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1)  ข้อมูลของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ   1ปี(ไม่เกิน 1 ปี) 
งบประมาณ  100,000 บาท 
วันท่ีเร่ิมโครงการ  1 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีส้ินสุดโครงการ  31 ตุลาคม 2561 

 

2)  หัวหน้าโครงการ 
 ช่ือหัวหน้าโครงการ  สุรกานต์ รวยสูงเนิน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 70 ) 
 การด าเนินโครงการตามแผน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขียนบทความ จดสิทธิบัตร 
โครงการวิจัยท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ   : ช่ือโครงการ “การพัฒนาแบบเคร่ืองเรือนเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับผู้สูงอายุในก่ึงเมืองก่ึงชนบท” 
แหล่งสนับสนุนทุน...ทุนอุดหนุนท่ัวไปประจ าปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
วันท่ีเร่ิมโครงการ.......ปีงบประมาณ 2556................... 
วันส้ินสุดโครงการ......31 ตุลาคม 2560 (ตีพิมพ์บทความแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเล่มรายงาน) 
 

 

3)  คณะผู้วิจัย 
 

ช่ือผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย นางสาวอภิญญา อาษาราช 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 30 ) 
 เป็นผู้ช่วยในการด าเนินโครงการตามแผน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขียนบทความ จดสิทธิบัตร 
 
 

4)  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”มาแล้ว ต้ังแต่ปี 2548 โดยเกณฑ์ท่ีสหประชาชาติก าหนดคือมีสัดส่วนของผู้มีอายุ
มากกว่า 60 ปีข้ึนไปเกินกว่าร้อยละ 10 หรือมีผู้มีอายุ 65 ปีเกินกว่าร้อยละ 7 ถึงปี 2560 สัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทย
เกินกว่าร้อยละ 17 แล้ว กล่าวคือมีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคน จากประชากรของประเทศราว 65 ล้านคนซ่ึงผู้สูงอายุกว่า 10 



ล้านคนนี้ มีส่วนหนึ่งท่ีต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิงเนื่องจากความเส่ือมของร่างกายและจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยในปัจจุบันพบผู้สูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิงราวร้อยละ 10 หรือประมาณ 1 ล้านคน เป็นผู้ท่ีต้องการพ่ึงพิงบางส่วนโดยเป็นประเภทติดบ้านออกไปไหนเ อง
ไม่ได้ 8.5 แสนคน และเป็นประเภทติดเตียงอีกประมาณ 1.5 แสนคน จ านวนผู้สูงอายุท่ีติดบ้านและติดเตียงมีแนวโน้มสูง ข้ึน
เร่ือยๆจากสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี เพราะอายุขัยเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึนตามล าดับ ปัญหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย ประเทศไทยให้ความสนใจการแก้ปัญหาผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมานานแล้ว 
โดยมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นแผนระยะยาว 20 ปี ฉบับแรกมาต้ังแต่ปี 2555 ในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์ 
ปัจจุบันเป็นแผนฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) และมีกฎหมายเฉพาะ คือ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุมาต้ังแต่ พ.ศ.2546 แต่ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิง คือประเภทติดบ้าน ติดเตียงยังต้องการการพัฒนาอีกมาก ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่และยาก
ส าหรับแต่ละครอบครัวจะแบกรับและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพราะปัจจุบันครอบครัวไทยมีแนวโน้มเปล่ียนจากครอบครัวขยาย
เป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน แต่ละครอบครัวมีลูกน้อยลง แม่บ้านต้องไปท างานประจ านอกบ้านมากข้ึน พ่อแม่พ่ึงพาลูกได้
น้อยลง คนรับใช้ในบ้านหายากมากข้ึนๆ ท าให้มีผู้สูงอายุท่ีต้องอยู่ตามล าพังมากถึงราว 6-7 แสนคน  
 วิถีชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมอีสานมักจะอยู่กันแบบเรียบง่ายพ่ึงพาส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ซ่ึงครอบครัวเป็น
สถาบันท่ีมีความหมายต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมาก  ผู้สูงอายุนิยมไปวัดท้ังเพศหญิงและเพศชาย โดยท่ัวไปผู้สูงอายุ
หญิงจะไปวัดในวันพระเพ่ือถือศีลแปด  เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษามากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย  รวมถึงเมื่อว่างจากงานประจ าจะ
ชอบอยู่บ้านเพ่ือท างานเล็กๆน้อยๆ อาชีพหลักของชาวอีสานคือการท านารองลงมาคือท าสวนและเล้ียงสัตว์ และค้าขาย 
ส่วนมากคนอีสานท างานเพ่ือเล้ียงชีพ และใช้สอยในครัวเรือน ไม่ได้ท าเป็นสินค้าออก หากเปรียบเทียบวิถีชีวิตของผู้สูงอายุใน
อดีตและปัจจุบันจะเห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด นอกจากนี้ผู้สูงอายุมักจะอยู่แต่ในบ้านเรือนของตน ผู้สูงอายุเพศชายจะ
ท างานเล็กๆน้อยๆ เช่น จักสาน ผู้สูงอายุเพศหญิงจะเล้ียงไหม เข็นด้าย หรือเล้ียงหลาน และเมื่อมีเวลาว่างจะเล่านิทานให้บุตร
หลานฟัง ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างหนึ่งและเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดี และเมื่อ
มีงานบุญประจ าหมู่บ้าน เช่น บุณผเวส ผู้สูงอายุจะรวมกลุ่มกันท างานเพ่ือส่วนรวม  ส่วนการพักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงอายุใน
อดีตคือ การดูหมอล าเร่ือง  หมอล าเพลิน และหมอล าซ่ิง ส่วนผู้สูงอายุในปัจจุบันการท าบุญเข้าวัดจะลดน้อยลง ยกเว้นในวัน
ส าคัญทางศาสนาผู้สูงอายุยังอาศัยอยู่ท่ีบ้าน กิจกรรมท่ีท าอาจดูทีวี ฟังข่าว อ่านหนังสือ หรือเล้ียงหลาน  การพักผ่อนของ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นการดูทีวี ฟังข่าว เป็นต้น เป็นท่ีสังเกตว่าสังคมของผู้สูงอายุในปัจจุบันจะแคบกว่าในอดีต มีการไปมา
หาสู่กันลดลง การพบปะกันในสถานท่ีต่างๆ เช่น วัด น้อยลง ท าให้ผู้สูงอายุ ว้าเหว่ หรือความเหงาได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ี
สูญเสียคู่สมรส และบุตรหลานต้องไปท างานต่างถ่ินหรือต้องออกไปท างานนอกบ้าน ท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงล าพังต้อง
ดูแลตัวเองในช่วงเวลากลางวันรวมถึงการอุ่น เตรียมหรือประกอบอาหาร โดยท่ีเคร่ืองเรือนท่ีมีอยู่ไม่สามารถเอ้ืออ าน วยให้
สามารถท าได้ด้วยตนเอง ท้ังจากปัญหาจากขนาดร่างกายท่ีลดลง ระยะเอ้ือมและสมรรถภาพร่างกายท่ีเ ส่ือมลงตาม อายุ 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ซ่ึงนอกจากจะเป็นปัญหาในการท ากิจวัตรประจ าวันแล้วยังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ 
 ผู้สูงอายุในกลุ่มท่ีเรียกว่าติดเตียง สามารถแบ่งย่อยออกเป็น กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงและกลุ่มระ ยะ
สุดท้าย ซ่ึงมีความแตกต่างในเร่ืองของสุขภาพและการดูแลอย่างชัดเจนคือ ผู้ป่วยติดเตียง คือกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  
หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมี ADL Barthel Index ต้ังแต่  4/20 ลงมาทุกราย เช่น กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีโรคเร้ือรัง หรือผู้สูงอายุท่ีท าใ ห้
เกิดความพิการ และจ ากัด ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง หรือมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัวกลับ
บ้าน จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีการดูแลต่อเนื่องระยะยาวของช่วงชีวิต ส่วนผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายของชีวิต (กลุ่ม P หรือ Palliative care) เป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยท่ีมี
ชีวิตอยู่ไม่นาน หรือผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยพิจารณาจากผู้ป่วยมะเร็งระยะท่ี 4 หรือผู้ป่วยท่ีมี Palliative 
Performance Score (PPS) น้อยกว่าหรือเท่ากับ30  กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองใน
ชีวิตประจ าวันบางอย่างเช่นการเคล่ือนท่ีหรืออาจจะกิจวัตรประจ าวันอ่ืนๆ เป็นกรณีแตกต่างกันไป แต่ผู้ป่วยสูงอายุระยะ
สุดท้าย เป็นผู้ท่ีมีภาวะรุ่นแรงมากข้ึนเ ร่ือยๆตามความเป็นไปของโรค ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว  
ผู้สูงอายุภาวะติดเตียง เป็นกลุ่มท่ีมีความจ ากัดในเ ร่ืองการท ากิจวัตรประจ าวัน ซ่ึงสามารถแบ่งความรุนแรงออกเป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีมีความผิดปกติเฉพาะส่วน เช่น ช่วงล่างของร่างกาย หรือซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเ ป็นต้น 
และผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีไม่สามารถขยับร่างกายตัวเองได้แต่สามารถส่ือสารได้ ทางการพูดเป็นต้น ในส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุภาวะติดเตียงท่ียังสามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น อยู่ในประเภทท่ีมีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ซ่ึง
ยังสามารถท ากิจวัตรประจ าวันตนเองได้ ยกเว้นการเคล่ือนท่ีในการเดินหรือการลุกข้ึนยืน ซ่ึงต้องการการช่วยเหลือจาก



ผู้ดูแล ซ่ึงในผู้สูงอายุภาวะติดเตียงบางส่วนท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้นพบว่า บางคนสามารถใช้ส่วนบนของร่างกาย
ในการช่วยขยับเคล่ือนท่ี เป็นต้น  

ปัญหาการท่ีผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ีต้องอยู่คนเดียวในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากลูกหลาน หรือผู้ดูแลไป
ท างาน ท าให้ต้องเตรียมอาหาร หรือท าอาหารทานเอง ซ่ึงไม่สามารถใช้งานครัวท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้ เนื่องจากปัญหาทางการ
เคล่ือนไหว ขนาดเคร่ืองเรือนท่ีไม่สอดคล้องกับขนาดระยะและความสามารถในร่างกายท่ีเปล่ียนไป จึงท าให้เกิดการออกแบบ
เคร่ืองเรือนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเช่น การออกแบบห้องน้ า และสุขภัณฑ์ในห้องน้ าของผู้สูงอายุ 
การออกแบบครัวท่ีช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถประกอบอาหารเองได้ เป็นต้น แม้ว่าในปัจจุบันมีการออกแบบครัวท่ีช่ วย
ตอบสนองการใช้งาน และความต้องการให้กับผู้สูงอายุท่ีต้องใช้เวลาด้วยตนเองหรืออยู่คนเดียวอยู่บ้างแล้วในท้องตลาด แต่
เคร่ืองเรือนในท้องตลาดนั้น มีราคาท่ีสูง หากเปรียบเทียบในการซ้ือขายกับผู้สูงอายุท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองก่ึงชนบท จะมีการใช้
เคร่ืองเรือนท่ีมีราคาไม่สูงมาก เนื่องจากปัญหาทางด้านรายได้ โดยการออกแบบครัวส าหรับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเมืองก่ึงชนบทนั้น 
มีความหลากหลายในการใ ช้งานท่ีแตกต่างกับคนท่ัวไป เช่นขนาด ความสูงหรือแม้กระท่ังวิธีการและรายละเอียดในการ
ประกอบอาหารท่ีต้องให้สัมพันธ์กับตัวผู้สูงอายุเอง เพ่ือให้เคร่ืองเรือนสามารถเข้ากับลักษณะการใช้งานของ ผู้สูงอายุใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวันแต่ส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถ่ินและสามารถซ่อมแซ่มอย่างง่ายเมื่อช ารุด และเคร่ือง
เรือนสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีต้องเผชิญความเส่ือมของร่างกายในการด ารงชีวิต ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง ท่ี
สนองความต้องการทางกายภาพและความเป็นอยู่ของผู้ใช้งานตามสภาพแวดล้อมภายในบ้านเรือนในชนบทภาคอีสานได้อย่าง
เหมาะสม เนื่องจากความคุ้นชินของรูปแบบท่ีผู้สูงอายุใช้เคร่ืองเรือนอยู่ 
 ชุมชนบ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่นถูกเลือกเป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเนื่องจากเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ีมี
พ้ืนท่ีใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้สูงอายุอยู่จ านวน
มากเนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนต้ังเดิมต้ังแต่ก่อนจะมีการต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเจริญและ การ
เปล่ียนแปลงท้ังสภาพสังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ซ่ึงผู้สูงอายุภาวะติดเตียงซ่ึงยังอยู่ในกรณีท่ี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ
มีความผิดปกติของร่างกายเฉพาะส่วน ยังคงช่วยเหลือตนเองในด้านการท ากิจวัตรประจ าวัน เช่นสามารถรับประทานอาหารได้
เอง เมื่อมีผู้ดูแลจัดเตรียมไว้ให้หรือการเปล่ียนเส้ือผ้าเอง ในบางกรณีผู้สูงอายุภาวะติดเตียงสามารถประกอบอาหารอย่างง่าย
ข้ึนเองได้ เช่น การประกอบอาหารอย่างง่าย ก็จะช่วยลดภาระและสร้างความภาคภูมิใจหรือการช่วยเหลือตนเองได้ของ
ผู้สูงอายุภาวะติดเตียง เคาน์เตอร์ครัวส าหรับผู้สูงอายุภาวะติดเตียงจะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยท่ี ยัง
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาท่ีผู้ดูแลไม่อยู่หรือออกไปท างานเช่นเวลากลางวัน โดยการออกแบบนี้จะมุ่งเน้นไปในการใช้
งานเคาน์เตอร์ครัวท่ีง่าย และปลอดภัย โดยอาศัยเคร่ืองเรือนท่ีถูกพัฒนาออกมาให้มีการผลิตท่ีง่ายต่อการใช้งานและหากเ กิด
ความช ารุดก็สามารถแก้ไขได้อย่างง่าย    
 
นิยามศัพท์  
ผู้สูงอายุภาวะติดเตียง หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงในระดับ ท่ีมีความผิดปกติของร่างกายส่วนใดส่วนนึง ในทางการ
วิจัยนี้ ช้ีไปท่ีผู้สูงอายุท่ีมีความผิดปกติในช่วงท่อนล่างของร่างกาย โดยยังสามารถใช้งานส่วนบนของร่างกายได้ และช่วยเหลือ
ตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน 
ก่ึงเมืองก่ึงชนบท หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการผสมผสานกันระหวางความเปนเมืองกับชนบท เป็นชุมชนท่ีอาศัยอยู่ชานเมืองท่ี
ยกระดับเป็นเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการด ารงชีวติคล้ายชุมชนเมือง 
 
5)  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 กระบวนการชราภาพกับความต้องการสภาพแวดล้อมในบ้านและเคร่ืองเรือนท่ีเหมาะสม 
กระบวนการชราภาพ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท้ังด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ท่ีค่อยๆด าเนินไปอย่าง

ช้าๆ ต่อเนื่องไปเร่ือยๆ หลีกเล่ียงไม่ได้และไม่สามารถย้อนกลับคืนได้ เกิดข้ึนจากการเส่ือมตามวัย ท าให้เกิดผลทางลบต่อ
ผู้สูงอายุ กระบวนการเปล่ียนแปลงตามความแก่หรือชราภาพเกิดข้ึนต้ังแต่ระดับโมเลกุล ไปจนกระท่ังระดับเซลล์และอวัยวะ 
(Cefalu, 2011) ความชราภาพ เป็นกระบวนการสากล (universal process) ท่ีเร่ิมต้นข้ึนพร้อมๆกับส่ิงมีชีวิตบนโลก เป็นการ
เปล่ียนแปลงในทางเส่ือมถอยลงท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไป จากการมีอายุเพ่ิมมากข้ึนของเซลล์และเนื้อเย่ือ ซ่ึงท าให้เกิดการสูญเสีย
หน้าท่ีและการตายของอวัยวะ จนถึงแก่ชีวิต การเปล่ียนแปลงจากการชราภาพ อาจเป็นผลมาจากการพัฒนาการ ความ
ผิดปกติตามก าเนิด สภาพแวดล้อม และความเจ็บป่วย (Harman, 2001) ความสูงอายุแม้จะเป็นกระบวนการปกติท่ีมนุษย์ทุก
คนต้องเผชิญ แต่ผลกระทบจากกระบวนการดังกล่าวและการตอบสนองของผู้สูงอายุแต่ละคนต่อความชราภาพ มีความ



แตกต่างกันข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย Cefalu (2011) ได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีอธิบายกลไกของความชรา
ภาพ และกล่าวว่า ในปัจจุบันมีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีใช้อธิบายกระบวนการเส่ือมถอยตามอายุของร่างกาย ได้แก่ 

ทฤษฎีสารอนุมูลอิสระ (Free-radical theory) ซ่ึงอธิบาย ว่าสารอนุมูลอิสระ หรือ free radicals เป็นตัวการส าคัญ
ในการให้เซลล์เส่ือมสภาพ 

ทฤษฎีการใช้แล้วเส่ือมไป (Wear and tear theory) ท่ีอธิบายว่าความเส่ือมของร่างกายมนุษย์ เป็นผลมาจากการท่ี
เซลล์ถูกท าลายเมื่อใช้งานมากเกินไป หรือใช้งานไม่ถูกต้อง 

Telomerase theory of aging เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายความเส่ือมของเซลล์ว่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของ
เอนไซม์ Telomerase ท่ีมีผลต่อการแบ่งตัวของเซลล์ 

Genetic control theory อธิบายความเส่ือมของอวัยวะ ว่าถูกก าหนดโดยอิทธิพลของยีนส์จากพันธุกรรมของแต่ละ
คน 

Neuroendocrine theory อธิบายว่า ความชราภาพเกิดจากฮอร์โมนต่างๆ ลดระดับหรือท าหน้าท่ีน้อยลงเมื่ออายุ
มากข้ึน 

จากทฤษฎีเก่ียวกับความชราภาพท่ีกล่าวมาแล้วเบ้ืองต้น พอสรุปได้ว่า กระบวนการชราภาพ เกิดได้จาก 2 สาเหตุ
หลัก คือ 1) เกิดจากพัฒนาการตามวงจรชีวิตปกติ และ 2)เกิดจากพฤติกรรมหรือสภาวะแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ซ่ึงไม่ว่า
กลไกท่ีใช้อธิบายกระบวนการแห่งความเส่ือมของอวัยวะจะเกิดจากสมมติฐานใดก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจาก
กระบวนการดังกล่าวจะคล้ายคลึงกันในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ (Aspinall, 2004; Smith, Rayer, & Smith, 2008) 

การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดเมื่อยร่างกาย ข้อติดแข็งหรือข้อเส่ือม การทรงตัวไม่ดี  
ผิวหนังสูญเสียความยืดหยุ่น เห่ียวย่น ปรับตัวกับอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก สายตาพร่ามัว หูตึง การรับรู้รสในอาหารลดลง 
ระบบย่อยอาหารไม่ดี ท้องผูก หลับยากต่ืนง่าย เป็นต้น 

การเปล่ียนแปลงทางด้านจิตสังคม เช่น เกิดความรู้สึกอ่อนล้า ซึมเศร้า วิตกกังวล อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย แยกตัว
จากสังคมด้วยเหตุผลประการต่างๆ เช่น ความเจ็บป่วย บทบาทเปล่ียนแปลง เป็นต้น 

การเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านสรีระและจิตสังคมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ท่ีพบบ่อย คือ การไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเต็มท่ีในกิจกรรมต่างๆท่ีเคยท าได้  โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง การเกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม ล่ืน หรือตกเตียงบ่อยๆ  ซ่ึงผลส ารวจพบว่า ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 พบผู้สูงอายุมากถึง 
723,912 รายเคยหกล้มใน 6 เดือนท่ีผ่านมา จากในทุกเขตการปกครอง 

การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงด้านสรีระของผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่า เมื่ออายุมากข้ึน ลักษณะ
ของภาพร่างกายมนุษย์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจเกิดจากความเส่ือมของกระดูก ท าให้หลังงอ  ข้อเข่า และสะโพกงอเล็กน้อย 
ส่วนสูงของร่างกายลดลง (ชูศักด์ิ  เวชแพศย์, 2538)  Tan และคณะ (2009) อธิบายว่า มนุษย์จะมีอัตราส่วนของช่วงกว้าง
ขณะกางแขนท่ีใกล้เคียงกับส่วนสูง (Arm span to height ratio) แต่อัตราส่วนดังกล่าวนี้จะเพ่ิมมากข้ึนตามอายุ ด้วยเหตุผล
ท่ีว่า ความสูงของมนุษย์จะค่อยๆลดลง เนื่องมาจากความเส่ือมของหมอนรองกระดูกสันหลัง รวมท้ังตัวกระดูกท่ีพรุนท าให้
กระดูกส้ันลง ความสูงจึงลดลง ซ่ึงในภายหลังได้มีพบว่า ความสูงของคนเราจะลดลงประมาณ 1.2 ซม. หลังอายุ 20 ปี 
นอกจากนี้ อัตราส่วนดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยท านายของปัญหาเก่ียวกับอาการหายใจล าบากจากการขยายตัวของปอดได้ลดลง 
และการท างานของหัวใจข้างขวาท่ีแย่ลงในผู้สูงอายุได้อีกด้วย ส าหรับช่วงกว้างขณะกางแขน (arm span) ได้มีการศึกษา 
พบว่าช่วงกว้างขณะกางแขนของท้ังเพศหญิงและชายลดลงประมาณ 2% ในช่วงอายุ 65-73 ปี และจะลดลงเพ่ิมข้ึนเป็น 3% 
เมื่ออายุมากข้ึน (อ้างถึงใน ชูศักด์ิ  เวชแพศย์, 2538) 

นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงทางสรีระของผู้สูงอายุท่ีพบได้มาก คือ การเปล่ียนแปลงของข้อต่อ และกระดูก มีดังนี้ 
คือ หมอนรองกระดูกสันหลังบางลงและ ช่องระหว่างปล้องของกระดูกสันหลังแคบลง เกิดภาวะกระดูกงอกท่ีขอบกระดูกสัน
หลัง ซ่ึง พบว่าภาวะกระดูกงอกมีความสัมพันธ์กับอายุ กล่าวคือ ภาวะกระดูกงอกจะพบได้มากข้ึนเมื่ออายุมากข้ึน และท าให้
เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น การกลืนล าบาก ส าลัก เสียงแหบ หรือไขสันหลังถูกกด ท าให้ปวดหลัง (Klaassen et al, 2011) 
ภาวะข้อเข่าเส่ือม เป็นอีกการเปล่ียนแปลงท่ีพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เกิดจากการเส่ือมของกระดูกอ่อน ซ่ึงต่อไปก็จะเกิดภาวะ
กระดูกงอกและกระดูกอ่อนจะหายไป ท าให้เกิดการผิดรูปของข้อตามมา (Lagier, 2006) ผลจากการเปล่ียนแปลงด้านสรีระ
ดังกล่าวมาเล้ว ร่วมกับการเปล่ียนแปลงของการรักษาสมดุลร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุมีการรับรู้การทรงตัวท่ีเปล่ียนแปลงไป อัน
เป็นปัจจัยส าคัญของการพลัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุ พบว่าการรับรู้การทรงตัวท่ีเส่ือมลง ท าให้การทรงตัวไม่มั่นคง ร่างกายไม่
สมดุล มีอาการเวียนศีรษะ ความรู้สึกดังกล่าวนี้พบได้มากกว่า 50% ของผู้สูงท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปี การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ คือการมองเห็นท่ีลดลง อันเป็นผลมาจากมีการหนาและ
แข็งตัวของหลอดเลือดฝอยท่ีไปหล่อเล้ียงตาและเซลล์ของตาซ่ึงเป็นสาเหตุหลักเช่นเดียวกับเซลล์ของสมอง ส่งผลให้ตาของผู้สูง



วัยจะมีขนาดเล็กกว่าตาตามปกติขณะอยู่ในวัยหนุ่มสาว  การปรับโฟกัสจะท าได้ยากข้ึน ท าให้เห็นภาพไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ
เมื่ออยู่ในท่ีมืดหรือกลางคืน รูม่านตาก็จะเล็ก ท าให้การตอบสนองต่อแสงสว่างและความมืดท าได้ล าบากกว่าตาตามปกติในวัย
หนุ่มสาว การเปล่ียนแปลงทางสรีระของผู้สูงอายุดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้การเดิน และการเคล่ือนไหวของผู้สูงอายุ
เปล่ียนแปลงไป ขาดความมั่นคง 

5.2 แนวคิดการศึกษาพฤติกรรมท้องถ่ินในการท าอาหารของผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุทางภาคอิสานหรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวัฒนธรรมแล้วมักจะใช้เคร่ืองครัวค่อนข้างเยอะ

เนื่องจากลักษณะของการใช้งานหรือการปรุงอาหารมีค่อนข้างหลากหลายข้ันตอน โดยมี 3 ข้ันตอนหลักคือ การเก็บอาหาร 
การปรุงอาหารและการล้างท าความสะอาด ซ่ึงโดยส่วนมากนิยมใช้ครัวไทย เป็นครัวท่ี ใช้ประกอบอาหาร ท่ีมีเร่ืองกล่ินเข้ามามี 
ส่วนส าคัญ เช่น ประกอบอาหารประเภท ผัดพริกแกง ปลาทอด ค่ัวพริกแกง ฯลฯ พ้ืนท่ีต้ังของครัวไทย ครัวไทยจึงควรเป็น
พ้ืนท่ีโล่ง ให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก การจัดผังของห้องครัวไทย จึงไม่เน้น ว่าจะต้องเป็น ห้องท่ีมีความสวยงาม หรือมี
ก าแพง 4 ด้านและประตูปิดมิดชิด ครัวไทยอาจเป็นเพียงแค่มุม ๆ  หนึ่งหลังบ้าน ท่ีมีเพียงแต่ อุปกรณ์หัวเตาแก๊ส โต๊ะไม้ 
ส าหรับเตรียมอาหาร และ อ่างซิงค์ สแตนเลส ท่ีมีขายส าเร็จรูป ก็สามารถประกอบ อาหารอร่อยๆ ให้สมาชิก ภายใน
ครอบครัวได้อย่างสบายๆแต่ส่ิงส าคัญท่ีควรพิจารณาก็คือ ต าแหน่ง ท่ีต้ังของห้องครัวไทย ควรจะมีความต่อเนื่องกับ ห้องครัว 
Pantry เพ่ือความสะดวกในการพักและเสริฟอาหารได้อย่างคล่องตัว 
   ข้อส าคัญในการจัดวางแผนผังห้องครัวนั้น ก่อนอ่ืนจะต้องเลือกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเสียก่อน เช่น เตา อ่างล้าง
มือ ตู้เย็น กระทะ จานชามฯลฯ เคร่ืองใช้ท่ีเลือกไว้โดยอาจค านึงถึงหลักต่อไปนี้คือ 
   1. การวางเตา อ่างล้าง และตู้เย็น ควรวางให้อยู่ใกล้กันเพ่ือความคล่องตัวขณะปรุงอาหารย่ิงข้ึน 
   2. เคาน์เตอร์หรือโต๊ะวางเตา ควรเลือกให้มีความสูงท่ีเหมาะสมคือประมาณ 900 ม.ม. หรือ 3 ฟุตแต่ถ้าจะ
วางอ่างล้างควรเพ่ิมให้สูงกว่านั้นอีก 75 ม.ม. หรือ 3 นิ้วควรให้มีท่ีว่างข้างเตาเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับวางเคร่ืองประกอบอาหาร 
และจานชามได้ 
   3. การวางตู้เก็บของหรือภาชนะต่างๆควรก าหนดให้อยู่ใกล้อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน เช่น ตู้เก็บกระทะ หม้อ 
หรือ ช้ันวางเคร่ืองปรุงต่างๆ ควรอยู่ใกล้เตา ตู้เก็บจานควรอยู่ใกล้อ่างล้าง เพ่ือสะดวกในการเก็บเข้าท่ี หรือหยิบใช้ได้สะดวก 
   4. การวางปล๊ักไฟฟ้าควรมีท่ีเสียบปล๊ักส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้อย่างน้อย 2 แห่ง  
 ครัวเป็นท่ีส าหรับ ประกอบอาหาร ดังนั้นการเลือกสรรอุปกรณ์ในครัวจึงเป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีไม่ควรมองข้ามและจะ
ขาดเสียไม่ได้โต๊ะประกอบอาหารเป็นส่วนส าคัญและใช้งานมากท่ีสุด ในการประกอบอาหาร จึงควรให้พ้ืนท่ีบริเวณนี้กว้างพอ 
ส าหรับการจัดเตรียมอาหารและวางอุปกรณ์ ส่วนด้านบนของโต๊ะ อาจปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิค สแตนเลส หินอ่อน ไม้หรือแผ่น
เหล็กขนาดบางๆ ก็ได้ท่ีเก็บของอาจเป็นตู้เก็บหรือขวด ส าหรับใส่ของแห้งเพ่ือป้องกันความช้ืนในอากาศ ส าหรับครัวท่ีแคบๆ 
อาจจะท าเป็นตู้ติดบานพับเป็นการเพ่ิมเนื้อท่ีใช้งานได้อีกด้วย  
 เคาน์เตอร์ครัวท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุและทุกคน ควรท าระดับความสูงประมาณ 75 ซม. ไม่ต่ าจนต้องก้มหรือสูงเกินไป
จนต้องเขย่ง  ท่ีฐานเคาน์เตอร์ ควรท าท่ีว่างลึกเข้าไปประมาณ 5-7 ซม. สูงจากพ้ืนประมาณ 10 ซม. เพ่ือให้ปลายเท้าสอดเข้า
ไปใต้เคาน์เตอร์ได้เล็กน้อย เวลายืนใช้งานเคาน์เตอร์จะได้สะดวกข้ึน ไม่ต้องก้มหรือเอ้ือมไปหยิบของมากเกินไป ส าหรับบ้านท่ี
มีผู้สูงอายุ อ่างล้างจานอาจจะต้องเลือกใช้อ่างล้างจานแบบก้นต้ืนแทนการใช้อ่างก้นลึก เพ่ือให้ผู้สูงอายุไม่ต้องก้มหรือเอ้ือมไป
ล้างจานมากเกินไป และเนื่องจากมือของผู้สูงอายุเร่ิมท่ีจะเคล่ือนไหวได้ไม่เต็มท่ี มืออ่อนแรง ก๊อกน้ าควรเลือกใช้ก๊อกชนิดก้าน
โยก แทนก๊อกท่ีต้องใช้มือบิดหมุน แม้แต่ตัวเอง เวลาท่ีมือล่ืนๆ เวลาเปิดก๊อกท่ีเป็นแบบลูกบิด บางคร้ังก็เปิดยากเอาเ ร่ื อง
เหมือนกัน และควรเลือกเตาแบบท่ีมีปุ่มเปิดปิดด้านหน้าหรือด้านข้าง เวลาควบคุม จะได้ไม่มีร่างกายส่วนใดอยู่ใกล้กับภาชนะ
ท่ีต้ังไฟอยู่บนเตา ลดโอกาสมือ แขนพองเพราะโดนหม้อหรือกะทะท่ีต้ังเตาอยู่  เวลาไปเลือกซ้ือก็ดูรุ่นท่ีควบคุมง่าย ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนหรือตัองปรับหลายตัวๆ ตัวปุ่มควบคุมกับเคาน์เตอร์ควรใช้สีสันท่ีตัดกันเพ่ือให้สังเกตเห็นได้ง่ายเพราะผู้สูงอายุสายตา
เร่ิมจะพร่ามัว เห็นไม่ชัดเท่าไหร่  ส่วนการออกแบบก็ควรออกแบบให้เตาติดต้ังในระดับเดียวกับเคาน์เตอร์ ไม่ควรติดสูงจนต้อง
เขย่งตัว และสะดวกในการเล่ือนภาชนะเข้าไปใส่อาหารได้ง่าย เนื่องจากผู้สูงอายุเคล่ือนไหวได้ช้าลง ถ้าหม้อท่ีใส่อาหารกับจาน
อยู่ห่างกันมากๆ อาจจะหกเลอะเทอะหรือหกราดโดนตัวเองได้  
 บรรดาตู้เก็บของท่ีส่วนใหญ่จะเป็นตู้บิวท์อินโดยเฉพาะตู้ลอย ควรติดให้อยู่ในระดับต่ าพอท่ีผู้สูงอายุหรือคนท่ีนั่ง วีล
แชร์เอ้ือมถึง หรือถ้าเป็นระยะท่ัวไปแล้ว ควรติดอยู่ในระดับสายตา  ส่วนตู้ลอยท่ีอยู่สูงเลยศีรษะเราข้ึนไป ปกติถ้าไม่เก้าอ้ี
เหยียบข้ึนไปก็ไม่รู้จะหยิบยังไง  อาจต้องออกแบบตู้ท่ีสามารถดึงเอาช้ันวางของภายในลงมาได้ง่ายแม้ออกแรงเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น  หรือท าล้ินชักไว้ข้างล่างของเคาน์เตอร์ เวลาใช้งานก็ดึงล้ินชักออกให้เป็นข้ันบันได เพ่ือหยิบหรือเก็บของท่ีอยู่สูง  และ



จุดเล็กๆ แต่ส าคัญอีกจุดหนึ่งก็คือ มือจับ การเลือกมือจับท่ีสามารถจับได้ถนัดมือ เช่น มือจับแบบก้านงอฉากเป็นรูปตัว D หรือ
ท่ีสามารถสอดมือเข้าไปก าได้จะสะดวก   มือจับท่ีเป็นเส้นๆ หรือสไตล์โมเดิร์น สวยจริง แต่เวลาจับไม่ถนัดเท่าไหร่  หรือตู้ท่ีมี
ระบบสัมผัสแล้วบานตู้กระเด้งเปิดออกเองได้ ก็ไม่เหมาะกับบ้านท่ีมีผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กๆ เพราะอาจจะเผลอไปโดน บานตู้
เปิดออกมาดันท าให้ผู้สูงอายุหรือเด็กๆ เสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บได้  

5.3 แนวคิดการออกแบบเคาน์เตอร์ครัว 
การออกแบบเคร่ืองเรือนเพ่ือให้เกิดการรองรับการใช้งานของ เคาท์เตอร์ครัวให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงนั้น ต้อง

สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้งานแบบเก็บอาหาร ปรุงอาหารและการล้างท าความสะอาด ซ่ึงการออกแบบท่ีเหมาะสมจะท าให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากความสวยงามยังควรจะทุ่นแรงให้กับผู้ใช้งานด้วย ซ่ึงมีรูปแบบการใช้งาน 6 ลักษณะ
หลักๆดังนี้ 

 1. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัด I (I-Shaped Kitchen) ตู้ครัวอยู่ชิดผนังเป็นเส้นตรง อุปกรณ์หัวเตา อ่าง
ล้างจานและตู้เย็น เป็นครัวท่ีมีการจัดวางเป็นแบบแถวเดียวชิดผนังหมด เหมาะส าหรับครัวในบ้านหลังเล็กๆ เร่ิมจากส่วน
บริเวณท าความสะอาดอ่างน้ าส าหรับล้าง ถัดมาเป็นส่วนเตรียมอาหารและเตา เมื่ออาหารเสร็จเรียบร้อยก็น ามาวางบนท่ีวาง
พักอาหารเพ่ือรอเสิร์ฟ การจัดแบบนี้เร่ิมจากขวามือไปยังด้านซ้ายของเคาน์เตอร์ในครัว 

 2. ลักษณะการจัดวางแบบเส้นขนาน 2 ด้าน (Gallery Kitchen) ตู้ครัวมีท้ังหมด 2 ตู้ อยู่ตรงข้ามกับแบบ
เส้นขนาน การประกอบอาหารจะสะดวกกว่าแบบเส้นตรงเพราะ ต าแหน่งของหัวเตา อ่างล้างจานและตู้เย็นอาจอยู่ตรงข้ามกัน
ตามความเหมาะสม 

 3. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว L (L-Shaped Kitchen) เป็นครัวท่ีใช้การได้ดีเช่นกันส าหรับการท างาน
ในจุดท้ังสาม (เตา ,อ่าง ,ตู้เย็น) เหมาะกับห้องท่ีมีเนื้อท่ีปานกลาง และเป็นบ้านโล่งๆ ท่ีไม่มีการก้ันแบ่งห้องทุกห้อง (Open 
Plan) ขนาดห้องครัวประมาณ 2.50 x 3.00 เมตร ลักษณะการจัดวางอุปกรณ์สามารถท าได้ง่ายกว่าแบบแถวยาวตามทางเดิน 
เนื่องจากมีพ้ืนท่ีมากข้ึนและระยะเคล่ือนท่ีขณะใช้งานน้อยลง ท่ีส าคัญคือ ควรจัดให้ส่วนเตรียมอาหารและเตาอยู่ติดผนังด้านท่ี
สามารถระบายกล่ินควันออกภายนอกบ้านได้ง่าย 

 4. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว U (U-Shaped Kitchen) เหมาะส าหรับบ้านท่ีมีพ้ืนท่ีเหลือเฟือ ครัวนี้จึง
มีความยืดหยุ่นมากท่ีสุดเพราะยังสามารถขยายพ้ืนท่ีของเคาน์เตอร์ และช้ันเก็บของต่างๆ ได้ แบบนี้มีขนาดประมาณ 3.00 x 
3.00 เมตร ลักษณะห้องเป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัส หากห้องมีขนาดใหญ่มากอาจเพ่ิมโต๊ะกลางส าหรับพักอาหารหรืออุปกรณ์อ่ืนได้อี ก 
เพดานห้องครัวไม่ควรจะต่ าเกินไป เพราะจะท าให้การระบายอากาศไม่สะดวกเท่าท่ีควรและอาจท าให้อึดอัด ได้ ส าหรับ
ห้องครัวในบ้านธรรมดาท่ัวไปควรมีเพดานสูงจากพ้ืน 2.20 – 2.70 เมตร 

 5. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว G (G-Shaped Kitchen) เป็นครัวท่ีออกแบบเพ่ือใช้งานต่อเนื่องจากครัว
รูปตัวยู มีรูปแบบการใช้งานคล้ายครัวรูปตัวยูทุกอย่าง แต่ส่ิงท่ีเพ่ิมมาคือเพนนินซูล่า เป็นเคาน์เตอร์ท่ีอยู่ตรงกลางห้องเพ่ือให้
เป็นส่วนรับประทานอาหารเล็กๆ คล้ายมินิบาร์ส าหรับ 2 - 4 ท่ีนั่ง อยู่ท่ีปลายด้านใดด้านหนึ่งของตัวยู เพนนินซูล่ามักออกแบบ
ให้ต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของเคาน์เตอร์ไม่สามารถเคล่ือนย้ายหรือพับเก็บได้ ด้านล่างท าเป็นล้ินชักส าหรับเก็บข้าวของหรือเปิด
โล่งเพ่ือเก็บเก้าอ้ีเมื่อไม่ได้ใช้งาน พ้ืนท่ีบริเวณเพนนินซูล่านี้อาจไม่เพียงพอต่อการรับประทานอาหารมื้อใหญ่อย่างมื้อเย็น ท่ีมี
สมาชิกมาก แต่เหมาะส าหรับเป็นท่ีรับประทานอาหารเช้า หรือพ้ืนท่ีเตรียมเสิร์ฟอาหารหากมี งานเล้ียงภายในบ้าน 

 6. ลักษณะการจัดวางแบบเกาะกลาง (Island Kitchen) โดยพัฒนามาจากครัวรูปตัว L และมีเกาะกลาง
หรือไอส์แลนด์ (Island) ท่ีเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือเป็นอ่างล้างจาน เตาปรุงอาหาร ท่ีวางของ หรือโต๊ะรับประทานอาหาร ลักษณะของ
ไอสแลนด์มักเป็นเคาน์เตอร์รูปส่ีเหล่ียม ผืนผ้าเพ่ือสามารถใช้ ประโยชน์ได้เต็มท่ี โดยมีระยะห่างกันระหว่างเคาน์เตอร์กับไอส์
แลนด์ไม่น้อย กว่า ด้านละ 1.20 เมตร ความสูงของเกาะกลางจะอยู่ท่ีประมาณ 0.90 เมตร หรือปรับเปล่ียนความสูงตามผู้ใช้ 
 ไม่ว่ารูปแบบลักษณะการจัดวางจะเป็นแบบใด องค์ประกอบหลักของเคร่ืองใช้ในครัว Pantry 3 อย่าง (Appliances) 
ท่ีขาดไม่ได้คือ หัวเตาแก๊สไฟฟ้า อ่างล้าง จานตู้เย็น ท้ังนี้ต าแหน่งท่ีต้ังของเคร่ืองใช้ท้ัง 3 ส่วนนี้จะต้องอยู่ในระยะท่ีเหมาะสม 
กับการใช้งานไม่อยู่ในระยะท่ีใกล้หรือไกลเกินเอ้ือม รูปแบบของตู้ครัว Pantry ประกอบด้วยตู้ Cabinet ตัวล่างท่ีใช้ส าหรับ 
ประกอบอาหารและเป็นท่ีเก็บของส่วนตู้ลอยซ่ึงเป็นตู้แขวนติดผนังใช้ส าหรับเก็บของท่ีไม่มีน้ าหนักมากเกินไป วัสดุท่ีใช้ในการ
ท าตู้โดยท่ัวไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตู้ท่ีมีโครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์ซ่ึงไม่มีโครงสร้างภายในได้แก่ ไม้ MDF 
และParticle Board ตู้ครัวประเภทนี้เราจะเห็นได้ท่ัวไปตาม ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ส าเร็จรูปท่ัวไป ข้อดีของตู้ครัวประเภทนี้คือ
เป็นครัวประเภทถอดประกอบ(Knock Down) สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการติดต้ังแต่จุดด้อยของตู้ครัวแบบนี้ คือไม่สามารถ 
ทนความช้ืนซ่ึงเกิดจากน้ าได้เพราะไม้ Particle Board และ ไม้ MDF จะเกิดการพองตัวซ่ึงไม่สามารถท าการซ่อมได้ วัสดุ
ประเภทสองท่ีใช้ในการท าตู้ครัว ได้แก่ ตู้ครัว ท่ีมีโครงสร้างเป็นไม้จริงและปิดผิวด้วยไม้อัดหรือไม้จริงและจะมีความคงทนกว่า 



แบบแรก เนื่องจากมีโครงสร้างเป็นไมจ้ริงและไม่มข้ีอก าหนดในการสร้างเป็นครัวท่ีจัดท าข้ึนมาโดยเฉพาะไมใ่ช้ชุดครัวส าเร็จรูป 
ตามแบบประเภทแรกวัสดุท่ีใช้ในการท าเคาน์เตอร์ top ท่ีใช้ในครัว Pantry มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ top ท่ีใช้หินแกรนิตหรือหิน
อ่อน top ท่ีปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิกและ top ท่ีใช้วัสดุสังเคราะห์ข้ึนรูปประเภท Post Form ท่ีปิดผิวด้วย Laminate และมี
โครงสร้างภายในเป็นไม้ MDF 

5.4 แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ท่ีอยู่อาศัยเป็นส่ิงจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานท่ีจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ โดยท่ัวไปท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุจะต้อง 

ได้รับการปรับ ปรุงให้เหมาะสมกับสภาวะทางร่างกาย ความแข็งแรง และการด าเนินชีวิต ท้ังนี้การจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ จะท าให้เกิดผลดีในด้านต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ความสุขทางจิตใจ (Psychological well 
being) ความสามารถเชิงพฤติกรรม(Behavioral Competence) คุณภาพชีวิตท่ีสัมผัสได้ (Perceived Quality of Life)  โดย
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประเมินได้จากสภาพแวดล้อมเชิงประจักษ์ ซ่ึงมี 5 ด้าน คือ  1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
ได้แก่ ภูมิประเทศ บรรยากาศ และอาคารสถานท่ี ท่ีอยู่อาศัย อุปกรณ์ของใช้และเฟอร์นิเจอร์ 2) สภาพแวดล้อมด้านสังคม 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของสังคม 3)สภาพแวดล้อมด้านบุคคล บุคคลส าคัญของผู้สูงอายุ ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน บุคลากร
สาธารณสุข 4) สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มคนในสังคมขนาดเล็ก หมายถึง กลุ่มบุคคลในสังคมท่ีผู้สูงอายุจะต้องมีการพบปะ
เผชิญหน้าเป็นประจ า และ 5) สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มคนในสังคมขนาดกลาง หมายถึง กลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกันกับผู้สูงอายุ 
ซ่ึงส่ิงท่ีต้องพิจารณาเก่ียวกับ การจัดกลุ่ม อายุ ฐานะ เศรษฐกิจ และเช้ือชาติของกลุ่มคนท่ีจะมาร่วมกลุ่มเดียวกัน  (ไตรรัตน์ 
จารุทัศน์, 2548) ท้ังนี้ นักวิชาการ ได้น าเสนอแนวคิดส าหรับการค านึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและการใช้สอยเคร่ืองเรือนท่ี
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 

• แนวคิดการมองผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ 
แนวคิดนี้ อธิบายการเข้าสู่วัยสูงอายุ ว่าเป็นข้ันตอนหนึ่งของชีวิตท่ีเกิดข้ึนไปพร้อมๆกับความก้าวหน้าของสังคม ทุก

ข้ันตอนของชีวิตล้วนมีส่วนส าคัญในการสร้างการเติบโตและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคม เป็นแนวคิดท่ีปฏิเสธความคิด
ท่ีว่าการเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นสัญลักษณ์ของของความร่วงโรยและการเดินทางไปสู่การส้ินสุดชีวิต โดยได้น าเสนอวิธีการมองวัย
สูงอายุว่าเป็นวัยท่ีคนได้ก้าวเข้าสู่ความสมบูรณ์ ของสุขภาพ สังคม ร่างกาย จิตวิญญาณ ซ่ึงผสานรวมกัน ท่ีคนควรปรารถนาท่ี
จะเข้าสู่วัยนี้ เพราะท าให้ผู้สูงอายุอยู่ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม โดยไม่จ ากัดในเร่ือง
อายุ ชาติพันธ์ุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม 

การพัฒนาการอยู่อาศัยแบบองค์รวมมีเป้าหมายส าคัญอยู่ท่ีการท าให้บุคคลก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยนับต้ังแต่วัยต้น
วัยกลาง วัยปลาย และวัยปลายสุด ได้อย่างมีศักด์ิศรี มีความเป็นอิสระ และมีทางเลือก แนวคิดนี้เร่ิมต้นจากฐานคิดท่ีว่า
ผู้สูงอายุควรมีทางเลือกว่า การอยู่อาศัยท่ีดีท่ีสุดส าหรับตัวเองคืออะไร และตัดสินใจจากความพึงพอใจของตนเองไม่ใช่การถูก
สถานการณ์บังคับ ท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุจึงอาจมีได้ต้ังแต่การท่ีผู้สูงอายุยังคงด ารงชีวิตอยู่ในท่ีอยู่อาศัยเดิมของตนเอง
อย่างอิสระและพ่ึงตนเองได้ไปจนถึงการเคล่ือนย้ายไปสู่ท่ีต้องอาศัยการพ่ึงพิงในการด ารงชีวิตสูงในลักษณะของท่ีอยู่อาศัยท่ี
เป็นสถาบัน ซ่ึงในช่วงระหว่างสภาวะการพ่ึงตนเองอย่าง สมบูรณ์กับการต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนอย่างมาก สังคมจะต้องจัดให้มีส่ิงท่ี
เรียกว่า การช่วยเหลือในการด ารงชีวิตอย่างอิสระ ภายใต้ท่ีอยู่อาศัย ในภาพแบบต่างๆ เพ่ือช่วยสนับสนุนผู้สูงอายุท่ีมีความ
ต้องการในระดับต่างๆ กันสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี ซ่ึงหากมีการวางแผนและด าเนินการอย่างเหมาะสม ผู้สูงอายุ
ย่อมมีความปรารถนาและความพยายาม ท่ีท าให้ตนเองสามารถท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันให้ได้ มากท่ีสุด และพยายาม
ลดการพ่ึงพาหรือ การรับการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ให้น้อยท่ีสุด ในกรณีของประเทศไทย ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 
( พ.ศ. 2545-2564) ก็ได้มีการเปล่ียนแปลงมุมมองท่ีเก่ียวกับ ผู้สูงอายุจากแผนผู้สูงอายุฉบับท่ี 1 โดยมองว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคล
ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม และสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานท่ีสุด แต่ในกรณีท่ีตกอยูในสถานะจะต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน ครอบครัว
และชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเก้ือกูลเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ท่ีสมเหตุสมผลให้นาน
ท่ีสุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริมเพ่ือให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคงของสังคม การสับเปล่ียนมุมมอง
ท่ีมีต่อผู้สูงอายุท่ีเกิดข้ึนในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 นับเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ เพราะเป็นการมองว่าผู้สูงอายุเป็น
กลุ่ม ประชากรท่ีมีความส าคัญต่อสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมได้ 

• แนวคิดการออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล ( Universal Design; UD) 
Ronald L.Mace น าเสนอแนวความคิดเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผู้บริโภคทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

คือการออก แบบท่ีเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของส าหรับผู้บริโภคทุกคน ไม่ว่าจะมีอายุหรือความสามารถเพียงใด โดยมี
หลักเกณฑ์ของ Universal design 7 ประการ คือ 

1) ใช้กันได้ทุกคนเท่าเทียมเสมอกัน 
2) สามารถใช้ได้แบบยืดหยุ่น 



3) สามารถใช้ได้โดยง่ายและใช้ได้โดยตามความรู้สึก 
4) สามารถรับรู้ได้โดยง่าย 
5) ทนต่อการใช้โดยผิดพลาดได้ 
6) ใช้ก าลังทางกายภาพน้อย 
7)  ขนาดและความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการท่ีจะเข้าไปใช้ 
แนวคิด UD ได้เร่ิมต้นและพัฒนามาจากภาคเอกชนซ่ึงเป็นผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ  ด้วยเห็นว่าการออกแบบจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของ UD นี้คือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเพ่ือบุคคลทุกเพศทุกวัย 
และทุกสภาพร่างกาย กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทุพพลภาพ  ท่ีมีความมุ่งหมายให้เป็น Design for all 
กล่าวคือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือทุกคน โดยไม่ต้องมีการประยุกต์หรือออกเป็นเป็นพิเศษ UD มีความแตกต่างจาก
แนวคิดการออกแบบท่ีเป็น Barrier free ซ่ึงเป็นการออกแบบพิเศษเพ่ือมุ่งใช้ส าหรับบุคคลทุพพลภาพโดยเฉพาะ เป็นการ
ออกแบบเพ่ือปรับแก้ไขหรือก าจัดส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อผู้ทุพพลภาพ  เนื่องจากแนวคิด Barrier free นี้เสมือนท าให้เกิดความ
แปลกแยกระหว่างบุคคลปกติกับบุคคลทุพพลภาพ แต่แนวคิด UD เป็นแนวคิดเพ่ือความทัดเทียม มิได้แบ่งแยกเฉพาะบุคคล
ประเภทใดประเภทหนึ่ง  แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การออกแบบตามแนวคิด UD นี้ยังขาดมุมมองบางประการโดยผู้ออกแบบ
ท าหน้าท่ีเพียงสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้งดงามหรือใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น มิได้เพ่ิมมมุมองอันหลากหลายเข้าไป ได้แก่ 
มุมมองของผู้บริโภคซ่ึงประกอบด้วยความมุ่งหวังจะได้รับความปลอดภัยและคุณประโยชน์สูงสุด และมุมมองอันเป็นจุดยืนทาง
เศรษฐกิจ 

• การจัดท ามาตรฐานข้ันต่ าส าหรับท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ 
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 (ปี 2545-2564) ในหมวดท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ มีมาตรการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมปลอดภัย โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนด
มาตรฐานข้ันต่ าส าหรับท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุไทย การวิจัยนี้มีความส าคัญและเก่ียวข้องกับหลาย
สาขาวิชา ท้ังการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบในท่ีพัก
อาศัย การส ารวจขนาดร่างกายของผู้สูงอายุ ตลอดจนการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษามาตรฐานข้ันต่ า
ส าหรับท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ รวมท้ังการศึกษาส ารวจสรีระของผู้สูงอายุไทย (ไตรรัตน์  
จารุทัศน์,   2548) ท้ังนี้ผลการวิจัยท่ีได้มีความส าคัญท้ังในระดับนโยบาย และในระดับปฏิบัติการ โดยการก าหนดเป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ จากการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุจ านวน 404 รายจากท้ังชมรม
ผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชราในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม อยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ 
นครสวรรค์ เชียงใหม่ ตรัง และภูเก็ต  ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหามากท่ีสุดในเร่ืองการมองเห็นคิดเป็นร้อยละ 
40.1 ปัญหาเก่ียวกับกระดูก/ข้อ/กล้ามเนื้อ/เอ็น ร้อยละ 39.9 และโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 31.2  อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาบ่อยท่ีสุด คือ การหกล้ม คิดเป็นร้อยละ 20.8 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวัน
มากท่ีสุด คือ ห้องนั่งเล่น คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมา คือ ห้องนอน ร้อยละ 25.6 

ผลการจัดท ามาตรฐานข้ันต่ าส าหรับท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ จากส ารวจการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆใน
บ้าน สามารถสรุป ได้ว่า ลูกต้ังบันไดควรก าหนดความสูงประมาณ 13 ซม. ความชันของทางลาด อัตราส่วน 1:12 พ้ืนผิว
จะต้องไม่ล่ืน สามารถเดินหรือเข็นรถเข็นได้สะดวก ร้ัวบ้านควรมีความสูงระดับหน้าอก เป็นแบบก่ึงทึบก่ึงโปร่ง ระดับความสูง
ของสวิตช์ควรอยู่ท่ีระดับ 120 ซม. จากพ้ืน ระดับของปล๊ักไฟฟ้าควรอยู่ท่ีระดับ 90 ซม. จากพ้ืน ระดับปล๊ักไฟฟ้าต้องไม่ต่ า
เกินไปเพ่ือไม่ให้ผู้สูงอายุต้องก้มมาก โดยภาพแบบของสวิตช์มีขนาดใหญ่ไม่มากนัก ส่วนปล๊ักไฟฟ้าเลือกใช้ปล๊ักแบบท่ีมีสวิตช์
ตัดไฟประกอบด้วยมากท่ีสุด แสดงว่าผู้สูงอายุมีความต้องการใช้อุปกรณ์ท่ีมีความปลอดภัยและไม่ยุ่งยากในการใช้งาน ส าหรับ
อุปกรณ์ ลูกบิด มือจับเปิดประตูและกลอนประตู มีการเลือกใช้ลูกบิดประตูมากกว่ามือจับเปิดประตู ส าหรับก๊อกน้ าผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เลือกใช้ก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้างและเลือกโถส้วมชนิดนั่งราบ ท่ีสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 40 ซม.แต่ไม่เกิน 50 ซม. ราว
จับผู้สูงอายุเลือกราวจับท่ีใช้ในพ้ืนท่ีท่ัวไปเป็นราวจับท่ีท าจาก สเเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 ซม. ความสูงจากพ้ืนถึงระดับ
บนสุดของราวจับผู้สูงอายุเลือกความสูง 80 ซม. ราวจับด้านท่ีติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไมน่้อยกว่า 5 ซม. 

• แนวคิดการสูงอายุในท่ีเดิม (Aging-in-Place) 
เป็นการก าหนดนโยบายสาธารณะในเร่ืองท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ควรมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมและสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในบ้านเดิมของตนเองให้มากท่ีสุดและนานท่ีสุด  แนวคิดในเร่ืองการสูงอายุในท่ีเดิมเป็นทัศนะในเชิงการบูรณา
การซ่ึงมองว่า วิถีทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขและความพึงพอใจคือการท่ีผู้สูงอายุยังคงสามารถด ารงชีวิตอยู่ 
ในชุมชนท่ีได้อยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน ท้ังนี้สังคมและชุมชนควรด าเนินการให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วม กับคนในวัยอ่ืนๆ ได้ 
โดยมีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมท้ังการจัดแบ่งพ้ืนท่ีของท่ีอยู่อาศัยซ่ึงผู้สูงอายุเคยอยู่มาก่อนให้มีความเหมาะสม



ส าหรับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ท้ังนี้ชุมชนจะต้องสร้างระบบการดูแลผู้ สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักการส าคัญในการด าเนินการตามแนวคิดนี้คือ จะต้องมีการการปรับเปล่ียนวิธีคิดในเร่ืองท่ีอยู่อาศัย สภาวะ
แวดล้อมของชุมชนและสังคมไปสู่ส่ิงท่ีเรียกว่าการออกแบบส าหรับคนทุกกลุ่ม (Design-for-all) และส่ิงแวดล้อมส าหรับการ
ด ารงชีวิตส าหรับคนทุกกลุ่ม (Living environment for all) ด้วยการอยู่ในบ้านเดิมอย่างมีคุณภาพยังต้องได้รับการสนับสนุน
ในด้านการอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม คือไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป ซ่ึงหมายความว่าควรให้การสนับสนุนผู้สูงอายุตามความ
จ าเป็นของสภาวะร่างกายท่ีเส่ือมถอยลง โดยช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นอิสระ การให้การสนับสนุนท่ีมาก
เกินไปอาจท าให้ผู้สูงอายุขาดความพยายามท่ีจะด ารงชีวิตประจ าวันอย่างเป็นอิสระ หรืออาจท าให้ชีวิตประจ าวันท่ีสามารถ 
ด าเนินไปแบบพ่ึงตนเองได้หดส้ันลง ซ่ึงจะเป็นการตัดหรือบ่ันทอนโอกาสของการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมตามศักยภาพทาง
ร่างกายท่ียังคงมีอยู่หากได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม สังคมมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อการให้สวัสดิการข้ัน พ้ืนฐานและการ
สนับสนุนกับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ท่ีไม่มีทรัพย์สินพอท่ีจะจ่ายค่าบริการท่ีจ าเป็นได้โดยสังคม 
จะต้องมีระบบของ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ท่ีร่างกายอ่อนแอลงตามวัยสามารถด ารงอยู่ในท่ีอยู่เดิมของตนเองเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  
6)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการและวิธีการใช้งานเคาน์เตอร์ครัวส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเตียงในพ้ืนท่ีก่ึง
เมืองก่ึงชนบท  
 2. เพ่ือออกแบบและผลิตต้นแบบเคาน์เตอร์ครัวส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเตียงในพ้ืนท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบท  

 

7)  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงความต้องการและวิธีการใช้งานเคาน์เตอร์ครัวส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเตียงในพ้ืนท่ี ก่ึง
เมืองก่ึงชนบท  
2. ได้เคาน์เตอร์ครัวท่ีตอบสนองความต้องการและวิธีการใช้งานของผู้สูงอายุภาวะติดเตียงในพ้ืนท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
  

8)  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ประชากร คือ ผู้สูงอายุภาวะติดเตียงท่ียังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างยกเว้นการเคล่ือนย้ายร่างกายด้วยการยืน

และเดิน  ซ่ึงอาศัยอยู่หมู่ บ้านโนนม่วงหมู่ ท่ี 3,12 และ 27 อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซ่ึง เป็นพ้ืนท่ีศึกษา ท่ีอ ยู่ รอบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ และผู้สูงอายุยังคงใช้วิถีชีวิตแบบ
ชนบทอีสาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการด ารงชีวติคล้ายชุมชนเมือง 



กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุภาวะติดเตียงท่ียังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างยกเว้นการเคล่ือนย้ายร่างกายด้วยการยืน
และเดิน  ซ่ึงอาศัยอยู่หมู่บ้านโนนม่วงหมู่ท่ี 3,12 และ 27 อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง(Sampling )  
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 ราย เป็นการเลือกโดยใช้หลักเหตุผลและวิจารณญาณของ
ผู้วิจัยโดยขอความร่วมมือจากบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการช่วยคัดกรองผู้สูงอายุ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง ท่ี
เลือกนั้นมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองไม่น้อยกว่า 4/20 (ตาม ADL Barthel Index) สามารถให้ข้อมูล เข้าร่วม
โครงการได้ตลอดโครงการและทดลองใช้งานเคร่ืองเรือนได้ 

 

9)  วิธีการด าเนินการวิจัย  
1. ศึกษาความสามารถ และวิธีการใช้งานครัวในการประกอบอาหารของผู้สูงอายุภาวะติดเตียง รวมถึงผู้ดูแล ใน

ชุมชน  ข้อดี ข้อด้อยของท่ีมีอยู่ 
2. วิเคราะห์และเลือกใช้งานข้อมูลจากการศึกษาต่างๆเช่นด้านวัสดุ การผลิต เทคนิคในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่าย

หรืองบประมาณของครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ เพ่ือใช้ในการออกแบบ เคาน์เตอร์ครัวท่ีเหมาะสม 
3. การออกแบบเคาน์เตอร์ครัวส าหรับผู้สูงอายุภาวะติดเตียง 
4. คัดเลือกอาสาสมัคร ทดลองใช้ต้นแบบท่ีได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม ท้ังด้านการใช้งาน และเทคนิควิธีการผลิต

แล้ว พร้อมติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาการออกแบบให้มีความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะติดเตียงไม่สามารถใช้งานส่วนล่างได้ หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากส่วนบนของร่างกายยังใช้งานได้ปกติและ
สรุปเป็นแนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเคาน์เตอร์ครัวส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเตียง  

5. สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 
  



10)  ระยะเวลาท าการวิจัยและแผนการด าเนินงาน   
 

ก ิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปี  (12 เด ือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ศึกษาวิธีการใช้งาน
ครัวหรือการประกอบ
อาหารของผู้สูงอายุ
ภาวะติดเตียง รวมถึง
ผู้ดูแล ในชุมชน  ข้อดี 
ข้อด้อยของท่ีมีอยู่ 

            

2. วิเคราะห์และเลือกใช้
งานข้อมูลจากการศึกษา
ต่างๆเช่นด้านวัสดุ การ
ผลิต เทคนิคในการผลิต 
รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณของ
ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 
เพ่ือใช้ในการออกแบบ 
เคาน์เตอร์ครัวท่ี
เหมาะสม 

            

3. การออกแบบ
เคาน์เตอร์ครัวส าหรับ
ผู้สูงอายุภาวะติดเตียง 

            

4. คัดเลือกอาสาสมัคร 
ทดลองใช้ต้นแบบท่ี
ได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสม ท้ังด้านการใช้
งาน และเทคนิควิธีการ
ผลิตแล้ว พร้อมติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุงพัฒนาการ
ออกแบบให้มีความ
เหมาะสม และสรุปเป็น
แนวทางการออกแบบ
หรือปรับปรุงเคาน์เตอร์
ครัวส าหรับผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเตียง 

            

5. สรุปผลการ
ด าเนินงาน และจัดท า
รูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

 

 
  



11) งบประมาณโครงการ 
ตารางแสดงงบประมาณส าหรับด าเนินการวิจัย  

 

รายการ 
 

จ านวนเงิน (บาท) 
 

หมายเหตุ 
1.   หมวดค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนผู้วิจัย) -  
2.   หมวดค่าจ้าง  (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ ให้ระบุ

จ านวนอัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตราค่าจ้างตามท่ีก าหนด) 
 
- 

 

3.   หมวดค่าวัสดุ 
1.1 ค่าจ้างเหมาเพ่ือจัดท า พัฒนาเคร่ืองเรือนข้ันต้น 

จ านวน ( 5,000 x 6 =30,000) 
1.2 ค่าจ้างเหมาท าต้นแบบเคร่ืองเรือน จ านวน 3 ชุด 

(15,000 x 3 = 45,000) 

75,000  

4.   ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ 
     4.1 ค่าจ้างเหมารถ 
     4.2 ค่าน้ ามัน  

 
5,000 

 

5.   ค่าจัดหาข้อมูล และค่าท ารายงาน 
     5.1 ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร 
     5.2 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 
 

 
10,000 

 

6. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอย่าง 
     6.1 ค่าจัดประชุมเพ่ือทดสอบต้นแบบและประเมินการใช้
งานเคร่ืองเรือนต้นแบบ 

 
10,000 

 

7.   อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)   
รวม (บาท) 100,000 ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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