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ค ำน ำ 
นันทนาการ มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต           
ในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา 
สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพื่อพัฒนาแหล่งนันทนาการให้ มีมาตรฐานตามหลัก
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุควรได้รับ
การส่งเสริมให้ท ากิจกรรมต่างๆ ทางนันทนาการท่ีจะช่วยให้เกิดความสุขท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา อันจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญยิ่งในการเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง 

กรมพลศึกษา จึงจัดท าองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก         
ทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุขึ้น เนื่องจากสถานท่ีพักส าหรับผู้สูงอายุจะเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยให้                        
การจัดที่พักส าหรับผู้สูงอายุในอนาคตเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและน าไปใช้ได้จริง 

กรมพลศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ” จะเป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบดูแลสถานท่ีพักส าหรับผู้สูงอายุ            
ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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1 องค์ความรู้มาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ส าหรับผู้สูงอายุ 

บทน า  
นันทนาการเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจ  
นอกจากนี้ กิจกรรมนันทนาการยังท าให้คนเรามีพลังกลับคืนมาเพื่อท างานหรือมีแรงจูงใจอยากท างานต่อไป 
นันทนาการครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง การเลือกกิจกรรมนันทนาการเพื่อความสนุกสนานและ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งมักมาจากแรงจูงใจต่างๆ 
เช่น ทัศนียภาพและความงามตามธรรมชาติ ความต้องการเป็นอิสระ ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการ          
การพักผ่อนคลายความเครียด ต้องการความท้าทาย ต้องการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ต้องการพบเพื่อนใหม่ หรือ 
ต้องการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ฯลฯ อย่างไรก็ตามกิจกรรมนันทนาการต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  

 

นันทนาการ  

กิจกรรมนันทนาการมีลักษณะส าคัญ 

ท่ีพอสรุปได้ ดังนี้  

1. ต้องมีการแสดงออกถึงการกระท าหรือการปฏิบัติ เช่น 
ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความสมัครใจ  

3. กิจกรรมนั้นต้องกระท าในเวลาว่างนอกเหนือจากภารกิจ
หรืองานประจ า 

4. กิจกรรมนั้นต้องไม่เป็นอบายมุขและไม่ผิดต่อกฎหมาย
บ้านเมือง 

5. กิจกรรมนั้นต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยตรงและทันที  

6. กิจกรรมท่ีกระท าต้องไม่เป็นอาชีพ  

7. กิจกรรมนันทนาการต้องมีจุดหมายในการท าท่ีตรงตาม
ความต้องการ 

นันทนาการ หมายถึง 

การใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจ า 

ซึ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกระท าด้วย    

ความสมัครใจ และมีความพึงพอใจ  

“ โดยกิจกรรมนั้นไม่ขัดต่อ

ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี

วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง” 

ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส นุ ก ส น า น

เพลิด เพลิน  มีสุ ขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี นันทนาการจึงเป็น

ส่วนส าคัญในวิถีชีวิต  

(กรมพลศึกษา, 2561) 

 



 
2 องค์ความรู้มาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ส าหรับผู้สูงอายุ 

8. กิจกรรมท่ีท ามีความยืดหยุ่นสามารถดัดแปลงหรือปรับให้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่ได้ 

9. นันทนาการท่ีท าอาจมีผลพลอยได้อื่นตามมา เช่น การท าสิ่งประดิษฐ์เป็นการใช้ฝีมือด้านศิลปะ
สร้างสรรค์ท่ีอาจส่งผลด้านการสร้างความสามัคคีหรือการร่วมมือร่วมใจกันได้ 

 

ประโยชน์และคุณค่าของนันทนาการ  

กิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์และคุณค่าหลายประการ ดังท่ี นักวิชาการหลายท่าน เช่น สมบัติ    
กาญจนกิจ (2560), เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2556) และจรินทร์ ธานีรัตน์ (อ้างถึงใน กรมพลศึกษา , 2561)            
ได้กล่าวถึงไว้ดังนี้  

1. ช่วยให้บุคคลและชุมชนได้รับความสนุกสนาน มีความสุขในชีวิตและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. ช่วยให้บุคคลและชุมชนพัฒนาสุขภาพจิตและสมรรถภาพทางกายที่ดี เกิดความสมดุลของชีวิต 

3. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและป้องกันการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีไม่พึงประสงค์ 

4. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีจากการท่ีชุมชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณค่าทางสังคมประชาธิปไตย ลดความเห็นแก่ตัว 
สร้างคุณค่า จริยธรรม ความมีน้ าใจ การให้บริการ รู้จักอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม 

5. ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์สุข รวมท้ังความสนุกสนาน ความสงบสุข ลดความเครียด                    

ความวิตกกังวล ท าให้อารมณ์แจ่มใสและช่วยส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ 

6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ เช่น การเล่นพื้นเมือง ประเพณีพื้นบ้าน โขน ละคร ตลอดจน

แหล่งนันทนาการประเภทอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ มีทัศนคติ
ท่ีดีและเกิดความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของชาติพร้อมท่ีจะอนุรักษ์สืบไป 

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนมากได้แก่กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมนอกเมือง 
เช่น การอยู่ค่ายพักแรม เดินป่า ไต่เขา ศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสอนให้ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
รู้จักคุณค่าของธรรมชาติ มีความซาบซึ้งและสามารถดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เป็นสมบัติของประเทศและ                     
ของโลกต่อไป 

8. ส่งเสริมการบ าบัดรักษาท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น งานอดิเรก งานประดิษฐ์ สร้างสรรค์    
ช่วยให้สบายใจ ผ่อนคลายความเครียด หรือกิจกรรมนันทนาการประเภทการเล่นและกีฬาช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย ฯลฯ 



 
3 องค์ความรู้มาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ส าหรับผู้สูงอายุ 

9. ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์และการท างานเป็นทีม ฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ เสริมคุณค่าทางสังคม              

ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความเห็นแก่ตัว สร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

10. ส่งเสริมและบ ารุงขวัญของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เช่น ต ารวจตระเวนชายแดน ฯลฯ 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 

กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ในการใช้เวลาว่างจากการเลือกเข้าร่วม

กิจกรรม แบ่งประเภทตามแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับท่ี 3 ได้ 11 ประเภท            

(กรมพลศึกษา, 2561) ประกอบด้วย 

1. การเล่น เกมและกีฬา ประกอบด้วย กิจกรรมการเล่นไทยและสากลประเภทต่าง ๆ กิจกรรม

นันทนาการประเภทนี้ต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย ใช้พละก าลังและไหวพริบในการประกอบกิจกรรรมจากง่าย               
ท่ีเรียกว่า การเล่น พัฒนาเป็นการแข่งขัน เรียกว่า เกม และใช้ทักษะทางกายมากขึ้น ยากขึ้น ซับซ้อนขึ้น 
เรียกว่า กีฬา ก่อให้เกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย และเสริมสร้างความสามัคคีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2. การเต้นร า ประกอบด้วย การเต้นร าพื้นเมือง การเต้นร าตามสมัยนิยม การลีลาศ ฯลฯ เป็นกิจกรรม
นันทนาการท่ีต้องใช้เสียงเพลงหรือการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะการเคลื่อนไหวร่างกายในลีลา             
ท่าทางต่างๆ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประเภทนี้ท าให้เกิด               
ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด ช่วยพัฒนาความม่ันใจในตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ ท่าทาง ท าให้มี
โอกาสเข้าสังคม  

3. ศิลปะและหัตถกรรม ประกอบด้วย งานฝีมือ งานประดิษฐ์ วาดรูป ถ่ายรูป ฯลฯ กิจกรรม
ประเภทนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องใช้ฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้จินตนาการของตนเอง สร้างสรรค์งานได้อย่างอิสระ เป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะความสามารถด้านงานฝีมือ สร้างความสุขและความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 

4. การร้องเพลงและดนตรี ประกอบด้วย การร้องเพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี ฯลฯ กิจกรรม

นันทนาการประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เสียง ท้ังเสียงจากการเล่นดนตรี เสียงจากการร้องเพลงท่ีแสดงออก
อย่างมีจังหวะและระดับท่ีแตกต่างกันออกไป เป็นการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ของผู้เล่นและผู้ร้อง
ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดท้ังผู้เล่น ผู้ร้องและผู้ฟัง 

5. ภาษาและวรรณกรรม ประกอบด้วย การอ่าน เขียน พูด ปริศนาค าทาย ฯลฯ กิจกรรม
นันทนาการประเภทนี้เกิดจากการคิดและจินตนาการ แล้วเรียบเรียงน าเสนอออกมาให้สามารถอ่าน เขียน               
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หรือพูด ได้อย่างน่าสนใจ ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถทางการคิด และจินตนาการให้ผู้เข้าร่วม              
ทุกเพศ ทุกวัย และส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

6. การแสดงและการละคร ประกอบด้วย การแสดงละคร ภาพยนตร์ การเล่นมายากล ฯลฯ 
กิจกรรมนันทนาการประเภทนี้ใช้การแสดงออกด้วยกิริยาท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึก การเข้าถึงในบทบาท          
ตามท่ีผูกเป็นเรื่องราว ตามจินตนาการ เป็นการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกถึงอัตลักษณ์           
แห่งตน สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้แก่ผู้แสดงและผู้ชม  

7. งานอดิเรก ประกอบด้วย การสะสม ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ กิจกรรมนันทนาการประเภทนี้                   
เกิดจากความสนใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษและท าในยามว่าง ส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าในชีวิต พัฒนาทักษะ 
ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

8. กิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง ประกอบด้วย กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมผจญภัยต่างๆ                      

การท่องเท่ียว ฯลฯ เป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทท่ีท ากลางแจ้ง นอกสถานท่ีหรือนอกเมือง ส่งเสริมให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการเรียนรู้ มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสีสัน คว ามสดชื่น และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต  

9. กิจกรรมทางสังคม ประกอบด้วย งานบวช งานแต่งงาน งานบุญต่างๆ กิจกรรมนันทนาการ

ประเภทนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พบปะพูดคุย ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์         
ซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของคนในสังคม 

10. กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ ประกอบด้วย วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทง 
ฯลฯ กิจกรรมนันทนาการประเภทนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกิจกรรม            
ทางศาสนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของคน           
ในสังคม 

11. กิจกรรมอาสาสมัคร ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมอาสาสมัครทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมอาสาทางกีฬา ฯลฯ กิจกรรมนันทนาการประเภทนี้มุ่งช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คน ชุมชน หรือสังคมด้วย          
จิตอาสา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ                     
คนในชุมชน และสังคมด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
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ความส าคัญของนันทนาการ  

ปัจจุบันสภาพวิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยในเมืองใหญ่ท่ัวประเทศมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น            
กว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก ชีวิตผู้คนมีความเร่งรีบมากขึ้น ทุกคนต้องการความสะดวก รวดเร็ว มีการแข่งขันสูง 
ชีวิตผูกพันอยู่กับเทคโนโลยี ภาวะดังกล่าวก่อให้ผู้คนในเมืองใหญ่เกิดความรู้สึกเคร่งเครียด สับสน บางคนรู้สึก           
โดดเดี่ยว นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมืองท าให้เกิดปัญหาสังคมเมือง  เช่น การจราจร
หนาแน่นก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ การแข่งขันกันท ามาหากิน การเอารัดเอาเปรียบทางสังคม มีความขัดแย้ง        
ในสังคม มีความเครียดสูง และเกิดกิจกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกดดันภายใน                     
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัว ปัญหาความรุนแรง และปัญหาสุขภาพของคนในเมืองใหญ่ในอัตราท่ีสูงกว่า
ประชาชนท่ีอาศัยในชนบทซึ่งการพัฒนายังไม่มากเท่ากับเมืองหลวง  สาเหตุประการหนึ่งของการเกิดปัญหา                
ดังกล่าวคือขาดวิธีการผ่อนคลายความเครียดท่ีถูกต้อง ขาดอุปกรณ์ ขาดสถานท่ี ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อการผ่อนคลายความเครียดท่ีเหมาะสม  ดังนั้นในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ ท้ังหลายจึงควรมีอุปกรณ์ 
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการพักผ่อนและการประกอบกิจกรรมนันทนาการ เพราะนันทนาการ
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาทางอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริม
คุณภาพจิต ความสมดุลของกายและจิตใจ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2554) 

นันทนาการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสุขท้ังทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญยิ่งในการเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง               
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกท้ังยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต               
ปลูกจิตส านึกและค านิยมทางวัฒนธรรม อันท าให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสังคมในชาติ สร้างความภาคภูมิใจ              
ในชาติสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป็นไปตาม             
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีกล่าวถึงการใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและใช้นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสามัคคีของ           
คนในชาติ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีอิสระในการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความถนัด           
ความสนใจของแต่ละบุคคลและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต จากความส าคัญของนันทนาการ
ดังกล่าวรัฐบาลได้จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยกรมพลศึกษาด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ส าหรับส่งเสริมนันทนาการในประเทศไทย และจากมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีได้เห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านนันทนาการระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) และ
แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้าน
นันทนาการของชาติให้ไปในทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน และประชาชน          
อย่างยั่งยืน อีกท้ังได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ต่อเนื่องจาก
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แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อพัฒนาแหล่งนันทนาการให้มีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์ 
(Universal Design) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมให้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการท่ีจะช่วยให้เกิดความสุขท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา              
อันจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญยิ่งในการเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง การศึกษามาตรฐานอุปกรณ์ สถานท่ี และ          
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ  ในสถานท่ีพักส าหรับผู้สูงอายุจะเป็นแนวทางหนึ่ง                                
ซึ่งจะช่วยให้การจัดที่พักส าหรับผู้สูงอายุในอนาคตเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและน าไปใช้ได้จริง 

 

สถานการณ์ผู้สูงอายุของประชากรไทย 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ
ระดับสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 อันหมายถึงสังคมท่ีมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด              
โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดคือมีผู้สูงอายุมากกว่า                
ร้อยละ 28 ของประชากรท้ังหมด (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) 

การเข้าสู่สังคมสูงอายุสาเหตุหนึ่งมาจากประเทศไทยประสบความส าเร็จในการวางแผนครอบครัว 
ในช่วง พ.ศ. 2515 - 2538 ท าให้ประชากรเพิ่มช้าลงอย่างมาก จากอัตราการเพิ่มของประชากรไทยท่ีสูงกว่า               
ร้อยละ 3 ต่อปี ปัจจุบันอัตราเพิ่มประชากรได้ลดต่ าลงเหลือเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย              
พ.ศ. 2559) นอกจากนั้นระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ก็มีส่วนส าคัญท่ีท าให้               
อายุคาดเฉลี่ย (Life expectancy) ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด           
(Life expectancy at birth) ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นท้ังเพศชายและเพศหญิง ในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2548          
เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด 68.15 ปี และเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด 72.39 ปี ประกอบกับ             
ผู้ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2506 - 2526 ซึ่งมีมากกว่า 1 ล้านคนในแต่ละปีก าลังเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มประชากรสูงอายุ 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561) 

ผู้สูงอายุของประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 มีจ านวนท้ังสิ้น 11,312,447 คน เป็นเพศชายจ านวน 
5,083,681 คน (ร้อยละ 44.94) และเพศหญิง 6,228,766 คน (ร้อยละ 55.06) จ าแนกตามกลุ่มช่วงวัย           
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (60 - 69 ปี) ร้อยละ 57.4 กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (70 - 79 ปี) ร้อยละ 29 
และกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 13.6 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) การเข้าสู่สังคมสูงอายุ          
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวในประเด็น
งบประมาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม  ปัจจุบันภาครัฐใช้งบประมาณดูแลผู้สูงอายุ              
เป็นจ านวนมากท้ังงบประมาณส าหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและงบประมาณด้านสุขภาพ และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่ม
งบประมาณมากขึ้นทุกปีตามสัดส่วนของผู้สูงอายุ   
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ผู้สูงอายุกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561)      
ท่ีจัดท าโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล              
ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในเวลาอีก             
ไม่กี่ปีข้างหน้าในส่วนของที่อยู่อาศัยท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีดังต่อไปนี้  

1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในท่ีอยู่อาศัยเดิมกับครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมท่ีผู้สูงอายุคุน้ชิน 
โดยปรับปรุงสถานท่ีและสิ่งก่อสร้างทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  

2. สนับสนุนคนในครอบครัวท่ีท าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ เช่น ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ             

การดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ 

3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างกลไกเฝ้าระวัง
และดูแลผู้สูงอายุ เช่น มีระบบอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน ฯลฯ 

4. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและจัดบริการสาธารณะ

โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะท่ีเอื้อต่อการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้สูงอายุ 

5. ยกระดับมาตรฐานของท่ีอยู่อาศัยท่ีด าเนินการโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ               
ท่ีจ าเป็นต้องไปอยู่ในท่ีอยู่อาศัยใหม่ 

 

การจัดอาคารส าหรับพักอาศัยและอาคารกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ   

จากข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการรองรับสังคมผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมและท่ีพักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งนอกการจัดอาคารท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุแล้ว               
การจัดอาคารกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุก็มีความจ าเป็นเช่นกัน อาคารดังกล่าวท้ังสองประเภทจ าเป็นจะต้อง
ค านึงถึงรายละเอียดเป็นอย่างมากท้ังหลักการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ค านึงถึงความต้องการพื้นฐาน 
ความต้องการของแต่ละบุคคล และความต้องการต่อสังคม เพื่อสร้างความรู้สึกว่าผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่ง              
ของสังคม รู้สึกว่าตนเองมีค่ามีประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองไม่ใช่ภาระของสังคม            
เกิดเป็นความสุขของผู้สูงอายุและเป็นประโยชน์ต่อสังคมท่ีมีผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างสังคม                             
ท่ีเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน  ดังนั้นการสร้างอาคารใดก็ตามเพื่อกิจกรรมของผู้สูงอายุควรค านึงถึง             
หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นส าคัญ 
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อารยสถาปัตย์ (UNIVERSAL DESIGN) 

อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากจ านวนของคนพิการ
ในประเทศมีมากขึ้นและสิ่งของเครื่องใช้ท่ีมีอยู่ก็เป็นอุปสรรคส าหรับการด าเนินชีวิตของคนเหล่านั้น ดังนั้น              
ในปี ค.ศ.1990 สมาคมมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาจึงได้ออกกฎหมายคนพิการ (The American 
Disabilities Act) ขึ้นเพื่อก าจัดอุปสรรคของคนพิการโดยรับรองสิทธิของคนพิการให้ทัดเทียมกับคนท่ัวไป             
แต่กฎหมายนี้ยังใช้ไม่ได้กับสินค้าหรือบริการทุกอย่าง ผู้ริ เริ่มแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล  คือ                 
นาย Ronald L. Mace ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นคนพิการ ได้เริ่มต้นทดลอง ออกแบบ 
ดัดแปลงของใช้ส่วนตัวของตนเอง หลังจากนั้นได้น าหลักการนี้มาใช้ส าหรับการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์
ส าหรับคนพิการและต่อยอดจนเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อคนท้ังมวล โดยเน้นความทัดเทียมของบุคคล               
ทุกคนท่ีสามารถใช้ผลิตภัณฑ์/บริการท่ีออกแบบอย่างเดียวกันได้อันจะเป็นส่วนช่วยลดความแปลกแยก/แตกต่าง
ของบุคคลในสังคม (พรวิทู โค้วคชาภรณ  , 2557) องค์การสหประชาชาติพยายามเผยแพร่และส่งเสริมแนวคิด        
ในเรื่องอารยสถาปัตย์เพื่อให้คนพิการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดล้อม             
ตามโครงการ Promotion of Non-Handicapping Physical Environment for Disabled Persons ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.1995 ได้มีการเผยแพร่หลักการของอารยสถาปัตย์ เวอร์ชัน 1.1 (Universal Design Version 
1.1) และพัฒนาเป็นเวอร์ชัน 2.0 ออกเผยแพร่ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1997 เป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อม           
การสร้างสถานท่ีและสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ทุกคนท่ีอยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี
และเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องมีการดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจง เพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

อารยสถาปัตย์เป็นสิ่งส าคัญมีความจ าเป็นส าหรับปัจจุบันและอนาคต    

ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 
1. ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยก าลัง           

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ การท่ีบุคคลมีอายุท่ียืนยาวขึ้นท าให้ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

2. ประชากรโลกจะมีคนพิการมากขึ้น ซึ่งเป็นความพิการท่ีมาจากความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
รวมถึงความพิการท่ีมาจากสภาพความแก่ชรา คนพิการเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

3. มีกฎหมายบังคับ ในปัจจุบันประเทศท่ีเจริญแล้วท่ัวโลก เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

สาธารณรัฐเยอรมัน ฯลฯ มีการออกกฎหมายบังคับให้สถานท่ีสาธารณะและตึกหรืออาคารต่างๆ จะต้องจัดท า 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนท้ังมวล ซึ่งในช่วง 15 ปีมานี้ประเทศไทยได้มีกฎหมายหลายฉบับท่ีออกมา             
มีผลบังคับใช้ในการออกแบบอาคารและสถานท่ีสาธารณะทุกแห่งจะต้องมีอารยสถาปัตย์ คือ ต้องจัดท า                
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สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุด้วย เช่น กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กฎกระทรวงมหาดไทย ปีพ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ปี พ.ศ. 2556 ฯลฯ  

 4. เป็นกติกาโลก อารยสถาปัตย์หรือ Universal Design เป็นภาษาและกติกาสากล          

ของโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต ดังจะเห็นได้ว่าในทุกประเทศท่ีเจริญแล้วพัฒนาแล้ว แม้แต่ในบางประเทศ              
ท่ีก าลังพัฒนาจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ “อารยสถาปัตย์” จึงเป็นเสมือนดัชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรือง              
ของประเทศต่างๆ ในโลกยุคปัจจุบันได้อีกทางหน่ึง  

อาคารตามหลักอารยสถาปัตย์  

อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมประกอบด้วยสถานท่ี 
สิ่งของรอบตัวท่ีค านึงถึงการใช้งานท่ีสะดวก ปลอดภัย ครอบคลุมอย่างเท่าเทียม โดยไม่ต้องดัดแปลงพิเศษ              
หรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทุกคนในสังคม ทุกสภาพร่างกายสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง                    
เสมอภาคกัน ท้ังเพศชาย เพศหญิง วัยเด็ก วัยผู้สูงอายุหรือผู้ท่ีต้องใช้รถเข็น อีกท้ังยังเป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความละเอียดอ่อนท่ีค านึงถึงความส าคัญของความสามารถของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการอย่างหลากหลาย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยท่ัวไปในหลักการของ Universal Design ประกอบด้วยหลัก 7 ประการของการออกแบบ
เพื่อทุกคน ดังนี ้

หลักการของอารยสถาปัตย์  

หลักการออกแบบท่ีส าคัญของอารยสถาปัตย์มี 7 ประการ ได้แก่ (ไตรรัตน์ จารุรัตน์, 2548 ; ทิพ
วัลย์ทองอาจ, 2553 อ้างถึงใน พรวิทู โค้วคชาภรณ์, 2557)  

1. ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน (Equitable Use) ทุกคนในสังคมใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน         
ไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ เป็นการออกแบบสร้างความเท่าเทียมกันในการใช้สอยของผู้ใช้ท่ีอายุต่างกันและ
ความสามารถแตกต่างกัน เช่น การออกแบบเคาน์เตอร์ท่ีมีความสูงต่างระดับ ส าหรับผู้สูงอายุและผู้ท่ีใช้รถเข็น 
(Wheel chair) หรือ เด็กสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ฯลฯ 

ภาพที่ 1 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน 
ท่ีมา : https://www.buildernews.in.th/archdesign-cate/decordesign/24866 

ภาพที่ 2 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน 
ท่ีมา : http://blog.pressalit.com/how-inclusive-design-is-a-key-driver-to-society/ 
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2. ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility in Use) 
คือ ความสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ การออกแบบรองรับ             
การใช้สอยจากผู้ใช้ท่ีหลากหลาย อาจมีหลายทางเลือกท่ีสามารถ               
ใช้งานได้สะดวกท้ังการใช้งาน มือขวาหรือมือซ้าย อ านวยความสะดวก
ให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามการเคลื่อนไหวของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

3. ใช้ง่าย/เข้าใจง่าย (Simple and Intuitive Use) ใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์สากลและสื่อสาร

ให้เข้าใจได้ง่าย การออกแบบเรียบง่าย สามารถใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องค านึงถึงประสบการณ์  ความรู้ภาษา 
หรือระดับความช านาญของผู้ใช้ เช่น บัตรโทรศัพท์ท่ีมีรอยเว้าเพื่อให้คนตาบอดสัมผัสรู้ได้ว่าจะต้องใส่ด้านไหน              
เข้าไปในเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องอ่านบัตร ซึ่งเป็นมาตรฐานของ JIS (Japanese Industrial Standards) และ
การใช้รูปภาพเพื่อการคัดแยกขยะ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
ท่ีมา : https://pt.slideshare.net/SiddarthKengadaran/universal-design-46522566 

ภาพที่ 4 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
ท่ีมา : https://www.8tfive.com/news/principles-of-universal-design-with-super-mario 

ภาพที่ 5 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ใช้ง่าย/เข้าใจง่าย 
ท่ีมา : https://universaldesignmeetstheexitsign.com/principle-3-simple-and-intuitive-use/ 

ภาพที่ 6 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ใช้ง่าย/เข้าใจง่าย 
ท่ีมา : https://millpondporch.com/2018/02/26/simple-and-intuitive-use-

and-the-church-universal-design-and-christian-ministry/ 
 

https://pt.slideshare.net/SiddarthKengadaran/universal-design-46522566
https://www.8tfive.com/news/principles-of-universal-design-with-super-mario
https://millpondporch.com/2018/02/26/simple-and-intuitive-use-and-the-church-universal-design-and-christian-ministry/
https://millpondporch.com/2018/02/26/simple-and-intuitive-use-and-the-church-universal-design-and-christian-ministry/
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4. ข้อมูลชัดเจน (Perceptible Information) ให้ข้อมูลท่ีเข้าใจได้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องอาศัย        

การรับรู้ทางร่างกายท่ีมากเกินไป การออกแบบควรมีป้ายสัญลักษณ์หรือสีท่ีตัดกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ  
แนะน าการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพท่ีมีขนาดใหญ่มีสีสันตัดชัดเจน มองเห็นได้ในระยะไกลส าหรับ
ผู้สูงอายุ หรือรูปภาพแสดงการใช้สุขภัณฑ์อักษรเบรลล์และเสียงประกอบ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

5. ระบบป้องกันอันตราย (Tolerance for Error) มีระบบป้องกันความผิดพลาดในการใช้งาน          

/มีผลก่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด การออกแบบควรลดอันตราย หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ โดยไม่ตั้งใจ หรือเตรียม
อุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้ เช่น ปพูื้นผิวต่างสัมผัสไว้ก่อนถึงทางลาด มีราวจับเป็นระยะ ฯลฯ 

ภาพที่ 7 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ข้อมูลชัดเจน 
ท่ีมา : https://aeon.co/essays/an-environment-designed-to-suit-every-body-is-better-for-all 

ภาพที่ 8 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ข้อมูลชัดเจน 
ท่ีมา : https://i.pinimg.com/originals/e9/fa/bb/e9fabb97568ff0a99b5e1e029b6f2bd7.jpg 

ภาพที่ 9 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ระบบป้องกันอันตราย 
ท่ีมา : https://www.universaldesigncasestudies.org/transportation/subway-

stations/nanakuma-line/exit-nanakuma-station 

https://aeon.co/essays/an-environment-designed-to-suit-every-body-is-better-for-all
https://i.pinimg.com/originals/e9/fa/bb/e9fabb97568ff0a99b5e1e029b6f2bd7.jpg
https://www.universaldesigncasestudies.org/transportation/subway-stations/nanakuma-line/exit-nanakuma-station
https://www.universaldesigncasestudies.org/transportation/subway-stations/nanakuma-line/exit-nanakuma-station
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6. ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort) สะดวกและไม่ต้องออกแรงมาก เช่น ท่ีเปิดประตู ท่ีเป็น
ก้านจับ ท่ีใส่สบู่ล้างมือท่ีไม่ต้องใช้แรงกด ฯลฯ 

 

7. ขนาดและพ้ืนที่ ใช้งานที่เหมาะสมกับ

การเข้ าถึ งและ ใช้สอย (Size and Space for 

Approach and Use) ไม่ว่าจะยืน หรือนั่งบนรถเข็น 
สะดวกในการใช้งานท้ังการเอื้อม การจับ โดยปราศจาก
เงื่อนไขของข้อจ ากัดทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว เช่น 
ขนาดของห้องน้ าท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการท่ีใช้
รถเข็นวีลแชร์ (Wheel chair) ทางลาดท่ีมีขนาดใหญ่
ส าหรบัผู้ท่ีต้องใช้รถเข็น ฯลฯ 

 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ใช้แรงน้อย 
ท่ีมา : https://atwiki.assistivetech.net/index.php/Universal_Design 

ภาพที่ 11 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ขนาดและพื้นท่ีใช้งาน         
ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้สอย 

ท่ีมา : http://www.universaldesigncasestudies.org/transportation/subway-
stations/nanakuma-line/exit-nanakuma-station 
http://new.promotivecare.com/อารยสถาปัตย์/ 

ภาพที่ 12 ภาพหลักการอารยสถาปัตย์ ขนาดและพื้นท่ีใช้งานที่
เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้สอย 

ท่ีมา : http://www.inkluderendedesign.no/transport/fukuoka-city-subway-
article275-273.html 

https://atwiki.assistivetech.net/index.php/Universal_Design
http://www.universaldesigncasestudies.org/transportation/subway-stations/nanakuma-line/exit-nanakuma-station
http://www.universaldesigncasestudies.org/transportation/subway-stations/nanakuma-line/exit-nanakuma-station
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ความจ าเป็นที่ต้องมี “องค์ความรู้มาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่  
และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ส าหรับผู้สูงอายุ”  
จากนโยบายของแผนพัฒนาปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีให้ความส าคัญ

และถือว่านันทนาการเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณท าให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ และนันทนาการช่วยสร้างสัมพันธภาพของคนในชุมชนท าให้เกิด  
ความสมานฉันท์ มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เสริมความเข้มแข็งของชุมชนและมีเครือข่ายชุมชนหรือท้องถิ่น 
ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสงบ สะอาด สะดวกและปลอดภัย และเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ฐานรากของสังคม สร้างความสามัคคีในชาติ เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม โดย เน้นการพัฒนาคน 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมไปถึงกลุ่มบุคคลพิเศษต่างๆ เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้ต้องขัง ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างเครือข่าย
นันทนาการต้นแบบพร้อมยกระดับความสามารถและพัฒนาคุณภาพคน อุปกรณ์ สถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการท่ีดีเพื่อยกระดับนันทนาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้นให้สามารถแข่งขัน
ในระดับนานาชาติได้ โดยสร้างนักนันทนาการอาชีพให้แพร่หลายและได้มาตรฐานโดยส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่ม
ให้ประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของตนจนเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการเพื่ อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้นันทนาการในประเทศไทย นอกจากนี้ ในแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรนันทนาการ โดยมีท่ีมี
เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนันทนาการให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมพลศึกษาก าหนด และ
พัฒนาแหล่งนันทนาการให้มีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และจัดการทรัพยากร
นันทนาการให้มีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรด้านนันทนาการมีความรู้ความสามารถตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกรมพลศึกษาก าหนดเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มจ านวนแหล่งนันทนาการท่ีมีมาตรฐานตามหลัก
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพิ่มขึ้น อีกท้ังจ านวนมาตรฐานของการจัดการทรัพยากรนันทนาการ
เพิ่มขึ้นด้วย และมีแนวทางการปฏิบัติท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านนันทนาการให้มีความรู้
ความสามารถตรงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมพลศึกษาก าหนด และสนับสนุนให้แหล่งนันทนาการมีมาตรฐาน
ตามหลักอารยสถาปัตย์และสร้างมาตรฐานการจัดการทรัพยากรนันทนาการ  ดังนั้น ในการจัดให้มีแหล่ง
นันทนาการท่ีมีมาตรฐานตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) จึงจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
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การได้มาซึ่งคู่มือ “องค์ความรู้มาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และ            
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ส าหรับผู้สูงอายุ”  

การจัดท าองค์ความรู้มาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุนี้อยู่ภายใต้ “โครงการจัดท าองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนันทนาการ” โดยโครงการนี้จะใช้พื้นท่ีในการศึกษาและประเมินสภาพของอุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับกิจกรรมนันทนาการคือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สังกัดกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนจัดท า           
องค์ความรู้ท่ีเหมาะสมต่อไป รายละเอียดการด าเนินงานมีดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับความรู้
ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในสถานท่ีพัก
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการยกร่างองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 

2. ส ารวจสภาพปัจจุบันของอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ ใน “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ” ท่ีตั้งอยู่ใน 5 ภาค 12 จังหวัด ประกอบด้วย 

เชียงใหม่ ล าปาง กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี บุรีรัมย์ นครพนม ขอนแก่น ภูเก็ต 
ยะลา และ สงขลา ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 7 จังหวัด 
ดังนี ้

ภาคใต้ จังหวัดสงขลา  
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม  
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 

ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 
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 การศึกษาครั้งนี้ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมนันทนาการเฉพาะผู้สูงอายุท่ี
แข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 322 คน และแบบส ารวจพื้นท่ีโดยการศึกษาภาคสนาม
ท้ังหมด 7 จังหวัด 

3. น าข้อมูลจากข้อ 2 มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า “(ร่าง) องค์ความรู้มาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก             

ทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ” ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

4. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group)  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน เพื่อระดมความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่อ “(ร่าง) องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ”  

5. สรุปผลจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) เพื่อปรับ “(ร่าง) องค์ความรู้
ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ” 

6. จัดการสัมมนาผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน
ประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ “(ร่าง) องค์ความรู้มาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ี 

และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ” ร่างท่ี 2 ดังนี้ ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา              
ภาค เหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครพนม ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนภาคละ 20 คน 
รวมจ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมด 100 คน  

7. สรุปได้เป็นเอกสาร “องค์ความรู้มาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ” ฉบับนี้  ดังจะมีรายละเอียดในส่วนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของคู่มือ “องค์ความรู้มาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่  
และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ” 
คู่มือองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับ

ผู้สูงอายุฉบับนี้ ไม่ใช่มาตรฐานท่ีใช้บังคับในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หรือบังคับใช้กับ         
ศูนย์ผู้สูงอายุท่ีสร้างขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแต่อย่างใด คู่มือฉบับม้ีมุ่งหวังให้เป็นเพียง
แนวทางเบื้องต้นส าหรับการจัดสถานท่ีพักส าหรับผู้สูงอายุท่ัวไปหรือศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ท่ัวไปให้มีอุปกรณ์ 
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ศูนย์ผู้สูงอายุดังกล่าวเข้าสู่
มาตรฐานส าหรับการบริการผู้สูงอายุในโอกาสต่อไป ดังนั้น วัตถุประสงค์ของคู่มือองค์ความรู้ นี้คือ 

 1. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุในรูปแบบอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อให้
เข้าสู่มาตรฐานในโอกาสต่อไป 

 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ สถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก         
ทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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องค์ความรู้มาตรฐาน
อุปกรณ์ สถานที่ และ         
สิ่งอ านวยความสะดวก                 
ส าหรับผู้สูงอายุ 
ก. สถานที่นันทนาการในร่ม 

การจัดกิจกรรมนันทนาการในร่มควรมีอาคารนันทนาการเป็น
การเฉพาะ  อาคารนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุควรเป็นอาคารชั้นเดียว 
หากเป็นอาคารหลายชั้น หรืออาคารท่ีปรับปรุงจากอาคารเดิม ควรสร้าง
หรือปรับปรุงตามหลักอารยสถาปัตย์และเป็นไปตามคู่มือการออกแบบ
บ้านพักส าหรับผู้สูงอายุ  

วัตถุประสงค์การใช้งาน  เพื่ อ ใช้ประกอบกิจกรรม
นันทนาการในร่ม เช่น กิจกรรมศิลปหัตถกรรม การออกก าลังกาย          
เกมและกีฬาในร่ม การเต้นร าและฟ้อนร า ละครและการแสดง งานอดิเรก 
ดนตรีและการร้องเพลง วรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) กิจกรรมทางสังคม 
กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ รายละเอียดแต่ละห้อง มีดังนี ้

1. ห้องฟิตเนสหรือห้องออกก าลังกาย  

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกก าลังกายในร่มส าหรับผู้สูงอายุ  

ลักษณะเฉพาะ   

1. เป็นห้องท่ีมีขนาดท่ีสามารถแบ่งสัดส่วนท่ีใช้ในการท า
กิจกรรมออกก าลังกายกลุ่ม และมีท่ีพอส าหรับตั้งอุปกรณ์ออกก าลังกาย
ประเภทต่างๆ  

2. วัสดุท่ีใช้ปูพื้นควรมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับแรง
กระแทกในขณะออกก าลังกาย 

ก า ร จั ด ท า อ ง ค ค ว า ม รู้
มาตรฐานอุปกรณ  สถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก
ท า งนั น ทน าก า ร ส า ห รั บ
ผู้ สู ง อ า ยุ นี้ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้  
“โครงการจัดท าองค ความรู้
มาตรฐานอุปกรณ  สถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนันทนาการ”  

ผลการศึกษาวิจยั 
พบว่า “อุปกรณ์ สถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนันทนาการ มีความ
จ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งควรจัดให้มี
อุปกรณ์ สถานที่ และ        
สิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนันทนาการในศูนย์
ผู้สูงอายุ หรือสถานที่          
ที่มีการจัดที่พักอาศัย       
ให้ผู้สูงอายุ” 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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3. มีเวลาเปิด ปิด และข้อแนะน าการเข้าใช้ห้องอย่างชัดเจน เช่น การแต่งกายท่ีเหมาะสมส าหรับ
การออกก าลังกาย การไม่น าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในห้อง  

4. มีค าอธิบายพร้อมภาพประกอบการใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายแต่ละชนิด ท่ีเขียนด้วยตัวอักษร

ขนาดใหญ่เห็นได้อย่างชัดเจน และสื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย และมีป้ายเตือนการออกก าลังกายส าหรับคนท่ีมี
ปัญหาด้านสุขภาพหรือมีโรคประจ าตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

5. มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ  

อุปกรณ์ 

1. มีอุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ชนิด เช่น ยางยืด 

ดรัมเบลล์ บาร์เบลล์ ท่ีมีระดับความหนักหลากหลาย เครื่องเล่นออกแรงต้านชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องออกก าลัง
กายแบบสถานี  

2. มีอุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ เช่น จักรยาน               

ลู่กล สกายวอล์คเกอร์ ฯลฯ  

3. มีอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมความยืดหยุ่นของร่างกาย เช่น ราวหรือวงล้อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ราง

หรอืห่วงส าหรับบิดล าตัว ฯลฯ 

4. มีเก้าอี้ส าหรับนั่งพักในห้องออกก าลังกายให้เพียงพอ 

5. มีห้องน้ าท่ีสร้างตามแบบมาตรฐานของห้องน้ าผู้สูงอายุ   

6. มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย หญิง ท่ีมีม้านั่งเพียงพอ 

7. มีมุมหรือห้องในการจัดเก็บอุปกรณ์ในการออกก าลังกายอื่น ๆ เช่น ยางยืด ฟิตบอล ฯลฯ 

8. มีดิจิทัลทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว เพื่อใช้เปิดสื่อเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

9. มีเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ าหนัก 

10. มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED)  

11. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
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2. ห้องพัฒนาสมอง  

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมเพื่อพัฒนาสมองท่ีไม่ต้องใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เกม
หมากกระดาน หมากรุก การ์ดเกม  บอร์ดเกม ไพ่ หรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ปัญหาคณิตศาสตร์ การค้นอักษร 
เกมฝึกความจ า บิงโก ฯลฯ 

ลักษณะเฉพาะ 

เป็นห้องท่ีไม่มีเสียงรบกวน มีขนาดของห้องท่ีสามารถรองรับการท ากิจกรรมพร้อมกันได้อย่างน้อย 6 คน  

อุปกรณ์ 

1. มีโต๊ะ เก้าอี้ท่ีไดม้าตรฐานท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุท่ีต้องนั่งท ากิจกรรมในระยะเวลานาน 

2. มีอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองหลายประเภท เช่น เกมหมากกระดาน การ์ดเกม 

บอร์ดเกม  

3. มีตู้ กล่องหรือชั้นส าหรับเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบและมีป้ายบอกรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีเก็บ        

ให้ชัดเจน 

 

3. ห้องศิลปหัตถกรรม  

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม 

 ลักษณะเฉพาะ 

มีขนาดของห้องท่ีสามารถรองรับการท ากิจกรรมศิลปหัตถกรรมต่าง  ๆ เช่น เย็บปักถักร้อย            
วาดภาพ งานปั้น หรืองานศิลปหัตถกรรมท่ีมีในท้องถิ่น และมีมุมหรือบริเวณส าหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ และมี            
พื้นท่ีตั้งแสดงผลงานศิลปหัตถกรรม 
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อุปกรณ์ 

1. มีโต๊ะท่ีพื้นโต๊ะไม่มีลวดลาย  มีส่วนสูงตามมาตรฐานพอเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ มีเก้าอี้ท่ีมีพนักพิง          
ท่ีถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการนั่งเป็นเวลานาน  

2. มีอุปกรณ์ในการท าศิลปหัตถกรรม เช่น จักรเย็บผ้า เข็ม ด้าย กรรไกร ผ้า ดินเหนียว ดินน้ ามัน          

สีน้ า พู่กัน กระดาษวาดภาพ ฯลฯ 

3. มีตู้ กล่อง หรือชั้นส าหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ในการท าศิลปหัตถกรรม ท่ีท าจากวัสดุท่ีแข็งแรง 

สามารถวางได้อย่างมั่นคงและไม่สูงจนเกินไป 

4. มีปลั๊กไฟ และดวงไฟส่องสว่างอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ หรืออาจมีการติดตั้งโคมไฟเสริมบริเวณ           

โต๊ะท่ีท างานศิลปหัตถกรรม 

5. มีแว่นขยายขนาดต่าง ๆ  

6. มีถังขยะขนาดเล็กส าหรับการท้ิงเศษวัสดุ พร้อมอุปกรณ์ท าความสะอาด 

7. มีอ่างล้างมือ ผ้าเช็ดมือ 

8. มีท่ีวางผลงานศิลปะหัตกรรม 

4. ห้องประกอบอาหาร  

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรกเพื่อฝึกฝน เรียนรู้ เสริมประสบการณ์เกี่ยวกับ           
การประกอบอาหารเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อประกอบอาหารจ านวนมากหรือเป็นห้องครัวส าหรับประกอบอาหาร                      
เพื่อการจัดเลี้ยง  

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดของห้องที่เพียงพอต่อการท าอาหารและวางอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบอาหาร  

2. พื้นห้องท าความสะอาดง่าย ไม่ท้ิงคราบสกปรก 
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3. มีเคาน์เตอร์และชั้นส าหรับใส่อุปกรณ์การท าอาหารท่ีมีความสูงพอเหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ท่ีนั่งวีลแชร์ 

4. มีพัดลมระบายอากาศ เครื่องดูดควัน ดูดกลิ่น 

5. มีอุปกรณ์ดับเพลิง 

6. มีกล่องปฐมพยาบาล 

7. มีโต๊ะส าหรับวางอาหารและเก้าอี้นั่ง 

อุปกรณ์   

1. มีเตาไฟฟ้าอย่างน้อย 2 หัวเตา 

2. มีตู้เย็น 

3. มีเตาอบหรือเตาปิ้ง หรือไมโครเวฟ 

4. มีกระติกน้ าร้อน 

5. มีอ่างล้างจาน 2 หลุมและมีท่ีพักจาน 

6. มีตะแกรงผึ่งจาน 

7. มีอุปกรณ์ในการท าครัวตามความจ าเป็น เช่น เขียง กระทะ หม้อ ตะหลิว ฯลฯ 

8. มีอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชาม แก้วน้ า ช้อน ส้อม ฯลฯ 

9. มีถังขยะท่ีแยกประเภทและมีฝาปิด 

10. มีเครื่องกรองน้ า 

11. มีผ้ากันเปื้อน หมวกท าอาหาร ถุงมือกันความร้อน 
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5. ห้องดูโทรทัศน์ 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรก 

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดของห้องท่ีเพียงพอต่อการมีท่ีจัดวางโทรทัศน์และท่ีนั่งชม
โทรทัศนพ์ร้อมกันไม่ต่ ากว่า 8-10 คน  

2. ควรมีการก าหนดเวลาการใช้ห้องท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับเวลา
พักผ่อนของผู้สูงอายุ 

3. การติดตั้งสายไฟ ปลั๊กอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต้องท าให้เรียบร้อยชิดฝาผนัง 

ไม่ติดตั้งสายแบบสายต่อ หรือสายไฟท่ีวางตามพื้น 

4. มีป้ายชี้แจงระเบียบหรือข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้อง เช่น ไม่น าอาหาร
และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้อง ก าหนดระยะเวลาในการใช้ห้อง 

อุปกรณ์ 

1. มีเก้าอี้ท่ีมีเบาะรองนั่งหรือโซฟาท่ีมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับการนั่ง

ของผู้สูงอายุจ านวนเหมาะสมกับสถานท่ี และมีโต๊ะส าหรับวางของข้างๆ เก้าอี้
เป็นระยะ 

2. มีป้ายชี้แจงข้อควรปฏิบัติในการเปิด-ปิดโทรทัศน์หรือวิทยุ 

3. มีสมาร์ททีวีท่ีมีจอไม่ต่ ากว่า 40 นิ้ว  

 

6. ห้องเต้นร า ฟ้อนร า 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทเต้นร า ฟ้อนร า  

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดของห้องที่เพียงพอต่อการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุพร้อมกันได้อย่างน้อย 10 - 15 คน   

2. มีฝาผนังด้านหนึ่งท าเป็นกระจกเงา  

3. มีชั้นวางรองเท้านอกห้อง 
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อุปกรณ์ 

1. มีเครื่องเสียง ล าโพง  ไมโครโฟน 

2. มีสมาร์ททีวีขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 

3. มีเก้าอี้ส าหรับนั่งพัก  

4. มีตู้เก็บของหรือชั้นส าหรับวางของใช้ 

7. ห้องร้องเพลงคาราโอเกะ เล่นดนตรี 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีและการร้องเพลง 

 
ลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดห้องท่ีเพียงพอต่อการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุพร้อมกันได้อย่างน้อย 10 - 15 คน  

2. มีผนังเก็บเสียง หรือผนังบุด้วยวัสดุกันการสะท้อนของเสียง 

3. มีชั้นวางหรือตู้เก็บอุปกรณ์ 

ภาพที่ 13 ภาพห้องคาราโอเกะขนาดใหญ่ 
ท่ีมา : https://medium.com/@Kanapon/แอบดูสังคมผู้สูงอายุญ่ีปุ่นตอนท่ี -3-daycare-

สถานท่ี-ลั้นลา-ของเหล่าชราชน-2bb8110dbe7e 
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อุปกรณ์ 

1. มีโทรทัศน์หรือจอฉายภาพ เครื่องเล่นคาราโอเกะ เครื่องขยายเสียง ล าโพง ไมโครโฟน พร้อมมีป้าย
แสดงอธิบายวิธีการใช้งาน  

2. มีเครื่องดนตรีไทย เช่น ขลุ่ย ขิม ซอ ฯลฯ ดนตรีสากล เช่น กีต้าร์ กลอง อิเล็กโทน ฯลฯ หรือ

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน 

3. มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือโซฟาตามความเหมาะสม 

8. ห้องสมุดหรือห้องหนังสือ 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
เพื่อใช้ในการท ากิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมวรรณกรรม (พูด อ่าน เขียน) เช่น การอ่าน

หนังสือ การเขียนหนังสือ การแต่งค าประพันธ์ ฯลฯ 

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดเพียงพอให้ผู้สูงอายุนั่งท ากิจกรรมพร้อมกันได้อย่างน้อย 5-10 คน  

2. มีการแบ่งพื้นท่ีส าหรับหนังสือประเภทต่าง ๆ เป็นสัดส่วนชัดเจน 

อุปกรณ์ 

1. มีโต๊ะท่ีมีส่วนสูงพอเหมาะ และมีเก้าอี้ท่ีมีพนักพิงท่ีถูกสุขลักษณะส าหรับผู้สูงอายุในการนั่ง ระยะเวลานาน 

2. มีหนังสือท่ีหลากหลายประเภท เช่น หนังสือธรรมมะ นิตยสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 
หนังสืออ่านเล่น สารคดี ฯลฯ 

3. มีชั้นส าหรับวางหนังสือท่ีมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของพื้นท่ี มีความสูงไม่ต่ ากว่า 60 เซนติเมตร  

4. มีโคมไฟส าหรับอ่านหนังสือ ท่ีติดกับโต๊ะเพื่อเพิ่มแสงสว่างในการอ่านหนังสือ 

5. จัดให้มีแว่นขยาย หรือแว่นสายตายาว หลายค่าสายตา  

6. มีท่ีตั้งส าหรับวางหนังสืออ่าน 
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9. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการส าหรับการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดเพียงพอให้ผู้สูงอายุนั่งท ากิจกรรมพร้อมกันได้หลายคนและเหมาะสมกับขนาดของพื้นท่ี หากมี
อุปกรณ์พัฒนาสมองโดยใช้ Game Base Exercise ควรมีห้องแยกต่างหากขนาด ตามลักษณะของเกมนั้นๆ  

2. มีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว 

3. มีจ านวนของโต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอ  

4. มีป้ายแนะน าการใช้ห้องและระยะเวลาการใช้ห้อง 

อุปกรณ์ 

1. ควรมีคอมพิวเตอร์ขนาด 20 - 24 นิ้วท่ีมีโปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน และเครื่องรับสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต ฟิลม์กรองแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

2. มีโต๊ะ เก้าอี้ ท่ีถูกลักษณะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

3. มีโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

4. มีเครื่องส ารองไฟฟ้า 

5. มีจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ Game Base Exercise 

6. มีหูฟัง 
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10. ห้องอเนกประสงค์และห้องประชุม 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม กิจกรรม

พิเศษ เช่น การเลี้ยงสังสรรค์ การสนทนาเล่าเรื่อง การจัดกิจกรรมตาม
เทศกาลประเพณี หรือ จัดการประชุมของคณะท างาน ฯลฯ 

ลักษณะเฉพาะ 

1. ควรมีขนาดของห้องท่ีเพียงพอต่อการใช้ท ากิจกรรมร่วมกันของ
ผู้สูงอายุได้ไม่น้อยกว่า 30 คน  

2. มีเวทีขนาดพอเหมาะกับห้องประชุมติดฝาผนังด้านหนึ่งของห้อง
ประชุม ความสูง 2 - 3 ขั้น และมีทางลาดส าหรับรถเข็นและมีราวจับ ในกรณี          
ท่ีมีพื้นต่างระดับ ควรมีการติดเทปกันลื่นและสัญลักษณ์แจ้งเตือน 

3. มีจ านวนของโต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอ 

อุปกรณ์ 

1. มีจอฉาย เครื่องขยายเสียง ล าโพง ไมโครโฟน เครื่องโปรเจคเตอร์              
และป้ายอธิบายวิธีการใช้งานท่ีเห็นได้ชัดเจนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ 

2. มีโต๊ะ เก้าอี้ ตามความเหมาะสม 

3. มีชั้นวางหรือตู้เก็บอุปกรณ์ส าหรับเครื่องเสียง 

11. ห้องประกอบพิธีทางศาสนา 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

ลักษณะเฉพาะ  
เนื่องจากในประเทศไทยมีลักษณะของพหุวัฒนธรรมจึงมีหลายศาสนา ห้องนี้จึงควรมีลักษณะเฉพาะ

ตามหลักปฏิบัติของแต่ละศาสนา แต่ในท่ีนี้จะขอเขียนรายละเอียดเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งมีลักษณะ คือ จัดห้องไว้
ในบริเวณท่ีไม่มีคนเดินผ่านพลุกพล่าน เป็นมุมสงบ  
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อุปกรณ์ 

1. มีโต๊ะหมู่ส าหรับวางพระพุทธรูป  

2. มีเก้าอี้ที่มีเบาะรองนั่ง  

3. มีป้ายชี้แจงข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องท ากิจกรรมทางศาสนา 

4. มีเครื่องเสียง ไมโครโฟน  

12. ห้องอื่นๆ 

ในสถานท่ีพักผู้สูงอายุอาจจัดให้มีการจัดห้องเพิ่มเติมภายในอาคารนันทนาการ เพื่อช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุได้ ดังนี ้  

12.1 ห้องกายภาพบ าบัด เป็นห้องท่ีมีอุปกรณ์กายภาพบ าบัดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ เช่น 
อุปกรณ์ช่วยแก้ไหล่ติด วารีบ าบัด ฯลฯ 

12.2 ห้องนวดแผนไทย ประกอบด้วย การนวดแผนไทย การประคบ การอบสมุนไพร ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้าและเก็บอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการแยกชาย หญิง 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่าง 
ห้องนวดแผนไทย 

และห้องประชุม
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12.3 ห้องปฐมพยาบาล ท่ีมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญประจ าบ้าน รวมท้ังมีเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) และมีเตียงพักแยกชายหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 ห้องหรือมุมจัดนิทรรศการชุมชน หรือมุมแสดงสินค้าชุมชน 
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สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารนันทนาการ 

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารนันทนาการควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. อาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ควรมลีิฟต์โดยสารอย่างน้อยหน่ึงตัว 

2. พื้นอาคารทุกห้องควรปูด้วยวัสดุที่ไม่ลื่น ท าความสะอาดง่าย 

3. ทางเดินภายในอาคารควรมีระดับพื้นผิวเสมอกัน ไม่ลื่นหรือมีการติดเทปกันลื่น ถ้าเป็นทางต่าง
ระดับควรเป็นทางลาดและไม่ให้วางสิ่งของหรือสิ่งกีดขวาง 

4. จัดให้แต่ละห้องมีแสงสว่างเพียงพอตามมาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุ ส าหรับกิจกรรมท่ีต้องใช้           
ความสว่างเป็นพิเศษ เช่น ศิลปหัตกรรมควรจัดให้มีโคมไฟเฉพาะ 

5. จัดให้แต่ละห้องมีระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี มีเครื่องปรับอากาศ หรือพัดลม พัดลมดูดอากาศ          
หรือมีหน้าต่างท่ีเพียงพอสามารถระบายอากาศได้อย่างดี นอกจากนี้ถ้าเป็นการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
ควรมีมุ้งลวดทั้งประตูและหน้าต่าง 

6. มีทางออกฉุกเฉินท่ีสามารถออกสู่บริเวณท่ีปลอดภัยได้ และไม่มีสิ่งของกีดขวาง 

7. มีป้ายแสดงทิศทางและต าแหน่งของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุท่ีมองเห็นได้ชัดเจน        
ท้ังกลางวันและกลางคืน 

8. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated 

External Defibrillator: AED) 

9. มีอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ และดับเพลิง เช่น เครื่องตรวจจับควันไฟ ถังดับเพลิง สัญญาณเตือน

ภัยเม่ือเกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ และแยกระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละห้องโดยเฉพาะห้องกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง เช่น 
ห้องประกอบอาหาร 

10. มีกล้องวงจรปิดท้ังอาคารและแยกตามห้องกิจกรรม 

11. มีอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ติดต่อภายในพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ทุกห้องกิจกรรม 

12. มีระบบสัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณบอกเหตุฉุกเฉินทุกห้องพัก (กริ่ง โทรศัพท์และหมายเลข

โทรศัพท์ฉุกเฉิน) 

13. มีดวงไฟส่องสว่างและมีปลั๊กไฟอย่างเพียงพอท่ัวอาคาร และติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
ผู้สูงอายุ 

14. มี WIFI หรือ Free-WIFI ท่ัวถึงทุกบริเวณ 
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15. มีตู้น้ าดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ า ชั้นวางแก้วน้ าแยกแก้วทีใ่ช้แล้วและแก้วที่ยังไม่ได้ใช้ 

16. รถเข็นส าหรับบริการผู้สูงอายุ 

17. เตียงรถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายกรณีฉุกเฉิน 

18. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูลด้านโภชนาการ ข้อมูลด้าน    
การออกก าลังกาย ฯลฯ และรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามเทศกาลหรือประเพณี 

19. มีป้ายแสดงระเบียบข้อบังคับในการใช้อาคารและการใช้ห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร อย่างชัดเจน            
ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 

20. มีป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีภาพและตัวอักษรขนาดใหญ่สื่อความหมายชัดเจน 

21. มีถังขยะแยกประเภทขยะ แบบมีฝาปิด 
 

  หมายเหตุ : หากหน่วยงานยังไม่มีอาคารนันทนาการ ให้พิจารณาปรับหรือจัดให้มีมุมหรือพื้นท่ี ส าหรับ
จัดวางอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ตามท่ีเสนอแนะมาข้างต้น          
ตามความเหมาะสมภายในอาคารท่ีมีอยู่แล้ว โดยให้ค านึงถึงความสะดวก ความเป็นสัดส่วน และความปลอดภัย
เป็นส าคัญ หรือ กรณีท่ีมีสถานท่ีไม่เพียงพอก็อาจเปลี่ยนแปลงใช้ห้องอเนกประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ
โดยสลับหมุนเวียนกิจกรรมโดยมีการระบุตารางกิจกรรมและเวลาท่ีชัดเจน 
  



 
31 องค์ความรู้มาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ส าหรับผู้สูงอายุ 

 ข. สถานที่นันทนาการกลางแจ้ง 

          เป็นบริเวณเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เช่น การนั่งพักผ่อน การออก
ก าลังกายกลางแจ้ง  การท ากิจกรรมทางสังคม การท ากิจกรรมประเพณี โดยค านึงถึงการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ร่มรื่นและปลอดภัยส าหรับการพักผ่อนและการท ากิจกรรมกลางแจ้ง สามารถแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี ้

1. นันทนาการกลางแจ้งทั่วไป  

1.1 ลานอเนกประสงค์ 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 

เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการท่ีมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมาก เช่น กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมนันทนาการ         
ตามเทศกาล กิจกรรมอาสาสมัคร และกิจกรรมประเภทการเล่น เกม 
กีฬา และการออกก าลังกายกลางแจ้งท่ีไม่ต้องใช้พื้นท่ีเฉพาะ เช่น 
กีฬาพื้นบ้าน ร ากระบอง ไทเก๊ก ฯลฯ 

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดตามความเหมาะสมของพื้นท่ีตั้งอาคารนันทนาการโดยให้
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ และเหมาะสมกับท้องถิ่น 
และอยู่ในบริเวณท่ีผู้สูงอายุสามารถเดินถึงได้ 

2. มีเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่พอสมควรส าหรับกิจกรรมการแสดง

และอื่นๆ ความสูง 4 - 5 ขั้น มีทางลาดและราวจับ 

3. ลานมีพื้นเรียบ อาจเป็นพื้นดิน พื้นปูนท่ีไม่ลื่น หรือเป็นสนามหญ้า 

4. มีขนาดกว้างพอท่ีสามารถใช้ท ากิจกรรมนันทนาการร่วมกันได้หลายประเภท  

5. สามารถแบ่งพื้นท่ีเป็นส่วนท่ีมีหลังคาและไม่มีหลังคา 

อุปกรณ์ 

1. มีเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ล าโพง ชนดิท่ีเคลื่อนย้ายได ้

2. มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณลานอเนกประสงค์ 

3. มีม้านั่งยาวตั้งรอบลานอเนกประสงค์ 

4. มีกล้องวงจรปิด 
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1.2 สวนหย่อม 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง งานอดิเรก 

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดพื้นท่ีในการจัดสวนหย่อมตามความเหมาะสมของแต่ละสถานท่ี  

2. สวนหย่อมแต่ละแห่งจัดให้มีไม้ดอก ไม้ประดับท่ีหลากหลายจัดวางให้สวยงาม อาจมีน้ าตกจ าลอง    

3. จัดสวนหย่อมอยู่บริเวณรอบอาคารนันทนาการหรือใกล้ศาลานั่งพัก ใกล้ลานอเนกประสงค์ หรือ

สถานท่ีอื่นๆ ท่ีเหมาะสม  

อุปกรณ์ 

1. มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับหลากหลายชนิด 

2. มีน้ าตกจ าลอง  

3. มีม้านั่งหรือซุ้มม้านั่งใกล้สวนหย่อม 
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1.3 สวนพืชผักสวนครัว 

วัตถุประสงค์การใช้งาน  

เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมกลางแจ้งหรืองานอดิเรก ให้ผู้สูงอายุมีพื้นท่ีส าหรับการ
ปลูกพืชผักสวนครัว หรือปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามท่ีตนเองสนใจ 

ลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นพื้นท่ีโล่งเรียบ สภาพดินไม่แข็งเหมาะกับการท าการเกษตร  

2. มีขนาดพื้นท่ีตามความเหมาะสมในการท่ีจะจัดเป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัว อย่างน้อย 4 - 6 แปลง 
และควรอยู่ใกล้บริเวณอาคารนันทนาการ มีขอบปูนหรือท่ีกั้นแปลงเกษตร  

3. ถ้าไม่มีสถานท่ีอาจจัดที่ส าหรับวางกระถางส าหรับปลูกผักในกระถางแทน  

4. มีแหล่งน้ าหรือก๊อกน้ าในบริเวณใกล้เคียง 

อุปกรณ์ 

1. มีอุปกรณ์ท าสวน เช่น จอบ เสียม คราด กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ถังใส่เศษหญ้า งอบ ถุงมือ ฝักบัว 

สายยางรดน้ า ก๊อกน้ าหรือแท้งก์น้ า วัสดุคลุมดิน 

2. มีเมล็ดพันธ์ุพืช ผัก ชนิดต่างๆ ปุ๋ย ถังหมักปุ๋ย และสถานท่ีหมักปุ๋ย 

3. มีกระถางต้นไม้หลายขนาด 

4. มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่ใกล้กับบริเวณในการท าเกษตร 

5. มีป้ายแสดงวิธีการใช้งานของอุปกรณ์การเกษตรและข้อควรปฏิบัติ พร้อมรูปภาพประกอบ 
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2. นันทนาการกลางแจ้งประเภทกีฬาและการออกก าลังกาย 

บริเวณพื้นท่ีนันทนาการกลางแจ้งประเภทกีฬาและการออกก าลังกายอาจจัดให้มีกีฬาหลายประเภท          
ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น เปตอง ตะกร้อ วู้ดบอล หรือพื้นท่ีส าหรับการเล่นกีฬาพื้นบ้าน ท้ังนี้ ขึ้นกับสภาพและ
ความพร้อมของพื้นท่ีตั้งสถานท่ีพักผู้สูงอายุนั้นๆ และมีห้องส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งอยู่ใกล้บริเวณ
สนามกีฬา ในเอกสารฉบับนี้ขอแนะน าการจัดพื้นท่ีออกก าลังกายและกีฬาบางประเภท ดังนี้ 

2.1 พื้นที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 

เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทเกม  กีฬาและการออกก าลังกาย 

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีพื้นเรียบ มีวัสดุปูพื้นท่ีสามารถรองรับแรงกระแทก  

2. มีขนาดพื้นท่ีจัดวางอุปกรณ์ฟติเนสหรืออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง  

3. เว้นระยะของพื้นท่ีในการวางอุปกรณ์ออกก าลังกายแต่ละชนิด

ให้ผู้สูงอายุใช้ออกก าลังกายได้อย่างปลอดภัย 

4. มีไฟส่องสว่างท่ัวบริเวณพื้นท่ีออกก าลังกาย 

5. มีจุดน้ าดื่ม 

อุปกรณ์ 

1. มีอุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เช่น 

เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งแบบสถานี 

2. มีอุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ

หายใจ เช่น จักรยานออกก าลังกาย ลู่กล สกายวอล์คเกอร์ ฯลฯ 

3. มีอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมความยืดหยุ่นของร่างกาย เช่น ราวหรือ

วงลอ้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ รางหรือ ห่วงส าหรับบิดล าตัว ฯลฯ 

4. มีค าอธิบายพร้อมภาพประกอบการใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทท่ีเขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ประโยชน์

ท่ีได้รับ และข้อควรระวังในการใช้งาน  

5. อุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้งต้องยึดติดกับพื้นให้แข็งแรง 

6. มีม้านั่งยาวเป็นระยะและจ านวนพอเหมาะ 
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2.2 ทางส าหรับเดินออกก าลังกาย 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทเกม  กีฬาและการออกก าลังกาย 

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดพื้นท่ีทางส าหรับเดินกว้างอย่างน้อย 2 เมตร ระยะทาง       
อย่างน้อย 200 - 300 เมตร 

2. มีพื้นเรียบ โล่ง เทปูน หรือ ลาดยาง ไม่ลื่น แต่ถ้าเป็นพื้นปูนขัดมัน
ต้องมีเทปกันลื่น 

3. มีราวจับเป็นช่วงๆ 

4. ทางเดินไม่มีร่องและตะแกรงระบายน้ า 

5. มีสัญลักษณ์บอกระยะทางเป็นช่วงๆ 

6. มีไฟส่องสว่างเพียงพอ 

อุปกรณ์ 

1. มีม้านั่งยาว วางเป็นช่วงๆ ตลอดระยะทางเดิน 

2. มีปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งเป็นช่วงๆ ตลอดระยะทางเดิน 

3. มีกล้องวงจรปิดสามารถมองเห็นตลอดระยะทางเดิน 

 
 

2.3 สนามเปตอง 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทเกม กีฬา และการออกก าลังกาย 

ลักษณะเฉพาะ 

1. สนามเปตองสร้างตามขนาดมาตรฐาน จ านวน 2-3 สนาม 

2. พื้นสนามเป็นหินเกล็ด หรือหินฝุ่นบดอัด  

3. มีขอบปูนกั้นสนามชัดเจน 

4. มีตาข่ายกรองแสงส าหรับบังแดด 
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อุปกรณ์ 

1. ป้ายบอกคะแนน 

2. มีไฟส่องสว่างในตอนกลางคืน 

3. มีอุปกรณ์ส าหรับเล่นเปตองท่ีใช้งานได้เพียงพอ 

4. มีท่ีนั่งส าหรับผู้เล่น ผู้ชม 

5. มีท่ีเก็บอุปกรณ์ 

 

2.4 สระว่ายน้ า 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการประเภทเกม  กีฬาและการออกก าลังกาย 

ลักษณะเฉพาะ 

1. มีสระว่ายน้ าส าหรับผู้ใหญ่ ขนาด 12.5 x 25 เมตร ความลึก 120 เซ็นติเมตร เท่ากันตลอดท้ังสระ 

2. มีรั้วรอบกั้นบริเวณสระว่ายน้ า  

3. มีทางเข้าทางเดียวและมีประตูเปิด ปิด เป็นเวลา 

4. มีพื้นท่ีรอบสระส าหรับเดินอย่างน้อย 1 เมตร พื้นสระและบริเวณรอบสระว่ายน้ าไม่ลื่นและไม่มีมุม

แหลมคมหรือมีรอยแตกหัก 

5. มีค าชี้แจงการปฏิบัติตัวก่อนลงสระ ข้อห้ามในการลงสระ และก าหนดเวลาการใช้สระท่ีเขียนด้วย
อักษรขนาดใหญ ่

6. มีท่ีนั่งส าหรับเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต (Lifeguard) 

7. มีระบบท าความสะอาดสระว่ายน้ าและบริเวณโดยรอบเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

8. มีห้องควบคุมระบบสระว่ายน้ า มีระบบกรองน้ าท่ีได้มาตรฐาน และมีการตรวจเช็คคุณภาพน้ าใน

สระว่ายน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัย 
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9. สร้างสระให้ไกลจากต้นไม้ใหญ่ 

10. มีบันไดลงสระและทางลาดส าหรับวีลแชร์ 

11. มีราวจับในสระโดยรอบท้ังด้านกว้าง ด้านยาว 

12. มีแสงไฟส่องสว่างใต้น้ า 

อุปกรณ์ 
แผ่นโฟมส าหรับเกาะยึด 

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย 

1. มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต (Lifeguard) ประจ าสระว่ายน้ าตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ 

2. มีห้องอาบน้ า ห้องส้วมและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย หญิงตามมาตฐานห้องน้ าผู้สูงอายุ 

3. มีตู้เก็บของ (Locker) 

4. มีอุปกรณ์ท าความสะอาดในสระว่ายน้ าและบริเวณโดยรอบ 

5. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

6. มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) 

พร้อม QR Code เพื่อลิงก์เข้าแอปพลิเคชันแสดงวิธีท างาน 

7. มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ ห่วงชูชีพพร้อมเชือก เสื้อชูชีพ และตะขอช่วยชีวิต ฯลฯ 

8. มีตู้บริการน้ าดื่ม 

9. มีชั้นวางรองเท้า 

10. มีพื้นท่ีส าหรับล้างเท้าและท าความสะอาดร่างกายก่อนใช้สระว่ายน้ า 

11. มีอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพน้ า 
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สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับสถานที่นันทนาการกลางแจ้ง 

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับสถานท่ีนันทนาการกลางแจ้งควรค านึงถึง
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ศาลานั่งพัก ควรมีศาลานั่งพักท่ีท าจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน มีหลากหลายรูปแบบ กระจายอยู่                  
ในพื้นท่ี อย่างน้อย 4 - 5 แห่ง แต่ไม่ควรอยู่ไกลอาคารเรือนนอนหรืออาคารนันทนาการ และไม่ควรอยู่ในท่ีลับตา 

2. มีอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ และดับเพลิง เช่น เครื่องตรวจจับควันไฟ ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย

เม่ือเกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ 

3. มีป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีภาพสื่อความหมายชัดเจน มองเห็นได้ชัดเจน มีไฟส่องสว่าง และมีทางออก
ฉุกเฉินท่ีสามารถออกสู่บริเวณท่ีปลอดภัยได้ และไม่มีสิ่งของกีดขวาง 

4. มีแสงสว่างเพียงพอรอบบริเวณพื้นท่ีและมีอุปกรณ์ไฟส ารอง 

5. มีกล้องวงจรปิด รอบบริเวณรวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นจุดอับ ลับสายตาและพื้นท่ีเสี่ยงอันตราย 

6. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลกระจายอยู่รอบบริเวณ 

7. มีรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน พร้อมมีการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 

8. มีตู้น้ าดื่มพร้อมระบบกรองน้ าในทุกอาคาร และกระจายอยู่ตามท่ีต่างๆ 

9. มีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมนันทนาการในแต่ละสัปดาห์ 

10. สถานท่ีจอดรถที่มีหลังคาและมีพื้นท่ีตามมาตรฐานของที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ 

11. มีห้องน้ าท่ีสร้างตามมาตรฐานห้องน้ าผู้สูงอายุอยู่ภายนอกอาคารบริเวณใกล้ท่ีออกก าลังกาย 

หรือลานอเนกประสงค์ 

12. มีแผนผังบริเวณโดยรอบที่มีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน 

13. มีล าโพงกระจายเสียง 
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มาตรฐานการบริหารจัดการสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อกิจกรรมนันทนาการ 

มาตรฐานการบริหารจัดการสถานดูแลผู้สูงอายุเพื่อกิจกรรมนันทนาการ มีดังนี้ 

1. มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือผู้สูงอายุ  

1.1 มีการจัดท านโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร          

ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

1.2 มีการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุให้ผู้รับผิดชอบงานทราบ/       
ถือปฏิบัติ  

1.3 มีการจัดท านโยบายเกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างโดยควรมีการก าหนดชั่วโมงกิจกรรม

ต่อสัปดาห์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ท างานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างท่ีตนสนใจเพื่อเพิ่มความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง 

1.4 มีนโยบายด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงาน               

ท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อผู้สูงอายุท้ังหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

1.5 มีการประสานงานกับสถานพยาบาลในท้องถิ่นเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 

2. คณะท างานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือผู้สูงอายุ 

2.1 มีการแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุ                  

อยู่ในคณะท างาน 

2.2 มีการจัดประชุมคณะท างานเกี่ยวกับการแผนบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ           

อย่างน้อยทุก 3 เดือน  

2.3 มีการจัดท ารายงานการประชุมเสนอผู้บริหารในหน่วยงาน  

2.4 มีการจัดท ากิจกรรมจิตอาสาของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  

3. แผนงาน/งบประมาณ  

3.1 มีการจัดท าแผนงานและงบประมาณการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในแต่ละปี 

3.2 มีระบบและกฎเกณฑ์ในการระดมทุนหรือหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมาช่วยเสริมเพื่อใช้

ในการบริหารงานตามแผนงานประจ าปีท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. การควบคุมก ากับและติดตามประเมินผล  
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4.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อปี 

4.2 มีการรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมนันทนาการให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ  

5. มีผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

5.1 มีนักนันทนาการประจ าท่ีให้ความรู้ และส่งเสริมการท ากิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย  

5.2 มีนักกายภาพบ าบัดหรือนักกิจกรรมบ าบัดประจ าให้ความรู้และค าแนะน าด้านกายภาพบ าบัด 

5.3 มีบุคคลากรทางการแพทย์ เช่น พยาบาลท่ีผ่านการอบรมการพยาบาลผู้สูงอายุและได้รับ
ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยฟื้นคืนชีพ มีพยาบาลวิชาชีพประจ าห้องปฐมพยาบาล 

5.4 มีบุคลากรประจ าอาคารท าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

6. มีการพัฒนาบุคลากรในส่วนต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี  
เช่น อบรมเจ้าหน้าท่ีให้รู้จักวิธีการใช้และบ ารุง รักษาอุปกรณ์การออกก าลังกาย การใช้อุปกรณ์

ช่วยชีวิต วิธีการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง จิตวิทยาการให้บริการและ
บริการสังคม สุขอนามัยพื้นฐานส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ 

7. การจัดการและดูแลสภาพแวดล้อมภายในสถานดูแลผู้สูงอายุ 

7.1 ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากสิ่งปฏิกูล มีการแบ่งแยกขยะ และควบคุมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์
และแมลงน าโรค เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวัน ฯลฯ 

7.2 ดูแล ควบคุมไม่ให้มีสัตว์อันตราย เช่น งู ตะขาบ  

7.3 มีมาตรการในการควบคุมไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในสถานดูแลผู้สูงอายุ หรือมีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์             
หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมปริมาณสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ในสถานดูแลผู้สูงอายุ 

7.4 มีระบบการก าจัดน้ าเสีย และก าจัดของเสียท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

7.5 มีการดูแลภูมิสถาปัตย์ในสถานดูแลผู้สูงอายุให้มีสภาพท่ีดีอยู่เสมอ เช่น มีการตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้
เกะกะหรือมีส่วนท่ียื่นเข้ามาในบริเวณทางเดินหรืออาคารต่าง ๆ ในสถานดูแลผู้สูงอายุ 

7.6 ห้องสมุดควรมีการหมุนเวียนหนังสืออย่างน้อย 6 เดือนครั้ง 

7.7 ควรมีมุมหรือพื้นท่ี ท่ีแบ่งเป็นสัดส่วนเฉพาะให้ผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบสุขภาพและ          
ความแข็งแรงได้ด้วยตนเอง โดยจัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการประเมินสุขภาพ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต 
เครื่องชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เครื่องวัดแรงบีบมือ ฯลฯ 

7.8 ควรจัดนิทรรศการหรือมุมจัดแสดงนันทนาการในท้องถิ่นส าหรับผู้สูงอายุ 
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อาจารย์ ดร.ชมพูนุท  ภาณุภาส   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์นัทธพงศ์  ลัทธพินันท์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

บรรณาธิการ 

นางสาวปาจรีย์  บุตรกินรี    ผู้อ านวยการกลุ่มนันทนาการชุมชน 

นางสาวพิรุณณี  สุขเกษม    นักพัฒนาการกีฬาช านาญการพิเศษ 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจที่มีต่อหนังสือองค์ควำมรู้มำตรฐำน อุปกรณ์ สถำนที่  

และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงนันทนำกำร ส ำหรับผู้สูงอำยุ 
ค ำอธิบำย: แบบส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อหนังสือองค์ควำมรู้มำตรฐำน อุปกรณ์ สถำนที่ 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงนันทนำกำร ส ำหรับผู้สูงอำยุ ของกรมพลศึกษำและข้อมูลบำงส่วนจะน ำไปปรับปรุง
เพื่อสนองต่อควำมพึงพอใจให้มำกที่สุด ซึ่งค ำตอบของทุกท่ำนทุกข้อมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรส ำรวจครั้งนี้      
จึงขอควำมกรุณำท่ำนตอบตำมควำมเป็นจริง และควำมคิดเห็นที่แท้จริง ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค ำชี้แจง: โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
1. เพศ  ชำย  หญิง 
2. อำยุ ............. ป ี 
3. อำชีพ  ................................................................................................................................ 
4. ระดับกำรศึกษำ  ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ปริญญำตรี  สูงกว่ำปริญญำตรี 
5. ประเภทองค์กรที่ได้รับสื่อนี้ 
  ส่วนรำชกำร/สถำนศึกษำ    ภำคเอกชน 
  ประชำชนทั่วไป     รัฐวิสำหกิจ/องค์มหำชน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เครอืงข่ำย ด้ำน ........................... 
  อื่นๆ (ระบุ) ...................................................... 



ส่วนที่ 2  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับหนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำน อุปกรณ์ สถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก                
ทำงนันทนำกำร ส ำหรับผู้สูงอำยุ 

ค ำชี้แจง: โปรดท ำเครื่องหมำยถูก  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 

ประเด็นควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
ระดับควำมพงึพอใจ 

ไม่พงึพอใจ 
มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด 

2.1  รูปแบบสื่อ      
2.2  ควำมเหมำะสมของประเภทสื่อท่ีผลติ      
2.3  ควำมสะดวกในกำรใช้สื่อ      
2.4  เนื้อหำสำระ      
2.5  ตรงกับควำมต้องกำร      
2.6  ควำมน่ำสนใจ      
2.7  เข้ำใจง่ำย      
ภำพรวมควำมพึงพอใจต่อสื่อ      

2.8 ท่ำนน ำข้อมูลในหนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำน อุปกรณ์ สถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงนันทนำกำร        
ส ำหรับผู้สูงอำยุ ไปใช้ประโยชน์ด้ำนใดบ้ำง (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  ใช้ในกำรเรียนกำรสอน/อบรม    ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

  ใช้ในกำรประกอบอำชีพ    ใช้ในกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร 

  อ่ืนๆ (ระบุ)      ไม่ได้ใช้ เนื่องจำก................................. .......... 
2.9 สิ่งที่ท่ำนอยำกให้เพ่ิมเติมในหนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำน อุปกรณ์ สถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก          
ทำงนันทนำกำร ส ำหรับผู้สูงอำยุ .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
ส่วนที่ 3 หำกท่ำนต้องกำรรับหรือให้ข้อมูลกับกรมพลศึกษำ โปรดระบุช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสมกับท่ำน 
(เลือก 3 อันดับแรก) 

ช่องทำง ระบุและเรียงล ำดับ 1 - 3 

  1. ติดต่อด้วยตัวเอง  

  2. เว็บไซต์ www.dpe.go.th/เว็บบอร์ดกรมพลศึกษำ  

  3. บอร์ดประชำสมัพันธ์  

  4. วำรสำร  

  5. รำยงำนประจ ำป ี  

  6. หนังสือพิมพ ์  

  7. call center, โทรศัพท์  

  8. อ่ืนๆ ........................................  

 หำกท่ำนด ำเนินกำรกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอควำมกรุณำแฟกซ์มำที่เบอร์ 02-214-0126 (ส ำนักนันทนำกำร             
กลุ่มวิจัยและพัฒนำ) หรือ ส่งมำที่ กรมพลศึกษำ (ส ำนักนันทนำกำร กลุ่มวิจัยและพัฒนำ) สนำมกีฬำแห่งชำติ 154 ถ.พระรำม 1 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ขอขอบคุณทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ 



ส านักนนัทนาการ 
กรมพลศึกษา 

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา
154 ถนนพระราม 1

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2214-0120
โทรสาร 0-2214-1507

www.dpe.go.th
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เป็นวิถีชีวิต
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