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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธีวิจัยโดยประกอบดวยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและกระบวนการวิจัยเชิงทดลองมี
วัตถุประสงคเพื่อออกแบบชุดครัวที่มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตการใชครัวของผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดคัดเลือกเปนกลุมเปาหมายใน
การศึกษานี้ดวยเหตุผลสำคัญ คือ เป นเขตพื้ นที่ที่มีผูสูงอายุอาศัยอยูเปนจำนวนมาก การเปนชุมชนชนบทกึ่งเมืองของชุนชมเขต
เทศบาลเมื องศิ ล าที่ ท ำให ผู สูงอายุต อ งมี ก ารปรับ วิถี ชี วิตภายใต บ ริบ ทสภาพแวดลอ มทางกายภาพและสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไป
โดยเฉพาะการเขาครัวปรุงอาหาร รางกายมีความเสื่อมถอยทำใหตองการชุดครัวที่สอดคลองกับสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
ขั้นตอนในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ 4 ขั้นตอน 1) การสำรวจวิถีชีวิตสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 2) การศึกษา
พฤติกรรมการใชครัวของผูสูงอายุ 3) การพัฒนาแนวทางในการออกแบบและผลิตตนแบบชุดครัวสำหรับผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมือง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) การทดลองใชงานชุดครัวตนแบบกับผูสูงอายุกลุมตัวอยาง จากการศึกษาพบวาแนวทางในการพัฒนา
ชุดครัวสำหรับผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองนั้นมีแนวทางในการออกแบบโดยคำนึงประเด็นสำคัญ 3 ดาน คือ 1) ดานความสะดวกลด
การเคลื่อนไหว 2) ดานความปลอดภัยลดความเสี่ยง 3) ดานสุขอนามัยมีรางเลื่อนสำหรับถังขยะที่มีฝาปดเพื่อสะดวกในการใชงานภาย
ครัวและนำออกไปทิ้งภายนอก โดยนำแนวทางดังกลาวมาออกแบบและผลิตตนแบบชุดครัวใหมซึ่งเลือก 3 ใน 5 พื้นที่ของชุดครัวที่มี
ลักษณะการใชงานมากที่สุดและมีการผลิตขึ้นใชเองในพื้นที่คอนขางมาก คือ พื้นที่เตรียมอาหาร พื้นที่ปรุงอาหาร และพื้นที่ซักลางมา
ผลิตตนแบบเพื่อทดลองใชงานจริงโดยผูสูงอายุกลุมเปาหมาย จากการประเมินความพึ่งพอใจของผูสูงอายุกลุมเปาหมาย 16 ทาน
พบวามีคะแนนโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยในดานของขนาดและรูปแบบวิธีการใชงานผูสูงอายุใหความสนใจที่จะนำไปตอยอดใชใน
ครัวเรือนของตนแตควรมีวัสดุทางเลือกที่มีราคาถูกเพื่อใหสอดคลองกับกำลังทรัพของกลุมเปาหมาย ผลงานดังกลาวนับเปนผลิตภัณฑ
ออกแบบนวัตกรรมที่ผูวิจัยนำไปจดสิทธิบัตรและวางแผนขยายผลสูกลุมผูสูงอายุในพื้นที่อื่นๆ ตอไป
คำสำคัญ : ชุดครัว, ผูสูงอายุ, ชนบทกึ่งเมือง
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ABSTRACT
The research is mixed methods research by process of research. The research consists of qualitative
research and experimental research which have objective to design for kitchen utensil that appropriate with
behavior and elder life in semi rural town. The experimental groups of research are elder which lives in
Northeast of Thailand. The elder groups who live in Muang Sila, Sub-district, Muang District, KhonKaen City,are
selected to be the experimental groups of research. The main reason that we select Sila Muang Khon Kaen
because this area has many elder. The community of semi-rural town make elder in Sila area have to adapt
their lifestyle under physical environment and society that will be change especially in culinary when you were
becoming elder, your body deteriorate. Therefore, you should be using kitchen utensil that appropriate with
your physical. There are 4 processes for development of concept design, 1) survey lifestyle of physical
environment and society. 2) study kitchen use behavior of elder.3) develop approach of design and produce
prototype of kitchen furniture for elder in semi-rural town of northeastern. 4) using kitchen furniture prototype
with experimental groups.
According to study found that guidelines for the development of kitchen utensil for elder in semi-rural
town, there are 3 important guidelines for design which are 1) Convenience aspect for movement reduction 2)
Safety aspect for risk reduction 3) Sanitation aspect, there is slide rail for trash with lid that convenience for
using within kitchen. We use mentioned 3 guidelines for new kitchen utensil design which selected 3 of 5 areas
of kitchen utensil that have the most usage characteristics. And there is mostly production by themselves in
many areas where are food preparation area, cooking area, and cleansing area. We use this information in order
to produce prototype for actual use with the target group.
According to satisfaction evaluation of 16 elders in target group found that total points is in excellent
level. The elder interest in size and pattern of use. They can use this information to apply or adapt with their
household. But they should have cheap alternative materials to consistent with purchasing power of target
group. The mentioned work was calculated as innovative product designed by the researcher to be patented
and planned to expand to the elder in other areas
Keywords: Kitchen utensil, Elderly, Semi-Rural Semi-Urban

ความเปนมาและความสำคัญ

ในประเทศไทยปจจุบันมีจำนวนประมาณ 65 ลานคน โดยมีผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 10 ลานคน คิดเปนคารอยละ 15 ของ
ประชากรทั้งหมดและมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคตและคาดการณวาจะเขาสูสงั คมผูสูงอายุโดยสมบูรณในอนาคตและ
เปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอดในป พ.ศ. 2570 สังคมไทยมีผูสูงอายุที่อยูเพียงลำพังเพิ่มมากขึ้น และมีขนาดของครอบครัวเล็กลงเมื่อ
เทียบกับ 30 ปกอน (มลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูสูงอายุไทย, 2557) ที่อัตราเฉลี่ยประชากรตอครัวเรือนอยูที่ 5 คนตอครัวเรือนลด
เหลื อ เพี ย ง 3 คนต อ ครั ว เรื อ นเท า นั้ น ผู สู ง อายุ ส ว นใหญ อ าศั ย อยู น อกเขตเทศบาลโดยภาคที่ มี ผู สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด คื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลางและภาคเหนือที่มีสัดสวนใกลเคียงกัน โดยผูสูงอายุสวนใหญยังคงอาศัยอยูกับบุตร และมี
แนวโนมที่จะอยูตามลำพังหรืออยูกับคูสมรสเพิ่มขึ้น (สํานักวิจัยและสถิติ บริษัทไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน), 2557) จาก
ขอมู ลประชากรป 2557 พบวาจังหวัดขอนแกน มีป ระชากรผูสูงอายุมี จำนวน 311,126 คน โดยรวมมากเปนอัน ดับ 3 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนยขอมูลประเทศไทย, 2559)
16

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
____________________________________________________________________________________________
ปจจัยตางๆ ที่ผูสูงอายุมีความจำเปนตองมีหรือใชงานเปนประจำซึ่งจะขาดไมไดในเรื่องของปจจัย 4 คือ เรื่องอาหารการกิน
โดยเฉพาะการประกอบอาหาร ซึ่งตองการอุปกรณและพื้นที่ท่ีเหมาะสม ไมวาจะสวนจัดเก็บ จัดเตรียม สวนของเตาในการปรุงหุงตม
หรือสวนซักลางทำความสะอาดที่จำเปนที่จะตองมีการจัดการขนาดและพื้นที่การใชงานใหเหมาะสม ยิ่งกับผูสูงอายุที่มีความถดถอย
ทางสภาพรางกายและจิตใจ ยิ่งตองการการเขาไปดูแลรายละเอียดใหเหมาะสมมากขึ้น เพื่อใหสะดวกกับสภาพรางกายและมีความ
ปลอดภัย
วิถีชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยตามพื้นที่ชนบทกึ่งเมืองหรือเขตเทศบาลรอบเขตเทศบาลเมืองสวนใหญมีลักษณะเปนชุมชนแบบ
ดั้งเดิมที่ยังคงรูปแบบวิถีชีวิตแบบเดิมและชุมชนใหมที่ดํารงชีวิตแบบสังคมเมือง (ทัศนา พฤติการกิจ, 2558) บานเรือนในเขตชนบทกึ่ง
เมืองสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) แบบบานไมมีใตถุนซึ่ง สรางมากอนที่สังคมเมืองจะเขามา 2) บานไมกึ่งปูนซึ่งเปนบาน
สองชั้นบริเวณชั้นหนึ่งเปนปูนชั้นสองเปนไมซึ่งมักจะเปนการ ปรับปรุงอาคารเกาที่มีอยูแลว และ 3) บานปูนหนึ่งถึงสองชั้นซึ่งเปนบาน
ที่สรางหลังจากที่สังคมเมืองไดเขามาแลวและเปนยุคที่มีการแพรขยายของหมูบานจัดสรรที่มักจะมีรูปแบบออกมาคลายคลึงกัน
ลักษณะครัวที่อยูตามบานเหลานี้มักจะมีรูปแบบครัวที่อยูในตัวบานมีลักษณะเปนครัวสมัยใหมที่ประกอบดวย เตาแกสหรือเตาไฟฟา
เตาอบ ไมโครเวฟ ตูเย็น ซิงคลางจานและอุปกรณทำครัวตางๆ อยูภายในซึ่งไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูอยูอาศัยโดยเฉพาะผูสูงอายุ
ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําใหพบวามักจะมีการตอเติมครัวโดยเปนรูปแบบครัวที่มีการแยกสวนออกจากตัวอาคารแตมีชายคายื่น
ถึงกันสรางจากไมหรือไมผสมปูนโดยมีขนาดพื้นที่ใชสอยอยูที่ประมาณ 9 ตร.ม. ถึง 16ตร.ม. มีอุปกรณใชสอยในครัวโดยประกอบดวย
เตาถานหรือเตาแกส ตูเย็น และอุปกรณทําครัวตางๆ อยูภายในและมีการแยกพื้นที่ซักลางเพื่อลางจานออกมานอกครัว
จากการเก็บขอมูลเบื้องตนพบวาปญหาที่ทําใหผูสงู อายุทําอาหารดวยตัวเองลําบากนั้นมาจากหลายสาเหตุไมวาจะจากตัวชุด
ครัวหรือจากความถดถอยทางรางกายของตัวผูสูงอายุเองหรือดวยตัวชุดครัวที่ผูสงู อายุมีอยูเดิมภายในครัวเรือนผูวิจัยจึงไดคิดวิเคราะห
หาวิธีตางในการออกแบบชุดครัวเพื่ อแกป ญ หาเหลานั้ นใหกับผูสูงอายุออกมาได 3 ประเด็น ไดแก (1) ดานความสะดวกสดการ
เคลื่อนไหวที่ผูสูงอายุปญญาจากระยะสัดสวนตางๆ ของชุดครัวที่สูง ต่ำ กวาง แคบ จนใชงานไดไมสะดวก (2) ดานความปลอดภัยลด
ความเสี่ยงตอเนื่องจากขอที่หนึ่งคือเนื่องดวยระยะที่ไมเหมาะสมของชุดครัวทำใหการใชงานก็จะมีความเมื่อยลาเกิดขึ้นจนทนให
กลามเนื้อออนแรงลมลงไดเกิดอุบัติเหตุขึ้นได (3) ดานสุขอนามัยเพื่อใหมีความสะอาดปลอดภัยภายในครัวไมวาจะการจัดเก็บหรือทำ
ความสะอาดตางๆ และนอกเหนือไปจากแกปญหาแลวยังเพิ่มความเพลิดเพลินในการเขาครัวทําใหไมตองคอยหงุดหงิดจากความ
ยากลําบากในการหยิบจับอุปกรณ หรือเครื่องปรุงตางๆ ในชุดเครื่องครัว ใชงานไดอยางสะดวกเหมาะสมดวยสภาพรางกายของ
ผูสูงอายุ
จากความสําคัญ และปญ หาตางๆ ที่ไดกลาวมานั้ นจะเห็ นไดถึงความสําคัญ ในการเขาครัวปรุงอาหารของผูสูงอายุที่ ยัง
สามารถและตองการปรุงอาหารดวยตนเองโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียวลําพังหรืออาศัยอยูกับคูสมรสใหมีความ
สะดวกสบายปลอดภัยในการใชงานเพื่อชวยสงเสริมดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุที่จะไดมองเห็นความสําคัญและคุณคาของตนจากการ
พึ่งพาตนเองไดชวยลดภาระของบุตรหลานจากการเขาครัวปรุงอาหารดวยตนเองทั้งยังเปนการบริหารสมองจากการปรุงอาหารเปน
ประจําจะชวยใหเกิดความเพลิดเพลินไปในเชิงงานอดิเรกไดจดจําสูตรอาหารและเครื่องปรุงตางๆ การคัดเลือกกลุมผูสูงอายุกลุม
ตัวอยางใชการประเมินศักยภาพของผูสูงอายุทั้งทางรางกายและจิตใจในการที่จะบงชี้วากลุมผูสูงอายุกลุมใดที่สามารถทําอาหารดวย
ตัวเองไดและกลุมผูสูงอายุกลุมใดที่ไมควรทําอาหาร โดยนําการประเมินคา ADL ไมต่ำกวา 5 คะแนนขึ้นไปหรือก็คือกลุมที่ยังพอดูแล
ตัวเองไดบางเปนกลุมผูสูงอายุติดบานไปจนถึงกลุมผูสูงอายุติดสังคมรวมกับการลงพื้นที่ สังเกต สำรวจ สัมภาษณ มาใชเพื่อชวยจัด
กลุมของผูสูงอายุ
การศึกษานี้เปนอีกความพยายามหนึ่งที่จะชวยใหผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตัวเองและพึ่งพาตัวเองในกิจวัตรประจําวัน โดย
การออกแบบชุดครัวสําหรับผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตชนบทกึ่งเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมีความเหมาะสมนั้นจําเปนจะตอง
ใชทฤษฎีกรอบแนวความคิดและหลักการออกแบบหลายชิ้นเพื่อผนวกแนวคิดใหเกิดงานออกแบบที่ดีและตรงจุดประสงคในการ
ออกแบบซึ่งก็จะมีอยูสองประเภทใหญๆ คือ ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติการ
ใชงาน
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การออกแบบชุดครัวสําหรับผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบเครื่องเรือ นตามความตอ งการของผู สู งอายุ ในชุม ชนภาคตะวัน ออกเฉี ย งผู วิจั ยได ก ำหนดประเด็ น สำคั ญ ได 3 ด าน 1)
องคประกอบดานวัสดุตองพิจารณาจากวัสดุและเทคโนโลยีพื้นฐานในแงของการหาไดงาย ราคาถูกบํารุงรักษางาย ซึ่งจะชวย แกไข
ปญ หาในด านคาใชจายของผูสูงอายุสามารถหาซื้ อผลิตในชุม ชนได 2) องคป ระกอบดานการออกแบบแยกเป นการ ออกแบบที่
เหมาะสมตามขนาดรางกายที่เปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ การออกแบบเพื่อหลักความปลอดภัย การออกแบบเพื่อคนทั้ง มวลและการ
ออกแบบเพื่อลดปญหาขอจํากัดดานรางกาย 3) องคประกอบดานประโยชนใชสอยเปนการคํานึงถึงเหตุผลหลัก 3 ดาน คือ ดานความ
สะดวกลดการเคลือ่ นไหว ดานความปลอดภัยลดความเสีย่ งและดานสุขอนามัยจะชวยใหสามารถพัฒนา รูปแบบที่เหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพรางกาย วิธีการใชงาน (สุรกานต รวยสูงเนิน, 2556) และวิถีชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทกึ่งเมืองที่ยังมีศักยภาพทาง
รางกายในระดับที่สามารถปรุงอาหารดวยตัวเองได เปนการลดการพึ่งพาสรางความภาคภูมิใจสงเสริมการมีคุณคาในตนเอง และศึกษา
วัสดุรวมทั้งเทคนิคงานชางเครื่องเรือนที่เหมาะสมกับตัวชุดเครื่องครัวเพื่อสงตอใหคนในชุมชนสามารถผลิตขึ้นเองได

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใชครัวของผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อออกแบบชุดครัวที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใชงานสําหรับผูส ูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุมผูส ูงอายุที่มีตอชุดครัวสําหรับผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นิยามศัพทที่เกี่ยวของ

ผูสูงอายุ หมายถึง ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไปที่ มีความสามารถเพียงพอในการปรุงอาหารดวยตนเองได คือ มีระดับ
ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันตามการประเมินคา ADL โดยไดคะแนนตั้งแต 9 คะแนนขึ้นไป ซึ่งหมายถึง กลุมผูสูงอายุ
ที่ดูแลตนเองไดบาง ชวยเหลือตนเองไดบาง (กลุมติดบาน) ไปจนถึงกลุมผูสูงอายุที่พึ่งตนเองได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและสังคม ได
(กลุมติดสังคม)
ชุดครัว หมายถึง เครื่องเรือนและอุปกรณประกอบเพื่อใชสําหรับการประกอบอาหารที่อยูในสวนตางๆ ภายในครัว เชน สวน
ที่จัดเตรียม สวนที่จัดเก็บ สวนที่ใชปรุงและสวนซักลางเปนตน ของผูสูงอายุในเขตพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง
ชนบทกึ่งเมือง หมายถึง เขตพื้นที่ชุมชนที่อยูระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท มีรูปแบบชุมชนที่ผสมผสานกัน ระหวาง
ชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมมาแตเดิมและรูปแบบการดํารงชีวิตแบบสังคมเมืองที่เกิดขึ้นมาใหมในการวิจัยนี้ หมายถึง
พื้นที่ ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีลักษณะชุมชน 2 ลักษณะ คือ 1 มีสภาพเปนชุมชนสังคมเมืองอยางชัดเจนในเขต
พื้นที่ที่มีเขตติดตอกันกับเทศบาลเมืองขอนแกนและพื้นที่ใกลเคียงมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 มีสภาพเปนชุมชน สังคมชนบทในพื้นที่
คอนไปทาง ตําบลสําราญตําบลบึงเนียม ตําบลหนองตูม ตําบลโคกสี ตําบลบานคอ ตําบลบานเปด และ ตําบลแดงใหญ

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตดานพื้นที่ในการทำวิจยั

ใชพื้นที่ในการวิจัยแบงออกเปนสามสวนภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งแบงออก
ตามหน วยงานที่ ใหความอนุ เคราะห คัดกรองผูสูงอายุกลุ มตัวอยางให คือ 1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนม วง 2.
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบาลบานหนองกุง 3. ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขอนแกน
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ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง

ประชากรกลุมตัวอยาง หมายถึง กลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตชนบทกึ่งเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสามารถ
เพียงพอในการปรุงอาหารดวยตนเองได คือมีระดับความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันตามการประเมินคา ADL โดยได
คะแนนตั้งแต 5 คะแนนขึ้นไป คือ กลุมผูสูงอายุที่ ดูแลตนเองไดบาง ชวยเหลือตนเองไดบาง (กลุมติดบาน) ไปจนถึงกลุมผูสูงอายุที่
พึ่งตนเองได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและสังคม ได (กลุมติดสังคม) 15 หลังคาเรือน ในเขตเทศบาลเมืองศิลา ไดมาจากกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง ( Purposive sampling ) โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่และศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
ขอนแกนเปนผูคัดกรองให

เครื่องมือที่ใชในการทำวิจัย

โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูล 4 ชุด คือ
1. แบบสังเกตใชในการเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชครัวของผูสูงอายุในแตละวัน โดยการจําลองสถานะการเขาครัวปรุง
อาหารตอง เก็บ เตรียม ปรุง ทาน ลาง จนออกจากหองครัวแลวบันทึกลําดับและความถี่ของการใชชุดครัว สวนนั้นๆ เพื่อหาคาเฉลี่ย
ของการใชงานชุดครัวนั้นมาเปนขอมูลในการออกแบบ
2.แบบสํารวจสํารวจรังวัดพื้นที่ใชงานหองครัวขนาดสัดสวนของชุดครัวสวนตางๆ ภายในครัวของ ผูสูงอายุทั้งสวน เก็บ
เตรียม ปรุง ทาน ลาง พรอมบันทึกภาพลักษะของพื้นที่และชุดครัวภายในหองครัว
3. แบบสัมภาษณ ใชในการสนทนาและเก็บขอมูลเพื่อประเมินผล 4 ดาน คือ
(1) แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล (2) ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (3) ขอมูลดานสุขภาพ
(4) ความคิดเห็นตอชุดครัวเดิมโดยเปนคําถามปลายเปด
4. แบบประเมินผล ใชในการประเมินผลของชุดครัวที่ออกแบบโดยมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบกอนผลิตตนแบบและ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูสูงอายุตอตนแบบชุดครัว ซึ่งแบบประเมินแบงออกเปน 3 ดาน คือ
(1) คานความสะดวกลดการเคลื่อนไหว (2) ดานความปลอดภัยลดความเสี่ยง (3) ดานสุขอนามัย

วิธีดำเนินการวิจัย

การออกแบบชุด ครัวสํ าหรับ ผูสู งอายุในเขตชนบทกึ่ งเมื องในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ผู วิจัยมี วัตถุ ป ระสงคในการวิจั ย
เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบของชุดครัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมีความเหมาะสมตอบสนองการใชงานแกผูสูงอายุไดมากขึ้นโดย
คํานึงกึ่งปจจัยตางๆ เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความสะดวกและมีสุขอนามัย เพื่อใหเปนตนแบบแกชุมชนไดนําไปตอยอด เพื่อผลิตใชเอง
ในชุมชนได ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยจากการศึกษาขอมูลทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุและการออกแบบเครื่องเรือน หองครัว
จากเอกสารตางๆ ลงพื้นที่สำรวจเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพของชุมชนลศิลา ติดตอผสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ในพื้นที่เพื่อของความอนุเคราะหในการคัดกรองผูสูงอายุกลุมอยางตามเปาหมาย ลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมตัวอยางที่ผานการคัดกรอง
แลวทีละหลังคาเรือน นำขอมูลจากการเก็บขอมูลมาวิเคราะหหาผลเฉลี่ยนคาตางๆ ที่เหมาะสม นำผลวิเคราะหและทฤษฎีที่ไดศึกษา
มาสรางกรอบแนวคิดในการออกแบบ ออกแบบตนแบบชุดครัวพรอมผลิตตนแบบ ทดลองใชงานจริงโดยกลุมตัวอยางและประเมินผล

การลงพื้นสํารวจลักษณะโดยรวมของชุมชนและลักษณะทางกายภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา ตําบลศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

การลงพื้นที่สํารวจลักษณะทางกายภาพพื้นที่โดยรวมในเทศบาลเมืองศิลา ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยใช
ลักษณะการตีกรอบพื้นที่วงแหวนกําหนดขอบเขตที่เปนลักษณะชุมชนชนบทและลักษณะชุมชนเมืองซึ่งสวนที่วงแหวนทั้งสอง ลักษณะ
ทับซอนกันคือพื้นที่ลักษณะชุมชนนบทกึ่งเมืองในพื้นที่เทศาลศิลา ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตามแนวคิดบริบทชุมชน
ภายใตสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (ทัศนา พฤติการกิจ, 2558)
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ภาพ 1 ลักษณะโดยรวมของชุมชนและลักษณะทางกายภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา

การลงพื้นที่สํารวจสังเกตุและสัมภาษณชุดครัวที่มีอยูเดิมของกลุมผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศิลา

การลงพื้นที่สํารวจ สังเกตุและสัมภาษณชุดครัวที่มีอยูเดิมของกลุมผูสูงอายุในเขตทาศบาลเมืองศิลามีทั้งหมด 15 หลังคาเรือน
โดยจะแบงออกเปน 3 กลุมในการลงพื้นที่ โดยไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานราชการที่มีความเกี่ยวของกับ ผูสูงอายุในพื้นที่ชวย
คัดกรองผูสูงอายุที่ มีความสามารถในการเขาครัวปรุงอาหารดวยตัวเองไดและมีความประสงคที่จะเขารวม โครงการวิจัยโดยจะ
แบงกลุมตามหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหคัดกรองผูสูงอายุพรอมกับขอบเขตบริเวณที่ไดลงพื้นที่ดังนี้
ตาราง 1 หนวยงานที่ใหความอนุเคราะหคดั กรองผูส ูงอายุพรอมกับขอบเขตบริเวณที่ไดลงพื้นที่
ลำดั
บ
1
2
3

หนวยงาน

พื้นที่

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานหนองกุง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานโนนมวง 2
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขอนแกน

บริเวณบานหนองกุงและบานหนองไผ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน
บริเวณบานโนน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน
บริเวณบานศิลา บานหนองหินและบานโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน

เครื่องมือในการลงพื้นที่

เครื่องมือในการลงพื้นที่ของผูวิจัยจะมีอยู 3 รูปแบบ คือ 1) แบบสํารวจ สํารวจรังงวัดพื้นที่ใชงานหองครัว ขนาดสัดสวนของ
ชุดครัวสวนตางๆ ภายในครัวของผูสูงอายุทั้งสวน เก็บ เตรียม ปรุง ทาน ลาง พรอมบันทึกภาพลักษะของพื้นที่และชุดครัวภายใน
หองครัว 2) แบบสังเกตใชในการเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชครัวของผูสูงอายุในแตละวันโดยการจําลองสถานะการเขาครัวปรุงอาหาร
ตอง เก็บ เตรียม ปรุง ทาน ลาง จนออกจากหองครัวแลวบันทึกลําดับและความถี่ของการใชชุดครัว สวนนั้นๆ เพื่อหาคาเฉลี่ยของการ
ใชงานชุดครัวนั้นมาเปนขอมูลในการออกแบบ 3) แบบสัมภาษณ ใชในการสนทนาและเก็บ ขอมูลเพื่ อประเมินผลดานตางๆ กับ
ผูสูงอายุ
1. สวนประกอบของเครื่องมือโดยแบงเปนหัวขอใหญๆ ได 4 สวน คือ
(1) แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล (2) ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (3) ขอมูลดานสุขภาพ (4) ความ
คิดเห็นตอชุดครัวเดิมโดยเปนคําถามปลายเปด
2. ผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือเหลานี้ไดรับการตรวจสอบและเสนอแนะเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการลงพื้นที่เก็บขอมูลวิจัยนี้ โดย
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ทาน คือ
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(1) รองศาสตราจารย ดร. อรวรรณ บุราญรักษ สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ผูเชี่ยวชาญดานรางกายผูส ูงอายุ)
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูส ูงอายุ)
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงจันทร นาชัยสินธุ รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ)

ขอกําหนดในการออกแบบ

1.ขนาดและหลักการออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงาน ( Ergonomic ) สําหรับผูสูงอายุเนื่องจากขนาดรางกายของผูสูงอายุ
มีขนาดที่เสื่อมถอยลงจากการที่เสนใยกลามเนื้อหดตัวและมวลกระดูกลดลงทําใหสวนสูง ระยะเอื้อมกมจับสิ่งของหรือระยะในการใช
งานสิ่งของตางๆ ในชีวิตประจําวันลดลงตามไปดวย โดยจะลดลงจากระยะมาตรฐานของคนปกติประมาณ 3 - 5 นิ้ว หรือ 7.6 - 12.7
ซม. (กภ, สิริพงศ กุลสุขรังสรรค . กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร, กภ. มารุต วองประเสริฐการ, 2547) สวนสูงโดยเฉลี่ยของผูสูงอายุในพื้นที่
อยูที่ 157.5 ซม. ระดับความ สูงระยะตางๆ ของเครื่องเรือนที่สรางมาเพื่อตอบสนองการใชงานของผูสูงอายุจึงตองมีขนาดและระยะที่
ลดลงตามไปดวย หากนําระยะความสูงและระยะเอื้อมมาตรฐานที่ใชสําหรับคนทั่วไปมาใชออกแบบเพื่อผูสูงอายุก็อาจกอใหเกิดความ
ลําบากในการใชงาน กอใหเกิดความเมื่อยลา และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัตเิ หตุได จากการวิเคราะหดวยขอมูลจากการลงพื้นที่สํารวจทําใหได
ระยะความ สูงสวนตางๆ ของชุดครัวที่ควรจะเปนสําหรับผูสูงอายุในพื้นที่

ภาพ 2 แสดงระยะความสูงสวนตางๆ ของชุดครัวที่เหมาะสมกับผูสงู อายุจากการวิเคราะหดวยขอมูลการลงพื้นที่สํารวจ
2. รูปแบบการใชงานครัวของผูสูงอายุ ควรมีอุปกรณเตรียมไวใหผูสูงอายุไดปรุงอาหารดวยตนเองเปนกิจกรรมคลายเหงาและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ควรมีการคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ในการใชครัวของผูสูงอายุดานรางกาย รูปแบบการจัดวางสวนตางๆ ของ
ชุดครัวตองมีความ ตอเนื่องลดการเคลื่อนที่ของผูสูงอายุ ภายในครัวควรมีที่พื้นที่สําหรับนั่งพักหรือนั่งทํากิจกรรมภายในครัวไดเมื่อเกิด
ความ เมื่อยลา การจัดวางเตาไมควรอยูมุมหองและมีโอกาสนอยที่จะเกิดเพลิงไหม อางลางจานควรเปนแบบคูเพื่อใหมีความตอเนื่อง
ใน การลาง ลดระยะเวลาในการใชงานและเปนที่ใสจานชามที่ลางเสร็จจากขั้นตอนหนึ่งไปสูขั้นตอนหนึ่งโดยไมตองวางพักที่อื่นลด
ปญหาจานชามตกแตกได โดยจากการลงพื้นที่พบวารูปแบบการเขาใชงานครัวของผูสูงอายุจะมีรูปแบบดังรูปดานลางตามลําดับ จน
เสร็จภารกิจภายในครัว
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ภาพ 3 แสดง infographic รูปแบบการเขาใชงานครัวของผูสูงอายุในพื้นที่โดยวิเคราะหจากขอมูลการลงพื้นที่
3. วิถีชีวิตและรูป แบบการใชครัวของผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือจะมีรูปแบบที่ ผสมผสาน
ระหวางครัวสมัยใหมที่ใชเตาแก็สใชซิงคลางจานทําครัวในตัวบานกับครัวอีสานแบบดั้งเดิมใชเตาฟนทําครัวในพื้นที่แยกจากตัว บานใช
แครที่เตรียมอาหารและนั่งพัก เนื่องจากทางสภาพชุมชนมีความหลากหลายของวิถีชีวิตของประชากรในชุมชน ทั้งแบบ สังคมเมือง
จากกลุมคนวัยทํางานหรือคนนอกพื้นที่ที่ยายถิ่นฐานเขามาดวยหนาที่การงานและกลุมแบบสังคมชนบทจากกลุมผูสูงอายุหรือกลุมที่
อาศัยอยูเดิมซึ่งยึดถือรูปแบบวิถีชีวิตและการรับประทานอาหารแบบเดิมอยู ครัวในแบบชนบทกึ่งเมืองจึง จําเปนตองมีการตอบสนอง
ความตองการในครัวทั้งสองรูปแบบอยูรวมกัน
4. วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการผลิ ต ชุ ด ครั ว สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ใ นเขตชนบทกึ่ ง เมื อ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) วัสดุที่หาไดงายในพื้นที่ มีความแข็งแรง เชน ไมยางนา ไมเต็งแดง ไมประดู ไมเนื้อออนหรือเนื้อแข็ง ชนิดตางๆ ที่
หาไดตามไรนาหรือสวนในชุมชน
(2) ราคาไมแพงเนื่องจากผูสูงอายุนั้นถือวาอยูในวัยเกษียณอายุจากการทํางานแลวจึงทําใหรายที่มีลด นอยลงตนทุนที่
จางผลิตชุดครัวก็นอยลงไปตามเชนกัน
(3) หาซื้อไดงายในพื้นที่เนื่องจากผูสูงอายุมีการถดถอยทางดานรางกายมันจึงไมสะดวกนักหากตองให ผูสูงอายุหรือ
ชางตองเดินทางไกลเพื่อไปหาเลือกซื้อวัสดุ
(4) ขึ้นชิ้นงานไดงายเนื่องจากชางทองถิ่นในชุมชนนั้นไมใชชางมืออาชีพที่มีอุปกรณเครื่องมือ เพรียบพรอมและเทคนิค
ความชํานาญไมสูงเทาชางมืออาชีพในระบบอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเทคนิคในการผลิตจึงจับเปน จะตองงายที่สุดเทาที่จะออกแบบได
แตยังสามารถรักษาความแข็งแรงไวได เชน การเขาไมบังใบ เชาไมบากรอง ยึดติดชิ้นงานดวยกาวและสกรู งานเหล็กไมควรเลือกการ
เชื่อมเขามุมชิ้นงานที่ยากซับซอน หรืออาจมีการนํางานจักสานในชุมชนมา ประยุกตใชใหเกิดความสวยงามและประโยชนใชสอย
(5) ทนความรอนไดเนื่องจากหนึ่งในสวนประกอบที่สําคัญของชุดครัวนั้นคือสวนปรุงอาหารซึ่งเปน สวนที่จะมีความ
รอนเกิดขึ้นเปนประจําหากวัสดุที่นํามาใชผลิตในสวนนี้ทนความรอนไดไมดีพออาจทําใหเกิดอุบัติเหตุกับ ผูใชงานได
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ภาพ 4 แสดงการวิเคราะหหาวัสดุที่เหมาะสมในการผลิต

กระบวนการพัฒนาแบบราง

1. แบบรางครั้งที่ 1 การออกแบบครั้งแรกไดเริม่ ตนจากการนําคาเฉลี่ยดาน กวาง x ยาว x สูง ที่เหมาะสมจากการวิเคราะหมา
ราง เปนลูกบาศกแลวทดลองจัดวางในรูปแบบตางๆ ตามความสัมพันธในการใชงานครัวของผูสูงอายุเพื่อใหไดระยะการใชงานที่
เหมาะสมกับครัวของผูสูงอายุ

ภาพ 5 แสดงการทดลองจัดวางสวนตางๆ ของชุดครัวโดยรางเปนลูกบาศกแลวทดลองจัดวางในรูปแบบตางๆ
2. แบบรางครั้งที่ 2 เริ่มออกแบบสามมิติสวนตางของครัวโดยเนนไปที่สวนที่มีความสัมพันธในการใชงานสูงสุด คือ สวนเตรียม
สวนปรุง และสวนซักลาง

ภาพ 6 แบบรางครัวสวนลาง 1

ภาพ 7 แบบรางครัวสวนปรุง 1
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ภาพ 8 แบบรางครัวสวนปรุง 2
3. สรุปแบบราง แบบรางชุดครัวสําหรับผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดผานการคิดวิเคราะห และ
ออกแบบจากขอมูลตางๆ โดยผูวิจัยและการปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งการตอบสนองการใชงานชุดครัวของ ผูสงกาย
ทั้งหมด 3 ดาน คือ (1)ดานความสะดวกสดการเคลื่อนไหว (2)ดานความปลอดภัยลดความเสี่ยง (3)ดานสุขอนามัย จนได แบบสรุป
แบบรางชุดครัวที่เหมาะสมกับผูสูงอายุตามวัตถุประสงค
โดยสรุปแบบรางชุดครัวสําหรับผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรูปแบบการจัดตามพื้นที่กิจกรรม
เตรียม เก็บ ปรุง ทาน ซักลาง ที่มีความสัมพันธกันภายในครัวของผูสูงอายุกลุมตัวอยางที่ลงพื้นที่

ภาพ 9 ตัวอยางการจัดวางชุดครัว

แบบชุดครัวพื้นที่เตรียมอาหาร

ภาพ 10 แบบชุดครัวพื้นที่เตรียมอาหาร รูปมุมมอง Perspective

ภาพ 11 รูปแบบการจัดชุดครัวสวนเตรียมอาหารตางๆ
จากการนําแนวคิดการออกแบบระบบ modular
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การใช งาน จากการวิ เคราะห พ บว า พื้ น ที่ เตรี ย มอาหารนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ เป น จุ ด ศู น ย ก ลางของกิ จ กรรมภายในครัว ที่ มี
ความสัมพันธกับทุกพื้นที่ทั้ง เก็บ ปรุง ลาง ทาน จึงจําเปนตองมีความยืดหยุนในการใชงานสูง ผูออกแบบจึงไดนําแนวกกก ออกแบบ
ระบบ modular มาใชในการออกแบบเพื่อที่ผูใชงานจะสามรถปรับเปลี่ยนไดตามรูปแบบกิจกรรมภายในครัวที่จะมี 3 แบบคือ แคร
ชั้นสําหรับวางเขียงพรอมที่เก็บมีดในตัว และเคารเตอรพรอมลิ้นชัก โดยทั้งสามแบบจะสามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบการจัดวางไดตาม
ตองการ โดยมีแครเปนจุดศูนยกลางอยางเพลิดเพลินและปลอดภัย

ภาพ 12 ตัวอยางเบื้องตนพื้นที่เตรียมอาหาร
ที่สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบได

ภาพ 13 แบบชุดครัวพื้นที่ปรุงอาหาร รูปมุมมอง Perspective

แบบชุดครัวพื้นที่ปรุงอาหาร

การใชงานพื้นที่ปรุงอาหารเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตออุบัติเหตุจากความรอนในการปรุงอาหาร อุบัติเหตุหกลมจากความ
เมื่อยลา หากยืนปรุงอาหารเปนเวลานาน ผูออกแบบไดคํานึงถึงปญหาเหลานี้จึงไดออกแบบชุดครัวพื้นที่ปรุงอาหารที่มีความปลอดภัย
ดวยราวจับชวยพยุงตัวที่สามารถเลื่อนเก็บได ชั้นวางของชั่วคราวที่ซอนอยูบนลิ้นชัก ฐานตั้งเตาพื้นที่มีหินบดเปนฉนวนกันความรอน
สามารถตักกลบถานไดโดยนําแนวคิดมาจากภูมิปญญาทองถิ่นการใชเตาแมคีไฟในสมัยโบราณพรอมลิ้นชักเก็บถาน พื้น ถัง เทขี้เถา มี
บันไดพรอมราวจับสําหรับขึ้นหยิบสิ่งของจากชั้นดานบนและฐานโลหะปองกันกระทะลม

ภาพ 14 แสดงราวจับชวยพยุงตัวและบันไดที่สามารถเลื่อนเก็บได
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ภาพ 15 ชั้นวางของชั่วคราวที่ซอนอยูบนลิ้นชัก เตาฟนที่มีหินบดเปนฉนวนกันความรอน ลิ้นชักเก็บถานฟนถังเทขี้เถา

แบบชุดครัวพื้นที่สวนซักลาง

ภาพ 16 แบบชุดครัวพื้นที่สวนซักลาง มุมมอง Perspective

ภาพ 17 ลักษณะการใชงานชุดครัวพื้นที่สวนซักลาง

การใชงานพื้นที่ซักลางภายในครัวนั้นเปนพื้นที่ที่เสี่ยงตออุบัติเหตุหกลมจากน้ำที่ใชกระเด็นโดนตัวหรือพื้นที่ยืน ผูออกแบบจึง
ไดออกแบบอางลางจานที่ฝงของผูใชงานเอียงสูงจากฝงตรงขามเล็กนอยเพื่อลดปญหาน้ำไหลลนโดนในขณะใชงานกาละมังที่ใชก็มีการ
ตอทอออนพรอมฝาปดสําหรับระบายน้ำเพื่อสามารถควบคุมทิศทางของน้ำที่ใชแลวไดงาย สวนของฐานอางสําหรับใสกา ละมังยัง
สามารถยกเอียงเพื่อเทน้ำไดและชั้นวางถังขยะ (ที่มีฝาปด) ติดลอพรอมมือจับที่สามารถเลื่อนไปใชงานไดทั่วพื้นที่บริเวณครัว หาก
ตองการเก็บเขาที่ก็มีลิ้นไมรองรับเขาพอดีกับดานลางของอางลางจาน

การผลิตตนแบบ

การประเมินแบบรางโดยผูเชี่ยวชาญกอนสั่งผลิตจริง
การผลิตตนแบบผูวิจัยไดรับประเมินแบบรางกอนสั่งผลิตชิ้นงานจริงโดยผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและ
รับคําแนะนํามาแกไขกอนผลิตจริงโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยสรุปผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญกอนสั่งผลิตตนแบบจริง ผลการ
ประเมินทั้งหมดสวนใหญอยูในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุดแมในสวนที่มีคะแนนต่ำสุดก็มีคะแนนเกินกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนรวม
ถือเปนคาประเมินที่เหมาะสมสามารถสงผลิตชิ้นงานจริงเพื่อนํามาทดลองใชงานกับผูสูงอายุกลุมเปาหมายได
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ภาพ 18 การผลิตตนแบบ

ประเมินผลจากการทดลองใชงานตนแบบกับกลุมตัวอยาง

หลังจากไดชิ้นงานตนแบบชุดครัวสําหรับ ผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมือ งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงไดติ ดตอขอความ
อนุเคราะหทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานโนนมวง เพื่อขอใชพื้นที่และนัดหมายกลุมผูสูงอายุ กลุมตัวอยางจํานวน 16 คน
เพื่อทําการทดลองใชงานและประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดครัวสําหรับผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีผูเชี่ยวชาญ คือ รองศาสตราจารย ดร. อรวรรณ บุราณรักษ และนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 4 คน รวมเปนผูสังเกตการณ ซึ่งสรุปผลการประเมินไดดังนี้
1. ผลสรุปรวมการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของกลุมผูสูงอายุที่มีตอชุดครัวสำหรับผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนเตรียมอาหารจำนวน 16 คน คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูสูงอายุตอชุดครัวสวนเตรียมอาหาร
(1) สวนเคาทเตอรนั่นสับมีความสูงต่ำเกินไปสำหรับผูสูงอายุบางคน
(2) สวนเคาทเตอรพักของที่มีลิ้นชักอยากใหมีสวนที่ปดลิ้นชักใหมิดกวานี้ปองกันหนู มด แมลง
2. ผลสรุปรวมการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของกลุมผูสูงอายุที่มีตอชุดครัวสำหรับผูสูงอายุในเขตชนบท กึ่งเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนปรุงอาหารจำนวน 16 คน คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูสูงอายุตอชุดครัวสวนปรุงอาหาร
(1) ลิ้นชักสำหรับเก็บถานและเขี่ยขี้เถาของเตาฟนความน้ำหนักเบาและเปดใชงานงายกวานี้
(2) สวนของเตาแก็สบริเวณ เปด-ปด แก็สควรอยูสูงกวานี้และใชงานงายกวานี้
3. ผลสรุปรวมการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของกลุมผูสูงอายุที่มีตอชุดครัวสำหรับผูสูงอายุในเขตชนบท กึ่งเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนซักลางจำนวน 16 คน คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูสูงอายุตอชุดครัวสวนเตรียมอาหาร
(1) สวนของรถเข็นถังขยะควรมีดานจับที่สูงขึ้นและเปลี่ยนลอใหเปนหันไดทุกทิศทางเพื่อความสะดวกในการเปน
ใชงานไดทั่วครัว
(2) สวนของรถเข็นขยะควรมีสวนที่เปดดานขางหรือดานหลังดานใดดานหนึ่งเพื่อที่ผูสูงอายุจะไดลากถังขยะออก
จากตัวรถเททิ้งไดงายโดยไมตองยกตัวถังขึ้นมา
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ภาพ 19 บรรยายนำเสนอชุดครัวแกผูสูงอายุและทดลองใชงาน

ภาพ 20 ผูสูงอายุกอนทดลองใชงาน

อภิปรายผล

จากการศึกษาการวิถีชีวิตพฤติกรรมการใชครัวของผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากเอกสารตางๆ
และจากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ สังเกตุ สัมภาษณ กลุมตัวอยางพบวา ชุดครัวเดิมของผูสูงอายุในพื้นที่นั้นมีรูปแบบผสมผสานการใช
งานของชุดครัวที่สรางขึ้นเองตามแบบวิถีดั่งเดิมและชุดครัวสมัยใหมที่มีขนาด กวาง ยาว สูง ต่ำ ไมตอบสนองตอการใชงานของ
ผูสูงอายุพรอมการจัดวางที่ไมคอยเปนระบบทำใหการใชงานยากขึ้น เนื่องจากมีการใชชุดครัวจากตลาดหางรานทั่วไปผสมกับชุดครัว
ดั้งเดิมโดยจะมีการดัดแปลงตัวชุดครัวอยูบางตามความตองการใชงานของผูสูงอายุทานนั้นๆ โดยมีลูกหลานหรือชางระแวกบานเปนผู
ดัดแปลงใหแตเนื่องดวยผูดัดแปลงขาดความรูดานการออกแบบและดานวัสดุจึงทำใหชุดครัวมีความเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ
ของผู สู ง อายุ ไม ม ากพอ ผู วิ จั ย จึ ง ได ส ร า งข อ กำหนดคิ ด ในการออกแบบชุ ด ครั ว สำหรั บ ผู สู ง อายุ ในเขตชนบทกึ่ ง เมื อ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเพื่อสรางตนแบบตัวอยางที่มีความเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุกลุมตัวอยางมากขึ้นโดยคำนึงถึงปจจัย
ดานความสะดวกในการใชงาน ดานความปลอดภัยลดความเสี่ยง และดานสุขอนามัย ซึ่งจากการผลิตตนแบบชุดครัวสำหรับผูสูงอายุ
ในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใหกลุมตัวอยางไดทำการทดลองพบวา ผลการทดลองใชงานเปนที่นาพอใจโดย
ผลในดานความสะดวกในการใชงาน ดานปลอดภัยลดความเสี่ยงแตก็ยัง แตในดานสุขอนามัยยังแกปญหาไดไมชัดเจนนักและดานวัสดุ
ที่ใชถึงจะหาไดงายแตอาจมีราคาสูงเกินไปทำใหผลิตใชไมไดทุกครัวเรือน และผลวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรกานต รวยสูงเนิน
(2556) ที่ศึกษาพบวา กรอบแนวคิดในการพัฒนาเครื่องเรือนสําหรับผูสูงอายุในชุมชนประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1.
องคประกอบดานวัสดุ 2. องคประกอบดานการออกแบบ 3. องคประกอบดานประโยชนใชสอย ซึ่งไดเปรียบเทียบในประเด็นตางๆ
แลวมีความสอดคลองกันแตก็ยังถือวาเปนงานวิจัยที่ยังไมสมบูรณแบบควรมีการลงรายละเอียดดานสัดสวนของผูสูงอายุ วัสดุและ
สภาพของชุมชนมากกวานี้
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาตอยอดงานวิจัย
ในการออกแบบชุดครัวสำหรับผูสงู อายุควรมีแนวทางในการขยายขอบเขตของพื้นที่ภูมิภาคตางๆ เพื่อตอบสนองวิถี ชีวิตการ
เขาครัวปรุงอาหารของผูสูงอายุในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งเปนการเตรียมการรับมือกับสังคมผูส ูงอายุในอนาคตอีกดานหนึ่ง หรือมีการเพิ่ม
รูปแบบการใชงานใหหลากหลายมากขึ้นไมจำเพาะเจาะจงวาสําหรับผูสูงอายุแตเปนรูปแบบชุดครัวสำหรับคนทั้งมวล ที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของผูคนในพื้นที่นั้นๆ
ขอเสนอแนะในการวิจัยดังตอไปนี้
(1) ควรมีการขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางผูสูงอายุใหมากขึ้น เชน การเพิ่มการใชงาน
ที่ตอบสนองกับกลุมบุคลที่ใชวีลแชร ผูสูงอายุที่จำเปนตองใชไมเทาและสะดวกตอผูดูแลดวย เปนตน
(2) ศึกษาคลไกตางๆ ของอุปกรณเฟอรนิเจอรเพื่อทำความเขาใจแลวนำมาปรับใชกับวัสดุอุปกรณในทองที่ใหไดมาก
ขึ้นจะชวยใหชิ้นงานสามารถอำนวยความสะดวกแกผูส ูงอายุไดสูงขึ้นพรอมทั้งลดตนทุนจากการสั่งอุปกรณเฟอรนิเจอร
(3) ควรศึกษาและวิเคราะหเชิงลึกเรื่องวัสดุในพื้นที่ทั้งดานความแข็งแรงและราคาจะทำใหเกิดตัวเลือกในการผลิตที่
หลากหลายเหมาะสมกับตนทุนของผูสูงอายุในพื้นที่มากขึ้น
(4) พัฒนาแบบใหสามารถผลิตและใชงานไดงายขึ้นจะชวยทำใหรูปแบบชุดครัวสำหรับผูสูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมือง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นสามมรถกระจายตัวเปนวงกวางและเปนประโยชนตอสังคมสูงวัยในอนาคต
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