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โครงการ การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นารู ป แบบการจัด อุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้ างต้นแบบการจัดสิ่ งอานวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ และเพื่อนาข้อมูลจากการวิ จยั เกี่ยวกับการจัดสิ่ ง
อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุไปใช้ในการวางแผนในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งพื้นที่วจิ ยั อยูใ่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
โดยในปี ที่ 2 คณะนักวิจยั ได้ให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมในพื้นที่เป็ นผูเ้ สนอแนะกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือก คือ เป็ นผูส้ ู งอายุที่ช่วยตนเองได้นอ้ ย อาศัยอยูล่ าพัง ฐานะยากจน หรื ออาศัยอยูก่ บั ผูส้ ู งอายุ
ด้วยกันหรื อผูพ้ ิก าร และเต็ม ใจให้ท าการปรั บปรุ งบ้าน ทั้งนี้ แต่ละพื้นที่ ไ ด้เตรี ยมการคัดเลื อกบ้า น
เป้ าหมายจานวน 10 หลัง เพื่อสารวจอย่างละเอียดต่อไป โดยผลการคัดเลือกพื้นที่ตน้ แบบของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา คือ พื้นที่ ของตาบลปากกราน โดยมีบา้ นที่มีตรงตามเกณฑ์การคัดเลื อก จานวน 2
หลัง ทั้งนี้ สาหรับในพื้นที่จงั หวัดอ่างทอง ไม่มีพิ้นที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงได้
เพิ่มพื้นที่สาธารณะขึ้นอีก 1 พื้นที่ในตาบลปากกราน เพื่อจัดทาเป็ นพื้นที่ตน้ แบบสาหรับการเรี ยนรู ้
ทั้งนี้ ในการจัดปรับปรุ งบ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นพื้นที่ตน้ แบบจะเน้นการปรับปรุ งในส่ วน
ที่ผสู ้ ู งอายุมีการใช้งานพื้นที่มากหรื อบริ เวณที่เป็ นจุดเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและจากแบบสอบถามในโครงการ ปี ที่ 1 รวมถึงองค์ความรู ้ดา้ นต่างๆ ในการจัด
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ ทั้งในส่ วนของห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว บันได และการ
เลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ ในการนี้ ได้เลื อกคนในพื้นที่ มารั บหน้าที่ ในการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อม เพื่อเป็ นการถ่ายทอดความรู ้ นอกจากนั้น ยังได้มีการประยุกต์ใช้สิ่งของที่หาได้ง่ายใน
ชุมชนมาใช้ ร่ วมกับองค์ความรู ้ทางด้านการยศาสตร์ เช่น การใช้ท่อพีวีซีที่มีขนาดเหมาะสมกับมือของ
ผูส้ ู งอายุ ติดตั้งแทนราวจับในห้องน้ า เป็ นต้น
Keywords : ผูส้ ู งอายุ, อุปกรณ์อานวยความสะดวก, สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ

Abstract
Title: Public participation in improving the management of equipments and environment for the
convenience and safety of the elderly.
Researchers: (insert your names)
Objectives:
1) To collect information regarding the types of equipment and environment that are considered safe
for the elderly in the case study areas.
2) To encourage public participation in improving the management of equipments and environment
for the convenience and safety of the elderly in the case study areas.
3) To publish posters on the management of equipments and environment for the convenience and
safety of the elderly in Phra Nakhon Sri Ayutthaya and Angthong provinces.
Based on the information obtained from target group samples consisting of 772 elders, 57.4
percent have ongoing medical conditions. The top three conditions are high blood pressure (24.3
percent), high blood pressure and diabetes (9.8 percent), and diabetes (5.1 percent). Types of
accidents involving the elderly include tripping (22.7 percent), getting cuts (7.9 percent),
transportation accident (5.1 percent), falling down the stairs (3.8 percent), and mistaken medical
consumption (0.4 percent). Most of the elderly lives in traditional Thai houses with high-ceiling and
open lower floor (60.8 percent), 20.3 percent lives in two-storey houses, and 14.9 percent lives in
one-storey houses. General conditions of these houses are not safe. For example, some staircases do
not have hand-rails and steep, wooden floor, lack of door still plate, bathroom doors swing inward, or
no hand-rails inside the bathrooms.
Based on the information, A3-size posters on practical management of equipments and
environment for the convenience and safety of the elderly are made and distributed with pictures and
illustrations for easy understanding. According to the survey, family members who take care of the
elderly and the elderly themselves are quite satisfied with the poster.
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บทที่ 1
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจยั
และการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกีย่ วข้ อง
1.1 ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
1.1.1 ความสาคัญของปัญหา
ในศตวรรษที่ 21 การก้าวสู่ สังคมสู งวัยเป็ นปรากฏการณ์ที่ชดั เจนของสังคมไทย
จากข้อมูลพบว่า ขนาดหรื อจานวนของประชากรรวมและประชากรสู งอายุเพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ.
2503 จนถึงปั จจุบนั และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต โดยจานวนประชากรรวมเพิ่มจาก
ประมาณ 26.2 ล้านคนในปี พ.ศ.2523 เป็ น 66.5 ล้านคนในปั จจุบนั และคาดว่าจะเพิ่มเป็ น 70 ล้าน
คนในปี พ.ศ. 2573 ขณะที่จานวนประชากรสู งอายุหรื อประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มจาก
1.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2503 เป็ นประมาณ 7.4 ล้านคนในปั จจุบนั และคาดว่าจะเพิ่มถึง 17.7 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2573 (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์, 2552) ทั้งนี้
จานวนผูส้ ู งอายุที่เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ทาให้อตั ราตาย
ลดลง ผูส้ ู งอายุมีชีวติ ยืนยาวขึ้น แต่ผสู ้ ู งอายุมกั มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ เนื่ องจากความเสื่ อมถอยของ
ร่ างกายตามวัย รวมทั้งผลของโรคเรื้ อรังที่พบบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลื อด การเป็ นโรคตามัว และหู เสื่ อ มจะเพิ่ ม ขึ้ นตามอายุที่ เพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ยัง มี ปั ญหา
อุบตั ิเหตุ ซึ่ งนาไปสู่ ภาวะความถดถอยของร่ างกาย เกิดภาวะพึ่งพา ไม่สามารถช่วยเหลื อตัวเองได้
หรื อช่ วยเหลื อตัวเองได้น้อย หรื ออาจมี อาการสมองเสื่ อม ทาให้ตอ้ งอาศัยบุ ค คลอื่ นในการดู แล
ช่ วยเหลื อตลอดเวลาเพื่อดาเนิ นชี วิตประจาวัน ดัง นั้น การจัดอุ ป กรณ์ อานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยสาหรั บผูส้ ู งอายุจะเป็ นการแบ่ง เบาภาระ และเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิต
ให้กบั ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปั จจุบนั
ทั้งนี้ จากการส ารวจพื้ นที่ ก ลุ่ มเป้ าหมายในจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา จังหวัด
อ่างทอง ในปี พ.ศ. 2555 นั้น พบว่า ทั้ง 2 จังหวัด มีสถิ ติประชากรกลุ่มผูส้ ู งอายุมากขึ้น กล่าวคือ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีประชากรที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 131,553 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
15.83 ของประชากรทั้งหมด ซึ่ งในจานวนนี้ มีประชากรที่อายุ 65 ปี ขึ้นไป ถึ ง 101,049 คน หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 12.16 ของประชากรทั้งหมด ส่ วนในพื้นที่จงั หวัดอ่างทอง มีประชากรที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป
จานวน 51,605 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.42 ของประชากรทั้งหมด ซึ่ งในจานวนนี้มีประชากรที่
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อายุ 65 ปี ขึ้นไปถึ ง 39,962 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.27 ของประชากรทั้งหมด จากสถิ ติดงั กล่าว
สามารถสรุ ปได้วา่ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จัดเป็ นจังหวัดที่ 4 และจังหวัดที่
12 ของประเทศที่สถานการณ์เข้าใกล้สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) (ข้อมูล ณ วันที่ 1
มกราคม 2553, สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2552)
จากปั ญหาดังกล่ าว จึงมีมาตรการทางกฎหมายที่ให้ความสาคัญเรื่ อง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ เช่ น พระราชบัญญัติ
ผูส้ ู งอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ข้อ (5) ที่ กาหนดให้ผูส้ ู งอายุมีสิทธิ ได้รับการคุ ม้ ครอง และการ
สนับสนุนในด้านการอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู ้ ู งอายุในอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ หรื อการบริ การสาธารณะอื่ น แผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
กาหนดยุทธศาสตร์ ด้านการส่ งเสริ มผูส้ ู งอายุ มาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผสู ้ ู งอายุมีที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและปลอดภัย จึ งเป็ นเหตุ ผลที่ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
จานวนมาก ได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรั บผูส้ ู งอายุ เพื่อให้
ผูส้ ู งอายุได้ใช้ชีวติ อย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข โดยแผนงานการดาเนินโครงการวิจยั ในปี ที่ 2 นี้ จะ
เป็ นการดาเนิ นการต่อจากโครงการในปี ที่ 1 ซึ่ งได้ทาการสารวจสภาพชุมชนเป้ าหมาย ให้ความรู้
ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่กลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้ท้ งั วิธีการจัดการบรรยายให้ความรู ้ และการ
จัดทาแผ่นพับให้ความรู ้ดา้ นบ้านปลอดภัยแก่ผสู ้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นโครงการในปี ที่ 1 ไปแล้วนั้น ในปี นี้
ซึ่ งเป็ นโครงการต่อเนื่ อง จึงได้ทาการคัดเลื อกพื้นที่เป้ าหมาย และเน้นไปที่การจัดสิ่ งอานวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุในพื้นที่เป้ าหมาย เพื่อให้เป็ นพื้นที่ตน้ แบบ
ให้แก่ชุมชนที่ทาการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
1.1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1.1.2.1 เพื่อสร้างต้นแบบการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สาหรับผูส้ ู งอายุ
1.1.2.2 เพื่ อ น าข้ อ มู ล จากการวิ จ ั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด สิ่ งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุไปใช้ในการวางแผนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
ผูส้ ู งอายุที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้ นไป ที่ ช่วยตนเองได้น้อย อาศัยอยู่ล าพัง ฐานะยากจน
หรื ออาศัยอยู่กบั ผูส้ ู งอายุด้วยกันหรื อผูพ้ ิการ และเต็มใจให้ทาการปรั บปรุ งบ้าน ในพื้นที่ จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
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1.1.4 แนวคิดของโครงการวิจัย
ใช้ก ระบวนการมีส่ วนร่ วมของคนในชุ ม ชน ตั้ง แต่ก ารสารวจข้อมูล และการ
พัฒ นารู ป แบบของสิ ่ ง อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อ มที ่ป ลอดภัย ส าหรับ ผู ส้ ู ง อายุ
เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาและจัดทาคู่มือของสิ่ งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ส าหรับ ผู ส้ ู ง อายุ แล้ว น าคู ่ม ือ ที ่ไ ด้นี้ ไ ปสร้ า งต้ น แบบการจัด สิ่ งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ (ปี ที่ 2) รวมทั้ง นาข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการวิจ ยั ไปสู่ ก าร
วางแผนของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องได้ กรอบแนวคิดดังกล่าวแสดงในแผนภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวย
ควำมสะดวกและสภำพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยสำหรับผูส้ ู งอำยุ

กระบวนการมีส่วนร่ วม
(PAR)

กำรพัฒนำรู ปแบบของ
อุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกและ
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผูส้ ู งอำยุ

จัดทาคู่มือเกี่ยวกับอุปกรณ์อานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ

สร้างต้นแบบการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ
(ปี ที่ 2)

กำรนำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจยั เกี่ยวกับกำรจัดสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
และสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผูส้ ู งอำยุ
ไปใช้ในกำรวำงแผนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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1.1.5

วิธีการดาเนินการวิจัยและสถานทีท่ ดลองเก็บข้ อมูล
1.1.5.1 การเก็บข้อมูล โดยการสารวจเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) การสารวจพื้นที่จริ ง เพื่อ
ระบุปัญหา และความต้องการในการดาเนินงาน
1.1.5.2 การกาหนดพื้นที่ โดยดาเนิ นการต่อจากปี ที่ 1 คื อ เลื อกจากพื้นที่ 8
อาเภอเป้ าหมาย ที่ทาการสารวจข้อมูลจากปี ที่ 1 ทั้งในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและอ่างทอง แล้ว
เพิ่มเติมเกณฑ์สาหรับการคัดเลือกพื้นที่ตวั อย่าง คือ เลือกจากผูส้ ู งอายุที่ช่วยตนเองได้นอ้ ย อาศัยอยู่
ลาพัง ฐานะยากจน หรื ออาศัยอยูก่ บั ผูส้ ู งอายุดว้ ยกันหรื อผูพ้ ิการ และเต็มใจให้ทาการปรับปรุ งบ้าน
1.1.5.3 ประชากร ได้แก่ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่ช่วยตนเองได้นอ้ ย อาศัย
อยู่ลาพัง ฐานะยากจน หรื ออาศัยอยู่กบั ผูส้ ู งอายุดว้ ยกันหรื อผูพ้ ิการ และเต็มใจให้ทาการปรับปรุ ง
บ้าน ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
ประชากรตัวอย่าง คือ บ้านของผูส้ ู งอายุที่มีลกั ษณะตรงตามเกณฑ์การ
คัดเลือกที่กาหนดไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ จากการคัดเลือก การสัมภาษณ์และการลงสารวจพื้นที่จริ ง พบว่า
ในตาบลปากกราน มีบา้ นที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกจานวน 2 หลัง ส่ วนในจังหวัดอ่างทอง พบว่า
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ก ารคัดเลื อก ในที่ น้ ี จึง มี ก ารปรั บ ปรุ งพื้นที่ เพิ่มในส่ วนของพิ้นที่ สาธารณะ
สาหรับผูส้ ู งอายุในตาบลปากกราน เพื่อเป็ นแหล่งในการเรี ยนรู้ของชุมชนแทน
1.1.5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาและการสร้างข้อสรุ ปแบบ
อุปนัย
1.1.6 สถานทีท่ าการวิจัย
คัดเลือกได้เพียง 1 พื้นที่ 3 จุดปรับปรุ ง ในตาบลปากกราน อาเภอพระนครศรี
อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามเกณฑ์เป้ าหมาย
1.1.7 ระยะเวลาทาการวิจัยและแผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดื อนตุ ลาคม 2555 ถึ งเดื อนกันยายน 2556 แผนการ
ดาเนินงานมีดงั นี้
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กิจกรรม

พศ. 2555-2556
ต.ค.55- ม.ค.56- เม.ย.56- ก.ค.56ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56

ติดต่อเครื อข่ายที่สนใจเข้าร่ วมโครงการเพื่อคัดเลือกพื้นที่ตน้ แบบ
วางแผนงานในพื้นที่ดาเนินงาน
ดาเนิ นการพัฒนาพื้นที่ ตน้ แบบด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวกและ
สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ูงอายุ
ประเมิ นความพึงพอใจของพื้นที่ ตน้ แบบด้านอุ ปกรณ์ อานวยความ
สะดวกและสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ูงอายุ
น าข้อ มู ล จากการวิ จัย เกี่ ย วกับ การจัด สิ่ ง อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยสาหรั บผูส้ ู งอายุไปใช้ในการวางแผนใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ และสรุ ป ผลโครงการ จั ด ท าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1.1.8 ผลสาเร็จและความคุ้มค่ าของการวิจัยทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1) สามารถส่ งเสริ มความรู ้ ด้านจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุโดยใช้คู่มือที่จดั ทาขึ้น ผ่านทางเครื อข่ายผูส้ ู งอายุในชุมชนอื่นๆ
2) มีการปรับปรุ งบ้านต้นแบบในพื้นๆ ที่ได้รับการคัดเลือก
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ในการจัดทาแผน
เกี่ยวกับการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุได้

1.2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

แนวคิด/ทฤษฏี การมีส่วนร่ วม
ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับผูส้ ู งอายุ
อุปกรณ์อานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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1.2.1 แนวคิด/ทฤษฎีการมีส่วนร่ วม (Participation)
1.2.1.1 ความหมาย การมี ส่ วนร่ วม ในความหมายขององค์การสหประชาชาติ
(United Nation, 1981: 5) ระบุวา่ การมีส่วนร่ วมเป็ นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลักษณะการ
มีส่วนร่ วมของปั จเจกบุคคล และการมีส่วนร่ วมของกลุ่ม
Reeders (1963:39) ให้ความหมายการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ว่า
การมีส่วนร่ วมหมายถึ ง การมีส่วนร่ วมในการปฏิ สัมพันธ์ กนั ทางสังคม ซึ่ งรวมทั้งการมีส่วนร่ วม
ของปั จเจกบุคคลและการมี ส่ วนร่ วมของกลุ่ม
โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981: 6.) ได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่ วมของชุมชนว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่
1) การมีส่วนร่ วมการตัดสิ นใจว่าควรทาอะไร และทาอย่างไร
2) การมี ส่วนร่ วมเสี ยสละในการพัฒนา รวมทั้ง ลงมื อปฏิ บตั ิตามที่ได้
ตัดสิ นใจ
3) การมีส่วนร่ วมในการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลโครงการ
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ
ในปี ค.ศ.1975 กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้วา่ การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นคาที่ไม่อาจ
กาหนดนิ ยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่ วมอาจแตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศหรื อแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม หากจะให้เข้าใจชัดแล้วการนิ ยามความหมาย
ของการมีส่วนร่ วมของประชาชนควรมีลกั ษณะจากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
หนึ่ งๆ เท่านั้น อย่างไรก็ดี กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่ วมของประชาชนว่า
ครอบคลุมประเด็นดังนี้
1) การมี ส่วนร่ วมของประชาชน ครอบคลุ มการสร้ างโอกาสที่ เอื้ อให้
สมาชิ กทุกคนของชุ มชนและของสังคม ได้ร่วมกิ จกรรมซึ่ งนาไปสู่ และมีอิทธิ พลต่อกระบวนการ
พัฒนา และเอื้อให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
2) การมี ส่ ว นร่ ว มสะท้อ นการเข้า เกี่ ย วข้อ งโดยสมัค รใจ และเป็ น
ประชาธิ ปไตยในกรณี ดงั นี้
(2.1) การเอื้อให้เกิดการพยายามพัฒนา
(2.2) การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
(2.3) การตัดสิ นใจเพื่อกาหนดเป้ าหมาย กาหนดนโยบาย การวางแผน
ดาเนินการโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
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3) เมื่อพิจารณาในแง่ น้ ี การมี ส่วนร่ วมเป็ นตัวเชื่ อมโยงระหว่างส่ วนที่
ประชาชนลงแรงและทรัพยากรเพื่อพัฒนากับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนลงแรงดังกล่าว กล่าว
อี ก นัย หนึ่ งก็ คือ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจ ไม่ ว่า ระดับ ท้องถิ่ น ภูมิ ภาคและ
ระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้
4) การมีส่วนร่ วมของประชาชน อาจผิดแผกแตกต่างกันไป ตามสภาพ
เศรษฐกิ จของประเทศ นโยบาย และโครงสร้ างการบริ หาร รวมทั้ง ลักษณะเศรษฐกิ จสังคมของ
ประชากร การมีส่วนร่ วมของประชาชนมิได้เป็ นเพียงเทคนิ ควิธีการ แต่เป็ นปั จจัยสาคัญในการประกัน
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่มุ่งเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
การพิจารณาการมีส่วนร่ วมในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาจนาไปสู่
ข้อสรุ ปที่วา่ การมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการปลดปล่อยมนุ ษย์จากโซ่ ตรวนผูกพันให้เป็ นอิสระใน
การกาหนดวิถีชีวติ ของตนเองดังมีผนู ้ ิยามว่า โดยพื้นฐานแล้วการมีส่วนร่ วมหมายถึง การปลดปล่อย
ประชาชนให้หลุดพ้นจากการเป็ นผูร้ ับผลจากการพัฒนา และให้กลายเป็ นผูก้ ระทาในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและการเข้าสู่ ภาวะทันสมัย
1.2.1.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
อคิ น รพีพ ฒ
ั น์ (2547: 49.) ได้แบ่ งขั้นตอนการมี ส่วนร่ วมออกเป็ น 4
ขั้นตอน คือ
1) การกาหนดปั ญหา สาเหตุของปั ญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข
2) การตัดสิ นใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปั ญหา
3) การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
ในที่น้ ี การมีส่วนร่ วม หมายถึง การที่คนในชุ มชนมีส่วนร่ วมในการดูแลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ โดยชุ มชนมีส่วนร่ วมในการรวบรวมปั ญหาด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ มาวิเคราะห์วางแผนและดาเนิ นการ เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ผูส้ ู งอายุ และส่ งเสริ มให้เกิดความปลอดภัยแก่ผสู ้ ู งอายุในชุมชน
1.2.2 ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
1..2.2.1 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปทั้งเพศหญิง
และเพศชาย (พระราชบัญญัติผสู้ ู งอายุ พ.ศ. 2546)
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1.2.2.1 สถานการณ์ สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ
ผูส้ ู งอายุมีปัญหาด้านสุ ขภาพ แตกต่างไปจากประชากรกลุ่มอื่นๆ เพราะ
เป็ นวัยที่กาลังถดถอย ถู กโรคภัยเบี ยดเบี ยน โดยเฉพาะผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิ จ ปั ญหาด้าน
สุ ข ภาพอนามัย ทั้ง ทางร่ า งกายและจิ ตใจจะยิ่งมากขึ้ น ประกอบกับ ผูส้ ู ง อายุไ ทยส่ วนใหญ่ ด้อย
การศึกษา จึงทาให้ขาดข้อมูลและความรู ้พ้ืนฐานในด้านการป้ องกันและการรักษาสุ ขภาพเบื้องต้น
ของตนเอง มาตั้งแต่วยั เด็ก จนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่และเข้าสู่ วยั ชรา ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่มีผลสัมพันธ์และ
ต่อเนื่องกันตลอดช่วงชีวติ จึงทาให้ผสู ้ ู งอายุมีปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัยมากกว่าที่ควร
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้รวบรวมข้อ มูล
จากฐาน ข้อมูลปี งบประมาณ 2551 ผูป้ ่ วยในรายบุคคลหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าและสวัสดิการ
การรักษา พยาบาลข้าราชการและครอบครัว พบว่าสาเหตุที่ผสู ้ ู งอายุเจ็บป่ วยต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล 6 ลาดับแรก ได้แก่ 1) ความดันโลหิ ตสู ง 2) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ/โภชนาการ/
เมตะบอลิกอื่น 3) เบาหวาน 4) โลหิ ตจาง 5) อาการ/อาการแสดง/สิ่ งผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง
คลินิก/ห้องปฏิบตั ิการที่ไม่มีรหัสระบุไว้ และ 6) ไตวาย
ผูส้ ู ง อายุมี โอกาสเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ไ ด้ง่ า ยและเมื่ อเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ข้ ึ นแล้วก็ มี
โอกาสเกิดปั ญหาแทรกซ้อนตามมาได้มาก เช่ น กระดูกข้อมือ ข้อสะโพกหรื อกระดูกสันหลังหัก
จากฐานข้อมูลผูป้ ่ วยในรายบุคคลหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและครอบครัว ที่รวบรวมโดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ขพบว่า
สาเหตุที่ทาให้ผูส้ ู งอายุได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกในปี งบประมาณ 2551 ใน 5 ลาดับแรก
ได้แก่ 1) พลัดตกหกล้ม 2) ถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต 3) อุบตั ิเหตุจากขับขี่จกั รยานยนต์ 4) สัมผัสกับ
สัตว์หรื อพืชมีพิษ และ 5) การรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่ทาให้เกิดความผิดปกติ
1.2.3 อุ ปกรณ์ อ านวยความสะดวก หมายถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยให้ก ารด าเนิ นชี วิต ของ
ผูส้ ู งอายุเป็ นไปอย่างปกติ ลดการพึ่งพาบุ คคลอื่นและลดอัตราการเกิ ดอุบตั ิเหตุกบั ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งใน
การวิจยั ครั้งนี้จะมุ่งเน้นในเรื่ องของการจัดรู ปแบบของอุปกรณ์อานวยความสะดวกในบ้าน ที่ทางาน
และพื้นที่สาธารณะในชุมชน
สภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย
1.2.3.1 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การไม่มีอุบตั ิเหตุและการดารงชี วิตอยู่
อย่างสุ ขกาย สุ ขใจ ไม่มีความมัน่ ใจในการประกอบกิ จกรรมต่างๆ และมีการเตรี ยมป้ องกันภัยไว้
ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสม่าเสมอ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2548 : 4)
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1.2.3.2 ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) เฮนริ ช (H.W. Heinrich) เป็ นผูค้ ิดค้น
ขึ้น เป็ นทฤษฎี การเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ มีว่า การบาดเจ็บหรื อการสู ญเสี ยต่างๆ เป็ นผลมาจากการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ ซึ่ งสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ ก็มาจากการกระทาและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่
ปลอดภัย โดยทฤษฎีน้ ี เปรี ยบเสมือนตัวโดมิโนที่เรี ยงกันอยู่ 5 ตัว ถ้าตัวใดตัวหนึ่ งล้มย่อมมีผลให้
โดมิโนตัวอื่นๆ ล้มตามไปด้วยเหมือนลูกโซ่ ซึ่ งตัวโดมิโนทั้ง 5 ตัว มีดงั นี้ คือ (วิฑูรย์ สิ มะโชคดี อ้าง
ถึงใน วิวรรธกร สวัสดี; 2547)
1) สภาพภูมิหลังของบุคคล (Social environment of background)
หมายถึ ง สภาพการเลี้ ยงดูจากครอบครั ว รวมถึ งการให้การศึกษาการสร้ างเจตคติ ลักษณะนิ สัย
บุคลิกภาพ ที่ได้รับประสบเป็ นเวลานาน
2) ความบกพร่ องทางร่ างกาย (Defect of person) หมายถึง ความ
บกพร่ องทางร่ างกาย เช่น ประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อม สายตา การเจ็บป่ วย ความ
เมื่อยล้า เป็ นต้น
3) การกระทาและสภาพที่ไม่ปลอดภัย (Acting & status of unsafty)
หมายถึง สิ่ งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอันตรายรวมถึงสภาพของเครื่ องจักร เครื่ องมือที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ยงั รวมถึง สภาพทัว่ ๆ ไปในการทางาน เช่น พื้น แสง เสี ยง ฝุ่ น เป็ นต้น
4) อุบตั ิเหตุ (Accident)
5) การบาดเจ็บและความเสี ยหาย
ทฤษฎี โ ดมิ โ น พยายามจะอธิ บ ายถึ ง การเกิ ด อุ บ ัติ ภยั ทั่วไปที่ เ กิ ดจาก
บุคคล การกระทาของบุคคลมีผลมาจากภูมิหลังด้านครอบครัว และการศึกษา สิ่ งแวดล้อมที่ไม่
ปลอดภัย ก็เกิดจากความบกพร่ องของบุคคลเช่นเดียวกัน
ตามทฤษฎีโดมิโน เมื่อโดมิโนตัวที่หนึ่ง หรื อสอง หรื อสาม ล้ม ตัวที่สี่
หรื อตัวที่หา้ ก็จะล้มตาม ดังนั้น การป้ องกันอุบตั ิเหตุเราสามารถพิจารณาได้ 2 ประการ คือ
1) การป้ องกันอุบตั ิภยั ในระยะสั้น คือ การขจัดโดมิโนตัวที่ สามออก คือ
การขจัดการกระทาที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ทาให้โดมิโนตัวที่สี่ คือ อุบตั ิภยั
ไม่เกิดขึ้น
2) การป้ องกันในระยะยาว คือ การสร้างจิตสานึกการให้การศึกษา การ
สาธารณสุ ขมูลฐานซึ่ งเป็ นรากฐานที่มนั่ คงของสังคม จะทาให้เกิ ดสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและการ
กระทาที่ปลอดภัยเป็ นการป้ องกันอุบตั ิภยั ที่ยงั่ ยืนกว่าในข้อแรกมาก
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นอกจากนี้ คณะกรรมการรั ก ษาความปลอดภั ย แห่ งชาติ ข อง
สหรัฐอเมริ กา ได้เสนอการเสริ มสร้างความปลอดภัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพไว้ ตามหลัก 3E คือ
1) Engineering หรื อ วิศวกรรมศาสตร์ คือการใช้ความรู้ทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ในการคานวณการออกแบบเครื่ องจักร เครื่ องมือที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัย
ที่สุด การติ ดตั้งเครื่ องจักร การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟ้ า แสงสว่าง ระบบเสี ยง อุ ณหภูมิ การ
ระบายอากาศ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความปลอดภัย
2) Education หรื อ การให้การศึกษา การอบรมลูกจ้าง คนงาน หัวหน้า
งาน ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในโรงงาน ให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
และการเสริ มสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ให้รู้วา่ อุบตั ิเหตุจะเกิดขึ้นและป้ องกันได้
อย่างไร และจะทางานอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด
3) Enforcement หรื อ การออกกฎระเบียบข้อบังคับ การกาหนดวิธีการ
ทางานอย่างปลอดภัย และมาตรการควบคุมบังคับคนงานให้ปฏิบตั ิตาม เป็ นระเบียบปฏิบตั ิที่ตอ้ งถูก
ลงโทษ เพื่อให้เกิดความสานึกและหลีกเลี่ยงการทางานที่ไม่ถูกต้อง (อภิรดี ศรี โอภาส, 2553)
จากตัวอย่างทฤษฎีการเกิดอุบตั ิเหตุขา้ งต้น ทาให้ทราบถึงสาเหตุของการ
เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ว่ามาจากการกระทาที่ ไม่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ งสาเหตุของ
อุบตั ิเหตุท้ งั สองประการนี้ ไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่ในสถานประกอบการเท่านั้น แต่ในชุ มชน ที่พกั อาศัย
สถานที่สาธารณะอื่นๆ ก็มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ควรเริ่ มตั้งแต่หน่วยเล็กๆ ในชุ มชนเสี ยก่อน โดยเฉพาะในชุ มชนที่มีผสู ้ ู งอายุเพราะสาเหตุของการ
เกิ ดอุบตั ิเหตุกบั ผูส้ ู งอายุส่วนหนึ่ งนั้น มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในบ้าน ในชุ มชน และ
สถานที่ สาธารณะต่า งๆ ที่ ผูส้ ู ง อายุต้องอยู่อาศัยหรื อทากิ จกรรมต่า งๆ ในชี วิตประจาวัน ซึ่ งการ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้จะทาให้ทราบว่า สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุกบั ผูส้ ู งอายุใน
พื้นที่ที่ทาการศึกษาเป็ นอย่างไร และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ปลอดภัยต่อผูส้ ู งอายุควร
ทาอย่างไร
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในที่น้ ี จึงหมายถึง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
เหมาะสมกับ การใช้ชี วิ ตประจาวัน และไม่ ก่ อให้เ กิ ด อัน ตรายกับ ผูส้ ู ง อายุ ซึ่ งในการวิจ ัย ครั้ งนี้
หมายถึ งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยภายในสถานที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะในชุ มชนหรื อใน
พื้นที่ที่ทาการวิจยั
1.2.3.3 แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้ อมและทีพ่ กั อาศัยของผู้สูงอายุ
โดยสานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ มีหลักการดังนี้ คือ
1) มีความปลอดภัยทางกายภาพ
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จัด ให้ มี แ สงสว่า งเพี ย งพอบริ เ วณบัน ไดและทางเข้า มี ร าวจับ ใน
ห้องน้ า พื้นกระเบื้ องไม่ลื่ น อุ ป กรณ์ ปิ ดเปิ ดน้ า และเปิ ดประตู ที่ไ ม่ต้องออกแรงมาก มี สั ญญาณ
ฉุ กเฉิ นจากหัวเตียง หรื อห้องน้ า สาหรับเรี ยกขอความช่วยเหลือ
2) สามารถเข้าถึงได้ง่าย
การมีทางลาดสาหรับรถเข็น ความสู งของตูท้ ี่ผสู้ ู งอายุสามารถหยิบ
ของได้สะดวก อยู่ใกล้แหล่งบริ การต่างๆ ใกล้แหล่งชุ มชนเดิ ม เพื่อให้ญาติมิตรสามารถมาเยี่ยม
เยียนสะดวก
3) สามารถสร้างแรงกระตุน้
การเลื อกใช้สีที่เหมาะสม มี ค วามสว่างและชัดเจนจะทาให้การใช้
ชีวติ ดูกระชุ่มกระชวย ไม่ซ่ ึมเศร้า และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ กระตุน้ ให้เกิดการนาความสามารถ
ต่างๆ ของผูส้ ู งอายุมาใช้อย่างเต็มที่ เปิ ดโอกาสให้ผูส้ ู งอายุได้ใช้ความสามารถก่ อประโยชน์ก ับ
ชุมชน
4) ดูแลรักษาง่าย
ควรจะออกแบบให้ดูแลรักษาง่ายเท่าที่จะเป็ นไปได้ ด้วยเหตุน้ ี บ้าน
ทัว่ ๆ ไปควรจะเล็ก ถ้าเป็ นหลังใหญ่ควรจะมีห้องซึ่ งง่ายต่อการปิ ดเอาไว้เพื่อสะดวกสบายในการ
ดูแล บ้านอาจจะมีบานเลื่อนอลูมิเนียมป้ องกันฝนและสนามหญ้าที่มีพมุ่ ไม้เตี้ยเพื่อลดงานสนาม
1.2.3.4 ข้ อ แนะนาเกี่ยวกับ ระยะ และขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม หน่ วยปฏิ บ ตั ิ
งานวิจยั สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุได้แนะนาไว้ ดังนี้
1) ลักษณะบ้านพัก
- เป็ นบ้านชั้นเดียว หรื อมีหอ้ งนอนอยูบ่ นชั้นล่างของบ้าน
- ทางเข้าบ้านควรมีระดับเดียวกับพื้นภายนอก
- ทางลาดเข้าบ้านความชัน 1:12 วัสดุไม่ลื่น
- ไม่ควรจะมีพ้นื ต่างระดับ ไม่ควรมีธรณี ประตู
- มีบริ เวณบ้านที่สามารถทาสวน เลี้ยงสัตว์ และทากิจกรรมเบาๆ ได้
- พืชพันธุ์เป็ นไม้ดอก ไม้หอม หลีกเลี่ยงไม้ผล ไม้หนาม ไม้ที่มียาง
- ระยะห่างระหว่างภายในบ้านมาที่ร้ ัวอยูใ่ นระยะที่สามารถเดินได้ง่าย
- รั้วบ้านควรโปร่ ง
- ประตูหน้าบ้านกว้าง 90-150 ซม. มือจับแบบก้านโยกและไม่ติด
อุปกรณ์บงั คับประตูปิดเอง (โช๊คอัพ)
- มีระบบตัดไฟช็อตและไฟฉุกเฉิน
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2) ห้องรับแขก-ห้องนัง่ เล่น
- ไม่มีสิ่งกีดขวางหรื อเฟอร์ นิเจอร์ กีดขวาง
- มีพ้นื ที่กิจกรรมต่างๆ เช่น นันทนาการและบันเทิง
- การจัดเฟอร์ นิเจอร์ ที่ส่งเสริ มให้มีปฏิสัมพันธ์กนั ได้
- ระดับหน้าต่างสู งจากพื้น 50 ซม. มองเห็นวิวภายนอกได้
- มีระบบระบายอากาศดี
- พื้นห้องใช้สีสว่าง นุ่มและบารุ งรักษาง่าย
- สี และพื้ นผิว อุ ป กรณ์ และส่ วนของอาคาร ใช้สี ที่ ตดั กัน หรื อ
แตกต่าง ของส่ วนใช้สอยต่างกัน เช่น พื้นทางเดิน พื้นต่างระดับ พื้นห้องส้วม บัวเชิงผนัง
3) ห้องครัว-อาหาร
- ระดับโต๊ะ-เคาน์เตอร์ สูงจากพื้น 80 ซม.
- ด้านล่างของอ่างล้างมือ ควรโล่งสาหรับรถเข็น
- เตา ตูเ้ ย็นหรื อลิ้นชักในครัวไม่ควรอยูใ่ นมุม
- หิ้งและตูต้ ่าง ๆ อยูใ่ นระดับที่ 150-168 ซม.
- มีระบบระบายอากาศดี
- มีแสงสว่างจากธรรมชาติและไฟแสงสว่างเฉพาะจุด
- ปลัก๊ ไฟบริ เวณเคาน์เตอร์ สูง 90 ซม.จากพื้น
4) ห้องนอน
- หน้าต่างควรมองเห็นทิวทัศน์ภายนอก
- เตียงนอนควรมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 180 ซม. และมีพ้ืนที่วา่ ง 90 ซม.
รอบเตียง 3 ด้าน ไม่ควรอยูใ่ นมุมอับ ควรมีพ้นื ที่สาหรับเตียงคู่ เตียงนอนควรอยูใ่ กล้หอ้ งน้ า
- หัวเตียงควรมีโทรศัพท์ และสัญญาณฉุกเฉิน
- ระดับของเตียงสู ง 40 ซม. (สู งเท่าระดับพื้นถึงข้อพับเข่า)
- ระดับหน้าต่างสู งจากพื้น 50 ซม. มองเห็นวิวภายนอกได้
- ตูเ้ สื้ อผ้าเป็ นแบบบานเลื่อน
- มีแสงสว่างสาหรับการอ่านหนังสื อ
- มีการระบายอากาศที่ดี
- พื้นห้องใช้สีสว่าง นุ่มและบารุ งรักษาง่าย
5) ห้องน้ า
- ห้องน้ าควรกว้าง 1.50-2.00 เมตร
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- ประตูเปิ ดออก ระดับพื้นภายใน-ภายนอก เท่ากัน
- มีราวจับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. ที่สามารถเดินได้ทวั่ ห้องน้ า
- บริ เวณฝักบัวและที่อาบน้ าควรมีที่นงั่ และสัญญาณฉุ กเฉิ น ฝักบัว
ควรเป็ นชนิดแรงดันต่า
- พื้นผิวไม่ควรลื่น ก๊อกน้ าเป็ นแบบก้านโยก
6) ประตู
- มีขนาดความกว้างเป็ นพิเศษอย่างน้อย 90 เซนติเมตร
- ประตูควรเป็ นแบบผลักเปิ ดออกได้ง่าย
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บงั คับให้บานประตูปิดได้เอง
7) สวิตช์
- สู งไม่เกิน 90 เซนติเมตร จากพื้น สามารถปิ ดเปิ ดได้ในระยะเอื้อม
จากเตียงนอน สวิตช์ใหญ่มีแสงตอนปิ ดสวิตช์
8) ปลัก๊ ไฟ
- สู งจากพื้น อย่างน้อย 45 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการก้ม
- มีสวิทซ์สาหรับปิ ด-เปิ ดปลัก๊
9) ราวจับ
- ทาด้วยวัสดุเรี ยบ มีความมัน่ คงแข็งแรงในการจับและไม่ลื่น
- มีลกั ษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม.
- สู งจากพื้นทางลาด 80 ซม. ราวจับด้านที่อยูต่ ิดผนังให้มีระยะห่ าง
จากผนังไม่นอ้ ยกว่า 5 ซม.
- สามารถทาความสะอาดได้ง่าย
10) ทางลาด
- พื้นผิวทางลาดต้องเป็ นวัสดุที่ไม่ลื่น
- พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรี ยบไม่สะดุด
- ความกว้างสุ ทธิกว้าง 90-150 ซม.
- มีพ้นื ที่หน้าทางลาดเป็ นที่วา่ งยาวไม่นอ้ ยกว่า 150 ซม.
- ต้องมี ความลาดชันไม่เกิ น 1:12 และมีความยาวช่ วงละไม่เกิ น 6
เมตร
- ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2.50 เมตร ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน
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1.2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ประมวญ พิรัชพันธุ์ (2543) ได้ทาการโครงการวิจยั เรื่ อง การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตของผูส้ ู งอายุในสังคมไทยด้านที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของผูส้ ู งอายุในด้านที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม และศึกษาความคิดเห็นของผูส้ ู งอายุและผู้
ใกล้ชิด เกี่ ยวกับแนวทางการจัดบริ การในด้านดังกล่าวอย่างเหมาะสม จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มา
พัฒนารู ปแบบหรื อแนวทางในการจัดบริ การให้ความรู ้ ดา้ นที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของ
ผูส้ ู งอายุ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูส้ ู งอายุท้ งั ชายและหญิงในสาขาอาชี พต่างๆ กัน ซึ่ งมีอายุ
ระหว่าง 55-70 ปี และผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุซ่ ึ งอาศัยอยูใ่ นจังหวัดต่างๆ ซึ่งคัดเลือกมาภาคละ 2 จังหวัด รวม
8 จังหวัดทัว่ ประเทศ เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้ าง
สาหรับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทัว่ ๆ ไปของผูส้ ู งอายุ และ
แบบสังเกตชุมชน เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการผสมผสานระหว่างการวิจยั กับการพัฒนา วิธีการ
วิจยั จึงประกอบด้วยทั้งการวิจยั เชิ งสารวจและเชิ งทดลอง โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ แต่ละ
ระยะมีกลุ่มตัวอย่างและรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร งานวิจยั รายงาน บทความ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาข้อมูลจากผูส้ ู งอายุกลุ่มขนาดเล็กจานวน 50 คน ในพื้นที่
และการศึกษาสภาพชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลมาพัฒนาเครื่ องมือสาหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทัว่ ประเทศ
ระยะที่ 2 เป็ นการรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุจาก 8 จังหวัด
ทัว่ ประเทศ จานวน 500 คน และกลุ่มผูใ้ กล้ชิดผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างอีก 500 คน นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ (โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสังเคราะห์เพื่อ
เสนอรู ปแบบการพัฒนาผูส้ ู งอายุทางด้านที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม
ระยะที่ 3 เป็ นการทดลองใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุท้ งั 4 ภาค
ภาคละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 30 คน นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้ค่าสถิติ t-test และสรุ ปผล
ผลการวิจยั ในประเด็นหลัก ๆ สรุ ปได้ดงั นี้คือ
1) สภาพทัว่ ไปของที่อยูอ่ าศัยของผูส้ ู งอายุไม่มีส่วนใด สิ่ งใด ที่จดั ทาให้เหมาะสม
กับการอยูอ่ าศัยในวัยสู งอายุโดยเฉพาะ ที่อยูอ่ าศัยมีความสะดวกสบายตามอัตภาพของผูอ้ ยูอ่ าศัยใน
วัยแข็งแรง ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่อยูก่ บั ครอบครัว และหรื อมีบุตรหลานที่คาดว่าจะอยูอ่ าศัยด้วยได้ใน
บั้นปลายชีวติ
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2) ผูส้ ู งอายุไม่มีการเตรี ยมการเกี่ ยวกับที่พกั อาศัย ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาและตกแต่งบ้านเรื อนให้เหมาะสมกับการอยูอ่ าศัย เพื่อให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย
และยืดเวลาการพึ่งพาหรื อเป็ นภาระแก่บุตรหลานออกไป ผูส้ ู งอายุคิดว่าเมื่อถึงวันช่วยตนเองไม่ได้
ลูกหลานก็คงจะเลี้ ยงดู ไม่มีการมองการณ์ ไกลในเรื่ องนี้ และไม่มีความรู ้ ว่ารัฐมี การจัดบริ การ
สวัสดิการให้แก่ผสู ้ ู งอายุในเรื่ องนี้อย่างใด
3) ผูส้ ู งอายุพอใจอยู่อาศัยในที่สงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ ในแวดวงความอบอุ่นของ
ครอบครัว ญาติมิตร ลักษณะบ้านที่ชอบคือ บ้านเดี่ยว มีขนาด และบริ เวณบ้านพอสมควร ไม่
ใหญ่โต เพียงมิให้คบั แคบอึดอัด มี สิ่งของเครื่ องใช้ที่อานวยความสะดวกในด้านการดารงชี วิต
ประจาวันตามความจาเป็ น ต้องการให้รัฐจัดบริ การสวัสดิ การหลากหลายในลักษณะที่ ช่วยให้
ผูส้ ู งอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวยาวนานที่สุด และเป็ นภาระต่อครอบครัวน้อยที่สุด สิ่ งที่ตอ้ งการให้รัฐ
จัดบริ การให้คือ บริ การด้านการแพทย์ การให้คาปรึ กษาหารื อ เป็ นเพื่อนช่วยคิด สโมสร สถานดูแล
ผูส้ ู งอายุกลางวัน อาหารปิ่ นโต และการซักรี ดเสื้ อผ้า และให้มีสวัสดิการเลี้ยงดูผสู ้ ู งอายุที่เจ็บป่ วย
ยากไร้ และขาดที่พ่ ึง
4) ในด้ า นสภาพแวดล้ อ มหรื อชุ ม ชนไร้ ที่ อ ยู่ อ าศัย ของผู ้สู ง อายุ แม้จ ะมี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนสิ่ งอานวยความสะดวกพอประมาณ แต่ยงั ขาดคุณภาพ
และมีช่องว่างให้ปรับปรุ งได้อีกมากกว่าจะถึงขีด “ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมดี ” ซึ่ งจะทาให้ผคู้ นทุก
เพศวัย ไม่เฉพาะแต่ผสู ้ ู งอายุได้อยูอ่ าศัยอย่างมีความสุ ข ชุ มชนที่ผสู ้ ู งอายุตอ้ งการอยูอ่ าศัยคือ ชุมชน
ที่มีบริ การทาให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น รวมถึงบริ การทางสังคม เช่น การศึกษา อนามัย และการ
พักผ่อนหย่อนใจ มีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์
ในเรื่ องที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม ประเด็นที่ผสู้ ู งอายุสนใจอยากทราบมากที่สุด
คือ บริ การสวัสดิการด้านที่อยูอ่ าศัย และด้านอื่นๆ ที่รัฐจัดให้ผสู้ ู งอายุ รองลงมาคือ เรื่ องการจัดบ้าน
ให้สะดวกสบาย ปลอดภัยแก่การอยูอ่ าศัย สาหรับสื่ อหรื อวิธีการที่ตอ้ งการรับความรู้ ต้องการรับ
จากโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุ การสัมมนากลุ่มระหว่างผูส้ ู งอายุเอง และการอบรม
บรรยาย รู ปแบบการนาเสนอต้องการรายการแบบสัมภาษณ์ เล่าเรื่ อง หรื อบรรยาย
ผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางการ
ดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในสังคมไทย ด้วยการให้ความรู ้ แก่ผสู ้ ู งอายุและ
สังคม และการจัดบริ การสวัสดิ การที่ กว้า งขวางครอบคลุ มความต้องการของผูส้ ู ง อายุทุกกลุ่ ม
ตลอดไปถึ งการทาเมืองและชุ มชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการวิจยั
ระยะที่ 2 มาจัดทาเป็ นรู ปแบบการทดลองให้ความรู ้แก่ผสู ้ ู งอายุในหัวข้อที่ผสู ้ ู งอายุอยากทราบ โดย
ใช้วิธีฝึกอบรมด้วยวิทยากร ผลปรากฏว่า หลังการทดลองผูส้ ู งอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการ
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จัดแต่งบ้านให้อยูส่ บายปลอดจากอุบตั ิเหตุ และเรื่ องบริ การสวัสดิการที่รัฐจัดให้แก่ผสู ้ ู งอายุโดยมี
ความรู ้เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0
หรรษธน สี รวิสุทธิ์ และคณะ (2549) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การออกแบบครัวตัวอย่าง
สาหรับคนพิการที่ใช้รถเข็น มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบครัวตัวอย่างสาหรับคนพิการและผูส้ ู งอายุ
ที่ใช้รถเข็น ณ วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากสมาชิกชมรมผูพ้ ิการและนักศึกษาพิการในวิทยาลัยราชสุ ดาจานวน 9
คน รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ทาการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตประกอบการสัมภาษณ์
เดี่ยว สัมภาษณ์กลุ่ม การทดสอบการใช้เฟอร์ นิเจอร์ ครัวจาลองขนาด 1:1 เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ ภาพประกอบแบบสัมภาษณ์ และตัวอย่างวัสดุ โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่
เดื อนกรกฎาคมถึ งเดื อนกันยายน พ.ศ. 2549 ผลการวิจยั พบว่า จากการทดสอบเฟอร์ นิเจอร์ ครั ว
จ าลองในการออกแบบครั ว ส าหรั บ คนพิ ก ารและผู ้สู ง อายุ ที่ ใ ช้ ร ถเข็ น ควรค านึ ง ถึ ง สิ่ ง ต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้ คื อ การเข้าถึ งพื้นที่ใช้งานส่ วนต่างๆ ตาแหน่ งการจัดวางเครื่ องเรื อนที่เหมาะสม การ
กาหนดระดับความสู ง ความลึ ก ระยะเอื้อมของเครื่ องเรื อนและอุปกรณ์ ครัว ตาแหน่ งติดราวจับที่
ช่วยในการพยุงตัว ตาแหน่งติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้ าในห้องครัว ตลอดจนการเลือกใช้วสั ดุที่ทนทาน
ง่ายต่อการบารุ งรักษา ข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ แบบครัวที่ได้จากการวิจยั นี้ เป็ นการออกแบบ
ครัวสาหรับคนพิการและผูส้ ู งอายุที่ใช้รถเข็นในบริ บทของคนไทย ได้มีการเปรี ยบเทียบขนาด ระยะ
สัดส่ วนเครื่ องเรื อนที่ ได้จากการวิจยั และการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศพบว่า มี ความ
แตกต่างกัน จึงควรมีการทาวิจยั หามาตรฐานระยะ ขนาดสัดส่ วนเครื่ องเรื อนสาหรับคนพิการและ
ผูส้ ู งอายุที่ใช้รถเข็นสาหรับคนไทยเพิ่มเติม และควรเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดใหญ่กว่านี้
เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป
ไตรรั ตน์ จารุ ทัศน์ และคณะ (2550) ได้ทาโครงการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาต้นแบบ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา
และพัฒนาต้นแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ เหมาะสมสาหรั บ
ผูส้ ู งอายุของสถานบริ การสาธารณสุ ข เป้ าหมายหลักคือ 1) เป็ นแนวทางในการออกแบบต้นแบบ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่ ง อานวยความสะดวกที่ เหมาะสมส าหรั บผูส้ ู ง อายุข องสถาน
บริ การสาธารณสุ ข และสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งสถานบริ การสาธารณสุ ขอื่นๆ
ได้ 2) ได้แนวคิดพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ
ในอาคารประเภทอื่นๆ ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ จากพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ กาหนดให้ผสู ้ ู งอายุมี
สิ ทธิ ได้รับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุ นในด้านการอานวยความสะดวกและความ
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ปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู ้ ู งอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรื อบริ การสาธารณะอื่น โดยให้
กระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินการเรื่ องการบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่จดั ไว้โดยให้
ความสะดวกและรวดเร็ วแก่ผสู ้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ จนกระทัง่ กระทรวงสาธารณสุ ขได้ประกาศให้
หน่วยบริ การในระดับโรงพยาบาลของรัฐให้บริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขโดยจัดให้มี
“ช่ องทางเฉพาะ” สาหรับผูส้ ู งอายุแยกจากผูร้ ั บผิดชอบทัว่ ไปในแผนกผูป้ ่ วยนอก และกาหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริ การแก่ผสู ้ ู งอายุ
สาหรั บรายละเอี ยดการออกแบบทางกายภาพและสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรั บ
ผูส้ ู งอายุทางกรมโยธาธิการได้ประกาศเป็ นกฎกระทรวง ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยกาหนด
รายละเอียดการออกแบบทางกายภาพและสิ่ งอานวยความสะดวกดังกล่าวไว้ 8 หมวดที่เกี่ยวข้อง คือ
ป้ ายแสดงสิ่ งอานวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่าง
อาคารและทางเชื่ อมระหว่างอาคาร ประตู ห้องส้วมและพื้นผิวต่างสัมผัส โดยใช้บงั คับกับอาคาร
2 ประเภท คือ อาคารโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สถานีอนามัย อาคารที่ทา
การราชการ รั ฐวิสาหกิ จ สถานศึ กษา สถานี ขนส่ งมวลชน ที่ มีพ้ืนที่ ส่วนใดของอาคารที่ เปิ ด
ให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลทัว่ ไปเกิ น 300 ตารางเมตร และอาคารส านัก งาน โรงมหรสพ โรงแรม
หอประชุ ม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสิ นค้าที่มีพ้ืนที่ส่วนใดของอาคารที่เปิ ดให้บริ การแก่
บุคคลทัว่ ไปเกิน 2,000 ตารางเมตร โดยที่มีบทเฉพาะกาลไม่บงั คับใช้กฎกระทรวงนี้กบั อาคารที่มีอยู่
ก่อน ทาให้สถานบริ การสาธารณสุ ข ที่มีอยู่แล้วไม่อยู่ในกลุ่มต้องปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุ สถานบริ การสาธารณสุ ขถือว่าเป็ นทรัพยากร
สุ ขภาพที่สาคัญในระบบโครงสร้างระบบบริ การสุ ขภาพ ถ้านับเฉพาะโรงพยาบาล สถานพยาบาล
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สถานี อนามัยที่เข้าข่ายบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว จะมีจานวน 10,456
แห่ง กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
ไตรรัตน์ จารุ ทศั น์ และคณะ (2551) ได้ทาโครงการสารวจอาคาร สถานที่สาธารณะ
ที่เป็ นมิตรสาหรับผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ซึ่ งได้ลงพื้นที่สารวจตัวอย่างอาคารทั้งภายใน
และภายนอกในเขตกรุ ง เทพชั้นใน กรุ งเทพชั้นกลาง และกรุ งเทพชั้นนอก ได้แก่ จตุจกั ร ราชเทวี
บางแค และลาดกระบัง โดยแบ่งออกเป็ นอาคารราชการ 18 แห่ ง สานักงานเขต 4 แห่ ง สถานี ตารวจ
นครบาล 4 แห่ ง ที่ทาการไปรษณี ย ์ 3 แห่ ง สวนสาธารณะ 2 แห่ ง ศาล 1 แห่ ง สถานี อนามัยและ
โรงพยาบาลของรัฐ 4 แห่ ง อาคารเอกชน 4 แห่ ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ ง ห้างสรรพสิ นค้า 6 แห่ ง
ตลาดสด 4 แห่ ง อาคารขนส่ งมวลชน 6 แห่ ง (BTS และ MRT) และสุ ดท้ายคือ วัด 2 แห่ ง โดยสิ่ ง
อานวยความสะดวกภายนอกที่คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการสารวจมีต้ งั แต่ที่จอดรถ ทางลาด ราวจับ บันได
ป้ ายสัญลักษณ์ ทางเดินทางเชื่อม และประตู ผลจากการสารวจพบว่า ระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะ
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(BTS และ MRT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้มากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ ง ขณะที่ที่ทาการไปรษณี ยแ์ ละ
ตลาดสด ไม่ผา่ นเกณฑ์กฎหมายกาหนดไว้เลยแม้แต่ขอ้ เดียว สาหรับปั ญหาที่ทาให้อาคาร สถานที่
ต่างๆ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น เช่ น การไม่กาหนดจุ ดจอดรถสาหรับคนชราหรื อคนพิการ ใน
อาคารสถานที่ ให้เหมาะสมตามที่ ก ฎหมายก าหนด การขาดป้ าย/สั ญลัก ษณ์ ส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุใ น
ตาแหน่ งที่เหมาะสม ตาแหน่ งที่ติดตั้งป้ ายไม่สามารถมองเห็ นได้ชดั เจน หรื อไม่มีแสงไฟส่ องทั้ง
กลางวันและกลางคืน ประตูอาคารเปิ ดปิ ดได้ยากและมีขนาดไม่กว้างพอ เป็ นต้น ขณะที่การสารวจ
สิ่ งอานวยความสะดวกในอาคารนั้น คณะผูว้ จิ ยั ได้สารวจสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาด
ราวจับ บันได ป้ ายสัญลัก ษณ์ ประตู ลิ ฟ ต์ ห้องส้ วม และอ่า งล้างมื อ พบว่า ในห้า งสรรพสิ นค้า
สถานี อนามัย และโรงพยาบาลของรัฐมี ความพร้ อมในสิ่ งอานวยความสะดวกเหล่ านี้ เป็ นอันดับ
แรกๆ ในกลุ่มสถานที่ที่ทาการสารวจ ส่ วนสถานที่ที่ไม่มีความพร้ อมด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ได้แก่ สวนสาธารณะ และตลาดสด

วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรือง และคณะ (2552) ได้ทาการสารวจข้อมูลพื้นที่ในชุมชนเพื่อ
เตรี ยมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สิ่ งอานวยความสะดวก ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ (เทศบาล
ตาบลแม่เหี ยะ) พบว่า พื้นที่เทศบาลตาบลแม่เหี ยะเป็ นพื้นที่ชานเมืองเชี ยงใหม่ มีผลกระทบโดยตรง
กับการอยูอ่ าศัยของประชากรผูส้ ู งอายุซ่ ึ งมาจากพื้นฐานเป็ นเกษตรกรและรับจ้าง กลุ่มตัวอย่างได้
จากหมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและข้อมูลเชิ งประจักษ์รวมทั้งวิธีการระดม
ความคิ ดเห็ นของผูส้ ู งอายุในชุ มชน การสารวจพบว่าผูส้ ู ง อายุส่ วนใหญ่มีปัญหาเรื่ องสุ ข ภาพแต่
สามารถช่ วยเหลื อตัวเองได้ในยามปรกติ แม้จะมีปัญหาเกิ ดในร่ างกาย ผูส้ ู งอายุเหล่านี้ อาศัยอยู่ใน
บ้านของตนเองถึ งร้ อยละ 97.5 มี การดารงชี วิตแบบพอดี ดว้ ยความมัธยัสถ์ อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นในที่อยูอ่ าศัยในบ้านของตนเอง ห้องน้ า/ห้องอาบน้ า ชานบ้าน/ระเบียงบ้าน อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
นอกที่อยูอ่ าศัยเกิดขึ้นที่บริ เวณถนนทางสัญจรและทางเดินเข้าบ้าน บ้านได้รับการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมบ้างตามความเหมาะสมและฐานะ ในด้านพื้นที่สาธารณะและชุมชน ผูส้ ู งวัยส่ วนใหญ่จะ
ยังพึงพอใจและมี ความสุ ขความรั กถิ่ นอาศัยและต้องการอยู่ในชุ มชนดั้งเดิ มของตนในการอยู่ใน
สิ่ งแวดล้อมที่คุน้ เคย แม้วา่ ในกายภาพของพื้นที่ชุมชนจะมีปัญหาเรื่ องการขยายตัวด้านการอยูอ่ าศัย
แบบเมือง การจราจรที่คบั คัง่ และอันตรายต่อการเดินทางของผูส้ ู งอายุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ยังขาด
การดูแลความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยอีกจานวนมาก ดังนั้นจึงควรจัดแนวทางการส่ งเสริ มให้มี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สิ่ งอานวยความสะดวก ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุของเทศบาล
ต าบลแม่ เ หี ย ะ ด้า นการออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง การออกแบบภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปั ตยกรรมภายใน และการออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่ งอานวยความ
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สะดวก ซึ่ งเป็ นระดับการดู แลผูส้ ู งอายุปัจเจกชน ผูท้ ี่ มีบทบาทสาคัญได้แก่ สมาชิ กในครอบครั ว
ผูส้ ู งอายุ คนในชุมชน องค์กรในชุ มชน จะเป็ นผลให้การดาเนินงานของโครงการเพื่อปรับปรุ งด้าน
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุให้ลุล่วงต่อไป
วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง และคณะ (2552) ได้ทาการสารวจข้อมูลเทศบาลตาบล
หนองตองพัฒนา เพื่อเตรี ยมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สิ่ งอานวยความสะดวก ปลอดภัย
สาหรับผูส้ ู งอายุ โดยพบว่า พื้นที่เทศบาลตาบลหนองตองพัฒนา อาเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่เป็ น
ตัวแทนพื้นที่ชนบทจังหวัดเชี ยงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่ยงั เป็ นเกษตรกรรมประชากรผูส้ ู งอายุมาจาก
พื้นฐานเป็ นเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างมาจากหมู่ที่ 2, 7, 8, 9, 10, 11 และ 14 ซึ่ งมีองค์ประกอบชุมชนที่
ครบถ้วนและเป็ นสัง คมผูส้ ู ง อายุ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและข้อมูล เชิ งประจักษ์รวมทั้ง
วิธีการระดมความคิ ดเห็ นของผูส้ ู งอายุในชุ มชน การสารวจพบว่าผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่ อง
สุ ขภาพแต่สามารถช่ วยเหลื อตัวเองได้ในยามปรกติแม้จะมีปัญหาเกิ ดในร่ างกาย ผูส้ ู งอายุเหล่ านี้
อาศัยอยูใ่ นบ้านของตนเองถึงร้อยละ 98.1 มีการดารงชีวติ แบบพอดีดว้ ยความมัธยัสถ์ บ้านผูส้ ู งอายุมี
ลักษณะเป็ นบ้านไม้ยกพื้นมีอายุการใช้งานมานาน จาเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ ง เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ
ส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นในที่อยูอ่ าศัยในบ้านของตนเอง โดยเฉพาะบริ เวณห้องน้ า/ห้องอาบน้ า ชานบ้าน/
ระเบียงบ้าน อุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นนอกที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นที่บริ เวณทางเดินเข้าบ้านและถนนทางสัญจร
ในด้านพื้นที่สาธารณะและชุ มชน ผูส้ ู งวัยส่ วนใหญ่ยงั พึงพอใจและมีความสุ ขมีความรักถิ่ นอาศัย
และต้องการอยู่ในชุ มชนดั้งเดิ มของตนในการอยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่คุน้ เคยและไม่มีปัญหาทางด้าน
กายภาพของพื้นที่ชุมชน เพราะกิจกรรมทัว่ ไปจะอยูใ่ นที่อยูอ่ าศัยของตนและวัดใกล้บา้ น แต่พบว่า
ยังมีความต้องการการดูแลด้านสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยอีกจานวนมาก
ดังนั้น จึงควรจัดแนวทางการส่ งเสริ มให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สิ่ งอานวยความสะดวก
ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุของเทศบาลตาบลหนองตองพัฒนา ด้านการออกแบบชุ มชนเมือง การ
ออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรม การออกแบบสถาปั ตยกรรม การออกแบบสถาปั ตยกรรมภายใน และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งเป็ น ระดับการดูแลผูส้ ู งอายุปัจเจกชน โดยผู ้
ที่มีบทบาทสาคัญได้แก่ สมาชิกในครอบครัวผูส้ ู งอายุ คนในชุ มชน องค์กรในชุ มชน และจะเป็ นผล
ให้การดาเนินงานของโครงการเพื่อปรับปรุ งด้านคุณภาพชี วติ ของผูส้ ู งอายุให้ลุล่วงต่อไป

บทที่ 2
วิธีดำเนินกำรวิจยั และผลกำรวิจยั
2.1 วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนารู ปแบบการจัด
อุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภัย ส าหรั บ ผู้สู งอายุ ในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาและอ่างทอง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบของอุปกรณ์อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สาหรับผูส้ ู งอายุ และสามารถนาความรู ้ ไปแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุได้
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ประชำกรในกำรศึกษำ
ประชากร ได้แก่ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่ ช่วยตนเอง=น้อย อาศัยอยู่ลาพัง
ฐานะยากจน หรื ออาศัยอยู่กบั ผูส้ ู งอายุดว้ ยกันหรื อผูพ้ ิการ และเต็มใจให้ทาการปรับปรุ งบ้าน ใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
ประชากรตัวอย่าง คือ บ้านของผูส้ ู งอายุที่มีลกั ษณะตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
กาหนดไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ จากการคัดเลือก การสัมภาษณ์ และการลงสารวจพื้นที่จริ ง พบว่าในตาบล
ปากกราน มีบา้ นที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลื อกจานวน 2 หลัง ส่ วนในจังหวัดอ่างทอง พบว่าไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก ในที่น้ ี จึงมีการปรับปรุ งพื้นที่เพิ่มในส่ วนของพิ้นที่สาธารณะสาหรับ
ผูส้ ู งอายุในตาบลปากกราน เพื่อเป็ นแหล่งในการเรี ยนรู ้ของชุมชนแทน
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหาและการสร้ างข้อสรุ ปแบบอุ ปนัย
สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ SD. ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
2.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informant) เก็บข้อมูลโดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal) รวมทั้ง เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus
group discussion) และการสารวจพื้นที่จริ ง เพื่อระบุปัญหาและความต้องการในการดาเนินงาน
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2.1.3 สถำนทีท่ ำกำรวิจัย
คัด เลื อ กได้เ พี ย ง 1 พื้ น ที่ 3 จุ ด ปรั บ ปรุ ง ในต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามเกณฑ์เป้ าหมาย
2.1.4 ระยะเวลำทำกำรวิจัย
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556
2.1.5 กำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย
2.1.5.1 ระยะเตรียมกำรวิจัย
ในระยะเตรี ย มการวิจยั นี้ เริ่ มจากการเก็ บรวบรวมข้อมู ล ศึ กษาข้อมู ล
เอกสารที่เกี่ ยวข้อง สารวจสภาพทัว่ ไปของพื้นที่ที่ต้ งั และทาการกาหนดพื้นที่ตวั อย่างในการเป็ น
พื้นที่ตน้ แบบ ด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวกและสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ โดย
มีการกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลื อกเบื้องต้น จากนั้น นาข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ โดยคณะผูว้ ิจยั
และนาไปคัดเลือกผ่านการประชุมกลุ่มอีกครั้ง
2.1.5.2 ระยะดำเนินกำรวิจัย
ในระยะดาเนินการวิจยั นี้ จะมีการแบ่งกิจกรรมเป็ น 2 ส่ วน คือ
1) ดาเนิ นการพัฒนาพื้นที่ตน้ แบบด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวกและ
สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ
2) ประเมิ นความพึงพอใจของพื้นที่ตน้ แบบด้านอุ ปกรณ์ อานวยความ
สะดวกและสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ
2.1.5.3 ระยะหลังกำรวิจัย
โดยการนาข้อมูลจากการวิจยั เกี่ยวกับการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุไปใช้ในการวางแผน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.6 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย
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2.2 ผลกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนารู ปแบบการจัดอุ ปกรณ์ อานวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ
กระบวนการศึกษาสามารถแบ่งได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.2.1 ระยะเตรี ยมการวิจยั
2.2.2 ระยะดาเนินการวิจยั
2.2.3 ระยะหลังการวิจยั
2.2.1 ระยะเตรียมกำรวิจัย
ระยะนี้ ได้มีการเตรี ยมทรั พยากรในการวิจยั คื อ การเก็บข้อมูลจากเอกสารเพื่อ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษามีดงั นี้
โดยข้อมูลพื้นที่วิจยั ที่ ตรงตามเกณฑ์การคัดเลื อกในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ พื้นที่
ตาบลปากกราน
2.2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของตาบลปากกราน อาเภอพระนครศรี อยุธยา
ประวัติความเป็ นมา
ตาบลปากกราน มีประชากรที่นบั ถือศาสนามีอยู่ 2 ศาสนา คือ พุทธ และ
อิสลาม ชาวพุทธเป็ นคนพื้นเพเดิ มของชาวไทยในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ไม่ได้อพยพมาจากถิ่ นที่อื่น
ส่ วนชาวอิสลามได้อพยพมาจากทางใต้ คือแถบประเทศมาเลเซี ย อดีตเรี ยกว่าแหลมมาลายู เพื่อมาทา
การค้ากับกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย ความเดิม ตาบลปากกรานและตาบลบ้านป้ อมมีพ้ืนที่ติดต่อกัน
มากที่สุดสมัยกรุ งศรี อยุธยา 2 ตาบลนี้ เป็ นส่ วนเดี ยวกัน เรี ยกว่าป้ อมปราการทางทิศตะวันตกของ
กรุ งศรี อยุธยา มีไว้เพื่อป้ องกันข้าศึก และเป็ นที่สอดแนมรายงานข่าวคราวต่างๆ เข้าไปเมืองหลวง
โดยเฉพาะข้าศึกที่เป็ นพม่า ยกทัพมาทางด้านทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ คือมาจากทางด้านจังหวัดระนอง
จังหวัดกาญจนบุรีผ่านด่านเจดี ยส์ ามองค์ กองทัพพม่าจะยกมาบ่อยครั้ง แต่ไม่ประสพความสาเร็ จ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้จดั การเกี่ยวกับระบบการปกครองแบ่งพื้นที่ปกครองโดยกานัน ดูแลการ
ปกครองท้องถิ่น จึงแบ่งส่ วนการปกครองเป็ นตาบล บ้านป้ อม และตาบลปากกราน จริ งๆ แล้วเดิม
เรี ยกว่าบ้านปรากาฃ แต่ชาวบ้านเรี ยกเพี้ยนเป็ นบ้านปากกรานจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั
สภาพทัว่ ไปของตาบล
มีลกั ษณะเป็ นที่ลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน ลักษณะเป็ นท้องกระทะ
โดยหมู่ที่ 14 อยูต่ ิดแม่น้ าเจ้าพระยา
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อาณาเขตตาบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านป้ อม อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านรุ น อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองตะเคียน และ ต.สาเภาล่ม อ.
พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านป้ อม อ.พระนครศรี อยุธยา จ.
พระนครศรี อยุธยา
จานวนประชากรของตาบล
จานวนประชากรในเขต อบต. 5,265 คน และจานวนหลังคาเรื อน 1,186
หลังคาเรื อน

ภาพที่ 2.1 แผนที่อาเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา
ที่มา: http://www.ayutthaya.go.th/16/pranakon/pk_map.html
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2.2.2 ระยะดำเนินกำรวิจัย
ระยะนี้ได้มีการดาเนินการดังนี้คือ
2.2.2.1 การประชุ มเพื่อชี้ แจงรายละเอี ยดของการดาเนิ นโครงการระหว่างกลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุซ่ ึ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ผูน้ าชุ มชนและ
นักวิจยั โดยมีการให้แต่ละชุมชนทาการคัดเลือกผูส้ ู งอายุที่มีลกั ษณะตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อ
นาข้อมูลมาทาการวิเคาระห์ เบื้ องต้น และทาการคัดเลื อกพื้นที่ ที่เหมาะสมที่ สุดในการเป็ นพื้นที่
ต้นแบบด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อผูส้ ู งอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้
เพื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล และท าการคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ต้ น แบบในการจั ด
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ จากพื้นที่เป้ าหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 คณะนักวิจยั แนะนาตัว และวัตถุ ประสงค์ของการดาเนิ น
โครงการอย่างคร่ าวๆ จากนั้นทาการทักทายผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 คณะนักวิจยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และผล
ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการในภาพรวม และเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ขั้นตอนที่ 3 มีการประเมินพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์ ซักถามสภาพของพื้นที่ที่ได้
ทาการคัดเลือกไว้เบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 4 ทาการนัดหมายกับผูน้ าชุมชนเพื่อทาการสารวจพื้นที่ต่อไป
ผลการดาเนินการ
จากกิจกรรมดังกล่าวพบว่า นักวิจยั และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รู้จกั กันมาก
ขึ้น หลังจากที่ได้มีการแนะนาตัวอีกครั้ง ทั้งนี้ กลุ่มเป้ าหมายและกลุ่มนักวิจยั เริ่ มรู ้จกั กันมากขึ้นแล้ว
นักวิจยั ได้ช้ ี แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาและผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการในภาพรวม
และเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเป้ าหมายได้ซกั ถามรายละเอียด
จากการสั ง เกตพบว่ า ขณะที่ นั ก วิ จ ั ย ได้ ท าการอธิ บายในหั ว ข้ อ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อผูส้ ู งอายุ พบว่ากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้ให้ความสนใจในการฟังดี โดย
มีการร่ วมกันซักถามในประเด็นต่างๆ
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ภาพที่ 2.2 – 2.3 แสดงภาพการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการดาเนิ นโครงการ
ระหว่างนักวิจยั และกลุ่มเป้ าหมาย
2.2.2.2 การประชุ มกลุ่มย่อยร่ วมกับผูน้ าแต่ละชุ มชนเพื่อทาการสารวจคัดเลือก
พื้นที่วจิ ยั และปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้
เพื่อดาเนิ นการปรั บปรุ งพื้นที่ ๆ ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นต้นแบบด้าน
อุปกรณ์อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ
ขั้นตอนการดาเนินการ
คณะนัก วิ จยั ร่ วมกับ ผูน้ าชุ ม ชนในการพิ จ ารณาพื้ น ที่ ที่ เ ข้า เกณฑ์ ก าร
คัดเลือก เพื่อคัดพื้นที่ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ออก และทาการสารวจพื้นที่ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการดาเนินการ
จากกิ จกรรมดังกล่าวพบว่า เมื่อนักวิจยั ได้ทาการสารวจสภาพพื้นที่จริ ง
ในชุมชน ตามที่ได้ทาการคัดเลือกไว้ เพื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
นั้น พบว่ า สภาพส่ ว นใหญ่ ข องพื้ น ที่ วิ จ ัย ส่ ว นใหญ่ ก ลับ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม หลัง จากเผชิ ญ ปั ญ หา
มหาอุ ท กภัย ครั้ งใหญ่ แ ล้ว หากแต่ ย งั มี บ างหลัง ที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง สภาพบ้า นได้ เนื่ อ งจาก
บางส่ วนเป็ นผูส้ ู งอายุอยูบ่ า้ นคนเดียว จึงทาให้สภาพบ้านและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากภาวะปกติบา้ ง โดยใน กิจกรรมนี้ พบว่า บ้านที่ผา่ นตามเกณฑ์การคัดเลือก มีจานวน 2 หลัง ซึ่ ง
เป็ นบ้านในพื้นที่ตาบลปากกรานทั้งสิ้ น และจากการสารวจสภาพชุ มชนในตาบลปากกราน พบว่า
ในตาบลปากกรานมีผสู ้ ู งอายุอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยจากการสัมภาษณ์ผนู ้ าชุ มชน ทาให้ทราบ
ว่า ปกติแล้วตามวันเทศกาลต่างๆ ในพื้นที่น้ ีก็มีแต่ผสู ้ ู งอายุมาร่ วมงาน เนื่ องจากคนวัยหนุ่มสาวส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นวัยทางาน โดยมักทางานต่างพื้นที่ และกลับบ้านช่วงสุ ดสัปดาห์ หรื อช่วงเทศกาลมากกว่า
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ดังนั้น ผูส้ ู งอายุในชุมชนนี้ส่วนใหญ่จึงอาศัยอยูเ่ พียงลาพัง หรื ออยูก่ บั ผูส้ ู งอายุดว้ ยกัน ทั้งนี้ จากการ
ซั ก ถามจึ ง ได้ ข ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า ผู ้สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ม ัก มาท ากิ จ กรรมกั น ที่ บ ริ เวณข้า งลาน
อเนกประสงค์ เช่ น การออกกาลังกาย หรื อการมารวมกลุ่ มจักสาน ซึ่ งจากการสารวจพื้นที่พบว่า
พื้นที่ของลานอเนกประสงค์น้ นั มีสภาพที่ไม่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ เช่น มีห้องน้ าอยูบ่ นอาคารซึ่ งทา
เป็ นอาคารยกพื้น และบริ เวณอาคารไม่มีบนั ได แต่เป็ นทางลาด ไม่มีราวจับ เป็ นต้น ดังนั้น นักวิจยั
จึ ง ท าการปรั บ เปลี่ ย นแผนงานโดยการเพิ่ ม เติ ม การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ส าธารณะบริ เ วณนี้ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับกลุ่มผูใ้ ช้งานซึ่ งก็คือผูส้ ู งอายุ และเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ในการจัดสภาพแวดล้อมของ
ผูส้ ู งอายุเพิ่มอีก 1 จุดด้วย

ภาพที่ 2.4 – 2.5 แสดงภาพการสารวจพื้นที่ร่วมกับผูน้ าชุมชน

บันไดลงไปยังลานอเนกประสงค์ ไม่มีราวจับ

ทางลาดสาหรับเดินไปเข้าห้องน้ าด้านในอาคาร
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ทางลาด ไม่มีที่จบั ห้องน้ าอยูด่ า้ นในขวามือ
ภาพที่ 2.6– 2.9

พื้นที่เตรี ยมปรับปรุ งทาห้องน้ าใหม่

แสดงสภาพพื้นที่บริ เวณข้างลานอเนกประสงค์

สาหรับบ้านของผูส้ ู งอายุที่ผา่ นการคัดเลือก 2 หลัง มีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
เจ้าของบ้าน นางสาวสารวย ดีนิล อายุ 72 ปี
ที่อยู่
บ้านไม่มีเลขที่ ต.ปากกราน
โรคประจาตัว โรคเบาหวาน รักษาที่ รพ.พระนครศรี อยุธยา เวลา เดิ น
ต้องใช้ไม้เท้าและที่พยุงเดินช่วยในการเคลื่อนไหว ร่ างกายไม่ค่อยแข็งแรง พอช่วยเหลือตัวเองได้
สถานภาพ มี ส ามี แต่ แ ยกกัน อยู่ค นละที่ ก่ อ นหน้ า นี้ สามี ม าเป็ น
ระยะๆ แต่ช่วงหลังสามีป่วย ขณะนี้ยงั นอนอยูโ่ รงพยาบาล โดยปกติอยูบ่ า้ นคนเดียว
จานวนบุตร ไม่มี
รายได้ต่อเดือน ได้รับเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุเดื อนละ 700 บาท และได้
เงินบางส่ วนจากลูกของเพื่อนที่ฝากฝังให้ดูแล
ค่าใช้จ่าย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้ง
ค่าอาหารเอง
ลักษณะบ้าน เป็ นบ้านชั้นเดียวกึ่งปูนกึ่งไม้ มีหน้าบ้านติดถนน และมี
พื้นที่ต่างระดับเพื่อเข้าบ้าน และในบริ เวณบ้านอีกหลายจุด ลักษณะบ้านค่อนข้างมืด ต่อไฟแบบต้อง
เสี ย บปลั๊ก โดยปลั๊ก ไฟมี ส ภาพเก่ า มี ไ ม้เท้า และที่ พ ยุง เดิ นวางเป็ นจุ ดๆ รอบบ้า น ห้องน้ า เป็ น
โถสุ ขภัณฑ์แบบนัง่ ราบ ราดน้ า โดยถังน้ าเป็ นถังสี ต้ งั อยูก่ บั พื้น ทาให้ตอ้ งก้มตัว เวลาตักน้ า
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พื้นต่างระดับ
บริ เวณในและ
นอกบ้าน

บริ เวณรอบบ้าน
และในบ้าน

30

ปลัก๊ ไฟในบ้าน สภาพเก่าและชารุ ด

สภาพห้องน้ า

สภาพทัว่ ไปในบ้าน
ภาพที่ 2.10– 2.25 แสดงสภาพพื้นที่บา้ นนางสาวสารวย ดีนิล

31

เจ้าของบ้าน นางสาวทับทิม ขันธวิทย์ อายุ 67 ปี
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ 13 ต.ปากกราน
โรคประจาตัว โรคเบาหวาน รักษาที่ รพ.พระนครศรี อยุธยา เวลา เดิ น
ต้องใช้ที่พยุงเดินช่วยในการเคลื่อนไหว โดยหากไม่ใช้ที่พยุงเดินจะใช้วิธีถดั ไปกับพิน้ แทน ร่ างกาย
ไม่ค่อยแข็งแรง โดยเฉพาะขาทั้งสองข้าง ไม่ค่อยมีแรง แต่พอช่วยเหลือตัวเองได้
สถานภาพ โสด โดยปกติอยูบ่ า้ นคนเดียว บางครั้งจะมีหลานมาอยู่
ด้วยช่วงสุ ดสัปดาห์ และหลานสาวอยูข่ า้ งบ้าน กลางวันไปทางาน
จานวนบุตร ไม่มี
รายได้ต่อเดือน ได้รับเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุเดื อนละ 600 บาท และได้
เงินบางส่ วนจากญาติ
ค่าใช้จ่าย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้ง
ค่าอาหารเอง
ลักษณะบ้าน เป็ นบ้านไม้ยกพื้นใต้ถุนสู ง บันไดหน้าบ้านสู ง แคบและ
ชันมาก มีพ้ืนต่างระดับที่หน้าประตูบา้ นและทางลงไปครัว ลักษณะบ้านมีแสงธรรมชาติ ห้องน้ า
เป็ นโถส้วมแบบส้วมซึ มใช้ตกั น้ าราด ประตูหอ้ งน้ าด้านในไม่มีที่จบั ปลัก๊ ไฟค่อนข้างเก่า

ชั้นล่างของบ้านและบันไดทางขึ้นลง
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พื้นต่างระดับบริ เวณหน้าบ้านและห้องครัว

บริ เวณที่นอนและที่ตากผ้า

บริ เวณครัวและทางลงไปครัว
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โถส้วมแบบส้วมซึ ม ประตูห้องน้ าด้านในไม่มีที่จบั

สายไฟและปลัก๊ ไฟค่อนข้างเก่า
ภาพที่ 2.26 – 2.41 แสดงสภาพพื้นที่บา้ นนางสาวทับทิม ขันธวิทย์
2.2.2.3 การปรับปรุ งพื้นที่
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้
เพื่อดาเนิ นการปรั บปรุ งพื้นที่ ๆ ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นต้นแบบด้าน
อุปกรณ์อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ
ขั้นตอนการดาเนินการ
คณะนักวิจยั ผู ้ นาชุมชนและเจ้าของบ้าน ร่ วมกันพิจารณาและดาเนินการ
ปรับปรุ งพื้นที่ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการดาเนินการ
ในการสร้ างและปรับปรุ งพื้นที่ในงานวิจยั นี้ ได้มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
หลายหน่ วยงานที่ ได้ทาการรวบรวมและวิจยั เรื่ องสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุและ
ผูพ้ ิการ เช่ น สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราชู ปถัมถ์ หน่ วยปฏิ บตั ิการวิจยั สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุและคนพิการ และสานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ เป็ นต้น
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โดยในการการดาเนิ นการครั้งนี้ เมื่อนักวิจยั ได้ทาการสารวจสภาพพื้นที่
จริ งในชุ ม ชน ตามที่ ไ ด้ท าการคัด เลื อ กไว้ เพื่ อ เลื อ กพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมนั้น นักวิจยั จึ งได้ทาการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติ ม และทาการวางแผนการปรับปรุ ง
พื้นที่วจิ ยั โดยเริ่ มจากพื้นที่สาธารณะที่มีผสู้ ู งอายุมาใช้งานเป็ นประจา ในการนี้ นกั วิจยั ได้ดาเนิ นการ
ปรับปรุ งโดยจากอาคารอเนกประสงค์เดิมที่มีอยูแ่ ล้ว แต่ทางขึ้นเป็ นทางลาดไม่มีราวจับ จึงได้ทาราว
จับเพิ่มเติม สาหรับบันไดทางลงจากกลุ่มจักสานนั้น ได้ปรับปรุ งขั้นบันไดใหม่และเพิ่มเติมราวจับ
เพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่การใช้งานมากขึ้น ทั้งนี้ จากการพิจารณาโดยรอบพื้นที่โดยมีการ
ประชุมร่ วมกับผูน้ าชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว
พืน้ ทีบ่ ริเวณลำนอเนกประสงค์

ภาพที่ 2.42 แสดงสภาพพื้นที่บริ เวณลานเอนกประสงค์
ในบริ เวณลานอเนกประสงค์น้ ี ได้มี ก ารจัดสร้ า งห้องน้ า ใหม่ บริ เวณ
ด้า นข้า งริ ม รั้ วด้า นหลัง ของอาคารเอนกประสงค์ โดยเป็ นห้องน้ า ที่ ใ ช้ร่วมกันทั้ง ชายและหญิ ง
จานวน 2 ห้อง โดยได้จดั ให้มีลกั ษณะ ดังรู ป
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ภาพที่ 2.43 -2.45 แสดงภาพห้องน้ าบริ เวณลานเอนกประสงค์
ภายในห้องน้ า มีการติดตั้งสุ ขภัณฑ์ชนิ ดชักโครก พร้อมทั้งสายฉี ดชาระ
และโถสาหรับปัสสาวะ วัตถุที่ใช้ทาพื้นห้องน้ าใช้วสั ดุกนั ลื่น กันน้ า ทาความสะอาดง่าย และจัดให้
มีระบบระบายน้ าที่ดี ไม่ให้มีน้ าขังบนพื้น สี ของกาแพงกับพื้นมึความแตกต่างกัน เพื่อให้ผสู้ ู งอายุใช้
งานได้สะดวก ประตูหอ้ งน้ าจัดให้เป็ นแบบเปิ ดออกด้านนอก ขณะประตูห้องน้ าเปิ ดออกเต็มที่ ช่อง
ประตูควรความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร มีมือจับประตูท้ งั ภายในและภายนอกห้องน้ า โดย
กลอนล็อคของประตูเข้าออกใช้เป็ นแบบขอสับที่ปิดเปิ ดสะดวก เพื่อสามารถปลดได้จากภายนอก
ในกรณี ที่มีเหตุฉุกเฉิ น ติดตั้งให้อยูใ่ นความสู งระหว่าง 90-100 เซนติเมตร ทั้งนี้ บริ เวณด้านนอก
ห้องน้ าทาการติดตั้งอ่างล้างมือจานวน 2 อ่าง พร้อมกระจกเงา
นอกจากนี้ บริ เ วณลานเอนกประสงค์ ยัง มี ก ารจัด ท าราวจับ บริ เ วณ
เพื่อให้ผูส้ ู งอายุได้ใช้พยุงตัวขณะขึ้นไปทา
กิ จกรรมในอาคารเอนกประสงค์ สาหรับ
– ลง ระหว่างพื้นที่จกั สานกับลาน
เอนกประสงค์ทาการปรับปรุ งขั้นบันไดให้มีความยาวและความกว้างที่มากกว่ากว่าเดิ ม พร้ อมทั้ง
เพิ่มเติมราวจับด้านข้างอีกด้วย
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บ้ ำนคุณยำยสำรวย ดีนิล
ในพื้นที่น้ ี เป็ นบ้านชั้นเดียวกึ่งปูนกึ่งไม้ มีหน้าบ้านติดถนน และมีพ้ืนที่
ต่างระดับเพื่อเข้าบ้าน และในบริ เวณบ้านอีกหลายจุด ลักษณะบ้านค่อนข้างมืด ต่อไฟแบบต้องเสี ยบ
ปลัก๊ โดยปลัก๊ ไฟมีสภาพเก่า มีไม้เท้าและที่พยุงเดินวางเป็ นจุดๆ รอบบ้าน ห้องน้ าเป็ นโถสุ ขภัณฑ์
แบบนัง่ ราบ ราดน้ า โดยถังน้ าเป็ นถังสี ต้ งั อยูก่ บั พื้น

ห้ องน ้ำ
พื ้นต่ำงระดับ
ห้ องครัว

ล้ ำงจำน

ห้ องนอน

หน้ ำบ้ ำน

พื ้นต่ำงระดับ

ภาพที่ 2.46 แสดงภาพบ้านคุณยายสารวย ดีนิล
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ในพื้นที่ น้ ี ได้มีการปรั บปรุ งปรับพื้นที่หน้าบ้านที่เป็ นทางลาดซึ่ งไม่ได้
มาตรฐานให้มีความลาดเอียงในมุมที่ไม่เกิน 20 องศาและปรับให้อยูใ่ นระดับที่เท่ากัน รวมถึงทาพื้น
ลาดตรงบริ เวณพื้นที่ต่างระดับในจุดที่จะเดินเข้าบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดความสู งซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
การก้าวเดินของผูส้ ู งอายุได้
ภายในบ้านปรับปรุ งสภาพของเต้าเสี ยบปลัก๊ ไฟภายในบ้านใหม่ท้ งั หมด
และเดินสายไฟใหม่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะสภาพของเต้าเสี ยบและสายไฟภายในบ้านมี
สภาพที่เก่ามาก รวมทั้งเปลี่ ยนหลอดไฟภายในภายให้เป็ นชนิ ดหลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อเพิ่มแสง
สว่างภายในบ้านในเวลากลางคืนและลดแสงจ้าจากหลอดไฟชนิดหลอดไส้
ปรั บ ปรุ งสภาพในห้องน้ า โดยติ ดเก้า อี้ นั่ง ส าหรั บ อาบน้ า บริ เวณผนัง
ด้านข้าง พร้อมติดราวจับบริ เวณด้านข้างสาหรับใช้พยุงตัว และติดตั้งราวแขวนผ้าภายในห้องน้ าให้
อยูใ่ นระดับที่สามารถหยิบผ้าเช็ดตัวได้ในท่านัง่ รวมทั้งการเดินระบบของท่อน้ าใหม่เพื่อที่ผสู ้ ู งอายุ
จะได้ไม่ตอ้ งก้มตัวลงเพื่อตักน้ าอาบ ในส่ วนของโถสุ ขภัณฑ์ ทาการปรับเปลี่ยนเป็ นชนิดชักโครก
พร้อมติดราวจับเพื่อพยุง ตัว ปรับปรุ งประตูห้องน้ าให้เป็ นชนิ ดบานเปิ ดออกด้านนอก พร้อมทั้งติด
มือจับที่สามารถจับได้ง่าย ไม่ลื่น
ในห้องนอน ใช้หลักการ 5ส เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการ
นอนหลับพักผ่อน โดยการจัดทิศทางของเตียงนอนใหม่ ให้มีพ้ืนที่เหลือสามด้านและติดไฟบริ เวณ
หัวนอนเพิ่มเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืน
พื้ น ที่ ต รงกลางบ้า น ซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ ที่ ผู ้สู ง อายุ ใ ช้เ วลาอยู่ ม ากที่ สุ ด ใช้
หลักการ 5ส เพื่อปรับปรุ งสภาพพื้นที่ให้มีความกว้าง เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และสามารถเข้าถึ งได้
โดยง่าย เช่น ลิ้นชักใส่ ของต่างๆ ก็จะมีการติดป้ ายบ่งชี้เพื่อให้รู้ได้โดยทันที และพื้นที่บริ เวณนี้ จะทา
การติดราวจับ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุสามารถพยุงตัวเวลาลุกขึ้นและสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่ วนอื่นๆ ของ
บ้านได้โดยง่าย
ในพื้ น ที่ ห้ อ งครั ว ใช้ห ลัก การ 5ส เพื่ อ จัด สภาพแวดล้อ มให้ มี ค วาม
เหมาะสมต่อการใช้งานและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในพื้นที่หอ้ งครัว
ปรั บ พื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ ท าการซัก ล้า งให้ก ว้า งขึ้ น โดยท าการปรั บ พื้ นผิ ว
บางส่ วนให้เป็ นทางลาดลงมาเนื่ องจากเดิ มเป็ นพื้นต่างระดับ การทาพื้นที่ซักล้างให้กว้าง จะทาให้
ผูส้ ู งอายุเกิ ดความสะดวกในการซักผ้าหรื อล้างจานได้ รวมถึ งการปรับปรุ งราวตากผ้าให้มีความ
แข็งแรงและปรับระดับให้ผสู ้ ู งอายุแขวนผ้าได้ง่ายขึ้น และติดราวกั้นที่ดา้ นข้างของบ้านจากตรงลาน
ซักล้างไปจนถึงด้านหน้าบ้าน เพื่อป้ องกันการพลัดตก เพราะพื้นที่ดา้ นล่างเป็ นบึงน้ า
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ท าการปรั บ ปรุ ง สภาพภู มิ ท ศั น์ ร อบๆ บ้า น โดยการทาสี ใ ห้เ กิ ดความ
สดใสและสวยงาม

ภาพที่ 2.47 แสดงภาพการติดตั้งระบบไฟภายในบ้าน

บ้ ำนคุณยำยทับทิม ขันธวิทย์
ลักษณะเป็ นบ้านไม้ยกพื้นใต้ถุนสู ง บันไดหน้าบ้านสู ง แคบและชันมาก
มีพ้นื ต่างระดับที่หน้าประตูบา้ นและทางลงไปครัว ลักษณะบ้านมีแสงธรรมชาติ ห้องน้ าเป็ นโถส้วม
แบบส้วมซึ มใช้ตกั น้ าราด ประตูหอ้ งน้ าด้านในไม่มีที่จบั ปลัก๊ ไฟค่อนข้างเก่า
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ห้องน้ า

ห้องครัว

ชานบ้าน
พื้นต่างระดับ

ห้องนอน

บันได

ภาพที่ 2.48 แสดงภาพบ้านคุณยายทับทิม ขันธวิทย์

ในพื้นที่น้ ี ได้มีการปรับปรุ งบริ เวณต่างๆ ภายในบ้านให้เข้ากับลักษณะ
การใช้งานของเจ้าขอบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปรับปรุ งบริ เวณบันไดทางขึ้ นบ้าน ให้มีค วามกว้างของขั้นบันไดมาก
กว่าเดิม และลดความชันลงไม่เกิน 15 องศา เนื่องจากสภาพของบันไดเดิมเป็ นบันไดไม้ที่แคบและ
ชัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยแก่ผสู ้ ู งอายุเมื่อขึ้นหรื อลงบันไดบ้าน
ปรับปรุ งบริ เวณระเบียงหน้าบ้าน เนื่ องจากผูส้ ู งอายุใช้บริ เวณหน้ าบ้าน
เหนื อขึ้นไปจากเก้าอี้ริมระเบียงในการตากผ้า ซึ่ งค่อนข้างลาบากสาหรับเจ้าของบ้านที่ตอ้ งลุ กขึ้ น
และเอื้อมแขนขึ้นไปตากผ้า โดยทาการติดตั้งราวชนิ ดพับเก็บได้ที่ผนังด้านหน้าบ้านเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ
สามารถแขวนผ้าได้สะดวกขึ้น และสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
ทาทางลาดบริ เวณทางเชื่ อมระหว่างในตัวบ้านกับครัว เพื่อให้เกิด ความ
สะดวกต่อเจ้าของบ้านและความปลอดภัย
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ในพื้ น ที่ ห้ อ งครั ว ใช้ห ลัก การ 5ส เพื่ อ จัด สภาพแวดล้อ มให้ มี ค วาม
เหมาะสมต่อการใช้งานและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในพื้นที่หอ้ งครัว
ทาการเดินท่อน้ าและต่อก๊อกน้ าเพื่อให้เจ้าของบ้านใช้ลา้ งจานภายในครัว
เนื่องจากเดิมเจ้าของบ้านต้องใช้วิธีการถัดไปตักน้ าในห้องน้ ามาใช้ลา้ งจาน รวมทั้งจัดหาภาชนะใน
การรองน้ าไว้ใช้ดว้ ย
ท าการปรั บ ปรุ ง ภายในห้อ งน้ า โดยเปลี่ ย นสุ ข ภัณ ฑ์จ ากส้ วมซึ ม เป็ น
สุ ขภัณฑ์ชนิ ดชักโครก พร้อมทั้งติดราวจับเพื่อให้เจ้าของบ้านใช้ในการพยุงตัวขณะเข้าห้องน้ า ใน
ส่ วนของอ่างเก็บน้ าที่ใช้ใส่ น้ าอาบก็ทาไว้คงเดิม แต่มีการติดตั้งเก้าอี้อาบน้ าบริ เวณด้านข้าง พร้ อม
ราวจับ เพื่ อให้ส ามารถอาบน้ า ได้อย่า งสะดวกสบายมากขึ้ น และติ ดมื อ จับ ด้า นในให้ มี ข นาดที่
สามารถใช้มือจับได้สะดวก ทั้งนี้ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประตูหอ้ งน้ าให้เป็ นชนิ ดเปิ ดสู่ ดา้ นนอกได้
เพราะติ ดกับพื้นบ้าน แต่จากการสารวจแล้ว การคงสภาพเดิ มไว้ก็ไม่ทาให้เกิ ดความไม่ปลอดภัย
สาหรับเจ้าของบ้านเพราะพฤติกรรมการเข้าห้องน้ าไม่ได้มีการล็อคประตู
ทาการปรับปรุ งสภาพของปลัก๊ ไฟและสายไฟ โดยการติดตั้งให้มีความ
ปลอดภัยและเป็ นระเบียบ ในส่ วนของเต้าเสี ยบที่เก่าก็ทาการเปลี่ยนใหม่
ท าการจัด สภาพภายในบ้า น โดยใช้ห ลัก การ 5ส เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสามารถเข้าถึ งได้ง่าย เช่ น บริ เวณตูเ้ ก็บของ ที่นอน (ไม่
สามารถเปลี่ ยนเป็ นที่นอนแบบยกสู งได้ เนื่ องจากเจ้าของบ้านไม่สะดวก) ชั้นวางโทรทัศน์ และ
พื้นที่โดบรอบ เป็ นต้น

ภาพที่ 2.49 แสดงการติดตั้งราวจับในบ้านและการปรับปรุ งบันไดใหม่

41

ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจในการปรั บ
สภาพแวดล้อม ซึ่ งจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีความพึงพอใจในการจัดทาโครงการใน
ระดับที่ดี เนื่องจาก มองว่าเป็ นการสร้างประโยชน์แก่ผสู ้ ู งอายุ และคนในชุมชน

บทที่ 3
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนารู ปแบบการจัดอุ ปกรณ์ อานวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ (ปี ที่ 2) ประชากรในการศึกษา คือ ได้แก่
ผูส้ ู งอายุที่ มี อายุ 60 ปี ขึ้ นไป ที่ ช่วยตนเองได้น้อย อาศัยอยู่ล าพัง ฐานะยากจน หรื ออาศัย อยู่ก ับ
ผูส้ ู งอายุดว้ ยกันหรื อผูพ้ ิการ และเต็มใจให้ทาการปรับปรุ งบ้าน การนาเสนอในบทนี้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามกรอบแนวคิ ด การวิ จ ัย นัก วิจ ัย จึ ง อภิ ป รายผลการศึ ก ษา โดยพิ จ ารณาจากประเด็ น ความ
สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้

3.1 ความสอดคล้องและไม่ สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
สาหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ มี 2
อ
3.1.1 เพื่ อสร้ างต้นแบบการจัดสิ่ ง อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ ป ลอดภัย
สาหรับผูส้ ู งอายุ
3.1.1.1 การปรับปรุ งสาหรับบ้านของผูส้ ู งอายุที่ผา่ นการคัดเลือก หลังที่ 1 คือ บ้าน
ของนางสาวสารวย ดีนิล อายุ 72 ปี ทาการปรับปรุ งดังนี้
1) ปรับพื้นที่หน้าบ้านที่เป็ นทางลาดซึ่ งไม่ได้มาตรฐานให้มีความลาด
เอียงในมุมที่ไม่เกิน
อยูใ่ นระดับที่เท่ากัน
2) ทาพื้นลาดตรงบริ เวณพื้นที่ต่างระดับในจุดที่จะเดินเข้าบ้าน เพื่อไม่ให้
เกิดความสู งซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการก้าวเดินของผูส้ ู งอายุได้
3) ปรับปรุ งสภาพภายในห้องน้ า โดยติดเก้าอี้นงั่ สาหรับอาบน้ าบริ เวณ
ผนัง ด้า นข้า ง พร้ อมติ ดราวจับ บริ เวณด้านข้างสาหรั บใช้พ ยุงตัว และติ ดตั้ง ราวแขวนผ้า ภายใน
ห้องน้ าให้อยู่ในระดับที่ สามารถหยิบผ้าเช็ ดตัวได้ในท่านั่ง รวมทั้งการเดิ นระบบของท่อน้ าใหม่
เพื่อที่ผสู ้ ู งอายุจะได้ไม่ตอ้ งก้มตัวลงเพื่อตักน้ าอาบ ในส่ วนของโถสุ ขภัณฑ์ ทาการปรับเปลี่ยนเป็ น
ชนิดชักโครก พร้ อมติดราวจับเพื่อพยุงตัว เพื่อที่ผสู ้ ู งอายุจะได้ไม่ตอ้ งก้มลงตักน้ าในถังเพื่อราดทา
ความสะอาด และสามารถพยุงตัวเองในท่ายืนได้ง่าย
4) ปรับปรุ งประตูหอ้ งน้ าให้เป็ นชนิดบานเปิ ดออกด้านนอก พร้อมทั้งติด
มือจับที่สามารถจับได้ง่าย ไม่ลื่น
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5) ปรับพื้นที่บริ เวณที่ทาการซักล้างให้กว้างขึ้น โดยทาทางลาดลงมา
เนื่องจากเดิมเป็ นพื้นต่างระดับ การทาพื้นที่ซกั ล้างให้กว้าง จะทาให้ผสู ้ ู งอายุเกิดความสะดวกในการ
ซักผ้าหรื อล้างจานได้ รวมถึงการปรับปรุ งราวตากผ้าให้มีความแข็งแรงและปรับระดับให้ผสู้ ู งอายุ
แขวนผ้าได้ง่ายขึ้น และติดราวกั้นที่ดา้ นข้างของบ้านจากตรงลานซักล้างไปจนถึงด้านหน้าบ้าน เพื่อ
ป้ องกันการพลัดตก เพราะพื้นที่ดา้ นล่างเป็ นบึงน้ า
6) ในพื้ นที่ ห้องครั ว ใช้หลักการ 5ส เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้มี ความ
เหมาะสมต่อการใช้งานและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในพื้นที่หอ้ งครัว
7) ในห้องนอนของผูส้ ู งอายุ ใช้หลักการ 5ส เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการนอนหลับพักผ่อน โดยการจัดทิศทางของเตียงนอนใหม่ ให้มีพ้ืนที่เหลื อสามด้าน
และติดไฟบริ เวณหัวนอนเพิ่มเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืน
8) ในพื้นที่ตรงกลางบ้าน ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ผสู ้ ู งอายุใช้เวลาอยูม่ ากที่สุด ใช้
หลักการ 5ส เพื่อปรับปรุ งสภาพพื้นที่ให้มีความกว้าง เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย เช่น ลิ้นชักใส่ ของต่างๆ ก็จะมีการติดป้ ายบ่งชี้เพื่อให้รู้ได้โดยทันที และพื้นที่บริ เวณนี้ จะทา
การติดราวจับ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุสามารถพยุงตัวเวลาลุกขึ้นและสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่ วนอื่นๆ ของ
บ้านได้โดยง่าย ทั้งนี้การติดรางจับเพื่อพยุงตัวภายในบ้านต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและความ
จาเป็ นในการใช้งานของผูส้ ู งอายุเจ้าของบ้านด้วย
9) ปรับปรุ งสภาพของเต้าเสี ยบปลัก๊ ไฟภายในบ้านใหม่ท้ งั หมด และเดิน
สายไฟใหม่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะสภาพของเต้าเสี ยบและสายไฟภายในบ้านมีสภาพที่
เก่ ามาก รวมทั้งเปลี่ ยนหลอดไฟภายในภายให้เป็ นชนิ ดหลอดฟลู ออเรสเซนต์ เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ภายในบ้านในเวลากลางคืนและลดแสงจ้าจากหลอดไฟชนิดหลอดไส้
10) ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์รอบๆ บ้าน โดยการทาสี ให้เกิดความสดใส
และสวยงาม โดยการปรัปปรุ งสภาพภูมิทศั น์จะช่ วยเสริ มสร้างความแข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
ของผูส้ ู งอายุได้
3.1.1.2 การปรับปรุ งสาหรับบ้านของผูส้ ู งอายุที่ผา่ นการคัดเลือก หลังที่ 2 คือ บ้าน
ของนางสาวทับทิม ขันธวิทย์ อายุ 67 ปี ทาการปรับปรุ งดังนี้
1) ปรับปรุ งบริ เวณบันไดขึ้นบ้าน ให้มีความกว้างมากขึ้นและความชัน
ไม่เกิ น 15 องศา เนื่ องจากสภาพของบันไดเดิมเป็ นบันไดไม้ที่แคบและชัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ด ความ
ปลอดภัยแก่ผสู ้ ู งอายุเมื่อขึ้นหรื อลงบันไดบ้าน
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2) ปรับปรุ งบริ เวณระเบียงหน้าบ้าน เนื่ องจากผูส้ ู งอายุใช้บริ เวณหน้า
บ้านเหนื อขึ้นไปจากเก้าอี้ริมระเบียงในการตากผ้า ซึ่ งค่อนข้างลาบากสาหรับเจ้าของบ้านที่ตอ้ งลุก
ขึ้ นและเอื้ อมแขนขึ้ นไปตากผ้า โดยท าการติ ดตั้ง ราวชนิ ดพับ เก็บ ได้ที่ ผนัง ด้า นหน้าบ้า นเพื่ อให้
ผูส้ ู งอายุสามารถแขวนผ้าได้สะดวกขึ้น และสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
3) ทาทางลาดบริ เวณทางเชื่ อมระหว่างในตัวบ้านกับครั ว เพื่อให้เกิ ด
ความสะดวกต่อเจ้าของบ้านและความปลอดภัย
4) ในพื้นที่ห้องครั ว ใช้หลักการ 5ส เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในพื้นที่หอ้ งครัว
5) ทาการเดินท่อน้ าและต่อก๊อกน้ าเพื่อให้เจ้าของบ้านใช้ลา้ งจานภายใน
ครั ว เนื่ องจากเดิ ม เจ้า ของบ้า นต้องใช้วิธีก ารถัดไปตัก น้ าในห้องน้ า มาใช้ล้า งจาน รวมทั้ง จัดหา
ภาชนะในการรองน้ าไว้ใช้ดว้ ย
6) ทาการปรับปรุ งภายในห้องน้ า โดยเปลี่ ยนสุ ขภัณฑ์จากส้วมซึ มเป็ น
สุ ขภัณฑ์ชนิ ดชักโครก พร้อมทั้งติดราวจับเพื่อให้เจ้าของบ้านใช้ในการพยุงตัวขณะเข้าห้องน้ า ใน
ส่ วนของอ่างเก็บน้ าที่ใช้ใส่ น้ าอาบก็ทาไว้คงเดิม แต่มีการติดตั้งเก้าอี้อาบน้ าบริ เวณด้านข้าง พร้ อม
ราวจับ เพื่ อให้ส ามารถอาบน้ า ได้อย่า งสะดวกสบายมากขึ้ น และติ ดมื อ จับ ด้า นในให้ มี ข นาดที่
สามารถใช้มือจับได้สะดวก ทั้งนี้ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประตูหอ้ งน้ าให้เป็ นชนิ ดเปิ ดสู่ ดา้ นนอกได้
เพราะติ ดกับพื้นบ้าน แต่จากการสารวจแล้ว การคงสภาพเดิ มไว้ก็ไม่ทาให้เกิ ดความไม่ปลอดภัย
สาหรับเจ้าของบ้านเพราะพฤติกรรมการเข้าห้องน้ าไม่ได้มีการล็อคประตู
7) ทาการปรั บปรุ งสภาพของปลัก๊ ไฟและสายไฟ โดยการติดตั้งให้มี
ความปลอดภัยและเป็ นระเบียบ ในส่ วนของเต้าเสี ยบที่เก่าก็ทาการเปลี่ยนใหม่
8) ทาการจัดสภาพภายในบ้าน โดยใช้หลักการ 5ส เพื่อให้เกิ ดความ
ปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสามารถเข้าถึ งได้ง่าย เช่ น บริ เวณตูเ้ ก็บของ ที่นอน (ไม่
สามารถเปลี่ ยนเป็ นที่นอนแบบยกสู งได้ เนื่ องจากเจ้าของบ้านไม่สะดวก) ชั้นวางโทรทัศน์ และ
พื้นที่โดยรอบ เป็ นต้น
3.1.1.3 การปรับปรุ งบริ เวณลานเอนกประสงค์ของชุ มชน มีรายละเอียดในการ
ปรับปรุ ง ดังนี้
1) ทาราวจับบริ เวณบันไดทางขึ้น – ลง ระหว่างพื้นที่จกั สานกับลาน
เอนกประสงค์และขยายบันไดให้มีความยาวและความกว้างมากขึ้น
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2) ทาราวจับบริ เวณด้านข้างทางลาดของอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน
เนื่องจากเดิมไม่มีราวจับสาหรับผูส้ ู งอายุพยุงตัวขณะขึ้นไปทากิจกรรมในอาคารเอนกประสงค์ การ
ติดตั้งราวจับ มีประโยชน์คือ สามารถช่วยให้ผสู ้ ู งอายุสามารถพยุงตัวขณะก้าวขึ้นไปบนทาง ลาดได้
3) ทาการสร้ างห้องน้ าใหม่บริ เวณด้านข้างริ มรั้ วด้านหลังของอาคาร
เอนกประสงค์ เนื่ องจากห้องน้ าเดิ มจะอยู่ในอาคารเอนกประสงค์ หากผูส้ ู งอายุตอ้ งการเข้าห้องน้ า
จะต้องเดิ นขึ้ นทางลาดและเปิ ดประตูร้ ั วเพื่อไปเข้า ห้องน้ าภายในอาคาร ทั้งนี้ รวมถึ ง กลุ่ มผูท้ ี่ ม า
ทางานจักสานก็ตอ้ งทาแบบเดียวกัน ซึ่ งทาให้เกิดความไม่สะดวกต่อผูใ้ ช้งาน
การสร้างห้องน้ านี้ ทาการสร้างห้องน้ าจานวน 2 ห้อง โดยเป็ นห้องน้ า
ชนิ ดติดตั้งสุ ขภัณฑ์ชนิ ดชักโครก และโถสาหรับปั สสาวะ โดยเป็ นห้องน้ าที่ใช้ร่วมกันทั้งชายและ
หญิง ภายในห้องน้ าจะติดราวจับเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุสามารถใช้พยุงตัวได้ พร้อมทั้งสายฉี ดชาระ บริ เวณ
ด้านนอกห้องน้ าทาการติดตั้งอ่างล้างมือจานวน 2 อ่าง พร้อมกระจกเงา
4) ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ภายนอกของอาคารเอนกประสงค์ โดยจะทา
การติดตั้งบอร์ ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู ้แก่ผสู ้ ู งอายุเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ รวมถึงสื่ อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่สามารถส่ งเสริ มความรู ้แก่คนในชุ มชน
ได้
3.1.2 เพื่ อ น าข้อ มู ล จากการวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ การจัด สิ่ งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุไปใช้ในการวางแผนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลปากกราน ผูน้ าชุ มชน ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อร่ วมกันคัดเลื อกสถานที่ที่สามารถ
เป็ นต้นแบบในการจัดอุปกรณ์อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุได้
อย่า งเหมาะสม เนื่ องจากเป็ นการเสนอความคิ ดเห็ นตามความต้องการของชุ มชนในพื้นที่ อย่า ง
แท้จริ ง ในส่ วนของการนาข้อมูลการวิจยั ไปเผยแพร่ น้ นั ทางทีมผูว้ ิจยั ได้จดั ให้มีการประชุ มของ
เจ้าหน้าที่ ผูน้ าชุ ม ชน และชาวบ้านในพื้ นที่ เพื่ อนาเสนอข้อมูล ในการวิจยั รวมทั้งการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อมของทั้ง
ติ ด ตั้ง สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในกระบวนการวิ จ ัย และข้อ มู ล ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัยแก่ผสู ้ ู งอายุและชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย
ในส่ วนของการนาข้อมูลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนในหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ยังไม่
เห็นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนมากนัก เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และ
ความจ าเป็ นต่ า งๆ อี ก สั ก ระยะหนึ่ ง เพื่ อ ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการวางแผนเพื่ อ ขอสนับ สนุ น
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งบประมาณในการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ในชุ มชนต่อไป ผูว้ ิจยั จึงได้เพียงให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ
ที่สามารถนาไปประกอบการจัดทาแผนงานได้เท่านั้น

3.2 บทเรียนจากการศึกษา: การวิเคราะห์ โครงการ
ในตลอดระยะเวลาการดาเนิ นโครงการ นักวิจยั ได้ทาเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ผทู้ ี่
เกี่ ย วข้อ ง พร้ อมทั้ง ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาอุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อ มที่
ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ ทั้ง 3 สถานที่ พบว่า
3.2.1 จุดแข็ง
3.2.1.1 ใ นพื้ นที่ ต าบล ปาก ก ราน อ าเภอพระ นครศรี อยุ ธ ย า จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทาการวิจยั นั้น เป็ นชุ มชนที่มีความเข้มแข็งเพราะมีการจัดตั้ง
กลุ่มผูส้ ู งอายุ และกลุ่มหัตถกรรมจักสาน ทาให้คนภายในชุ มชนรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี และสามารถให้
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นการวิจยั ได้เป็ นอย่างมาก รวมถึงการให้การสนับสนุ นการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐภายในชุ มชน ที่เป็ นความสาคัญของผูส้ ู งอายุในพื้นที่ จึงทา
ให้การดาเนินการต่างๆ เกิดขึ้นได้โดยง่ายและได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
3.2.1.2 ชาวบ้านในชุ มชนสามารถเสนอแนะแนวทางที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
จริ งในพื้นที่ โดยแยกเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งของผูน้ าในภาครัฐและตัวบุคคลในครอบครัวที่
มี ผู้สู ง อายุ ซึ่ งในภาครั ฐ จะเน้น ในเรื่ อ งของการจัด ท านโยบาย การส ารวจและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ ในพื้นที่ ส่ วนคนในครอบครัวก็จะเน้นในเรื่ องของการ
ปรับสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
3.2.2 จุดอ่อน
3.2.2.1 การดาเนิ นโครงการอาจยังไม่ครอบคลุ มปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับผูส้ ู งอายุใน
พื้ นที่ ต้นแบบได้ท้ งั หมด เนื่ องจากระยะเวลาและงบประมาณที่ จากัด ท าให้ผูว้ ิจยั สามารถที่ จ ะ
ปรับปรุ งและพัฒนาอุปกรณ์อานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กบั ผูส้ ู งอายุได้
เพียงบางส่ วนเท่านั้น
3.2.2.2 การสื่ อสารระหว่างผูว้ ิจยั กับผูส้ ู งอายุ ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลาในการ
สื่ อสารค่อนข้างนาน เนื่ องจากภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ จึงอาจทาให้ขอ้ มูลบางส่ วนจากการเก็บ
แบบสอบถามหรื อจากการสัมภาษณ์ได้ขอ้ มูลที่ไม่ครบถ้วนพอ
3.2.2.3 การปรับปรุ งสภาพบ้านให้กบั ผูส้ ู งอายุ อาจรบกวนเวลาในการพักผ่อน
ของผูส้ ู ง อายุ รวมถึ ง ภายหลังการปรับปรุ ง ผูส้ ู งอายุอาจจะต้องใช้เวลาในการปรั บ ตัวให้เข้า กับ
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สภาพแวดล้อมใหม่ที่ทางผูว้ ิจยั จัดให้ ซึ่ งอาจส่ ง ผลกระทบให้ผูส้ ู งอายุเกิ ดความเครี ยดเนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
3.2.3 โอกาส
ข้อมูลและประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ อาจนาไปสู่ เรื่ องของการปรับปรุ ง
หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรื อที่อยูอ่ าศัยของผูส้ ู งอายุในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาให้มี
ความปลอดภัย และเหมาะสมมากขึ้ นได้ รวมทั้ง หากสามารถนาไปเผยแพร่ ใ นวงกว้างได้ ก็อาจ
นาไปสู่ การพัฒนานโยบายของภาครัฐเกี่ ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมของการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและของประเทศไทยในอนาคตได้
3.2.4 อุปสรรค
ระยะเวลาในการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบอุปกรณ์อานวยความสะดวกและการ
จัด สภาพแวดล้อ มที่ ป ลอดภัย ส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ อาจจะใช้เ วลานานกว่า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้
เนื่ องจากการทางานของผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ าง การติ ดตามงานของผูว้ ิจยั รวมถึ งงบประมาณในการ
ก่อสร้างที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ น
งานวิจยั บ้างในบางช่วง

บทที่ 4
สรุปและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุป
การวิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมในการพัฒนารู ปแบบการจัดอุปกรณ์ อานวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ ปี ที่ 2 มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อสร้าง
ต้นแบบการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ 2) เพื่อนา
ข้อมูลจากการวิจยั เกี่ ยวกับการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยสาหรั บ
ผูส้ ู งอายุไปใช้ในการวางแผนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1.1 วิธีการดาเนิ นการวิจยั และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
4.1.1.1 การกาหนดประชากรตัวอย่าง คือ บ้านของผูส้ ู งอายุที่มีลกั ษณะตรงตาม
เกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนดไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ จากการคัดเลือก การสัมภาษณ์และการลงสารวจพื้นที่
จริ ง พบว่าในตาบลปากกราน มีบา้ นที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลื อกจานวน 2 หลัง ส่ วนในจังหวัด
อ่างทอง พบว่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก ในที่น้ ี จึงมีการปรับปรุ งพื้นที่เพิ่มในส่ วนของพิ้นที่
สาธารณะสาหรับผูส้ ู งอายุในตาบลปากกราน เพื่อเป็ นแหล่งในการเรี ยนรู ้ของชุมชนแทน
4.1.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาและการสร้ างข้อสรุ ปแบบ
อุปนัย สาหรับข้อมูลเชิ งคุณภาพ และใช้สถิ ติร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และ SD. ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณ
4.1.1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informant) เก็บข้อมูล
โดย ให้ชุมชนมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal) รวมทั้ง เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
(Focus group discussion) และการสารวจพื้นที่ จริ ง เพื่อระบุ ปัญหาและความต้องการในการ
ดาเนินงาน
4.1.1.4 สถานที่ทาการวิจยั คัดเลือกได้เพียง 1 พื้นที่ 3 จุดปรับปรุ ง ในตาบลปาก
กราน อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ที่มี คุณลัก ษณะครบถ้วนตามเกณฑ์
เป้ าหมาย
4.1.1.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาและการสร้างข้อสรุ ปแบบ
อุปนัย
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4.1.2 ผลการศึกษาแบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรี ยมการวิจยั ระยะระหว่างการวิจยั และ
ระยะหลังการวิจยั
4.1.2.1 ระยะเตรี ยมการวิจยั เป็ นการศึกษาข้อมูลของพื้นที่ที่จะทาการศึกษา
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ข้อมูลทัว่ ไปของตาบลปากกราน อาเภอพระนครศรี อยุธยา
ซึ่งประวัติความเป็ นมาของ ตาบลปากกรานโดยสรุ ปมีดงั นี้
มีประชากรที่นบั ถื อศาสนามีอยู่ 2 ศาสนา คือ พุทธ และอิสลาม ชาวพุทธเป็ นคน
พื้นเพเดิมของชาวไทยในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ไม่ได้อพยพมาจากถิ่นที่อื่น ส่ วนชาวอิสลามได้อพยพ
มาจากทางใต้ คือแถบประเทศมาเลเซี ย เพื่อมาทาการค้ากับกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย ในสมัยรัชกาลที่
5 ได้จดั การเกี่ ยวกับระบบการปกครองแบ่งพื้นที่ปกครองโดยกานัน ดูแลการปกครองท้องถิ่ น จึง
แบ่งส่ วนการปกครองเป็ นตาบล บ้านป้ อม และตาบลปากกราน จริ งๆ แล้วเดิมเรี ยกว่าบ้านปรากาฃ
แต่ชาวบ้านเรี ยกเพี้ยนเป็ นบ้านปากกรานจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั
สภาพทัว่ ไปของตาบล มีลกั ษณะเป็ นที่ลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน ลักษณะเป็ น
ท้องกระทะ โดยหมู่ที่ 14 อยูต่ ิดแม่น้ าเจ้าพระยา
อาณาเขตต าบล ทิ ศเหนื อ ติ ด กั บ ต.บ้ า นป้ อม อ.พระ นครศรี อยุ ธ ย า
จ.พระนครศรี อยุธ ยา ทิ ศ ใต้ ติ ดกับ ต.บ้า นรุ น อ.พระนครศรี อยุธ ยา จ.พระนครศรี อยุธ ยา ทิ ศ
ตะวันออก ติดกับ ต.คลองตะเคียน และ ต.สาเภาล่ม อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา และ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านป้ อม อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา
จานวนประชากรของตาบล ในเขต อบต. 5,265 คน และจานวนหลังคาเรื อน 1,186
หลังคาเรื อน
4.1.2.2 ระยะดาเนินการวิจยั
1) การประชุ มเพื่อชี้ แจงรายละเอียดของการดาเนิ นโครงการระหว่างกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุซ่ ึ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ผูน้ าชุมชนและ
นักวิจยั โดยมีการให้แต่ละชุมชนทาการคัดเลือกผูส้ ู งอายุที่มีลกั ษณะตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อ
นาข้อมูลมาทาการวิเคาระห์ เบื้ องต้น และทาการคัดเลื อกพื้นที่ ที่เหมาะสมที่ สุดในการเป็ นพื้นที่
ต้นแบบด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อผูส้ ู งอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2) วัตถุ ประสงค์ของการจัดกิ จกรรมครั้งนี้ เพื่อสารวจข้อมูล และทาการ
คัดเลือกพื้นที่ตน้ แบบในการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุจากพื้นที่เป้ าหมาย โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน

50

3) ขั้นตอนการดาเนินการ แบ่งเป็ น
ขั้นตอนที่ 1 คณะนักวิจยั แนะนาตัว และวัตถุ ประสงค์ของการดาเนิ น
โครงการอย่างคร่ าวๆ จากนั้นทาการทักทายผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 คณะนักวิจยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และผล
ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการในภาพรวม และเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ขั้นตอนที่ 3 มีการประเมินพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์ ซักถามสภาพของพื้นที่ที่ได้
ทาการคัดเลือกไว้เบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 4 ท าการนัด หมายกับ ผู ้น าชุ ม ชนเพื่ อ ท าการส ารวจพื้ น ที่
ต่อไป
4) ผลการดาเนินการ
จากกิ จกรรมดังกล่าวพบว่า นักวิจยั และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รู้จกั กันมาก
ขึ้น หลังจากที่ได้มีการแนะนาตัวอีกครั้ง ทั้งนี้ กลุ่มเป้ าหมายและกลุ่มนักวิจยั เริ่ มรู ้จกั กันมากขึ้นแล้ว
นักวิจยั ได้ช้ ี แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาและผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการในภาพรวม
และเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเป้ าหมายได้ซกั ถามรายละเอียด และจากการสังเกตพบว่า ขณะที่นกั วิจยั ได้
ทาการอธิ บายในหัวข้อสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อผูส้ ู งอายุ พบว่ากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้ให้ความ
สนใจในการฟังดี โดยมีการร่ วมกันซักถามในประเด็นต่างๆ
5) การประชุมกลุ่มย่อยร่ วมกับผูน้ าแต่ละชุ มชนเพื่อทาการสารวจคัดเลือก
พื้ นที่ วิจ ัย และปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อม วัตถุ ป ระสงค์ข องการจัดกิ จกรรมครั้ งนี้ เพื่ อ ดาเนิ น การ
ปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ ๆ ได้ รั บ การคัด เลื อ กให้ เ ป็ นต้ น แบบด้ า นอุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ คือคณะนักวิจยั ร่ วมกับผูน้ า
ชุมชนในการพิจารณาพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อคัดพื้นที่ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ออก และทาการ
สารวจพื้นที่ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการด าเนิ น การจากกิ จ กรรมดัง กล่ า วพบว่า เมื่ อ นัก วิจ ัย ได้ท าการ
สารวจสภาพพื้นที่จริ งในชุ มชน ตามที่ได้ทาการคัดเลือกไว้ เพื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการ
ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อมนั้น พบว่า สภาพส่ วนใหญ่ข องพื้นที่ วิจยั ส่ วนใหญ่ ก ลับคื นสู่ ส ภาพเดิ ม
หลังจากเผชิ ญปั ญหามหาอุ ทกภัยครั้ งใหญ่แล้ว หากแต่ยงั มี บางหลังที่ไม่สามารถปรับปรุ งสภาพ
บ้านได้ เนื่องจากบางส่ วนเป็ นผูส้ ู งอายุอยูบ่ า้ นคนเดียว จึงทาให้สภาพบ้านและสภาพแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติบา้ ง โดยใน กิ จกรรมนี้ พบว่า บ้านที่ผา่ นตามเกณฑ์การคัดเลื อก มี
จานวน 2 หลัง ซึ่ งเป็ นบ้านในพื้นที่ตาบลปากกรานทั้งสิ้ น และจากการสารวจสภาพชุ มชนในตาบล
ปากกราน พบว่า ในตาบลปากกรานมีผสู ้ ู งอายุอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยจากการสัมภาษณ์ผนู ้ า
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ชุมชน ทาให้ทราบว่า ปกติแล้วตามวันเทศกาลต่างๆ ในพื้นที่น้ ี ก็มีแต่ผสู ้ ู งอายุมาร่ วมงาน เนื่ องจาก
คนวัยหนุ่มสาวส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยทางาน โดยมักทางานต่างพื้นที่ และกลับบ้านช่วงสุ ดสัปดาห์ หรื อ
ช่วงเทศกาลมากกว่า ดังนั้น ผูส้ ู งอายุในชุ มชนนี้ ส่วนใหญ่จึงอาศัยอยูเ่ พียงลาพัง หรื ออยูก่ บั ผูส้ ู งอายุ
ด้วยกัน ทั้งนี้ จากการซักถามจึงได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มกั มาทากิจกรรมกันที่บริ เวณ
ข้างลานอเนกประสงค์ เช่ น การออกกาลังกาย หรื อการมารวมกลุ่มจักสาน ซึ่ งจากการสารวจพื้นที่
พบว่า พื้ นที่ ของลานอเนกประสงค์น้ นั มี สภาพที่ ไม่ เหมาะสมกับผูส้ ู ง อายุ เช่ น มี ห้องน้ า อยู่บ น
อาคารซึ่ งทาเป็ นอาคารยกพื้น และบริ เวณอาคารไม่มีบนั ได แต่เป็ นทางลาด ไม่มีราวจับ เป็ นต้น
ดังนั้น นักวิจยั จึงทาการปรับเปลี่ยนแผนงานโดยการเพิ่มเติมการปรับปรุ งพื้นที่สาธารณะบริ เวณนี้
เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผูใ้ ช้งานซึ่ งก็คือผูส้ ู งอายุ และเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดสภาพแวดล้อม
ของผูส้ ู งอายุเพิ่มอีก 1 จุดด้วย
สาหรับบ้านของผูส้ ู งอายุที่ผ่านการคัดเลื อก 2 หลัง มีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
หลังที่ 1 เจ้าของบ้านชื่อ นางสาวสารวย ดีนิล อายุ 72 ปี อยูบ้ า้ นไม่มี
เลขที่ ในพื้ น ที่ ต าบลปากกราน มี โ รคประจ าตัว คื อ โรคเบาหวาน ท าการรั ก ษาที่ โรงพยาบาล
พระนครศรี อยุธยา เวลา เดิ นต้องใช้ไม้เท้าและที่พยุงเดิ น ช่ วยในการเคลื่ อนไหว ร่ างกายไม่ค่อย
แข็งแรง พอช่วยเหลือตัวเองได้ สถานภาพส่ วนตัว มีสามี แต่แยกกันอยูค่ นละที่ ซึ่ งก่อนหน้านี้ สามี
มาเป็ นระยะๆ แต่ช่วงหลังสามีป่วย ขณะนี้ ยงั นอนอยู่โรงพยาบาล โดยปกติอยู่บา้ นคนเดี ยว ไม่มี
บุตร รายได้ส่วนตัวมาจากเงิ นเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุเดือนละ 700 บาท และได้เงิ นบางส่ วนจากลูกของ
เพื่อนที่ฝากฝังให้ดูแล ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณู ปโภคต่างๆ รวมทั้งค่าอาหารเอง
ลักษณะบ้านเป็ นบ้านชั้นเดี ยวกึ่ งปูนกึ่ งไม้ มี หน้าบ้านติดถนน และมีพ้ืนที่ ต่างระดับเพื่อเข้าบ้าน
และในบริ เวณบ้านอีกหลายจุด ลักษณะบ้านค่อนข้างมืด ต่อไฟแบบต้องเสี ยบปลัก๊ โดยปลัก๊ ไฟมี
สภาพเก่ามาก มี ไม้เท้าและที่พยุงเดิ นวางเป็ นจุ ดๆ รอบบ้าน ห้องน้ าเป็ นโถสุ ขภัณฑ์แบบนัง่ ราบ
ราดน้ า โดยถังน้ าเป็ นถังสี ต้ งั อยูก่ บั พื้น ทาให้ตอ้ งก้มตัว เวลาตักน้ าทาความสะอาด
หลังที่ 2 เจ้าของบ้านชื่ อ นางสาวทับทิม ขันธวิทย์ อายุ 67 ปี อยู่
บ้า นเลขที่ 30/2 หมู่ 13 ตาบลปากกราน มี โรคประจาตัว คื อ โรคเบาหวาน ท าการรั ก ษาที่
โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา เวลาเดินต้องใช้ที่พยุงเดินช่วยในการเคลื่ อนไหว โดยหากไม่ใช้ที่
พยุงเดินจะใช้วิธีถดั ไปกับพิ้นแทน ร่ างกายไม่ค่อยแข็งแรง โดยเฉพาะขาทั้งสองข้าง ไม่ค่อยมีแรง
แต่พอช่ วยเหลื อตัวเองได้ สถานภาพโสด โดยปกติอยู่บา้ นคนเดี ยว บางครั้ งจะมีหลานมาอยู่ดว้ ย
ช่วงสุ ดสัปดาห์ และหลานสาวอยูข่ า้ งบ้าน กลางวันไปทางาน ไม่มีบุตร รายได้ส่วนตัวมาจากเงินเบี้ย
ยังชีพผูส้ ู งอายุเดือนละ 600 บาท และได้เงินบางส่ วนจากญาติ ซึ่ งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งค่าอาหารเอง ลักษณะบ้านเป็ นบ้านไม้ยกพื้นใต้ถุนสู ง บันไดหน้าบ้าน
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สู ง แคบและชัน มาก มี พ้ื น ต่ า งระดับ ที่ ห น้า ประตู บ้า นและทางลงไปครั ว ลัก ษณะบ้า นมี แ สง
ธรรมชาติ ห้องน้ าเป็ นโถส้ วมแบบส้ วมซึ มใช้ตกั น้ าราด ประตูห้องน้ าด้านในไม่มีที่จบั ปลัก๊ ไฟ
ค่อนข้างเก่า
6) การปรับปรุ งพื้นที่
วัตถุ ประสงค์ของการจัดกิ จกรรมครั้งนี้ เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งพื้นที่ๆ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นต้นแบบด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สาหรับผูส้ ู งอายุ
ขั้นตอนการดาเนินการ คณะนักวิจยั ผู้ นาชุมชนและเจ้าของบ้าน ร่ วมกัน
พิจารณาและดาเนินการปรับปรุ งพื้นที่ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการด าเนิ น การจากกิ จ กรรมดัง กล่ า วพบว่า เมื่ อ นัก วิจ ัย ได้ท าการ
สารวจสภาพพื้นที่จริ งในชุ มชน ตามที่ได้ทาการคัดเลือกไว้ เพื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการ
ปรั บปรุ งสภาพแวดล้อมนั้น นักวิจยั จึ งได้ทาการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติ ม และทาการวางแผนการ
ปรับปรุ งพื้นที่วิจยั โดยเริ่ มจากพื้นที่สาธารณะที่มีผสู ้ ู งอายุมาใช้งานเป็ นประจา ในการนี้ นกั วิจยั ได้
ดาเนิ นการปรับปรุ ง โดย และเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ในการจัดสภาพแวดล้อมของผูส้ ู งอายุเพิ่มอีก 1
จุดด้วย
รายละเอียดการปรับปรุ งมีดงั ต่อไปนี้
การปรับปรุ งสาหรับบ้านของผูส้ ู งอายุที่ผา่ นการคัดเลือก หลังที่ 1 คือ บ้าน
ของนางสาวสารวย ดีนิล อายุ 72 ปี ทาการปรับปรุ งดังนี้
- ปรับพื้นที่หน้าบ้านที่เป็ นทางลาดซึ่ งไม่ได้มาตรฐานให้มีความลาดเอียง
ในมุมที่ไม่เกิน
อยูใ่ นระดับที่เท่ากัน
- ทาพื้นลาดตรงบริ เวณพื้นที่ต่างระดับในจุดที่จะเดินเข้าบ้าน เพื่อไม่ให้
เกิดความสู งซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการก้าวเดินของผูส้ ู งอายุได้
- ปรับปรุ งสภาพภายในห้องน้ า โดยติดเก้าอี้นั่งสาหรับอาบน้ าบริ เวณ
ผนัง ด้า นข้า ง พร้ อมติ ดราวจับ บริ เวณด้า นข้า งสาหรั บ ใช้พ ยุง ตัว และติ ดตั้ง ราวแขวนผ้า ภายใน
ห้องน้ าให้อยู่ในระดับที่ สามารถหยิบผ้าเช็ ดตัวได้ในท่านั่ง รวมทั้งการเดิ นระบบของท่อน้ าใหม่
เพื่อที่ผสู ้ ู งอายุจะได้ไม่ตอ้ งก้มตัวลงเพื่อตักน้ าอาบ ในส่ วนของโถสุ ขภัณฑ์ ทาการปรับเปลี่ยนเป็ น
ชนิ ดชักโครก พร้ อมติดราวจับเพื่อพยุงตัว เพื่อที่ผสู ้ ู งอายุจะได้ไม่ตอ้ งก้มลงตักน้ าในถังเพื่อราดทา
ความสะอาด และสามารถพยุงตัวเองในท่ายืนได้ง่าย
- ปรับปรุ งประตูห้องน้ าให้เป็ นชนิ ดบานเปิ ดออกด้านนอก พร้อมทั้งติด
มือจับที่สามารถจับได้ง่าย ไม่ลื่น
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- ปรั บพื้นที่ บริ เวณที่ทาการซักล้างให้กว้างขึ้ น โดยทาทางลาดลงมา
เนื่องจากเดิมเป็ นพื้นต่างระดับ การทาพื้นที่ซกั ล้างให้กว้าง จะทาให้ผสู ้ ู งอายุเกิดความสะดวกในการ
ซักผ้าหรื อล้างจานได้ รวมถึงการปรับปรุ งราวตากผ้าให้มีความแข็งแรงและปรับระดับให้ผสู้ ู งอายุ
แขวนผ้าได้ง่ายขึ้น และติดราวกั้นที่ดา้ นข้างของบ้านจากตรงลานซักล้างไปจนถึงด้านหน้าบ้าน เพื่อ
ป้ องกันการพลัดตก เพราะพื้นที่ดา้ นล่างเป็ นบึงน้ า
- ในพื้ นที่ ห้อ งครั ว ใช้หลัก การ 5ส เพื่ อจัดสภาพแวดล้อ มให้มี ค วาม
เหมาะสมต่อการใช้งานและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในพื้นที่หอ้ งครัว
- ในห้องนอนของผูส้ ู งอายุ ใช้หลัก การ 5ส เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการนอนหลับพักผ่อน โดยการจัดทิศทางของเตียงนอนใหม่ ให้มีพ้ืนที่เหลื อสามด้าน
และติดไฟบริ เวณหัวนอนเพิ่มเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืน
- ในพื้นที่ตรงกลางบ้าน ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ผสู ้ ู งอายุใช้เวลาอยู่มากที่สุด ใช้
หลักการ 5ส เพื่อปรับปรุ งสภาพพื้นที่ให้มีความกว้าง เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และสามารถเข้าถึ งได้
โดยง่าย เช่น ลิ้นชักใส่ ของต่างๆ ก็จะมีการติดป้ ายบ่งชี้เพื่อให้รู้ได้โดยทันที และพื้นที่บริ เวณนี้ จะทา
การติดราวจับ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุสามารถพยุงตัวเวลาลุกขึ้นและสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่ วนอื่นๆ ของ
บ้านได้โดยง่าย ทั้งนี้การติดรางจับเพื่อพยุงตัวภายในบ้านต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและความ
จาเป็ นในการใช้งานของผูส้ ู งอายุเจ้าของบ้านด้วย
- ปรับปรุ งสภาพของเต้าเสี ยบปลัก๊ ไฟภายในบ้านใหม่ท้ งั หมด และเดิ น
สายไฟใหม่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะสภาพของเต้าเสี ยบและสายไฟภายในบ้านมีสภาพที่
เก่ ามาก รวมทั้งเปลี่ ยนหลอดไฟภายในภายให้เป็ นชนิ ดหลอดฟลู ออเรสเซนต์ เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ภายในบ้านในเวลากลางคืนและลดแสงจ้าจากหลอดไฟชนิดหลอดไส้
- ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์รอบๆ บ้าน โดยการทาสี ให้เกิดความสดใสและ
สวยงาม โดยการปรัปปรุ งสภาพภูมิทศั น์จะช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจของ
ผูส้ ู งอายุได้
การปรับปรุ งสาหรับบ้านของผูส้ ู งอายุที่ผ่านการคัดเลื อก หลังที่ 2 คือ
บ้านของนางสาวทับทิม ขันธวิทย์ อายุ 67 ปี ทาการปรับปรุ งดังนี้
- ปรับปรุ งบริ เวณบันไดขึ้นบ้าน ให้มีความกว้างมากขึ้นและความชันไม่
เกิ น 15 องศา เนื่ องจากสภาพของบันไดเดิ มเป็ นบันไดไม้ที่ แคบและชัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความ
ปลอดภัยแก่ผสู ้ ู งอายุเมื่อขึ้นหรื อลงบันไดบ้าน
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- ปรับปรุ งบริ เวณระเบียงหน้าบ้าน เนื่องจากผูส้ ู งอายุใช้บริ เวณหน้าบ้าน
เหนื อขึ้นไปจากเก้าอี้ริมระเบียงในการตากผ้า ซึ่ งค่อนข้างลาบากสาหรับเจ้าของบ้านที่ตอ้ งลุ กขึ้ น
และเอื้อมแขนขึ้นไปตากผ้า โดยทาการติดตั้งราวชนิ ดพับเก็บได้ที่ผนังด้านหน้าบ้านเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ
สามารถแขวนผ้าได้สะดวกขึ้น และสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ทาทางลาดบริ เวณทางเชื่อมระหว่างในตัวบ้านกับครัว เพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อเจ้าของบ้านและความปลอดภัย
- ในพื้นที่ ห้องครั ว ใช้หลักการ 5ส เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในพื้นที่หอ้ งครัว
- ทาการเดิ นท่อน้ าและต่อก๊อกน้ าเพื่อให้เจ้าของบ้านใช้ลา้ งจานภายใน
ครั ว เนื่ องจากเดิ ม เจ้า ของบ้า นต้องใช้วิธีก ารถัดไปตัก น้ าในห้องน้ า มาใช้ล้า งจาน รวมทั้ง จัดหา
ภาชนะในการรองน้ าไว้ใช้ดว้ ย
- ทาการปรับปรุ งภายในห้องน้ า โดยเปลี่ ยนสุ ขภัณฑ์จากส้วมซึ มเป็ น
สุ ขภัณฑ์ชนิ ดชักโครก พร้อมทั้งติดราวจับเพื่อให้เจ้าของบ้านใช้ในการพยุงตัวขณะเข้าห้องน้ า ใน
ส่ วนของอ่างเก็บน้ าที่ใช้ใส่ น้ าอาบก็ทาไว้คงเดิม แต่มีการติดตั้งเก้าอี้อาบน้ าบริ เวณด้านข้าง พร้อม
ราวจับ เพื่ อให้ส ามารถอาบน้ า ได้อย่า งสะดวกสบายมากขึ้ น และติ ดมื อ จับ ด้า นในให้ มี ข นาดที่
สามารถใช้มือจับได้สะดวก ทั้งนี้ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประตูหอ้ งน้ าให้เป็ นชนิ ดเปิ ดสู่ ดา้ นนอกได้
เพราะติ ดกับพื้นบ้าน แต่จากการสารวจแล้ว การคงสภาพเดิ มไว้ก็ไม่ทาให้เกิ ดความไม่ปลอดภัย
สาหรับเจ้าของบ้านเพราะพฤติกรรมการเข้าห้องน้ าไม่ได้มีการล็อคประตู
- ทาการปรับปรุ งสภาพของปลัก๊ ไฟและสายไฟ โดยการติดตั้งให้มีความ
ปลอดภัยและเป็ นระเบียบ ในส่ วนของเต้าเสี ยบที่เก่าก็ทาการเปลี่ยนใหม่
- ท าการจัดสภาพภายในบ้าน โดยใช้หลัก การ 5ส เพื่อให้เกิ ดความ
ปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสามารถเข้าถึ งได้ง่าย เช่ น บริ เวณตูเ้ ก็บของ ที่นอน (ไม่
สามารถเปลี่ ยนเป็ นที่นอนแบบยกสู งได้ เนื่ องจากเจ้าของบ้านไม่สะดวก) ชั้นวางโทรทัศน์ และ
พื้นที่โดยรอบ เป็ นต้น
การปรับปรุ งบริ เวณลานเอนกประสงค์ของชุมชน มีรายละเอียดในการ
ปรับปรุ ง ดังนี้
- ทาราวจับบริ เวณบันไดทางขึ้ น – ลง ระหว่า งพื้นที่ จกั สานกับลาน
เอนกประสงค์และขยายบันไดให้มีความยาวและความกว้างมากขึ้น
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- ทาราวจับบริ เวณด้านข้างทางลาดของอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน
เนื่องจากเดิมไม่มีราวจับสาหรับผูส้ ู งอายุพยุงตัวขณะขึ้นไปทากิจกรรมในอาคารเอนกประสงค์ การ
ติดตั้งราวจับ มีประโยชน์คือ สามารถช่วยให้ผสู ้ ู งอายุสามารถพยุงตัวขณะก้าวขึ้นไปบนทาง ลาดได้
- ท าการสร้ า งห้องน้ าใหม่บ ริ เวณด้านข้างริ มรั้ วด้านหลัง ของอาคาร
เอนกประสงค์ เนื่ องจากห้องน้ าเดิ มจะอยู่ในอาคารเอนกประสงค์ หากผูส้ ู งอายุตอ้ งการเข้าห้องน้ า
จะต้องเดิ นขึ้ นทางลาดและเปิ ดประตูร้ ั วเพื่อไปเข้า ห้องน้ าภายในอาคาร ทั้งนี้ รวมถึ ง กลุ่ มผูท้ ี่ ม า
ทางานจักสานก็ตอ้ งทาแบบเดียวกัน ซึ่ งทาให้เกิดความไม่สะดวกต่อผูใ้ ช้งาน
การสร้างห้องน้ านี้ ทาการสร้างห้องน้ าจานวน 2 ห้อง โดยเป็ นห้องน้ า
ชนิดติดตั้งสุ ขภัณฑ์ชนิ ดชักโครก และโถสาหรับปั สสาวะ โดยเป็ นห้องน้ าที่ใช้ร่วมกันทั้งชายและ
หญิง ภายในห้องน้ าจะติดราวจับเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุสามารถใช้พยุงตัวได้ พร้อมทั้งสายฉี ดชาระ บริ เวณ
ด้านนอกห้องน้ าทาการติดตั้งอ่างล้างมือจานวน 2 อ่าง พร้อมกระจกเงา
- ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ภายนอกของอาคารเอนกประสงค์ โดยจะทา
การติดตั้งบอร์ ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู ้แก่ผสู ้ ู งอายุเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ รวมถึงสื่ อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่สามารถส่ งเสริ มความรู ้แก่คนในชุ มชน
ได้

ทางผูว้ ิจยั ได้จดั ให้มี การประชุ มฝ่ ายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องภายในพื้นที่ ทั้ง เจ้าหน้า ที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปากราน ผูน้ าชุ มชนและประชาชนในพื้นที่ ตน้ แบบ เพื่อทาการเสนอ
ผลการวิจยั เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการสารวจข้อมูล การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ต้นแบบ การสัมภาษณ์ เจ้าของพื้นที่ตน้ แบบ และการหาแนวทางเพื่อจัดทานโยบายที่เกี่ ยวข้องกับ
ผูส้ ู งอายุในพื้นที่ จากการรับฟังผลการดาเนินการวิจยั ผลการประชุมพบว่า เจ้าหน้าที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลปากราน ผูน้ าชุ มชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของผูว้ จิ ยั เป็ นอย่างมาก รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุ งเพิ่มเติม
ส าหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจ และเสนอสถานที่ ที่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เ ห็ นว่า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้เ กิ ด
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากขึ้น เช่น วัด โรงเรี ยน เป็ นต้น
ในส่ วนของการนาข้อมูลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยัง
ไม่เห็นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนมากนัก เนื่ องจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
และความจาเป็ นต่างๆ อี กสักระยะหนึ่ ง เพื่อไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนเพื่อขอสนับสนุ น
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งบประมาณในการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ในชุ มชนต่อไป ผูว้ ิจยั จึงได้เพียงให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ
ที่สามารถนาไปประกอบการจัดทาแผนงานได้เท่านั้น

4.2 ข้ อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ควรกาหนดแผนงาน หรื อนโยบายที่
ชัดเจนในการสนับสนุนแนวคิดด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุในชุ มชนอย่างจริ งจัง
โดยอาจร่ วมกันหาแนวทางกับประชาชนในพื้ นที่ เพื่ อสรุ ป ความต้องการที่ เกิ ดจากชุ มชนอย่า ง
แท้จริ ง เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งและเตรี ยมความพร้ อมการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุของประชาชนใน
พื้นที่ในอนาคตได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับ
ผูส้ ู งอายุแบบง่ายๆ ที่ทาเองได้ในแต่ละบ้าน และให้ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุใน
พื้นที่อย่างเป็ นประจาสม่าเสมอ
4.2.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบตั ิ
4.2.2.1 องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรส่ งเสริ มให้ประชาชนในพื้นที่ได้มี
ส่ วนร่ วมในการเสนอแนวคิดหรื อวิธีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผูส้ ู งอายุใน
พื้นที่ ผ่านกระบวนการประชุ มกลุ่มต่างๆ ที่จดั ขึ้นเป็ นประจา และประสานงานกับบุคคลที่มีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องต่างๆ เหล่านี้ ให้ช่วยมาเผยแพร่ ความรู ้ หรื อสนับสนุ นงบประมาณเพื่อปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่ ให้เกิดความยัง่ ยืนและต่อเนื่องได้ต่อไป
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