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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใน
ลักษณะเสื่อมถอย การเจริญเติบโตของร่างกายและความต้านทานโรคน้อยลง การก าหนดวัยสูงอายุ
ควรพิจารณาจาก 3 ด้าน คือ ด้านชีวภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม โดยด้านชีวภาพจะค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงและความสามารถในการใช้ศักยภาพของร่างกายเป็นเกณฑ์ (โสภาพรรณ รัตนัย, 2555 : 
8) การเปลี่ยนแปลงจากอายุที่มากขึ้น การเสื่อมถอยของกล้ามเนื้อส่งผลให้ความแข็งแรงในร่างกาย
น้อยลง และเป็นอุปสรรคในชีวิตประจ าวัน เช่นการเสื่อมถอยของแร งจับ อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
ความเจ็บปวดจากอุปกรณ์ท่ีมีแรงต้านหรืออาศัยการบิดหมุน การลดลงของความอดทนก็เป็นปัญหา
ให้กับอุปกรณ์การท างานที่ต้องใช้เวลานาน อุปกรณ์ในการจับ ถือ จึงต้องออกแบบให้รองรับกับ
สภาวะของผู้ใช้ (ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล, 2554: 15) จากรูปแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
นี้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องพ่ึงพาและดูแลตนเองมากขึ้น สิ่งแวดล้อมในอนาคตจึงต้องเป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีท าให้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้สามารถด าเนินไปได้ง่ายขึ้น 
 ไม้เท้า เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สามารถช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุสะดวกและง่ายข้ึน 
เพราะผู้สูงอายุมักมีปัญหาจากการเสื่อมถอยของข้อเข่า สังเกตได้จากการเดิน นั่ง หรือการลุกข้ึนยืน
ของผู้สูงอายุ อาการเหล่านี้ล้วนจ ากัดความสามารถในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก การใช้ไม้
เท้าเพ่ือช่วยพยุงตัว จึงถือเป็นประโยชน์ เพราะไม้เท้าช่วยเพิ่มฐานการรับน้ าหนัก ลดแรงกดหรือ
น้ าหนักลงบริเวณขา เพิ่มความมั่นคงในการยืนและช่วยการทรงตัว (ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์, 2550) และ
เนื่องจากผู้สูงอายุมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากวัยทั่วไป การควบคุมต้องท าให้รู้สึก
สะดวกสบาย หลีกเลี่ยงการหมุนข้อมือ ควรมีพ้ืนผิวที่สร้างความฝืด และควรมีกลไกที่สามารถช่วยลด
การใช้แรงของผู้ถือได้ ไม้เท้าจึงถูกออกแบบขึ้นเพ่ือรองรับพฤติกรรมการเสื่อมถอยของผู้สูงอายุ ซึ่งจะ
มีรูปร่างลักษณะและการใช้งานแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ 
 วัสดุถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในงานออกแบบที่มีบทบาทมากขึ้น ในปัจจุบัน
นักออกแบบมักน าการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุมาเป็นประเด็นในการออกแบบ ( Form Follow 
Material) วัสดุแต่ละชิ้นจึงล้วนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น ประเทศไทยเป็นอีกแหล่งหนึ่งทางวัสดุ ที่
ถ่ายทอดเรื่องราววัสดุจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น ามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ
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สมัยใหม่ การผสมผสานระหว่างวัสดุกับการออกแบบได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และ
ก่อให้เกิดผลงานใหม่ๆ ที่ดูแปลกตาและเหนือความคาดหมาย ในขณะเดียวกัน กระแสการอนุรักษ์
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็เป็นแรงบันดาลใจส าคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกใช้วัสดุของนักออกแบบ จึง
มีการคิดค้นหรือสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ ขึ้น (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2555) 
 ไม้โกงกาง ทรัพยากรทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ และสามารถน ามาพัฒนา
เป็นวัสดุในการออกแบบ เนื่องจากไม้โกงกางมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง และความเหนียว จะเห็น
ได้จากการน าไม้โกงกางมาใช้ประโยชน์ในลักษณะไม้เสาอย่างกว้างขวาง ทั้งในกิจกรรมทางประมง 
เช่นเสาโป๊ะ โพงพาง กิจกรรมการก่อสร้างขนาดเล็ก เช่นสร้างบ้านเรือนชั่วคราว เสารั้ว ในประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซียนิยมใช้ท าเป็นเสาเข็ม หรือไม้ค้ ายัน เนื่องจากมีล าต้นเปลาตรง เนื้อไม้ที่มี
ความหนาแน่น ทนทานต่อการท าลายของปลวกและเพียง (สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, รุ่งสุริยา บัวสาลี, 
2554 : 135) เป็นพันธุ์ไม้ท่ีขึ้นในเขตพ้ืนที่เลน หรือท่ีเรียกว่าป่าชายเลน ซึ่งในประเทศไทยพบตาม
ชายฝั่งด้านก าบังลม ระหว่างระดับทะเลปานกลาง และระดับน้ าขึ้นสูงสุดบนที่ราบผืนเลน อันได้แก่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ 
 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคกลางที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งจากการส ารวจ
ของกรมป่าไม้พบว่ามีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งหมด 82,719.55 ไร่ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม มีอาณา
เขตติดต่อกับทะเลตลอดแนวชายฝั่ง ตั้งอยู่บนปากแม่น้ าท่าจีน ท าให้เกิดเป็นระบบนิเวศ น้ ากร่อย 
รวมทั้งได้พัดพาเอาตะกอน ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุท่ีไหลลอยมากับแม่น้ ามาทับถมบริเวณปาก
แม่น้ าประกอบกับ อิทธิพลของกระแสน้ าทะเลที่น าเอาโคลนเลนมาทับถมท าให้เกิดหาดเลนยาวตลอด
แนวชายฝั่งมีเนื้อที่ ประมาณ 16,000 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึง
ท าให้สภาพป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าชายเลน ที่ประกอบไปด้วยพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ หลายชนิด ด ารงชีวิตร่วมกัน ซึ่งพันธุ์ไม้ที่มีมากและมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในป่าชายเลน 
คือ ไม้โกงกาง ป่าชายเลนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ป่าโกงกาง ถือเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าแก่การ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆ ต่อไป  
 ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทนที่การผลิตด้วยแรงงานมนุษย์แบบเดิม ส่งผลให้สินค้าที่
ออกสู่ตลาดมีคุณภาพ รูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้ผลิตจึงเกิดการตื่นตัวในการสร้างกลยุทธ์การผลิต
ให้เกิดความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพ่ือสร้างความแตกต่างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ จาก
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับคุณลักษณะเด่นจากพ้ืนฐานที่มี
อยู่อันเกิดจากสิ่งแวดล้อม ทักษะ และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นภูมิรู้ภูมิปัญญาอันเป็นรากฐานส าคัญ
ในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าจากคุณค่าทางทรัพยากรที่มี
อยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้น  (อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล, 2553 : 5) ไม้โกงกางจึงถือว่า
เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นท่ีของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีความเหมาะสมและสมควรแก่การน ามา
สร้างสรรค์และออกแบบ 
 ในปัจจุบันกระแสด้านนวัตกรรมวัสดุใหม่ก าลังได้รับความนิยม โดยเป็นผลลัพธ์จากที่นัก
ออกแบบพยายามหาวิธีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลงานการออกแบบของตน ไม้โกงกางจึงเป็นอีก
วัสดุหนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้กลายเป็นอีกหนึ่งวัสดุ เพ่ือตอบสนองกระแสด้านนวัตกรรมวัสดุ 
อันจะส่งผลดีในการสร้างประโยชน์เพิ่มให้กับไม้โกงกาง อีกทั้งยังส่งผลให้มีการปลูกทดแทนเป็นการ

www.ssru.ac.th



3 
 

หมุนเวียนการใช้ทรัพยากร และยังเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนอันเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากรอื่นๆ 
ตามมาอีกมากมาย 
 ผนวกกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์บ่งบอกถึงแนวโน้มของจ านวนประชากรในอนาคต
อันใกล้ ว่าจ านวนประชากรวัยสูงอายุจะมีอัตราเพิ่มขึ้นปีละ 3 % ต่อปี และในอีก 11 ปี จ านวน
ผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็ก อันเนื่องมาจากอัตราการแต่งงานช้าลง สภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่เอ้ือต่อ
การมีบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ช่วงอายุของการท างานมากขึ้น 
สินค้าจ าพวกความรู้และนวัตกรรมที่ต้องใช้สมองมากกว่าก าลังร่างกายจะเป็นที่ต้องการของตลาด 
โดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่มีการออมเงินหรือการวางแผนทางการเงินยามเกษียณไว้เป็นอย่างดี จึงพึ่งพา
ตนเองในเรื่องค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็จ าเป็นต้องดูแลตนเองมากข้ึน จากสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน ที่ท าให้ทุกคนต้องออกไปท างาน การอยู่ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่แบบครอบครัวสมัยก่อนเริ่มหดหายไป 
อุบัติเหตุในผู้สูงอายุจากการปฏิบัติภารกิจประจ าวันจึงมีมากขึ้น อุปกรณ์ที่ผู้สูงอายุควรมีติดกายคือไม้
เท้า แต่ไม้เท้าค่อนข้างหาซื้อยาก ราคาสูง คุณภาพต่ า 
 ดังนั้นการน าคุณสมบัติด้านความแข็งแรง และความเหนียวของไม้โกงกางอาจเป็นคุณสมบัติที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เท้าส าหรับผู้สูงอายุซึ่งต้องการความแข็งแรง
และทนทาน อีกทั้งสามารถใช้เป็นวัสดุในการประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้อย่างกว้างขวาง และเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคการผลิตในระบบหัตถกรรม 
อุตสาหกรรม และหัตถอุตสาหกรรม จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติด้าน
ความแข็งแรง ความเหนียว และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ของไม้โกงกางที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบ เพ่ือน ามาเป็นวัสดุในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ไม้เท้าส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ไม้เท้าส าหรับผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัยไม้โกงกางกับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบไม้เท้าส าหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้น
การศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบ
สิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการผลิตภัณฑ์ไม้เท้าเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
 2. เพ่ือน าไม้โกงกางมาใช้เป็นวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เท้าส าหรับผู้สูงอายุ 

 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัยไม้โกงกางกับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบไม้เท้าส าหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้น
การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม 
และตรงตามความต้องการส าหรับผู้สูงอายุในช่วงต่างๆ โดยมีขอบเขตในการวิจัยดังต่อไปนี้  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     1.1 ศึกษาคุณสมบัติของไม้โกงกางในด้าน ความแข็งแรง ความเหนียวคงทน และ
คุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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    1.2 ศึกษาและส ารวจความต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกของวัยสูงอายุ 
ตั้งแต่ช่วงต้น (อายุ 60-69 ปี)  ช่วงกลาง (อายุ 70-79 ปี) และช่วงปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
    1.3 ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ 
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
    ศึกษาไม้โกงกางในเขตต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
  
ทฤษฎี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 การส ารวจข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์พบว่าในอนาคตอันใกล้จ านวนประชากรวัยสูงอายุ
จะมีอัตราเพิ่มขึ้น และในอีก 11 ปี จ านวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็ก จากข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ มีการ
สร้างแนวความคิดใหม่ ว่า Comfortable ส าหรับการพัฒนาสินค้าเพ่ือผู้สูงอายุ ด้วยการเน้นความ
เรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้การออกแบบในปัจจุบันยังมีเแนวทางการออกแบบ
รูปทรงโดยอิงวัสดุ Form follows material ซึ่งหมายความถึงการที่นักออกแบบน าการวิเคราะห์
คุณลักษณะของวัสดุมาเป็นประเด็นในการออกแบบรูปทรง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. แนวความคิด Comfortable ส าหรับการพัฒนาสินค้าเพ่ือผู้สูงอายุ ด้วยการเน้น ความ
เรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน ( Simply and Easy to Use) (อัมพวัน พิชาลัย) มีหลักการ
ดังต่อไปนี้  
     1.1. การผลิตสินค้าท่ีมี function การใช้งานเท่าที่จ าเป็น มีปุ่ม หรือรูปร่างสะดวกแก่การ
จับถือ มีตัวอักษรใหญ่อ่านง่าย สินค้ากลุ่มนี้ เช่น โทรศัพท์มือถือ และเครื่องไฟฟ้า 
     1.2. น า Life style ในยุคสมัยเฟื่องฟูของคนกลุ่มนี้ กลับมาแนะน าเพื่อให้ย้อนร าลึกถึง
ชีวิตวัยหนุ่มสาว(Recapture their younger years) สินค้ากลุ่มนี้ เช่น ดนตรี การพักผ่อนและบันเทิง 
แหล่งท่องเที่ยว และสินค้าต่างๆ 
     1.3. สินค้ากลุ่ม Nursing Care Products  ต่างมั่นใจว่าความต้องการจะสูงขึ้น การ
ออกแบบสินค้าสามารถท าได้ทั้งส าหรับตลาดผู้ป่วย หรือท่ีร่างการเสื่อมสภาพ และเป็นสินค้าแฟชั่น
ส าหรับผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง อย่างไรก็ตามการทดลองตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าพบว่า สินค้าที่
ออกแบบเรียบง่าย จะได้รับความนิยมและสนใจสูงกว่าสินค้าแฟชั่น 
 2. แนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ Form follows material  
 ความเชื่อมโยงระหว่างวัสดุและรูปทรงนั้นขึ้นอยู่กับแรงกระท าจากภายนอกท่ีวัสดุนั้นสามารถ
รับได ้หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนารูปทรงส าหรับงานออกแบบนั้นขึ้นอยู่กับว่า วัสดุที่เลือกใช้
ทนต่อแรงกระท าจากภายนอกประเภทใดได้บ้าง  และในปริมาณเท่าใด  และควรใช้เทคนิคการขึ้นรูป
ด้วยวิธีใดที่จะท าให้สามารถคงรูปทรงไว้ได้  ไม่เสียหาย เพ่ือจะได้ผลงานออกแบบตามที่ได้จินตนาการ
ไว้ ลักษณะเด่นของแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุเน้นที่การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุ  
ก่อนที่จะน าข้อมูลนั้นมาทดลองและสังเคราะห์เป็นผลงานออกแบบ  นิยมใช้กับการออกแบบโดยใช้
วัสดุใหม่ซึ่งมีคุณลักษณะของวัสดุที่ซับซ้อนและหลากหลาย  จึงจ าเป็นที่นักออกแบบต้องศึกษาและท า
ความเข้าใจข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดของวัสดุเหล่านั้นอย่างถ่องแท้ ก่อนจะเริ่มข้ันตอนการออกแบบ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 โครงร่างวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องการน าคุณสมบัติของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ให้
เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อค้นพบด้านคุณสมบัติความแข็งแรงและความเหนียวของไม้โกงกาง จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการเลือกใช้เป็นวัสดุในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งงานหั ตถกรรม 
อุตสาหกรรม และหัตถอุตสาหกรรม 
 2. ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการผลิตภัณฑ์ไม้เท้าเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเดิน
ส าหรับผู้สูงอายุ จะท าให้องค์กร หน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบการทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทราบถึงความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถน าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการออกแบบ การตัดสินใจ และผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุได้ 
 3. ผลจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เท้าจากไม้โกงกางส าหรับผู้สูงอายุ สามารถเป็นอีกหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกส าหรับผู้บริโภค เป็นการเพ่ิมประโยชน์ให้กับวัสดุภายในท้องถิ่น สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
 
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 เมื่อผลการด าเนินการวิจัย ไม้โกงกางกับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบไม้เท้าส าหรับ
ผู้สูงอายุ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้วิจัยได้วางแผนการถ่ายทอดผลการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1 เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 2 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน  

  
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การวิจัยเรื่อง ไม้โกงกางกับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบไม้เท้าส าหรับผู้สูงอายุเน้น
ศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุพ้ืนถิ่น เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เท้า เพื่อรองรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ก าลังมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทั้งในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งเป็นการ
น าทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางชุมชนน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยผลการวิจัยนี้จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการในด้านวัสดุ และต้นทุน  โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ซึ่งจะสามารถผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขัน
ได้ ด้วยการพัฒนาศักยภาพและค านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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