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บทคัดย่อ

 กำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร  

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี ประชำกรที่ใช้ใน 

กำรศึกษำครั้งน้ี ได้แก่ (1) ผู้น�ำชุมชน ประกอบด้วย ประธำนแขวง ประธำนชุมชน/ผู้แทนในเขตธนบุรี  

กรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน 7 แขวง 44 ชุมชน (2) ผู้สูงอำยุในชุมชน (3) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนผู้สูงอำยุจำกหน่วยงำนที่

เกีย่วข้องและผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรก่อสร้ำง ได้แก่ สถำปนกิ วศิวกร เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู ดังนี้ 

(1) ประเด็นที่ใช้ในกำรสนทนำ (2) แบบส�ำรวจกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ  

(3) แบบประเมนิควำมพงึพอใจ/ควำมเหมำะสมทีม่ต่ีออำรยสถำปัตย์กำรด�ำเนนิกำรวจัิยและกำรพัฒนำ มดัีงนี้ 

(1) ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ส�ำหรับผู้สูงอำยุ มีขั้นตอนดังนี้ 1.1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 1.2 จัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group) (2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำอำรยสถำปัตย ์

เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร” มีขั้นตอนดังนี้ 2.1 ชี้แจง ท�ำควำม

เข้ำใจเก่ียวกับโครงกำรวิจัย 2.2 บรรยำยให้ควำมรู้ 2.3 ส�ำรวจควำมต้องกำร 2.4 เลือกสถำนที่ด�ำเนินกำร

พฒันำ (3) ประสำนเจ้ำของ/ผูด้แูลพืน้ที ่(4) กำรพฒันำอำรยสถำปัตย์ส�ำหรับผู้สูงอำยุ มขีัน้ตอนดังนี ้4.1 ผู้วจัิย 

และสถำปนิกร่วมกับประธำนชุมชน/ผู้แทนลงพื้นท่ีภำคสนำม 4.2 ผู้วิจัยและสถำปนิกออกแบบ 4.3 ด�ำเนิน 

กำรพฒันำ (5) ศกึษำควำมพงึพอใจ/ควำมเหมำะสม และท�ำกำรวเิครำะห์ข้อมลู ดงันี ้ข้อมลูเชงิปรมิำณวเิครำะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ได้แก่ (1) ควำมถี่และร้อยละ (2) คำ่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนข้อมูล 

เชิงคุณภำพวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis and Synthesis)  

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ มีกำรด�ำเนินกำร 7 ขั้น 

ดังนี้ 1. ขั้นให้ควำมรู้ 2. ขั้นศึกษำควำมต้องกำรของชุมชน 3. ขั้นประเมินควำมเป็นไปได้ 4. ขั้นกำรขออนุญำต 

และประสำนเจ้ำของ/ผู้ดูแลสถำนที่ 5. ขั้นออกแบบ 6. ขั้นด�ำเนินกำร 7. ขั้นกำรประเมิน ผลกำรศึกษำ 

พบว่ำส่วนมำกต้องกำรพัฒนำห้องน�้ำ โดยกำรสนับสนุนงบประมำณ เครื่องสุขภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ด�ำเนินกำร 
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ตำมหลักอำรยสถำปัตย์ 6 ประกำร คือ 1) ทุกคนใช้ได้ เท่ำเทียมกัน (Equitable Use) 2) ใช้งำนง่ำย  

(Simple and Intuitive Use) 3) กำรสื่อควำมหมำยเข้ำใจง่ำย (Perceptible) 4) กำรออกแบบท่ีเผ่ือกำร

ใช้งำนที่ผิดพลำดได้ (Tolerance for Error) 5) ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort) 6) ขนำดและพื้นที่ 

เหมำะสมกับกำรเขำ้ถึงและใช้งำน (Size and Space for Approach) ในพื้นที่ 7 แขวง คือ (1) แขวงตลำดพลู  

ชุมชนวัดกันตทำรำรำม (2) แขวงบำงยี่เรือ ชุมชนตำกสินสัมพันธ์ (3) แขวงดำวคะนอง ชุมชนวัดดำวคะนอง  

(4) แขวงหริญัรจีู ชุมชนวดับำงไส้ไก่ (5) แขวงบุคคโล ชมุชนวดักระจบัพนิจิ (6) แขวงส�ำเหร่ ชมุชนวดับำงน�ำ้ชน 

(7) แขวงวัดกัลยำณ์ ได้แก่ ชุมชนวัดบุปผำรำม ชุมชนโรงครำม ซึ่งด�ำเนินกำรพัฒนำทำงเดิน มีควำมพึงพอใจ

ต่อกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ โดยภำพรวมในระดับมำก (X = 4.00)

ค�าส�าคัญ : อำรยสถำปัตย์ ผู้สูงอำยุ เขตธนบุรี
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Abstract

 The purpose of this research was to develop the universal design for the elders’ 

quality of life in communities in Thon Buri district, Bangkok. The population in this study 

consisted of 1) community leaders including subdistrict presidents and community  

presidents or representatives of 44 communities from seven subdistricts in Thon Buri  

district, Bangkok, 2) elders in the communities, and 3) experts in the field of elderly  

from related organizations and construction experts (architects and engineers). The data 

collection instruments were 1) discussion issues, 2) survey form for the development of 

universal design for the elders’ quality of life improvement, and 3) evaluation form for  

the satisfaction/suitability on the universal design. Data collection and the development  

process were as follows: 1) the study of universal design development for the elders  

comprised of (1.1) studying related documents and research and (1.2) conducting a focus  

group; 2) organizing a workshop on the topic of “Development of Universal Design for 

the Elders’ Quality of Life Improvement in Communities in Thon Buri District, Bangkok”  

according the following steps: (2.1) clarifying the research project, (2.2) lecturing, (2.3) analyzing 

needs, and (2.4) selecting places for the development; 3) coordinating with the landlord;  

4) developing universal design for the elders as follows: (4.1) the researchers, architects, including 

the community presidents or representatives conducted a fieldwork, (4.2) the researchers 

and architects developed the design and 4.3 the development process was conducted; 
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and 5) investigating the satisfaction/suitability. For data analysis, quantitative data were  

analyzed for frequency, percentage, mean and standard deviation using a data analysis  

program while qualitative data were analyzed using content analysis and synthesis method. 

The result revealed that the development of universal design for the elders’ quality of  

life development comprised of seven steps: 1) lecturing, 2) analyzing needs, 3) evaluating 

possibility, 4) asking for permission and coordinating with the landlord, 5) designing,  

6) conducting the development process, and 7) evaluating. The results revealed that 

the development of the bathrooms was highly needed. The budget, sanitary ware, and  

construction materials were supported based on the six principles of universal design:  

1) equitable use, 2) simple and intuitive use, 3) perceptible information, 4) tolerance for 

error, 5) low physical effort, and 6) size and space for approach. The development process 

was conducted in seven subdistricts, which were 1) Wat Kanta Tararam community in Talat  

Phlu subdistrict, 2) Taksin Sampan community in Bang Yi Ruea subdistrict, 3) Wat Dao  

Khanong community in Dao Khanong subdistrict, 4) Wat Bang Sai Gai community in Hiran 

Ruchi subdistrict, 5) Wat Krajab Pinit community in Bukkhalo subdistrict, 6) Wat Bang Num 

Chon community in Sum Rae subdistrict, and 7) Wat Buppharam community and Rong 

Kram community in Wat Kanlaya subdistrict where the paths were developed. The overall  

satisfaction towards the development of universal design was high (X = 4.00).

Keywords: universal design, elders, Thon Buri district

พรศิริ กองนวล
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บทน�า

 โครงสร้ำงประชำกรของประเทศไทยมีกำรเปล่ียนแปลงและมีแนวโน้มเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging 

Society) บำงแหล่งข้อมูลได้มีกำรระบุว่ำประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอำยุแล้วในปี พ.ศ. 2548 เนื่องด้วยข้อมูล

ประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปมีจ�ำนวน 10.4% และพยำกรณ์ว่ำปี พ.ศ. 2571 เพิ่มเป็น 23.5% ซึ่งย่อมส่งผล

ต่ออัตรำคนวัยท�ำงำนผลผลิตโดยรวม และรำยได้ของประเทศ และอำจก่อให้เกิดปัญหำเศรษฐกิจ สังคมขึ้น  

จึงควรทีจ่ะต้องมกีำรเตรยีมควำมพร้อมเพือ่รองรบัสภำวกำรณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ เช่น ด้ำนสำธำรณสขุ ด้ำนกำรศกึษำ 

ด้ำนสวัสดิกำรและอื่น ๆ (รำชวิทยำลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย, 2556)

 “ผู้สูงอำยุ” องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations, UN) ใช้ค�ำภำษำอังกฤษว่ำ Older Person or 

Elderly Person และให้ควำมหมำยค�ำว่ำ “ผู้สูงอำยุ” คือ ประชำกรทั้งเพศชำยและเพศหญิงที่มีอำยุมำกกว่ำ 

60 ปีขึ้นไป ส่วนองค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization, WHO) ยังไม่ได้นิยำม เนื่องด้วยประเทศ

ต่ำง ๆ  มีกำรนิยำมต่ำงกัน ทั้งบริบททำงสังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภำพรำ่งกำย (Functional 

Markers) ส�ำหรับประเทศไทย “ผู้สูงอำยุ” ตำมพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 หมำยควำมว่ำ บุคคล 

ซึ่งมีอำยุเกินกว่ำหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชำติไทย พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542  

ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ คนแก่ คือ มีอำยุมำก หรืออยู่ในวัยชรำ และให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ชรำ คือ  

แก่ด้วยอำยุ ช�ำรุดทรุดโทรม นอกจำกนั้น ยังมีกำรเรียกผู้สูงอำยุว่ำ รำษฎรอำวุโส (Senior Citizen) ผู้สูงอำยุ

เป็นประชำกรซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว กล่ำวคือ เป็นแหล่งควำมรู้ ควำมช�ำนำญที่มีคุณค่ำ เป็นผู้ทรงไว ้

ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และเป็นสำยใยแห่งครอบครัว เชื่อมต่อระหว่ำงบุคคลในช่วงวัยต่ำง ๆ แต่ขณะ

เดียวกัน มีปัญหำในดำ้นสุขภำพ อนำมัย ปัญหำด้ำนสังคม และด้ำนเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้นกว่ำวัยอื่น ๆ ปัญหำ 

ด้ำนสุขภำพ เกิดเน่ืองจำกเป็นวัยชรำ เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่ำง ๆ เสื่อมลงตำมธรรมชำติ ท�ำให้เกิดโรค 

กำรเสื่อมของอวัยวะต่ำง ๆ เกิดภำวะสมรรถภำพทดถอย ไร้แรงงำน หรือไร้สมรรถภำพ (Disability) เช่น  

โรคกระดูกเสื่อม โรคข้อเสื่อมหรือควำมจ�ำ สติปัญญำเส่ือมถอย สับสนง่ำย เกิดกำรทรงตัวไม่ดี เชื่องช้ำ  

ล้มได้ง่ำย กระดูกหักง่ำย เกิดโรคขำดอำหำรได้ง่ำยจำกกำรเสื่อมสภำพของเหงือกและฟัน รวมทั้งภูมิต้ำนทำน

คุ้มกันโรคลดลง มีกำรติดเชื้อได้ง่ำย และมักเป็นกำรติดเชื้อรุนแรง มีโอกำสเกิดโรคมะเร็งสูงกว่ำวัยอื่น  

ต้องได้รับกำรดูแลช่วยเหลือจำกบุคคลอื่น (พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2560)

 จำกแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 มีปรัชญำ คือ (1) กำรสร้ำงหลักประกัน 

ในวัยสูงอำยุเป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่สังคม (2) ผู้สูงอำยุมีคุณค่ำและศักยภำพ สมควรได้รับ

กำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม (3) ผู้สูงอำยุมีศักดิ์ศรีและสมควรด�ำรงชีวิต 

อยู่ในชุมชนของตนได้อย่ำงมีคุณภำพท่ีสมเหตุสมผล และสมวัย (4) ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกำส 

หรือเป็นภำระต่อสังคมและถึงแม้ผู้สูงอำยุจ�ำนวนหนึ่งจะประสบควำมทุกข์ยำก และต้องกำรกำรเกื้อกูล 

จำกสังคมและรัฐ แต่ก็เป็นเพียงบำงช่วงเวลำของวัยสูงอำยุเท่ำนั้น ได้กำรก�ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ไว้ว่ำ  

“ผู้สูงอำยุเป็นหลักชัยของสังคม” โดยประชำกรผู้สูงอำยุที่มีสถำนภำพดี (สุขภำพ ดีทั้งกำยและจิต ครอบครัว

อบอุ่น มีสังคมที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิกำรและกำรบริกำรที่เหมำะสมอยู่อย่ำงมีคุณค่ำมีศักดิ์ศรี 
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พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมมีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลและข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่อง) และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริม 

ผู้สูงอำยุมำตรกำรที่ 6 มำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุมีท่ีอยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะ

สมและปลอดภัย (กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ, 2560) จะเห็นว่ำ ทุกภำคส่วนให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลผู้สูงอำยุใน 

ทกุ ๆ  ด้ำน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึต้องกำรทีจ่ะพฒันำอำรยสถำปตัย์ ในจดุทีเ่ป็นศนูย์รวมของผูส้งูอำยุและคนทกุวยัใน 

กำรท�ำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน อำทิ วัด โบสถ์ ในพื้นที่เขตธนบุรีซึ่งแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 7 แขวง  

ได้แก่ วดักลัยำณ์ หริญัรจู ีบำงยีเ่รอื บุคคโล ตลำดพล ูดำวคะนอง และส�ำเหร่ โดยมจี�ำนวนประชำกร 109,482 คน 

เป็นผู้สูงอำยุจ�ำนวน 10,462 คน คิดเป็นร้อยละ 9.56 ของประชำกรทั้งหมดเพื่อให้ได้รับควำมเสมอภำค 

โดยทั่วถึงกันทุกกลุ่มวัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อพัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร

วิธีด�าเนินการ

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีรำยละเอียดดังนี้ 

 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำควำมต้องกำรกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของ 

ผู้สูงอำยุได้แก่ ประธำนชุมชน/ผู้แทนในเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน 7 แขวง 44 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน 

รวม 44 คน

 2. ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู ้สูงอำย ุ

ประกอบด้วย

  2.1 ผู้น�ำชุมชน ได้แก่ ประธำนแขวง และประธำนชุมชนที่ได้รับกำรคัดเลือกในกำรด�ำเนินกำร

พัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ จ�ำนวน 8 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนวัดกันตทำรำรำม 

2) ชุมชนวัดกระจับพินิจ 3) ชุมชนวัดบำงน�้ำชน 4) ชุมชนวัดดำวคะนอง 5) ชุมชนวัดหิรัญรูจี 6) ชุมชน 

ตำกสินสัมพันธ์ 7) ชุมชนวัดบุปผำรำม 8) ชุมชนโรงครำม

  2.2 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนผู้สูงอำยุ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กรมส่งเสริม

และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ส�ำนักงำนขตธนบุรี  

นักวิชำกำรผู้สูงอำยุ จ�ำนวน 5 คน 

  2.3 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรก่อสร้ำง ได้แก่ สถำปนิก วิศวกร จ�ำนวน 2 คน

 3. กลุ่มที่ใช้ศึกษำควำมพึงพอใจ/ควำมเหมำะสมท่ีมีต่ออำรยสถำปัตย์พัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูง

อำยุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน ผู้สูงอำยุในชุมชนที่ใช้บริกำร และบุคคลทั่วไปใน 

เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ จ�ำแนกตำมแขวงจ�ำนวน 7 แขวงทีเ่ป็นพืน้ทีด่�ำเนนิกำร จ�ำนวน 238 คน ได้มำแบบเจำะจง 

ดังแสดงในตำรำงที่ 1

พรศิริ กองนวล
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ตารางที่ 1 แสดงประชำกรที่ศึกษำควำมพึงพอใจ/ควำมเหมำะสมที่มีต่ออำรยสถำปัตย์และควำมเหมำะสม 

  ของกำรใช้งำนของผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร

แขวง ชุมชน กรรมการชุมชน (คน) ผู้สูงอายุ (คน) ประชาชนทั่วไป (คน) รวม

แขวงตลำดพลู วัดกันตทำรำรำม 4 14 12 30

แขวงบำงยี่เรือ  ตำกสินสัมพันธ์ 5 16 9 30

แขวงดำวคะนอง วัดดำวคะนอง 5 10 13 28

แขวงหิรัญรูจี วัดบำงไส้ไก่ 5 12 13 30

แขวงบุคคโล วัดกระจับพินิจ 5 11 14 30

แขวงส�ำเหร่ วัดบำงน�้ำชน 5 12 13 30

แขวงวัดกัลยำณ์ วัดบุปผำรำม 5 16 9 30

โรงครำม 4 13 13 30

รวม 38 104 96 238

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม

  2. แบบส�ำรวจกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์

  3. แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ตำมควำมเหมำะสมต่ออำรยสถำปัตย์

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรพัฒนำ ดังนี้

  1. กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ส�ำหรับผู้สูงอำยุ

   1.1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นเอกสำรวิชำกำรและกึ่งวิชำกำร 

   1.2 จัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับ 

“แนวทำงกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ที่เหมำะสมส�ำหรับผู้สูงอำยุ” 

  2. จัดประชมุเชงิปฏบิตักิำร “กำรพฒันำอำรยสถำปัตย์เพ่ือพัฒนำคณุภำพชวีติของผู้สูงอำยใุนชมุชน 

เขตธนบรุ ีกรงุเทพมหำนคร” ผูเ้ข้ำร่วมประชมุ ได้แก่ ประธำนแขวง ประธำนชมุชนในเขตธนบรุ ีกรงุเทพมหำนคร 

รำยละเอียดดังนี้

   2.1 ชีแ้จง ท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัโครงกำรวจิยักำรพฒันำอำรยสถำปัตย์เพือ่พฒันำคณุภำพชวีติ 

ของผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร

   2.2 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอำรยสถำปัตย์

   2.3 ส�ำรวจควำมต้องกำรพฒันำจำกประธำนชมุชนทัง้ 44 ชมุชน โดยใช้แบบส�ำรวจกำรพฒันำ

อำรยสถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร เป็นเครื่องมือ 
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   2.4 เลือกสถำนที่ด�ำเนินกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มตำมแขวงใน 

เขตธนบุรี ประธำนแขวงท�ำหน้ำที่ประธำนด�ำเนินกำรคัดเลือกสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสมควำมจ�ำเป็นและ 

ค�ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยแก่คนในชุมชนมำกที่สุดแขวงละ 3 แห่ง

  3. ประสำนเจ้ำของ/ผู้ดูแลพื้นที่มีขั้นตอนดังนี้

   3.1 จัดท�ำแบบยินยอมให้ด�ำเนินงำนในสถำนที่

   3.2 ประธำนแขวงด�ำเนนิกำรประสำนผู้บริหำร/เจ้ำของ ผู้ดูแลสถำนท่ีพ้ืนท่ีท่ีได้รับกำรคดัเลือก

อันดับ 1 เพื่อขอควำมร่วมมือและยินยอมให้ใช้สถำนที่ตำมผลกำรคัดเลือกของแต่ละแขวง

  4. กำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ส�ำหรับผู้สูงอำยุ โดยมีขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

   4.1 ผู้วิจัยและสถำปนิกร่วมกับประธำนชุมชน/ผู ้แทนลงส�ำรวจภำคสนำมเพื่อประเมิน 

ควำมเป็นไปได้และเก็บรวบรวมข้อมูล

   4.2 ผู้วิจัยและสถำปนิกออกแบบตำมหลักกำรของอำรยสถำปัตย์และควำมเหมำะสมของ 

กำรใช้งำนของผู้สูงอำยุและบริบทของแต่ละชุมชนโดยยึดองค์ประกอบและหลักกำรของกำรออกแบบเพ่ือคน

ทั้งมวล (Universal Design)

   4.3 ด�ำเนินกำรพัฒนำ โดยประธำนแขวงและผู้น�ำชุมชนร่วมกันจัดหำช่ำงผู้รับเหมำในชุมชน

เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำตำมแบบที่ผู้วิจัยและสถำปนิกออกแบบโดยโครงกำรวิจัยสนับสนุนค่ำวัสดุ  

และคำ่แรง ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงสถำนท่ีด�ำเนินกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์และควำมเหมำะสมของกำรใช้งำนของผู้สูงอำยุ 

  ในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร

พรศิริ กองนวล

แขวง ชุมชน สถานที่

แขวงตลำดพลู วัดกันตทำรำรำม วัดกันตทำรำรำม

แขวงบำงยี่เรือ  ตำกสินสัมพันธ์ วัดโพธิ์นิมิตรสถิตมหำสีมำรำม

แขวงดำวคะนอง วัดกลำงดำวคะนอง วัดกลำงดำวคะนอง

แขวงหิรัญรูจี วัดบำงไส้ไก่ พิพิธภัณฑ์และศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนวัดบำงไส้ไก่ 

แขวงบุคคโล สนำมแดง วัดกระจับพินิจ

แขวงส�ำเหร่ วัดบำงน�้ำชน ลำนกีฬำพระรำม 3 

แขวงวัดกัลยำณ์ วัดบุปผำรำม วัดบุปผำรำม

โรงครำม โรงครำม
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   4.4 ผู้วิจัยและสถำปนิกตรวจสอบควำมเหมำะสม ถูกต้อง

  5. ศึกษำควำมพงึพอใจ/ควำมเหมำะสมของผูน้�ำชมุชน ผูส้งูอำย ุและคนทัว่ไปทีม่ต่ีออำรยสถำปัตย์

ผู้สูงอำยุโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ควำมเหมำะสมที่มีต่ออำรยสถำปัตย์ของผู้สูงอำยุที่ผู้วิจัยสรำ้งขึ้น 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้

  1. ข้อมูลเชิงปริมำณวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ได้แก่

   (1) ควำมถี่และร้อยละ

   (2) ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

   เกณฑ์ในกำรแปลผลตำมแนวคิดของเบสท์ (Best, 1977, น. 178-179) โดยพิจำรณำจำก 

ค่ำเฉลี่ย ดังนี้

   1.00 – 1.49 หมำยถึง ควำมเหมำะสม/พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

   1.50 – 2.49 หมำยถึง ควำมเหมำะสม/พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

   2.50 – 3.49 หมำยถึง ควำมเหมำะสม/พึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง

   3.50 – 4.49 หมำยถึง ควำมเหมำะสม/พึงพอใจอยู่ในระดับมำก

   4.50 – 5.00 หมำยถึง ควำมเหมำะสม/พึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด

  2. ข้อมูลเชิงคุณภำพวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis 

and Synthesis)

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

 สรุปผลการวิจัย

 ผลกำรด�ำเนินงำนพัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหำนครมีกำรด�ำเนินกำรพัฒนำห้องน�้ำส�ำหรับผู้สูงอำยุทั้ง 7 แขวง 7 ชุมชน และกำรพัฒนำทำงเดิน 

1 ชุมชน สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงสถำนที่และกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ของผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร

แขวง สถานที่ การพัฒนา อุปกรณ์

แขวงตลำดพลู วัดกันตทำรำรำม ห้องน�้ำผู้สูงอำยุและทำงลำด 1. สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น

2. รำวจับกันลื่นแบบตรง

3. กลอนประตูห้องน�้ำ

4. กริ่งสัญญำณฉุกเฉิน

แขวงบำงยี่เรือ  วัดโพธินิมิตรสถิตมหำสีมำรำม ห้องน�้ำผู้สูงอำยุ 1. สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น

2. รำวจับกันลื่นแบบตรง

3. กลอนประตูห้องน�้ำ 

4. กริ่งสัญญำณฉุกเฉิน

แขวงดำวคะนอง วัดกลำงดำวคะนอง ห้องน�้ำผู้สูงอำยุ 1. สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น

2. รำวจับกันลื่นตัวที

3. รำวจับกันลื่นแบบตรง 

4. กลอนประตูห้องน�้ำ

5. กริ่งสัญญำณฉุกเฉิน 

แขวงหิรัญรูจี พิพิธภัณฑ์และศูนย์กำรเรียนรู้

ชุมชนวัดบำงไส้ไก่

ห้องน�้ำผู้สูงอำยุ 1. สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น

2. รำวจับกันลื่นแบบตรง 

3. กลอนประตูห้องน�้ำ

4. กริ่งสัญญำณฉุกเฉิน

5. พื้นกระเบื้อง 

แขวงบุคคโล วัดกระจับพินิจ ห้องน�้ำผู้สูงอำยุ 1. สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น

2. รำวจับกันลื่นตัวที

3. รำวจับกันลื่นแบบตรง 

4. กลอนประตูห้องน�้ำ

5. กริ่งสัญญำณฉุกเฉิน 
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แขวง สถานที่ การพัฒนา อุปกรณ์

แขวงส�ำเหร่ ลำนกีฬำพระรำม ชุมชนวัด

บำงน�้ำชน

ห้องน�้ำผู้สูงอำยุ 1. สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น

2. รำวจับกันลื่นตัวที

3. รำวจับกันลื่นแบบตรง 

4. กลอนประตูห้องน�้ำ

5. กริ่งสัญญำณฉุกเฉิน

แขวงวัดกัลยำณ์ โรงครำม ทำงเดิน 1. ลำดยำงมะตอยบริเวณ  

   ทำงเดินชุมชน

วัดบุปผำรำม ห้องน�้ำผู้สูงอำยุ 1. กลอนห้องน�้ำ

2. รำวจับกันลื่น 

3. รำวจับประตูห้องน�้ำ

4. กริ่งสัญญำณฉุกเฉิน

ตารางที่ 3 แสดงสถำนทีแ่ละกำรพฒันำอำรยสถำปัตย์ของผูส้งูอำยใุนชมุชนเขตธนบรุ ีกรงุเทพมหำนคร (ต่อ)

 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจ/ควำมเหมำะสมที่มีต่ออำรยสถำปัตย์ผู้สูงอำยุเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผู้สูงอำยุเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นโดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้น�ำ

ชุมชน ผู้สูงอำยุ และคนทั่วไป ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 238 คนส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ�ำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 อำยุ 60 - 69 ปี จ�ำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 ส่วนใหญ่

ไม่มีอำชีพ จ�ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมำประกอบอำชีพรับจ้ำง/อำชีพอิสระ จ�ำนวน 70 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.4 ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำสุขภำพ จ�ำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมำมีปัญหำ 

ในกำรเคลื่อนไหว (ใช้ไม้เท้ำ, วีลแชร์) จ�ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และมีควำมคิดเห็นว่ำพื้นที่พัฒนำ

อำรยสถำปัตย์ดีขึ้น จ�ำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 93.7 มีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ โดย 

ภำพรวมในระดบัมำก (x = 4.00) เมือ่พจิำรณำรำยข้อ พบว่ำ สะดวกและไม่ต้องออกแรงมำก มค่ีำเฉล่ียมำกทีสุ่ด  

(x = 4.21) รองลงมำ คือ เรียบง่ำย ใช้งำนได้ง่ำย โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงประสบกำรณ์ ภำษำหรือควำมช�ำนำญ

ของผู้ใช้ (x = 4.16)

 ̅
 ̅

 ̅
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 อภิปรายผลการวิจัย

 ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชนเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหำนคร พบว่ำในกำรด�ำเนินกำรควรยึดหลักกำรของอำรยสถำปัตย์หรือกำรออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

(Universal Design) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ำยปกครองที่ดูแลพื้นที่ ได้แก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร และ

หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบผูส้งูอำย ุได้แก่ กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ รวมทัง้ภำคเอกชน

เห็นควำมส�ำคัญของอำรยสถำปัตย์โดยมีกำรสนับสนุนทั้งในรูปแบบงบประมำณและรูปแบบอื่น ๆ สอดคล้อง

กับแนวคิดของไตรรัตน์ จำรุทัศน์ และคณะ (2552, น. บทน�ำ) ท่ีได้จัดท�ำคู่มือปฏิบัติวิชำชีพสถำปัตยกรรม  

กำรออกแบบสภำพแวดล้อมและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) 

ฉบับ พ.ศ. 2552

 ขั้นตอนกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุฯ มีกำรด�ำเนินกำร 7 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1.ให้ควำมรู้เก่ียวกับอำรยสถำปัตย์ 2.ศึกษำควำมต้องกำร 3. ประเมินควำมเป็นไปได้ 4. ขออนุญำต  

กำรยนิยอมของเจ้ำของ/ผูด้แูล 5. ออกแบบตำมหลกัอำรยสถำปัตย์หรือกำรออกแบบเพ่ือคนทัง้มวล (Universal 

Design) ทั้งนี้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ มีกำรด�ำเนินกำร 6 ประกำรจำกหลักพื้นฐำน 7 ประกำร 6.กำรด�ำเนิน

กำรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ 7. กำรประเมนิควำมเหมำะสมและควำมพงึพอใจจะเหน็ได้ว่ำมกีำรด�ำเนนิกำร 

ตำมหลักกำรอำรยสถำปัตย์ 6 ข้อ ได้แก่ 1) ทุกคนใช้ได้เท่ำเทียมกัน (Equitable Use) 2) ใช้งำนง่ำย (Simple 

and Intuitive Use) 3) กำรสื่อควำมหมำยเข้ำใจง่ำย (Perceptible) 4) กำรออกแบบที่เผ่ือกำรใช้งำน 

ที่ผิดพลำดได้ (Tolerance for Error) 5) ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort) 6) ขนำดและพื้นที่เหมำะสม

กับกำรเขำ้ถึงและใช้งำน (Size and Space for Approach) ยกเว้นควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน (Flexibility 

in Use) เนื่องจำกสภำพบริบทของพื้นที่ของชุมชนเป็นข้อจ�ำกัดเป็นไปตำมหลักกำร Universal Design  

ว่ำเป็น “กำรออกแบบเพือ่คนทัง้มวล” ตำมสมำคมสถำปนกิแห่งสยำมในพระบรมรำชปูถมัภ์ (กระทรวงคมนำคม 

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร. 2558, น. 19)

 ในส่วนของกำรพัฒนำคณะผู้วิจัยเน้นกำรด�ำเนินที่ตรงตำมควำมต้องกำรและกำรมีส่วนร่วมของ 

ผู้น�ำชุมชนและคนในชุมชน เพื่อให้ผู้น�ำชุมชนมีควำมตระหนัก ให้ควำมส�ำคัญกับผู้สูงอำยุโดยเฉพำะด้ำน 

อำรยสถำปัตย์ทีน่อกจำกจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้งูอำยแุล้วยงัจะส่งผลต่อผูพ้กิำรทำงกำรเคลือ่นไหวด้วยเป็นไป

ตำมผลกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ ผู้สูงอำยุควรพัฒนำตนเอง 

ช่วยเหลือตนเอง ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ครอบครัว ควรช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุให้ควำมส�ำคัญกับผู้สูงอำยุ หน่วยงำน

ภำครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล ควรเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ 

หลักในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ จัดสวัสดิกำร กิจกรรมเพื่อสุขภำพ ดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน จัดสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม ส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ อบรมให้ควำมรู้ จัดสิ่งอ�ำนวย 

พรศิริ กองนวล
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ควำมสะดวก จัดบริกำรสำธำรณะ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในชุมชน (อภินันท์ สนน้อย. 2559, น. 204)  

ทั้งกำรด�ำเนินกำรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและกำรให้ควำมรู้แก่ผู ้น�ำชุมชนเป็นกระบวนกำรกำรสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ชุมชนจะสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ดังงำนวิจัยของนำรีรัตน์ จิตรมนตรี และสำวิตรี  

ทยำนศิลป์ (2552, น. 94) ได้ศึกษำตัวแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและ

กรุงเทพมหำนครพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนเขตเมืองมีกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีดี คือ กำรมีชุมชนท่ีเข้มแข็ง  

กำรมีระบบสนับสนุนที่ดี กำรมีทุนทำงสังคม กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ กำรบริหำรทรัพยำกร

อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบูรณำกำรบทบำทในชุมชนและกำรมีฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุในชุมชน

 ในกำรด�ำเนินกำรส่วนมำกเป็นห้องน�้ำผู ้สูงอำยุท้ัง 7 ชุมชน และเป็นกำรด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ี 

วัดสอดคล้องกับงำนวิจัยของภัทรนิษฐ์ จันพล (2556, บทคัดย่อ) โดยศึกษำบริเวณพ้ืนที่วัดในปัจจุบันว่ำ 

มีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีเหมำะสมส�ำหรับผู้สูงอำยุ พบว่ำแต่ละวัดมีลักษณะสภำพแวดล้อมทำง 

กำยภำพและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทีย่งัไม่เอือ้ต่อกำรใช้งำนของผู้สูงอำยเุท่ำท่ีควร ส่วนห้องน�ำ้ส�ำหรับผู้สูงอำย ุ

มีเพียงวัดเดียวที่จัดเตรียมไว้แล้วแต่อยู่ในต�ำแหน่งที่ผู้สูงอำยุไม่ได้ใช้งำน รวมถึงมีลักษณะไม่ตรงตำมเกณฑ ์

ที่เหมำะสม ส่ิงที่ผู ้สูงอำยุต้องกำรให้ปรับปรุงหรือออกแบบให้ดีข้ึนมำกท่ีสุดคือบริเวณห้องน�้ำส�ำหรับ 

ผูส้งูอำย ุทัง้ขนำดของห้องน�ำ้ อปุกรณ์ในห้องน�ำ้ หรอืกำรใช้วสัดพุืน้ผวิทีล่ืน่อนัเป็นจดุทีเ่สีย่งต่อกำรเกดิอบุตัเิหตุ 

รวมทั้งกำรศึกษำของจักรกฤษณ์ แสนพรหม (2556, น. 72) ที่ศึกษำควำมจ�ำเป็นของสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ส�ำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุและผู้สูงอำยุในพื้นที่ กรณีศึกษำสถำนที่ท่องเที่ยวซ่ึงเป็นพระธำตุบริวำรของ 

พระธำตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่ำ ควำมจ�ำเป็นของสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุ 

คือ กำรติดตั้งรำวจับในห้องน�้ำ

 ในกำรด�ำเนินกำรพัฒนำห้องน�้ำผู้สูงอำยุในครั้งนี้เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมสภำพบริบทโดยเน้นให้ 

ควำมสะดวกแก่ผู้สูงอำยุตำมหลักกำรของอำรยสถำปัตย์บำงแห่งมีกำรจัดท�ำทำงลำดให้ด้วย เช่น ชุมชนวัด

กระจับพินิจ แขวงบุคคโล นอกจำกนี้ยังได้มีกำรพัฒนำทำงเดินด้วย ได้แก่ ชุมชนโรงครำม แขวงวัดกัลยำณ์  

แสดงให้เห็นว่ำชุมชนต่ำง ๆ ยังมีควำมต้องกำรอำรยสถำปัตย์ที่มีควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับผลกำรวิจัย 

ของพีรพงษ์ เพ็ชรี่ (2551, น. 131-132) ส�ำรวจสภำพปัจจุบันของกำรจัดอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ส�ำหรับคนพิกำรในกำรเข้ำถึงโบรำณสถำนแก่ผู้ที่พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวและผู้สูงอำยุ โดยท�ำกำรส�ำรวจ

โบรำณสถำนในเขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน 14 แห่ง มีโบรำณสถำนเพียง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25  

ที่มีกำรจัดอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกแก่คนพิกำร โบรำณสถำน 5 แห่ง ไม่มีโบรำณสถำนใดที่กำรจัด 

อุปกรณ์หรือส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกแก่คนพิกำรในเรื่องของกำรขนส่ง กำรจอดรถ และลิฟต์ โบรำณสถำน

ทั้งหมดมีกำรจัดทำงลำดร้อยละ 15 ทำงเข้ำหลักร้อยละ 32 ห้องส้วมร้อยละ 21 ทำงสัญจรโดยรอบ 

ร้อยละ 72 อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ ร้อยละ 23 ข้อมูลขำ่วสำรร้อยละ 16 แผนกำรนโยบำย

Pornsiri Kongnual
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ร้อยละ 2 กำรจัดอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคนพิกำร ในกำรเข้ำถึงโบรำณสถำนนั้นต้อง 

ประกอบไปด้วยควำมเขำ้ใจในองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ กำรท�ำงำนเป็นทีม และมีบัญชีตรวจสอบที่มีควำมเหมำะสม 

โดยผสมผสำนทุกองค์ประกอบอย่ำงสมดุล เพื่อให้ได้แนวทำงที่มีควำมเหมำะสมตรงกับควำมต้องกำรของ 

คนพิกำรในสังคมนั้น ๆ 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ประโยชน์

 1. หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และชมุชนควรน�ำแนวคดิเกีย่วกบักำรพฒันำอำรยสถำปัตย์ไปใช้ในกำรด�ำเนนิ

พัฒนำชุมชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ

 2. ผู้น�ำชุมชนควรมีระบบ กลไกและสร้ำงควำมตระหนักให้กับคนในชุมชนในกำรดูแลรักษำอำรย- 

สถำปัตย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร ให้มีควำมสะอำด สภำพพร้อมใช้งำน

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีกำรศึกษำวิจัยในกำรพัฒนำอำรยสถำปัตย์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ

ภำครัฐ ภำคเอกชน 

 2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับอำรยสถำปัตย์ส�ำหรับกลุ่มคนอื่น ๆ เช่น ผู้พิกำร

 3. ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอำยุในประเด็นอื่น ๆ เช่น ระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน  

กำรส่งเสริมอำชีพแก่ผู้สูงอำยุ ฯลฯ

พรศิริ กองนวล 
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