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เปาหมาย  เปาหมาย  : : ชีวิตสดใส  ไมตองพึ่งพาชีวิตสดใส  ไมตองพึ่งพา
ACTIVE  LIVING  & INDEPENDENT  LIVING

ลด : การพึ่งพา 
ASSISTED  LIVING  & INTENSIVE  CARE  LIVING
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นับเปนปรากฏการณครั้งแรกใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติที่
ประชากรโลกอายุเกิน 65 ป จะ

เริ่มมีจํานวนสูงกวาเด็กอายุไมถึง 
5 ขวบ และทวีจํานวนมากขึ้นๆ     
ป 2006   500 ลาน    (8%)         

ป 2030  1,000 ลาน  (13%) ป 2030  1,000 ลาน  (13%) 
ประเทศที่กําลังพัฒนาจะทวีจํานวนผูสูงอายุ
มากถึง 140% ขณะทีป่ระเทศที่พัฒนาแลว

เพิ่มเพียง 51%

Source: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2005.

Ref:Paradorn Thanyapan
หนวยวิจัย สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬา



ประเทศที่กําลัง
พัฒนาใชเวลาเพิ่ม
ประชากรผูสูงอายุ
รวดเร็วกวาประเทศ

ที่พัฒนาแลว
ฝรั่งเศส ใชเวลา 

115 ป ในการเพิ่ม
จาก 7% เปน 14% 

ขณะที่ไทยจะใชขณะที่ไทยจะใช
เวลาเพียง 22 ป

เทานั้น   

Source: A Comparative International Chartbook. Washington, D.C.  &  http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html

Ref:Paradorn Thanyapan
หนวยวิจัย สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬา



การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
ของผูสูงอายุของผูสูงอายุ



2.2 ป

1.7 ป
2.9 ป

2.6 ป

18.2 ป

อายุคาดหวังเฉลี่ย
80.3 ป(+20.3 ป)

อายุคาดหวังเฉลี่ย
83.9 ป(+23.9 ป)

Independent Living :IL

Passive ;Assisted Living :AL
จํากัดในกิจกรรม

Intensive care
รับการชวยเหลอื สุขลักษณะสวนตน

16.4 ป 18.2 ป

อายุ 60 ป

Independent Living :IL
เปนอิสระ ไมตองพึ่งพา

Ref:Sutthichai Jittapankun



ทาง 2 แพรงที่เลือกได

การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
(ความสูง น้ําหนัก กระดูกและขอ สายตา หู ลักษณะทาทาง)

ใชชีวิตอยูใน ทีอ่ยูอาศัยเดิม สภาพแวดลอมเดิม ที่ไม
เหมาะสม

1 2

อุบัติเหตุ ปรับสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมสําหรับ

ผูสูงอายุ
ทุพพลภาพ

เสียชีวิต
ลดอุบัติเหตุ 

ลดการพึ่งพา ชีวิตมีสุข



การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญั เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ

ปรับตัวผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ



การเปลีย่นแปลง และการปรับตัว ของผูสูงอายุ

1.ทางรางกาย
ความสูงลด หตูงึ ตาฝา หมดแรง

1.สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
นอนชั้นลาง แสงสวาง ไมมีขั้น ไมลื่น ราวจับ

การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว

2.ทางจิตใจ
เหงา หดหู ไมเบิกบาน ขี้นอยใจ

2. ยกยอง เชิดชู คูธรรมะ
ยกยอง เชิดชู เกิดความภูมิใจ มีคุณคา หาธรรมะ  เหงา หดหู ไมเบิกบาน ขี้นอยใจ ยกยอง เชิดชู เกิดความภูมิใจ มีคุณคา หาธรรมะ  

3.ทางสังคม
เพื่อนลดลง โดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง

3.เอาใจใส ดูแล เขาสังคม
อยูกับลูกหลาน  เขาชมรม

4.ทางเศรษฐกิจ
ไมมีรายได รายจายเพิ่ม

4.การเกื้อหนุนจากลูกหลาน สังคม
ลูกหลานชวยเหลือ+สังคมดูแล

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้  มีผลตอสภาพที่อยูอาศัยการเปลี่ยนแปลงเหลานี้  มีผลตอสภาพที่อยูอาศัย



 สกว. สมอ. เพิ่มขึ้น  

จุดวัดรางกาย
60-75ปขึ้น

ไป 17-49 ป   

รอบอก 87.591 86.25 1.341 1.6%

รอบเอว 85.121 75.525 9.596 12.7%

การเปลีย่นแปลงรางกาย

เพิ่มขึ้นในแนวนอน

รอบหนาทอง 88.642 78.675 9.967 12.7%

รอบสะโพก 89.509 88.25 1.259 1.4%

ความกวางไหล 43.375 42.45 0.925 2.2%

ความกวางสะโพก 35.366 32.575 2.791 8.6%

ความกวางฝามือ 9.166 8.25 0.916 11.1%

ความยาวเสนรอบวงเทา 24.449 24.375 0.074 0.3%

ความสูงจากพื้น-เขาดานหนา 47.891 44.45 3.441 7.7%

น้ําหนัก 62.061 60.275 1.786 3.0%



จุดวัดรางกาย สกว. สมอ. ลดลง  

ความสูงจากพื้นที่นั่ง - ศีรษะ 82.906 87.5 -4.594 -5.3%

ความสูงจากพื้นที่นั่ง..ระดับสายตา 71.678 75.75 -4.072 -5.4%

ความสูงจากพื้นที่นั่ง–ปุมปลายไหล 54.683 58.175 -3.492 -6.0%

ความสูงจากพื้นที่นั่ง –ขอศอก 22.081 22.975 -0.894 -3.9%

ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ตนขา 12.547 14.65 -2.103 -14.4%

ความสูงจากพื้น - เขาบน 49.881 52.875 -2.994 -5.7%

ความสูงจากพื้น – นองดานหลัง 32.546 34.525 -1.979 -5.7%

ระยะหางแนวเสนสัมผัสกน..เขาดานหนา 54.295 58 -3.705 -6.4%

ลดลงในแนวตั้ง

ความยาวสนเทา-จุดพบัของเทาดานบน 17.648 18.225 -0.577 -3.2%

รอบขอเทา 21.199 21.525 -0.326 -1.5%

ความสูงจากพื้น – ศีรษะ 161.432 166.25 -4.818 -2.9%

ความสูงจากพื้น – ระดับสายตา 149.947 155 -5.053 -3.3%

ความสูงจากพื้น – ปุมปลายไหล 132.114 137 -4.886 -3.6%

ความสูงจากพื้น – แนวรักแรหลัง 121.028 125.25 -4.222 -3.4%

ความสูงจากพื้น – ขอศอก 98.981 103.75 -4.769 -4.6%

ความสูงจากพื้น – เอวดานหลัง 94.282 99.6 -5.318 -5.3%

ความสูงจากพื้น – เปา 71.501 75.725 -4.224 -5.6%

(ซม.) (ซม.) (ซม.)



1.การเปลี่ยนแปลงความสูงที่มีผลตอการออกแบบ



การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทาทาง
“ทาเดินผูสูงอายุ”(senile  gait) โดยจะเดินกาวสั้นๆและชาลง 
ชวงเวลาที่เทาทั้งสองขางแตะพื้นพรอมๆกันในขณะเดินนานขึ้น
เทากางออกจากกันมากกวาปกติ  หลังงอและตัวเอนไปขางหนาเล็กนอย  
แขนกางออกและแกวงนอย 
 เวลาหมุนตัวเลี้ยวลําตัวจะแข็งและมีการบิดของเอวนอย 

2.การเปลี่ยนแปลงรูปรางและลกัษณะทาทาง
ที่มีผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมของผูสูงอายุ



การหกลม สาเหตุของการหกลม 
และสถานทีท่ี่หกลมครั้งสุดทาย

การหกลม

ไมเคย ���

สาเหตุของการหกลม สถานที่หกลม

33.8 สะดุดสิ่ง
กีดขวาง

ลื่น
นอกตัวบาน ในตัวบาน

ที่มา : ขอมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไมเคย
89.7

���
10.3

ตกบันได 
2.9

31.8 ลื่น

14.9 หนามืด

8.6พื้นตางระดับ

8.0

สาเหตุอื่น ๆ

นอกตัวบาน

59.0
ในตัวบาน

41.0



การหกลม
จุดนัดพบ 2จุด
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จุดนัดพบ 
หองน้ํา 1
1. มีขั้น  Step
2. ลื่น
3. มืด



จุดนัดพบ  2 
บันได

1. มีขั้น  เปลี่ยนระดับ
2. ลื่น
3. มืด



ทางแกจุดนัดพบ 
หองน้ํา-บันได

1. มีขั้น  เปลี่ยนระดับ
2. ลื่น

1. ลดขั้น  เปน ทางลาด
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2. ลื่น
3. มืด

1. ลดขั้น  เปน ทางลาด
2. ติดตั้งราวจับ
3. พื้นหยาบ
4. เพิ่มแสง



      ความเสื่อมถอย
– สายตายาว
– ตอกระจก สายตามัว
– ตองการแสงสวางมากขึ้น
– สายตาปรับตามระดับแสงไดชา
– แสงจาทําใหตาพรา

      การจัดที่อยูอาศัย
– ตดิไฟใหสวางขึ้น โดยเฉพาะ บริเวณ

ประตู บันได บริเวณที่ใชเปนประจํา 
ปาย

– ไมควรใหเห็นหลอดไฟโดยตรง เพราะ
จะทําใหตาพรา

ความเสื่อมถอย ทางการมองเห็น

– แยกสฟีา มวง เขียวไมออก
จะทําใหตาพรา

– วัสดุที่ใชไมควรเปนวัสดสุะทอนแสง
– ใชปุมสัญลักษณขนาดใหญ
– หลีกเลี่ยงการใชสี ฟา มวง เขียว
– ใชสตีดักันเชนขอบบันได ขอบโตะ

ที่มา : อ. ดร.เบญจมาศ กุฎอินท













     ความเสื่อมถอย
– ไดยินไมชดั หตูึง
– ไมไดยินเสียงสงู-แหลม
– ไมสามารถแยกเสียงพูดออกจาก

เสียงรบกวน

      การจัดที่อยูอาศัย
– เลือกใชเสยีงกริ่ง โทรศัพท 
    ที่มีเสียงทุม และปรับเสียงใหดังขึ้น
– เสียงวิทยคุวรปรับไปที่ ต่ํา

ความเสื่อมถอย ทางการไดยิน

–
เสียงรบกวน

–
– ใชวสัดุปองกันเสียงรบกวน

ที่มา : อ. ดร.เบญจมาศ กุฎอินท



สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ

UD vdo

DESIGN for ALL
UNIVERSAL DESIGN

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
ใชไดกับ เด็ก คนพิการ คนทอง ไดดวย


