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แนวทางการออกแบบพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อม
ศุภวัฒน์ ปรางค์ถาวร1, ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ
สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่
มีปัญหาในการดำเนินชีวิต และต้องการการดูแลเป็นอย่างมากคือผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพบมาก
ขึ้นในอนาคต เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแ ลผู้ป ่ว ยอย่า งเหมาะสม โดยสภาพแวดล้อ มปกติท ี่ผ ู้ป ่ว ยต้อ งใช้ช ีว ิต อยู่อ าจนำมาซึ่งการพลัด หลง การเกิด
อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยโดยที่ไม่มีใครทราบ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวคิด และหลักการออกแบบที่เหมาะสม สำหรับ ผู้สูงอายุ
ความจำเสื่อ มทั้งทางด้านร่างกาย และจิต ใจ เพื่อ นำมาใช้ในการออกแบบพื้น ที่ใช้ช ีวิต ประจำวัน ของผู้ส ูงอายุ
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
60ปีข ึ้น ไปมีอ าการความจำเสื่อ ม และจากการ
คาดการณ์ของสำนักสถิติแห่งชาตินั้น คาดการณ์ว่า
ในอนาคตจะมีจำนวนผู้สูงอายุความจำเสื่อมเพิ่มมาก
ขึ้น จึง เกิด เป็น โครงการศึก ษาหาแนวทางการ
ออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับการ
อยู่อ าศัย ของผู้ส ูง อายุค วามจำเสื่อ ม ที่พ วกเขา
สามารถใช้ชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุข และมี
ความปลอดภัยได้
เนื่อ งจากโรคนี้ย ังไม่ส ามารถที่จ ะรัก ษาให้
หายขาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแ ลผู้ป ่ว ยอย่า งเหมาะสม โดยสถาปัต ยกรรม
และสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยต้องใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
ถูก ออกแบบมาให้ส ำหรับ คนปกติ ไม่ว ่า เรื่อ งการ
จัดรูปแบบตัวอาคาร หรือการจัดการสภาพแวดล้อม
ซึ่งอาจนำมาซึ่งการพลัดหลง การเกิดอุบัติเหตุ หรือ
เจ็บป่วย โดยที่ไม่มีใครทราบ
ดัง นั้น การมีห ลัก การออกแบบพื้น ที่ท ี่
เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อม ทั้งทางด้าน
ร่างกาย และจิต ใจน่าจะทำให้เกิด คุณ ภาพชีวิต ที่ด ี
สำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อมได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาข้อ มูล การออกแบบสถาปัต ยกรรม
สำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อม

2. เพื่อ ศึก ษาถึง หลัก การออกแบบพื้น ที่ว ่า งที่ม ี
คุณ ภาพ ให้ต อบสนองกับ การใช้ง านของผูส้ ูง อายุ
ความจำเสื่อม
3. เพื่อ ศึก ษาข้อ มูล ด้านการออกแบบที่รองรับ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ความจำ และอารมณ์
ของผู้สูงอายุความจำเสื่อม
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุความจำเสื่อม
ระเบียบวิธีวิจัย
1.ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1ศึก ษา และรวบรวมข้อ มูล เกี่ย วกับ ผู้ป ่ว ย
สูงอายุที่มีภาวะความจำเสื่อมและพฤติกรรมต่างๆ
1.2 ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุ
2.การวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อ มูล จากศึก ษามาวิเ คราะห์ร ่ว มกับ
แนวคิด การสร้า งพื้น ที่ป ิด ล้อ ม(enclosed space)
เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุความจำเสื่อม
3. นำเสนอแนวทางการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุความจำเสื่อม
ผู้ว ิจ ัย สรุป ผลการวิเคราะห์ และนำเสนอ
แนวทางการออกแบบคือ
3.1 เสนอแนะแนวทางในการจัดวางตัวอาคารที่
เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุความจำเสื่อม
3.2 เสนอแนะแนวทางออกแบบสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุความจำเสื่อม
โดยยึดหลักการของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 233 -

การประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๓
The Third FIT SSRU Conference 2020

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข ้อ ในมูล ด้า นต่า งๆของ
ผู้ส ูง อายุค วามจำเสื่อ มทั้ง พฤติก รรม และความ
ต้องการการใช้พื้นที่ พอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. อาการของโรคความจำเสื่อม
โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3ระยะ ดังนี้
1.1 ภาวะความจำเสื่อมเล็กน้อย ผู้ป ่วยจะ
หลงลืม โดยเฉพาะเรื่อ งที่พ ึ่งเกิด ขึ้น เช่น จำไม่ได้ว่า
ตนเองวางของไว้ที่ใด ไม่สามารถจำสถานที่ที่คุ้นเคย
ได้ ไม่ค ่อ ยมรสมาธิ แต่ย ังสามารถอยู่ค นเดีย วและ
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
มัก จะเดิน พ ลัด หลงทาง มีบ ุค ลิก ภาพ ต่า งๆที่
เปลี่ยนไปเดินช้า เริ่มเคลื่อนไหวช้า ไม่สามารถที่จะ
ช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
2. แนวทางในการจัดวางอาคารที่เหมาะสมกับการ
ใช้ชีวิตของผู้สูงอายุความจำเสื่อม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยความจำ
เสื่อมพบว่า อาการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือสภาวะการ
สูญ เสีย ความทรงจำทำให้เกิด การพลัด หลง และ
เคลื่อ นตัวช้า ดังนั้น การออกแบบอาคาร หรือ กลุ่ม

อาคารที่รองรับ คนกลุ่มนี้น ั้น ควรจะมีลักษณะของ
การวางตัวอาคารในรูปแบบพื้นที่ปิดล้อม(enclosed
space) จากการศึกษาพบว่ามีวิธีการจัดวางอาคารใน
รูปแบบพื้นที่ปิดล้อมในแบบต่างๆดังนี้ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงรูปแบบการจัดวางพื้นที่แบบปิดล้อม

ผลจากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพในการออกแบบรูปแบบของอาคาร และการ
ออกแบบพื้นที่ปิดล้อม(enclosed space) ทางผู้วิจัย
มีการทดลองสร้างรูปแบบของพื้นที่ปิดล้อมออกมา
ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อหาความเหมาะสมที่สุดใน
การออกแบบพื้นที่ปิดล้อมเพื่อผู้สูงอายุความจำเสื่อม
ดังนี้ (รูปที่ 2)
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Building

circulation

open space

1.

2.

รูปที่ 3 แสดงรูปแบบพื้นที่ปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพ จากการ
ทดลองสร้างพื้นที่ปิดล้อมในรูปแบบต่างๆ

3.

4.

5.

รูปที่ 2 แสดงการทดลองสร้างพื้นที่ปิดล้อมในรูปแบบต่างๆ

จากการทดลองสร้างพื้นที่ปิดล้อมพบว่าการ
วางกลุ่มอาคารต่างๆโอบล้อมพื้นที่ส่วนกลางนั้น ง่าย
ต่อ การดูแ ลผู้ส ูง อายุค วามจำเสื่อ ม ง่า ยต่อ ความ
เข้า ใจในการใช้พ ื้น ที่ ลดการเกิด อุบ ัต ิเ หตุ หรือ
สามารถสังเกตการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางที่เป็น central court yard สามารถปรับ
ใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนมาใช้ประโยชน์ได้
อย่า งเต็ม ที่ และเกิด เป็น พื้น ที่ก ิจ กรรมการพบปะ
พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ป่วยได้ (รูปที่ 3)

3. รูปแบบทางสัญจรต่างๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ความจำเสื่อม
จากศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการในเรื่อง
ของทางเดิน ที่เหมาะสมกับ ผู้ป ่ว ยสูง อายุค วามจำ
เสื่อ ม จะทำให้ก ารใช้ช ีวิต ประจำวัน ของผู้ป ่ว ยง่าย
ยิ่ง ขึ้น ในการจดจำ ไม่ห ลงทาง ซึ่ง จากการศึก ษา
พบว่า มีว ิธ ีจ ัด การออกแบบทางสัญ จรที่เหมาะสม
ทั้งหมด 5 วิธีด้วยกันดังนี้ (รูปที่ 4)

1.

2.
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3.

4.

รูปที่ 5 การวางตัวอาคารสร้างแกนทางสัญจรของผู้สูงอายุ
ความจำเสื่อมไม่ให้หลงทาง
5.

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงรูปแบบจัดทางสัญจรของผู้ป่วย
สูงอายุความจำเสื่อม

4. การออกแบบจัด วางอาคาร และภูม ิท ัศ น์ท ี่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุความจำเสื่อม
ในการออกแบบพื้น ที่ว ่างให้ต อบสนองต่อ
การใช้งานควรต้อ งกำหนดการวางตำแหน่งอาคาร
และทางสัญ จรให้ม ีแ นวที่ช ัด เจน ไม่ม ีท างให้เลือ ก
มากนัก เพื่อช่วยในการควบคุมทิศทาง และเป็นจุด
นำสายตาการสัญจรของผู้สูงอายุความจำเสื่อม เพื่อ
ป้องกันการเดินหลงทาง หรือใช้เรื่องการจัดภูมิทัศน์
(landscape) ในแบบต่างๆช่วยควบคุม ทิศ ทางการ
สัญจรของผู้สูงอายุความจำเสื่อม (รูปที่ 5-6)

รูปที่ 6 การจัดภูมิทัศน์เพื่อกำหนดแนวทางการสัญจร
เพื่อให้ผู้สูงอายุความจำเสื่อมไม่หลงทาง
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5. ข้อกำหนดในการออกแบบพื้นที่ให้ตอบสนองกับ
การใช้งานของผู้สูงอายุความจำเสื่อม
5.1 การออกแบบพื้นที่ใช้งาน (Space) ที่เหมาะสม
สำหรับ ผู้ป ่ว ยสูง อายุต ้อ งมีค วามปลอดภัย และมี
ความเป็นส่วนตัว รองรับกับรูปแบบกิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจำวันได้ (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 พื้นที่อยู่อาศัยต้องมีความปลอดภัยและมีพื้นที่ที่มี
ความเป็นส่วนตัว

5.2 มีพ ื้น ที่พ บปะพูด คุย ระว่า งทางเดิน และตัว
อาคารมีช่องเปิดที่สามารถจะมองเห็นกิจกรรมต่างๆ
เพื่อ ความปลอดภัย และเสร้างปฎิส ัม พัน ธ์ระหว่าง
พื้นที่ได้ (รูปที่ 8)

รูปที่ 9 ใช้หลักการออกแบบแบบ universal design มา
ช่วยเพิ่มคความสะดวก และปลอดภัย

5.4 ออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำ
กิจกรรมส่วนกลาง เพื่อให้ผู้สูงอายุความจำเสื่อมได้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน และออกแบบพื้นที่ภายในอาคารให้
เชื่อ มต่อ กับ พื้น ที่ภ ายนอกอาคาร เพื่อ ให้ผ ู้ป ่ว ยลด
ความเครียด และได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ (รูปที่ 1011)

รูปที่ 10 แสดงพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาคาร
รูปที่ 8 แสดงรูปแบบพื้นที่ทางเดินแบบต่างๆ ที่สร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันได้

5.3 ต้องมีการใช้หลักการออกแบบแบบ universal
design ในการออกแบบ มีราวจับเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ
ความจำเสื่อ มเพื่อ ง่า ยต่อ การเดิน ภายในโครงการ
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีพ ื้นที่นั่งพักระหว่าง
ทางเพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุความจำเสื่อมได้ใช้งานหาก
ระยะทางที่ไกลภายในโครงการ (รูปที่ 9)

รูปที่ 11 ออกแบบให้มีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนภายนอก

5.4 การออกแบบพื้น ที่ห ้อ งพัก นั้น จะต้อ งมีค วาม
ปลอดภัยกับตัวผู้สูงอายุ ดังนั้นการมีระเบียงอาจทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สูงอายุความจำเสื่อมได้ จึงควร
ทดแทนด้วยการใช้หน้าต่างขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ป่วย
สูงอายุได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแทน (รูปที่ 12)
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รูปที่ 12 ใช้หน้าต่างขนาดใหญ่ เพิ่มมุมมอง และใกล้ชิด
ธรรมชาติ แทนระเบียงซึ่งอันตราย

5.5 ออกแบบนี่นั่งพักสำหรับผู้สูงอายุความจำเสื่อม
ให้ได้ใกล้ช ิด และสัม ผัส กับ ธรรมชาติได้ง่าย โดยมี
การออกแบบให้ม ีไม้พ ุ่ม หรือ ไม้ด อกที่อ ยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับม้านั่ง (รูปที่ 13)

รูป 13 การออกแบบกระถางต้นไม้ในระดับสายตา ใกล้ชิด
ผู้สูงอายุความจำเสื่อม

สรุป และอภิปรายผล
จากการที่ผ ู้ว ิจ ัย ได้ท ดลองหาแนวทางการ
ออกแบบเพื่อตอบรับพฤติกรรม และลักษณะการใช้
ชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุความจำเสื่อม ทำให้ได้แนวทาง
ออกแบบการจัด วางอาคาร และสภาพแวดล้อ มที่
เป็น แนวทางให้น ำไปใช้ในการออกแบบพื้น ที่เพื่อ
ผู้สูงอายุความจำเสื่อมดังนี้ (1) ระบบการออกแบบ
พื้น ที่ป ิด ล้อ ม(Enclosed Space)ในการสร้า งความ
จดจำ ป้อ งกัน การพลัด หลงของผู้ส ูง อายุค วามจำ
เสื่อ ม (2) การออกแบบพื้น ที่ท ี่ด ีส ำหรับ ผู้ส ูง อายุ
ความจำเสื่อม โดยอาศัยหลักการออกแบบที่ตอบรับ
พฤติก รรม และหลัก การออกแบบเพื่อ คนทั้ง มวล
เพื่อ สร้างให้เกิด ประสิท ธิภ าพในการใช้พ ื้น ที่ สร้าง

ความปลอดภัย สร้างปฏิสัมพันธ์ และทำให้ผู้สูงอายุ
ความจำเสื่อมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือน
คนอื่นทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
ซึ่งหากมีการศึกษา และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ถึงรูปแบบพื้นที่ใช้สอยอื่นที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยี
ใหม่ในการก่อ สร้า ง ก็น ่า ที่จ ะนำไปต่อ ยอดในการ
สร้างโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุความจำเสื่อมที่
มีประสิทธิภาพดีได้ในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
Sarkissian W. and Stenberg B. (2013),
Guidelines for Planning for Older People
in Public Open Space., ABN 34525 418 061
PO Box 20117 Nimbin NSW 2480 Australia,
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