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บทคัดย่ อ
ทุกวันนี ้ ขนาดของประชากรผู้สงู อายุกาลังเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ รวมถึงในประเทศไทยเองด้ วย และธุรกิจ
หลายประเภทเริ่มให้ ความสนใจกับตลาดผู้สงู อายุมากขึ ้น ซึง่ การที่ธุรกิจเริ่มตอบสนองความต้ องการของกลุม่
ผู้สงู อายุมากขึ ้น จะเป็ นช่องทางหนึง่ ที่ชว่ ยยกระดับความเป็ นอยูข่ องผู้สงู อายุให้ ดียิ่งขึ ้นได้ โดยการออกแบบ
บ้ านเพื่อรองรับการอาศัยของผู้สงู อายุ ทาให้ ผ้ สู งู อายุมีความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการดารงชีวิต
ดังนันจึ
้ งเป็ นอีกหนึง่ แนวโน้ มของการออกแบบนวัตกรรมที่อยูอ่ าศัย ที่จะเน้ นความสาคัญในเรื่ องของฟั งก์ชนั่
โดยเริ่มตังแต่
้ การออกแบบ การติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์และอุปกรณ์ตา่ งๆ อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับความเสื่อมถอย
ของร่างกายผู้สงู อายุ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ งาน เช่น ทางเดินที่กว้ าง
เพียงพอสาหรับรถเข็น พื ้นลาดหรื อพื ้นที่ไม่ตา่ งระดับ สุขภัณฑ์และอ่างล้ างหน้ าที่มีระยะความสูงเหมาะสมกับ
ผู้สงู อายุ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน อาทิ ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ (Automatic Night
Light) ระบบพื ้นลดแรงกระแทก (Shock Absorption Floor) และระบบพื ้นไร้ ระดับ (Stepless Floor) รวมไปถึง
วัสดุอปุ กรณ์ในการตกแต่งบ้ านที่เป็ นนวัตกรรมต่างๆสาหรับผู้สงู อายุ เพื่อให้ มีรูปแบบบ้ านที่สามารถตอบสนอง
ต่อความจาเป็ นในการใช้ ชีวิตของผู้สงู อายุได้ อย่างปลอดภัย สะดวกสบายและยัง่ ยืน
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Abstract
Nowaday, the size of the elderly population is growing, including Thailand. Various businesses start
paying more attention to the elderly market. The business meet higher needs of seniors is a channel
that enhances the well-being of the elderly even better by house design supporting the elderly's
living provides a safe and comfortable way of life. Therefore, it is another innovative design trends
of housing that focus on the importance of the function. starting from proper design and installation
of products and devices to support the physical deterioration of the elderly, to prevent accidents
and more convenient to use, such as hallways wide enough for a wheelchair, slope or even area,
toilet and wash basin with a height appropriate for the elderly, including the development of
standard products such as Automatic Night Light system, the Shock Absorption Floor and even
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Floor, including innovative home furnishing materials for seniors, to have a house style is able to
respond to the needs of seniors living safely, comfort and sustainability.
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