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แนวทางการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินี ตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 
 

ชุมเขต แสวงเจริญ1 , ภวินท์ สิริสาล2ี, ชมภุนุท ควรเขียน3 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสถานการณ์ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและ

ผู้สูงอายุในสวนลุมพินี โดยเน้นภายนอกอาคาร และจัดท าแนวทางทางปรับพ้ืนที่ตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือ   
คนทั้งมวล ผ่านการส ารวจ ประเมินพ้ืนที่และการใช้งานของคนทุกกลุ่ม ผลประเมินพบว่า มีการจัดสิ่งอ านวย   
ความสะดวก แต่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่การเดินทาง และท าแผนที่ต าแหน่ง
กิจกรรม พบว่า พ้ืนที่คนพิการและผู้สูงอายุใช้งาน 10 ล าดับแรก คือ 1.ลานตะวันยิ้ม 2.ห้องน้ า 3.ที่จอดรถ        4.
ป้ายรถประจ าทาง 5.จุดบริการข้อมูล 6.พ้ืนที่ชมรม 7.ศูนย์ผู้สูงอายุ 8.ศูนย์ฝึกอาชีพ 9.สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และ 
10.สถานีรถไฟฟ้าBTS และการออกแบบเน้นการสัญจรที่เชื่อมโยงการเข้าถึงโดยรอบ และปรับระบบสัญจรภายใน
ให้เชื่อมโยงกัน ปรับปรุงพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทางเข้า จุดบริการข้อมูล ที่จอดรถ ป้ายรถประจ าทาง ทางลาด   
ตัดขอบถนน และทางสัญจร เพ่ือให้เข้าถึงพ้ืนที่สวนลุมพินีได้สะดวก ปลอดภัย ด้วยหลัก 5 ประการ คือ 1.เชื่อมต่อ
กับภายนอก 2.ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของกิจกรรม 3.การเข้าถึงได ้4.ใช้ระบบการสัญจรแบบวนกลับ และ         5.
การใช้งานพื้นท่ีทีส่ะดวก  
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The Improving Guidelines for Suan Lum Pi Ni Public Park with Universal Design  
 

Choomket Sawangjaroen1, Pawin Sirisali2, Chompunut Khuankhien3 
 

Abstract 
This research objective aims to evaluate the current situation of accessibility for persons 

with disabilities and the elderly at Lumphini Park focusing on outdoor environment and to suggest 
design guidelines for improving this park according to the Universal Design concept. As a result, 
we found that this park has many amenities for persons with disabilities and the elderly but 
ineffective. From travel-chain analysis and behavior mapping technic, we found the ten most 
used locations such as 1 . Tawan Yim Plaza 2 . handicap toilet 3 . handicap parking 4 .bus stop 
5. information center 6.elderly clubs 7.elderly center 8.carreer training center 9.MRT station and 
10.BTS station. For the design, the guideline should emphasize to link the outside access to inside 
and develop circulation system inside this park. The improvement of the related elements for 
convenience and safety access such as entrance, information center, parking, bus stop, curb ramp, 
and circulation system. All design and improvement should base on five principles such as 1.link 
outside to inside 2 . connect all activity areas 3 . accessibility 4 . loop system for circulation 5 . 
Convenient in use.  
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บทน า 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืน
จากรัฐ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) ได้ก าหนดให้การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการเป็นนโยบายเร่งด่วน เพ่ือขับเคลื่อนการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคาร สถานที่ และพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ รองรับคนทั้งมวลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีการปรับปรุง
พ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทาง คือ บ้าน ที่อยู่อาศัย ระหว่างทาง คือ ระบบขนส่งมวลชน จนถึง ปลายทาง คือ พ้ืนที่สาธารณะ 
ซึ่งพบว่า อาคารสาธารณะมีแนวโน้มการปรับปรุงตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
แต่พ้ืนที่สาธารณะอ่ืน เช่น สวนสาธารณะระดับเมือง ยังขาดการปรับปรุงตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 
ให้เข้ากับการใช้งานในปัจจุบัน และบริบทที่แตกต่างจากอดีต ท าให้การใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย 
เป็นที่ตั้งของศูนย์นันทนาการ สมาคม ชมรมต่าง ๆ แม้สวนลุมพินีจะมีการออกแบบโดยค านึงถึงแนวคิดการ
ออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลไว้แต่แรก และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
บางประเภทไม่เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) และบางส่วนช ารุดเสียหาย 
จึงควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานและพัฒนาให้ประชาชนในทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์ได้  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันการศึกษาออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่สวนลุมพินี โดยระบุให้หน่วยวิจัยและออกแบบเพ่ือ
คนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินการจัดท าแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะสวนลุมพินีโดยเน้น
ภายนอกอาคารตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือประเมินสถานการณ์การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่สวนลุมพินีโดยเน้นภายนอกอาคาร 
2. เพ่ือจัดท าแนวทางทางการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินี ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กรุงเทพมหานครได้แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะสวนลุมพินี ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. จัดตั้งคณะท างานและท าแผนด าเนินการ โดยเน้นกระบวนการบูรณาการภาคีต่าง ๆ ประกอบด้วย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเอกชนและองค์กรคนพิการ 
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.  
ภาพที่ 1 การประชุมหารือและแตง่ตั้งคณะท างาน แนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนลุมพินี เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 

 
2. รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ได้แก่ ข้อมูล

ทั่วไปของสวนลุมพินี แนวทางการออกแบบสวนสาธารณะ แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เป็นต้น 
3. วิเคราะห์ผังบริเวณ (site planning analysis) โซน(zoning) และการใช้พ้ืนที่ (functional analysis) 
4. ส ารวจและเก็บข้อมูล 

4.1 ส ารวจพ้ืนที่ (site survey) บันทึกในแบบส ารวจ UD-Tham ซึ่งประยุกต์จากกฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ Americans with 
Disabilities Act โดยผ่านการทดลองใช้ (pilot test) 1 รอบ โดยผู้ส ารวจ 3 คน และน าผลมาพัฒนาแบบส ารวจ 

 

 
ภาพที่ 2 การประเมินการใช้งานพ้ืนท่ีตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวลโดยใช้แบบส ารวจ UD-Tham 

 
4.2 เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการสังเกต และบันทึก ลงในแบบเก็บข้อมูลผู้ใช้งานพ้ืนที่ พฤติกรรม 

ประเภทของผู้ใช้งาน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ห่วงโซ่การเดินทาง ( travel chain 
analysis) ซึ่งเป็นวิธีศึกษาการใช้ชีวิตในช่วงวันของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เข้าใจพฤติกรรม เวลา และพ้ืนที่ น าสู่การ
วิเคราะห์แนวทางการออกแบบได้ ผ่านการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 6.00 น.- 18.00 น. จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 
กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2559 

 

   
ภาพที่ 3 เก็บข้อผู้ใช้งานด้วยวิธีการวิเคราะห์ห่วงโซ่การเดินทาง (travel chain analysis)และสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
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5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่กับผู้ใช้งานและสรุปปัญหาทางกายภาพพร้อมน าเสนอการวิเคราะห์พ้ืนที่
เบื้องต้น และร่วมประเมินการใช้พ้ืนที่ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเน้นการมีส่วนร่วม (participatory process) 
 

 
ภาพที่ 4 การประเมินแนวทางการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะลุมพินี วันท่ี 13 กันยายน 2559 

 
6. น าเสนอและวิพากษ์ร่างแนวคิดการพัฒนาสวนสาธารณะสวนลุมพินี แบ่งเฟสในการท างาน และรายงานความ
คืบหน้าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยภาคีที่เกี่ยวข้อง วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2559 (ภาพท่ี 5)  และร่วมลงพ้ืนที่และประเมินการใช้พ้ืนที่โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม (ภาพท่ี 6) 

 

  
ภาพที่ 5 รายงานความคืบหน้า วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559   ภาพที่ 6 ประเมินการใช้พื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 

7. วิพากษ์แนวทางการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เก่ียวข้อง 5 ท่าน 
8. สรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะสวนลุมพินีตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลให้คน
พิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 

กรอบแนวคิดหลัก คือ การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล และ การออกแบบสวนสาธารณะ เป็นหลักผสานการ
ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ มาวิเคราะห์ประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ 1.ผู้ใช้งาน 2. พื้นที่และการใช้งานพ้ืนที่ 
น าไปสู่การสรุปปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหานั้น (ภาพที่ 7)   
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ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. ระบบการเข้าถึงจากภายนอกและการสัญจรภายในสวนลุมพินีของผู้สูงอายุและคนพิการ 

การสัญจรจากภายนอกมายังสวนลุมพินี ท าได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1.รถไฟฟ้า ได้ทั้ง MRT สถานีสีลมหรือสถานี
ลุมพินีและBTS ใช้สถานีศาลาแดง 2.รถเมล์ สาย 4, 13, 14A, 15, 29, 45, 47, 50, 62, 67, 76, 77, 89, 505 3.
รถยนต์หรือแท็กซี่ สามารถจอดได้บริเวณที่จอดรถด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก 4.จักรยาน และ 5.การเดิน 
มายังสวนลุมพินีได้อีกด้วย ส าหรับการสัญจรภายในเน้น 2 ระบบ คือ การเดินและการใช้จักรยานเป็นหลัก ส่งผล
ให้เกิดศักยภาพด้านความหลากหลายในการเข้าถึงและเกิดทางเลือกที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แต่ท าให้เกิด
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จุดอ่อน คือ มีความสับสนในการใช้ช่องทางสัญจรภายในสวนลุมพินี โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่รถยนต์เข้าถึงได้

 
ภาพที่ 8 ระบบการเข้าถึงจากภายนอกสวนลุมพินี และการสัญจรภายในสวนลุมพินี 

 
2. จุดรวมกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการ 
จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่การเดินทาง (travel chain analysis) และการท าแผนที่ต าแหน่งกิจกรรม 

(behavior mapping) พบว่า พ้ืนที่ที่คนพิการและผู้สูงอายุใช้งาน 10 ล าดับแรก ได้แก่ 1.ลานตะวันยิ้ม 2.ห้องน้ า
คนพิการ 3.ที่จอดรถคนพิการ 4.ป้ายรถประจ าทาง 5.จุดบริการข้อมูล 6.พ้ืนที่ชมรมกิจกรรม 7.ศูนย์ผู้สูงอายุ      
8.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 9.สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลม และ 10.สถานีรถไฟฟ้าBTS  

 

  
ภาพที่ 9 ความหนาแน่นของกิจกรรมช่วงเวลาปกต ิ ภาพที่ 10 ความหนาแน่นของกิจกรรมช่วงเวลาทีม่ีกิจกรรมพิเศษ 

 
3. สรุปล าดับความส าคัญของเส้นทางการเข้าถึงส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
สรุปล าดับความส าคัญของเส้นทางการเข้าถึงส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ได้จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่

การเดินทางของผู้สูงอายุและคนพิการ พบว่า เส้นทางหลัก คือ การเข้าถึงจากประตูด้านพระบรมรูป มาแกนกลาง
พ้ืนที่ไปยังประตูด้านโรงเรียนสวนลุมพินี และเชื่อมโยงกับพ้ืนที่กิจกรรม 10 อันดับแรกที่คนพิการและผู้สูงอายุใช้
งาน ดังนั้น หากต้องมีการแบ่งเฟสการปรับพ้ืนที่ต้องเริ่มจากการเข้าถึงเชื่อมพ้ืนที่แกนกลางดังกล่าว 
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ภาพที่ 11 ล าดับความส าคัญของเส้นทางการเข้าถึงส าหรับผู้สูงอายแุละคนพิการ และจดุรวมกจิกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการ 

 
4. สรุปการแบ่งระยะการท างานเพื่อปรับปรุงสวนลุมพินีตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
ระยะที่ 1 พัฒนาปรับปรุงเส้นทางการสัญจรภายใน รองรับการเชื่อมต่อกับการเข้าถึ งจากภายนอก เน้น

การเชื่อมต่อพ้ืนที่กิจกรรมตามแนวแกนกลางให้สอดคล้องกับต าแหน่งการใช้พ้ืนที่ของคนพิการและผู้สูงอายุใน
ล าดับแรกๆ คือ 1.ลานตะวันยิ้ม 2.ห้องน้ าคนพิการ 3.ที่จอดรถคนพิการ 4.ป้ายรถประจ าทาง 5.จุดบริการข้อมูล  

ระยะที่ 2 พัฒนาพ้ืนที่และการเชื่อมต่อระบบการสัญจรภายนอก คือ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและสถานี
รถไฟฟ้าBTS การเชื่อมต่อทางเดิน ทางข้ามถนนจากภายนอก และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เหลือจากระยะท่ี 1  

 
5. วิเคราะห์และสรุปศักยภาพและปัญหาทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานพื้นที่ 

5.1 ทางเข้าหลัก และจุดบริการข้อมูล 

ทางเข้าที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนมี 3 จุด คือ ทางเข้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลม ทางเข้าฝั่งอาคาร
อ้ือจือเหลียงและทางเข้าฝั่งโรงเรียนสวนลุมพินี ซึ่งพบว่า การเชื่อมต่อทางเข้าฝั่งMRTสีลม ฝั่งโรงเรียนสวนลุมพินี 
และฝั่งอาคารอ้ือจือเหลียง สามารถเชื่อมพ้ืนที่ภายนอกเข้ากับทางสัญจรหลักและพ้ืนที่กิจกรรมได้สะดวกและใกล้
ที่สุด ทางเดินกว้างและเรียบ ทางเข้าฝั่ง MRT สีลม และทางเข้าฝั่งโรงเรียนสวนลุมพินี เป็นทางที่เชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้า BTS และ MRT สะดวกที่สุด ส่วนทางเข้าฝั่งโรงเรียนสวนลุมพินีเชื่อมต่อกับชุมชนได้ ดี ซึ่งทั้ง 2 ทาง
สามารถเชื่อมกับแกนกลางไปลานตะวันยิ้มตรงที่สุด ส่วนทางเข้าฝั่งอาคารอื้อจือเหลียงเชื่อมกับแกนกลางตรงและ
สั้นที่สุด ส าหรับทางเดิน พบว่า ทางเข้าฝั่ง MRT สีลม กว้างเรียบเสมอกัน ระดับเดียวกับพ้ืนทางเข้าสวน มีช่อง
ระบายน้ าขนาดใหญ่ แต่ไม่เป็นอุปสรรค ส่วนจุดบริการข้อมูลมีเสากล้องวงจรปิดขวางการเข้าถึงและมีเคาน์เตอร์สูง 
ส่วนทางเข้าฝั่งสวนลุมพินีและโรงเรียนสวนลุมพินีมีแผนผังให้ผู้ใช้งานเข้าใจพื้นที่ได้แต่ขาดจุดบริการข้อมูล 
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ภาพที่ 12 ช่องท่อระบายน้ ามีขนาดใหญ่   ภาพที่ 13 บริการข้อมูลสูงและมีเสาขวาง      ภาพที่ 14 ป้ายแสดงแผนที่สวนลุมพินี 

 
5.2 จุดจอดรถโดยสารประจ าทาง 

จุดที่ใกล้กับทางเข้าหลัก 2 จุด ได้แก่ ฝั่งโรงเรียนสวนลุมพินี และฝั่งอาคารอ้ือจือเหลียง ซึ่งฝั่ง
โรงเรียนสวนลุมพินี พบว่า ทางเท้ากว้างพอในการปรับปรุง แต่มีอุปสรรค ได้แก่ สิ่งกีดขวางการเชื่อมต่อไปยัง
สะพานลอย พ้ืนไม่เรียบ ทางลาดตัดขอบถนนไม่ได้มาตรฐาน และมีร่องระบายน้ าขนาดใหญ่ ส่วนฝั่งอ้ือจือเหลียง 
พบว่า ทางเดินกว้างเพียงพอเพ่ือปรับให้เอ้ือต่อคนพิการ สิ่งที่อยู่บนทางเดินอยู่แนวเดียวกันไม่ขวางการสัญจร ทาง
เท้ากว้างพอเพ่ือปรับให้เอ้ือต่อ      คนพิการ แต่บางจุดสะพานลอยกีดขวางทางสัญจรไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
ทางเข้าสวนลุมพินีได้ และปัญหาอ่ืน ๆ ได้แก่ ป้ายหยุดรถถูกบดบัง มีตู้กดน้ าที่ไม่เอ้ือต่อคนพิการ เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 15 ทางเท้าบริเวณกว้างเพยีงพอในการปรับปรุง 

   
ภาพที่ 16 ผิวทางไม่เรียบ มีสิ่งกีดขวาง ป้ายหยุดรถถูกบัง 

 
5.3 ที่จอดรถคนพิการ 

ภายในสวนลุมพินีมีลานจอดรถ 2 ลาน ได้แก่ บริเวณทางทิศเหนือฝั่งโรงเรียนสวนลุมพินี และ      
ทิศตะวันตกฝั่งโรงพยาบาลจุฬาฯ ซึ่งมีช่องจอดรถคนพิการและผู้สูงอายุไว้เฉพาะบริเวณลานจอดรถฝั่งโรงเรียน   
สวนลุมพินี มีป้ายสัญลักษณ์ และเส้นแบ่งช่องจอดแยกกันชัดเจน โดยเป็นช่องจอดรถคนพิการ  6  ช่อง และ   ช่อง
จอดรถผู้สูงอายุ 4 ช่อง รวม 10 ช่อง จากช่องจอดรถทั่วไปประมาณ 400 ช่อง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
ลักษณะการออกแบบในปัจจุบัน พบว่า ความยาวของช่องจอดไม่เพียงพอ การเชื่อมต่อกับระบบทางเดินไม่สามารถ
ท าได้ และมีการจดทับที่จอดรถคนพิการและผู้สูงอายุโดยคนทั่วไปอยู่ตลอดเวลา 
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ภาพที่ 17 ที่จอดรถคนพิการ จ านวน  6  ช่อง ภาพที่ 18 ที่จอดรถผู้สูงอายุ จ านวน  4  ช่อง 

 
5.4 ทางสัญจรภายในสวนลุมพินี 
จากข้อมูลการเข้าถึงและการสัญจรที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางผู้วิจัยได้ส ารวจทางที่ต้องปรับในระยะแรก 

4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลม มายังลานตะวันยิ้ม ระยะ 550 เมตร ช่วงที่ 2 จากป้าย
หยุดรถประจ าทางประตูฝั่งตรงกันข้ามกับอาคาร อ้ือจื่อเหลียง มาลานตะวันยิ้ม ระยะ 350 เมตร ช่วงที่ 3 เส้นทาง
จากป้ายหยุดรถประจ าทางประตูฝั่งโรงเรียนลุมพินีมายังลานตะวันยิ้ม ระยะทาง 500 เมตร และ ช่วงที่ 4 เส้นทาง
เชื่อมต่อเส้นทางจากประตูฝั่งพระบรมรูปฯ กับ ประตูฝั่งตรงกันข้ามกับอาคาร อ้ือจือเหลียง ระยะทาง 270 เมตร 
พบปัญหาในภาพรวม คือ ผิวทางไม่เรียบ มีสิ่งกีดขวาง ทางลาดตัดขอบถนนชันเกินไป บางช่วงทางเดินแคบ 

5.5 ทางลาดตัดขอบถนนภายในสวนลุมพินี 
จากการส ารวจพบว่า ทางลาดตัดขอบถนนส่วนใหญ่บริเวณทางสัญจรหลัก เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับ

จุดรวมกิจกรรมของผู้สูงอายุได้ แต่ในเส้นทางหลักดังกล่าว ยังมีบางจุดที่เปลี่ยนระดับของทางเดิน  จุดที่มีทางลาด
ตัดขอบท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการเดินเท้าโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า และพบปัญหาในการออกแบบทางลาด
ตัดขอบเดิมที่มีอยู่ ได้แก่ มีฝาท่อระบายน้ าอยู่บนทางลาดตัดขอบถนน และพ้ืนช ารุด ทางลาดตัดขอบถนนมี    
ความชันเกินกว่า 1:12 ปลายทางลาดตัดขอบถนนไม่เรียบ และพ้ืนทางเดินข้ามเป็นบล็อกตัวหนอนไม่เรียบ 

 

 
ภาพที่ 19 ต าแหน่งทางลาดตัดขอบเดิม 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะแนวคิดการออกแบบ 
การออกแบบสวนลุมพินี เพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของคนทุกกลุ่ม ตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือ

คนทั้งมวล มุ่งเน้นการออกแบบระบบการสัญจรให้เชื่อมโยงระบบการคมนาคมโดยรอบ ช่วยให้ ผู้สูงอายุและคน
พิการมีโอกาสสัญจร และสร้างการสัญจรภายในสวนให้เชื่อมโยงกัน ผสานกับการออกแบบกายภาพของพ้ืนที่และ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสัญจรของผู้สูงอายุและคนพิการ ไดแก่ ทางเข้าและจุดบริการข้อมูล ที่จอดรถ จุด
จอดรถโดยสารประจ าทาง ทางลาดตัดขอบถนน และทางสัญจร เพ่ือให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึงพ้ืนที่
หรือจุดรวมกิจกรรมส าคัญภายในสวนลุมพินีได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก 5 ประการ 
ได้แก่ การเชื่อมต่อกับภายนอก (Linkage) ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของกิจกรรม  (Connecting) การเข้าถึง 
(Accessibility) ใช้ระบบการสัญจรแบบวนกลับ (Loop system) และการใช้งานพ้ืนที่ที่สะดวก (Function) 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 แนวคิดการออกแบบ 

 
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบกายภาพ 

2.1 ทางเข้าหลัก และจุดบริการข้อมูล 
- ข้อเสนอแนะการปรับปรุงส าหรับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลม (ทางออกประตูที่ 1) เสนอแนะให้กรณี

ผู้สูงอายุและคนพิการเดินทางโดยรถยนต์ ให้เพ่ิมเติมช่องจอดรถส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการบริเวณด้านหน้า 
- ข้อเสนอแนะการออกแบบทางเข้าและจุดบริการข้อมูล ได้แก่ ทางเข้าฝั่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลม 

(ทางออกประตูที่ 1) เสนอให้ลดระดับเคาน์เตอร์ให้สูงไม่เกิน 70-75 เซนติเมตร และย้ายเสากล้องวงจรปิดไปไว้ที่
ว่างด้านข้าง เพ่ิมทางลาดลงทางเดิน ปรับช่องระบายน้ าให้กว้างไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร จุดที่ 2 ทางเข้าบริเวณใกล้
อาคารอ้ือจือเหลียง จุดที่ 3 ทางเข้าฝั่งสวนลุมพินี เสนอแนะให้เพ่ิมจุดบริการข้อมูล เช่นกัน 

- ข้อเสนอแนะการออกแบบแผนผังต่างสัมผัส และระบบป้องกันความปลอดภัยบริเวณทางเข้า ให้
จัดท าแผนผังไว้ทางเข้าฝั่งโรงเรียนสวนลุมพินี เพ่ือให้ผู้ใช้งานไปจุดต่างๆ ได ้
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ภาพที่ 21 แนวทางการปรับปรุงจุดบริการข้อมูลส าหรับคนพิการ                  ภาพที่ 22 ตัวอย่างแผนผังต่างสัมผัส 

 
2.2 ที่จอดรถคนพิการ 

ที่จอดรถคนพิการและผู้สูงอายุที่มีอยู่แล้วปรับให้ถูกต้อง ได้แก่ จัดที่จอดรถส าหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุไว้ใกล้ทางเข้าออกมากที่สุด โดยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และยาว
ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร มีพ้ืนผิวเรียบระดับเสมอกัน มีที่ว่างข้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ตลอดความยาว
ของที่จอด บนพ้ืนที่จอดรถด้านที่ติดกับทางเดินรถให้มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 
0.90 เมตร ติดป้ายรูปคนพิการขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 เมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
สัญลักษณ์รูปคนพิการมีสีที่เห็นได้ชัดเจน 

 

 
ภาพที่ 23 แบบเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ 

 
2.2 จุดจอดรถโดยสารประจ าทาง 

เสนอให้ปรับปรุงที่จอดรถโดยสารประจ าทาง 2 จุด ได้แก่ ทางเข้าฝั่งโรงเรียนสวนลุมพินี 
และทางเข้าฝั่งอาคารอ้ือจือเหลียง โดยปรับพ้ืนผิวให้มั่นคงแข็งแรง และไม่ลื่น มีพ้ืนที่บริเวณที่ต่อแถวขึ้น
รถโดยสารจากขอบถนนลึกเข้ามาอย่างน้อย 2.44 เมตร และมีความกว้างที่วัดขนานกับแนวถนนอย่าง
น้อย 1.525 เมตร มีการติดตั้งพ้ืนผิวต่างสัมผัสส าหรับน าทางขนาด 0.30x0.30 เมตร บนทางเดินเท้า
บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทาง ที่นั่งพักคอยและที่ต่อแถวขึ้นรถโดยสารต้องเชื่อมต่อกับทาง
ฟุตบาท หากมีการเปลี่ยนระดับให้มีทางลาด มีหลังคาให้ร่มเงา มีพ้ืนที่ว่างขนาด 0.90x0.90 เมตร ส าหรับ
รถเข็นคนพิการ ติดตั้งสัญลักษณ์รูปคนพิการทั้งในแนวดิ่ง และบนพ้ืน ติดตั้งแผนที่ให้ข้อมูลการเดินรถ ที่
เป็นอกัษรเบรลล์ และหรือข้อมูลเสียงส าหรับคนพิการทางสายตา  
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ภาพที่ 24 ต าแหน่งท่ีปรับปรุงจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง  ภาพที่ 25 แบบเสนอแนะปรับปรงุจุดจอดรถประจ าทาง 
 

2.4 ทางลาดตัดขอบถนน 
เสนอแนะปรับปรุงทางลาดตัดขอบถนนเพ่ิมเติมบริเวณทางสัญจรหลัก จ านวน และสร้าง

เพ่ิมเติมจ านวน 6 จุด ที่เป็นจุดที่ขาดความต่อเนื่องในระบบสัญจร โดยพ้ืนผิวทางลาดต้องไม่ลื่น พ้ืนผิว
ของจุดต่อเนื่องระหว่างพ้ืนกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีพ้ืนที่
หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร มีความลาดชันไม่เกิน 1:12 (ร้อยละ 8.3) ติดตั้งพ้ืนผิว
ต่างส าผัสส าหรับเตือน ขนาด 0.30x0.30 เมตร ห่างจากจุดเริ่มต้นทางลาด 0.30 เมตร ทั้งทางข้ึนและทาง
ลง 

 

ภาพที่ 26 ต าแหน่งทางลาดตัดขอบถนนท่ีปรับและสร้างเพิม่ 

 
ภาพที่ 27 แบบเสนอการปรับทางลาดตดัขอบถนน
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2.5 ทางสัญจร 
เสนอแนะแผนการปรับปรุงเส้นทางสัญจรส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ได้จากการ

วิเคราะห์จุดรวมกิจกรรมและการเข้าถึงผู้ใช้ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 พ้ืนที่จากสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน สีลม มายังลานตะวันยิ้ม ช่วงที่ 2 พ้ืนที่จากป้ายหยุดรถประจ าทางประตูฝั่งตรงกันข้าม
กับอาคารอ้ือจือเหลียง มายังลานตะวันยิ้ม  ช่วงที่ 3 พื้นที่จากป้ายหยุดรถประจ าทางประตูฝั่งโรงเรียน
ลุมพินีมายังลานตะวันยิ้ม และช่วงที่ 4 พ้ืนที่เส้นทางเชื่อมต่อเส้นทางจากประตูฝั่งพระบรมรูปฯ กับ 
ประตูฝั่งตรงกันข้ามกับอาคารอ้ือจือเหลียง 

 
ภาพที่ 28 สรุปเส้นทางที่เสนอแนะด าเนินการปรับปรุง 

 
ภาพที่ 29 การแบ่งเส้นทางสัญจร แบบทางเลือกที่ 1และ แบบทางเลือกที่ 2 
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แบ่งเส้นทางส าหรับคนพิการ ทางจักรยาน และทางรถยนต์บริการให้ชัดเจน โดยเสนอ
ทางเลือก      2 รูปแบบ ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จัดเส้นทางสัญจรของทางจักรยาน และทางคนพิการ
และผู้สูงอายุไว้คนละฝั่งถนน ให้ตรงกลางเป็นการสัญจรที่รวดเร็ว เช่น รถขยะ รถกอล์ฟ เป็นต้น ข้อดี
คือ ทางจักรยานไม่ส่งผลกระทบต่อทางคนพิการและผู้สูงอายุ ที่บางครั้งอาจมีการหักเลี้ยวหรือ
จักรยานเกี่ยวคนเดิน ส่วนทางเลือกที่ 2 ใช้ช่องทาง 1 เลน  เป็นทางจักรยานและทางเดินคนพิการไว้
ด้วยกัน ข้อดีคือมีช่องว่างเหลือ 1 เลน เผื่อรถขนาดใหญ่ service แต่เนื่องจากทางจักรยานเดิมมีอยู่
แล้วและหากลบออกจะเพ่ิมงบประมาณทางคนพิการจึงต้องอยู่นอกสุด เกิดการตัดกันเมื่อเลี้ยวรถ ท า
ให้อันตราย ที่ประชุมและผู้ที่มีส่วนไดส่วนเสียจึงเสนอให้ใช้รูปแบบที่ 1 ปรับปรุงพื้นผิวและความกว้าง
ของทางเดินให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย ติดตั้งสัญลักษณ์รูปคนพิการในเส้นทาง  โดยการทาสี
สัญลักษณ์รูปคนพิการบนพ้ืนผิวเส้นทางการสัญจรส าหรับคนพิการ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์รูปคน
พิการในแนวด่ิง 

 
ภาพที่ 30 การแบ่งเส้นทางสัญจรแบบทางเลือกที่ 1 
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ภาพที่ 31 การแบ่งเส้นทางสัญจรแบบทางเลือกที่ 2 

 

3. ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ 
- งบประมาณการปรับปรุงทางเข้าหลักและจุดบริการข้อมูล  ค่าแผนที่ต่างสัมผัส และระบบ

ช่วยเหลือฉุกเฉินจุดละ 40,000 บาท ค่าปรับปรุงจุดให้บริการข้อมูลจุดละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 
บาท 

- งบประมาณการปรับปรุงที่จอดรถ ค านวนจากค่าทาสีและปรับปรุงที่จอดรถ ปัจจุบันมีที่จอดรถที่
ต้องท าการปรับปรุง รวม 10 ช่อง โดยมีค่าการทาสี/ปรับปรุง ตารางเมตรละ 60 บาท ที่จอดรถคนพิการ 1 
ช่อง       ใช้ขนาดพื้นที่ประมาณ 20.4 ตารางเมตร ดังนั้นมีค่าทาสีจุดละ 1,224 บาท รวมค่าทาสีและปรับปรุง
ที่จอดรถ    10 จุด 12,240 บาท ค่าปรับปรุงพ้ืนผิว และทางลาดตัดขอบถนนที่จอดรถ 10,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 22,240 บาท 

- งบประมาณทางลาดตัดขอบถนน ค านวนจากการเสนอแนะแนวทางการออกแบบมีทางลาดตัด
ขอบถนนเดิมที่จะท าการปรับปรุง 23 จุด และทางลาดตัดขอบถนนที่จะสร้างเพ่ิมเติม 6 จุด รวมทั้งสิ้น 29 จุด          
มีรายละเอียดงบประมาณ แบ่งเป็น ค่าปรับปรุงทางลาดตัดขอบถนน ตารางเมตรละ 5,000 บาท โดยทางลาด     
1 จุด มีพ้ืนที่ประมาณ 7.50 ตารางเมตร ดังนั้นใช้งบประมาณจุดละ 37,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,087,500 บาท 

- งบประมาณจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง ค านวนจากค่าปรับปรุงจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง จุด
ละ 100,000 บาท จ านวน 2 จุด รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท 

- งบประมาณเส้นทางสัญจรส าหรับคนพิการ แบ่งเป็น ค่าสีทาถนนตารางเมตรละ 60 บาท คิดเป็น    
334 ตารางเมตร 20,040 บาท ค่าสัญลักษณ์รูปคนพิการจุดละ 1,500 บาท 32 จุด 48,000 บาท  ค่าปรับผิว
ทางเท้า 50,000 บาท ค่าติดตั้งป้ายแนวดิ่ง 16 จุด จุดละ 7,500 บาท 120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 238,040 
บาท 
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