
แนวทางการออกแบบพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

ศุภวัฒน์ ปรางค์ถาวร1, ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

            สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่
มีปัญหาในการดำเนินชีวิต และต้องการการดูแลเป็นอย่างมากคือผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพบมาก
ขึ้นในอนาคต เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลผู้ป ่วยอย่างเหมาะสม โดยสภาพแวดล้อมปกติที่ผ ู้ป ่วยต้องใช้ชีวิตอยู่อาจนำมาซึ่งการพลัดหลง การเกิด
อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยโดยที่ไม่มีใครทราบ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวคิด และหลักการออกแบบที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุ
ความจำเสื่อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบพื้นที่ใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ
ความจำเสื่อม และช่วยส่งเสริมให้ใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุความจำเสื่อมมีความปลอดภัย สามารถมีชีวิตปกติ
สุขดั่งคนทั่วไป โดยมีวิธีการศึกษาคือการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์
สร้างแนวทางการออกแบบพื้นที่ 
          ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการสร้างแนวทางการออกแบบพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อม โดยใช้แนวคิด
เรื่องการออกแบบพื้นที่ปิดล้อม (enclosed space) และการสร้างข้อกำหนดการใช้พื้นที่ จะทำให้การออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุความจำเสื่อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นดำรงค์ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และสามารถ
ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้เหมือนกับบุคลทั่วไป สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นได้ 
 

คำสำคัญ: การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ, ที่พักอาศัย, ความจำเสื่อม, พื้นที่ปิดล้อม  
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บทนำ 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 

7 ล้านคน โดยร้อยละ10ของผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 
60ป ีข ึ้นไปม ีอาการความจำเส ื่อม  และจากการ
คาดการณ์ของสำนักสถิติแห่งชาตินั้น คาดการณ์ว่า
ในอนาคตจะมีจำนวนผู้สูงอายุความจำเสื่อมเพิ่มมาก
ข ึ้น  จ ึงเก ิด เป ็น โครงการศ ึกษาหาแนวทางการ
ออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับการ
อย ู่อาศ ัยของผ ู้ส ูงอาย ุความจำเส ื่อม  ท ี่พวกเขา
สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และมี
ความปลอดภัยได้  

เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้
หายขาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลผู้ป ่วยอย่างเหมาะสม โดยสถาปัตยกรรม 

และสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยต้องใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 

ถูกออกแบบมาใหส้ำหรับคนปกติ ไม ่ว ่าเร ื่องการ
จัดรูปแบบตัวอาคาร หรือการจัดการสภาพแวดล้อม 

ซึ่งอาจนำมาซึ่งการพลัดหลง การเกิดอุบัติเหตุ หรือ
เจ็บป่วย โดยที่ไม่มีใครทราบ 

ด ังน ั้นการม ีหล ักการออกแบบพ ื้นท ี่ท ี่
เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อม ทั้งทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจน่าจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อมได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ ื่อศ ึกษาข ้อม ูลการออกแบบสถาป ัตยกรรม 

สำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อม 

2. เพ ื่อศ ึกษาถ ึงหล ักการออกแบบพ ื้นท ี่ว ่างท ี่ม ี
ค ุณภาพ ให้ตอบสนองกับการใช้งานของผูส้ ูงอายุ
ความจำเสื่อม 

3. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ความจำ และอารมณ์
ของผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป ่วย
สูงอายุที่มีภาวะความจำเสื่อมและพฤติกรรมต่างๆ 

1.2 ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำข ้อม ูลจากศ ึกษามาว ิเคราะห ์ร ่วมก ับ
แนวคิดการสร้างพ ื้นท ี่ป ิดล้อม(enclosed space) 

เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

3. นำเสนอแนวทางการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

ผู้ว ิจ ัยสรุปผลการวิเคราะห์ และนำเสนอ
แนวทางการออกแบบคือ 

3.1 เสนอแนะแนวทางในการจัดวางตัวอาคารที่
เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

3.2 เสนอแนะแนวทางออกแบบสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุความจำเสื่อม
โดยยึดหลักการของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
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ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข ้อในมูลด้านต่างๆของ
ผ ู้ส ูงอาย ุความจำเส ื่อมท ั้งพฤต ิกรรม  และความ
ต้องการการใช้พื้นที่ พอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
1. อาการของโรคความจำเสื่อม 

โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3ระยะ ดังนี้ 
 1.1 ภาวะความจำเสื่อมเล็กน้อย ผู้ป่วยจะ

หลงลืมโดยเฉพาะเรื่องที่พึ่งเกิดขึ้น เช่นจำไม่ได้ว่า
ตนเองวางของไว้ที่ใด ไม่สามารถจำสถานที่ที่คุ้นเคย
ได้ ไม่ค่อยมรสมาธิ แต่ยังสามารถอยู่คนเดียวและ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีการตัดสินใจค่อนข้างดี 

 1.2 ภาวะความจำเสื่อมปานกลาง ความจำ
จะเสื่อมลงมากขึ้น มีความบกพร่องในเรื่องของการ 
เข้าใจความสามารถที่จะเรียนรู้ การที่จะตัดสินใจแก้ 
ปัญหาต่างๆ เช่นความสามารถในการคำนวณ ความ
สามารถในการกะระยะ ทำอาหารที่เคยทำไม่ได้ ลืม 

ชื่อบุคคล อาจจะมีอาการทางจิตร่วมด้วย บางกลุ่ม 

ต้องมีคนคอยดูแล  

 1.3 ภาวะความจำเสื่อมขั้นรุนแรง ผู้ป่วยจะ
จำสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้เลย สูญเสียความทรงจำอย่าง
รุนแรงจำคนในครอบครัวไม่ได้ หรือแม้กระทั่งตนเอง
ม ักจะเด ินพล ัดหลงทาง  ม ีบ ุคล ิกภาพต ่างๆท ี่
เปลี่ยนไปเดินช้า เริ่มเคลื่อนไหวช้า ไม่สามารถที่จะ
ช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

2. แนวทางในการจัดวางอาคารที่เหมาะสมกับการ
ใช้ชีวิตของผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยความจำ
เสื่อมพบว่า อาการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือสภาวะการ
สูญเสียความทรงจำทำให ้เก ิดการพลัดหลง และ
เคลื่อนตัวช้า ดังนั้นการออกแบบอาคาร หรือกลุ่ม

อาคารที่รองรับคนกลุ่มนี้นั้น ควรจะมีลักษณะของ
การวางตัวอาคารในรูปแบบพื้นที่ปิดล้อม(enclosed 

space) จากการศึกษาพบว่ามีวิธีการจัดวางอาคารใน
รูปแบบพื้นที่ปิดล้อมในแบบต่างๆดังนี้ (รูปที่ 1) 

    

   

     
 

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงรูปแบบการจัดวางพื้นที่แบบปิดล้อม 

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในการออกแบบรูปแบบของอาคาร และการ
ออกแบบพื้นที่ปิดล้อม(enclosed space) ทางผู้วิจัย
มีการทดลองสร้างรูปแบบของพื้นที่ปิดล้อมออกมา
ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อหาความเหมาะสมที่สุดใน
การออกแบบพื้นที่ปิดล้อมเพื่อผู้สูงอายุความจำเสื่อม  

ดังนี้ (รูปที่ 2) 
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      Building      circulation     open space 

1.     

2.      

3.     

4.    

5.       
 

รูปที่ 2 แสดงการทดลองสร้างพื้นที่ปิดล้อมในรูปแบบต่างๆ 

 

จากการทดลองสร้างพื้นที่ปิดล้อมพบว่าการ
วางกลุ่มอาคารต่างๆโอบล้อมพื้นที่ส่วนกลางนั้น ง่าย
ต ่อการด ูแลผู้ส ูงอาย ุความจำเส ื่อม ง่ายต ่อความ
เข ้าใจในการใช ้พ ื้นท ี่ ลดการเก ิดอ ุบ ัต ิเหต ุ หรือ
สามารถสังเกตการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางที่เป็น central court yard สามารถปรับ
ใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนมาใช้ประโยชนไ์ด้
อย่างเต็มที่ และเกิดเป็นพื้นที่ก ิจกรรมการพบปะ
พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ป่วยได้ (รูปที่ 3) 

   

 
 

รูปที่ 3 แสดงรูปแบบพื้นที่ปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพ จากการ
ทดลองสร้างพื้นที่ปิดล้อมในรูปแบบต่างๆ 

 

3. รูปแบบทางสัญจรต่างๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ความจำเสื่อม 

จากศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการในเรื่อง
ของทางเดินที่เหมาะสมกับผู้ป ่วยสูงอายุความจำ
เสื่อม จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยง่าย
ยิ่งข ึ้นในการจดจำ ไม ่หลงทาง ซึ่งจากการศึกษา
พบว่ามีวิธ ีจ ัดการออกแบบทางสัญจรที่เหมาะสม
ทั้งหมด 5 วิธีด้วยกันดังนี้ (รูปที่ 4) 

 

1.    
 

2.  
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3.     

4.  

5.  

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงรูปแบบจัดทางสัญจรของผู้ป่วย
สูงอายุความจำเสื่อม 

4. การออกแบบจัดวางอาคาร และภูม ิท ัศน ์ท ี่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

ในการออกแบบพื้นที่ว่างให้ตอบสนองต่อ
การใช้งานควรต้องกำหนดการวางตำแหน่งอาคาร
และทางสัญจรให้มีแนวที่ช ัดเจน ไม่มีทางให้เลือก
มากนัก เพื่อช่วยในการควบคุมทิศทาง และเป็นจุด
นำสายตาการสัญจรของผู้สูงอายุความจำเสื่อม เพื่อ
ป้องกันการเดินหลงทาง หรือใช้เรื่องการจัดภูมิทัศน์ 
(landscape) ในแบบต่างๆช่วยควบคุมทิศทางการ
สัญจรของผู้สูงอายุความจำเสื่อม (รูปที่ 5-6) 

 

รูปที่ 5 การวางตัวอาคารสร้างแกนทางสัญจรของผู้สูงอายุ
ความจำเสื่อมไม่ให้หลงทาง

        

รูปที่ 6 การจัดภูมิทัศน์เพื่อกำหนดแนวทางการสัญจร 
เพื่อให้ผู้สูงอายุความจำเสื่อมไม่หลงทาง 
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5. ข้อกำหนดในการออกแบบพื้นที่ให้ตอบสนองกับ
การใช้งานของผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

 5.1 การออกแบบพื้นที่ใช้งาน (Space) ที่เหมาะสม
สำหรับผู้ป ่วยสูงอายุต ้องมีความปลอดภัย และมี
ความเป็นส่วนตัว รองรับกับรูปแบบกิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจำวันได้ (รูปที่ 7) 

รูปที่ 7 พื้นที่อยู่อาศัยต้องมีความปลอดภัยและมีพื้นที่ที่มี
ความเป็นส่วนตัว 

5.2 มีพ ื้นท ี่พบปะพูดคุยระว่างทางเด ิน และตัว
อาคารมีช่องเปิดที่สามารถจะมองเห็นกิจกรรมต่างๆ
เพื่อความปลอดภัย และเสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นที่ได้ (รูปที่ 8) 

 

รูปที่ 8 แสดงรูปแบบพื้นที่ทางเดินแบบต่างๆ ที่สร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันได้ 

5.3 ต้องมีการใช้หลักการออกแบบแบบ universal 

design ในการออกแบบ มีราวจับเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ
ความจำเสื่อมเพื่อง่ายต่อการเดินภายในโครงการ
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีพื้นที่นั่งพักระหว่าง
ทางเพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุความจำเสื่อมได้ใช้งานหาก
ระยะทางที่ไกลภายในโครงการ (รูปที่ 9) 

 

รูปที่ 9 ใช้หลักการออกแบบแบบ universal design มา
ช่วยเพิ่มคความสะดวก และปลอดภัย 

5.4 ออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำ
กิจกรรมส่วนกลาง เพื่อให้ผู้สูงอายุความจำเสื่อมได้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน และออกแบบพื้นที่ภายในอาคารให้
เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกอาคาร เพื่อให้ผู้ป ่วยลด
ความเครียด และได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ (รูปที่ 10-

11) 

 

รูปที่ 10 แสดงพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาคาร 

 

รูปที่ 11 ออกแบบให้มีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนภายนอก 

5.4 การออกแบบพื้นที่ห้องพักนั้นจะต้องมีความ
ปลอดภัยกับตัวผู้สูงอายุ ดังนั้นการมีระเบียงอาจทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สูงอายุความจำเสื่อมได้ จึงควร
ทดแทนด้วยการใช้หน้าต่างขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ป่วย
สูงอายุได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแทน (รูปที่ 12) 
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รูปที่ 12 ใช้หน้าต่างขนาดใหญ่ เพิ่มมุมมอง และใกล้ชิด
ธรรมชาติ แทนระเบียงซึ่งอันตราย 

 

  5.5 ออกแบบนี่นั่งพักสำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อม
ให้ได้ใกล้ชิด และสัมผัสกับธรรมชาติได้ง่าย โดยมี
การออกแบบให้มีไม้พุ่ม หรือไม้ดอกที่อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับม้านั่ง (รูปที่ 13) 

 
 

รูป 13 การออกแบบกระถางต้นไม้ในระดับสายตา ใกล้ชิด
ผู้สูงอายุความจำเสื่อม 

 

สรุป และอภิปรายผล 

จากการที่ผู้ว ิจัยได้ทดลองหาแนวทางการ
ออกแบบเพื่อตอบรับพฤติกรรม และลักษณะการใช้
ชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุความจำเสื่อม ทำให้ได้แนวทาง
ออกแบบการจัดวางอาคาร และสภาพแวดล้อมที่ 
เป็นแนวทางให้นำไปใช้ในการออกแบบพื้นที่เพ ื่อ
ผู้สูงอายุความจำเสื่อมดังนี้ (1) ระบบการออกแบบ
พื้นที่ป ิดล้อม(Enclosed Space)ในการสร้างความ
จดจำ ป้องกันการพลัดหลงของผู้ส ูงอายุความจำ
เส ื่อม (2) การออกแบบพื้นท ี่ท ี่ด ีสำหรับผ ู้ส ูงอายุ
ความจำเสื่อม โดยอาศัยหลักการออกแบบที่ตอบรับ
พฤติกรรม และหลกัการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  

เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ สร้าง

ความปลอดภัย สร้างปฏิสัมพันธ์ และทำให้ผู้สูงอายุ
ความจำเสื่อมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือน
คนอื่นทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ 
 ซึ่งหากมีการศึกษา และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

ถึงรูปแบบพื้นที่ใช้สอยอื่นที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยี
ใหม่ในการก่อสร้าง ก็น่าที่จะนำไปต่อยอดในการ
สร้างโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุความจำเสื่อมที่
มีประสิทธิภาพดีได้ในอนาคต 
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