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บทคัดยอ 
 บทวิจัยฉบับน้ีเกิดขึ้นจากผูสูงอายุที่มีครอบครัวในกรุงเทพฯ ยังไมไดรับสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ดานอยาง
สมบูรณ โดยบทวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางโครงการท่ีพักอาศัยที่กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูสูงอายุและเพ่ือสรางโครงการท่ีพักอาศัยที่กอใหเกิดสุขภาวะท่ีดีทั้ง 4 ดาน มีระเบียบวิธีกาวิจัย ดังนี้ ศึกษา
คนควากรณีศึกษาและทฤษฎีการออกแบบตาง ๆ เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งได
สัมภาษณผูสูงอายุที่มีครอบครัวระดับรายไดปานกลางที่อาศัยในกรุงเทพฯจํานวน 85 คน โดยใชอุปกรณ 
Mood Board ที่บงบอกถึงรูปแบบของพ้ืนที่ตาง ๆ เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณเลือกตามรูปแบบท่ีชื่นชอบของแตละ
บุคคล สรุปขอมูลการสัมภาษณเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล แลวจึงนําผลวิเคราะหมาวางผังและออกแบบเปน
โครงการที่พักอาศัยที่สรางปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุที่มีครอบครัวในกรุงเทพฯเพ่ือสรางสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 
ประการดวยรูปแบบโคล-เฮารซิง (Co-Housing) โดยผลการวิจัย คือ ไดองคประกอบของโครงการแบง
ออกเปน 4 องคประกอบดังน้ี 1.องคประกอบหลักของโครงการ คือ พ้ืนท่ีพักอาศัยและพ้ืนที่สวนกลางใน
รูปแบบของระเบียง 2.องคประกอบรองของโครงการ คือ พ้ืนที่ครัวกลาง พ้ืนที่นั่งเลนหรือรับประทานอาหาร
รวมกัน พ้ืนที่ออกกําลังกาย พ้ืนที่ซักลางสวนกลาง และพ้ืนที่จอดรถ3.สวนสนับสนุนของโครงการ คือ พ้ืนท่ี
การพยาบาลเบ้ืองตนสําหรับผูสูงอายุ พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนความรู พ้ืนท่ีพบปะสังสรรคและนั้นทนาการ พ้ืนที่
ทํางาน (CAFE และพ้ืนที่ปลูกผัก) พ้ืนที่สวน 4.พ้ืนท่ีสวนบริหารและบริการโครงการ ซึ่งทุกพ้ืนที่ของแตละ
องคประกอบโครงการมีพ้ืนที่ที่กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุได และสามารถสรางสุขภาวะท่ีดีทั้ง 4 
ดานแกผูสูงอายุได 

 
คําสําคัญ : ผูสูงอายุ, สุขภาวะที่ดี, CO-HOUSING 
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บทนํา 
 ปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูภาวะสังคม

ผูสูงอายุและในป พ.ศ.2564 สสช. คาดการณวา
ประเทศไทยจะเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ (ไทยรัฐฉบับพิมพ,2561) แสดงใหเห็นวา
สถาบันครอบครัวสวนใหญจะมีผู สู งอายุ เปน
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งผูสูงอายุ หมายถึง บุคคล
ซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติ
ไทย ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ .2546 
มาตรา 3 ผูสูงอายุเปนวัยที่ตองการการดูแลทั้งทาง
กาย ทางใจ ทางสังคม และทางสติปญญาเหมือน
ดั่งวัยอ่ืน ๆ แตดวยสถานะภาพในดานตาง ๆ ที่ไม
เอ้ืออํานวยอาจสงผลใหผูสูงอายุไมไดรับสุขภาวะท่ี
ดีทั้ง 4 ประการท่ีสมบูรณ 

สุขภาวะทั้ง 4 ดาน คือ สุขภาวะที่สมบูรณ
ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา มี
องคประกอบในแตละดาน ดังนี้  

สุขภาวะทางกาย ประกอบดวย รางกาย
แข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีสัมมาชีพ 

สุขภาวะทางจิต ประกอบดวย ความดี 
ความงาม ความสวย ความมีสติ 

สุขภาวะทางสังคม ประกอบดวย สังคมสุ
สัมพันธ สังคมเขมแข็ง สังคมยุติธรรม สังคมสันติ 

สุขภาวะทางปญญา ประกอบดวย ปญญา
รูรอบรูเทาทัน ปญญาทําเปน ปญญาอยูรวมกัน
เปน ปญญาบรรลุอิสรภาพ (ประเวศ วะสี,2551) 
 Co-Housing เปนเคร่ืองมือในการ
ออกแบบรูปแบบหน่ึงที่นอกจากมีพ้ืนที่อาศัยหลัก
ของลูกบานแลว ยังมี พ้ืนที่กิจกรรมสวนรวมที่
ลูกบานสามารถใชงานรวมกันได โดยเปนพ้ืนที่ที่
ลูกบ านตางเห็นพองร วมกัน  โดยเปน พ้ืนที่ที่
กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางลูกบานใหเกิดขึ้น 
และยังเปนการประหยัดพ้ืนที่ใชสอยไดอีกดวย 
 จากการรวบรวมขอมูลเบื้องตน จึงได
วิเคราะหวา การใชเครื่องมือการออกแบบ Co-
Housing มาชวยสรางพ้ืนที่ที่กอใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุภายในโครงการใหได
พบประซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการทํากิจกรรม 

รวมกันนําไปสูการสรางสังคม ทําใหทั้งสุขภาพทาง
กายและใจของผูสูงอายุดีขึ้น รวมถึงไดใชสติปญญา
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ สงผลดีตอสุขภาวะทั้ง 4 
ประการ จึงไดตั้งสมมุติฐานวา Co-Housing ที่มี
พ้ืนที่ส วนกลางในการทํากิจกรรมรวมกันจะ
สามารถสรางการปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุ
ภายในโครงการและสามารถสรางสุขภาวะท่ีดีทั้ง 4 
ประการได 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. เพ่ือนําเสนอโครงการที่พักอาศัยที่

กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุ 
2. เพ่ือนําเสนอโครงการที่พักอาศัยที่

กอใหเกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ดาน 
 

ระเบียบวิจัย 
 1. ศึกษาคนควา 

1.1. ศึกษาคนควากรณีศึกษาโครงการ 
CO-HOUSING 
 2. เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 
 2.1. เก็บรวบรวมขอมูลสถิติผูสูงอายุใน
ประเทศไทย ป พ.ศ.2562 2.2. เก็บรวบรวมขอมูล
สถิติผูสูงอายุในกรุงเทพ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 
2562 แยกตามตําบล 2.3. เก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
จํานวนครัวเรือนในกรุงเทพฯจําแนกตามเขตพ้ืนที่
การปกครอง ป พ.ศ. 2561 2.4. เก็บรวบรวม
ขอมูลสถิติระดับรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนในป พ.ศ.
2561 ของประเทศไทย 
 3. เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
 3.1. เก็บรวบรวมขอมูลราคาที่ดินในเขต
พ้ืนท่ีของกรุงเทพฯ 3.2. เก็บรวบรวมขอมูลดาน
จินตภาพในเขตพ้ืนท่ีของกรุงเทพฯ 3.3. เก็บ
รวบรวมขอมูลพฤติกรรมของผูสูงอายุในกรุงเทพฯ
ที่มีครอบครัวระดับรายไดปานกลาง 3.4 . 
สัมภาษณผูที่มีอายุ ตั้งแต 50 ปขึ้นไปและอยูใน
ครอบครัวที่มีรายไดปานกลางอาศัยอยูในกรุงเทพฯ 
โดยใชอุปกรณ Mood Board ที่แสดงถึงลักษณะ
ของพ้ืนท่ีในแตละองคประกอบของโครงการใน
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รูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณเลือกตาม
รูปแบบที่ชื่นชอบของแตละบุคคล 
 3 . 4 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม 
 3.5. นําผลการวิเคราะหมาวางผังและ
ออกแบบโครงการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่มี
ครอบครัวรายไดระดับปานกลางอาศัยในกรุงเทพฯ 
ดวยหลักการพัฒนาการออกแบบบานพักอาศัย
สําหรับผูสูงอายุและหลักการออกแบบสําหรับคน
ทุกวัยและคูมือการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
และปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ 
 

ผลการวิจัย 
 1. จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สัมภาษณผูสูงอายุที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 85 
คนมีผลออกมาดังนี้ ตอนท่ี 1 หมวดท่ัวไป เพศชาย
จํานวน 50% และเพศหญิงจํานวน 50% สวนใหญ
อายุอยูในชวง 50-59 ป คิดเปน 86.7% ของ
จํานวนท้ังหมด ประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัวมาก
ถึง 34.6% รองลงมาคือรับจาง  23.1% และ
เกษี ยณอา ยุแล ว  19 .2% โดยส วน ใหญ จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากถึง 56.1% นับถือ
ศาสนาพุทธ 94% ของจํานวนทั้งหมด และมี
รายไดสุทธิของครอบครัวตอเดือนอยูที่ 85,000 
บาทมากถึง 41% ตอนที่ 2 สอบถามพฤติกรรม
การทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในท่ีพักอาศัยของ
ผูสูงอายุ งานอดิเรกสวนใหญ ดูโทรทัศน อาน
หนังสือ ฟงเพลง และปลูกตนไม งานอดิเรกที่ชื่น
ชอบ ดูภาพยนตรและทําอาหาร-ขนม ชนิดของ
การออกกําลังกาย สวนใหญคือเดินเร็ว 77.5% 
ของจํานวนทั้งหมด และกิจกรรมเสริมที่ทําในแต
ละสัปดาห อันดับหนึ่งคือออกกําลังกาย 57.5% 
รองลงมาไปเที่ยวกับครอบครัว 48.8% อันดับสาม
คือพบปะสังสรรคกับเพ่ือน 31.3% อันดับส่ีคือทํา
ศาสนกิจ 21.3% อันดับหาคือไปเที่ยวกับเพ่ือน 
16.3% อันดับหกคือไปเที่ยวเพียงลําพัง 7.5% 
และสุดทายคืออยูบาน 1.3% ตอนท่ี 3 สอบถาม
รูปแบบท่ีอยูอาศัยที่ผูสูงอายุตองการ จํานวนชั้น

ของที่อยูอาศัย สวนใหญ เลือก 2 ชั้น  70.2% 
ตองการพ้ืนที่สวนตนไมอยูรอบบริเวณท่ีพักอาศัย 
94% รูปแบบที่พักอาศัยสวนตาง ๆ ที่ผูทํา
แบบสอบถามมีความชื่นชอบมากที่สุด มีดังนี้ซึ่ง
ปรากฎในรูปที่ 1-7 ดังตอไปนี้ 
 

 
รูปที่ 1 รูปแบบท่ีพักอาศัย 

(ท่ีมา https://decoratorist.com) 

 
รูปที่ 2 หองรับแขก 

(ท่ีมา http://www.naibann.com)  
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รูปที่ 3 หองครัว 

(ท่ีมา https://www.pinterest.com) 

 
รูปที่ 4 หองรับประทานอาหาร 

(ท่ีมา https://www.flickr.com) 

 
รูปที่ 5 หองนอน 

(ท่ีมา https://www.pinterest.com) 

 
รูปท่ี 6 หองน้ํา 

(ท่ีมา https://www.google.com/imgres) 

 
รูปที่ 7 สวนแบบไทย 

(ท่ีมา https://www.google.com/imgres) 
 

 ความตองการพ้ืนท่ีสวนกลาง พ้ืนท่ีการ
พยาบาลเบื้องตนสําหรับผูสูงอายุ 51.8% พ้ืนที่
แบกเปลี่ยนความรูรวมกัน 37.3% พ้ืนที่สําหรับ
ออกกําลังกายรวมกัน 75.9% พ้ืนที่พบปะสังสรรค
เพ่ือพูดคุยกับเพ่ือนบาน 62.7% พ้ืนที่รับประทาน
อาหารรวมกัน 39.8% 
 2. นําผลสํารวจมาวิเคราะหเพ่ือหาบริบท
ที่เหมาะสมสําหรับโครงการน้ี ซึ่งจากการวิเคราะห
ไดผลออกมาเปนเขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ เนื่องจาก
เมื่อเปรียบความหนาแนนของประชากรในแตละ
เขตของกรุงเทพฯ มีนบุรีมีความหนาแนนอยูที่ 
2,240 คนตอตารางกิโลเมตร ซึ่งอยูในระดับปาน
กลาง ประกอบกับมีราคาที่ดินท่ีอยูในระดับปาน
กลางถึงระดับสูงแตมีการคมนาคมที่สะดวก มี
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สาธารณูปการที่ครบครัน และมีมลภาวะท่ีนอย 
รวมทั้งมีสถานที่ทองเท่ียวที่เหมาะสมตอผูสูงอายุ 
อาทิ ตลาดน้ําขวัญเรียม มิโนะบุรี เปนตน  
 3. พ้ืนที่ตั้งของโครงการอยูที่แขวงแสน
แสบ  เ ขตมี นบุ รี  จ .ก รุ ง เทพฯ  ติ ดกั บ ถนน
รามคําแหง ใกลกับสี่แยกสุวินทวงศ เพราะใกลกับ
สถานีรถไฟฟาสายสีสม (สถานีสุวิทวงศ) ออกหาง
จากตัวเมืองของเขตมีนบุรี เ พ่ือใหบริบทรอบ
โครงการสงบเหมาะสมตอ  การอยูอาศัยของ
ผู สู ง อ า ยุ  แ ต ไ ม ห า ง ไ ก ล ค ว า ม เ จ ริ ญ  มี
หางสรรพสินคาหรือสาธารณูปการอยู ใกลเคียง 
เพ่ืองายตอการเดินทาง 
 4. องคประกอบของโครงการ เนนสราง
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธ รวมท้ัง
ส งผลให เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ ง  4 ดานได  จึงได
อ อกแบบ ให มี อ ง ค ป ร ะกอบดั ง ต อ ไปนี้  1 .
องคประกอบหลักของโครงการ คือ พ้ืนที่พักอาศัย
และพ้ืนที่สวนกลางในรูปแบบของระเบียง 2.
องคประกอบรองของโครงการ คือ พ้ืนที่ครัวกลาง 
พ้ืนที่นั่งเลนหรือรับประทานอาหารรวมกัน พ้ืนที่
ออกกําลังกาย พ้ืนที่ซักลางสวนกลาง และพ้ืนท่ี
จอดรถ 3.สวนสนับสนุนของโครงการ คือ พ้ืนที่
การพยาบาลเบื้ องตนสํ าหรับผูสู งอายุ  พ้ืนที่
แลกเปลี่ยนความรู พ้ืนที่พบปะสังสรรคและ
นันทนาการ พ้ืนที่ทํางาน (CAFE และพ้ืนที่ปลูก
ผัก) และพ้ืนที่สวน 4.พ้ืนที่สวนบริหารและบริการ
โครงการ 
 5. การออกแบบจัดวางพ้ืนที่ เนนการ
ออกแบบท่ีกอใหเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางผู
พักอาศัยในโครงการดวยกันเอง และระหวางผูพัก
อาศัยในโครงการกับบุคคลภายนอกโครงการ ซึ่ง
จัดวางพ้ืนที่ดวยรูปแบบ CO-HOUSING โดยแบง
ออกเปน 2 สวนใหญ ๆ  คือ 1. พ้ืนที่สาธารณะ 
เปนพ้ืนที่ที่บุคลภายนอกสามารถเขามาใชงาน
ภายในโครงการได ประกอบไปดวย พ้ืนที่ทํางาน 
คือ CAFE และพ้ืนที่ปลูกผัก พ้ืนที่การพยาบาล
เบื้องตนเปนพ้ืนที่สําหรับทํากายภาพบําบัดรวมถึง
วารีบําบัดดวย และสุดทายพื้นที่แลกเปล่ียนความรู

เปนพ้ืนที่ที่จัดกิจกรรมตาง ๆ  ที่ผู พักอาศัยใน
โครงการและบุคคล 
ภายนอกเขามาแลกเปล่ียนความรูทํากิจกรรม
รวมกัน อาทิ กิจกรรมเตนลีลาศ กิจกรรมทํางาน
หัตถกรรม เปนตน 2. พ้ืนที่สวนพักอาศัย เปนพ้ืนท่ี
ที่บุคคลภายในโครงการสามารถเขามาใชงานได
เทานั้น ประกอบไปดวย พ้ืนท่ีสวนพักอาศัย แบง
ออกเปน 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 บานเด่ียว อยู
อาศัยได 4 คน และแบบท่ี 2 อาคารพักอาศัยรวม 
1 อาคารมีหองพัก 6 หอง (1 หองอาศัยได 2 คน) 
มีจํานวนท้ังสิ้น 3 อาคาร 18 หอง พ้ืนที่ครัวกลาง 
พ้ืนที่ซักลางสวนกลาง อยูบริเวณกลางของพ้ืนที่
โครงการท้ังหมด เพ่ืองายตอการใชงาน และพ้ืนที่
สวนอยูบริเวณตรงการของโครงการ เพ่ือใหที่พัก
อาศัยทุกหลั งสามารถมองเห็น พ้ืน ท่ีสวนได 
ตําแหนงของอาคารเปนลักษณะแผกวาง ไมขึ้นเปน
แนวตั้งสูง เพ่ือใหมุมองจากภายในโครงการดู
กวางขวาง ไมอึดอัด ซึ่งมีลักษณะการวางอาคารท่ี
อยูอาศัยแสดงเปนสัญลักษณสีน้ําเงินและเหลือง 
อาคารพ้ืนที่สาธารณะแสดงเปนสัญลักษณชมพู ดัง
ปรากฏในรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 ผังบริเวณโครงการ 

 
 6. การออกแบบเสนทางในโครงการ แบง
ออกเปน 2 เสนทางหลัก ๆ คือ 1. เสนทางเขา-
ออกหลัก เปนเสนทางที่บุคคลภายในและภายนอก
โครงการสามารถใชงานได และเปนเสนทางนําไปสู
ทางเขาของพ้ืนที่สาธารณะของโครงการและพ้ืนที่
จอดรถ 2. เสนทางบริการของโครงการ  เปน
เสนทางของรถกอลฟสําหรับรับสงบุคคลภายใน
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โครงการและรถพยาบาลเม่ือมีเหตุการณฉุกเฉิน 
ตําแหน งของเสนทางวางรอบขอบของพ้ืนที่
โครงการและติดกับที่พักอาศัยทุกหลัง รวมถึง
เสนทางนี้เชื่อมมาจากถนนสาธารณะ เพ่ืองายตอ
การเขาถึงของรถพยาบาลที่ ตองเรงรีบในเวลา
ฉุกเฉิน สวนเสนทางของรถกอลฟเชื่อมมาจากพ้ืนที่
สาธารณะของโครงการ นอกจากนี้ๆ ไดออกแบบ
เสนทางสําหรับเดินเทาภายในสวนที่พักอาศัย
โครงการ โดยออกแบบใหเชื่อมตอและติดกับ
บริ เวณดานหนาของที่ พักอาศัยทุกหลัง  เ พ่ือ
สงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธ 
 7. การออกแบบพ้ืนที่ของอาคาร แบง
ออกเปน 2 สวน  
 1. อาคารสวนพักอาศัย ออกแบบใหมี
พ้ืนที่สวนกลางในแตละหลัง เพ่ืองายตอการเขาถึง
ของบุคคลภายในโครงการที่มีการพบปะกันเปน
ประจํา ภายในท่ีพักอาศัยออกแบบตามหลักการ
พัฒนาการออกแบบบานพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 
และหลักการออกแบบสําหรับคนทุกวัย เพ่ือให
เหมาะสมตอผูสูงอายุ บานพักอาศัยทั้ง 7 หลัง ชั้น 
1 มีพ้ืนที่สวนรับประทานอาหารทั้งหมดส่ีคน มี
พ้ืนที่วางเครื่องครัวขนาดเล็กอาทิ เตาไมโครเวฟ 
ตูเย็นขนาดเล็ก เปนตน หองรับแขกสําหรับสี่คน 
ซึ่ งออกแบบใหมี โซฟาสําหรับนอน เ น่ืองจาก
ผูสู งอายุมีพฤติกรรมนอนหลับเวลากลางวัน 
หองน้ํา และดานหลังอาคารเปนสวนสําหรับซักลาง 
ชั้น 2 มีหองนอน 2 หอง (1 หองพักอาศัยได 2 
คน) และหองน้ําแยก 2 หอง เพื่องายตอการใชงาน 
เนื่องจากผูสูงอายุมีพฤติกรรมใชหองน้ําบอยครั้งใน
ชวงเวลากลางคืน  
 2. อาคารพักอาศัยรวม มีจํานวนทั้งสิ้น 3 
อาคาร 18 หอง โดยออกแบบหองพักสําหรับ
พักผอนในชวงเวลากลางคืนเปนหลัก ภายใน
หองพักมีพ้ืนที่สวนนอน หองน้ํา ระเบียงใชสําหรับ
ตากผา และไดออกแบบพ้ืนที่สวนกลางรอบรับการ
ใชงานในชวงเวลากลางวัน เปนทั้งพ้ืนที่พบปะ
พูดคุยหรือรับประทานอาหารรวมกัน  

 พ้ืนที่ครัวกลางออกแบบใหมีพ้ืนที่ที่ขนาด
ใหญเพ่ือรองรับการทําอาหารรวมกันเปนจํานวน
มากหรือมีการสอนทําอาหาร จึงไดออกแบบใหเตา
ทําอาหารอยูบริ เวณสวนกลางของครัว  และ
โดยรอบ เปน พ้ืน ท่ีจั ด เตรี ยมอาหาร  มี พ้ืนที่
รับประทานอาหารอยูใกลเคียง เพ่ือการใชงานที่
สะดวก  
 3. อาคารสาธารณะ แบงออกเปน 3 สวน 
คือ 1. อาคาร CAFE 2. อาคารการพยาบาล
เ บื้ อ ง ต น  เ ป น อ า ค า ร ท่ี มี กิ จ ก ร ร ม ด า น
กายภาพบําบัด โดยชั้น 1 เปนการกายภาพทางนํ้า 
ชั้น 2 เปนดานกายภาพบําบัด มีสวนตอนรับที่เปน
ตัวเชื่อมระหวางชั้น 1 และ 2 โดยออกแบบตาม
หลักการออกแบบสําหรับคนทุกวัย 3. อาคาร
แลกเปล่ียนความรู ใชสําหรับจัดกิจกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละสัปดาห จึงออกแบบใหมี
พ้ืนที่กวางและใชเฟอรนิเจอรลอยตัว เพ่ือการปรับ 
เปลี่ยนที่งายตามกิจกรรมตาง ๆ  
 ในแตละสวนของอาคารสาธารณะมีการ
แบงพ้ืนที่อยางชัดเจน เนื่องจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
ตองการบริบทที่แตกตางกัน ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
การรบกวนการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ จึงไดมีการแบง
พ้ืนที่ใหชัดเจน เพ่ืองายตอการจัดการดานกิจกรรม
และระเบียบความเรียบรอย  
 8.  การออกแบบพ้ืนที่สวน  เปน พ้ืนที่
สงเสริมสุขภาวะดานทางกายและใจ มีการแบง
พ้ืนที่ออกเปน 3 สวน 1. พ้ืนที่สวนสําหรับจัด
กิจกรรม ใกลเคียงกับพ้ืนท่ีครัวและรับประทาน
อาหาร เพ่ือสะดวกตอการใชงานเมื่อมีการจัด
กิจกรรม อาทิ กิจกรรมพบปะสังสรรค เตนรํา รอง
เพลงรวมกัน 2. พ้ืนที่สวนสําหรับออกกําลังกาย 3. 
พ้ืนที่สวนสําหรับปลูกผัก เปนการสงเสริมดานสุข
ภาวะทางสติปญญา โดยออกแบบเปนพ้ืนที่สวนผัก
แบบลงดิน นอกจากน้ีไดออกแบบพ้ืนที่สวนสําหรับ
การพักผอน มี พ้ืนที่นั่ ง เลนเ พ่ือกอให เกิดการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูพักอาศัยในโครงการ ซึ่งมี
ลักษณะแสดงใหเห็นดังรูปที่ 9 และ 10 
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รูปที่ 9 ผังบริเวณ 01 

 
รูปที่ 10 ผังบริเวณ 02 

 
  9.  การออกแบบรูปแบบของอาคาร 
ออกแบบตามความตองการจากแบบสอบถาม 
รูปแบบของอาคารและภายในอาคารเปนแบบไทย
รวมสมัย และพ้ืนที่สวนเปนรูปแบบสวนไทยและ
สวนเพ่ือการออกกําลังกาย  ซึ่ งมีลักษณะของ
อาคารแสดงใหเห็นในรูปดานดังรูปที่ 11-14  
 

 
รูปที่ 11 รูปดานโครงการ 01 

  
รูปท่ี 12 รูปดานโครงการ 02 

 
รูปท่ี 13 รูปดานโครงการ 03 

 
รูปท่ี 14 รูปดานโครงการ 04 

 
 10. คาใชจายของโครงการ เปนโครงการ
ที่พักอาศัยแบบใหเชา เจาของโครงการเปนเอกชน 
มีผูพักอาศัยจํานวน 60 คน มีคาใชจาย ดังนี้ ราคา
ที่ดิน 3,325,000 บาท ตอขนาดพ้ืนท่ี 10,000 
ตารางเมตร ราคาคากอสราง 120,032,000 บาท 
สามารถคืนทุนไดในระยะเวลา 5 ป โดยเก็บ
คาใชจายกับผูพักอาศัย 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบ
ที่พักอาศัยเดี่ยว ราคาคาเชา 42,000 บาท/คน/
เดือน 2. รูปแบบอาคารท่ีพักอาศัยรวม ราคาคา
เชา 30,000 บาท/คน/เดือน  
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สรุปและอภิปรายผล 
 โครงการที่พักอาศัยที่สรางปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสูงอายุที่มีครอบครัวในกรุงเทพฯเพ่ือสุข
ภาวะท่ีดีทั้ง 4 ดานดวยรูปแบบ CO-HOUSING ได
ออกแบบตามความตองการและพฤติกรรมของผูสูง 
อายุจากแบบสอบถามท่ีจัดทําขึ้น และใชหลักการ 
ออกแบบการพัฒนาการออกแบบบานพักอาศัย
สําหรับผูสูงอายุและหลักการออกแบบสําหรับคน
ทุกวัย เพ่ือกอใหเกิดพ้ืนที่ที่สรางการปฏิสัมพันธ
และสรางสุขภาวะท่ีดีทั้ง 4 ดานแกผูพักอาศัยได 
โดยออกแบบโครงการดวยรูปแบบ CO-HOUSING 
ซึ่งแบงพ้ืนที่การใชงานเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ 1. 
พ้ืนที่สาธารณะ เปนพ้ืนที่ที่บุคลภายนอกเขามาใช
งานภายในโครงการได ประกอบไปดวย พ้ืนที่
ทํางาน คือ CAFE และพ้ืนที่ปลูกผัก พ้ืนที่การ
พยาบาลเบ้ืองตน และพ้ืนที่แลกเปล่ียนความรู  2. 
พ้ืนที่สวนพักอาศัย เปนพ้ืนที่พักอาศัยของบุคคล
ภายในโครงการเทาน้ัน ประกอบไปดวย พ้ืนที่สวน
พักอาศัย แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ แบบท่ี 1 
บานเดี่ยว มีจํานวนทั้งสิ้น 7 อาคาร และแบบที่ 2 
อาคารพักอาศัยรวม จํานวน 3 อาคาร มีจํานวน
หองพักท้ังสิน 18 หอง พ้ืนที่ครัวกลาง พ้ืนที่ซักลาง
สวนกลาง อยูบริเวณกลางของพื้นที่สวนพักอาศัย 
และพ้ืนที่สวนอยูบริเวณกลางของโครงการ เพ่ือ
การเขาถึงที่งายและสะดวกตอการทํากิจกรรม 
จากการวิเคราะหและออกแบบโครงการ โดยอาศัย
รูปแบบของ CO-HOUSING ที่มีพ้ืนที่สวนกลางใน
การทํากิจกรรมรวม จะทําใหผูพักอาศัยไดพบปะ
พูดคุยสงผลใหเกิดการปฏิสัมพันธและมีสุขภาวะท่ี
ดีทั้ง 4 ดานได เนื่องจากผูพักอาศัยไดทํากิจกรรม
รวมกันทั้งกิจกรรมท่ีเปนงานอดิเรก และกิจกรรม
เสริม ไดพบปะพูดคุยสงผลใหสุขภาพจิตและสังคม
ดี ไดออกกําลังกายและมีการพยาบาลเบื้องตนเม่ือ
ฉุกเฉิน สงผลใหสุขภาพกายดี ไดทําอาชีพหรือ
แลกเปล่ียนความรู สงผลใหสุขภาพสติปญญาดี 
ดังนั้นสมมติฐานที่วา Co-Housing ที่มีพ้ืนท่ี
สวนกลางในการทํากิจกรรมรวมกันจะสามารถ
สรางการปฏิสัมพันธระหวางผูสู งอายุภายใน

โครงการและสามารถสรางสุขภาวะที่ดีทั้ ง 4 
ประการได นั้นเปนจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
โครงการท่ีพักอาศัยที่สรางปฏิสัมพันธระหวาง
ผูสูงอายุที่มีครอบครัวในกรุงเทพฯเพ่ือสุขภาวะที่ดี
ทั้ง 4 ดานดวยรูปแบบ CO-HOUSING เปนผลจาก
การศึกษาในระยะเวลา 3 เดือนถือเปนการ
เสนอแนะการออกแบบ คาดวาหากสัมฤทธิ์ผลจะ
เปนโครงการตนแบบท่ีสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุข
ภาวะท่ีดีทั้ง 4 ดานได และสรางการตระหนักถึง
ความสําคัญของผูสูงอายุที่มีความสามารถและ
บทบาทในการชวยขับเคลื่อนประเทศชาติไดอยาง
ยั่งยืน รวมไปถึงลดภาระคาใชจายของรัฐบาลใน
การรักษาสุขภาพของผูสูงอายุไดอีกดวย 
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