
594 

แนวทางการออกแบบและปรบัปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิง่อํานวยความสะดวก 
สําหรับผู้สงูอายุในพื้นที่วัด 

DESIGN GUIDELINE AND IMPROVEMENT OF OUTDOOR ENVIRONMENT AND FACILITIES 
IN BUDDHIST TEMPLE FOR THE ELDERLY 

 

ภัทรนิษฐ์  จันพล 

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสถาปตัยกรรม 

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ท่ีปรึกษา : รองศาสตราจารย์ จามรี  อาระยานิมิตสกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม :  อาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์  สุริยจันทร์ 
 

บทนํา 
ผู้สูงอายุ เป็นวัยท่ีมีความแตกต่างจากวัยอื่นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม อวัยวะ

ต่างๆ ของร่างกายเริ่มเสื่อมลงไปตามอายุ ซ่ึงสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
บทบาทหน้าท่ี และสัมพันธ์ภาพทางสังคมลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการเกิดภาวะสุขภาพท่ีเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ 
หากไม่มีป้องกันและการจัดการที่เหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง
เนื่องจากจะช่วยลดข้อจํากัดในการดําเนินกิจกรรมและเพิ่มความปลอดภัยในการดํารงชีวิตประจําวัน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับ
ผู้สูงอายุ อันเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุ 
 วัด คือ พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งในการออกนอกบ้านในแต่ละครั้งของผู้สูงอายุ1 แต่ในความเป็นจริง
อาคารสถานที่สาธารณะในบ้านเราจํานวนมากยังไม่เอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง 
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้กับอาคารหลาย
ประเภท แต่ไม่ครอบคลุมอาคารทางศาสนา และพบว่าในปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายหรือมาตรการควบคุมใดเพื่อบังคับใช้
กับอาคารทางศาสนา2 ทําให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกในบริเวณพื้นที่วัดหลายแห่งไม่ได้รับการออกแบบที่เหมาะสม 
ไม่สามารถรองรับการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเข้ามาทําบุญจํานวนมากและบ่อยครั้งได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเท่าท่ีควร 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งทําการศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่
วัดในปัจจุบัน โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติกรรมและการใช้งานสําหรับผู้สูงอายุ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณพ้ืนที่วัดให้มีความเหมาะสม
ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ และเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในวัดให้มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุต่อไป อีกท้ัง
เป็นประโยชนส์ําหรับผู้เข้ามาใช้บริเวณพื้นที่วัดทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการหรือทุพพลภาพที่กฎหมายกําหนดให้มีสิทธิได้รับสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะด้วยเช่นกัน 
 
 
 
 

                                                            
 1 สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ สูงอายุ ,   สู่ สังคมไม่ทอดทิ้ งกันบนเส้นทางสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2552), หน้า 10. 
 2 อรุณ ศิริจานุสรณ์.  2555.  “การบริหารจัดการออกแบบและพัฒนาการสถาบันศาสนา” วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 3, 1 (เมษายน–กันยายน 2555): 1. 
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พ้ืนที่ศึกษา 
 ทางผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกวัดเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการเสนอแนะแนวทางออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่วัด โดยคัดเลือกจากวัดพระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวนทั้งหมด 452 วัด3  และพิจารณาเลือกเฉพาะวัดท่ีมีศักยภาพในการศึกษาวิจัยตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ซ่ึงสามารถเลือกวัดเพื่อ
เป็นกรณีตัวอย่างได้จํานวน 4 วัด โดยเป็นวัดท่ีสามารถเข้าปฏิบัติธรรมแบบไป-กลับ จํานวน 3 วัด ได้แก่ วัดม่วง วัดเวฬุวนาราม 
วัดพรหมวงศาราม และเป็นวัดท่ีสามารถเข้าปฏิบัติธรรมแบบค้างคืน จํานวน 1 วัด ได้แก่ วัดสุวรรณประสิทธ์ิ  
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงตาํแหน่งท่ีตัง้ของวัดกรณีตวัอย่างท้ัง 4 วัด 

   
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้สูงอายุในพื้นที่วัด มีแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร4 ได้กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุนั้น ควรมีลักษณะเอื้อต่อการ
ดํารงชีวิตของผู้สูงอายุในสภาวะแวดล้อมทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ 1) สภาวะแวดล้อมส่วนบุคคล (Individual Environment) ควร
ปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อกระตุ้นความสนใจและทําให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ มากย่ิงขึ้น 2) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) ควรเน้นการจัดสภาวะแวดล้อมทางสังคมท่ี
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ คือ การปรับปรุงหรือเสริมแต่งให้อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือแม้แต่การพูดคุย เพื่อเสริมสร้างกําลังใจ 3) สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical Environment) ควรให้ความสนใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของผู้สูงอายุ นอกเหนือจากเรื่องความสวยงาม จะเห็น
ได้ว่าสภาวะแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่นๆ ดังนั้น เพียงการปรับเปลี่ยน
สภาวะแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสม ท้ังสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคล สภาวะแวดล้อมทางสังคม และสภาวะแวดล้อมทาง

                                                            
 3 สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, กองนโยบายและแผนงาน,  รายงานการศึกษาศาสนสถานประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 
2555 (กรุงเทพมหานคร: กองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2555), หน้า 2. 
 4ศศิพัฒน์  ยอดเพชร, 2544 
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กายภาพ จะช่วยป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ โดยจะต้องคํานึงถึงความแตกต่างของผู้สูงอายุแต่ละ
คนด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีทุพพลภาพ  
 ในหนังสือ Time-Saver Standards for Landscape Architecture5 ได้ให้หลักสําคัญในการออกแบบ
องค์ประกอบและรายละเอียดของสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารว่า สิ่งสําคัญคือเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือสิ่งที่
ก่อให้เกิดปัญหาอันเกิดจากองค์ประกอบในการออกแบบและรายละเอียด วัสดุพืชพรรณจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพื่อ
หลีกเลี่ยงพืชพันธุ์ท่ีอันตรายหรือเป็นพิษ 
 ในหนังสือ People places : design guidelines for urban open space6 ได้ให้รายละเอียดในการออกแบบ
พื้นที่ว่างสําหรับผู้สูงอายุเป็นรายการตรวจสอบในการออกแบบ7 ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ เป้าหมายของที่ว่าง, ผู้ใช้พื้นที่, 
การพิจารณาเรื่องความหนาแน่นของอาคารและสภาพภูมิอากาศ, ทางเข้าและการเข้าถึงพื้นที่, ท่ีจอดรถและทางเข้าอาคาร, 
ระบบการสัญจรและทิศทาง, พื้นที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง, พื้นที่สนามหญ้า, พื้นที่สวน, ความต้องการทางด้านสังคมและด้าน
จิตวิทยาของผู้สูงอายุ อาทิเช่น สุขภาพและการออกกําลังกาย ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ รายละเอียดในการออกแบบ
เกี่ยวกับการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความปลอดภัย, เฟอร์นิเจอร์สนาม และรายละเอียด ได้แก่ ม้านั่งและโต๊ะ ราวจับ 
แสงสว่างและป้ายสัญลักษณ์ 
 ในหนังสือ Site Planning and Design for the Elderly: Issues, Guidelines, and Alternatives8 ได้ให้
รายละเอียดในการออกแบบสภาพแวดล้อมในส่วนต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสมสําหรับ
ผู้สูงอายุให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก โดย Carstens ได้แนะนําการวางเป้าหมายในการออกแบบสิ่งแวดล้อมภายนอก
สําหรับผู้สูงอายุออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือส่วนของข้อกําหนดเชิงพื้นที่และข้อกําหนดที่เกี่ยวกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุ โดยส่วนนี้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ เรื่องความสามารถในการรับรู้ทิศทางได้ของผู้ใช้ เรื่องความสามารถ
รับทราบได้ถึงลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เหมาะสม เรื่องพื้นที่สําหรับการพบปะพูดคุยและความ
ง่ายในการเข้าถึงจับจอง และเรื่องการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านต่างๆ และการเป็นสิ่งแวดล้อมที่ง่ายในการใช้งาน ส่วนท่ีสอง
คือส่วนของข้อพิจารณาสําคัญอื่นๆ อาทิเช่น ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกในการเข้าถึง และความสบายในการใช้งาน  
 แนวคิด Universal Design9 หรือการออกแบบที่เป็นสากล เป็นการออกแบบสภาวะสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อย่างมีเหตุผลสะดวก ปลอดภัย และเสมอภาคในการใช้งานของทุกคน โดยมีหลักในการออกแบบ 7 หลักการ ในการ
ออกแบบให้มีประสิทธิภาพดังนี้  1. มีความเสมอภาคในการใช้สําหรับทุกๆ คนในสังคม (Equitable Use) 2. สามารถยืดหยุ่น
การใช้งานได้ง่าย (Flexibility in Use) 3. เรียบง่าย เข้าใจการใช้งานได้ง่าย (Simple and Intuitive) 4. สามารถรับรู้ได้
โดยง่าย (Perceptible Information) 5. ออกแบบให้สามารถแก้ไขสิ่งผิดพลาดในการใช้งานได้ (Tolerance for Error) เช่น 
ลืมกดชักโครก ควรติดต้ังระบบล้างอัตโนมัติ 6. ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort) 7. มีขนาดและพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมกับ
การเข้าถึงและใช้สอย (Size and Space for Approach and Use) 
 แนวคิดของสวนเพื่อการบําบัด10 (Healing Therapeutic Garden) เป็นทฤษฎีท่ีว่า สวนมีส่วนช่วยลดช่วงเวลาการ
พักฟื้นของคนไข้หนักในโรงพยาบาล และการใช้สวนเป็นการออกกําลังกายทางจิตใจที่สร้างผลดีต่อการบําบัด อีกท้ังการเดิน

                                                            
 5 Charles Harris and Nicholas Dines, Time-Saver Standards for Landscape Architecture (New York: McGraw-Hill, 
1998) 
 6 Clare Cooper Marcus and Carolyn Francis,  People places : design guidelines for urban open space ( New York : 
Van Nostrand Reinhold, 1990) 
 7 Diane Y. Carstens, “Housing and Outdoor space for the Elderly: Design review checklist” in People places : 
design guidelines for urban open space ( New York : Van Nostrand Reinhold, 1990) 
 8 Diane Y. Carstens, Site Planning and Design for the Elderly: Issues, Guidelines, and Alternatives. (New York: Van 
Nostrand Reinhold, 1993) 
 9 กุสุมา ธรรมธํารง, 2550 อ้างถึงใน วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ,  2552  
 10 Regnier, 2002 อ้างถึงใน ไตรรัตน์  จารุทัศน์ และคณะ, 2548 
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เป็นการออกกําลังกายด้วย ซ่ึง 9 หลักของสวนเพื่อการบําบัดท่ีมีประสิทธิภาพ คือ คล้ายบ้าน มีความเป็นส่วนตัว กระตุ้นจิตใจ
ให้ต่ืนตัว โอกาสการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ครอบครัวสามารถใช้พบปะกัน ใหญ่เพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรม ท่ีนั่งสบาย รู้สึก
สบาย รู้สึกปลอดภัย ผู้พิการเข้าถึงได้ โดยพืชพันธุ์ควรเหมาะสมทั้งสี ผิวสัมผัส กลิ่น และความหลากหลายทําให้พื้นที่มี
เอกลักษณ์และมุมมองท่ีสวยงาม ซ่ึงเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัส อีกท้ังสวนยังมีส่วนช่วยในการสร้างความต่อเนื่องในการใช้
ชีวิต ผู้สูงอายุจํานวนมากมีประสบการณ์ในการทําสวน ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก หรือทําสวนภายในบ้านมาก่อน ซ่ึงจะเป็น
กิจกรรมที่จะสร้างความต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าวัดซ่ึงเป็นอาคารทางศาสนาจะไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างและ
พัฒนาพื้นที่วัดโดยตรง แต่วัดนั้นมีลักษณะเป็นอาคารสาธารณะ จึงได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับอาคารสาธารณะในด้านกฎหมาย 
ข้อกําหนด และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้ 1. กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 
2. กฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการ
สาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555  
 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการดังนี้  
 1. การตั้งคําถามในการวิจัย เพื่อกําหนดทิศทางในการศึกษา 
   - วางแผนโครงการศึกษา ได้แก่ การกําหนดความสําคัญของปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ กําหนดตัวแปร 
ทําการวางแผนงานในการศึกษาให้ชัดเจน 
 2. ศึกษาข้อมูลทางเอกสารจากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัยและกรณีศึกษา รวมถึงกฎหมาย ข้อกําหนดและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยท้ังในและต่างประเทศ โดยทําการศึกษา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกและสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุ และศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัด  
 3. เลือกวัดเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง 
 4. สํารวจภาคสนาม 
   - เก็บข้อมูลทางด้านกายภาพด้วยวิธีสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) 
โดยทําแบบสํารวจกิจกรรม (Behavior mapping) สํารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ตําแหน่งกิจกรรม การใช้งาน 
พฤติกรรม และปัญหาต่างๆ เป็นรายการตรวจสอบ (Check list) ในการบันทึกข้อมูล โดยจะทําการสํารวจลักษณะการใช้พื้นที่
ภายนอกอาคาร ได้แก่ ถนน ทางเดิน ท่ีจอดรถ ทางลาด ราวจับ บันได การใช้ป้าย-สัญลักษณ์ อุปกรณ์สนาม ผิวพื้น การให้
แสงสว่าง ระบบระบายน้ํา ระบบรดน้ํา สวนและสภาพแวดล้อม 
   - เก็บข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหาและข้อจํากัดในการพัฒนาพื้นที่วัดในแง่การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารวัด 
   - เก็บข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหาและข้อจํากัดในการใช้พื้นที่วัดของผู้สูงอายุด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Structured interview) ทําการสัมภาษณ์โดยทําการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริเวณพื้นที่วัดกรณี
ตัวอย่าง 
             5. ประมวลผลข้อมูล 
   - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการลงสํารวจภาคสนามในแต่ละวัดกรณีตัวอย่าง   
   - วิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมในทุกวัดกรณีตัวอย่างเชื่อมโยงกับข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอแนะแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่วัด
  6. สรุปผลการวิจัยและนําเสนอข้อมลู 



598 

ผลการศึกษา 
 จากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่วัดกรณีตัวอย่างทั้ง 4 วัด โดยแยกเป็นประเด็นด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
ประเด็นด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
สรุปภาพรวมจากความคิดเห็นของผู้บริหารวัดและผู้สูงอายุ  
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการให้ออกแบบหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
ความร่มรื่น (ร้อยละ 11) จํานวนต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามีน้อย 
ความสะอาด (ร้อยละ 7) ปัญหาความสะอาดเกิดจากมูลสัตว์และขยะมูลฝอย 
ขนาดพื้นที่ (ร้อยละ 5) ขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอในการทํากิจกรรม 
ความรู้สึกสบาย (ร้อยละ 3) ขาดท่ีนั่งสบายใต้ร่มเงา 
ความรู้สึกปลอดภัย (ร้อยละ 3) รู้สึกไม่ปลอดภัยจากคนแปลกหน้าหรือจากความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ  
 สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการให้ออกแบบหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
ห้องน้ํา (ร้อยละ 38) ซ่ึงแบ่งเป็นเรื่องของความต้องการห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ (ร้อยละ 46.67) จํานวนห้องน้ําไม่
เพียงพอ (ร้อยละ 31.11) และวัสดุพื้นผิวลื่น (ร้อยละ 22.22) 
บันได (ร้อยละ 11) บันไดชัน ไม่มีชานพัก 
ทางเดิน/ทางสัญจร (ร้อยละ 4) พื้นผิวทางเดินขรุขระ ไม่เรียบ 
เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร (ร้อยละ 2) ท่ีนั่งใต้ร่มไม้มีน้อย 
การให้แสงสว่าง (ร้อยละ 1) แสงสว่างไม่เพียงพอ 
 
สรุปภาพรวมจากการสํารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วัด 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัดม่วง วัดเวฬุวนาราม วัดพรหมวงศาราม วัดสุวรรณประสิทธ์ิ 

ความร่มรื่น     
ความสะอาด      
ความสวยงาม     
ความรู้สึกสบาย     
ความรู้สึกปลอดภัย     
โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม      
ขนาดพื้นที่     

ตารางที่ 1 บันทึกผลการเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่วัดกรณีตัวอย่างท้ัง 4 วัด 
 

 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปสิ่งที่ต้องออกแบบหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น มีดังนี้ 
ความร่มรื่น (1 วัด) จํานวนต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามีน้อย  
ความสะอาด (1 วัด) ปัญหาความสะอาดเกิดจากมูลสัตว์และขยะมูลฝอย 
ความสวยงาม (1 วัด) สวนถูกท้ิงร้าง ทรุดโทรม ขาดการดูแล 
ความรู้สึกสบาย (3 วัด) ขาดที่นั่งสบายใต้ร่มเงา 
ความรู้สึกปลอดภัย (2 วัด)  รู้สึกไม่ปลอดภัยจากคนแปลกหน้าหรือจากความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (3 วัด) ขาดพ้ืนที่ท่ีเปิดโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ขนาดพื้นที่ (3 วัด) ขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอในการทํากิจกรรม 
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ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
สําหรับผู้สูงอายุ 

วัดม่วง วัดเวฬุวนาราม วัดพรหมวงศาราม วัดสุวรรณประสิทธ์ิ 

ถนน/ทางเข้าออก     

ท่ีจอดรถ     

ทางเดิน/ทางสัญจร     

บันได     

ราวจับ     

ราวกันตก/ผนังกันตก     

ป้ายและสัญลักษณ์     

ห้องน้ํา     

เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร     

ระบบระบายน้ํา     

ตารางที่ 2 บันทึกผลการเก็บข้อมูลด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่วัดกรณีตัวอย่างท้ัง 4 วัด 
  
 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปสิ่งที่ต้องออกแบบหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น มีดังนี้ 
ถนน/ทางเข้าออก (4 วัด) มีพื้นผิวถนนขรุขระ (3 วัด) มีสิ่งกีดขวางท่ีเป็นอันตราย (1 วัด) มีความลาดชันเกิน 1:12 (1 วัด) 
ที่จอดรถ (4 วัด) ไม่มีท่ีจอดรถสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ (4 วัด) 
ทางเดิน/ทางสัญจร (4 วัด) มีการใช้ผิวจราจรเป็นทางสัญจร (4 วัด) 
บันได (4 วัด) ความสูงของลูกต้ังสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน (4 วัด) ไม่มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2 ม. (2 วัด) ใช้วัสดุ
พื้นผิวท่ีลื่น (4 วัด) 
ราวจับ (4 วัด) ขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน (4 วัด) 
ราวกันตก/ผนังกันตก (4 วัด) ลักษณะไม่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐาน (4 วัด) ไม่มีราวกันตกในจุดท่ีเสี่ยง (1 วัด) 
ป้ายและสัญลักษณ์ (4 วัด) ไม่มีป้ายแสดงแผนผังบริเวณวัด (2 วัด) ไม่พบเครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก (4 วัด) 
ห้องน้ํา (4 วัด) ไม่มีห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ (3 วัด) ใช้วัสดุพื้นผิวท่ีลื่น (4 วัด) ตําแหน่งของห้องน้ําผู้สูงอายุ สุขภัณฑ์
และอุปกรณ์ในห้องน้ํายังไม่เหมาะสม (1 วัด) 
เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร (3 วัด) โต๊ะและม้านั่งไม่เพียงพอ (3 วัด) 
ระบบระบายน้ํา (4 วัด) ฝาท่อที่เป็นตะแกรงมีซ่ีหรือรูขนาดกว้างเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (4 วัด) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลของการศึกษาในภาพรวมของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สรุปมาข้างต้น สามารถนําไปพิจารณาเป็นแนว
ทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่วัดเป็นอันดับ
ต้นๆ เนื่องจากเป็นส่วนที่สําคัญและมีความจําเป็นต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ยังนําผลท่ีได้มาพิจารณาร่วมกับข้อมูล
ภาพรวมจากการสํารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วัดเพื่อให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
 เมื่อนําผลการศึกษามาวิเคราะห์แล้ว สามารถเสนอแนะแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุในพื้นที่วัดได้ดังต่อไปนี้ 
 



600 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ แนวทางการออกแบบและปรับปรงุ 
ความร่มรื่น เพิ่มจํานวนต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในบริเวณที่ขาดความร่มรื่น 
ความสะอาด จัดการทําความสะอาดบริเวณวัดอย่างสม่ําเสมอและวางถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ ของวัด

อย่างท่ัวถึง 
ขนาดพื้นท่ี จัดพื้นท่ีให้เพียงพอในการทํากิจกรรม 
ความรู้สึกสบาย เพิ่มท่ีนั่งท่ีสบายใต้ร่มเงา 
ความรู้สึกปลอดภัย ปรับปรุงพื้นท่ีวัดให้มีความปลอดภัยไม่เสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ 
ความสวยงาม ดูแลสวนและภูมิทัศน์ภายในพื้นท่ีวัดอย่างสม่ําเสมอ 
โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  เพิ่มพื้นท่ีท่ีเปิดโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น โต๊ะ ม้านั่ง  

ตารางที่ 3 แนวทางการออกแบบและปรับปรงุสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 

สิ่งอํานวยความสะดวกสาํหรับ
ผู้สูงอาย ุ

แนวทางการออกแบบและปรับปรงุ 

ห้องน้ํา  เพิ่มห้องน้าํสาํหรบัผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยจัดให้ออยูใ่นตําแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
และมีสขุภัณฑแ์ละอุปกรณใ์นหอ้งน้าํท่ีเหมาะสม เพิม่จาํนวนห้องน้าํใหเ้พียงพอ และปรบัเปลีย่น
วัสดุพื้นผิวไม่ให้ลืน่  

บันได  เพิ่มราวจับช่วยพยุงตัว และใช้วัสดุพื้นผิวท่ีไม่ลื่น 
ทางเดิน/ทางสัญจร  ปรับพื้นผิวทางเดินให้เรียบ ไม่ขรุขระ และแยกพื้นผิวจราจรกับทางสัญจรออกจากกัน 
เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร  เพิ่มโต๊ะ ม้านั่งบริเวณที่มีร่มเงา 
การให้แสงสว่าง  เพิ่มไฟส่องสว่างในบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 
ถนน/ทางเข้าออก  ปรับปรุงพื้นถนนให้เรียบ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย และปรับพื้นถนนให้มีความลาดชันไม่

เกิน 1:12  
ท่ีจอดรถ  เพิ่มท่ีจอดรถสาํหรับผู้สงูอายุโดยเฉพาะโดยต้องจดัใหม้ีอย่างน้อยตามอตัราส่วน ดงันี ้

จํานวนทีจ่อดรถตัง้แต่ 10-50 คัน มอีย่างน้อย 1 คัน 
จํานวนทีจ่อดรถตัง้แต่ 51-100 คัน มีอย่างน้อย 2 คัน 
จํานวนทีจ่อดรถที่เพิ่มขึ้นทุก 100 คัน ใหม้ีเพิ่มขึ้นอกี 1 คัน โดยเพิ่มตอ่จาก 100 คันแรก 

ราวจับ ปรับปรงุราวจบัใหม้ีลักษณะกลม โดยมีเส้นผา่นศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 4 
เซนติเมตร ราวจับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร ราวจับดา้นท่ี
อยู่ติดผนังใหม้ีระยะห่างจากผนังไมน่้อยกว่า 5 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกวา่ 12 
เซนติเมตรและผนงับริเวณราวจบัต้องเป็นผนังเรียบ ราวจับตอ้งยาวต่อเนือ่ง และส่วนท่ียึดติด
กับผนังจะต้องไมก่ีดขวางหรือเป็นอปุสรรคตอ่การใช้ของคนพิการทางการมองเห็นปลายของราว
จับให้ย่ืนเลยจากจดุเริ่มต้นและจุดสิน้สุด ของทางลาดไม่น้อยกวา่ 30 เซนติเมตร ทําด้วยวสัดุ
เรียบ ไม่ลื่น มีความมั่นคงแขง็แรง ไม่เป็นอันตรายในการจบั 

ราวกันตก/ผนังกันตก เพิ่มราวกันตกในจดุท่ีเสี่ยงต่อการพลดัตก เช่น ท่าเรือ ท่าน้ํา โดยท่ีราวกนัตก/ผนังกันตกนัน้สูง
จากพื้นไม่น้อยกวา่ 1.10 เมตร ราวกันตกควรติดตัง้ตอ่เนื่องกันไปโดยไม่มีช่องวา่ง ในกรณีท่ีมี
ช่องว่างระหวา่งราวกันตกระยะห่างของช่องวา่งต้องมคีวามกว้างสุทธิ 10 ถึง 15 เซนติเมตร 
และทําดว้ยวัสดุท่ีมีความมั่นคง แข็งแรง และไม่เป็นอนัตราย 

ระบบระบายน้ํา ปรับเปลี่ยนฝาปิดท่ีเป็นตะแกรงให้มีซ่ีหรือรูเล็กขนาดกว้างไม่เกิน 1.30 เซนติเมตร เพื่อป้องกัน
มิให้ไม้เท้า ไม้คํ้ายัน หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอื่นๆ หรือล้อรถเข็นคนพิการตกลงไป 

ป้ายและสัญลักษณ์  จัดให้มีป้ายแสดงแผนผังบริเวณวัด และทําเครื่องหมายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก  

 

ตารางที่ 4  แนวทางการออกแบบและปรับปรงุสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอาย ุ 
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