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หัวข้อวิจัย แนวทางการศึกษารูปแบบเรือนพื้นถ่ินที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ในจังหวัด

นครราชสีมา 

ผู้วิจัย นายศาสตรา ตั้งใจ 

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปีท่ีท าวิจัยเสร็จ 2561 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของเรือนพ้ืนถิ่น พ้ืนที่การใช้งาน

ภายในและภายนอกเรือน และความเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ น ามาสู่การออกแบบปรับปรุง

เรือนพ้ืนถิ่นให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาคือเรือนพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ชุมชนบ้าน

มะค่า ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้อยู่อาศัยเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 61 ปี สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ดี ท าการศึกษาโดยการลงพ้ืนที่ส ารวจรังวัด การเก็บภาพถ่าย การสัมภาษณ์เก็บ

ข้อมูลประวัติของเรือน ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย สุขภาพ การใช้ชีวิตประจ าวัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และ

ออกแบบเสนอแนวทางในการปรับปรุง 

ผลการศึกษาพบว่า ในชุมชนบ้านมะค่ามีเรือนพ้ืนถิ่นจ านวน 7 หลัง มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 4 

หลัง รวมตัวเรือนกรณีศึกษา สภาพตัวเรือนและพ้ืนที่ใช้สอยต่าง ๆ ไม่เหมาะต่อการใช้งานและการอยู่

อาศัยของผู้สูงอายุ ควรมีการปรับปรุงในส่วนบันไดทางขึ้นเรือน ประตูเรือน โถงทางเดินภายในเรือน 

ห้องน้ าและทางเดินภายนอก และเสนอแนวทางปรับปรุงเรือนกรณีศึกษา 3 แนวทาง  คือ แนวทางที่ 1 

มีการสร้างห้องน้ าเพ่ิมเติมบนตัวเรือน แนวทางที่ 2 มีการสร้างห้องน้ าด้านล่างในระยะที่ใกล้ขึ้นและ

ปรับปรุงทางเดินไปยังห้องน้ า แนวทางที่ 3 มีการปรับปรุงห้องน้ าเดิมและปรับปรุงทางเดินไปยัง

ห้องน้ า ทั้ง 3 แนวทางมีการปรับปรุงที่เหมือนกัน คือ ส่วนบันไดทางขึ้นเรือน ประตูเรือนและทางเดิน

ภายใน ผลการออกแบบเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงพบว่า แนวทางที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านงบประมาณ ความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ ความ

เหมาะสมของรูปแบบเรือนพ้ืนถิ่นและความสะดวกในการก่อสร้าง ผลจากการศึกษางานวิจัยนี้ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเรือนพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่อ่ืน หรือผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืน และต่อยอดงานวิจัยเ พ่ือ

ศึกษาแนวทางการปรับปรุงเรือนพ้ืนถิ่นในแนวทางอ่ืน ๆ ต่อไป   
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Abstract 
This research aims to study the physical characteristics of vernacular house, 

application areas inside and outside the house, and its suitability for use in the 

elderly, led to improved housing design vernacular to appropriate for the residence of 

the elderly. Case study is the vernacular house in Baan Makha,  Ban Pho Sub-district,  

Mueang District, Nakhon Ratchasima province. Has resident as an elder at the age of 

61 years, can help themselves. The study by surveying the area, photo collection, 

interview collect data, the history of the house, information for residents, health, the 

daily use, to be analyzed and design suggests ways to improve. 

The results showed that In the community of Ban Makha a vernacular house 

number 7, there are 4 elderly people living, Included case studies. Housing and living 

areas are not suitable for use and residence of the elderly. There should be an 

improvement in the ladder way up the house, house door, hallway inside the house, 

bathroom and the pathway outside and propose ways to improve housing, case 

studies, three ways: Option 1 creates an additional  bathroom on the housing. Option 

2 must to create a bathroom below in more close-up and improve walkway to the 

bathroom. Option 3 has improved the original bathroom and improve walkway to the 

bathroom. There are 3 ways to improve the same: The ladder way up the house, 

house doors and walkway inside the house. Design results to propose improvements 

found that: Option 3 is the most appropriate, when considering budget 
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appropriateness, appropriate for the use of the elderly, appropriate forms of 

vernacular house and the ease of construction. The results of this research can be 

applied with vernacular houses in another area or other elderly groups and further 

research to study ways to improve vernacular houses in the other approaches to the 

next. 


