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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาถึงปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการวางผัง
อาคารในสถานสงเคราะห์ฯ เพ่ือที่จะหาแนวทางในการออกแบบปรับปรุงการวางผังใหม่ที่ช่วยส่งเสริมให้ทั้ง
ผู้ให้บริการ (ผู้ดูแล) และผู้รับบริการ (คนพิการ) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะผู้วิจัยได้ท าการลงส ารวจพ้ืนที่
จริงและใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในการเก็บข้อมูล ซึ่งพบว่าอุปสรรคหลักเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของผังโครงการ คือ เส้นทางการสัญจรและต าแหน่งของอาคารที่ไม่รองรับการใช้งานได้จริง ซึ่งมีผลต่อการ
เข้าถึงอาคารต่างๆได้ล าบาก การบริการให้กับคนพิการได้ไม่สะดวก และสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม
ส าหรับทุกคน ด้วยที่การศึกษานี้เน้นแนวคิดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้สอย คณะผู้วิจัยได้ เจ้าหน้าที่และผู้อาศัย
ในบ้านบางปะกงจึงช่วยกันออกแบบวางผังโครงการใหม่ โดยจัดวางกลุ่มอาคารตามการใช้งานจริงและทาง
สัญจรภายในที่สามารถเชื่อมโยงส่วนบริการเข้าสู่อาคารพักอาศัย ซึ่งหวังว่าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ผังโครงการนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการภายในสถานสงเคราะห์ ฯให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

ค าส าคัญ: สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง, คนพิการ, การออกแบบเพ่ือทุกคน, คุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ 
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Abstract 

The purpose of this research is to identify major physical problems of Bangprakong 
for Disabilities’ master plan to introduce a new design for project improvement. This will 
help enhance the quality of life of both staffs and disabilities within Bangprakong Home. 
By observing the location and interviewing Bangprakong Home’s staff, the findings show 
that the main problems are thoroughfare and building location of the recent master plan. 
They are inefficient to serve functions inside the project. This leads to an access difficulty, 
slow service, and poor living conditions for all people within the site. With emphasizing on 
user participation concept, researchers invite some staffs and several residents creating a 
new master plan together. The groups of buildings are rearranged and the inside pathways 
are connected which completely link the service area to the residential.  Hopefully, this 
design development guideline can bring a better quality of life to all staff and disabilities 
within Bangprakong Home. 
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บทน า 
  จากผลการส ารวจความพิการ พ.ศ. 2555 
ส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จ านวนประชากรที่
พิการนั้นคิดได้เป็นร้อยละ 2.17 ของประชากรไทย
ทั้งหมด โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยกว่า 1 แสนคน
ต่อปี  นอกจากนี้ ยั งพบว่า เ ก ือบทั ้ง หมดของ
จ านวนคนพิการนั้นมีปัญหาสุขภาพและมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพสูงกว่าคนทั่วไป 
(ประทีบ ฮัศวภูมิ และคณะ, 2556) สาเหตุเป็นเพราะว่า
คนพิการนั้นมีข้อจ ากัดในการดูแลสุขภาพและ
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย อีกทั้งความพิการบาง
ประเภทนั้นอาจส่งผลให้พวกเขาถูกแยกออกจาก
สังคมและจ าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
จึงท าให้มีการก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนพิการใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ดูแลคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
สามารถใช้ชีวิตได้และได้รับการดูแลรักษาตาม
สมควรตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์คนหนึ่งพึงได้รับ 

ดังนั้นระบบบริการและช่วยเหลือคนพิการ
ในสถานสงเคราะห์คนพิการฯ บางปะกง จึงสมควร
ที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามแนวทางที่
เหมาะสมที่ จ ะช่ วย ให้ทั้ งตั วคน พิการและผู้
ให้บริการในสถานสงเคราะห์คนพิการฯ มีคุณภาพ
ชีวิตที่พึงประสงค์ มีความสอดคล้องกับสิทธิที่ได้รับ
การบัญญัติไว้ข้างต้น การศึกษาถึงความต้องการ
เกี่ยวกับพ้ืนที่ใช้งานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและศักยภาพในการให้บริการในสถาน
สงเคราะห์คนพิการฯ บางปะกง จึงมีความส าคัญ
และจะช่วยน าไปสู่ การก าหนดแนวทางการ
ออกแบบผังโครงการเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ให้บริการและช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของคนพิการดียิ่งข้ึน  

การศึกษาครั้งนี้ ได้เน้นไปที่การศึกษาเพ่ือ
แก้ปัญหาในเรื่องของผังโครงการภายในของสถาน
สงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง โดย
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผ่านปัญหาจริงที่พบ 
โดยใช้กระบวนการส ารวจสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพการสัมภาษณ์ และการออกแบบอย่างมี
ส่วนร่วมกับผู้ให้บริการ คนพิการ และผู้บริหาร 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี้คณะผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานและวิธีการ
วิจัย 4 ประเด็นหลัก คือ นิยามความพิการ ประเภท
ของความพิการและสถานสงเคราะห์ กระบวนการ
การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และการออกแบบ
สถานสงเคราะห์และมาตรฐานการออกแบบทาง
สัญจรเพ่ือคนพิการ 

 
นิยามความพิการ 
  ประที บ  ฮั ศ วภู มิ  แ ล ะคณ ะ 

(2556) กล่าวว่า ประชากรพิการนั้นมีความส าคัญ
ต่อประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน ทว่าความเป็นอยู่
ของคนพิการนั้นมักจะถูกละเลย ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมสาธารณะที่ไม่สามารถใช้ได้สะดวก 
หรือทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนพิการ ดังนั้นการ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการและการนิยาม
ความพิการจึงเป็นก้าวแรกที่จะท าให้สังคมเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการช่วยเหลือและสนับสนุนให้
คนพิการสามารถใช้ชี วิตได้ เหมือนคนทั่ ว ไป 
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ความหมายของคนพิการได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตราที่ 4  กล่าวคือ 
“คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ 
หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ด้านต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่ งด้านใดเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรม ในชีวิตประจ าวันหรือเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป”  
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556) 

จะเห็นได้ว่า การนิยามความพิการนี้เป็น
การให้ค าจัดกัดความทางการแพทย์ในเชิงของ
การมองความพิการเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไป บนทัศนคติที ่มองว่า
เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ 
ในทางกลับกันนิยามความพิการจากแนวคิดเชิง
สังคม (Social Model) จะมองว่าความพิการนั้น
ไม่ใช่ปัญหา คนพิการคือมนุษย์ และมีสิทธิเท่า
เทียมกับทุกคน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสังคมที่
จะต้องส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะได้เฉกเช่นบุคคลทั่วไป (ภัทรกิติ์ โกมลกิติ
, 2551) จึงจะเห็นได้ว่า นิยามความพิการสอง
อย่างนี้ได้ก่อให้เกิดสองภาพลักษณ์ภายในตัวคน
พิการ นั่นคือ 1) การเป็นคนป่วยที่ต้องได้รับการ
ดูแลพิเศษ และ 2) คนพิการก็เป็นบุคคลหนึ่งใน
สังคม (Ingstad & Whyte, 1995) 

ประเภทของความพิการและสถาน
สงเคราะห์ 

  แม้ว่าเราจะสามารถพบเห็นคน
พิการได้ทั่วไปในสังคม แต่หากมองลึกลงไปแล้วนั้น 
คนพิการก็มีอยู่หลายประเภทและแต่ละความ
บกพร่องนั้นก็จ าเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนให้ใช้ชีวิตได้ในรูปแบบที่ต่างกัน
ออกไป ซึ่งการแยกประเภทคนพิการตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ได้แบ่งประเภทความพิการ
ออกได้เป็น 7 ประเภทคือ ความพิการทางการ
มอง เห็น  ความพิการทางการได้ ยินหรือสื่ อ
ความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการ
เรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2555) 
ซึ่ งคนพิการโดยเฉพาะที่ ยากจนหรือขาดคน
อุปการะ ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 จะมีสิทธิ
เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ ใน 4 ด้านหลัก 
คือ  การ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพทางร่ า งกาย  การ
รักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ และการนันทนาการ 
(ศิริชัย ทรัพย์ศิริ, 2552)  

ส าหรับสถานสงเคราะห์คนพิการและ
ทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ ในการฟ้ืนฟูสุขภาพกาย สุภาพจิต 
และพิทักษ์สิทธิคนพิการที่ถูกละเลย และทอดทิ้ง
จากครอบครัวและสังคม โดยให้ความอุปการะ     
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ผู้พิการชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีที่ไม่มีโรคติดต่อ
ร้ายแรง และเป็นคนพิการทางร่างกายและ/หรือ
ส ม อ ง ที่ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน แต่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่
อาศัย ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว  ซึ่งทาง
สถานสงเคราะห์จะให้ความช่วยเหลือพัฒนา
ศักยภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านต่าง ๆ จนสามารถ 
ช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ (สถานสงเคราะห์คน
พิการและทุพพลภาพบางปะกง, ม.ม.ป.) ซึ่งการ
จ าแนกประเภทของคนพิการและการศึกษาถึง
วัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์นี้ เป็นอีกทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ออกแบบเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
พิเศษและความต้องการที่แตกต่างกันของคนพิการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดวางอาคาร 
รวมถึงช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถจัดล าดับงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม 

 
กระบวนการการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 
  แนวคิดการออกแบบอย่างมีส่วน

ร่วมเน้นกระบวนการที่สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทาง
แก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจในงานออกแบบ
ด้วยกัน อันจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
(Spinuzzi, 2005; Schuler & Namioka, 1993) การ
ตัดสินใจตลอดกระบวนการออกแบบควรมาจาก  
ผู้ที่ใช้งานอาคารนั้นจริง (Sanoff, 2005; Hamdi, 
1991; Yap, 1989; Pual, 1987) ซึ่งนอกจากจะ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วนั้น (นันทิยา หุตานุวัตร 
และ ณรงค์ หุตานุวัตร, 2546) ยังเป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้ใช้ได้บ่งบอกถึงความต้องการของตนเอง ซึ่งจะ
น ามาสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาที่ตรง
กับความต้องการที่แท้จริงได ้ 

  การลดความซับซ้อน ในด้ าน
เทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบวางผัง เช่น การแบ่ง
ส่วนอาศัยและส่วนบริการ การจัดทางสัญจรที่ไม่
กีดขวางกันระหว่างพ้ืนที่ส่วนสาธารณะ ส่วนพัก
อาศัยและส่วนบริการ จะเป็นบทบาทของนัก
ออกแบบที่จะช่วยปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องเข้าใจได้
ง่ายมากขึ้น (Sanoff, 2000; Sanoff, 2005) แต่
อย่างไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญและความรู้ทางการ
ออกแบบของกลุ่มนักวิจัยเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอต่อการท าความเข้าใจความละเอียดอ่อน
ของการอยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์แห่งนี้  การมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้สอยอาคารจะช่วยให้ผู้วิจัยได้
ข้อมูลที่มาจากความต้องการของผู้เกี่ยวข้องแต่ละ
ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสะท้อน
ความส าคัญและล าดับของปัญหาต่าง ๆ ที่จะช่วย
วางแผนการด าเนินงานโครงการได้ดียิ่งขึ้น (Muller, 
2007) เพราะเป็นการให้ความส าคัญกับความ 
ต้องการของผู้ใช้สถานที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจต่อปัญหาได้อย่างดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่เข้ามาท างานร่วมกัน
อีกด้วย (Till, 2005) 

 
การออกแบบสถานสงเคราะห์และ

มาตรฐานการออกแบบทางสัญจรเพื่อคนพิการ 
  สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบ

สถานสงเคราะห์ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ 1) กลุ่มผู้ใช้หลักและรอง เช่น ผู้ให้บริการ และ
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ผู้รับบริการ ซึ่งหมายความถึง ลักษณะของผู้ใช้ 
และจ านวนคนที่สถานสงเคราะห์สามารถรองรับได้ 
2) กิจกรรม ได้แก่ ประเภทของกิจกรรม (เช่น พัก
อาศัย กายภาพบ าบัด และอาชีวะบ าบัด เป็นต้น) 
รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้อาคาร และลักษณะ
พ้ืนที่ส าหรับรองรับกิจกรรมต่างๆ 3) การวิเคราะห์
ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งทางด้านการ
เข้าถึงอาคาร สังคมวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และ 4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
เช่น จ านวนงบในการลงทุนทั้งการสร้างและการ
ปรับปรุง  รวมถึ งแหล่ งที่มาของงบประมาณ 
(พงศกร ทางเอ้ือ, 2545) ส าหรับการออกแบบ
สถานสงเคราะห์คนพิการนั้นอาจจะมีรายละเอียด
เฉพาะเพ่ิมเติมที่ต่างออกไป เช่น สภาพแวดล้อมที่
เ อ้ือต่อการใช้งานของคนพิการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  

  ต า ม คู่ มื อ  “ ข้ อ แ น ะน า ก า ร
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน” ได้
ระบุไว้ว่า ทางสัญจรที่เอ้ือให้ผู้พิการใช้ได้สะดวกจะ
ให้ความส าคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ ความกว้าง
และความลาดชันของทางสัญจร ซึ่งความกว้างที่
เหมาะสมจะมีระยะอยู่ระหว่าง 0.90-1.50 เมตร 
และความลาดชันที่ไม่น้อยกว่า1:12 ซึ่งหากทาง
ลาดมีความยาวเกินกว่า 2.50 เมตร จะต้องมีราว
จับทั้งสองด้าน และหากความยาวของทางลาดแต่
ละช่วงเกิน 6.00 เมตรต้องมีชานพักหรือมีความ
กว้างของทางลาดที่ 1.50 เมตร ที่ส าคัญพ้ืนผิวของ
ทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น (สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) 
 

วิธีการวิจัย 
 ในการเก็บข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้การ

ส ารวจกายภาพของสถานที่และการสัมภาษณ์เป็น
วิธีการหลักในการเก็บข้อมูลร่วมกับรูปภาพและ
การร่างภาพผังโครงการ โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
ลงพ้ืนที่ที่สถานสงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง 
จ านวนสามครั้ง เป็นการเก็บข้อมูลทางกายภาพ
และสภาพปัญหาต่ างๆสองครั้ งและท าการ
ออกแบบร่วมกันหนึ่งครั้ง 

 การส ารวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 
พ.ศ.2557 มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการส ารวจสถานที่
จริงเบื้องต้นและเข้าพบ  นางสาวศิริ์ดาวัลย์  สรา
รัมย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
พยาบาลวิชาชีพ พ่ีเลี้ยง และผู้ ให้บริการอ่ืนๆ
ประจ าสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ
บางปะกง เพ่ือขอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวสถานที่และ
ปัญหาโดยทั่วไป ส าหรับน ามาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดแผนงานการวิจัยและการศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมที่คณะผู้วิจัยต้องการ ต่อมาในวันที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ.2557 คณะผู้วิจัยได้เข้าพ้ืนที่ศึกษาอีก
ครั้งเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มและสังเกตการณ์พ้ืนที่โดยละเอียดเพ่ือท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการกับเจ้าหน้าที่ในทุกงานซึ่งข้อมูลที่
ได้มานั้นได้ถูกน าไปวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบผัง
โครงการใหม่เบื้องต้น เพ่ือเตรียมการการออกแบบ
ผังโครงการอย่างมีส่วนร่วมกับทางคณะเจ้าหน้าที่
ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบาง
ปะกง ในครั้งต่อไป (ภาพที ่1) 
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ภาพที ่1 : (ซา้ย) การส ารวจสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ 
(ขวา) สัมภาษณ์กลุ่มระหว่างคณะผู้วิจัยและพยาบาลประจ าสถานสงเคราะห์คนพิการฯ 

 
  ผู้ ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยพยาบาล   
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 
และช่างซ่อมบ ารุง (ผู้ ให้บริการ) ภายในสถาน
สงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง เนื่องจากเป็น
กลุ่มผู้ใช้สถานที่จริงที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ส าหรับผู้รับบริการซึ่งเป็นคนพิการ
นั้น ค่อนข้างมีความสามารถจ ากัดในด้านการให้
ข้อมูล ทางคณะผู้วิจัยจึงต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
ฝ่ายพยาบาลและผู้ให้บริการเป็นหลัก 

ในครั้งที่  3 หลังจากที่ได้รับข้อมูลและ
ประเด็นส าคัญต่างๆพอสมควรแล้ว ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2557 คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบร่างผังโครงการ
ใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและ-ทุพพลภาพ
บางปะกง  และน าแนวทางดังกล่าวเข้าไปน าเสนอ
ให้กับผู้ให้ข้อมูลจากงานต่างๆ โดยมีผู้บริหาร 1 คน 
ผู้ให้บริการ 12 คน และคนพิการที่สามารถสื่อสาร

ได้ดีจ านวน 3 คน เข้าร่วมให้ข้อมูลและออกแบบ
ร่วมกันที่สถานสงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง 
อีกครั้ ง (ภาพที่2) ซึ่ งผู้ เข้าร่วมทุกท่านได้ออก
ความเห็นให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและท าการวางผัง
อาคารต่างๆใหม่ร่วมกันกับทีมนักวิจัย เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายสามารถแน่ใจได้ว่า ร่างแผนผังโครงการใหม่นี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติส าหรับ
การใช้เป็นเอกสารประกอบการน าเสนอโครงการ
พัฒนาสถานสงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง    
แก่ผู้บริหารระดับสูงประกอบการตัดสินใจต่อไป  
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ภาพที่ 2 : บรรยากาศระหว่างการประชุมเพ่ือร่วมกันร่างผังโครงการใหม่ ระหว่างคณะผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่
ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 

 
กรณีศึกษา 

    สถานสงเคราะห์คนพิการและ
ทุพพลภาพบางปะกง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 59 ไร่ มีสิ่ง
ปลูกสร้างรวมทั้งหมด 12 หลัง แบ่งเป็นอาคาร
ผู้รับบริการ 7 หลังและอาคารอ่ืนๆอีกจ านวน 5 
หลัง อาคารทั้งหมดมีลักษณะเป็นอาคารราบชั ้น
เดียว ในผังที่ร่างโดยคณะผู้วิจัย (ภาพที่ 3) แสดง
ถึงผังโครงการในปัจจุบัน โดยที่อาคารส่วนที่เป็นสี
แดงคืออาคารพักอาศัยของคนพิการ สีเขียวคือ

อาคารพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ สีขาวคือครัว ทาน
อาหาร ร้านค้าและหอประชุม และสีน้ าเงินคือ 
อาคารพยาบาล (ภาพที่ 4)  

   น อ ก จ า ก ก า ร ส ัง เ ก ต ท า ง
กายภาพโดยคณะผู้วิจัยแล้ว ข้อมูลอุปสรรคทาง
กายภาพที่ส าคัญหลายๆประการ ได้มาจากการ
ส ารวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล พ่ีเลี้ยง และผู้
ให้บริการในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพล
ภาพบางปะกง  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 : ภาพร่างแผนผังปัจจุบันของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 
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ภาพที่ 4 : ภาพอาคารพยาบาลและสภาพบางส่วนในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 

ผลการวิจัย 
คณะผู้ วิ จั ย ได้ เ ล็ ง เห็ นถึ งปัญหาและ

อุปสรรคทางกายภาพที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก
และล่าช้าในการให้และรับบริการ ซึ่งปัญหาที่พบ
เจอเกี่ยวกับผังโครงการปัจจุบันได้ถูกแยกออกเป็น
สองหมวดหลักๆคือ ปัญหาของเส้นทางสัญจรและ
ปัญหาของจุดที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ 

1) อุปสรรคที่เกิดจากเส้นทางการสัญจร  
  เนื่ อ งจาก เส้ นทางการสัญจร

ภายในโครงการในปัจจุบันเกิดจากการปรับเปลี่ยน
การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงของการใช้งานอาคารเพ่ือ
ความเหมาะสมของสถานการณ์ของแต่ละช่วง เช่น 
การเพ่ิมขึ้นของอาคารพักอาศัยคนพิการ การแบ่ง
ประเภทความพิการเมื่อมีจ านวนคนพิการมากขึ้น 
ปัญหาที่พบมีทั้ ง เ รื่ อ งของทางสัญจรส าหรั บ
ยานพาหนะและการเดินเท้า  

   เ ส้ น ท า ง ก า ร สั ญ จ ร ส า ห รั บ
ยานพาหนะตั้ งแต่ทางเข้าหลัก  มีลักษณะเป็น
สะพานแคบและลาดชัน ท าให้การเข้าถึงสถา 

 

 
สงเคราะห์ฯค่อนข้างล าบาก ขณะที่ถนนภายใน
โครงการไม่เชื่อมต่อทั่วถึง ท าให้การเดินทางด้วย
รถยนต์ไม่สามารถไปได้โดยรอบโครงการเพราะ
ที่ดินมีขนาดใหญ่ ถนนภายในกว้างเพียงรถยนต์วิ่ง
เลนเดียวท าให้ไม่สามารถการเข้าถึงอาคารต่างๆ
อย่างรวดเร็วหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น หากเกิด
เหตุเพลิงไหม้ อาจจะเป็นไปได้ยากที่รถดับเพลิงจะ
สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในโครงการได้อย่าง
ทันท่วงที 

  เส้นทางการสัญจรทางเท้าภายใน
โครงการก็ไม่ได้รับการออกแบบให้อ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการอย่างแท้จริง เช่น ทางเชื่อม
ระหว่างอาคารต่างๆไม่ต่อเนื่องกันท าให้ทั้งคนพิการ
และผู้ให้บริการต้องลงมาเดินที่ทางรถยนต์ในบาง
จุด แม้ว่าความกว้างทางสัญจรจะกว้างมากพอ
ส าหรับการใช้งานของคนพิการโดยเฉพาะคนพิการ
ที่ใช้รถเข็น รวมถึงมีหลังคาคลุม หากสัดส่วนความ
ชันของทางลาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับการ
ใช้งานของคนพิการ ซึ่งบางต าแหน่งทางลาดมี
สัดส่วนความชันที่ 1:6 ซึ่งถือว่าชันเกินกว่าที่คน
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พิการจะสามารถเข็นขึ้น-ลงด้วยตัวเองได้อย่าง
ปลอดภัย (ดภูาพที่ 5)  อีกทั้งหลายจุดไม่มีราวเกาะ 
ที่ส าคัญเส้นทางสัญจรหลายต าแหน่งตัดขวางการ
ให้บริการ เช่น ทางเดินเข้าสู่อาคารที่พัก 1 และ 2 

จะเป็นทางท่ีใช้ร่วมกับการส่งอาหาร หรือการเข้าถึง
อาคารพยาบาลคนพิการต้องลงมาเดินที่ทางรถยนต์ 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 : ทางเชื่อมระหว่างอาคารไม่มีความต่อเนื่องและระดับของทางลาดก็ไม่ได้มาตรฐาน 
 
2) จุดที่ตั้งอาคารไม่เหมาะสม 
  อาคารส าคัญๆ หลายอาคารตั้งอยู่

ในบริเวณที่ไม่เหมาะสมต่อการเข้าถึงได้สะดวกของ
ทั้งคนพิการและเจ้าหน้าที่ เช่น โรงครัวที่เจ้าหน้าที่
สามารถน าอาหารไปยังอาคารที่พักต่างๆได้อย่าง
สะดวก หรืออาคารพยาบาลที่คนพิการควรจะ
เข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัย เนื่องจากเป็นอาคารที่
คนพิการใช้บ่อย อีกทั้งหากมีเหตุฉุกเฉิน การเข้าถึง
ของรถพยาบาลและคนพิการเองก็ไม่ควรจะกีดขวาง
กันและกัน 

  จากข้อมูลที่ได้รับมาและปัญหาที่
สั ง เกตพบ คณะวิจัยได้ เล็ ง เห็นว่าปัญหาหลัก
เกี่ยวกับผังโครงการปัจจุบันนั้นคือความล่าช้าในการ
เข้าถึงจุดต่างๆ ของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการภายใน
เขตสถานสงเคราะห์คนพิการ ฯ ประเด็นที่คณะวิจัย

จะต้องค านึงถึงในการออกแบบปรับปรุงผังโครงการ
คือระยะทางระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่ควรจัดวางใหม่
ในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความต้องการ
พิเศษของผู้รับบริการแต่ละประเภท เนื่องจาก
ผู้รับบริการบางประเภทมีความต้องการการดูแล
ต่างกัน อีกประเด็นหนึ่งคือการไหลเวียนของการ
สัญจรผ่านเส้นทางต่างๆภายในโครงการสถาน
สงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง จะต้องมีความ
ต่อเนื่องและเข้าถึงจุดต่างๆของสถานสงเคราะห์คน
พิการ ฯ บางปะกง ได้ง่าย ไม่กีดขวางกัน และ
ปลอดภัยหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 

 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลจากการส ารวจทางกายภาพและการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น ทางคณะวิจัยได้น าไป
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ท าการวิเคราะห์และร่างแบบผังโครงการ แรกเริ่ม 
โดยตามข้อมูลที่คณะผู้วิจัยมีอยู่ท าให้สามารถสรุป
แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ได้ดังนี้ 

1 )  ต า แ ห น่ ง ข อ ง อ า ค า ร พย า บ า ล -
กายภาพบ าบัด และอาคารอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น ครัว ส านักงาน และอาคารกิจกรรม ควร
จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของโครงการ 
โดยที่มีอาคารของผู้รับบริการอยู่ล้อมรอบเพ่ือเป็น
การง่ายต่อการเข้าถึงจากบริเวณอาคารต่างๆของ
ผู ้ร ับบริการและเป็นการเพิ่มความรวดเร็วใน
การให้บริการและเข้าไปช่วยเหลือของผู้ให้บริการ 

2 )  เส้ นทา งการสัญจรภายในสถาน
สงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 
จะต้ องมี ความ เชื่ อม โยงกันและสามารถร่ น
ระยะเวลาการเดินทางโดยรวมจากผังโครงการเดิม
ได้ ทั้งในรูปแบบของการสัญจรด้วยยานพาหนะและ
การสัญจรด้วยเท้า และขนาดความกว้างของทาง
สัญจรส าหรับยานพาหนะต้องเอ้ือต่อการเข้าถึง
ส าหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ เพ่ือความรวดเร็วในการ
ให้บริการและการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงที 

อย่างไรก็ตาม จากการวิพากษ์ผังโครงการ
และการออกแบบร่างผังโครงการใหม่ร่วมกัน 
ตัวแทนทุกฝ่ายจากสถานสงเคราะห์คนพิการฯได้
เสนอรายละเอียดการจัดวางความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาคารเ พ่ิมเติม โดยใช้สีแบ่งกลุ่ มอาคารตาม
ประเภทการใช้งานเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ (ภาพที่ 
6) ซึ่งข้อสรุปต าแหน่งของกลุ่มอาคารในส่วนต่างๆที่
สามารถเชื่อมต่อและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ ให้บริการทุกฝ่ายได้โดยสะดวก สามารถ
แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กลุ่มอาคารพักอาศัยของคนพิการ ซึ่งได้
แยกประเภทความพิการเป็น 2 ลักษณะ คือ คน
พิการทางร่างกาย และคนพิการทางสมอง เพ่ือ
จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับ
ลักษณะความพิการ ซึ่งแต่ละอาคารก็จะแยก
ลักษณะความพิการเฉพาะ เช่น คนพิการติดเตียง 
คนพิการที่นั่งรถเข็น เป็นต้น   

2) กลุ่มอาคารส านักงาน จะเป็นส่วนท างาน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้ปกครอง ธุรการ และ 
พัสดุ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่ต้อนรับผู้ เข้า
เยี่ยมชมโครงการกลุ่มย่อยด้วย 

3) อาคารพยาบาลและกายภาพบ าบัด ที่จัดวาง
ในต าแหน่งที่ใกล้กับอาคารพักอาศัยของคนพิการ
และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงด้วยการเดินได้  

4) โรงครัวและทานอาหารที่จัดวางอยู่กลาง
พ้ืนที่เพ่ือการบริการไปยังอาคารต่างๆได้โดยสะดวก 

5) หอประชุมและอาคารสันทนาการ ที่วาง
อยู่ด้านหน้าของพ้ืนที่ นอกจากจะรองรับกลุ่มผู้เข้า
เยี่ยมโครงการในลักษณะที่เป็นหมู่คณะแล้ว ยังเป็น
พ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกันของคนพิการ
และผู้เยี่ยมชม 

6) ส่วนพักอาศัยของผู้ให้บริการ ซึ่งจะจัดวาง
แยกออกไปเ พ่ือให้ เกิดความเป็นส่ วนตัวของ
คนท างาน  

7) เพ่ิมถนน 2 เลนโดยรอบโครงการ เชื่อม
ต่อไปยังส่วนบริการได้โดยสะดวก และเพ่ิมเส้นทาง
การเดินภายในให้ต่อเนื่องถึงกัน 
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ภาพที่ 6 : การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของอาคารที่ได้มาจากการประชุมและออกแบบร่วมกัน 
(ไม่ใช่ต าแหน่งอาคารจริงในผังโครงการใหม่) 

 
จากข้อมูลรายละเอียดที่เพ่ิมเติมคณะวิจัย

น ามาปรับเปลี่ยนเป็นผังโครงการใหม่ (ภาพที่ 7) ซึ่ง
ได้รับการรับรองจากผู้ใช้งานแล้วว่าสามารถลด
ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางการสัญจร
ภายในและต าแหน่งของอาคารที่ก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในการเข้าถึงและให้หรือรับบริการได้ ทาง
ตัวแทนจากสถานสงเคราะห์คนพิการฯได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในรายละเอียดความ
ต้องการย่อยของแต่ละกลุ่มอาคารและแต่ละอาคาร 

จ าเป็นต้องมีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพ่ิมเติม
เนื่องจากแต่ละอาคารมีความต้องการประโยชน์ใช้
สอยเฉพาะที่ละเอียดอ่อนต่างกันออกไป อย่างไรก็
ตามแบบร่างของผังโครงการใหม่ส าหรับสถาน
สง เคราะห์คนพิการ  ฯ  บางปะกงนี้  ถื อ เป็น
จุดเริ่มต้นส าหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการแห่งนี้ ให้ดียิ่งขึ้น 
และจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผังบริเวณภายใน
โครงการในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 : แสดงการจัดวางผังบริเวณใหมข่องสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ นางสาวศิริ์ดาวัลย์  สรารัมย์ 

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ รวมถึง
ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพล
ภาพบางปะกงทุกคน ที่เอ้ือเฟ้ือให้ข้อมูลและร่วม
ท ากิจกรรมการศึกษา รวมถึงช่วยตรวจทาน
บทความฉบับนี้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วม
เกิดขึ้นในเกือบทุกขั้นตอนของการศึกษา และช่วย
ส่ ง เสริ ม ให้ ง านศึกษาวิ จั ยชิ้ นนี้ ส า เ ร็ จด้ วยดี
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