใคร 
2.  ผู้ร่วมกลุ่มกิจกรรม
ควรมีก่ีท่านอย่างไร    

เชิงคุณภาพ แบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
 

-จัดอุปกรณ์เครื่อง
เรือน, เฟอร์นิเจอร์ 
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 3.4 ตอนท่ี 3 สร้างประเด็นค าถามจากเรื่องศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
 
ตารางที่ 32 แสดงแนวทางการสร้างประเด็นค าถามตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องศูนย์นันทนาการ

ของผู้สูงอายุ 
 

เรื่องที่ต้องการทราบ ประเด็นค าถาม วิธีวิจัย เครื่องมือ แนวทางน าไปใช ้
1 .  ผู้ สู ง อ า ยุ มี ค ว า ม
ต้องการในการใช้บริการ
ศูนย์ที่ไม่เหมือนกัน เช่น 
ในเ รื่ อง เ วลา   ความ
สน ใจ    สภ าพควา ม
พร้อมของร่างกายและ
ความต้องการด้านความ
ปลอดภัย 

1.  ท่านไปร่วมกิจกรรม
ด้วยวิธีใด 
2.  อาคารให้บริการควร
สูงก่ีชั้น 
3.  ท่านคิดว่าสีสันของ
อาคารควรเป็นอย่างไร
และห้องท ากิจกรรมควร
ใช้สีแบบไหน 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
 

-สิง่อ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอด
รถ, ทางเดิน, 
ความปลอดภัย 
เช่น ราวกับ, สีที่
เห็นง่าย , พื้นไม่
ลื่น 

2.  ผู้ให้บริการผู้สูงอายุ
ควรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ห รื ออ า ส า ส มั ค ร จ า ก
ห น่ ว ย ง า นต่ า ง ๆ  ที่ มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ผู้สูงอายุ 

ผู้ วิ จัยได้ วิ เคราะห์จาก
การทบทวนวรรณกรรม
พบว่าเป็นข้อมูลที่คงทีจึง
ตัดค าถามน้ีออก 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
 

-การจัดกิจกรรม
ให้บริการฟรี เช่น 
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
ให้ค าปรึกษาฟรี 
-ก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

3.  ผู้ สู ง อ า ยุ มี ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ด้ า น
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ไ ม่
เหมือนกัน เช่น ต้องที่โล่ง
โปร่งสบาย   ต้องการที่ๆ
เป็นธรรมชาติ   ต้องการ
พบปะกับผู้คน   ต้องการ
อยู่ใกล้ชิดลูกหลาน 

1.  บรรยากาศของศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุ
ควรเป็นอย่างไร 
2.  ศูนย์นันทนาการของ
ผู้สูงอายุควรตั้งที่ไหน 

เชิงคุณภาพ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
 

-ช่วยก าหนดสถาน
ที่ตั้งโครงการ 
-ก าหนดลักษณ์
อุปกรณ์เครื่อง
เรือน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการเก็บข้อมูล   ทบทวนวรรณกรรม   ท าแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และการศึกษา

กรณีศึกษาน้ัน   ได้น ามาสู่การวิเคราะห์สรุปความส าคัญ   ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะแบ่งตาม
หัวข้อดังนี้ 1) วิเคราะห์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของเครื่องแขวนดอกไม้สด        2) วิเคราะห์โปรมแก
รม (Programming)   3) วิเคราะห์การบริหารโครงการ   4) วิเคราะห์พื้นที่ผู้ใช้โครงการ   5)วิเคราะห์
ที่ตั้งโครงการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
1.  วิเคราะห์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
ตารางที่ 33 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์   ส่วนที่ 2   เครื่องแขวนดอกไม้สด  ข้อ 6-10 จ านวน 5 ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 
1. ท่านคิดว่าเครื่องแขวน
ด อ ก ไ ม้ ส ด ส า ม า ร ถ ใ ห้
ประโยชน์อะไรกับตัวท่าน    

ลักษณะค าตอบที่ได้คือ ชื่นชมความสวยงาม, สบายใจ, โชคลาค, สดชื่น, พักผ่อน, 
ความมงคล, เป็นกิจกรรมยามว่าง, ท าให้คนมีจิตใจอ่อนโยน, ใช้ที่ใหญ่ๆ โตที่เราไม่
มีโอกาสจะได้สัมผัส, ประดับตามซุ้มวัดและเป็นกิจกรรมเชิงอาชีพเป็นต้น 

2. ท่านคิดว่าเครื่องแขวน
ดอกไม้สดนิยมเม่ือไร    

ร้อยละ 20 ตอบว่าไม่ทราบ   ร้อยละ 80 ที่เหลือใช้ประมาณการความน่าจะ คือ 
เป็นวัยสูงอายุ 

3. ท่านเคยเห็นการใช้งาน
ของเครื่องแขวนดอกไม้จาก
ที่ไหนบ้าง 

ร้อยละ 20 ตอบว่าบางครั้งเห็นจากหนัง   และร้อยละ 10 สามารถอธิบายถึง
สาเหตุที่มีแต่ในงานพิธีส าคัญๆ เท่าน้ัน   ร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือตอบว่าตามบ้าน   
ตามวัง   ตามงานแต่งงาน   ในพิธีและที่มีความเชื่อเช่นหัวเรือเป็นต้น 

4. ท่านคิดว่าควรใช้ดอกไม้สี
อะไรกับเครื่องแขวนดอกไม้
สด 

ร้อยละ 10 ตอบเรื่องสีและเรื่องลายพร้อมกัน ร้อยละ 50 ระบุสี   ร้อยละ 10 ให้
แบบเรียบง่าย   ร้อยละ 10 ให้ใช้สีสดๆ และร้อยละ 20 ใช้สีตามเดิม   ใช้สี
ตามเดิมหมายถึงสีที่ใช้ตามงานวัดเป็นสีมงคล เช่น สีเหลือง   สีที่ใช้งานแต่งงาน
เป็นสีชมพูเป็นต้น 

5. ท่านมองเครื่องแขวน
ดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไร 

ภูมิปัญญาคนโบราณ , เห็นแต่ของไม่สดของสดไม่เคยเห็น, รู้สึกศรัทธาและเป็น
ศิลปะของไทยชั้นสูงเป็นต้น 
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ตารางที่ 34 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์   ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความต้องการด้านกิจกรรม
นันทนาการข้อ 11-22 จ านวน 12 ข้อ 

 
ประเด็นค าถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 

1. ท่านต้องการท ากิจกรรม
ใดยามว่างใด 

ร้อยละ 30 ตอบว่าเดินเล่นพักผ่อน   ส่วนร้อยละ 70 มีค าตอบที่แตกต่างกัน เช่น 
น่ังดูพระเครื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อย, สวดมนต์, ออกก าลังกาย, อ่านหนังสือ, ท า
ของสวยงามที่สามารถขายได้, ท่องเที่ยว, ปลูกต้นไม้, ร้องเพลง เป็นต้น 

2. ท่านต้องการความรู้เรื่อง
อะไรเพื่อหารายได้ 

ร้อยละ 40 ตอบว่าอะไรก็ได้ที่สามารถสร้างรายได้ก็ดี   ร้อยละ 20 ตอบว่างาน
เก่ียวกับดอกไม้    ส่วนที่เหลือร้อยละ 40 ตอบว่าให้จัดตามแบบเดิมที่มีอยู่, ตาม
นิยม, สอนเล่นหุ้นและไม่ทราบซิ     

3 .  ท่ า น คิ ด ว่ า ศู น ย์ ฯ
ให้บริการผู้สูงอายุควรเปิด
ให้บริการก่ีโมง-ปิดก่ีโมง 

ร้อยละ 70 ตอบโดยระบเุวลาที่หลากหลาย   ร้อยละ 20 ให้เปิด-ปิดตามสวน   
ร้อยละ 10 ให้เปิดในวันหยุดและไปชดเชยวันหยุดในวันอ่ืนๆ 

4 .  ท่ า น ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ จั ด 
กิจกรรมในช่วงเวลาใดและ
วันไหนบ้าง    

ร้อยละ 40 ตอบว่าช่วงเย็นของวันเสาร์-อาทิตย์   ร้อยละ 20 ตอบว่าวันธรรมดา
ก็ตอนเย็นถ้าวันหยุดก็ตอนเช้า   ร้อยละ 40 ที่เหลือมีค าตอบที่แตกต่างกัน เช่น 
เช้าของเสาร์-อาทิตย์   บ่ายของอาทิตย์เพราะรอลูก, เช้าของทุกวันและกลางวัน 

5 .  ท่ า น ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม
ปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 30 ตอบว่ากล้องวงจรปิด   ร้อยละ 40 มีค าตอบว่าที่แตกต่างกัน เช่น 
กล้องวงจรปิดและพื้นที่ไม่ลื่น, พื้นที่ไม่ลื่น (อย่างเดียว), กล้องและรปภ., รปภ. 
(อย่างเดียว)   ร้อยละ 20 ตอบว่าให้จัดเหมือนสวน   ร้อยละ 10 ตอบว่าของใช้ที่
ไม่ช ารุด    

6. ท่านมักไปร่วมกิจกรรม
ยามว่างกับใคร 

ร้อยละ 20 ตอบว่าไปกับครอบครัว   ร้อยละ 20 ตอบว่าไปกับลูก   ร้อยละ 20 
ตอบว่าไปกับเพื่อนและอีกร้อยละ 20 ตอบว่าไปคนเดียว   ที่เหลืออีกร้อยละ 20 
มีค าตอบที่หลากหลาย เช่น ไปกับภรรยา, แล้วแต่กิจกรรม 

7. ผู้ร่วมกลุ่มกิจกรรมควรมี
ก่ีท่านอย่างไร    

ร้อยละ 30 ตอบว่าแล้วแต่   ร้อยละ 20 ตอบว่า 4-5 คน   ร้อยละ 20 ตอบว่า 
10 คนขึ้นไป   ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 มีค าตอบที่หลากหลาย เช่น 5-6 คน, 
7-8 คน, 5-10 คน 

8. ท่านไปร่วมกิจกรรมด้วย
วิธีใด 

ร้อยละ 30 ตอบว่าเดินไป (ถ้าใกล้)   ร้อยละ 30 ตอบว่าน่ังรถเมล์ไป   ร้อยละ 
20 ตอบว่าน่ังรถไฟแล้วเดินต่อ   ร้อยละ10 ตอบว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปและอีก
ร้อยละ 10 ตอบว่ามาด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

9. อาคารให้บริการควรสูงก่ี
ช้ัน 

ร้อยละ 40 ตอบว่า 1 ชั้น   ร้อยละ 20 ตอบว่า 2 ชั้น   ร้อยละ 10 ตอบว่า 3 ชั้น 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 30 มีค าตอบที่หลากหลาย เช่น ต้องเป็นอาคารที่คนพิการเข้า
ได้    คนแก่เข้าได้,  ขึ้นอยู่กับตามสถานที่อยู่เหมือนกัน,  เริ่มต้น ควรจะเช่าหรือ
ยืมสถานที่ก่อนดีกว่านะ ให้กิจการเราดีกว่านะ ค่อยขยับขยาย 

10 .  ท่ านคิด ว่าสี สั นของ
อาคารควรเป็นอย่างไรและ 

ร้อยละ 30 ระบุสี เช่น สีครีม, สีชมพู   สีน้ าทะเล  ร้อยละ 20 ตอบว่าสีสดใส   
และร้อยละ 50 มีค าตอบที่หลากหลาย เช่นสีเดียวกัน, สีไม่ฉูดฉาด, ไม่แยกส,ี สี 
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ตารางที่ 34 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์   ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความต้องการด้านกิจกรรม
นันทนาการข้อ 11-22 จ านวน 12 ข้อ (ต่อ) 

 
ประเด็นค าถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 

ห้องท ากิจกรรมควรใช้สี
แบบไหน 

สบายตา, สีเดิม (บริเวณน้ันเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างงั้น) 

11. บรรยากาศของศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุ
ควรเป็นอย่างไร 

ร้อยละ 60 ตอบว่าโปร่ง   โล่ง  สบาย  ส่วนอีกร้อยละ 40 มีค าตอบที่
หลายหลาก เช่น สะอาด, สดใส, เงียบ-สงบและสุดท้ายคือต้องมีจุดเด่นจ าพวก
น้ าตก-ต้นไม้ต้องมีเพื่อเป็นธรรมชาติ 

12. ศูนย์นันทนาการของ
ผู้สูงอายุควรตั้งที่ไหน 

ร้อยละ 40 ตอบว่าเป็นสวนสาธารณะ   ร้อยละ 20 ตอบว่าโรงพยาบาลหรือ
สวนสาธารณะ   ส่วนร้อยละ 40 ที่เหลือน้ันมีค าตอบที่หลากหลาย เช่น ต้องมี
รถเมล์ว่ิงผ่าน, ในชุมชน, ก็ตาม location ของเค้าเลยและสุดท้ายคือ อยู่ในห้าง
จะประสบความส าเร็จกว่า อาจจะเก็บตังค์เป็นค่าวัสดุนิดหน่อย 

 
 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ชาติชาย   อนุกูล (2551: 48) อธิบายว่า “สีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดดอกไม้   
ในหลายวัฒนธรรมจึงนิยมใช้ดอกไม้สร้างความงามในการตกแต่งสถานที่   โดยทั่วไปการจัดดอกไม้
มักจะคิดถึงเรื่องของสีของดอกไม้   รูปร่างของดอกไม้ในช่องว่างตามล าดับ” ในขณะเดียวกัน ชาติ
ชาย  อนุกูล (2550: 33-57)ได้แบ่งสีตามยุคสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 35 แสดงเปรียบเทียบการใช้สีตามยุคสมัยในงานเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 

สังคมไทยก่อน พ.ศ.2475 สมัยหลัง พ.ศ.2475-ปัจจุบนั 
สีที่มีอิทธิพลดูสง่างามรุ่งเรืองอลังการ 
-สีเหลือง (พุทธศาสนา, ดวงอาทิตย์, ความม่ังคั่ง, ความ
อุดมสมบูรณ์) 
-สีขาว (ผู้ทรงศีล) 
-สีม่วงแดง (ต าแหน่งที่สูงศักดิ์) 
-สีเขียว (น้ า, ความหวัง) 

สีที่มีอิทธิพลความเรียบง่ายเพื่อแสดงความเท่าเทียม 
-สีเหลือง (พุทธศาสนา, ดวงอาทิตย์, ความม่ังคั่ง, 
ความอุดมสมบูรณ์) 
-สีขาว (ผู้ทรงศีล, ความสงบ) 
-สีม่วงแดง (ต าแหน่งที่สูงศักดิ์) 
-สีเขียว (น้ า, ความหวัง) 
-สีแดง (ความเคลื่อนไหว) 
-สีชมพู (อ่อนนุ่ม) 

 
คนึง   จันทร์ศิริ (2545: 124-127) ได้อธิบายถึงประโยชน์การใช้งานของเครื่องแขวน

ดอกไม้สดที่มีหลายหลาก  สอดคล้องกับผลงานของส านักวัฒนธรรมฝุายหญิง (2497: 3) ที่อธิบายว่า 
"จะท าพิธีการอันใดก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนเพื่อท าจิตใจให้แจ่มใสและเพื่อสวัสดีมงคลอันเป็น
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ประเพณีนิยมมาแต่โบราณจนทุกวันนี้   การมงคลต่างๆนั้นนับแต่เกิด ...ในที่สุดการตายพิธีเหล่านี้
ล้วนแต่ต้องจัดดอกไม้ตกแต่งที่บูชาหรือประดับประดาสถานที่ทั้งสิ้น " ในขณะที่ผลงานของหม่อม
ราชวงศ์คึกฤทธ์ิ  ปราโมช (2549: 368-369) อธิบายว่า "ความเช่ือเรื่องเครื่องแขวนของคนไทยนั้น
เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณ  กล่าวคือใช้เป็นเครื่องสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เช่น  การร้อยกรอง
มาลัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหรือเป็นการบูชาเทพยดาผู้รักษาประตู   หน้าต่าง เป็นต้น" มนุษย์เกิด
แรงศรัทธาจากสิ่งแวดล้อมกลายเป็นความเช่ือความศรัทธา   ในเรื่องจิตวิทยา จิตสัมผัส  การได้เห็น  
การได้รับรู้  การได้สัมผัส  และการเข้าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนท าให้คนๆ หนึ่งหรือหลายคนมีความ
เช่ือในเรื่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนพัฒนาจากความเช่ือเปลี่ยนเป็นความศรัทธา  

 
ตารางที่ 36 แสดงสรุปต าแหน่งที่แขวนกับขนาดของเครื่องแขวนดอกไม้สด  
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ขน
าด

กล
าง

 

ขน
าด

ให
ญ

่ หมายเหตุ 

ช่องประตูทางเดิน √    ห้องที่ไม่มีคนเดินผ่าน 

ซุ้มช่องว่างต่างๆ √ √ √  ดูขนาดซุ้มช่องว่างก่อนท า 

ช่องหน้าต่าง √ √ √  ดูขนาดช่องหน้าต่างก่อนท า 

มุมเสา √    ดูพื้นที่ก่อนท า 

ระเบียงทางเดิน √    ดูพื้นที่ก่อนท า 

กลางเพดาน  √ √ √ ดูพื้นที่ก่อนท า 

ผนัง √    ต้องเป็นแบบแบน 

กลางอาคาร    √ ต้องท าที่แขวนรับน้ าหนักมากพิเศษ 

กลางทางเดิน √ √ √ √ ต้องท าที่แขวนรับน้ าหนักมากพิเศษ 

อนุเสาวรีย์ (ที่คอม้า)  √ √  ดูพื้นที่ก่อนท า 

หัวช้าง √    ขนาดแบบตามสัดส่วนหัวช้าง 

หัวเรือ  √ √  ดูพื้นที่ก่อนท า 

ซุ้มหน้าเมรุ √ √ √ √ ดูพื้นที่ก่อนท า 

 
จากตารางที่ 36 แสดงให้เห็นว่า   ต าแหน่งที่แขวนมีความสัมพันธ์กับขนาดเครื่องแขวน

ดอกไม้สด   โดยเครื่องแขวนดอกไม้สดขนาดเล็กมีแนวโน้มถูกเลือกไว้ในต าแหน่งที่ต้องการสร้างอัต
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ลักษณ์และปูองกั้นอาณาเขตส่วนตัวหรือพื้นที่ที่มีกิจกรรมต่ าหรือไม่มีเลย    ในขณะที่เครื่องแขวน
ดอกไม้สดขนาดใหญ่มีแนวโน้มเลือกใช้ในพื้นที่ที่มีเนื้อที่มากหรือพื้นที่ที่มีกิจกรรมสูง 

สาวิตรี   เจริญพงศ์ (2537) อธิบายว่า วิวัฒนาการศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแขวนดอกไม้สดโดยแบ่งเป็นสมัยแห่งการปรับปรุงประเทศให้
ทันสมัยตามแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4-5   สมัยแห่งการสร้างเอกลักษณ์ไทยและพึ่งตนเองใน
สมัยรัชกาลที่ 6   สมัยแห่งการสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งหลังจากนั้นความนิยมก็
ค่อยๆ เรือนหายไปคงแต่เป็นการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในโรงเรียนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 37 แสดงสรุปประโยชน์ของเครื่องแขวนดอกไม้สดแบ่งตามช่วงยุคสมัยจากผลการศึกษา 
 

โบราณ-รัชการที่ 5 (พ.ศ.2475) 
สมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

(พ.ศ.2486)  
ปัจจุบัน (พ.ศ.2550) 

1) แสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2) แสดงความผาสุขทางใจ 
3) ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่อง 
-แบบอย่างพฤติกรรม เช่น การเข้า
ร่วมในพิธีการต่างๆ 
-การแต่งกายดี 
-การเรียนรู้ร่วมกัน 
-การสนุกสนานร่วมกัน 
-การรู้ สึ กชื่ นชมยินดี และภู มิ ใ จ
ร่วมกัน 
-การมีคุณธรรมและศีลธรรม 
-ความรับผิดชอบ 
4) ใช้เป็นแรงบันดาลใจและแก้ไข 
ช่องว่างในงานจิตกรรมฝาผนัง 
5 )  เ ป็ น แ น ว ท า ง ต ก แ ต่ ง ง า น
สถาปัตยกรรม 

1) แสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2) แสดงความผาสุขทางใจ 
3) ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่อง 
-แบบอย่างพฤติกรรม เช่น การเข้า
ร่วมในพิธีการต่างๆ 
-การแต่งกายดี 
-การเรียนรู้ร่วมกัน 
-การสนุกสนานร่วมกัน 
-การรู้ สึ กชื่ นชมยินดี และภู มิ ใ จ
ร่วมกัน 
-การมีคุณธรรมและศีลธรรม 
-ความรับผิดชอบ 
4) แสดงความสุนทรียภาพ 
5) แสดงการอนุรักษ์ 

1) แสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2) แสดงความผาสุขทางใจ 
3) ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
เรื่อง 
-แบบอย่างพฤติกรรม เช่น การ
เข้าร่วมในพิธีการต่างๆ 
-การแต่งกายดี 
-การเรียนรู้ร่วมกัน 
-การสนุกสนานร่วมกัน 
-การรู้สึกชื่นชมยินดีและภูมิใจ
ร่วมกัน 
-การมีคุณธรรมและศีลธรรม 
-ความรับผิดชอบ 
-ใจบ าบัดจิตใจ 
-ใช้ฝึกสมาธิ 
4) แสดงความสุนทรียภาพ 
5) แสดงการอนุรักษ์ 
6) แสดงการแข่งขัน 
7) สร้างงานสร้างอาชีพ 
8) แสดงโชว์ 
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เครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นวัฒนธรรมของใครสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ  
1.  ช่วงโบราณ-รัชการที่ 5 (พ.ศ. 2475) เป็นวัฒนธรรมของสังคมในกลุ่มชุมชน  
2.  ช่วงสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2486) เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการอนุรักษ์ 
3.  ช่วงปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) เป็นของทุกคนแต่สังคมยกย่องให้คุณค่ากับผู้สูงอายุสูงสุด 
สรุปผลตามที่ได้จากข้อทุติยภูมิและปฐมภูมิจึงอุปมาอุปไมยได้ว่าผู้สูงอายุมีความนิยมใน

เรื่องเครื่องแขวนดอกไม้สดมากกว่าวัยอื่น   โดยให้ผู้สูงอายุเป็นแกนกลางและสร้างความหลายหลาก
วัฒนธรรมในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม   อยู่ร่วมกับชุมชนและ
สนับสนุนส่งเสริมโครงการโดยภาครัฐ 

 
ตารางที่ 38 แสดงสรุปการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมที่มีลักษณะเด่นของกลุ่มผู้สูงกับกลุ่มอื่นๆ 
 

Baby Boomer Generation X Generation Y 

พ.ศ. 2489–2507 อายุ 44–62 ปี  
จะเป็นคนที่ มีชี วิตเพื่อการท างาน 
เคารพกฎเกณฑ์  กติกา  อดทน  ให้
ความส าคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้อง
ใ ช้ เ ว ล า น า น ก ว่ า จ ะ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ   อีกทั้งยังมีแนวคิดที่
จะท างานหนักเพื่อสร้างเน้ือสร้าง 
ตัว   

พ.ศ. 2508–2522 อายุ 29–43 ปี  
ลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ 
ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส าคัญ
กับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับ
ครอบครัว(Work–life balance)  มี
แนวคิดและการท า งานในลักษณะรู้
ทุกอย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพังไม่
พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง  

พ.ศ. 2523–2543 อายุ 8–28 ปี  
เป็ นกลุ่ ม คนที่ โ ตม าพร้ อม กับ
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี  มี 
ลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบ
อยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข คน
กลุ่มน้ีต้องการความชัดเจน  

 
สุวิมล   ตั้งสัจจพจน์ (2553: 265) อธิบายว่า "ประโยชน์ของการเข้าร่วมศิลปะและ

วัฒนธรรมทางนันทนาการก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจของมนุษย์   จินตภาพทางศีลธรรม   
คุณค่าและศักยภาพของผู้เข้าร่วม" นอกจากนั้นยังได้ อธิบายว่า เป็นงานวิจิตรศิลป์หรือวัฒนธรรม
ช้ันสูงและ "ประสบการณ์ในศิลปะและวัฒนธรรมจะยังคงเป็นประสบการณ์ที่มีความส าคัญในการให้
ความหมายของเวลาของเราและสื่อสารกับคุณค่าทางสังคม"สอดคล้องกับ มณีรัตน์   จันทณะผลิน 
(2527) อธิบายประโยชน์ในขณะท าเครื่องแขวนดอกไม้สดน้ันว่า “เป็นการฝึกสมาธิข้ันพื้นฐานท าให้
เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นแห่งจิตใจ   จะสังเกตได้ว่าขณะที่ท างานดอกไม้จิตใจก็ช่ืนบาน
อารมณ์แจ่มใส   ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น”   ในขณะที่ คณิต   เขียว
วิชัย และ เฉลิมพล   ศรีนราวัฒน์ (2553) อธิบายว่า "กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมก็
ยังคงด าเนินมาเรื่อยๆไม่โดดเด่นมากนัก   มักจะเป็นกิจกรรมเสริมในงานประเพณี เช่น งานประดับ
ตกแต่งรถขบวนให้ดูสวยงาม  ส าหรับประเด็นการน าไปใช้ในงานตกแต่งสถานที่ต้องมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมนั้นๆ และความเหมาะสม   
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ตารางที่ 39 แสดงสรุปประโยชน์ใช้งานกับขนาดและช่ือเรียกของเครื่องแขวนดอกไม้สด  
 

ประโยชน์ 

เล็ก  (แบบแบน) เล็ก กลาง ใหญ ่
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ว 
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คม

จีน
 

งานทางศาสนา             √ √ √ 
งานมงคล        √  √ √ √ √ √ √ 
งานอัปมงคล      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
งานตกแต่งสถานที่ทั่วไป √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

 
จากตารางที่ 39 แสดงให้เห็นว่า   ประโยชน์ใช้งานมีความสัมพันธ์กับขนาดเครื่องแขวน

ดอกไม้สด   โดยเครื่องแขวนดอกไม้สดขนาดใหญ่มีแนวโน้มถูกเลือกใช้ในงานทางศาสนา   งานมงคล   
งานอัปมงคลมากกว่างานตกแต่งสถานที่ทั่วไป   ในขณะที่เครื่องแขวนดอกไม้สดที่มีขนาดใหญ่มี
แนวโน้มเลือกใช้มากที่สุด คือ แบบระย้าแปลง   แบบพวงแก้วและแบบโคมจีน 

ดังนัน้กิจกรรมของเวลาในอดีตจึงเป็นเวลาที่แยกไว้เพื่อการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์
และเสาะหาความรู้   โดยที่ในอดีตยังไม่มีค าว่า “นันทนาการ” รูปแบบจึงเป็นไปในงานประเพณีและ
การเรียนรู้   ในขณะที่อดีตนั้นเกิดปัญหาความต้องการด้านวัตถุ   ด้านสังคมและด้านจิตใจ   แนว
ทางแก้ไขในอดีตจึงเป็นระบบวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา   และในอดีตวัฒนธรรมศิลปะและ
นันทนาการนั้นมีรากฐานมาจากราชส านัก   เมื่อถึงสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงจึงกลายเป็นวัฒนธรรมความบันเทิง   ราชส านักจึงมีบทบาทส าคัญโดยเป็นผู้น าในการ
รับวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมแบบเดิมและกลายเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในสังคม
ของคนกรุงเทพฯ  (คณิต   เขียววิชัย 2544: 4-5; วารุณี   อมรทัต, ผู้แปล, 2543: 183; งามพิศ   
สัตย์สงวน, 2531: 16-19; ทองอินทร์  วงศ์โสธร, 2548) 
 1.3 สรุปข้อค้นพบการวิเคราะห์ข้อมูลวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง    
 

 
รูป ก ทางเดินในห้างสรรพสินค้า 

 
รูป ข ประตูห้อง (พระนครคีรี) 

 
รูป ค ซุ้มประตู (พระนครคีรี) 

 
ภาพที่ 30 แสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบใหเ้ห็นสัญญะของที่ว่าง 
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ตารางที่ 40 แสดงตัวอย่างต าแหน่งที่แขวนเครื่องแขวนดอกไม้สดความหมายสัญญะของที่ว่าง  
 

สัญญะหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏ 
(Signifier) 

ความหมายของสัญญะ 
(Signified) 

ความเกี่ยวพันในเชิงวัฒนธรรม 
(Cult  Root) 

รูป ก   
-ทางเดินที่ว่าง 
-ไม้แขวนเครื่องแขวน 
-เครื่องแขวน 

-แสดงอาณาเขตรอบตัวเอง 
-แสดงตัวตนในที่สาธารณะ 
-แสดงความงามแบบ 
-มีกิจกรรมเคลื่อนไหวรอบตัว 
-แสดงเวลาตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิด 

-แสดงการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
-เป็นตัวหยุดให้มองคิด 
-แสดงความคิดสร้างสรรค์ 
 

รูป ข   
-ประตูห้อง 
-เครื่องแขวนดอกไม้สด 
-ทางเดินที่ว่าง 
-ธรณีประตู 

-การแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมากขึ้น 
-สร้างอัตลักษณ์และการปูองกัน
อาณาเขตส่วนตัว 
-ความมงคลกับความงาม 
-เข้าไม่สะดวก 
-แบ่งกิจกรรมภายในภายนอก 
-สถานที่เงียบสงบ 
-แสดงเวลาท างานหรือเวลาส่วนตัว 

-ความเชื่อที่อยู่ของเทวดา 
-ความเชื่อว่าเทวดาคุ้มครองให้
ปลอดภัยจากสิ่งช่ัวร้าย 
-เป็นตัวหยุดให้มองคิดและมีสติ 
-แสดงความคิดสร้างสรรค์ 
-แสดงการพักผ่อนหย่อนใจ 

รูป ค   
-ประตูทางเดิน 
-เครื่องแขวนดอกไม้สด 
-ทางเดินที่ว่าง 
-ธรณีประตู 

-สร้างอัตลักษณ์และการปูองกัน
อาณาเขตก่ึงสาธารณะ 
-ความมงคลกับความงาม 
-มีกิจกรรมเคลื่อนไหวรอบตัว 
-แสดงเวลาพบปะสังสรรค์ 

-ความเชื่อที่อยู่ของเทวดา 
-ความเชื่อว่าเทวดาคุ้มครองให้
ปลอดภัยจากสิ่งช่ัวร้าย 
-เป็นตัวหยุดให้มองคิดและมีสติ 
-แสดงความคิดสร้างสรรค์ 

 

 
เงยีบเหงา 

 
มีชีวิตชีวา 

 
ร่าเริง 

 

 
 

สงบ 

 
 

ศรัทธา 
 
ภาพที่ 31 แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบการใช้งานทีเ่ดียวกับแต่บรรยากาศเปลี่ยนไป 
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ข้อค้นพบที่ 1 คือ การใช้งานของเครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นไปเพื่อความศรัทธา 
 ข้อค้นพบที่ 2 คือ เครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นการเช่ือมส่วนต่างๆ เข้าด้วยเส้นด้ายที่มี
ลักษณะเบา   เส้นด้ายเป็นตัวน าลายซึ่งมีผลต่อการรับรู้ ดังนี้ 
 1.  เส้นด้ายท าให้เกิดโครงสร้าง (ดูข้อมูลจากบทที่ 2 หน้า 16-20)  
 2.  เส้นด้ายท าให้เกิดการเว้นจังหวะลวดลายรูปแบบต่างๆ  การต่อเส้นด้ายท าให้เกิด
จังหวะ(ดูข้อมูลจากบทที่ 2 หน้า 21)  
 3.  ลายของส่วนประกอบเล็กๆ สามารถสมดุลกับส่วนประกอบใหญ่หนึ่งช้ินและลายที่
เหมือนกันแบบซ้ายขวาท าให้เกิดความสมดุล 
 4.  การเน้นลายที่ขอบท าให้เกิดรูปร่างและรูปทรง  
 5.  เส้นด้ายท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของลักษณะเส้น ดังนี ้
  5.1 เส้นต้ัง หรือ เส้นด่ิง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง 
  5.2 เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 
  5.3 เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว  
  5.4 เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างเป็น
จังหวะ มีระเบียบ     
  5.5 เส้นโค้งจากกลีบดอกไม้ของแบบดอกทักหูให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ลื่น
ไหล ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล 
 6.  สว่างที่สดใสมาช่วยให้สว่างขึ้น 
 

  
ภาพที่ 32 แสดงข้ันตอนการเรียงร้อยเครื่องแขวนดอกไมส้ดด้วยด้าย 
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ตารางที่ 41 แสดงกระบวนการเปรียบเทียบ (ANALOGY) เพื่อสู่การแปรรปูในการออกแบบ 
 

แสดงกระบวนการเปรียบเทียบ (ANALOGY) เพื่อสู่การแปรรูปในการออกแบบ 

 
 

 
THE  NATURE  TRADITIONAL  FLORAL  MOBILES  

GEOMATRICAL LINE 

 
GEOMATRICAL FORM 

 
 

BASIC  CREATIVE  FORM 

 

 
DETAIL   CREATIVE  PATTERN 

 

 

 

  
CREATIVE  ART  OBJECT   

เรียงร้อยสิ่งเบาะให้ลอยอย่างสมดุล 
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ภาพที่ 33 แสดงข้ันตอนการวิเคราะห์เอกลกัษณ์และภูมิปญัญาของเครื่องแขวนดอกไมส้ด 
 

  
ภาพที่ 34 แสดงนิยาม KEYWORD เรียงร้อยร้อยสิง่เบาใหล้อยอย่างสมดลุ 
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 ดังนั้นจึงสรุปผลการวิเคราะห์จากการจากการทบทวนวรรณ  การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและ
กรณีศึกษาได้เป็น KEYWORD ว่าเรียงร้อยสิ่งเบาให้ลอยอย่างสมดุล 

  - นิยามค าว่า “เรียงร้อย”    คือ พฤติกรรมทางภูมิปัญญาในการเรียงร้อยดอกไม้ 
  - นิยามค าว่า “สิ่งเบา”    คือ วัสดุเส้นด้านที่เบา 
  - นิยามค าว่า “ให้ลอยอย่างสมดุล” คือ ลอยเกิดจากลักษณะการใช้งาน / ส่วนสมดุลเกิด

จากลายลายของส่วนประกอบเล็กๆ สามารถสมดุลกับส่วนประกอบใหญ่หนึ่งช้ินและลายทีเ่หมอืนกนั
แบบซ้ายขวาท าให้เกิดความสมดุล 

 
2.  วิเคราะห์โปรมแกรม (Programming)    

ผลจากการทบทวนวรรณกรรม   กรณีศึกษา   แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และสู่การ
วิเคราะห์เพื่อหาโปรมแกรมในการให้บริการผู้สูงอายุสรุปได้ดังนี้ 

 

  
ภาพที่ 35 แสดงข้ันตอนการวิเคราะห์ที่มาของโปรมแกรม (Programming)    
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ตารางที่ 42 แสดงข้ันตอนการวิเคราะห์เพือ่หาโปรมแกรมในการใหบ้ริการผู้สงูอายุ 
 
โปรมแกรมจากการศึกษา 

(ทุติยภูมิ) 
โปรมแกรมจากการ

กรณีศึกษา 
โปรมแกรมจาก

แบบสอบถาม (ปฐมภูมิ) 
โปรมแกรมโครงการ 

(สรุปผลการวิเคราะห์) 
กิจกรรมด้านร่างกาย 
-ออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมเสนอแนะด้าน
สุขภาพ 
-แนะน าอาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมด้านอารมณ์และ
ความคิด 
-wall  rally สามวัยสาน
รัก 
-คุณคือคนส าคัญ 
-กิจกรรมตามนัด/นานๆ 
ครั้ง 
กิจกรรมด้านสังคม 
-เพื่อนช่วยเพื่อน 
-ทัศนศึกษาวัฒนธรรม 
-ขุมทรัพย์ทางปัญญา 
กิจกรรมด้านความม่ันคง
ทางใจ 
-วันวานยังหวานอยู่ 
-สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีสุข 
-กิจกรรมศาสนา 

กิจกรรมบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
-ตรวจสุขภาพ 
-อบรมให้ความรู้ทางการ
แพทย์ 
-การออกก าลังกาย 
กิจกรรมการตรวจรักษา
ทางกายภาพบ าบัดและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
-ให้บริการ Spa และ 
Jacuzzi Spa bath 
Application 
-บริการห้องอบสมุนไพร
และบริการนวดฝุาเท้า 
-บริการสระว่ายน้ าส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมฝีกอบรมอาชีพ 
กิจกรรมนันทนาการ 
-ดนตรี/ร้องเพลง/เต้นร า 
-ทัศนาจร 
-กีฬาในร่ม/กลางแจ้ง 
-งานรื่นเริงตามโอกาส
ส าคัญ 
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
-ห้องสมุด 
-การอบรม/บรรยาย 
กิจกรรมการสังคม
สงเคราะห์ 
-ให้ค าปรึกษาแนะน า 

กิจกรรมนันทนาการ 
-น่ังดูพระเครื่อง 
-สวดมนต์ 
-ออกก าลังกาย 
-อ่านหนังสือ 
-ท าของสวยงามที่สามารถ
ขายได้ 
-ท่องเที่ยว 
-ปลูกต้นไม้ 
-ร้องเพลง  
กิจกรรมตามที่สถานที่น้ันๆ
จะจัดให้กับผู้สูงอายุ 

กิจกรรมด้านร่างกาย 
(กิจกรรมในร่ม) 
-เครื่องออกก าลังกาย  
(ลู่เดิน) 
-เครื่องออกก าลังกาย 
(เครื่องปั้นจักรยาน) 
-โยคะส าหรับผู้สูงอายุ 
กิจกรรมด้านอารมณ์ 
-มุมอ่านหนังสือนอกเวลา 
-มุมฟังเพลง 
กิจกรรมด้านสังคม 
-ทัศนศึกษา 
-เพื่อนช่วยเพื่อน 
-ขุมทรัพย์ทางปัญญา 
กิจกรรมด้านสติปัญญา 
-การเรียงร้อยลมหายใจ 
-การอบรม/บรรยาย 
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ภาพที่ 36 แสดงข้ันตอนการวิเคราะห์เพือ่หาโปรมแกรมในการให้บริการผูสู้งอายุ 
  
 2.1 สรุปโปรมแกรม (Programming)    
 จากการทบทวนวรรณ  การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและกรณีศึกษาได้มาซึ่ง โปรมแกรม 
(Programming) การให้บริการผู้สูงอายุที่ประกอบไปด้วย 
 1.  ให้บริการด้านร่างกาย   ด้วย   กิจรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องเล่นชนิด เครื่อง
ปั้นจักรยานและลู่เดิน  
 2.  ให้บริการด้านอารมณ์   ด้วย   มุมอ่านหนังสือนอกเวลาและมุมฟังเพลง 
 3.  ให้บริการด้านสังคม      ด้วย   กิจกรรมอบรม 
 4.  ให้บริการด้านปัญญา    ด้วย   กิจกรรมกลุ่มการเรียงร้อยและกิจกรรมเรียงร้อยลม
หายใจ 
 
3.  วิเคราะห์การบริหารโครงการ    

จากการเปรียบเทียบกรณีศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมพบว่า   นโยบายการ
บริหารโครงการของแต่ละที่มีความคลายคลึงกันและสอดคล้องกันกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบบัที ่2 
(พ.ศ.2545-2564) ในขณะที่จ านวนอัตราก าลังภายในโครงการนั้นควรพิจารณาจากกิจกรรม   
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จ านวนผู้เข้าใช้โครงการและที่ตั้งโครงเป็นหลักซึ่งจะมีความยืดหยุ่นกันไปจากตัวอย่างกรณีศึกษา   
ดังนั้นจึงได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

3.1 สรุปนโยบายโครงการจากการวิเคราะห์ทบทวนวรรณกรรม 
จากการทบทวนวรรณ  การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและกรณีศึกษา   เพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) สรุปได้ดังนี้ 
 

  
ภาพที่ 37 แสดงแผนนโยบายของโครงการ 

 
3.2 สรุปอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี  
จากการทบทวนวรรณ   การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ   กรณีศึกษาและพิจารณาจากโปรมแก

รมเพื่อก าหนดจ านวนผู้เข้าใช้บริการและจ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการ   ซึ่งควรด าเนินการแก้ไขด้วย
การตั้งส านักงานเป็นศูนย์กลางค่อยประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาเฉพาะด้านที่อาสาเข้ามา
ให้บริการผู้สูงอายุ   ดังนั้นจึงมี 2 ส่วน  คือเจ้าหน้าที่ประจ าโครงและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่จะมา
ตามก าหนดนัดหมายซึ่งไม่มีที่นั่งประจ าที่โครงการ 
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ภาพที่ 38 แสดงอัตราก าลงัของโครงการ 

 
4. วิเคราะห์พ้ืนท่ีผู้ใช้โครงการ    
  

  
ภาพที่ 39 แสดงระยะเวลาการให้บริการจากการสังเกตกรณีศึกษา 
 

ดังนั้นจากภาพที่ 39 แสดงข้ันตอนการประมาณการณ์จ านวนคนร่วมกิจกรรมต่อวันเพื่อ
หาพื้นที่ให้สอยของโครงการการให้บริการประมาณการณ์ คือ ให้บริการ 2 ช่ัวโมงต่อคน 
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ตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะห์จ านวนคนอ้างอิงจากกรณีศึกษา  จากทบทวนวรรณกรรมและการ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 

 
กิจกรรม พื้นที่ใช้สอย 

1. กิจกรรมด้านร่างกาย (กิจกรรมในร่ม) 1.ส่วนออกก าลังกายด้วยเครื่องอุปกรณ์อยู่กับที่ 
1.1 เครื่องลู่ว่ิงก าหนด 5 เครื่อง 
1.2 เครื่องถีบจักรยานก าหนด 5 เครื่อง 
สรุป  
การใช้เวลาเฉพาะตัวเครื่องอุปกรณ์ประมาณ 15 นาที  
ต่อ 1 คน  ปรับตั้งค่าเครื่องและอ่านวิธีการใช้งาน 5 นาที  
รวมรวมใช้เวลา 20 นาที ต่อเครื่อง 
คิดเป็นชั่วโมง เท่ากับ 3 คนต่อเครื่อง 
โครงการเปิดให้บริการรวมระยะเวลาเป็น 10 ชั่วโมง 
ดังน้ัน 1 วันรองรับผู้ใช้บริการ 30 คนต่อเครื่อง 
มี 10 เครื่อง เท่ากับ 300 คนต่อวัน 
หมายเหตุ ในความเป็นจริงไม่ได้มาถึง300 คนต่อวัน 
พร้อมกัน   ตัวเลขน้ีเป็นการวิเคราะห์ประมาณการณ์ 
2.ส่วนโยคะ 
สรุป  
ก าหนดให้บริการ 1 กลุ่มเรียนมี 10 คน 
ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ชั่วโมง  การให้บริการแบ่งเป็น 3 
ช่วง เวลา รวมเป็น 6 ชั่วโมง 
ดังน้ัน 1 วันรองรับผู้ใช้บริการ 30 คนต่อ 

2. กิจกรรมด้านอารมณ์ 
 

1.มุมอ่านหนังสือนอกเวลา 
ข้อมูลอ้างจากมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย 
ในหน่วยบริการที่เล็กที่สุดควรจะมีหนังสืออย่างน้อย 
3 เล่มต่อรายหัว  หนังสือ 1 ใน 3 ของทั้งหมดจะต้อง
เป็นหนังสือส าหรับเด็ก จ านวนหนังสืออ้างอิงควรมี
ประมาณ 10% ของหนังสือทั้งหมด 
ว่าด้วยผู้อ่านที่ต้องจ ากัดอยู่ในสถานที ่
การไปเยี่ยมเยียนบุคคลประเภทน้ี ควรก าหนดไป
ให้บริการอย่างน้อย 3 สัปดาห์ต่อครั้ง โดยใช้
เจ้าหน้าที่ที่ห้องสมุด 1 คนต่อผู้รับบริการ 20-25 คน 
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ตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะห์จ านวนคนอ้างอิงจากกรณีศึกษา  จากทบทวนวรรณกรรมและการ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ (ต่อ) 

 
กิจกรรม พื้นที่ใช้สอย 

 ว่าด้วยการบริการในบ้านคนชราควรมีการฝาก
หนังสือให้บริการ 2-6 เล่มต่อคน หรือมีอย่างน้อย 
200 เล่ม มีการเปลี่ยนหนังสือ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
สรุป 
ดังน้ันใช้ข้อมูลจากอ้างอิงการให้บริการมุมอ่านหนัง 
สือนอกเวลาเป็นบริการแบบสาขา 
มีหนังสือรวม 200 เล่ม โดยแบ่งเป็นหนังสือเด็ก 
ประมาณ 67 เล่ม และแบ่งเป็นหนังสืออ้างอิง 13 เล่ม 
โครงการเปิดให้บริการรวมระยะเวลาเป็น 10 ชั่วโมง 
1 คน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 5  
ช่วง 1รองรับผู้ใช้บริการ 20 คน  
ดังน้ัน จึงจัดที่ให้ 1โต๊ะสามารถน่ังได้ 4 คนจ านวน 4 ชุดเพื่อ  
100  คนต่อวัน 
2.มุมฟังเพลง 
สรุป 
ก าหนดให้บริการ 1 กลุ่มเรียนมี 20 คน 
การให้บริการแบ่งเป็น 2 ช่วง เวลา รวมเป็น 4 ชั่วโมง 
ใช้เวลา 1 คน ประมาณ 2 ชั่วโมง 
ดังน้ัน 1 วันรองรับผู้ใช้บริการ 40 คนต่อ 

3. กิจกรรมด้านสังคม 
 

สัมมนา 
สรุป 
ก าหนดให้บริการ 1 กลุ่มเรียนมี 30 คน 
ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ชั่วโมง 
การให้บริการแบ่งเป็น 3 ช่วง เวลา รวมเป็น 6 ชั่วโมง 
ดังน้ัน 1 วันรองรับผู้ใช้บริการ 90 คนต่อ 

4. กิจกรรมด้านสติปัญญา 
 

การเรียงร้อยลมหายใจ 
สรุป 
ก าหนดให้บริการ 1 กลุ่มเรียนมี 10 คน 
ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ชั่วโมง 
การให้บริการแบ่งเป็น 3 ช่วง เวลา รวมเป็น 6 ชั่วโมง 
ดังน้ัน 1 วันรองรับผู้ใช้บริการ 30 คนต่อ 
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ตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะห์จ านวนคนอ้างอิงจากกรณีศึกษา  จากทบทวนวรรณกรรมและ
การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ (ต่อ) 

 
กิจกรรม พ้ืนที่ใช้สอย 

 สัมมนา 
สรุป 
ก าหนดให้บริการ 1 กลุ่มเรียนมี 30 คน 
ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ชั่วโมง 
การให้บริการแบ่งเป็น 3 ช่วง เวลา รวมเป็น 6 ชั่วโมง 
ดังน้ัน 1 วันรองรับผู้ใช้บริการ 90 คนต่อ 

 
4.1 สรุปตารางกิจกรรมของโครงการ  
 

  
ภาพที่ 40 แสดงเวลาให้บริการกจิกรรมของโครงการ 
 

4.2 สรุปพืนท่ีใช้สอยโครงการ  
อ้างอิงแบบมาตรฐานพื้นที่สถานที่พักผ่อนหย่อมใจ ของกรมการผังเมือง 2543 ว่าพื้นที่

โครงการ 1.5 ไร่รับประชากรได้ 835 คน พื้นที่โครงการมี 2 ไร่ เท่ากับรับคนได้ 1,114 คน แต่เมื่อ
พิจารณาจากบริบทรอบโครงการนั้นซึ่งประกอบด้วย   สวนวชิรเบญจทัศ   หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ   สวนรถไฟ   มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และโรงพยาบาลมิราเคิลออฟไลฟ์   สวนจตุจักร   
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   จึงพิจารณาประมาณการณ์การเข้าใช้บริการอยู่ 112 คนต่อวัน คิด
จาก 10% ดังนั้นแนวทางการประมาณการณ์รองรับผู้ใช้บริการอยู่ที่ 120 คนต่อวัน 
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ดังนั้น   โถงต้อนรับคิดจากกิจกรรมจ านวนผู้ใช้สอยโครงการทั้งหมด 120 คนโครงการเปิด
บริการ 5.30 – 15.30 น. เป็นเวลา 10 ช่ัวโมง   ช่วงเวลาในการใช้โถงเฉลี่ยประมาณ 15 นาที 
คิดเป็น 10 x 60/15 เท่ากับ 40 ผลัด ประมาณการณ์เป็นผลัดละ 20 คน 
   
ตารางที่ 44 การวิเคราะห์เพื่อแบง่พื้นที่ในการออกแบบทั้งโครงการ 
 

กิจกรรม 
พ้ืนที่วิเคราะห ์

(ตร.ม.) 
คิดเป็น% พ้ืนที่เพ่ิม 

(ตร.ม.) 
พ้ืนที่จริงในการ

ออกแบบ  
(ตร.ม.) 

1.ส่วนโถงต้อนรับ 36.83 8.00 47.88 84.71 
2.ส่วนส านักงาน 52.41 11.35 68.14 120.55 
3.ส่วนออกก าลังกาย 60.14 13.03 78.19 138.33 
4.ส่วนปฐมพยาบาล 6.66 1.44 8.66 15.32 
5.ส่วนมุมอ่านหนังสือ 77.18 16.73 100.34 177.52 
6.ส่วนมุมฟังเพลง 35.44 7.70 46.08 81.52 
7.ส่วนโยคะ 44.00 9.53 57.20 101.20 
8.ส่วนห้องน้ า 21.78 4.72 28.32 50.10 
9.ส่วนห้องพักผู้บรรยาย 16.33 3.54 21.23 37.56 
10.ส่วนน่ังสาธิต 35.50 7.70 46.15 81.65 
11.ส่วนประชุม 14.36 3.11 19.45 33.81 
12.ส่วนสัมมนา 58.36 12.65 75.87 134.23 
13.ส่วนซุ้มขายน้ าดื่มและอาหารวา่ง 2.25 0.5 2.92 5.17 

รวม 461.24 100 600.43 1,061.46 

-พื้นที่จากการวิเคราะห์   461.24    ตร.ม. 
-พื้นที่ของโครงการจรงิ  1,061.46   ตร.ม. 
-พื้นที่ต่าง                    600.43   ตร.ม. 

 
ดังนั้นสรุปได้ว่า  ศูนย์นันทนาการเป็นอาคารสาธารณะขนาดเล็กให้บริการผู้สูงอายุเป็น

หลัก   มีพื้นที่รวม 2,087 ตร.ม. มีพื้นที่รองรับการใช้สอย 1,062  มีพื้นที่รองรับที่จอดรถ 9 คัน คิด
จาก 1 คันต่อ 120 ตร.ม. (ที่จอดรถเดิมจอดได้ 51 คัน  ในกรณีที่จอดรถภายในโครงการไม่เพียงพอ
สามารถจอดบริเวณข้างเคียงได้   ซึ่งระยะห่างกันประมาณ 10 เมตร)    



 110 

  
ภาพที่ 41 แสดงสรปุพื้นทีร่องรับการใช้สอยของศูนย์นันทนาการผูสู้งอายุ 

 
5.  วิเคราะห์ท่ีตั้งโครงการ 
 ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ส านักงานฝึกอบรมและพัฒนาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทยซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสวนวชิรเบญจทัศด้านฝั่งถนนก าแพงเพชร   โดยวิเคราะห์จาก
เกณฑ์ในการเลือกที่ตั้งโครงการที่พบว่ามีความสอดคล้องตามลักษณ์ความต้องการด้านกิจกรรม
นันทนาการ   ความต้องการของผู้สูงอายุ   การขยายตัวของจ านวนประชากรผู้สูงอายุสูงสู่     
“สังคมผู้สูงอายุ” ในปี 2547 ปีและสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ที่ต้องการให้
ผู้สูงอายุมีการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแบบยั่งยืน   ในขณะเดียวกันยังเป็น
การแก้ไขปัญหาช่องว่างทางวัฒนธรรม คือ ไม่แยกผู้สูงอายุออกจากวัยอื่นๆ 
 ทิศเหนือ ติดกับ   โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ (ด้านถนนก าแพงเพชร 2) 
 ทิศตะวันออก ติดกับ   มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์  
 ทิศใต ้  ติดกับ   สวนวชิรเบญจทัศ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ   ถนนก าแพงเพชร (ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ-หมอชิต) 
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ภาพที่ 42 แสดงที่ตั้งโครงการ 
 
ตารางที่ 45 แสดง SWOT  ANALYSIS ของที่ตั้งโครงการ 

จุดแข็ง 
S=Strengths 

จุดอ่อน 
W=Weaknesses 

โอกาส 
O=opportunities 

อุปสรรค 
T=Threats 

1.  ใกล้แหล่งชุมชนที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุ 
2.  ใกล้สวนวชิรเบญจทัศ 
3.  ใกล้ขนส่งมวลชน 
4 .   มี ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
พื้นฐาน 
5.  รองรับการขยายตัว
ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น
อนาคต 
6.  เป็นการลงทุนอย่าง
ยั่ ง ยื น ที่ ใ ห้ ผู้ สู ง อ า ยุ
ช่วยเหลือตนองได้ 

2.  พื้นทีของที่ดินเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผื่นผ้าท าให้ส่วนที่
เป็นหน้ากว้างติดกับถนนมี
ขนาดยาวก าลังดีแต่ความ
ลึกของพื้นที่ มี น้อยมาก
เ ม่ื อ อ อ ก แ บ บ ต้ อ ง
แ ก้ ปั ญ ห า เ รื่ อ ง พื้ น ที่
ให้บริการและข้อกฎหมาย 

1.  สามารถรองรับการ
ขยายตั วของ เ มืองสู่ บ ริ
มณฑลได้ 

1.  ต้นไม้ที่มีอยู่เดิมที่ต้อง
รักษ์ไว้ 
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 5.1 ระบบการสัญจร    
 จากการวิเคราะห์พื้นที่โครงการสามารถแบ่งระบบการสัญจรเข้า-ออกหลักของพื้นที่เป็น 
2 ทาง ดังนี้ 

1.  ระบบการสัญจรบริเวณถนนวิภาวดี 
 ข้อด ี   รูปแบบการมาโครงการสามารถพากันมาเป็นหมู่คณะหรือเป็นครอบครัวได้
เพราะมีกิจกรรมให้เลือกปฏิบัติหลายอย่าง   นอกจากนั้นผู้ที่อาศัยอยู่เขตปริมณฑล เช่น นนทบุรี   
ปทุมธานี   สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก   จากข้อมูลการสังเกตพบว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเมื่อ
จอดรถได้ก็จะแยกย้ายกันไปท ากิจกรรมที่ตนชอบโดยจะนัดหมายมาเจอกันตามเวลาก าหนด 
 ข้อเสีย   ทางสภาพถนนเป็นแบบ 2 ช่องทาง คือ ทางไป-ทางกลับ ท าให้มีปัญหา
การจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์เพราะมีโครงการที่ส าคัญหลายโครงการเช่น  หอ
จดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ   สวนรถไฟ   สวนวชิรเบญจทัศ  มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และ
โรงพยาบาลมิราเคิลออฟไลฟ์     
 2.  ระบบการสัญจรบริเวณถนนก าแพงเพชร 2 
 ถนนก าแพงเพชร 2 เช่ือมกับถนนก าแพงเพชร 1 ถนนรัชโยธินและวิภาวดีจึงท าให้
โครงการสามารถก าหนดทางเข้าออกโครงการได้ 2 จุด เพื่ออ านวยความสะดวกกับผู้สูงอายุที่เดินทาง
โดยรถเมล์ประจ าทางมา   ในขณะเดียวกันสามารถเปิดให้บริการกับรถยนต์เข้าโครงการได้ 
 

    
ทางเข้าโครงการฝัง่ถนนวิภาวดี 

  
ทางเขา้โครงการฝ่ังถนนก าแพงเพชร 

 
ภาพที่ 43 แสดงทางเข้าโครงการทางเข้าโครงการฝั่งถนนวิภาวดีและฝั่งถนนก าแพงเพชร 2 
 
 3.  ระบบการสัญจรระบบรถไฟฟูาและรถไฟใต้ดิน 
 ข้อดี   สามารถขนส่งจ านวนผู้โดยสารที่อยู่ ไกลหรืออยู่นอกเขตพื้นที่จตุจักร เช่น เขต
ลาดพร้าว   เขตบางซื่อหรือเขตคลองเตยมายังโครงการได้เร็วข้ึน 

ท่ีตั้งโครงการ 
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 ข้อเสีย   ระบบรถไฟฟูาน้ันยังต้องอาศัยการเดินเท้า   รถมอเตอร์ไซค์หรือรถแท็กซี่เพื่อ
เข้ามายังโครงการ   ดังนั้นแนวทางแก้ไขนั้นควรจัดเตรียมรถสองแถวว่ิงรับส่งฟรีส าหรับผู้ที่จะเข้ามา
ใช้บริการโครงการ   โดยแนวคิดน้ีสามารถท ารวมกับโครงการใกล้เคียงกันได้ 

   
ภาพที่ 44 แสดงเส้นทางการเดินทางโดยระบบรถไฟฟูาและรถไฟใต้ดินฝั่งถนนพหลโยธิน 
 
  4.  ระบบการสัญจรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 ข้อดี    มีรถประจ าทางหลายสายที่สามารถมาทางฝั่งถนนก าแพงเพชร 2  เช่น รถสาย 
3, 77, 136 และสายอื่นๆ เป็นต้น   เมื่อเดินลงจากรถสามารถเดินเท้าต่ออีก 10 เมตรซึ่งเป็น
ข้อบังคับทางกฎหมายก่อสร้างอาคาร   แต่ส าหรับผู้มีรถยนต์ส่วนตัวหรือแท็กซี่สามารถว่ิงเข้าจอด
ภายในโครงการได้เลย 
 ข้อเสีย  ระยะเดิน 10 เมตรก่อนถึงอาคารของโครงการนั้นอาจจะดูไกล   แต่ความเป็น
จริงผู้สูงอายุสามารถเดินได้อยู่   ซึ่งจากการเฝูาสังเกตและสอบถามสาเหตุได้พบว่า   “ตั้งใจจะมาก็ไม่
รู้สึกเหนื่อย”   “เป็นการออกก าลังกายในตัว”   ดังนั้นแนวทางแก้ไขคือให้บริการรถกอล์ฟฟรีกับ
ผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึน อีกช่องทางหนึ่ง   และมีนั่งพักเป็นช่วงๆ   มีหลังคาคลุมทางเดิน 
 5.2 สภาพมลภาวะ    
 เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ติดกับสวนวชิรเบญจทัศและภายในที่ตั้งโครงการเองมีต้นไม้
ขนาดกลางคือความสูง 3-4 เมตร อยู่จ านวนมาก   เสียง อากาศเป็นพิษหรือฝุุนละอองไม่มี
ผลกระทบ  
 5.3 ผลกระทบของแสงแดดและลม 
 

  
ภาพที่ 45 แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบของแสงแดดและลม 
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ตารางที่ 46 แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบของแสงแดดและลม 
 

เดือน ผลกระทบ แสงแดด ลม 
มี.ค.-มิ.ย. 
(ฤดูร้อน) 

ทิศทางดวงอาทิตย์ ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น   ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคมดวงอาทิตย์ ซ่ึงจะตั้ ง
ฉากกับพื้นโลกช่วงเที่ยงส่งผลให้
เวลาในการขึ้นลงของดวงอาทิตย์
ใ น ช่ ว ง น้ี ย า ว น า น ก ว่ า ป ก ติ   
โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนดวง
อาทิตย์จะขึ้นเวลา 5.30 น.และ 
ตกเวลา 18.30 

ลมจากอ่าวไทย เข้ าทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ท าให้ฝนตก
ชุก 

ผลกระทบกับตัวอาคาร โดยมากจะเกิดกับพื้นที่ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  
แสงแดดจะเอียงกระทบท าให้เกิด
ความร้อนในช่วง10.00-11.00 น. 
และ 13.30-15.30 น. 

กระแสลมมีเพียงร้อยละ 10
ของกระแสลมที่พัดผ่าน  ท าให้
เกิดความร้อนสูงการถ่ายเท
ความร้ อนน้อยส่ ง ผลให้ตั ว
โครงสร้างมีความร้อนมาก 

แนวทางแก้ไข การใช้กระจกกรองแสงและการติด
ม่านปรับแสงจะช่วยลดปริมาณ
ความร้อนเข้าสู่อาคารได้ 

ควรใช้วัสดุ ก้ันความร้อนช่วย
และอาคารควรมีการชายคาที่
ยาวเพื่อลดแรงลม 

ก.ค.-ต.ค. 
(ฤดูฝน) 

ทิศทางดวงอาทิตย์ ในเดือนสิงหาคมช่วงน้ีความร้อน
ไม่มากเท่าเดือนเมษายนเพราะ
แนวโคจรของดวงอาทิตย์อยู่ไกล
จากโลกมาก 

ก ร ะ แ ส ล ม จ ะ ม า ท า ง ทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน 

ผลกระทบกับตัวอาคาร ทิศเหนือและทิศใต้น้อยลงจนอยู่
ในแนวตั้งฉากมีผลกระทบไม่มาก 

จะเกิดกับโครงการด้านทิศใต้
และทิศตะวันตกของพื้นที่ 

แนวทางแก้ไข การใช้กระจกกรองแสงและการติด
ม่านปรับแสงจะช่วยลดปริมาณ
ความร้อนเข้าสู่อาคารได้ 

ต้อง มีการดู แลในเรื่ องการ
ระบายน้ าฝนจากที่สูงไม่ให้น้ า
ขัง 

พย.-กพ. 
(ฤดูหนาว) 

 
 

ทิศทางดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์จะเอียงไปทางใต้มาก
ขึ้นและมากที่สุดในเดือนธันวาคม  
หลั งจาก น้ันแนวโคจร ก็กลับสู่
แนวตั้งฉากในปลายเดือนเมษายน 
หมุนเวียนไปทุกปี 

กระแสลมจากทะเลจีนจะพัด
น าความแหงแล้ง   อากาศจะ
หนาว 
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ตารางที่ 45 แสดงตารางการวิเคราะห์ผลกระทบของแสงแดดและลม (ต่อ) 
 

เดือน ผลกระทบ แสงแดด ลม 
 ผลกระทบกับตัวอาคาร 

 
แสงแดดจะมากขึ้นเรื่อยๆในทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตก
เฉียงใต้  เฉพาะกลางเดือน 
ธันวาคม แต่ช่วงน้ีค่อนข้างจะเย็น
สบาย 

ควรระวังวัสดุที่บางเบา เช่น 
กร ะ จก ค วร มี กา ร ค า น ว ณ
แรงลม 
 

แนวทางแก้ไข ทางด้านทิศตะวันออก  ทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือสามารถการ
ใช้เงาของร่มไม้จะท าให้ร่มรื่น 

เน่ืองจากเป็นอาคารชั้นเดียวจึง
ไม่มีผลกระทบมากนัก 

 
6.  วิเคราะห์บริบทโดยรอบพ้ืนท่ีตั้งโครงการ 
 เนื่องจากถนนที่ว่ิงภายในโครงการนั้นมีสภาพที่ดีอยู่แล้วขาดแต่การตกแต่งหรือปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียงเรียบร้อย  โดยสิ่งที่ควรจัดระเบียบมีดังนี้ 

1.  การก าหนดวิธีเข้าออกโครงการ  
2.  การก าหนดที่จอดรถภายในโครงการ 
3.  ทางเดินภายในโครงส าหรับผู้สูงอายุ 

 

  
ภาพที่ 46 แสดงบริเวณที่ต้องปรับปรงุภูมิทัศน์รอบโครงการ 
 

4.  สภาพเดิมของที่ตั้งโครงการนั้นมีจ านวนต้นไม้ปลูกกระจายกันอยู่มาก   ท าให้เป็น
อุปสรรคการจัดพื้นที่ใช้สอย   ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาต้นไม้ที่ข้ึนกระจายอยู่นั้นโดยการขยับ
บางส่วนและคงที่เดิมบางส่วนปรับเป็นร่มไม้บังแสงแดดเข้าอาคาร   ทั้งนี้ทุกต้นยังคงอยู่ในโครงการ 

 

  
ภาพที่ 47 แสดงต าแหน่งต้นไม้ตามสภาพเดิม 
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ตารางที่ 47 แสดงจ านวนต้นไม้เดิมของโครงการ 
 

รูปภาพ สัญลักษณ์ ชื่อต้นไม้ ขนาด ความสูง จ านวน หมายเหตุ 

 
 

จามจุรี 

2 1 1 

ออกดอกระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม/

สูงประมาณ 20 เมตร 

4 2.5 1 
4 3.5 1 
6 3 2 
8 3 1 
12 4.5 1 

  
ตะแบก 

3 2.5 10 

ออกดอก ธันวาคม/สูง
ประมาณ 15 - 30 เมตร 

4 2.5 1 
4 3 2 
4 4.5 1 
5 2.5 2 
5 3 1 

  
โพธ์ิ 

5 3.5 1 ผลัดใบระยะสั้น/สูง
ประมาณ 20-30 เมตร 10 5 1 

  
ไทร 

3 2.5 3 
สูงประมาณ 20 เมตร 

12 3.5 2 

  
พญาไร้ใบ 2.5 2 1  

  
มะยม 2 1 1 ผลัดใบบ่อย 

 
 

หูกวาง 
7 2.5 2 

 
10 3.5 1 

  
นนทรี 5 2.5 1  

  
นกยูง 8 4.5 3  
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บทท่ี 5 

การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบโครงการ 
 

1.  กระบวนการแปรรูปสู่การออกแบบ 
  จากการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ และน าผลมาสังเคราะห์เพื่อแปรรูปสู่งานออกแบบตกแต่ง
ภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุภายใต ้Key word "เรียงร้อยสิ่งเบาให้ลอยอย่างสมดุล" สามารถ
อธิบายข้ันตอนการออกแบบในงานวิจัยไดด้ังนี ้
  1.  Flowchart  แสดงผังข้ันตอนการท างานของ Function ที่ได้จาก program จากบทที่ 
4 โดยมีสัญลักษณ์ลูกศรที่แสดงที่ละข้ันตอนของการเข้าใช้บริการ   ซึ่งการแบ่งเช่นน้ีเพื่อให้สะดวกใน
การวางผังโครงการที่แยกส่วนการให้บริการชัดเจนและมีความใกล้เคียงกับวิธีการใช้งานจริง คือ 
ลูกศรสีเขียวหมายถึงเส้นทางหรือข้ันตอนของผู้รับบริการ   ส่วนลูกศรสีแดงหมายถึงเส้นทางหรือ
ข้ันตอนของผู้ให้บริการ   ในขณะเดียวกันการแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วน Public, 
Semi-Private, Private, Service  เพื่อล าดับการเข้าถึงส่วนต่างๆ ดังภาพที่ 48  
 

  
ภาพที่ 48 แสดงแนวความคิดในการวางผงัข้ันตอนการท างานของ Function 
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 2.  Bubble  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ออกแบบทราบขนาดภาพรวมของพื้นที่ในการ
ออกแบบและเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ Flowchart ก่อนลงวางต าแหน่งผังบริเวณใช้งาน
จริง  ซึ่งวิธีการร่าง Bubble นั้นเป็นแบบเช่ือมโยง (Linked) Function ต่างๆ ไปตามล าดับเส้นทาง 
Flowchart และครอบคลุมเนื้อที่จ ากัดของท าเลที่ตั้งโครงการ 
 

  
ภาพที่ 49 แสดง Bubble แบบเช่ือมโยง (Linked) 
 
 3.  Theme การเรียงสอย คือการน า Character ของเครื่องแขวนดอกไม้สดในเรื่องการ
ท าลายซ้ าๆ กันเกิดเป็นเส้นที่มีลักษณะเฉพาะ   ลายที่ซ้ าๆ กันขนาดเล็กมีความสมดุลกันกับลายใหญ่
ที่เน้นตรงมุม   การร้อยต่อด้วยเส้นด้ายที่มีน้ าหนักเบาแต่มีความแข็งแรง   ลักษณะการใช้งานโดย
การแขวนลอยที่ต้องมีความสมดุล   ทั้งหมดนี้เป็นใช้เกณฑ์ (Criteria) การออกแบบภาพลักษณ์
อาคารภายนอกสู่งานตกแต่งภายในโดยค านึงถึงลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุ   ดังนั้นการเรียงสอย
กลุ่มอาคารเข้าด้วยเน้นความส าคัญของการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้เกิดเอกภาพ (Unity) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านรูปทรงให้กลมกลืนกันจนเกิดเป็นเอกภาพและกลมกลืนกับสภาพแวดลอ้ม
ข้างเคียง  
 

  
ภาพที่ 50 แสดง Theme เครื่องแขวนดอกไมส้ดและความต้องการของผูสู้งอายุ 
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 4.  Function และ zoning จากบทที่ 4 ที่แสดงข้ันตอนในรูปแบบตารางนั้นน ามาสู่การ
แปรรูปโดยวิธีสังเคราะห์ซึ่งมี Theme การเรียงสอยจาก Character ของเครื่องแขวนดอกไม้สด   ซึ่ง
ข้ันตอนนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ (Criteria) คุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุเข้ารวมด้วย เช่น 
ความปลอดภัย   จ าง่าย   มีอิสระในการท ากิจกรรม   เกณฑ์ที่ตั้งโครงการ เช่น ทิศทางสายลมและ
แสงแดด   เกณฑ์ข้อกฎหมายอาคาร เช่น ระยะถอยร่นของอาคารที่ติดกับถนนสาธารณะ   
มาตราฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและข้อบังคับห้องน้ าสาธารณะ   จ านวนที่จอดรถ   เกณฑ์ด้าน
บริบท (Context) สภาพแวดล้อม เช่น การจัดระเบียบต้นไม้ที่มีอยู่เดิม   การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่
ติดกับสวนสาธารณะ   เกณฑ์ประเภทกิจกรรมจากผลวิเคราะห์ข้อมูลจากบทที่ 4 ให้สัมพันธ์กับ 
Flowchart เช่น ห้องออกก าลังกายควรอยู่ใกล้กับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า   มุมกิจกรรมกลุ่มการเรียงร้อย
ต้องการสมาธิในการฟังควรเป็นที่มีบริเวณปิด   มุมกิจกรรมอบรมควรมีส่วนเตรียมอาหารเละ
เครื่องดื่ม   ห้องพยาบาลควรอยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกเพื่อสะดวกในการรับส่งข้ึนรถไปยังโรงพยาบาล   
ที่ส าคัญต้องเป็นต าแหน่งที่ผู้ใช้บริการท่านอื่นไม่เห็นชัดหรือท าให้ตกใจได้   เกณฑ์การวางต าแหน่ง
ระบบต่างๆ เช่น ระบบประปา   แอร์   ห้องไฟฟ้า   เกณฑ์ความคุมค่าและประหยัดการลงทุน เช่น 
การใช้ประโยชน์จากต้นไม้เดิมที่น ามาเป็นแนวกั้นอาณาเขตด้านติดกับถนนสาธารณะกับตัวอาคาร   
การใช้ต้นไม้เป็นร่มเงาของมุมกิจกรรมเรียงร้อยลมหายใจ 
  5.  Master  Plan เมื่อลงรายละเอียดของ Function แล้วนั้น Master  Plan จะแสดง
ต าแหน่งต่างๆ ทั้งหมดของโครงการ เช่น ระบบการสัญจร (Circulation   System) ได้แก่ บันได   
ทางลาด   ซึ่งการก าหนดส่วนน้ีมีผลต่อรูปร่างและรูปทรงของอาคารเป็นอย่างมากคือต้องมีความ
สอดคล้องกับ Key word "เรียงร้อยสิ่งเบาให้ลอยอย่างสมดุล" โดยมี Theme การเรียงสอยซึ่งใช้ 
Character ของเครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นส่วยหนึ่งในการออกแบบ   ระบบของที่ว่าง (Spatial   
System) ได้แก่ องค์ประกอบของความต้องการเนื้อที่ใช้สอยจากการวิเคราะห์บทที่ 4   ที่ว่างใน
ลักษณะของปริมาตรก็ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ Key word เช่นกัน   ระบบโครงสร้าง 
(Structural   System) ได้แก่ ตาราง (Grid) ของเสาหรือโครงสร้างที่รับน้ าหนัก   ในส่วนนี้ผู้วิจัย
ออกแบบโครงสร้างก าหนดให้เสาบ้างต้นโชว์ Design ให้บางเบาสอดคล้องกับ Concept และมี
ความแข็งแรงโดยใช้เหล็กฉาก (Equal Angle) เช่ือมกับเหล็กเส้นกลมเป็นการเพิ่มแรงรับของคาน
รับหลังคา   ส่วนช่วงเสาที่มีความยาวมากกว่า 5 เมตร ใช้โครงเหล็กถักเป็นคานเช่ือมกับเสารับ
หลังคา   สุดท้ายคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ต้องค านึงถึงในแง่ที่ว่างล้อมรอบและความต่อเนื่องของ
อาคารนี้โดยใช้หลักจิตวิทยาของการเปิดพื้นที่เพื่อไม่ให้รู้สึกเป็นทางการมากไปเพราะผู้สูงอายุ
มักจะมีความเกรงใจหรือเคารพกับสถานที่คือไม่กล้าที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมถ้าไม่รู้จักใครมาก่อน   
จึงเปิดโล่งสามารถเข้ามานั่งเล่นพักผ่อนได้ซึ่งก าหนดต าแหน่งเดียวกับมุมนั่งสมาธิเป็นการ
ออกแบบพื้นที่แบบยืดหยุ่นจากตารางกิจกรรมประจ าวันของโครงการ 
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  6.  Design รูปลักษณ์อาคารภายใต้ Key word "เรียงร้อยสิ่งเบาให้ลอยอย่างสมดุล" โดยมี 
Theme การเรียงสอยซึ่งใช้ Character ของเครื่องแขวนดอกไม้สดนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการแก้ปัญหา
บริบทของสภาพแวดล้อมเดิม เช่น ทางเข้าหลักอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งรับแดดตั้งแต่บ่ายการท าร่มเงา
ของหลังคาสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงอาคารได้   รวมทั้งการเลือกในวัสดุที่กันความร้อนประเภท
ฟิล์มติดต้ังที่กระจก   หลังคาที่จอดรถและทางเดินก็สามารถช่วยลดความร้อนได้เช่นกัน 
 

  
ภาพที่ 57 แสดงการแก้ปญัหาทางเข้าหลักโดยท าหลังคาตามทางเดินและทีจ่อดรถ 
 

  
ภาพที่ 58 แสดงการแก้ปัญหาโดยเพิ่มบ่อสระน้ าพุให้ความรู้สึกผ่อนคลายความร้อน 
 

  
ภาพที่ 59 แสดงการแก้ปัญหาขอบเขตพื้นที่โครงการโดยการยกระดับพื้นสูง 30 ซม.จากระดับพื้น
ภายในสวนวชิรเบญจทัศและเช่ือมต่อโดยทางลาดในอัตราส่วน 1:12 ของความสูง 
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ภาพที่ 60 แสดงสัญลักษณ์ที่จอดรถและระดับพื้นของโครงการ 
 
  7.  Model  Architecture ท าเพื่อให้เข้าใจ Spatial ที่เกิดข้ึนว่าสอดคล้องกับเกณฑ์ต่างๆ 
ในการออกแบบหรือไม่และตอบสนอง Concept "เรียงร้อยสิ่งเบาให้ลอยอย่างสมดุล"  
 

 

  
ภาพที่ 61 แสดง Model  Architecture รูปลักษณ์อาคารช้ัน 1 และช้ัน 2 

+0.15 ซม. 

+0.30 ซม. 

 
รูปแบบพื้นทางเดิน 

ต าแหน่งต้นไม้เดิม 

 
รูปแบบหลังคา 
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ภาพที่ 62 แสดงรายละเอียด Model  Architecture รูปลักษณ์อาคาร  

ซุ้มท าเพือ่ซอ้นงาน
ท่อแอร์ 

ราวจับทางข้ึน-ลง
ต่างระดับ 

ราวจับทางข้ึน-ลง
ต่างระดับ 

Design เสารับ
โครงสร้างหลังคาให้

ให้ความรู้เบาแต่
แข็งแรงโดยวิธีการ 
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  8.  Design มุมอ่านหนังสือนอกเวลาและมุมฟังเพลงมี Theme เครื่องแขวนดอกไม้สดใน
บรรยากาศแบบไทย คือ Ornament มากแบบแต่ไม่ลายตาผู้สูงอายุ   เพราะส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้
แบ่งเป็นส่วนโถงติดต่อและต้อนรับผู้ใช้บริการที่มีสาเหตุมาจากพื้นที่ รวมโครงการในแนวราบมีอยู่
อย่างจ ากัดจึงต้องการสร้างความยึดหยุ่นของพื้นที่ท ากิจกรรมและจากการวิเคราะห์ของบทที่ 4 ที่
ผู้สูงอายุต้องการความปลอดภัยทางด้านจิตใจแก้ปัญหาโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม   Character ในเรื่อง
ร้อยดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นการต่อดอกต่อลาย (Join) ใช้แนวคิดนี้กับผนังตกแต่งทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารและฝ้าลายไม่หนักเกินไปจนผู้สูงอายุเห็นแล้วลายตา   สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการ
ออกแบบทุกครั้งของการ Design คือเพื่อผู้สูงอายุต้องการความชัดเจนในการจ าง่าย   ประสานกับ
คุณลักษณะของความเบาลอยเมื่อร้อยเรียงเป็นเครื่องแขวนดอกไม้สดซึ่งในส่วนนี้น ามาใช้กับเครื่อง
เรือนที่ดูเบาสบายแต่มีความแข็งแรงเพื่อให้ผู้สูงอายุเกาะจับพยุงตัวเองในบ้างครั้ง   การเลือกสีนั้นมา
จากข้อมูลในการวิเคราะห์เช่นกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดเอกภาพ (Unity) จึงใช้โทนสีของไม้
เป็นตัวคุมบรรยากาศแบบไทยๆ ส่วนสีเฟอร์นิเจอร์มาจากสีธรรมชาติของใบไม้   ดอกไม้ 
 

  
ภาพที่ 63 แสดง Theme มุมอ่านหนงัสอืนอกเวลาและมุมฟังเพลง 
 

  
ภาพที่ 64 แสดงต าแหนง่เครือ่งเรือน  ฝ้าและไฟมุมอ่านหนงัสือนอกเวลาและมมุฟังเพลง 
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ภาพที่ 65 แสดงแบบ CIRCUIT และ PATTERN  FLOOR  PLANมุมอ่านหนังสือนอกเวลาและมุมฟัง
เพลง 
 

  
ภาพที่ 66 แสดงแบบขยายมุมอ่านหนังสือนอกเวลาและมมุฟังเพลง 
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ภาพที่ 67 แสดงมมุกลอ้งที่ 1 มุมอ่านหนังสือนอกเวลาและมุมฟังเพลง  

 

  
ภาพที่ 68 แสดงมมุกลอ้งที่ 2 มุมอ่านหนังสือนอกเวลาและมุมฟังเพลง   
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 9.  Design มุมกิจรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องเล่นโดยมี Theme เครื่องแขวนดอกไม้
สดในบรรยากาศเบาสบาย คือ มี Ornament ไม่มากเกินไปและข้อก าหนดในการออกแบบมุมนี้อีก
อย่างนั้นคือคงต้นไม้บ้างต้นไว้เพื่อเสริม Theme   การเลือกใช้วัสดุค านึงถึงเส้นแนวราบที่มี Texture 
ในตัวให้ความรู้สึกมั่งคงปลอดภัยและแนวคิดเรื่องลายที่โค้งมนจากการดัดผิว Material  เพิ่มความ
เบาด้วยการยกหินให้ลอยทับกระจกใส   ส าหรับโครงสร้างอาคารโชว์เหล็กถักที่มีแนวคิดจากเครื่อง
แขวนดอกไม้สดเช่นกัน 
 

  
ภาพที่ 69 แสดง Theme มุมกิจรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องเล่น 
 

  
ภาพที่ 70 แสดงต าแหนง่เครือ่งเรือน  ฝ้าและไฟมุมกิจรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องเล่น 
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ภาพที่ 71 แสดงแบบ CIRCUIT และ PATTERN  FLOOR  PLAN มุมกิจรรมการออกก าลังกายด้วย
เครื่องเล่น 
 

  
ภาพที่ 72 แสดงแบบขยายมุมกจิรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องเล่น 
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ภาพที่ 73 แสดงมมุกลอ้งที่ 1 มุมกจิรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องเล่น 
 

  
ภาพที่ 74 แสดงมมุกลอ้งที่ 2 มุมกจิรรมการออกก าลังกายด้วยเครื่องเล่น 
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  10.  Design มุมกิจกรรมกลุ่มการเรียงร้อยโดยมี Theme เครื่องแขวนดอกไม้สดใน
บรรยากาศสว่างสดใสและส่งเสริมการเรื่องรู้ คือ มี Ornament ของเครื่องแขวนดอกไม้สดไม่มาก
เกินไป   มีแสงสว่างที่เพียงพอกับการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ   และที่ส าคัญคือโทนสีส่งเสริมการ
เรียนรู้   ส าหรับ Material ได้เลือกใช้ Glass Colour Cote ในการตกแต่งเพื่อท าให้ห้องสว่างและ
หรูหร่า   การใช้เส้นสแตนเลสเงาที่ฝ้าเพื่อแสดง Character ด้านกายภาพรวมทั้งช้ันวางของที่แขวน
จากฝ้า 
 

  
ภาพที่ 75 แสดง Theme มุมกิจกรรมกลุ่มการเรียงร้อย 
 

  
ภาพที่ 76 แสดงต าแหนง่เครือ่งเรือน  ฝ้าและไฟมุมกิจกรรมกลุ่มการเรียงร้อย 
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ภาพที่ 77 แสดงแบบ CIRCUIT และ PATTERN  FLOOR  PLAN มุมกิจกรรมกลุ่มการเรียงร้อย 
 

  
ภาพที่ 78 แสดงแบบขยายมุมกจิกรรมกลุ่มการเรียงร้อย 
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ภาพที่ 79 แสดงมมุกลอ้งที่ 1 มุมกจิกรรมกลุ่มการเรียงร้อย 
 

  
ภาพที่ 80 แสดงมมุกลอ้งที่ 2 มุมกจิกรรมกลุ่มการเรียงร้อย 
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 11.  Design มุมกิจกรรมอบรมโดยมี Theme เครื่องแขวนดอกไม้สดในบรรยากาศสงบ
หรูหร่าและละมุมละไมยกับผู้สูงอายุคือ มี Ornament ของเครื่องแขวนดอกไม้สดในส่วนลายที่
ท าซ้ าๆ Pattern ลายที่เล็กส่งเสริมลายใหญ่ท าให้ดูหรูหร่าและสมดุลในเรื่องน้ าหนักของลาย  
Material ได้เลือกใช้คือ โลหะท าสีทองรมด า   เน้นด้วยปิดแผ่นทองค าเปลวและสีไม้วอลนัท   ผนัง
ด้านหน้าออกแบบให้เขียนปากกาไวท์บอร์ดทับบนกระจกได้ด้วย Glass Colour Cote ขาว ส่วนผนัง
อีกด้านของห้องใช้หนังเทียมสีชมพูหุ้มฟองน้ าเพื่อซับเสียงซึ่งมีแนวคิดมาจากทิศทางการร้อยลาย 
 

  
ภาพที่ 81 แสดง Theme มุมกิจกรรมอบรม 
 

  
ภาพที่ 82 แสดงต าแหน่งเครือ่งเรือน  ฝ้าและไฟมุมกิจกรรมอบรม 
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ภาพที่ 83 แสดงแบบ CIRCUIT และ PATTERN  FLOOR  PLAN มุมกิจกรรมอบรม 
 

  
ภาพที่ 84 แสดงแบบขยายมุมกจิกรรมอบรม 
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ภาพที่ 85 แสดงมมุกลอ้งที่ 1 มุมกจิกรรมอบรม 
 

  
ภาพที่ 86 แสดงมมุกลอ้งที่ 2 มุมกจิกรรมอบรม 
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  12.  Design มุมกิจกรรมเรียงร้อยลมหายใจโดยมี Theme เครื่องแขวนดอกไม้สดใน
บรรยากาศสงบร่มรื่น   เป็นกิจกรรมในสวนต้นไม้ของโครงการ คือ มี Ornament ของเครื่องแขวน
ดอกไม้สดในส่วนลายที่ท าซ้ าๆ Pattern เกิดเป็นจังหวะ Rhythm เป็นตัวกั้นแบ่งส่วนพื้นที่   ใช้ 
Character ด้านกายภาพเรื่องแขวนลอยอย่างสมดุลและมีนัยยะที่ว่าง   ความสมดุลที่สร้างข้ึนใน
บรรยากาศให้คือความสมดุลของธาตุคือ มีต้นไม้ที่ข้ึนในที่พื้นดินของโครงการเปรียบเป็น ดินและไม้   
ไฟและลมคือแสงแดดและอากาศตามธรรมชาติที่จัดกิจกรรมนัง่สมาธิในสวน   การท าผนังน้ าตกเพิ่ม
เพื่อเสริม Theme จึงเกิดเป็นนัยยะของที่ว่างที่ท ากิจกรรมยามว่างของผู้สูงอายุ 
 

  
ภาพที่ 87 แสดง Theme มุมกิจกรรมเรียงร้อยลมหายใจ 
 

  
ภาพที่ 88 แสดงต าแหนง่เครือ่งเรือน  ฝ้าและไฟมุมกิจกรรมเรียงร้อยลมหายใจ  
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ภาพที่ 89 แสดงแบบ CIRCUIT และ PATTERN  FLOOR  PLAN มุมกิจกรรมเรียงร้อยลมหายใจ 
 

  
ภาพที่ 90 แสดงแบบขยายมุมกจิกรรมเรียงร้อยลมหายใจ 
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ภาพที่ 91 แสดงมมุกลอ้งที่ 1 มุมกจิกรรมเรียงร้อยลมหายใจ 
 

  
ภาพที่ 92 แสดงมมุกลอ้งที่ 2 มุมกจิกรรมเรียงร้อยลมหายใจ 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปอภิปรายผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ   
  1.1 อภิปรายผล 
  การอภิปรายผลโดยแปลผลข้อค้นพบจากวัตถุประสงค์การวิจัยในลักษณะตีความและ
ประเมินผลเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบวัตถุประสงค์
กับสมมติฐานการวิจัยอยู่ 4 ประการคือ ศึกษาอะไร   ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร   เหตุผลที่ได้จึงเป็น
เช่นน้ัน   ยืนยันผลที่ได้อย่างไร 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สด   ผลที่ได้การท าเครื่องแขวนดอกไม้สด
เกิดข้ึนจากความเช่ือ   ความศรัทธาของผู้สร้าง   ความงามเกิดจากการแขวนลอยอย่างสมดุลของ
น้ าหนักซ้ายขวาที่เท่ากันด้วยเส้นด้ายที่มีความเบาบางและความสมดุลของลายที่ต่อเนื่องจากการ
เรียงซ้ าๆ กัน   จัดเป็นภูมิปัญญาการเรียงร้อยดอกไม้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านนันทนาการซึ่ง
แฝงแนวคิดเรื่องคุณค่าในตนเองเรื่องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์   จึงอุปมาอุปมัยได้ว่ากิจกรรม
นันทนาการท าให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุลและมีสุข   ดังนั้นข้อค้นพบที่ได้มีความสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยโดยผ่านกระบวนการวิจัย เช่น การทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพ   ประวัติความเป็นมา   แนวคิดและภูมิปัญญามาวิเคราะห์ผล 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุ   ผลที่ได้มาจาก
ข้อมูลเช่ือมโยงตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ กลุ่มเป้าหมายเพื่อหาคุณลักษณะและความต้องการด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่งผลต่อการวิเคราะห์โปรมแกรมการออกแบบตกแต่งภา ยในศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุ   นอกจากนั้นผลของการศึกษากลุ่มเป้าหมายยังเช่ือมโยงสู่การวิเคราะห์
บริบทของท าเลที่ตั้งโครงการ   วิเคราะห์การบริหารโครงการ   น าผลการวิเคราะห์มาแปรรูปโดยการ
สังเคราะห์เป็นงานออกแบบ   ดังนั้นข้อค้นพบที่ได้มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยคิดเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละเพื่อหาความความต้องการทางกิจกรรม
นันทนาการของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์กับเครื่องแขวนดอกไม้สด   ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ทราบโอกาสที่ถูกเลือก จากจ านวนผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร   สุ่มเลือกผู้สูงอายุจ านวน 10 คน   
ประเด็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างประเภทปลายเปิด   แบ่งเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การศึกษา
ออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ประเด็นค าถามจากเรื่องเครื่องแขวนดอกไม้สด  2) ประเด็นค าถามจากเรื่อง
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คุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุ   3) ประเด็นค าถามจากเรื่องศูนย์นันทนาการของ
ผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุกรณีศึกษา 
“ศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุวชิรเบญจทัศ”  ผลที่ได้จากการอุปมาอุปมัยเครื่องแขวนดอกไม้สด
ผ่านกระบวนการวิจัยน าสู่ประเด็นแนวความคิดในการออกแบบ คือ "เรียงร้อยสิ่งบางเบาให้สมดุล" 
ดังนั้นข้อค้นพบที่ได้มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยโดยโครงการตั้งอยู่ติดกับสวนวชิรเบญจ
ทัศ   ให้บริการผู้กับผู้สูงอายุหลังเกษียณ 60 ปี ที่สามารถพึ่งตนเองได้อยู่   โปรมแกรมการให้บริการ
ของศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุประกอบไปด้วย   การให้บริการการออกก าลังกายด้วยเครื่องเล่น   มุม
อ่านหนังสือ   มุมกิจกรรมเรียงร้อย   มุมสัมมนา-อบรมและมุมเรียงร้อยลมหายใจ 

1.2 ข้อเสนอแนะ 
เชิงวิชาการ 
1.  ประเด็ดข้อมูลที่ได้มาจากการทบวรรณกรรมนั้นมักแยกส่วนกันท า   ดังนั้นการท าวิจัย

จึงต้องมีแหล่งข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนถึงความเช่ือมโยงให้เป็นองค์รวมเดียวกัน 
2.  ประเด็ดการคิดเชิงอุปมาอุปไมยหรือการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อศึกษาวัฒนธรรมเป็น

เทคนิควิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ท างานได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของงานออกแบบตกแต่งภายใน   งาน
ศิลปะไม่มีถูก   ไม่มีผิด   

3.  ประเด็ดการออกแบบส าหรับผู้สูงอายุนั้นมีข้อก าหนดมากมายๆ ที่ชัดเจน   แต่จาก
การศึกษาพบว่าส่วนหนึ่งของผู้ที่พึ่งจะอายุ 60 มักจะไม่เข้าใช้บริการศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุเพราะ
ยังไม่อย่างแก่   ดังนั้นอาคารควรเป็นแบบเปิดพื้นที่เพื่อให้โอกาสท าความคุ้นเคยกับสถานที่ก่อน 

เชิงนโยบาย 
1.  ภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้านสถานที่ท ากิจกรรมในลักษณะพื้นที่เปิด เช่น 

สวนสาธารณะ   จากการท าวิจัยพบว่าในบ้างชุมชนมีสถานที่อยู่แล้วแต่ไม่มีคนเข้าไปใช้งานเพราะ
เวลาว่างไม่ตรงกันท าให้ไปใช้บริการไม่ทันหรืออายเพื่อนบ้านด้วยกันที่เห็นตนเองท ากิจกรรมอยู่   
การสนับสนุนจัดต้ังที่สวนสาธารณะยังมีประโยชน์ทั้งเปิดโอกาสพบปะสังสรรค์คนวัยเดียวกันและคน
ต่างวัย   มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   และสามารถท ากิจกรรมครัวครอบได้ 

2.  ภาครัฐควรส่งเสริมให้ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุมากกว่าการสร้างบ้านพักคนชรา เช่น 
สนับสนุนการท ากิจกรรมครอบครัว   สนับสนุนการท ากิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น 

2.3 สรุป 
เครื่องแขวนดอกไม้สดใช้เป็นสื่อแสดงถึงความสมดุลด้านนันทนาการ   สามารถเช่ือมโยงสู่

ศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุได้โดยมีแนวคิดเรื่อง  "เรียงร้อยร้อยสิ่งเบาให้ลอยอย่างสมดุล"  ใช้วิธี
เปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางในช่วงหลังเกษียณและยังมีความต้องการร่วมกิจกรรม   
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โดยผู้วิจัยค้นพบวิธีการจัดล าดับพื้นที่ให้บริการนันทนาการให้กับผู้สูงอายุควรเริ่มจากร่างกายหรือ
โครงสร้างของเครื่องแขวน   ล าดับความส าคัญต่อมาคืออารมณ์และพัฒนาส่งผลต่อสังคมหรือ
ส่วนประกอบของเครื่องแขวนดอกไม้สด   สภาพแวดล้อมที่สวยงามจากการสังเคราะห์งานวิจัย
สามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่ดีข้ึนและมีความศรัทธาที่จะท ากิจกรรมนันทนาการ
ต่อไปเพราะเช่ือว่าจะท าให้ชีวิตดีข้ึนคือ   ให้มีจิตที่เบาและรักษ์ให้สมดุลอยู่เช่นน้ีในสภาวะร่างกายที่
สมบูรณ์เป็นการพัฒนาแบบยั่นยืน 
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ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน.” คณะ
ครุศาสตร์.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

อารี   สุทธิพันธ์ุ.  (2536).  “ปุจฉา-วิสัชนา: ทัศนศิลป์.” วารสารศิลปกรรมศาสตร์  1, (2 กรกฏาคม-

ธันวาคม): 41-45. 
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1.อาชีพตัดผม          2.อาชีพข้าราชการ      3.อาชีพเช่าพระ          4.แม่บ้าน                 5.อาชีพขายดอกไม้ 

 
 6.อาชีพเสริมสวย     7.อาชีพขายอาหาร    8.อาชีพขายเครื่องเขียน  9.อาชีพรปภ.หอพัก  10.อาชีพทันตแพทย์ 
 
ภาพที่ 93 แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 60 ปี จากหลากหลายอาชีพ   โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทราบโอกาสที่ถูกเลือก (probabilistic  sampling) 
 
 1.  คุณประเวศ   เกศพรรณ   อายุ 67 ปี นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ รับจ้างตัดผม  เรียน
จบ ม. 3 สถานะภาพสมรส  เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามีประโยชน์อย่างไรก็
ตอบว่า "ดูแล้วท าให้รู้ซึ้งถึงความสวยงาม"   แล้วเขานิยมกันเมื่อไรทราบไม่ค่ะ "ไม่ทราบนะ"   เคย
เห็นที่ไหน "ตามวัดตามบ้าน"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวนดอกไม้สดดีค่ะ "สีตามเดิมที่เขา
คิดกันนั้นละดีแล้ว"   มองเครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "สวยดีนะ รู้สึกว่าท าได้ยาก 
สะดุดตา"   แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถามด้านความต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุก็ได้ตอบว่า "ก็ไม่ได้
ท าอะไรล่ะนะ จะเป็นน่ังเล่นพักผ่อนเสียมากกว่า   คงไม่ใช่ในแนวใช้สมอง เช่น หมากรุก ปวดหัว หัว
จะระเบิด น่าจะเป็นในแนวทางเดินชมบรรยากาศหรือลู่ว่ิง"    ต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาใด
ค่ะ "ช่วงเย็นๆ แดดร่มลมตก   วันเสาร์ อาทิตย์หรือวันที่มีเวลาว่างก็ได้ " ต้องการความรู้เรื่องอะไร
เพื่อหารายได้ค่ะ "อยากให้ส่งเสริมอาชีพทุกอย่าง มันดีทุกอย่างถ้าตั้งใจท า "   ศูนย์ฯควรเปิด
ให้บริการกี่โมง-ปิดกี่โมง "น่าจะเป็นตอนเช้า  ตั้งแต่ ตีห้า"   ต้องการความปลอดภัยด้านใดภายใน
ศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ "คนที่เข้ามาก็มีหลายแบบนะครับ ถ้ามีกล้องวงจรปิดก็ดี   วัสดุอะไรก็
ได้ที่เดินไม่ลื่น"   มักไปร่วมกิจกรรมยามว่างกับใคร "เพื่อนฝูง"   กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่าน "ประมาณ 
4-5 ท่านก็พอ"   ไปร่วมกิจกรรมด้วยวิธีใด "นั่งรถเมล์"    อาคารให้บริการควรสูงกี่ช้ัน "สูงสัก 2 ช้ัน
จะมีพัดลม หรือแอร์ก็ได้"    สีอาคารควรเป็น "สีเดียวกันเพื่อความสวยงามและไม่ท าให้รู้สึกมึนงง"   
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บรรยากาศของศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร "ก็น่าจะสะอาดหน่อย"   ควรตั้งที่ไหน 
"เป็นพวก โรงพยาบาล สวนสาธารณ ก็แล้วแต่สะดวก" 

2.  คุณทองดี   ศิริคม   อายุ 60 ปี นับถือศาสนาพุทธ อาชีพข้าราชการ ( ต่ออายุ )  
เรียนจบ ประถมเบื้องต้น   สถานะภาพสมรส  เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามี
ประโยชน์อย่างไรก็ตอบว่า "ดูแล้วท าให้รู้ซึ้งถึงความสวยงาม   สบายใจ"   แล้วเขานิยมกันเมื่อไร
ทราบไม่ค่ะ "สมัยก่อนเห็นเยอะนะ"   เคยเห็นที่ไหน "งานใหญ่ๆตามวัง   ใช้ในงานมงคลต่างๆ   เป็น
งานฝีมือ"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวนดอกไม้สดดีค่ะ "เด่นก็ขาว   ชมพู   แต่ดูแล้วก็สวย
ทุกสี"   มองเครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "สวยมาก   ชอบมากเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เจอ"   
แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถามด้านความต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุ ก็ได้ตอบว่า "เดินเล่น   
พักผ่อน"    ต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาใดค่ะ "ก็ช่วงเช้าๆ ช่วงที่ไม่ร้อน   วันหยุดเสาร์ 
อาทิตย์" ต้องการความรู้เรื่องอะไรเพื่อหารายได้ค่ะ "แล้วแต่ถนัด   ที่เขานิยมกันอยู่ก็ดีนะ"    ศูนย์ฯ
ควรเปิดให้บริการกี่โมง-ปิดกี่โมง "เปิดสัก 7 โมง เช้า"   ต้องการความปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุ "มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลอยู่"   มักไปร่วมกิจกรรมยามว่างกับใคร "ภรรยา"   
กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่าน "ก็แล้วแต่คนว่าง"   ไปร่วมกิจกรรมด้วยวิธีใด "เดินไป"    อาคารให้บริการ
ควรสูงกี่ช้ัน "น่าจะสักช้ันเดียวเพราะผู้สูงอายุจะเดินไม่ไหว"    สีอาคารควรเป็น "สีไม่ควรฉูดฉาดมาก   
ใช้สีน้อยๆ"   บรรยากาศของศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร  "เป็นอาคารโปร่งๆ ที่
อากาศถ่ายเทสะดวก"   ควรตั้งที่ไหน "ได้หมดครับว่าจะเป็นสวนสาธารณะ   โรงพยาบาล" 

3.  คุณเฉลิม   มานะเจริญยิ่ง   อายุ 60 ปี นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ เช่าพระ  เรียนจบ 
ปวช. สถานะภาพสมรส  เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามีประโยชน์อย่างไรก็ตอบ
ว่า "ใช้ในงานมงคลต่างๆ   ดูน่าสดช่ืน   ไม่เหี่ยวเฉา   น่าจะเกี่ยวกับโชคลาภ"   แล้วเขานิยมกัน
เมื่อไรทราบไม่ค่ะ "น่าจะเป็นวัยห้าข้ึนไป   เพราะเด็กวัยน้ีไม่สนใจ"   เคยเห็นที่ไหน "ตามงานสมโภช   
หรือการฉลองยศศักดิ์   บางช้ินก็เคยเห็นในงานศพ   จริงๆ แล้วเหมาะที่จะใช้ทุกวัน ถ้ามีปัญญามี
ความสามารถ   เหตุผลที่ว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อย  ในเมื่อต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยก็ต้องใช้ในงานที่ส าคัญ
ล่ะนะ"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวนดอกไม้สดดีค่ะ "เป็นสีที่ดูสะดุดตา   แต่ดูแล้วคงสบาย
ตา   ลายเรียบๆ อย่าเยอะ"   มองเครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "เป็นงานศิลป์เก่า   เป็น
ภูมิปัญญาคนโบราณ"   แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถามด้านความต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุก็ได้
ตอบว่า "นั่งดูพระเครื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อย"    ต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาใดค่ะ "น่าจะเป็น
ช่วงเย็นๆ  วันเสาร์-อาทิตย์เพราะรถไม่ติด" ต้องการความรู้เรื่องอะไรเพื่อหารายได้ค่ะ "ต้องดูจังหวะ
เวลาน้ัน เกี่ยวกับการท าสินค้าในเวลานั้นมันเป็นอะไร ที่ท าแล้วได้ตังค์ ถ้ายามว่างท าแล้วไม่ได้ตังค์
คนก็ไม่ท า"   ศูนย์ฯควรเปิดให้บริการกี่โมง -ปิดกี่โมง "น่าจะเป็นตอนเช้า  เมื่อที่สวนลุมพินี "   
ต้องการความปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ  "ทางเดินที่ไม่ลื่น"   มักไปร่วม
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กิจกรรมยามว่างกับใคร "บางครั้งก็จะไปกับครอบครับ บางครั้งก็ไปคนเดียว"   กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่
ท่าน "มันควรจะมีเยอะ   จะได้แลกเปลี่ยนกันได้ อาจจะ 5 – 6 ท่าน"   ไปร่วมกิจกรรมด้วยวิธีใด 
"เวลาน้ีผมเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์"    อาคารให้บริการควรสูงกี่ช้ัน "ต้องเป็นอาคารที่คนพิการเข้า
ได้    คนแก่เข้าได"้    สีอาคารควรเป็นอย่างไร "ไม่สมควรแยกสีเพียงแต่ติดปูายให้รู้ว่านี่ห้องอะไร นี่
ห้องอะไร"   บรรยากาศของศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร "ควรจะเป็นสถานที่ที่ไม่
ต้องติดแอร์นะ ให้โล่ง เห็นวิว"   ควรตั้งที่ไหน "ควรเป็นสถานที่ ที่มีรถเมล์ไปมาได้สะดวก" 

4.  คุณทองดี   สุวรรณเสาร์  อายุ 60 ปี นับถือศาสนาพุทธ อาชีพไม่มี   ไม่ได้เรียน 
สถานะภาพสมรส  เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามีประโยชน์อย่างไรก็ตอบว่า 
"เป็นในแนวพักผ่อน จะได้เจริญหูเจริญตา"   แล้วเขานิยมกันเมื่อไรทราบไม่ค่ะ "วัยแม่ล่ะ วัย 60"   
เคยเห็นที่ไหน "ตามวัดตามบ้าน"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวนดอกไม้สดดีค่ะ "สีสดๆ"   มอง
เครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "สวยดีนะ"   แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถามด้านความต้องการท า
กิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุก็ได้ตอบว่า "นั่งเล่นในสวน"    ต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาใดค่ะ 
"วันหยุดก็พอแล้ว ตอนเย็นอะไรอย่างเนี้ย"   ต้องการความรู้เรื่องอะไรเพื่อหารายได้ค่ะ "ไม่รู้สิ"   
ศูนย์ฯควรเปิดให้บริการกี่โมง-ปิดกี่โมง "ประมาณแปดโมงเช้า ถึง ห้าโมงเย็น"   ต้องการความ
ปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ "ในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีนะลูก แต่ถ้าเป็นของ
รัฐบาลก็น่าจะมีกล้องวงจรปิด แต่พื้นที่เป็นแบบเปิดก็ได้"   มักไปร่วมกิจกรรมยามว่างกับใคร "ไปกับ
ลูกๆ"   กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่าน "ประมาณ 7-8 คนก็ได้"   ไปร่วมกิจกรรมด้วยวิธีใด "ถ้าไม่ไกลก็
เดิน เป็นการออกก าลังไปด้วย  แต่ถ้าไกลก็ต้องนั่งรถมา"    อาคารให้บริการควรสูงกี่ช้ัน "ช้ันเดียวนี่
ก าลังดีน่ะลูก สองช้ันไม่ไหว ข้ึนล าบาก"    สีอาคารควรเป็น "ใช้สีสดใสก็ดีนะลูก ท าให้จิตใจสดช่ืน  สี
ขาวก็สวยดีนะ "   บรรยากาศของศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร "โล่งๆ อย่าง
สวนสาธารณะ"   ควรตั้งที่ไหน "ในสวน" 

5.  คุณอรทัย   พุทธภรณ์สุภา  อายุ 60 ปี นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ ขายดอกไม้  เรียน
จบ ป. 3 สถานะภาพสมรส  เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามีประโยชน์อย่างไรก็
ตอบว่า "งานมงคลล่ะมั้ง อย่างเคยในบ้านทรงไทยในหนัง "   แล้วเขานิยมกันเมื่อไรทราบไม่ค่ะ "รู้สึก
ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างเนี้ย ที่ยังมีอยู่ ไม่สูญหาย เด็กสมัยใหม่ไม่นิยมมานั่งถักปักร้อยแบบนี้ เอา
แต่เป็นพวกพวงมาลัยค้าขายได้เงิน แต่ก็เห็นปากคลองก็ยังมีท าอยู่นะ"   เคยเห็นที่ไหน "เคยเห็นใน
หนัง แล้วก็แถวปากคลอง"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวนดอกไม้สดดีค่ะ "ส่วนมากจะเป็นสี
ชมพูอ่อน"   มองเครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "สวยงามน่ะลูก ใครเห็นก็สบายตา"   
แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถามด้านความต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุก็ได้ตอบว่า "ก็ชอบสวดมนต์ นัง่
ภาวนาอะไรอย่างเนี่ย ตัวเองก าลังฟุูงซ่านเรื่องการเงิน มันไม่สงบ มันไม่มีตังค์อ่ะ"    ต้องการให้จัด
กิจกรรมในช่วงเวลาใดค่ะ "บ่ายๆลูก ขายของเสร็จถึงไป   วันอาทิตย์" ต้องการความรู้เรื่องอะไรเพื่อ
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หารายได้ค่ะ "ด้านดอกไม้นี่ก็ดีนะ ส่งเสริมเพื่อไม่ให้สูญหาย"   ศูนย์ฯควรเปิดให้บริการกี่โมง-ปิดกี่โมง 
"เปิดเช้า บ่ายปิดก็ไม่เป็นไร"   ต้องการความปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ 
"น่าจะปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่ มีกล้องวงจรปิดก็ดีนะจะได้รู้ว่าใครเข้าออก"   มักไปร่วมกิจกรรมยาม
ว่างกับใคร "ไปกับครอบครัวค่ะ"   กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่าน "ไม่เยอะมักสัก 10 กว่าคน"   ไปร่วม
กิจกรรมด้วยวิธีใด "นั่งรถเมล์"    อาคารให้บริการควรสูงกี่ช้ัน "สูงประมาณ 3 ช้ัน ก็พอ"    สีอาคาร
ควรเป็น "สีครีม"   บรรยากาศของศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร  "ก็ต้องเงียบสงบ
หน่อยค่ะ"   ควรตั้งที่ไหน "เชียงใหม่ที่มีดอกไม้เยอะๆ  สวนสาธารณะก็ดี" 

6.  คุณปราณี   เสาร์วนาจันทร์   อายุ 65 ปี   นับถือศาสนาพุทธ   อาชีพ เสริมสวย   
เรียนจบ ม. 3   สถานะภาพสมรส   เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามีประโยชน์
อย่างไรก็ตอบว่า "จัดเป็นกิจกรรมยามว่าง"   แล้วเขานิยมกันเมื่อไรทราบไม่ค่ะ "น่าจะเป็นวัยสูงอายุ"   
เคยเห็นที่ไหน "เคยเห็นในหนัง แล้วก็ตามวัดแถวต่างจังหวัด"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวน
ดอกไม้สดดีค่ะ "ออกไปทางสีเหลืองๆ"   มองเครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "รู้สึกดี 
สวยงาม"   แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถามด้านความต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุก็ได้ตอบว่า "เต้นแอ
โรบิค อ่านหนังสือ เย็บปักทักร้อยก็มีบ้าง"   ต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาใดค่ะ "เย็นๆ   เป็น 
เสา อาทิตย์"   ต้องการความรู้เรื่องอะไรเพื่อหารายได้ค่ะ "ร้อยดอกไม้เพื่อใส่หิ้งพระ"   ศูนย์ฯควร
เปิดให้บริการกี่โมง-ปิดกี่โมง "เปิด 9โมงเช้า –5โมงเย็น"   ต้องการความปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุ "น่าจะปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่ มีกล้องวงจรปิด"   มักไปร่วมกิจกรรมยาม
ว่างกับใคร "ไปกับเพื่อน"   กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่าน "เอาสัก 10 ท่าน ข้ึนไป"   ไปร่วมกิจกรรมด้วย
วิธีใด "นั่งรถไฟใต้ดินและปกติออกก าลังกายอยู่แล้วเดินมาตั้ง 2 กิโล"   อาคารให้บริการควรสูงกี่ช้ัน 
"สองช้ันก็พอล่ะ"   สีอาคารควรเป็น "ให้สวยสบายตา  เน้นสว่างๆเพราะตาไม่ค่อยดี"   บรรยากาศ
ของศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร "ร่มๆ  สบายๆ"   ควรตั้งที่ไหน "สวนสาธารณ" 

7.  คุณกัลยารัตน์   แซ่ว่อง   อายุ 60 ปี   นับถือศาสนาพุทธ    อาชีพ เสริมสวย   เรียน
ปริญญาตรี   สถานะภาพสมรส     เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามีประโยชน์
อย่างไรก็ตอบว่า "มันก็มีหลายอย่างน่ะ เราอนุรักษ์ของเก่าใช่ม่ะ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นอาชีพ
เนี่ย ถ้าเราฝึกให้เด็กๆท าเน่อะ ท าให้คนเราจิตใจอ่อนโยน   ส่วนมากจะเป็นงานแต่ง งานศพก็มีบ้าง
เหมือนกันนะ แต่ว่าเจ้าภาพก็ต้องมีปัจจัยพร้อมหน่อยน่ะ"   แล้วเขานิยมกันเมื่อไรทราบไม่ค่ะ "น่าจะ
เป็นวัยสูงอายุ"   เคยเห็นที่ไหน "งานแต่งที่มันไทยๆอ่ะ"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวนดอกไม้
สดดีค่ะ "ที่ท าอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะของเดิม"   มองเครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "ก็สวยงาม
ค่ะ งานแต่งน้องสาวก็มีใช้อยู่ เป็นพานใหญ่ ๆ เพราะมีพี่น้องท าเป็นนะ"   แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถามด้าน
ความต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุก็ได้ตอบว่า "ก็อยากท าอะไรที่มันสวยๆงามๆ ถ้าเรามี
เวลา คนส่วนมากจะมีปัญหาเศรษฐกิจการเงินอะไรอย่างเนี่ย ก็จะไม่มีเวลาทางนี้แต่ถ้าท าได้มันก็
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คลายเครียดอ่ะเน้อ เป็นรายได้ ได้ด้วย"   ต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาใดค่ะ "ก็เป็นวันหยุด ก็
จะไปแต่เช้า แต่ถ้าวันธรรมดา ถ้าพอมีเวลาก็จะไปช่วงเย็น เพราะตอนเช้า ก็ท างาน แต่ก็จะพยายาม
หาเวลาไปบ่อยๆ"   ต้องการความรู้เรื่องอะไรเพื่อหารายได้ค่ะ "บางที่เราท างาน ก็มีวันหยุด เสาร์ 
อาทิตย์ เวลาว่างเยอะ ก็น่าจะหาอะไรท า เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆ หรือว่าท าของใช้ในครอบครัว อะไร
อย่างเนี้ย"   ศูนย์ฯควรเปิดให้บริการกี่โมง-ปิดกี่โมง "เราคิดว่ามันก็มีคนที่จะไป ก็มีตลอดแหละแต่ทีนี้ 
วันหยุดก็น่าจะเปิด วันธรรมดาก็อาจจะหยุดสักวันสองวันอะไรอย่างนี้ล่ะปุะ"   ต้องการความ
ปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ "ส่วนมากก็อยากให้อุปกรณ์ไม่ช ารุด ส่วนมาก
สวนสาธารณะทั่วไป ถ้าช ารุดก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นเลย ก็ไม่ซ่อมแซม"   มักไปร่วมกิจกรรมยามว่าง
กับใคร "ส่วนมากจะไปกับลูก"   กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่าน "สี่ห้าคนข้ึนไป หรือว่าสิบคนก็แบ่งเป็น
กลุ่มย่อย กลุ่มนึงก็ไม่น่าจะเกิน 10 เพราะว่ามันจะวุ่นวายไปหน่อย"   ไปร่วมกิจกรรมด้วยวิธีใด "ก็ถ้า
อยู่ใกล้ ๆ ก็เดินไป ไกลก็ขึ้นรถไป"    อาคารให้บริการควรสูงกี่ช้ัน "ช้ันเดียวก็พอแล้วเมื่อยขา"    สี
อาคารควรเป็น "อาคารก็น่าจะโล่ง แบ่งเป็น กลุ่มอายุ ที่มีทุกอายุ บางอย่างก็น่าจะแบ่งตามอายุ 
บางอย่าง ก็แบ่งตามครอบครัว  สดใสหน่อย แต่ละห้องก็แยกไป แต่มันก็น่าจะเน้นสดใสนะ "   
บรรยากาศของศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร "อาคารก็น่าจะโล่ง แบ่งเป็น กลุ่มอายุ 
ที่มีทุกอายุ บางอย่างก็น่าจะแบ่งตามอายุ บางอย่าง ก็แบ่งตามครอบครัว "   ควรตั้งที่ไหน "เราก็
น่าจะดูชุมชนไหนมันมีว่างหรือว่ามีคนอยู่เยอะๆเพราะว่าเท่าที่ดูมันจะเป็นเฉพาะวัย สมมติว่า คนวัย
ท างานก็ไม่ค่อยออกก าลังนะ มีแต่วัยสูงอายุ" 

8.  คุณวิชัย   เอี่ยมวิเศษ   อายุ 65 ปี   นับถือศาสนาคริสต์   อาชีพ ขายค้า   เรียนจบ 
ป. 4   สถานะภาพสมรส   เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามีประโยชน์อย่างไรก็
ตอบว่า "ใช้ที่ใหญ่ๆโตที่เราไม่มีโอกาสจะได้สัมผัส"   แล้วเขานิยมกันเมื่อไรทราบไม่ค่ะ "ไม่รู้ซิ"   เคย
เห็นที่ไหน "พระราชวัง"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวนดอกไม้สดดีค่ะ "สีสันก็เรียบง่าย"   มอง
เครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "มันไม่ใช่สดนะ ในราชวังเขาไม่ให้สด ถ้าเป็นเครื่องสดไม่
เคยเห็น"   แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถามด้านความต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุก็ได้ตอบว่า "เที่ยว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผู้สูงอายุฟรี"    ต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาใดค่ะ "ช่วงเช้าก่อนพระ
อาทิตย์ข้ึน   ทุกวัน"   ต้องการความรู้เรื่องอะไรเพื่อหารายได้ค่ะ "ก็ดั้งเดิม เคยท าอะไรก็ อย่างนั้น
แหละ เช่นเคยท าดอกไม้จันทน์ก็ท าดอกไม้จันทน์ เคยท าจัดดอกไม้ก็จัดดอกไม้"   ศูนย์ฯควรเปิด
ให้บริการกี่โมง-ปิดกี่โมง "ตีสี่ ถึง สองทุ่ม"   ต้องการความปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์นันทนาการ
ของผู้สูงอายุ "ของเดิมเขาท ากันอย่างไรก็อย่างนั้นแล"   มักไปร่วมกิจกรรมยามว่างกับใคร "อ้าว หนึ่ง
เดียว"   กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่าน "แล้วแต่ความสมัคร เค้ามาเยอะก็ยิ่งดีเพิ่มบรรยากาศ หลายแง่ 
หลายมุม ถ้าชมรมไขข้อ เป็นพันคนเลยของพระเทพ   แล้วแต่เค้าจะมา บางทีไปงานชมรมไขข้อ
อักเสบ ถ้าพูดถูกใจ ก็เป็นพันพันคน งวดที่แล้วไปแถวศูนย์วิจัยที่เพชรบุรีตัดใหม่"   ไปร่วมกิจกรรม
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ด้วยวิธีใด "ด้วยสองขา ต้องให้แข็งแรง"    อาคารให้บริการควรสูงกี่ช้ัน "สูง 1 ช้ัน ก็พอ"    สีอาคาร
ควรเป็น "สีเดิมเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น"   บรรยากาศของศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็น
อย่างไร "เล็กๆก็พอ เอ้อ โปร่ง โล่ง สบายดีมาก ไม่ต้องมีแอร์ ธรรมชาติดีที่สุด "   ควรตั้งที่ไหน 
"สวนสาธารณะก็ดี" 

9.  เชาว์   บุญมี   อายุ 60 ปี   นับถือศาสนาพุทธ   อาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย   เรียนจบ ม.6 สถานะโสด   เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามีประโยชน์
อย่างไรก็ตอบว่า "ตามซุ้มประตูวัดก็มี"   แล้วเขานิยมกันเมื่อไรทราบไม่ค่ะ "น่าจะเป็นกลุ่มทาง
ผู้สูงอายุ ก็ทางรุ่นพ่อ รุ่นแม่เราก่อน กลุ่มนี้เขาจะรู้จักมากกว่าพวกเราอีก"   เคยเห็นที่ไหน "จะมีตาม
เรือ เค้าเรียกว่าเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์ ที่มันเป็นแบบสามช้ัน ถ้าเป็นพระบรมรูปทรงม้าก็ใช้แบบนี้
มันแขวนลงมา"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวนดอกไม้สดดีค่ะ "ถ้าเป็นตามวัด เขาจะให้เป็นสี
ออกเหลืองๆ ซุ้มประตูวัดที่เป็นทางเข้าโบสถ์ "   มองเครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "ก็มี
ความศรัทธาดีเหมือนกันนะเพราะว่าในยุคปัจจุบันจะหายากแล้วนะ ตอนนี้ "   แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถาม
ด้านความต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุก็ได้ตอบว่า "พวกออกก าลังกายและปลูกต้นไม้ "    
ต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาใดค่ะ "ตอนช่วงกลางวันเนี่ยก็ได้ ส่วนวัน วันไหนว่างก็ไป "   
ต้องการความรู้เรื่องอะไรเพื่อหารายได้ค่ะ "จ าพวกช่างฝีมือหรือเปล่า จริงๆมันก็ได้หมดทุกอย่าง ถ้ามี
ผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุน ทางด้านพวกสมุนไพรจะดีมากเลยนะ"   ศูนย์ฯควรเปิดให้บริการกี่
โมง-ปิดกี่โมง "เปิด 8 โมงก าลังดี ถึง สี่ทุ่มก าลังดี"   ต้องการความปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุ "ต้องมีความปลอดภัยครบหมดทุกอย่าง ด้าน วงจรปิด ยามรักษาความ
ปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม"   มักไปร่วมกิจกรรมยามว่างกับใคร "ไปคนเดียว อย่างเช่นเคยไปว่ิง
เทิดพระเกียรติ์"   กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่าน "ก็ไม่ก าหนดเหมือนกัน"  ไปร่วมกิจกรรมด้วยวิธีใด "นั่ง
รถเมล์"    อาคารให้บริการควรสูงกี่ช้ัน "ข้ึนอยู่กับตามสถานที่อยู่เหมือนกันนะ"    สีอาคารควรเป็น 
"อยากให้เป็นสีน้ าทะเล เพราะเวลาดู ท าให้มีความสุข ความสดช่ืน"   บรรยากาศของศูนย์
นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร  "ต้องมีจุดเด่น จ าพวก น้ าตก ต้นไม้ต้องมี เพื่อดูเป็น
ธรรมชาติ"   ควรตั้งที่ไหน "ก็ตาม location ของเค้าเลย" 

 10.  ภัคสมัย   อิทธิเวชช์   อายุ 73 ปี   นับถือศาสนาพุทธ   อาชีพ ทันตแพทย์   เรียน
ปริญญาตรี   สถานะภาพสมรส   เมื่อเข้าสู่ค าถามเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สดว่ามีประโยชน์
อย่างไรก็ตอบว่า "เป็นกิจกรรมเชิงอาชีพ"   แล้วเขานิยมกันเมื่อไรทราบไม่ค่ะ "เป็นผู้ใหญ่หน่อย เด็ก
คงไม่สนใจ"   เคยเห็นที่ไหน "ในพระราชพิธีนะ  เป็นพิธีในงานวัด หรือ พระราชพิธี คิดว่าทางเหนือ
น่าจะเยอะ"   ควรใช้ดอกไม้สีอะไรท าเครื่องแขวนดอกไม้สดดีค่ะ "สีเขียวแลดูเป็นสีอ่อน"   มอง
เครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไงค่ะ "ก็มองดูเป็นศิลปะของไทยช้ันสูง"   แล้วเมื่อเข้าสู่ค าถาม
ด้านความต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างผู้สูงอายุก็ได้ตอบว่า "ร้องเพลง ออกก าลัง"    ต้องการให้จัด
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กิจกรรมในช่วงเวลาใดค่ะ "เสาร์ อาทิตย์ได้ตลอดวัน วันธรรมดาจะเป็นตอนเย็น"   ต้องการความรู้
เรื่องอะไรเพื่อหารายได้ค่ะ "เล่นหุ้น    เพื่อไม่ให้สมองฝุอ"   ศูนย์ฯควรเปิดให้บริการกี่โมง-ปิดกี่โมง 
"เปิด-ปิดตามสวน"   ต้องการความปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ "ปลอดภัย
เหมือนที่สวนก็ได้"   มักไปร่วมกิจกรรมยามว่างกับใคร "แล้วแต่กิจกรรม"   กลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่าน 
"ประมาณ 5 – 10 คน"   ไปร่วมกิจกรรมด้วยวิธีใด "แล้วแต่ฐานะนะ ใครมีฐานะดีก็ขับรถมา หรือจะ
นั่งรถไฟฟูา ลดหลั่นกันไป"    อาคารให้บริการควรสูงกี่ช้ัน "เริ่มต้น ควรจะเช่าหรือยืมสถานที่ก่อน
ดีกว่านะ ให้กิจการเราดีกว่านะ ค่อยขยับขยาย"    สีอาคารควรเป็น "สีชมพูดีล่ะ"   บรรยากาศของ
ศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร "ควรจะโปร่งๆ อยู่ช้ันล่าง ถ้ามีช้ันสูงๆ ก็ควรมีลิฟท์ "   
ควรตั้งที่ไหน "อยู่ในห้างจะประสบความส าเร็จกว่า อาจจะเก็บตังค์เป็นค่าวัสดุนิดหน่อย" 
    สรุปผลการสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ออกแบบ 
 
ตารางที่ 48 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์  ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล  ข้อ 1-5 จ านวน 5 ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 
1.อายุเท่าไร   
2.อาชีพอะไร    
3. ศาสนาอะไร   
4.ระดับศึกษาเป็น
อย่างไร    
5.สถานภาพเป็นอย่างไร 

ผู้สูงอายุที่เลือกสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือแบบตามพื้นที่คิดเป็นหญิงเป็นร้อยละ 40 
ของชายร้อยละ 60   โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 63 ปี ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ร้อยละ 
90 อายุ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 เป็นศาสนาคริสต์ร้อยละ 10 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 80  ไม่ได้รับการศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 10  และมีสถานสภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 90    

  

       
แบบที่ 10 แบบที่ 7 แบบที่ 11 

 
ภาพที่ 100 แสดงผลการทดสอบเลือกรูปภาพเครื่องแขวนดอกไม้สดรหัสรูปที่ผู้สูงอายุเลือก 10, 7
และ11 (เรียงจากซ้ายไปขาว) 

 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกภาพเครื่องแขวนดอกไม้สดทรงขนาดกลางและใหญ่หมายเลขที่ 

10 มีผู้สูงอายุเลือกร้อยละ 40 และภาพหมายเลข 7 คิดเป็นร้อยละ 40 เช่นกัน   ส่วนภาพที่ 11 คิด
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เป็นร้อยละ 20 โดยให้ข้อคิดเห็นว่า "มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะ" โดยเหตุผลที่เลือกเพราะ
สีมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนเหตุผลรองลงคือ ชอบเพราะความสวยงาม    

 

   
แบบที่ 5 แบบที่ 10 แบบที่ 9 

 
ภาพที่ 101 แสดงรหัสรูปที่ผูสู้งอายุเลือก 5, 10และ9 (เรียงจากซ้ายไปขาว) 

     
ส าหรับภาพเครื่องแขวนดอกไม้สดขนาดเล็กที่ชอบคือ ภาพหมายเลข 5 คิดเป็นร้อยละ 

40 ร้อยละ 30 เลือกภาพหมายเลข 10 และร้อยละ 30 เลือกภาพหมายเลข 9 โดยให้เหตุผลเดียวกับ
เลือกภาพเครื่องแขวนดอกไม้สดทรงขนาดกลางและใหญ่   
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ 
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แบบสมัภาษณ์วันที่ (                      )  
  

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์......................................................บ้านเลขที่.......................หมู่ที…่…................... 
 
เขต.................................อ าเภอ...............................จงัหวัดกรุงเทพ................................................ 
 
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)……………………….. 
 

แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ (เพ่ือการวิจัย) 
เรื่อง...การศึกษาเครื่องแขวนดอกไมส้ดเพือ่ออกแบบตกแตง่ภายในศูนย์นันทนาการของผูสู้งอายุ 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์นี้ท าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย   เพื่อศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน จ านวน 22 ข้อค าถาม   ซึ่ง
ประกอบรายละเอียดดังนี้    
ส่วนที่ 1   ลักษณะส่วนบุคคล     ข้อ 1-5        จ านวน   5 ข้อ 
ส่วนที่ 2   เครื่องแขวนดอกไม้สด     ข้อ 6-10       จ านวน   5 ข้อ 
ส่วนที่ 3   ความคิดเห็นและความต้องการด้านกจิกรรมนันทนาการ ข้อ 11-22     จ านวน 12 ข้อ 
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แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ 
 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคล (ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน) 

ค าชี้แจง  ผู้สัมภาษณ์บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย  ลงใน 

  หน้าข้อความที่เป็นค าตอบแต่ละข้อตามความเป็นจริง 
1. เพศ            

 1.ชาย      2.หญิง 

2. ปัจจบุันท่านมอีายุ...........................ปี (ปีบริบรูณ์ นับถึงวันสัมภาษณ์) 
            *สัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มอีายุระหว่าง 60-65 ป*ี 

3. ท่านนับถือศาสนาอะไร 

 1.  ศาสนาพุทธ     2.  ศาสนาคริสต์ 

 3.  ศาสนาอิสลาม     4.  อื่นๆ (โปรดระบุ).......................... 

4. ระดับการศึกษา  

 1.ประถมปีที่ 4 หรือต่ ากว่า    2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.  4. ระดับ ปวส. และอนปุรญิญา 

 5. ระดับปรญิญาตรีและสูงกว่า    6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.......................... 

5. สถานสภาพสมรส 

 1.  สมรส      2.  คู่สมรสไม่อยู่ในครัวเรือน   

 3.  ม่าย      4.  โสด 
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ส่วนท่ี 2  เลือกรูปภาพเครื่องแขวนดอกไม้สดท่ีท่านชอบพร้อม ตอบค าถามจ านวน 5 ข้อ 
ค าชี้แจง  ผู้สัมภาษณ์บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในช่องว่าง 

 

6.  ท่านคิดว่าเครื่องแขวนดอกไม้สดสามารถให้ประโยชน์อะไรกับตัวท่าน  
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................   
7. ท่านคิดว่าเครื่องแขวนดอกไม้สดนิยมเมื่อไร   และท่านเคยเห็นจากที่ไหนบ้าง 
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................   
8. ท่านเคยเห็นการใช้งานของเครื่องแขวนดอกไม้จากที่ไหนบ้าง 
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................   
9. ท่านคิดว่าควรใช้ดอกไม้สีอะไรกับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................   
10. ท่านมองเครื่องแขวนดอกไม้สดแล้วรู้สึกอย่างไร 
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................   
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ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นและความต้องการด้านกิจกรรมนันทนาการ 

ค าชี้แจง  ผู้สัมภาษณ์บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย  ลงใน 

  หน้าข้อความที่เป็นค าตอบแต่ละข้อตามความเป็นจริง 
11. ท่านต้องการท ากิจกรรมใดยามว่างใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. กิจกรรมการออกก าลังกาย  เช่น เครื่องออกก าลงักาย   หมากรุก   ไทเก๊ก  แอโรบิค 

 2. การท่องเที่ยวทัศนะศึกษา เช่น เที่ยวชมวัด   หาดทรายชายทะเล    

 3. กิจกรรมทางสังคม เช่น การเลี้ยงสังสรรค์   การเต้นร า   มหรสพ 

 4. กิจกรรมทางศาสนา เช่น ท าบุญ   นั่งสมาธิ   พัฒนาจติใจ   ฟังธรรมะ 

 5. มุมอ่านหนังสือ เช่น มุมอ่านหนังสือพิมพ์   มุมอ่านนิตยสาร 

 6. มุมศิลปหัตถกรรม เช่น การวาดภาพ   การเย็บปกัถักร้อย   ประดิษฐ์ดอกไม้   แกะสลัก 

 7. มุมการดนตรีและรอ้งเพลง เช่น ร้องเพลง   เล่นดนตร ี  ฟังเพลง   การแต่งเพลง 

 8. กิจกรรมลลีาศ   นาฏศิลป์สากล   ร าวง 

 9. กิจกรรมให้ความรูเ้รือ่งสมุนไพร 

 10. กิจกรรมพิเศษ เช่น เทศกาล   มหกรรมต่างๆ การประกวด   การแข่งขัน 

 11. การบริการอาสาสมัคร เช่น เป็นวิทยากร   สอนหนังสือ   เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

 12. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................ 

12. ท่านต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาใดและวันไหนบ้าง  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. เช้า 08.00-11.30 น.    2. กลางวัน 12.00 น. 

 3. บ่าย 13.00-15.30 น.    4. เย็น 16.30-18.00 น. 

 5. ตลอดทั้งวัน     6. อื่นๆ (โปรระบ)ุ.......................... 

 7. วันจันทร์      8. วันอังคาร 

 9. วันพุธ     10. วันพฤหัสบด ี

 11. วันศุกร์     12. อื่นๆ (โปรระบุ).......................... 

13. ท่านต้องการความรู้เรื่องอะไรเพื่อหารายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. งานท าขนม 

 2. งานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น ถุงสมุนไพร   ถุงหอม   ประดิษฐ์หลอดแขวน 

 3.งานการเกษตร เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว 

 4. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................... 
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14. ท่านคิดว่าศูนย์ฯให้บริการผู้สงูอายุควรเปิดใหบ้ริการกี่โมง -ปิดกี่โมง 

 1. 05.30 น.-15.30 น.     2. ตามเวลาเดียวกับสวนวชิรเบญจทัศ  

 3. 8.30 น.-17.30น     4.อื่น (โปรดระบ)ุ.......................... 

15. ท่านต้องการความปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. มีรั้วล้อมรอบบริเวณ     2. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา 

 3. มียามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัย   4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................  

16. ท่านมักไปร่วมกิจกรรมยามว่างกับใคร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. ลูกหรือหลาน     2. ญาติ 

 3. เพื่อนร่วมชมรม     4. มาคนเดียว 

 5. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.......................... 

17. ผู้ร่วมกลุ่มกิจกรรมควรมีกี่ท่านอย่างไร    

 1. 15 ท่าน       2. 20 ท่าน       3. 25 ท่าน       3. 25 ท่าน       4. อื่นๆ (โปรด
ระบ)ุ..........18. ท่านไปร่วมกจิกรรมด้วยวิธีใด 

 1. เดิน  2. จักรยาน  3. รถเมล ์  4. จักรยานยนต์  5. รถยนต์ 

19. อาคารให้บรกิารควรสูงกี่ช้ัน 

 1. อาคารช้ันเดียว     2. อาคารสองช้ัน 

 3. อาคารสามช้ัน     4. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............. 

20. ท่านคิดว่าห้องท ากิจกรรมควรใช้สีแบบไหน(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. สีไม่เหมือนกันเพื่อจดจ าง่าย    2. ควรเป็นสีที่ต่างกันเพื่อความปลอดภัย 

 3. ควรเป็นสีเดียวกันเพื่อความสวยงามและไม่ท าให้รู้สึกมึนงง  

 4. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................... 

21. บรรยากาศของศูนย์นันทนาการของผูสู้งอายุควรเป็นอยา่งไร 

 1. แบบลมธรรมชาติ     2. แบบติดพัดลมเพดาน 

 3.แบบเครือ่งปรับอากาศ    4. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............. 

22. ศูนย์นันทนาการของผูสู้งอายุควรตั้งที่ไหน 

 1. อยู ่ ในแหล่งที่มีผู้สูงอายุอาศัยมาก  2. อยู่ในส่วนหนึ่งของสถานที่ราชการ 

 3. อยู่ในวัด      4. อยู่ในโรงพยาบาล  

 5. อยู่ในสวนสาธารณะ     6. อยู่ในศูนย์กีฬาแห่งชาติ 

   ส
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