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บทคัดย่อ 

 
โครงการวิจัยแนวทางจัดสภาพแวดล้อมและท่ีพักอาศัยท่ีเป็นมิตรส าหรับผู้สูงอายุ พื้นท่ีในล าน้ า

ห้วยจรเข้มาก  จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุ เลือกสุ่มกรณีศึกษาจ านวน 136 คน 
ตามพื้นท่ีต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของล าน้ าห้วยจรเข้มาก ได้แก่  1) บ้านบุข้ีเหล็ก  ต าบลแสลงพัน 
อ าเภอล าปลายมาศ 2) บ้านม่วงใต้   ต าบลบ้านบัว อ าเภอเมือง 3) บ้านหนองหัวลิง ต าบลอิสาณ 
อ าเภอเมือง และ 4) ชุมชนวัดอิสาณ  เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง  ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก 
และส ารวจสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ ได้แก่ 
1) ศึกษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีสาธารณะในชุมชน 2) ศึกษาท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และ 3) เสนอ
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มี
บ้านพักอาศัยท่ีสร้างมานานกว่า 30 ปี กรรมสิทธิ์เป็นของผู้สูงอายุและสร้างบนที่ดินของตนเอง ส่วน
ใหญ่เป็นบ้านเด่ียว วัสดุครึ่งปูนครึ่งไม้ จ านวนช้ันเดียวสัดส่วนใกล้เคียงกับบ้านสองช้ัน ช่วงกลางวัน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับพื้นท่ีเฉลียงหน้าบ้านหรือใต้ถุนบ้าน  นอนตอนกลางคืนท่ีช้ันล่างของบ้าน  
สภาพบ้านมีความสัมพันธ์กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  แต่ยังคงมีบ้านของผู้สูงอายุจ านวน 2 คน 
ไม่มีไฟฟ้าใช้  จ านวน 4 คน ไม่มีห้องน้ าห้องส้วมใช้  ส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุงสภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้
สอยได้สะดวก ปลอดภัย สอดคล้องกันทุกพื้นท่ี  โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เรียกร้องให้มีการปรับปรุงบ้าน
เพื่อให้ตนเองอยู่อย่างสะดวก ปลอดภัย แต่อาศัยความเคยชิน  การปรับตัว  และการระมัดระวังตัวเอง  
สภาพแวดล้อมในชุมชนยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ผู้สูงอายุเท่าท่ีควร วัดในชุมชนเป็นสถานท่ีท่ี
ผู้สูงอายุเดินทางไปท ากิจกรรมแล้วเห็นว่ามีสภาพเส่ียงต่อการหกล้มเนื่องจากพื้นล่ืนท าให้เข้าใช้สอยไม่
สะดวก  ไม่ปลอดภัย อุปสรรคส าคัญในการปรับปรุง คือ งบประมาณ ดังนั้น การปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยต้องอาศัยองค์กรทางสังคม เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรการกุศล ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนด าเนินการเพื่อให้
เป็นท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  รวมท้ังอาศัยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อก่อให้เกิดสุขภาวะท่ีดีร่วมกัน 
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ABSTRACT 
 

           The research project were collected from a case study group of 136 elderly who are living along of 
the Huai Chorakhe Mak stream: 1) Bu Khi Lek village, Salaeng Phan sub-district, Lam Plai Mat district, 2) 
Muang Tai village, Ban Bua sub-district, Muang district, 3) Nong Hua Ling village, Esarn sub-district, Muang 
district, and 4) Esarn Temple community in Muang Buriram municipality in Muang district, Buriram province  
by using purposive sampling technique. In-depth interview and a survey of the conditions of housing and 
community’s environment were employed. The 3 objectives of the research were 1) to examine the 
environment of public places in the community, 2) to investigate elderly housing, and 3) suggest 
approaches for organizing friendly environment and housing for the elderly. It was found that most of 
interviewees owned a house that was built 30 years ago. The home ownership belonged to the elderly. 
The houses were built on the elderly lands. Most of the houses were built in a single house style --half of 
the house was made out of concrete and the other half was made of wood. The houses have one storey 
but the proportion/scale of the houses is similar to the proportion/scale of two storey houses. During day 
time, most of the elderly spent their time at either a porch or an open basement of the house. At night, 
the elderly slept on the ground floor. The conditions of the houses were associated with the economic 
status and social status of the elderly. It was found that 2 elderly owned a house without electricity. There 
were 4 elderly living in a house without a toilet. It was also found that most of the houses have not been 
improved in order to provide convenience and security to the elderly to be in line with other areas. Most 
of the elderly did not request for a house improvement for providing themselves convenience and 
security, but they tried to get accustomed to their houses, adapt themselves to their houses, and be 
careful when living in their houses instead. The environment in the community has not been improved 
enough. From the observation, temples were the places that the elderly went to do activities the most but 
there a risky condition that the elderly might fall down because the floors were slippery which caused a 
problem to the elderly because they could not utilize the temples conveniently and safely. The important 
obstacle for improving environment and housing was a budget. Therefore, improving the housing of the 
elderly who have low income should rely on the assistance or support from social organizations such as 
Local Administration Organization, Social Development and Human Security Office, charities, and private 
sectors. These social organizations should step in and support the operation regarding organizing friendly 
environment and housing for the elderly. Moreover, the people in the community must participate in 
giving cares to the elderly in order to create the well-being in the community.   
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