




ออกแบบและจัดพิมพ

Journal of Department of Public 

Works and Town & Country Planning

 

๓ สารบัญ

๔ บทบรรณาธิการ

๕ กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๑ การออกแบบตึกอาคาร Friendly Design

๒๓ โครงการอาคารศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิเศษ

โดยครอบครัวนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๒๗  โครงการปรับปรุงตอเติม สิ่งอํานวยความสะดวกภายในบาน

“สําหรับผูพิการ”

๓๓ โครงการงานปรับสภาพแวดลอมบานครอบครัวที่มีลูกพิการ

จังหวัดนราธิวาส

๓๕                                                                   โครงการเกาอี้-สุขใจ

๓๙ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

๑. นายมณฑล สุดประเสริฐ
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายโอฬาร ศักยโรจนกุล
 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๓. นายสมชาย เมธวัฒนธรากุล
 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๔. นางสมจิต ปยะศิลป
 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายอนวัช สุวรรณเดช
 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นายทวีเกียรติ  ศรีสกุลเมฆี
 สถาปนิกใหญ
๗. นายเสถียร  เจริญเหรียญ
 รก.วิศวกรใหญ
๘. นายมนตรี  ศักดิ์เมือง
 รก.ที่ปรึกษาดานการผังเมือง

๑.  นางสาวอรอาภา  โลหวีระ
 ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
๒.  นายวรวิทย  สังเกตุดี
 หัวหนาฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ
๓.  นางสาววราภรณ ชุมรัตน 
 นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
๔.  นางสาวพรกมล ศรีอุนเรือน
 พนักงานวิเคราะหผังเมือง

๑.  เพื่อเผยแพรประชาสัมพนัธนโยบาย ภารกจิ ขาวสาร
 ความรูดานโยธาธิการและผังเมือง และสาระประโยชน
 ที่นาสนใจตอบุคลากรภายในองคกร และสาธารณชน
๒.  เพื่อเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
 ประสบการณ ระหวางกรมโยธาธิการและผังเมือง
 กับประชาชนทั่วไป

ฝายเผยแพรและประชาสัมพนัธ กองเผยแพรและ
ประชาสัมพนัธ กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
๒๑๘/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ เขตพญาไท กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๗๑ - ๗๒
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖

ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค

จัดทําโดย

บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุป จํากัด โทร. ๐-๓๔๒๕-๙๗๕๘-๙, ๐๘-๑๘๕๒-๗๕๕๕

การออกแบบตึกอาคา
ร

Friendly Design

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บรีุรัมยเปนหนวยงานหลักของจังหวัดบุรีรัมย ในการให

คําแนะนําปรึกษาหารือ ตลอดจนการสํารวจ ออกแบบ 

เขยีนแบบ ประมาณราคางานกอสราง ปรบัปรงุซอมแซม 

สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ

อันประกอบไปดวย ที่จอดรถยนต ทางลาด ปาย

สญัลกัษณ หองน้ํา และการบริการขอมูล ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ หนวยงานตางๆ ภายในจงัหวดับรุรีมัย 

ตามกฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกใน

อาคารสําหรับผู พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

พ.ศ .๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ .๒๕๕๘ สํ านักงานโยธาธิการและผั ง เมื อง

จังหวัดบุรีรัมย  ได รับจัดสรรงบประมาณจากกรม

โยธาธิการและผังเมืองที่ตระหนักและใหความสําคัญ

กับอาคารอารยสถาปตยให ดําเนินโครงการจัดทํา

สิ่งอํานวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร เปนเงนิจาํนวน 

๔๔๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน) ในการ

กอสราง ปรบัปรงุซอมแซม ตอเตมิอาคารสาํนกังานฯ ให

มีที่จอดรถยนต ทางลาด ปายสัญลักษณ หองนํ้าและ

เคานเตอรประชาสัมพันธและบริการขอมูลขาวสาร

ซึง่การดาํเนนิโครงการดงักลาว สาํนกังานโยธาธกิารและ

ผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย ไดดําเนินการสํารวจ ออกแบบ 

เขียนแบบ และประมาณราคา ตามขอกําหนดตางๆ

ทีก่ฎหมายกาํหนดไวทกุประการ เปนสิง่อาํนวยความสะดวก

ที่ไดมาตรฐาน ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพรางกาย 

สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
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บทคัดย�อ
การศึกษาวจิยัเรือ่ง “การพฒันาการทองเทีย่วเชงิเกษตรกรรมอยางยัง่ยนื กรณศีกึษา : แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม

สิ่งแวดลอม และรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษาซึ่งอยูในแขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาถึงศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคของพื้นที่ศึกษาในการพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ใหควบคูกับการดูแลรักษา

และคงไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนการชวยสรางรายไดใหกับคนในทองถิ่น

ดํารงไวซึ่งอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งยังเปนการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอมที่อุดมสมบูรณ ลดปญหา

การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ชนบทไปเปนพื้นที่เมือง

คาํสาํคญั : การพฒันา, การทองเทีย่ว, การทองเทีย่วเชงิเกษตรกรรมอยางยัง่ยนื, การทองเทีย่วอยางยัง่ยนื, แขวงบางระมาด

Abstract
The study on a Sustainable Agro - tourism Development : A Case Study of Bang Ra Mad Sub-district, 

Taling Chan District, Bangkok, is an empirical research observing on economics, social features,

physical features, environment and patterns of agro-tourism management in the area of Bangramad, 

Talingchan. The research also mentions both potentials and obstacles of a sustainable development 

in this area in order to propose the guide for developing an agro-tourism alongside with persevering

sustainably for environment in this touristic areas.This study will help the locals earn from the

agro-tourism which enable them to preserve their careers in agriculture and environments including

reduce problems of rural-urban 

migrationsKeywords : Development, tourism, Sustainable Agro - tourism, Sustainable Tourism,

Bang Ra Mad Sub-district
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๒๓

 กรณี เด็กชายณาเบฬ เจะเตะ และเด็กหญิง
ณีฎาอิ์ เจะเตะ เปนเด็กพิการทางรางกายและ
สมอง (สมองฝอ) อาศัยอยูกับบิดา มารดา ซึ่งมี
ที่อยูอาศยัที่ชาํรดุทรดุโทรม ทาํใหการดาํเนนิชวีติ
ประจาํวันคอนขางลาํบาก จงึไดจดัหางบประมาณ
เพื ่อปรับปรุงซ อมแซมที ่อยู อาศัยและจัดทํา
รานตัดผม เพื่อสงเสริมใหเกิดอาชีพและสราง
รายไดใหแกครอบครัวที่มีลูกพิการ

วารสาร ฉบับที่ ๕๑ / ป ๒๕๖๑

33

โครงการปรับปรุงต�อเติม
สิ�งอํานวยความสะดวกภายในบ�าน

“สําหรับผู�พ�การ”

 • เปนบุตรของนางสาวนูรีฮัน กาเจ เกิดเมื ่อ
๒๒ มีนาคม ๒๕๒๖ อายุ ๓๕ ป และนายเปาซี สือแม
มีพี่นอง ๓ คน เปนคนโต มีนองชาย ๑ คน ชื่อเด็กชาย
อบัดลุ ฟาตาห สอืแม อาย ุ๑๐ ป โรงเรยีนอลัเราะหมานห
บานเจาะไอรอง นองสาว ๑ คน ชื่อเด็กหญิงนุรอีมาน 
สือแม อายุ ๕ ป 
 • การศกึษา เรียนชั้นประถมศกึษาปที่ ๓ โรงเรียน
อัลเราะมานห บานเจาะไอรอง

สาเหตุที่ทําให�เกิดความพิการ
 เมื ่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ
๑๙.๐๐ น. ในหมูบานสาเลาะ หมูที่ ๖ ตาํบลบองอ อาํเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขณะรับประทานอาหารเย็น
กับครอบครัว ไดมีคนรายถีบประตูและกราดยิงในบาน 
ทาํใหคนในบานถูกยงิดวยกัน ๓ คน โดยนายเปาซ ีสอืแม
ซึ่งเปนบิดา ถูกยิงเสียชีวิต สวนนางสาวนูรีฮัน กาเจ
ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส และเด็กหญิงบีสมี สือแม ถูกยิง
บาดเจ็บสาหัสและตอมาก็พิการเดินไมได สวนลูกอีก
คนหนึ่งโชคดรีอดจากการถกูยงิ ในขณะนั้นนางสาวนรูฮีนั 
กาเจ ไดตั้งทองอยูประมาณ ๒ เดือน

สภาพที่อยู�อาศัย
 ปจจุบันเด็กหญิงบีสมี สือแม ไดอาศัยอยู ๓๓๑/๓ 
หมูที่ ๘ ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 
สภาพบานเปนบานปูนชั้นเดียว ซึ่งกําลังตอเติมบานอยู 

 • เด็กหญิงบีสมี สือแม เกิด ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
อายุ ๑๓ ป ที่อยูปจจุบัน ๓๓๑/๓ หมูที่ ๘ ตําบลจวบ 
อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

ความเป�นมาของโครงการ 
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
ไดรับการประสานงานจากกาชาดจังหวัดนราธิวาสให
ออกแบบปรับปรุงตอเติมสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
บานสาํหรบัผูพิการ ภายใตโครงการ “นายชางดชีวยนอง” 
ซึง่มีบทบาทการใหความรวมมือทางดานการชาง ตัง้แต
สาํรวจพ้ืนที่จรงิ ออกแบบ จดัทาํแบบ ประมาณราคาและ
ควบคุมการกอสราง

ประวัติส�วนตัว ผู�เข�าร�วมโครงการและได�รับผลกระทบ

เด็กหญิงบิสมี สือแม
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เก�าอี้-สุขใจ

เวลาทานอาหาร (ในทานอนราบ) เมื่อตองการหยิบสิ่งใดหรือไปหาใคร ก็เลือกที่จะขยับรางกายโดยวิธีกลิ้งไปมาซึ่งอาจเกิดจากบริบทสังคมไทยในชนบทที่สวนใหญจะทํากิจกรรมกับพื้น จากนั้นจึงมีการพูดคุย ปรึกษากันระหวางสหวิชา (เชน สถาปนิก นายชาง แพทย นักกายภาพบําบัด ชางไม นักสังคมสงเคราะห) ในการพูดคยุถงึปญหา และผลกระทบ เนือ่งจากถาหากเด็กทีพ่กิาร

 เกาอีส้าํหรบัคนพกิาร หรอืเรยีกอกีชือ่วา “เกาอีส้ขุใจ” เปนชือ่ทีผู่วาราชการจงัหวดันราธวิาส (นายสทิธชิยั ศกัดา)ไดตั้งชื่อใหเด็กๆ เรียกเกาอี้ตัวนี้ เนื่องจากเปนเกาอี้ที่ทําใหเด็กๆ ไดรับความสุขใจ
 จดุเริม่ตนของโครงการ เริม่ตนจากการทีส่าํนกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสและกาชาดจังหวัด เขาไปมีสวนรวมในการปรับสภาพแวดลอมบานใหกับผูพิการที่มีฐานะยากจนและไดรับผลกระทบจากเหตกุารณไมสงบในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนใต ใหสามารถดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันได ซึ่งจากการคลุกคลีกับผู พิการหลายโครงการพบวา เด็กๆ ที่มีความพิการไมชอบใช วีลแชร ชอบทีจ่ะนอนบนพืน้ และเกดิการสาํลกั

เก�าอี้-สุขใจ
 เกาอีส้าํหรับคนพิการ หรอืเรียกอีกชือ่วา “เกาอีส้ขุใจ” เปนชือ่ท่ีผูวาราชการจังหวดันราธวิาส (นายสทิธชิยั ศกัดา)ไดตั้งชื่อใหเด็กๆ เรียกเกาอี้ตัวนี้ เนื่องจากเปนเกาอี้ที่ทําใหเด็กๆ ไดรับสุขใจ

 จดุเร่ิมตนของโครงการ เริม่ตนจากการท่ีสาํนกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กาชาดจังหวัด เขาไปมีสวนรวมในการปรับสภาพแวดลอมบานใหกับผู พิการที่มาฐานะยากจนและไดรับผลกระทบจากเหตกุารณไมสงบในพ้ืนที ่3 จงัหวดัชายแดนใตใหสามารถดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันได ซึ่งจากการคลุกคลีผูพิการหลายโครงการ พบวาเด็กๆ ที่มีความพิการ ไมชอบใชวีลแชร ชอบที่จะนอนบนพื้น และเกิดการสําลักใน

เวลาทานอาหาร (ในทานอนราบ) เมื่อตองการหยิบส่ิงใดหรือไปหาใคร ก็เลือกที่ขยับรางกายโดยวิธีกลิ้งไปมาซึง่อาจเกดิจากบรบิทสงัคมไทยในชนบททีส่วนใหญจะทาํกจิกรรมกบัพืน้จากนัน้จงึมกีารพดูคยุ ปรกึษากนัระหวางสหวิชา (เชน สถาปนิก นายชาง แพทย นกักายภาพบําบัด ชางไม นักสังคมสงเคราะห) ในการพูดคุยถึงปญหา และผลกระทบ เน่ืองจากถาหากเด็กที่พิการทางสมองไมได
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๓๕

๓๓

๓๙

๒๗

การออกแบบตึกอาคา
ร

Friendly Design

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บรีุรัมยเปนหนวยงานหลักของจังหวัดบุรีรัมย ในการให

คําแนะนําปรึกษาหารือ ตลอดจนการสํารวจ ออกแบบ 

เขยีนแบบ ประมาณราคางานกอสราง ปรบัปรงุซอมแซม 

สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ

อันประกอบไปดวย ที่จอดรถยนต ทางลาด ปาย

สญัลกัษณ หองน้ํา และการบริการขอมูล ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ หนวยงานตางๆ ภายในจงัหวดับรุรีมัย 

ตามกฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกใน

อาคารสําหรับผู พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

พ.ศ .๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ .๒๕๕๘ สํ านักงานโยธาธิการและผั ง เมื อง

 ในปจจุบันประเทศไทยมีกฎกระทรวงกําหนด

สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ หรือ

ทพุพลภาพและคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ แหงพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยเหตุผลของการออก

กฎกระทรวงฉบบันี ้คอื เปนการกาํหนดใหอาคารบางประเภท

ตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู พิการ หรือ

ทพุพลภาพและคนชรา เพือ่ใหบุคคลดังกลาวไดมโีอกาสเขา

รวมกจิกรรมตางๆ ในสงัคมไดอยางเทาเทยีม เสมอภาคกนั

และเขาถงึบริการท่ีเปนสาธารณะซึง่มปีระเภทอาคาร ดงันี้

 ๑. โรงพยาบาลสถานพยาบาลศูนยบริการ

สาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการของราชการ

รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย

สถานศึกษา หอสมุด และพิพิธภัณฑสถานของรัฐ

สถานขีนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานรีถไฟ สถานีรถ

ทาเทยีบเรือท่ีมพีืน้ท่ีสวนใดของอาคารท่ีเปดใหบรกิารแก

บคุคลทัว่ไปเกนิ ๓๐๐ ตารางเมตร

 ๒.  สาํนกังาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชมุ

สนามกีฬา ศูนยการคา หางสรรพสินคาประเภทตางๆ

ทีม่พีืน้ทีส่วนใดของอาคารทีเ่ปดใหบรกิารแกบคุคลทัว่ไป

เกนิ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

 สิง่อาํนวยความสะดวกในอาคารทีต่องจดัใหมเีพือ่

คนพกิารหรือทุพพลภาพ และผูสูงอายุเขาใชอาคาร ไดดงันี้

๑. ปายแสดงส่ิงอาํนวยความสะดวก

 (๑) สญัลกัษณรปูผูพกิาร

 (๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสู สิ่งอํานวย

ความสะดวกสาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพและคนชรา

 (๓) สญัลกัษณหรอืตวัอกัษรแสดงประเภทของ

สิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพและ

คนชรา

 (๔) สญัลกัษณรปูผูพกิารเครือ่งหมายแสดงทาง

ไปสูส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูพกิารหรือทพุพลภาพ

และคนชรา และสัญลักษณหรือตวัอกัษรแสดงประเภทของ

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพให

เปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีนํ้าเงินหรือเปนสีนํ้าเงินโดย

พืน้ปายเปนสีขาว

 (๕) ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราตองมีความชัดเจน

มองเห็นไดงาย ติดอยูในตําแหนงที่ไมทําใหสับสน และ

ตองจดัใหมแีสงสองสวางเปนพเิศษทัง้กลางวันและกลางคืน

กฎกระทรวงกําหนดสิ�งอํานวยความสะดวก

ในอาคารสําหรับผู�พ�การ หร�อทุพพลภาพ 

และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
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 กรมโยธาธิการและผงัเมอืง เปนองคกรแกนนาํของประเทศในดานการผงัเมอืง การพฒันาเมอืง 

และการอาคาร ใหมีความนาอยู ปลอดภัย รักษาสภาพแวดลอม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ

มีภารกิจตามยุทธศาสตร ๔ ดาน ไดแก ดานการผังเมือง ดานการพัฒนาเมือง ดานการอาคาร และ

การบริการดานชาง

 วารสารฉบับนี้ไดรวบรวมภารกิจดานการอาคารของกรมฯ โดยเฉพาะอยางยิง่แนวทาง

การปรบัปรงุแกไขกฎกระทรวงกาํหนดส่ิงอาํนวยความสะดวกในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ ทัง้นี้เพราะคนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน แตใน

ทุกๆ สังคมมไิดมีบุคคลทีม่ีความรู ความสามารถ เทาเทียมกันทั้งหมด ยังมีบุคคลประเภทหนึ่ง

ซึ่งมีความผดิปกตหิรอืความบกพรองทางดานรางกาย ทําใหเปนอปุสรรคในการดาํรงชวีติ การประกอบ

อาชีพ และการไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม 

 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ในฐานะหนวยงานท่ีรบัผดิชอบการกาํหนดมาตรฐานการกาํกบัดแูล

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิท่ีมคีวามเกีย่วของกบัการกอสรางอาคารตางๆ ใหมคีวามปลอดภยั

ประกอบกบัในปจจบุนัมกีารกอสรางอาคารขึ้นใหมหลายประเภท ซึ่งกฎกระทรวงดงักลาวยังไมครอบคลมุ

ถงึประเภทและขนาดของอาคาร ตลอดจนสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิารผูสงูอายุไดอยางสมบรูณ

และเพื่อเปนการรองรบัการใชชวีติและการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมของคนพิการ ผูสูงอายุ และ

ทุกคนในสังคมใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนได กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดปรับปรุงแกไข

กฎกระทรวงฯ ดังกลาว โดยอาศัยตามหลักการออกแบบของ Universal Design หรือ UD เพื่อเปน

การออกแบบสาํหรบัทกุคนในสงัคมใหสามารถใชสิ่งอาํนวยความสะดวกรวมกันไดและไมเปนการ

เลือกปฏิบัติ

 นอกจากนี้ วารสารฉบับนี้ยังนําเสนอโครงการกอสรางอาคารศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิเศษ

โดยครอบครวันราธวิาส จงัหวดันราธวิาส และบทความเรือ่ง เกาอีส้ขุใจ เกาอีส้าํหรบัคนพกิาร เนือ่งจาก

เปนเกาอี้ที่ทําใหเด็กๆ ไดรับความสุขใจ

 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผูเขียนบทความทุกทาน ที่กรุณาสงบทความลงในวารสาร และ

มีสวนรวมทําใหเกิดความเขมขนของเนื้อหาของวารสารฉบับนี้ 

กองบรรณาธิการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บทบรรณาธิการ
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วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง  



 ในปจจุบันประเทศไทยมีกฎกระทรวงกําหนด

สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ หรือ

ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ แหงพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยเหตุผลของการออก

กฎกระทรวงฉบบัน้ี คอื เปนการกําหนดใหอาคารบางประเภท

ตองมีสิ ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู พิการ หรือ

ทุพพลภาพและคนชรา เพื่อใหบคุคลดงักลาวไดมโีอกาสเขา

รวมกจิกรรมตางๆ ในสงัคมไดอยางเทาเทียม เสมอภาคกนั

และเขาถงึบริการท่ีเปนสาธารณะซึ่งมปีระเภทอาคาร ดงันี้

 ๑. โรงพยาบาลสถานพยาบาล ศูนยบริการ

สาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการของราชการ

รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐทีจ่ัดตั้งขึ ้นตามกฎหมาย

สถานศึกษา หอสมุด และพิพิธภัณฑสถานของรัฐ

สถานขีนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานรีถไฟ สถานรีถ

ทาเทียบเรือท่ีมพีื้นทีส่วนใดของอาคารท่ีเปดใหบรกิารแก

บคุคลท่ัวไปเกนิ ๓๐๐ ตารางเมตร

 ๒.  สาํนกังาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชมุ

สนามกีฬา ศูนยการคา หางสรรพสินคาประเภทตางๆ

ท่ีมพีื้นท่ีสวนใดของอาคารท่ีเปดใหบรกิารแกบคุคลทั่วไป

เกนิ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

 สิ่งอาํนวยความสะดวกในอาคารท่ีตองจดัใหมีเพื่อ

คนพกิารหรอืทุพพลภาพ และผูสูงอายุเขาใชอาคาร ไดดงันี้

๑. ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก
 (๑) สญัลกัษณรปูผูพกิาร

 (๒) เครื ่องหมายแสดงทางไปสู สิ ่งอํานวย

ความสะดวกสาํหรับผูพกิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา

 (๓) สญัลกัษณหรอืตวัอกัษรแสดงประเภทของ

สิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพและ

คนชรา

 (๔) สญัลกัษณรูปผูพกิาร เคร่ืองหมายแสดงทาง

ไปสูสิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพ

และคนชรา และสญัลกัษณหรือตวัอักษรแสดงประเภทของ

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพให

เปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีนํ้าเงินหรือเปนสีนํ้าเงินโดย

พื้นปายเปนสขีาว

 (๕) ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราตองมีความชัดเจน

มองเห็นไดงาย ติดอยูในตําแหนงที่ไมทําใหสับสน และ

ตองจัดใหมีแสงสองสวางเปนพเิศษท้ังกลางวนัและกลางคืน

กฎกระทรวงกําหนดสิ�งอํานวยความสะดวก

ในอาคารสําหรับผู�พ�การ หร�อทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
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๒. ทางลาด และลิฟต
 (๑) หากระดับพื้นภายในอาคารหรอืระดบัพื้น

ภายในอาคารกับภายนอกอาคารหรือระดับพื้นทางเดิน

ภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน ๒ เซนติเมตร 

ใหมทีางลาดหรอืลฟิตระหวางพื้นท่ีตางระดับกนั แตถามี

ความตางระดบักนัไมเกนิ ๒ เซนตเิมตร ตองปาดมมุพื้น

สวนที่ตางระดบักนัไมเกิน ๔๕ องศา

 (๒) ทางลาดใหมลัีกษณะดงัตอไปนี้

  (๒.๑)  พื้นผิวทางลาดตองเปนวสัดทุี่ไมลื่น

  (๒.๒)  พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้น

กบัทางลาดตองเรยีบไมสะดดุ

  (๒.๓)  ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ 

มลิลเิมตร ในกรณทีี่ทางลาดมคีวามยาวของทกุชวงรวมกนั

ตั้งแต ๖,๐๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ตองมีความกวางสุทธิ

ไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลเิมตร

  (๒.๔)  มีพื ้นที ่หน าทางลาดเปนที ่ว าง

ยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลเิมตร

  (๒.๕)  ทางลาดตองมคีวามลาดชันไมเกนิ

๑ : ๑๒ และมีความยาวชวงละไมเกนิ ๖,๐๐๐ มลิลเิมตร

ในกรณทีี่ทางลาดยาวเกนิ ๖,๐๐๐ มลิลเิมตร ตองจดัให

มีชานพกัยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลเิมตร ค่ันระหวาง

แตละชวงของทางลาด

  (๒.๖) ทางลาดดานที่ไมมผีนงักั้นใหยกขอบ

สงูจากพื้นผวิของทางลาดไมนอยกวา ๕๐ มิลลเิมตร และ

มีราวกนัตก

  (๒.๗)  ทางลาดท่ีมีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ 

มลิลเิมตรขึน้ไป ตองมรีาวจบัทั้งสองดาน โดยมีลกัษณะ

ดงัตอไปนี้

    (ก) ทําดวยวสัดเุรียบมคีวามมั่นคง

แข็งแรง ไมเปนอนัตรายในการจับและไมลื่น

    (ข) มีลักษณะกลมโดยมีเสนผาน

ศูนยกลางไมนอยกวา ๓๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๔๐ 

มิลลเิมตร

    (ค) สูงจากพืน้ไมนอยกวา ๘๐๐ 

มิลลเิมตร แตไมเกนิ ๙๐๐ มิลลเิมตร

    (ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมี

ระยะหางจากผนงัไมนอยกวา ๕๐ มลิลเิมตร มีความสงู

จากจดุยดึไมนอยกวา ๑๒๐ มลิลเิมตร และผนงับรเิวณ

ราวจับตองเปนผนงัเรยีบ

    (จ) ราวจับตองยาวตอเนื่องและ

สวนที่ยดึตดิกบัผนงัจะตองไมกดีขวาง หรอืเปนอปุสรรค

ตอการใชของคนพกิารทางการมองเหน็

    (ฉ) ปลายของราวจับใหยื ่นเลย

จากจุดเริ ่มตนและจุดสิ ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา

๓๐๐ มิลลเิมตร

  (๒.๘)  มีปายแสดงทิศทางตําแหนง หรือ

หมายเลขชั้นของอาคารที่คนพกิารทางการมองเหน็ และ
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คนชราสามารถทราบความหมายได ตัง้อยูบรเิวณทางข้ึน

และทางลงของทางลาดท่ีเชื่อมระหวางชั้นของอาคาร

  (๒.๙)  ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวใน

บริเวณทางลาดทีจ่ัดไวใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพและ

คนชรา

 (๓) อาคารที่กาํหนดทีม่จีาํนวนชั้นตั้งแตสองชั้น

ขึ้นไป ตองจดัใหมลีฟิตหรอืทางลาดท่ีผูพกิารหรอืทุพพลภาพ

และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร ลิฟตท่ีผูพกิารหรอื

ทุพพลภาพและคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น

มรีะบบควบคมุลฟิตท่ีผูพกิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา

สามารถควบคมุไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภยัและจดัไวใน

บรเิวณท่ีผูพกิารหรอืทพุพลภาพและคนชราสามารถใชได

สะดวก ใหมสีญัลกัษณรปูผูพกิารตดิไวท่ีชองประตูดานนอก

ของลฟิตท่ีจดัไวใหผูพกิารหรอืทุพพลภาพและคนชราใชได

 (๔) ลฟิตท่ีผูพกิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา

ใชไดท่ีมลีกัษณะเปนหองลิฟตตองมลัีกษณะ ดงัตอไปนี้

  (๔.๑)  ขนาดของหองลิฟตตองมคีวามกวาง

ไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มลิลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ 

มลิลเิมตร

  (๔.๒)  ชองประตลูฟิตตองมคีวามกวางสทุธิ

ไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และตองมีระบบแสงเพื่อ

ปองกนัไมใหประตลูฟิตหนบีผูโดยสาร

  (๔.๓)  มีพื ้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณ

หนาประตูลิฟตกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๙๐๐ 

มิลลิเมตร ซึ่งอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา ๓๐๐ 

มลิลเิมตร แตไมเกนิ ๖๐๐ มลิลิเมตร

  (๔.๔)  ปุมกดเรยีกลิฟต ปุมบงัคบัลฟิต และ

ปุมสญัญาณแจงเหตฉุกุเฉนิตองมลัีกษณะ ดงัตอไปนี้

    (ก)  ปุ  มล  าง สุดอยู  สู งจากพื ้น

ไมนอยกวา ๙๐๐ มลิลิเมตร ปุมบนสุดอยูสูงจากพื้นไมเกนิ

กวา ๑,๒๐๐ มลิลเิมตร และหางจากมมุภายในหองลฟิต 

ไมนอยกวา ๔๐๐ มลิลเิมตร ในกรณท่ีีหองลฟิตมขีนาดกวาง

และยาวนอยกวา ๑,๕๐๐ มลิลิเมตร

    (ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง

ไมนอยกวา ๒๐ มลิลิเมตร มอีกัษรเบรลลกํากับไวทกุปุม

เมื่อกดปุมจะตองมเีสียงดงัและมแีสง

    (ค)  ไมมสีิ่งกดีขวางบรเิวณที่กดปุม

ลิฟต

 (๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต โดยราวมี

ลกัษณะตามที่กาํหนดในขอ (๒.๗) (ก) (ข) (ค) และ (ง)

 (๖)  มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตางๆ

เม่ือลฟิตหยดุและข้ึนหรอืลง

 (๗)  มีปายแสดงหมายเลขชัน้และแสดงทศิทาง

บริเวณโถงหนาประตูลิฟตและติดอยูในตําแหนงที่เห็น

ไดชดัเจน

 (๘)  ในกรณีที่ลิฟตขัดของใหมีทั้งเสียง และ

แสงไฟเตอืนภยัเปนไฟกะพรบิสแีดง เพื่อใหคนพกิารทาง

การมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ และใหมี

ไฟกะพริบสีเขียวเปนสัญญาณใหคนพิการทางการไดยิน

ไดทราบวาผูที่อยูขางนอกรบัทราบแลววาลฟิตขดัของและ

กาํลงัใหความชวยเหลอือยู

 (๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต

ซึ่งสามารถติดตอกับภายนอกได โดยตองอยูสูงจากพื้น

ไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลเิมตร แตไมเกนิ ๑,๒๐๐ มลิลเิมตร

 (๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเลื่อนมา

อยูตรงที่จอดชั้นระดบัพื้นดนิ และประตลูฟิตตองเปดโดย

อตัโนมัตเิม่ือไฟฟาดบั
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๓. บนัได
 ตองจัดใหมีบันไดทีผู่พิการหรือทุพพลภาพและ

คนชราใชไดอยางนอยชัน้ละ ๑ แหง โดยตองมลีกัษณะ

ดงัตอไปน้ี

 (๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ 

มิลลิเมตร

 (๒) มชีานพกัทกุระยะในแนวดิ่งไมเกนิ ๒,๐๐๐ 

มิลลิเมตร

 (๓)  มรีาวบนัไดทั้งสองขาง โดยใหราวมลีกัษณะ

ดังตอไปนี้

  (ก) ทาํดวยวสัดเุรยีบ มีความมั่นคงแขง็แรง

ไมเปนอนัตรายในการจับ และไมลื่น
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  (ข) มลีกัษณะกลม โดยมเีสนผานศนูยกลาง

ไมนอยกวา ๓๐ มลิลิเมตร แตไมเกิน ๔๐ มลิลิเมตร

  (ค) สงูจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มลิลเิมตร

แตไมเกนิ ๙๐๐ มลิลิเมตร

  (ง) ราวจบัดานท่ีอยูตดิผนงัใหมรีะยะหาง

จากผนงัไมนอยกวา ๕๐ มลิลเิมตร มคีวามสงูจากจุดยึด

ไมนอยกวา ๑๒๐ มลิลเิมตร และผนงับรเิวณราวจับตอง

เปนผนังเรียบ

  (จ) ราวจบัตองยาวตอเนื่อง และสวนที่ยดึ

ติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการใช

ของคนพกิารทางการมองเหน็

  (ฉ) ปลายของราวจบัใหยื่นเลยจากจดุเริ่มตน

และจุดสิ้นสดุของทางลาดไมนอยกวา ๓๐๐ มลิลเิมตร

 (๔)  ลกูตั้งสงูไมเกนิ ๑๕๐ มลิลเิมตร ลกูนอน

เมื่อหกัสวนที่ขั้นบนัไดเหล่ือมกันออกแลว เหลือความกวาง

ไมนอยกวา ๒๘๐ มลิลิเมตร และมขีนาดสมํ่าเสมอตลอด

ชวงบันได ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันได

ใหมรีะยะเหลือ่มกนัไดไมเกิน ๒๐ มลิลิเมตร

 (๕)  พื้นผวิของบนัไดตองใชวสัดท่ีุไมล่ืน

 (๖)  ลกูตั้งบนัไดหามเปดเปนชองโลง

 (๗)  มปีายแสดงทิศทางตําแหนงหรอืหมายเลข

ชั้นของอาคารทีค่นพิการทางการมองเห็นและคนชรา

สามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและ

ทางลงของบนัไดท่ีเชื่อมระหวางชั้นของอาคาร

๔. ที่จอดรถ
 ๔.๑ ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพและคนชราอยางนอยตามอตัราสวนดงันี้

  (๑) ถาจาํนวนท่ีจอดรถต้ังแต  ๑๐  คนั 

แตไมเกิน ๕๐ คัน ใหมีทีจ่อดรถสําหรับผูพิการ หรือ

ทุพพลภาพและคนชราอยางนอย ๑ คนั

  (๒) ถาจาํนวนท่ีจอดรถต้ังแต ๕๑ คนั 

แตไมเกิน ๑๐๐ คัน ใหมีทีจ่อดรถสําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพและคนชราอยางนอย ๒ คนั

  (๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐๑ คนั

ขึ้นไป ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและ

คนชราอยางนอย ๒ คัน และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คันสําหรับ

ทกุๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คนั ที่เพิ่มข้ึน เศษของ ๑๐๐ คนั

ถาเกนิกวา ๕๐ คนั ใหคดิเปน ๑๐๐ คนั

 ๔.๒ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ

และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออกอาคารใหมากที่สุด

มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับ

เสมอกัน และมีสัญลักษณรูปผู พิการนั่งเกาอี ้ล ออยู 

บนพื้นของที ่จอดรถ ดานที ่ติดกับทางเดินรถมีขนาด

กวางไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 

๙๐๐ มิลลเิมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐๐ 

มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยู

สูงจากพื้นไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ในตําแหนง

ที่เหน็ไดชดัเจน

 ๔.๓ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ

และคนชราตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผากวางไมนอยกวา 

๒,๔๐๐ มิลลเิมตร และยาวไมนอยกวา ๖,๐๐๐ มลิลเิมตร 

และจัดใหมีทีว่างขางทีจ่อดรถกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ 

มิลลเิมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วางดงักลาว

ตองมีลกัษณะพื้นผวิเรยีบ และมีระดบัเสมอกบัที่จอดรถ

๕. ทางเขาอาคารทางเดินระหวางอาคาร และ

ทางเชื่อมระหวางอาคาร
 ๕.๑ ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการ

หรือทุพพลภาพและคนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ

ดงัตอไปนี้

  (๑) เปนพื้นผวิเรยีบเสมอกนั ไมลื่น ไมมี

สิ่งกีดขวางหรือสวนของอาคารย่ืนลํ้าออกมาเปนอปุสรรค
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หรืออาจทาํใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทพุพลภาพ

และคนชรา

  (๒) อยูในระดบัเดยีวกบัพื้นถนนภายนอก

อาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีทีอ่ยูตางระดับตองมี

ทางลาดทีส่ามารถขึ้นลงไดสะดวก และทางลาดนี้ใหอยู

ใกลที่จอดรถ

 ๕.๒ ในกรณีทีม่ีอาคารหลายอาคารอยูภายใน

บรเิวณเดยีวกนัท่ีมกีารใชอาคารรวมกัน จะมรีั้วลอมหรอืไม

ก็ตาม ตองจดัใหมทีางเดนิระหวางอาคารนั้น และจากอาคาร

แตละอาคารนั้นไปสูทางสาธารณะ ลานจอดรถ หรอือาคาร

ท่ีจอดรถ

 ทางเดนิตองมลีกัษณะดงัตอไปนี้

 (๑) พื้นทางเดนิตองเรยีบไมลื่น และมคีวามกวาง

สทุธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มลิลิเมตร

 (๒)  หากมทีอระบายนํา้หรอืรางระบายนํ้าบนพื้น

ตองมฝีาปดสนิท ถาฝาเปนแบบตะแกรงหรอืแบบร ูตองมี

ขนาดของชองตะแกรงหรอืเสนผานศนูยกลางของรกูวาง

ไมเกนิ ๑๓ มลิลเิมตร แนวรองหรอืแนวของรางจะตองขวาง

กบัแนวทางเดนิ

 (๓)  ในบรเิวณท่ีเปนทางแยกหรอืทางเลี้ยวใหมี

พื้นผวิตางสมัผสั

 (๔)  ในกรณทีี่มสีิ่งกดีขวางท่ีจาํเปนบนทางเดนิ

ตองจดัใหอยูในแนวเดยีวกัน โดยไมกีดขวางทางเดนิ และ

จัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัส หรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอน

ถึงสิ่งกีดขวางและอยูหางสิ่งกีดขวางไมนอยกวา ๓๐๐ 

มลิลเิมตร

 (๕)  ปายหรอืส่ิงอื่นใดท่ีแขวนอยูเหนอืทางเดนิตองมี

ความสงูจากพืน้ทางเดนิไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มลิลเิมตร

 (๖)  ในกรณีทีพ่ื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับ

ตางกนั ใหมพีื้นลาดท่ีมคีวามลาดชนั ไมเกิน ๑ : ๑๐

 ๕.๓ อาคารทีม่ีทางเชื่อมระหวางอาคารตองมี

ผนัง หรือราวกนัตกท้ังสองดาน โดยมรีาวจบัท่ีผนัง หรือ

ราวกนัตกน้ัน และมทีางเดนิโดยมลัีกษณะตามขอ ๕.๒

๖. ประตู
 ๖.๑ ประตขูองอาคารตามขอ ๓ ตองมลีกัษณะ

ดงัตอไปนี้

  (๑)  เปดปดไดงาย

  (๒)  หากมีธรณปีระต ูความสงูของธรณี

ประตตูองไมเกินกวา ๒๐ มิลลเิมตร และใหขอบทั้งสองดาน
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มคีวามลาดเอยีงไมเกิน ๔๕ องศา เพื่อใหเกาอี้ลอ หรอื

ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราทีใ่ชอุปกรณชวยเดิน

สามารถขามไดสะดวก

 (๓) ชองประตตูองมคีวามกวางสทุธไิมนอยกวา 

๙๐๐ มลิลเิมตร

 (๔)  ในกรณีทีป่ระตูเปนแบบบานเปดผลัก

เขาออกเมื่อเปดออกสูทางเดิน หรือระเบียงตองมีพื้นที่

วางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และ

ยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มลิลิเมตร

 (๕) ในกรณีทีป่ระตูเปนแบบบานเลื่อนหรือ

แบบบานเปด ใหมมีอืจบัท่ีมขีนาดเทากับราวจบัในแนวดิง่

ท้ังดานในและดานนอกของประต ูซึง่มปีลายดานบนสงูจาก

พื้นไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มลิลเิมตร และปลายดานลางไมเกิน

๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่เปนประตูบานเปดออก ใหมี

ราวจบัตามแนวนอนดานในประต ูและในกรณท่ีีเปนประตู

บานเปดเขา ใหมีราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู

ราวจบัดงักลาวใหสงูจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มลิลเิมตร 

แตไมเกนิ ๙๐๐ มลิลเิมตร ยาวไปตามความกวางของประตู

 (๖) ในกรณท่ีีประตูเปนกระจกหรอืลกูฟกเปน

กระจกใหตดิเคร่ืองหมายหรอืแถบสีท่ีสังเกตเหน็ไดชดั

 (๗) อปุกรณเปดปดประตตูองเปนชนดิกานบดิ

หรอืแกนผลกั อยูสงูจากพื้นไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มลิลเิมตร

แตไมเกนิ ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร

 ประตตูามวรรคหนึ่งตองไมติดต้ังอปุกรณชนดิที่

บังคับใหบานประตูปดไดเองทีอ่าจทําใหประตูหนีบหรือ

กระแทกผูพกิารหรือทุพพลภาพและคนชรา

 ๖.๒ ไมใชบงัคบักับประตหูนไีฟและประตเูปดปด

โดยใชระบบอัตโนมตัิ

๗. หองสวม
 ๗.๑  อาคารที่จัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคล

ทั่วไป ตองจัดใหมีหองสวมสาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพ

และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หอง ในหองสวมนั้น หรอื

จะจดัแยกออกมาอยูในบรเิวณเดยีวกนักบัหองสวมสาํหรบั

บคุคลทั่วไปกไ็ด
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 สถานบีรกิารนํ้ามนัเชื้อเพลงิตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมนํ้ามันเชือ้เพลิงตองจัดใหมีหองสวมสําหรับ

ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราเขาใชไดอยางนอย

๑ หอง

 ๗.๒ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชราตองมลัีกษณะ ดงัตอไปนี้

  (๑) มีพื ้นทีว่ างภายในหองสวมเพื ่อให

เกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับได ซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง

ไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มลิลิเมตร

  (๒)  ประตูของหองที่ตั้งโถสวมเปนแบบ

บานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางไดไมนอยกวา ๙๐ 

องศา หรือเปนแบบบานเล่ือน และมสัีญลักษณรปูผูพกิาร

ตดิไวท่ีประตดูานหนาหองสวม ลักษณะของประตนูอกจาก

ท่ีกลาวมาขางตนใหเปนไปตามท่ีกําหนดในหมวดประตู

  (๓) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้น

ภายนอก ถาเปนพื้นตางระดบัตองมลีกัษณะเปนทางลาด

ตามหมวด ๒ และวสัดปุพูื้นหองสวมตองไมล่ืน

  (๔) พื ้นหองสวมตองมีความลาดเอียง

เพยีงพอไปยงัชองระบายนํ้าท้ิงเพื่อท่ีจะไมใหมนีํ้าขงับนพื้น

  (๕) มี โถส วมชนิดนั ่งราบสูงจากพื ้น

ไมนอยกวา ๔๕๐ มลิลเิมตร แตไมเกนิ ๕๐๐ มิลลเิมตร 

มีพนักพิงหลังทีใ่หผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

ทีไ่มสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงได และทีป่ลอยนํ้า

เปนชนิดคันโยกปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการ

หรือทพุพลภาพและคนชราสามารถใชไดอยางสะดวก 

มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนัง โดยมีระยะ

หางวัดจากกึ ่งกลางโถสวมถึงผนังไมนอยกวา ๔๕๐ 

มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่

ผนงั สวนดานท่ีไมชดิผนงัใหมท่ีีวางมากพอท่ีผูพกิารหรอื

ทุพพลภาพและคนชราที่นั ่งเกาอี้ลอสามารถเขาไปใช

โถสวมไดโดยสะดวก  ในกรณีทีด่ านขางของโถสวม

ทัง้สองดานอยูหางจากผนังเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมี

ราวจับที่มลีกัษณะตามหมวดทางลาด

  (๖) มรีาวจบับรเิวณดานท่ีชดิผนงัเพื่อชวย

ในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งโดยมี

ลกัษณะดงัตอไปนี้

   (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพืน้

ไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลเิมตร แตไมเกนิ ๗๐๐ มลิลเิมตร

และใหยื่นลํ้าออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา 

๒๕๐ มิลลเิมตร แตไมเกนิ ๓๐๐ มิลลเิมตร

  (ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของ

ราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาววดัจากปลาย

ของราวจบัในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลเิมตร 

ราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) อาจเปนราวตอเนื่องกนักไ็ด

 (๗) ดานขางโถสวมดานทีไ่มชดิผนงัใหมรีาวจบั

ตดิผนงัแบบพบัเกบ็ไดในแนวราบ เม่ือกางออกใหมรีะบบ

ลอ็คท่ีผูพกิารหรือทุพพลภาพและคนชราสามารถปลดลอ็ค

ไดงาย มีระยะหางจากขอบของโถสวมไมนอยกวา ๑๕๐ 

มิลลิเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาว

ไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลเิมตร

 (๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) 

ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอื่นๆ ภายในหองสวม

มีความสงูจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลเิมตร แตไมเกนิ

๙๐๐ มิลลเิมตร

 (๙) ติดตัง้ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณ

เสยีงใหผูที่อยูภายนอกแจงภยัแกผูพกิารหรอืทพุพลภาพ 

และคนชรา และระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงให

ผูพกิารหรือทุพพลภาพและคนชราสามารถแจงเหต ุ หรอื

เรียกหาผู ชวยในกรณีที ่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม

โดยมีปุมกดหรือปุมสมัผสัใหสญัญาณทํางาน ซึ่งตดิตั้งอยู

ในตาํแหนงที่ผูพกิารหรอืทพุพลภาพและคนชราสามารถ

ใชงานไดสะดวก

 (๑๐)   มีอางลางมือ โดยมีลกัษณะดงัตอไปนี้

   (ก) ใตอางลางมอืดานที่ตดิผนงัไปจนถงึ

ขอบอางเปนท่ีวาง  เพื่อใหเกาอ้ีลอสามารถสอดเขาไปได

โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มลิลเิมตร 

และตองอยูในตําแหนงที่ผู พิการหรือทุพพลภาพและ

คนชราเขาประชดิไดโดยไมมีสิ่งกดีขวาง

   (ข) มคีวามสงูจากพื้นถงึขอบบนของอาง

ไมนอยกวา ๗๕๐ มิลลเิมตร แตไมเกิน ๘๐๐ มลิลเิมตร และ

มีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขาง

ของอาง
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   (ค) ก อกนํ ้าเป นชนิดก านโยกหรือ

กานกดหรือกานหมุนหรอืระบบอตัโนมตัิ

 ๗.๓ ในกรณีทีห่ องสวมสําหรับผู พิการหรือ

ทุพพลภาพและคนชราอยูภายในหองสวมท่ีจดัไวสาํหรบั

บุคคลทัว่ไป และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวมตองจัดให

หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราอยู

ในตาํแหนงท่ีผูพกิารหรอืทพุพลภาพและคนชราสามารถ

เขาถึงไดโดยสะดวก หองสวมสําหรับบุคคลทัว่ไปตาม

วรรคหนึ่งหากไดจดัสําหรบัผูชายและผูหญงิตางหากจากกนั

ใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิง

ตดิไวท่ีผนังขางทางเขาในตาํแหนงท่ีสามารถสัมผสัไดดวย

 ๗.๔ ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใช

หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราตาม

ขอ ๒๐ และ ขอ ๒๑ ใหมท่ีีถายปสสาวะท่ีมรีะดบัเสมอพื้น

อยางนอย ๑ ท่ี โดยมรีาวจบัในแนวนอนอยูดานบนของ

ท่ีถายปสสาวะยาวไมนอยกวา ๕๐๐ มลิลิเมตร แตไมเกนิ 

๖๐๐ มิลลิเมตร มีความสูงจากพืน้ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ 

มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับ

ดานขางของทีถ่ายปสสาวะทัง้สองขางมีความสูงจากพื้น

ไมนอยกวา ๘๐๐ มลิลิเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลเิมตร 

ซึ ่งยื ่นออกมาจากผนังไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร

แตไมเกนิ ๖๐๐ มลิลิเมตร

 ๗.๕ ราวจบัหองสวมใหมลัีกษณะตามท่ีกาํหนด

ในหมวดทางลาด

 ๘. พืน้ผวิตางสมัผสั
 อาคารตองจัดใหมีพืน้ผิวตางสัมผัสสําหรับ

คนพกิารทางการมองเหน็ท่ีพื้นบริเวณตางระดบัที่มรีะดบั

ตางกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของ

ทางลาดหรือบันไดที่พื้นดานหนาและดานหลังประตูทาง

เขาอาคาร และที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม โดยมี

ขนาดกวาง ๓๐๐ มิลลเิมตร และมีความยาวเทากบัและ

ขนานไปกบัความกวางของชองทางเดนิของพื้นตางระดบั

ทางลาดบนัไดหรือประตแูละขอบของพื้นผวิตางสมัผสัอยู

หางจากจดุเริ่มตนของทางขึ้นหรอืทางลงของพื้นตางระดบั

ทางลาดบันไดหรือประตูไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร

แตไมเกนิ ๓๕๐ มิลลเิมตร

 ในกรณขีองสถานขีนสงมวลชนใหขอบนอกของ

พื้นผวิตางสมัผสัอยูหางจากขอบของชานชาลาไมนอยกวา 

๖๐๐ มิลลเิมตร แตไมเกนิกวา ๖๕๐ มิลลเิมตร
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๙. โรงมหรสพหอประชมุและโรงแรม
 ๙.๑ โรงมหรสพหรอืหอประชุมตองจดัใหมพีื้นที่

เฉพาะสาํหรับเกาอี้ลออยางนอยหนึ่งท่ีทุกๆ จาํนวน ๑๐๐ 

ทีน่ัง่ โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพื้นที่ราบขนาดความกวาง

ไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา 

๑,๔๐๐ มลิลเิมตร ตอหนึ่งท่ีอยูในตาํแหนงท่ีเขาออกได

  (๔)  มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตู

ดานหนาหองพกัสาํหรับผูพกิารหรือทุพพลภาพและคนชรา

 ๙.๓ หองพกัในโรงแรมท่ีจัดสาํหรับผูพกิารหรอื

ทุพพลภาพและคนชราตองมีที่อาบนํ้าซึ่งเปนแบบฝกบัว

หรอืแบบอางอาบนํ้า โดยมีลกัษณะดงัตอไปนี้

  (๑) ที่อาบนํ้าแบบฝกบวั

    (ก) มีพื้นที่วางขนาดความกวาง

ไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลเิมตร และความยาวไมนอยกวา 

๑,๒๐๐ มิลลเิมตร

    (ข) มีที ่นั ่ง สํ าหรับอาบนํ ้าที ่มี

ความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 

๕๐๐ มิลลเิมตร

    (ค) มีราวจับในแนวนอนที ่ดาน

ขางของที่นั่งมีความสงูจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มลิลเิมตร

แตไมเกนิ  ๗๐๐ มิลลเิมตร และยาวไมนอยกวา ๖๕๐ มลิลเิมตร

แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวดิ ่ง

ตอจากปลายของราวจับในแนวนอนและมีความยาว

จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ ้นไปอยางนอย

๖๐๐ มิลลเิมตร

  (๒) ที่อาบนํ้าแบบอางอาบนํ้า

    (ก) มรีาวจบัในแนวดิ่งอยูหางจาก

ผนงัดานหวัอางอาบนํ้า ๖๐๐ มลิลเิมตร โดยปลายดานลาง

อยูสงูจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลเิมตร แตไมเกนิ ๗๐๐ 

มิลลเิมตร มีความยาวอยางนอย ๖๐๐ มิลลเิมตร

    (ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลาย

ของราวจับในแนวดิ่งและยาวไปจนจรดผนังหองอาบนํ้า

ดานทายอางอาบนํ้าราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่ง

อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ไดและมีลักษณะตามที่กําหนด

ในหมวดทางลาด

  (๓) สิ่งของเครือ่งใชหรืออุปกรณภายใน

ที่อาบนํ้าใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร

แตไมเกนิ ๑,๒๐๐ มิลลเิมตร

 

 ๙.๒ โรงแรมท่ีมหีองพกัตั้งแต ๑๐๐ หองข้ึนไป

ตองจัดใหมีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

เขาใชไดไมนอยกวาหนึ่งหองตอจาํนวนหองพกัทกุ ๑๐๐ หอง

โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะ

ดงัตอไปน้ี

  (๑)   อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือ

ลฟิตดบัเพลงิ

  (๒)    ภายในหองพกัตองจดัใหมีสญัญาณ

บอกเหตหุรอืเตอืนภยั ท้ังสญัญาณท่ีเปนเสยีงและแสง และ

ระบบสั่นสะเทือนติดต้ังบรเิวณท่ีนอนในกรณีเกดิอคัคภียั 

หรือเหตอัุนตรายอยางอื่นเพื่อใหผูท่ีอยูภายในหองพกัทราบ 

และมสีวติชสญัญาณแสงและสวติชสญัญาณเสยีงแจงภยั

หรอืเรียกใหผูที่อยูภายนอกทราบวามคีนอยูในหองพกั

  (๓)  มแีผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้น

ทีมี่หองพักทีผู่พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเขาใชได

มอีกัษรเบรลลแสดงตาํแหนงของหองพกั บนัไดหนไีฟ และ

ทิศทางไปสูบันไดหนีไฟ โดยติดไวทีก่ึ่งกลางบานประตู

ดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร

แตไมเกนิ ๑,๗๐๐ มลิลิเมตร
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หองอาบนํ้า

อางอาบนํ้า

การใชชีวิตและการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมของ

คนพกิาร ผูสงูอาย ุ และทกุคนในสงัคมใหสามารถเขาถงึ

และใชประโยชนได กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได

ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงดังกลาว โดยอาศัยตามหลัก

การออกแบบของ Universal Design หรอื UD เพื่อเปน

การออกแบบสาํหรบัทกุคนในสงัคมใหสามารถใชสิ่งอาํนวย

ความสะดวกรวมกันได และไมเปนการเลอืกปฏิบติั โดยมี

รายละเอยีดการปรบัปรงุแกไข ดงันี้

 ๑.  เพิ ่มเติมประเภทอาคารที่ตองจัดใหมี

สิ่งอาํนวย ไดแก 

  (๑) อาคารที่ใหบริการสาธารณะ เชน 

โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด 

อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจงหรือสนามกีฬา

ในรม ตลาด หางสรรพสนิคา ศนูยการคา สถานบรกิาร 

ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พพิธิภณัฑสถาน สถานขีนสง 

เชน สถานีรถ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟา ทาเทียบเรือ

ทาอากาศยาน เปนตน

  (๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล ศนูยบรกิารสาธารณสขุ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน ศูนยบริการ

คนพกิาร ศนูยบรกิารผูสงูอาย ุและศนูยพฒันาเดก็เลก็

  (๓) อาคารที่ทําการของราชการ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รฐัวสิาหกจิ องคกรของรฐัที่จดัตั้งขึ้น

ตามกฎหมาย 

  (๔) สํานักงานอาคารอยูอาศัยรวมหอพัก

อาคารชดุที่มลีกัษณะเปนอาคารขนาดใหญตามที่กาํหนด

ไวในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

  (๕)  อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคาร

พาณชิยกรรมประเภทคาปลกีคาสงที่มพีื้นที่สาํหรับประกอบ

กจิการตั้งแตสองรอยตารางเมตรข้ึนไป

  (๖)  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลงิตามกฎหมาย

วาดวยการควบคมุนํ้ามันเชื้อเพลงิ

  (๗)  อาคารชนดิหรอืประเภทตามที่รฐัมนตรี

โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการควบคมุอาคารประกาศ

กาํหนด

แนวทางการปรบัปรงุแกไขกฎกระทรวง

กาํหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร

สาํหรบัผูพิการหรือทพุพลภาพ 

และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

 ดวยกฎกระทรวงกาํหนดสิ่งอาํนวยความสะดวก

ในอาคารสําหรับผู พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดบงัคบัใชมาเปนระยะเวลานาน ประกอบ

กบัในปจจบุนัมกีารกอสรางอาคารขึ้นใหมหลายประเภท 

ซึ่งกฎกระทรวงดังกลาวยังไมครอบคลุมถึงประเภทและ

ขนาดของอาคารตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรบั

คนพกิาร ผูสงูอายไุดอยางสมบรูณ และเพื่อเปนการรองรบั
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 ๒.  ปรบัแกไขเรื่องพื้นตางระดบั

  (๑) ระดบัพื้นหากมคีวามตางระดบักนัเกนิ 

๑๓ มม. ใหมทีางลาด

  (๒) หากมีความตางระดับกันตัง้แต ๖.๔ 

มม. แตไมเกนิ ๑๓ มม. ตองปาดมมุพื้นสวนท่ีตางระดบักนั

ใหมอีตัราสวนความชนั ๑ : ๒

 ๔. ปรบัขนาดลฟิต

 ปรับขนาดของหองลิฟตต องมีความกวาง

ไมนอยกวา ๑.๓๕ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑.๔๐ เมตร และ

สงูไมนอยกวา ๒.๓๐ เมตร และชองประตลูฟิตความกวาง

สทุธไิมนอยกวา ๙๐ เซนตเิมตร

 

 ๓.  แกไขระยะทางลาด

 ใชอตัราสวนความชนัไมเกนิ ๑ : ๑๒  ความยาว

ในแนวราบชวงละไมเกิน ๙ เมตร และใหมีชานพักยาว

ไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร คัน่ระหวางแตละชวงของทางลาด

ที ่ระยะในแนวราบไมเกิน ๙ เมตร ความกวางสุทธิ

ไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร และดานที่ไมมีผนังกั้นให

ยกขอบสงูจากพื้นผวิของทางลาดไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร 
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 ๕. ปรบัแกไขการออกแบบบนัได

 ปรับการออกแบบใหลูกตั้งบันไดเปนชองโลงได 

แตตองยกขอบลกูนอนดานในสูงไมนอยกวา ๕ เซนตเิมตร

 ๖. ปรบัเพ่ิมจาํนวนทีจ่อดรถ

 

 ๗.  ปรบัแกไขจาํนวนหองพกัในโรงแรม

  (๑) เพิ ่มจํานวนหองพักทีม่ีสิ ่งอํานวย

ความสะดวกของโรงแรมใหมทุีกชั้น ชั้นละ ๑ หอง 

  (๒) กรณทีี่โรงแรมเปนอาคารชั้นเดยีวใหมี

หองพกัที่มีสิ่งอาํนวยความสะดวก ๑ หอง ตอจํานวนหองพกั

๑๐ หอง โดยเพิ่มหองพกั ๑ หอง ตอจํานวนหองพกัทกุๆ 

๑๐ หอง

ทกุๆ ๑๐ หอง

 ๘. ปรับแกไขจํานวนที่นั่ง สําหรับวีลแชร 

(wheelchair) ในโรงมหรสพหรอืหอประชมุ
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 ขอมลูเปรยีบเทียบกฎกระทรวงกาํหนดสิ่งอํานวย

ความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ

และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ กับแนวทางการปรับปรุงแกไข

กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร

สาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพและคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘
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การออกแบบตึกอาคาร
Friendly Design

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บรุรีมัยเปนหนวยงานหลักของจังหวัดบุรีรัมย ในการให

คําแนะนําปรึกษาหารือ ตลอดจนการสํารวจ ออกแบบ 

เขยีนแบบ ประมาณราคางานกอสราง ปรบัปรงุซอมแซม 

สิ ่งอํานวยความสะดวกขั ้นพื ้นฐานสําหรับคนพิการ

อันประกอบไปดวย ที ่จอดรถยนต ทางลาด ปาย

สญัลักษณ หองนํ้า และการบริการขอมูล ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ หนวยงานตางๆ ภายในจงัหวดับรุรีมัย 

ตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน

อาคารสําหรับผู พิการหรือทพุพลภาพและคนชรา

พ.ศ .๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ .๒๕๕๘ สํ านักงานโยธาธิการและผั ง เ มือง

จังหวัดบุรีรัมย  ได รับจัดสรรงบประมาณจากกรม

โยธาธิการและผังเมืองที่ตระหนักและใหความสําคัญ

กับอาคารอารยสถาปตยให ดําเนินโครงการจัดทํา

สิ่งอํานวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร เปนเงนิจํานวน 

๔๔๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน) ในการ

กอสราง ปรับปรุงซอมแซม ตอเตมิอาคารสํานกังานฯ ให

มีทีจ่อดรถยนต ทางลาด ปายสัญลักษณ หองนํ้าและ

เคานเตอรประชาสัมพันธและบริการขอมูลขาวสาร

ซึ่งการดาํเนนิโครงการดงักลาว สาํนกังานโยธาธกิารและ

ผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย ไดดําเนินการสํารวจ ออกแบบ 

เขียนแบบ และประมาณราคา ตามขอกําหนดตางๆ

ที่กฎหมายกาํหนดไวทกุประการ เปนสิ่งอาํนวยความสะดวก

ที่ไดมาตรฐาน ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพรางกาย 

สามารถเขาถึงและใชประโยชนได

วารสาร ฉบับที่ ๕๑ / ป ๒๕๖๑
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 ชมรมทูตอารยสถาปตยเพื่อคนทัง้มวลจังหวัด

บุรีรัมย เห็นวาสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บุรีรัมย เปนหนวยงานภาคราชการทีส่ามารถเปน

ตนแบบใหแกหนวยงานอื ่นๆ ได เพื ่อเปนการรวม

รณรงคสงเสริมสังคมดี มีอารยสถาปตย จึงสงภาพถาย

สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สําหรับผู พิการให

แกมูลนิธิอารยสถาปตยเพื่อคนทัง้มวลพิจารณา และ

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมยไดรับ

การพิจารณาให ได รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภท “ตึกอาคาร Friendly Design” โดย

นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย ไดรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

จากทานรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นายปฐม สวรรคปญญาเลิศ พรอมกับ นายกฤษณะ 

ละไล ประธานมูลนิธอิารยสถาปตยเพื่อคนทั้งมวล ในงาน

Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรม

อารยสถาปตย และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล

ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ฮอลล ๑ - ๒ 

อิมแพค เมืองทองธานี
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โครงการอาคารศูนย�เร�ยนรู�ฟ��นฟ�เด็กพ�เศษ

โดยครอบครัวนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 อาคารศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิเศษโดยครอบครัว

นราธิวาส ประกอบดวยพื้นที่ใชสอย ดังนี้

 ๑. หองอเนกประสงคสําหรับฝกอบรม ๒๐ เตียง

 ๒. หองตรวจ ๒ หอง

 ๓. หองประชุม

 ๔. หองเก็บของ

 ๕. หองนํ้าชาย หองนํ้าหญิง และหองนํ้าผูพิการ

 ๖. พื้นที่เฉลียง

 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว มีพื้นที่

อาคารประมาณ ๒๖๐ ตารางเมตร (หองนํ้าประมาณ

๔๒ ตารางเมตร) พื้นที่เฉลียงและทางสัญจรประมาณ

๒๔๐ ตารางเมตร รวมเปนพืน้ทีป่ระมาณ ๕๐๐ ตารางเมตร

มูลคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๗๔,๙๐๐ บาท

ความเป�นมา
 ด วยเหลากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได ขอรับ

การสนบัสนนุจากจงัหวดันราธวิาสในการกอสรางอาคาร

ศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิเศษโดยครอบครัวนราธิวาส และ

ในการนีจ้งัหวดันราธวิาส จงึไดประสานขอการสนบัสนนุ

การออกแบบ เพือ่ใชเปนสถานทีด่าํเนนิโครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการ “ความรู เบื้องตนสําหรับผู ดูแลเด็ก

พิการ” จังหวัดนราธิวาส และดําเนินกิจกรรมภารกิจ

ในการชวยเหลือคนไขในพระบรมราชานุเคราะห

เด็กพิการรุนแรงซํ้าซอน

แนวความคิดในการออกแบบ
 - เปนอาคารทรงจั่วรูปลักษณสถาปตยกรรมไทย

ประยุกตแบบภาคใต

 - พื้นที่อาคารสามารถปรับการใชสอยและเอื้อ

ตอการปรับเปลี่ยนการใชงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

วารสาร ฉบับที่ ๕๑ / ป ๒๕๖๑
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ที่ตั้งโครงการ

ก�อสร�างในพื้นที่สถานสงเคราะห�เด็กชายนราธิวาสในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�

ที่ตั้งโครงการ

อาคารศูนย�เร�ยนรู�ฟ��นฟ�เด็กพ�เศษโดยครอบครัวนราธิวาส :

 ที่ตั้งโครงการ
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ถนนภายใน

อา
คา

รเ
ดิม

ถนนภายใน
ถน

นภ
าย

ใน

อา
คา

รศ
ูนย

เร
ียน

รู
ฟ

นฟ
ูเด

็กพ
ิเศ

ษ

อาคารขางเคียงเดิม

หองอเนกประสงค

อางลางจาน

ทางเขา

ทางเขาเฉลียง

มานั่ง

โถงตอนรับ

หองตรวจ 1
หองตรวจ 2

หอง
ประชุม

หอง
เก็บของ

พื้นที่อาคารประมาณ  ๒๖๐  ตร.ม.

พื้นที่เฉลียงประมาณ  ๒๔๐  ตร.ม.

พื้นที่รวมประมาณ ๕๐๐  ตร.ม.

อาคารศูนย�เร�ยนรู�ฟ��นฟ�เด็กพ�เศษโดยครอบครัวนราธิวาส :

ผังบร�เวณ

ผังบร�เวณ

อาคารศูนย�เร�ยนรู�ฟ��นฟ�เด็กพ�เศษโดยครอบครัวนราธิวาส : 
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ทัศนียภาพ
อาคารศูนย�เร�ยนรู�ฟ��นฟ�เด็กพ�เศษโดยครอบครัวนราธิวาส : 
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โครงการปรับปรุงต�อเติม
สิ�งอํานวยความสะดวกภายในบ�าน

“สําหรับผู�พ�การ”

 • เปนบุตรของนางสาวนูรีฮัน กาเจ เกิดเมื่อ
๒๒ มีนาคม ๒๕๒๖ อายุ ๓๕ ป และนายเปาซี สือแม
มีพี่นอง ๓ คน เปนคนโต มีนองชาย ๑ คน ชื่อเด็กชาย
อับดลุ ฟาตาห  สอืแม อายุ ๑๐ ป โรงเรียนอัลเราะหมาน-
อนุสรณ บานเจาะไอรอง นองสาว ๑ คน ชื่อเด็กหญิง
นุรอีมาน สือแม อายุ ๕ ป 
 • การศกึษา เรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่๓ โรงเรยีน
อัลเราะหมานอนุสรณ บานเจาะไอรอง

สาเหตุที่ทําให�เกิดความพิการ
 เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ
๑๙.๐๐ น. ในหมูบานสาเลาะ หมูที่ ๖ ตําบลบองอ
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขณะรับประทานอาหาร
เยน็กบัครอบครวั ไดมคีนรายถบีประตแูละกราดยงิในบาน 
ทาํใหคนในบานถกูยงิดวยกนั ๓ คน โดยนายเปาซ ีสอืแม
ซึ่งเปนบิดา ถูกยิงเสียชีวิต สวนนางสาวนูรีฮัน กาเจ
ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส และเด็กหญิงบีสมี สือแม ถูกยิง
บาดเจ็บสาหัสและตอมาก็พิการเดินไมได สวนลูก
อีกคนหนึ่งโชคดีรอดจากการถูกยิง ในขณะน้ันนางสาว
นูรีฮัน กาเจ ไดตั้งทองอยูประมาณ ๒ เดือน

สภาพที่อยู�อาศัย
 ปจจุบันเด็กหญิงบีสมี สือแม ไดอาศัยอยู ๓๓๑/๓ 
หมูที่ ๘ ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 
สภาพบานเปนบานปูนชั้นเดียว ซึ่งกําลังตอเติมบานอยู 

 • เด็กหญิงบีสมี สือแม เกิด ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
อายุ ๑๓ ป ที่อยูปจจุบัน ๓๓๑/๓ หมูที่ ๘ ตําบลจวบ 
อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

ความเป�นมาของโครงการ 
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
ไดรับการประสานงานจากกาชาดจังหวัดนราธิวาสให
ออกแบบปรับปรุงตอเติมส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน
บานสาํหรับผูพกิาร ภายใตโครงการ “นายชางดชีวยนอง” 
ซึ่งมีบทบาทการใหความรวมมือทางดานการชาง ตั้งแต
สาํรวจพืน้ทีจ่รงิ ออกแบบ จดัทาํแบบ ประมาณราคาและ
ควบคุมการกอสราง

ประวัติส�วนตัว ผู�เข�าร�วมโครงการและได�รับผลกระทบ

เด็กหญิงบีสมี สือแม
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มัสยิดบานไอปาแย

บาน ด.ญ.บีสมี สือแม
สถานีรถไฟเจาะไอรอง

มัสยิดบานไอปาแย

บาน ด.ญ.บีสมี สือแม
สถานีรถไฟเจาะไอรอง

ทิศเหนือ

ทิศเหนือ

การประกอบอาชีพของมารดา
 มารดาทํางานลูกจาง ๔,๕๐๐ บาท ของอําเภอ
เจาะไอรอง และตัดเย็บเสื้อผาเสริม 

สภาพป�ญหาและความต�องการ
 • ดานการเงนิ เนื่องจากมารดาตองรบัภาระเลี้ยงดู
ลูกๆ คนเดียว 
 • ดานสิ่งของ ตองการผาออม และเบาะลม เพราะ
เด็กหญิงบีสมี สือแม ตองใชทุกวันในการดํารงชีวิต 
และตองการใหสรางที่อยูใหเสร็จสมบูรณ เพื่อจะไดให
เด็กหญิงบีสมี สือแม สะดวกในการดํารงชีวิต

ตําแหน�งที่ตั้งโครงการ

แสดงตําแหน�งที่ตั้งโครงการ
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พื้นที่ตอเติม

พื้นที่ตอเติม

แสดงตําแหน�งพื้นที่ต�อเติมอาคาร

แสดงพื้นที่ใช�สอยภายในอาคาร

แสดงบรรยากาศภายใน-นอกโครงการ

ภาพพื้นที่จริงก�อนการปรับปรุง
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หลักการทํางาน
 ๑.   ทําการสํารวจพื้นท่ี และสอบถามความตองการของผูอยูอาศัยโดยบูรณาการกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุยจงัหวดันราธวิาส เพือ่นาํเปนขอมลูไปทาํการออกแบบสิง่อาํนวยความสะดวกภายในบาน
สําหรับผูมีความบกพรอง
 ๒.   ทําการออกแบบพื้นที่ โดยไดตอเติมพื้นที่ใชสอย
    - ทางลาดผูพิการ สวนหนาบาน แตดวยสภาพพื้นที่ที่มี และการใชงานของผูมีความบกพรองไมไดใช
ทั้งหมด เนื่องจากเมื่อออกจากบานจะใชพาหนะจักรยานยนต ทางลาดผูพิการจึงไมไดทําสิ้นสุดไปสูพื้นที่สาธารณะ
   - พื้นที่พักผอนหนาบาน เพื่อสรางบรรยากาศและใหผูใชสอยสามารถออกสูภายนอกอาคาร และมีพื้นที่
พักผอน ไดอยูกับบริบทภายนอก เกิดสุขภาพจิตที่ดี
   - หองนอน  เนื่องจากหองเดิมที่มีอยูมีขนาดเล็กและ
ไมสามารถนํารถเข็นเขาใชงานได 
   - หองนํา้ เนือ่งจากเดมิเปนหองนํา้สาํหรบันัง่ยองและพื้นที่
ตางระดับ ไมสามารถพึ่งพาตนเองได จึงทําการตอเติมหองนํ้าใหม
ใหมีขนาดกวางขึ้นและสามารถนํารถเข็นเขาไปได 
   - เพิ่มท่ีนั่งสําหรับอาบนํ้าและเปนระดับเดียวกับรถเข็นให
สามารถอาบนํ้าไดดวยตนเอง
   - ลดระดับกอกนํ้าฝกบัว
   - กรณีประตูทางเขาหลัก และประตูเชื่อมระหวางโถง
และหองนอนผูมีความบกพรองเปนประตูบานเปด เนื่องจากเปน
ความตองการของผูอยูอาศัย สาเหตุเพราะบานหลังนี้อยูในพื้นที่
เกิดเหตุการณความไมสงบบอยครั้ง จึงตองการประตูบานเปดไม
ที่มีความแข็งแรง โดยทางผูออกแบบไดปรับระดับลูกบิดประตูใหอยู

แสดงบรรยากาศภายในห�องนํ้า
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ในระดับที่ผูนั่งรถเข็นสามารถเปดเองได
 ๓.  ทําการประมาณราคาคาสราง
 ๔.  ควบคมุการกอสราง เกิดอุปสรรคดานการเขา
พืน้ที ่เนือ่งจากบานหลงันีอ้ยูในพืน้ทีเ่กดิความไมสงบ 
จึงไดหาชางในพื้นที่ทําการกอสราง และขาดแคลน
ชางแรงงานฝมอื และการเขาใจแบบทาํใหผลงานทีไ่ด
เปนไปตามสภาพหนางานและบริบทที่เกิดขึ้น

ภาพภายหลังการปรับปรุง
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ก�อนการปรับปรุง

ภายหลังการปรับปรุง

พื้นที่ตอเติม

ภาพเปรียบเทียบก�อน-หลังการปรับปรุง

ภาพภายหลังการปรับปรุง
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 กรณี เด็กชายณาเบฬ เจะเตะ และเด็กหญิง
ณีฎาอิ์ เจะเตะ เปนเด็กพิการทางรางกายและ
สมอง (สมองฝอ) อาศัยอยูกับบิดา มารดา ซึ่งมี
ทีอ่ยูอาศยัทีช่าํรดุทรดุโทรม ทาํใหการดาํเนนิชวีติ
ประจาํวนัคอนขางลําบาก จงึไดจดัหางบประมาณ
เพื่อปรับปรุงซ อมแซมที่อยู อาศัยและจัดทํา
รานตัดผม เพื่อสงเสริมใหเกิดอาชีพและสราง
รายไดใหแกครอบครัวที่มีลูกพิการ
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บ�านเดิม

กําลังดําเนินการ

ดําเนินการแล�วเสร็จ

งานปรับสภาพแวดล�อม
ครอบครัว (ร�านตัดผม)
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เก�าอี้-สุขใจ

เวลาทานอาหาร (ในทานอนราบ) เมื่อตองการหยิบสิ่งใด

หรือไปหาใคร ก็เลือกทีจ่ะขยับรางกายโดยวิธีกลิ้งไปมา

ซ่ึงอาจเกดิจากบริบทสังคมไทยในชนบทท่ีสวนใหญจะทาํ

กจิกรรมกบัพื้น จากนั้นจงึมกีารพดูคยุ ปรกึษากนัระหวาง

สหวิชา (เชน สถาปนกิ นายชาง แพทย นกักายภาพบาํบดั 

ชางไม นักสังคมสงเคราะห) ในการพูดคุยถึงปญหา และ

ผลกระทบ เนื่องจากถาหากเด็กท่ีพกิารทางสมองไมไดทาํ

 เกาอี้สาํหรบัคนพกิาร หรอืเรยีกอกีชื่อวา “เกาอี้สุขใจ” 

เปนชื่อท่ีผูวาราชการจงัหวดันราธวิาส (นายสทิธชิยั ศกัดา)

ไดตั้งชื่อใหเด็กๆ เรียกเกาอี้ตัวนี้ เนือ่งจากเปนเกาอี้ที่

ทําใหเด็กๆ ไดรับความสุขใจ

 จดุเร่ิมตนของโครงการ เริ่มตนจากการท่ีสาํนกังาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสและกาชาด

จังหวัด เขาไปมีสวนรวมในการปรับสภาพแวดลอมบาน

ใหกับผูพิการทีม่ีฐานะยากจนและไดรับผลกระทบจาก

เหตกุารณไมสงบในพื้นที่ ๓ จงัหวดัชายแดนใต ใหสามารถ

ดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันได ซึ ่งจากการคลุกคลีกับ

ผู พิการหลายโครงการพบวา เด็กๆ ที่มีความพิการ

ไมชอบใช วีลแชร ชอบท่ีจะนอนบนพื้น และเกิดการสาํลกั

เก�าอี้-สุขใจ
 เกาอีส้าํหรับคนพิการ หรอืเรียกอีกชือ่วา “เกาอีส้ขุใจ” 

เปนชือ่ทีผู่วาราชการจังหวดันราธิวาส (นายสิทธชิยั ศกัดา)

ไดตั้งชื่อใหเด็กๆ เรียกเกาอี้ตัวนี้ เนื่องจากเปนเกาอี้ที่ทํา

ใหเด็กๆ ไดรับสุขใจ

 จดุเร่ิมตนของโครงการ เริม่ตนจากการท่ีสาํนกังาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กาชาดจังหวัด 

เขาไปมีสวนรวมในการปรับสภาพแวดลอมบานใหกับ

ผู พิการที่มาฐานะยากจนและไดรับผลกระทบจาก

เหตกุารณไมสงบในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนใตใหสามารถ

ดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันได ซึ่งจากการคลุกคลีผูพิการ

หลายโครงการ พบวาเด็กๆ ที่มีความพิการ ไมชอบใช

วีลแชร ชอบที่จะนอนบนพื้น และเกิดการสําลักใน

เวลาทานอาหาร (ในทานอนราบ) เมื่อตองการหยิบสิ่ง

ใดหรือไปหาใคร ก็เลือกที่ขยับรางกายโดยวิธีกลิ้งไปมา

ซึง่อาจเกดิจากบรบิทสงัคมไทยในชนบททีส่วนใหญจะทาํ

กจิกรรมกบัพืน้จากนัน้จงึมกีารพดูคยุ ปรกึษากนัระหวาง

สหวิชา (เชน สถาปนิก นายชาง แพทย นกักายภาพบําบดั 
ชางไม นักสังคมสงเคราะห) ในการพูดคุยถึงปญหา และ

ผลกระทบ เนื่องจากถาหากเด็กท่ีพิการทางสมองไมได
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กายภาพหรือไมไดฝกฝนทุกวัน เด็ก

อาจจะตองนอนไปตลอดชวีติเพราะ

เสนจะยึดและพัฒนาการทางดาน

กล ามเนื อ้ลดลงไปด วย ดังนั ้น

การทีเ่ราตองการชวยเด็กพิการ

ทีแ่ทจริง คือ การที่จะสอนใหเด็ก

สามารถมีสวนรวมในการใชชีวิต

อยูไดดวยตนเอง เชน เด็กสามารถ

รบัประทานอาหารเอง พยุงตัวอยูได 

 กลุมเปาหมาย คอื เด็กพกิารทางสมอง หรอืเรียกวา CP 

ยอมาจาก Cerebral Palsy หมายถงึ การพกิารทางสมอง 

ซึ่งเด็กจะมีการเคลื่อนไหวรางกายทีผิ่ดปกติ การขยับ

แขนขา ลําตัว ใบหนา ลิน้ รวมถึงการทรงตัวทีผ่ิดปกติ 

เด็กที่เปนโรคนี้มักมีปญหาในการควบคุมการทํางานของ

กลามเนื้อ ปญหาการพูดคุยและการกิน จึงเปนปญหา

หลักในดานการเคลื่อนไหว ความผิดปกตินี้ยังสงผลตอ

พัฒนาการหรือการทํางานดานอื่นๆ ของสมอง เกิดเปน

ปญหาหรือความพิการรวมในระบบอื่นๆ มากมาย

 เด็กซีพี อาจจําแนกโดยลักษณะการเคลื่อนไหวได 

๔ ประเภท คือ

 ๑. Spastic CP จะมีอาการกลามเนื้อเกร็งแนน

ไมสามารถหดตวัไดเหมอืนกลามเนื้อปกต ิมลีกัษณะแข็งทื่อ

 ๒. Ataxic CP กลามเนือ้จะยดืหดอยางไมเปนระบบ

ระเบียบ ทําใหไมสามารถควบคุมกลามเนื้อได หากเด็กมี

ความเกบ็กดทางอารมณ หรอืเมื่อเวลาตื่นเตน กลามเนื้อ

จะยิ่งผิดปกติมากขึ้น

 ๓. Athetoid CP มอีาการกลามเนือ้ไมประสานกนั

ทาํใหเด็กควบคุมสมดุลไมได ทําใหโซเซและหกลม

ไดงาย ประมาณ ๑ ใน ๔ ของเด็กที่เปนซีพี จะมีอาการ

เปน Atheloid CP

 ๔. Mixed CP เป นการผสมผสานลักษณะ

ทัง้สาม คือ เด็กคนเดียวอาจมีลักษณะทีก่ลาวมาแลว

โดยประมาณกนัวา ๑ ใน ๔ ของคนท่ีเปนซพี ีจะมีลกัษณะ

ของการผสมผสานประเภทนี้

 แนวความคดิในการออกแบบ งบประมาณตองไมแพง 

ใชวัสดุที่มีในทองถิ่น ดูแลรักษางาย 

 การทํางาน/สรางออกแบบเริ่มจากการศึกษา

หลักการรักษา แบ งเป นการรักษาด านกระดูก

และขอและการรักษาดานอื ่นๆ  โดยเกาอี ้สุขใจนี ้

จะเนนไปทางการปรับสรีระ ปองกันความผิดรูป

ของขอตางๆ สรางสมาธิเรียนรูการเคลื่อนไหวและ

การปรับสมดุลของรางกายไดดีขึ้น

 เนื ่องจากเกาอี ้นี ้สําหรับเด็กพิการที ่มีภาวะ

ชักเกร็ง จึงไมเหมือนเกาอี้ปกติ ตองมีความแข็งแรง

พอที่จะปองกันยามเด็กเกิดอาการเหยียดขา เกร็ง 

ซึ่งทําใหลมควํ่าได และยังตองคํานึงถึงการนั่งของเด็ก 

เนื่องจากเริ่มแรกเด็กจะไมสามารถนั่งไดอยางปกติ

เนื ่องจากเด็กที ่ผานมาเคยชินกับการนอนแนวราบ

ไมเคยชนิทีจ่ะนัง่นิง่ๆ เปนเวลานาน จะมกีารปฏเิสธ เชน

ดันเกาอี ้ เปนตน เกาอี้จึงตองมีขนาดพอดีกับรางกาย 

โดยการวัดขนาดรางกายผู ใชเกาอี ้ใหพอดี เพื ่อที ่

จะสามารถฝกพยุงสันหลัง ที่จะนั่งตั้งฉากกับพื้น 
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 วัสดุไม ยางพาราทีม่ีอยู  ในท องถิ ่นเป นวัสดุที ่

ผูออกแบบเลอืกใช และใหอาจารยชางไม จากศนูยพฒันา 

ฝมือแรงงานจังหวัดนราธิวาสทําตามแบบ ไดรับเงิน

สนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย จังหวัดนราธิวาส เพื่อทําใหเด็กพิการและ

ยากไรในโครงการ

 ผลการใชงาน เดก็ๆ  มพีฒันาการการนั่งดขีึ้น สามารถ

น่ัง - ฝกทานอาหารเองได และมพีฒันาการท่ีด ีทั้งทางดาน

อารมณ และรางกาย เด็กสามารถนั่งทานอาหารเองได

ไมสาํลกัอาหาร มสีมาธใินการนั่งทํากจิกรรม มกีารทรงตวั

ท่ีดีขึ้นนั้น ผลลพัธท้ังหมดนี้ลวนสรางกําลังใจใหผูปกครอง

ทีต่ องดูแลเด็กเหลานี ้ และพรอมทีจ่ะพัฒนาทักษะ

ดานอื่นๆ ไปดวยกัน เนื่องจากกําลังใจในการดูแลเด็ก

เหลานี้สําคัญมาก ผูปกครองตองมีความอดทนอยางสูง 

 ความสําคัญของชิ้นงานในการชวยเหลือสังคม 

จากการท่ีลงพื้นท่ีในชนบทพบวา ครอบครวัท่ีประสบปญหา

เหลานี้นั้นสวนใหญเปนครอบครวัท่ีมคีวามยากจน รายรับ

ทีไ่ดไมเพียงพอตอรายจาย คุณภาพชีวิตไมเปนไปตาม

มาตรฐาน การดแูลจงึเปนไปตามสภาพ และมคีวามเขาใจ

ทางการแพทยที่จะดูแลเด็กพิการไมถูกตอง เกาอี้สุขใจ

ตัวน้ีจงึเปนจดุเริ่มตนท่ีจะสามารถใหผูปกครองเร่ิมเปลี่ยน

ทัศนคติในการดูแลเด็กได 

ตัวอย�างเก�าอี้จากแหล�งต�างๆ ที่มีราคาสูง
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ตัวอย�างเก�าอี้จากแหล�งต�างๆ ที่มีราคาสูง
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การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
กรณีศึกษา : แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Sustainable Agro - tourism Development A Case Study of Bang Ra Mad Sub-district, 
Taling Chan District, Bangkok.

บทคัดย�อ
การศกึษาวจิยัเรือ่ง “การพฒันาการทองเทีย่วเชงิเกษตรกรรมอยางยัง่ยนื กรณศีกึษา : แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษาซึ่งอยูในแขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาถึงศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคของพื้นที่ศึกษาในการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ใหควบคู กับการดูแลรักษา
และคงไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซ่ึงจะเปนการชวยสรางรายไดใหกับคนในทองถิ่น
ดํารงไวซึ่งอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งยังเปนการชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ ลดปญหา
การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ชนบทไปเปนพื้นที่เมือง
คาํสาํคญั : การพฒันา, การทองเทีย่ว, การทองเทีย่วเชงิเกษตรกรรมอยางยัง่ยนื, การทองเทีย่วอยางยัง่ยนื, แขวงบางระมาด

Abstract
The study on a Sustainable Agro - tourism Development : A Case Study of Bang Ra Mad Sub-district, 
Taling Chan District, Bangkok, is an empirical research observing on economics, social features,
physical features, environment and patterns of agro-tourism management in the area of Bangramad, 
Talingchan. The research also mentions both potentials and obstacles of a sustainable development 
in this area in order to propose the guide for developing an agro-tourism alongside with persevering
sustainably for environment in this touristic areas.This study will help the locals earn from the
agro-tourism which enable them to preserve their careers in agriculture and environments including
reduce problems of rural-urban 
migrationsKeywords : Development, tourism, Sustainable Agro - tourism, Sustainable Tourism,
Bang Ra Mad Sub-district
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๑. บทนํา

๑.๑ ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชันอยู ในพื้นที่เขตตอเมือง 

(urban-rural fringe) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ที่ดินในพื้นที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตทามกลางการเปลี่ยนแปลง

พบวายงัคงมีชุมชนเกษตรหลายแหงยงัคงอยู และดาํเนนิกจิกรรม

ทางการเกษตรตอไปได ซึ่งหากมีการจัดการโดยใชตนทุนที่มีอยู

ในชุมชนคือการเกษตรกรรมมาพัฒนาตอยอดในรูปแบบของ 

“การทองเทีย่วเชงิเกษตรอยางยัง่ยนื” จะเปนการชวยรกัษาพืน้ที่

เกษตรกรรมในพื้นที่เขตตอเมืองใหยังคงอยูตอไป และยังเปน

การสรางรายไดใหแกชุมชนไดอีกทางหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่

จะตองศึกษาเพื่อหาศักยภาพ และอุปสรรคของพื้นที่ในการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน เพื่อใหได

มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

ใหควบคู กับการดูแลรักษาและคงไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอม

ของแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย

 เพ่ือศึกษาลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม ส่ิงแวดลอม 

และรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในพื้นที่

ศึกษาซึ่งอยูในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ในปจจุบัน เพื่อศึกษาศักยภาพ และอุปสรรคของพ้ืนที่ศึกษา

ในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืนและ

เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมใหควบคู

กับการดูแลรักษาและคงไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลง

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๑.๓ คําถามการวิจัย

 ในปจจุบันแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน มีการจัดการ

การพัฒนาการทองเทีย่วเชงิเกษตรอยางไร และมปีระเด็นใดบาง

ทีเ่ปนศกัยภาพ มปีระเดน็ใดบางท่ีเปนอปุสรรคของพืน้ทีศ่กึษาใน

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย

 ๑)  ขอบเขตด านพื้น ท่ีศึกษา ทําการศึกษาพื้นที่

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 ๒) ขอบเขตด านเนื้อหา ศึกษาแนวคิดป จจัยการ

ผลิตทางการเกษตร แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยว และ

การทองเที่ยวแบบยั่งยืน แนวคิดการทองเท่ียวเชิงเกษตร

แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

๑.๕ วิธีดําเนินการศึกษา

 ๑) รปูแบบการวจิยั เปนการวจิยัเชงิประจกัษ (Empirical

research) โดยศึกษาขอมูลทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

และศึกษารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นท่ี

ศึกษา เพื่อวิ เคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี

ทีเ่กีย่วของเพือ่หาศักยภาพและอปุสรรค และเสนอแนะแนวทาง

ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืนในพื้นที่

ศึกษา

 ๒) การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีลงพื้นที่เก็บขอมูล

โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแก เกษตรกร

ทีท่าํการเกษตรในพืน้ทีศึ่กษา จาํนวน ๑๐ ราย และกลุมนกัทองเท่ียว

จาํนวน ๑๙๖ ราย การสมัภาษณนกัวชิาการเกษตรจากสาํนกังาน 

เขตตลิ่งชัน และคุณชวน ชูจันทร ประธานประชาคมตลาดนํ้า

คลองลัดมะยม การลงพื้นที่สํารวจภาคสนามและการทบทวน

เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ

 ๓) การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลจะไดจากขอมูล

เอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณ การลงพ้ืนทีสํ่ารวจภาคสนาม

โดยนาํมาวเิคราะหและประเมนิผลเพือ่ใหทราบถงึประเดน็ทีเ่ปน

ศกัยภาพและประเดน็อปุสรรคทีจ่ะตองทาํการปรบัปรงุแกไข

๒. การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง

๒.๑  แนวคิดปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 ปจจัยการผลิตทางการเกษตร หมายถึง สิ่งที่มีความ

จาํเปนพืน้ฐานทีเ่กษตรกรตองนาํมาใชในการผลิตหรอืนาํมาเปน

สวนประกอบในการผลิตทางดานเกษตรกรรม เพื่อใหเกิดมูลคา

เพิม่ ตอบสนองความตองการของตลาด และผูบรโิภค โดยมปีจจัย

ตางๆ ไดแก ทนุ คอื เงนิ เครือ่งมอื และอปุกรณตางๆ เปนปจจยัทีม่ี

ผลตอการคงอยูของเกษตร ทีจ่าํเปนตองใชเพ่ือแลกเปลีย่นปจจัย

ในการดํารงชวีติและเปนทนุในการประกอบอาชพี ในยคุปจจุบัน 

แรงงาน คือ การใชแรงงานเกษตรกร แรงงานทีส่ามารถใชใหเปน

ประโยชนตอการผลิต ตลาด คอื การนาํผลิตภณัฑจากผูผลติไปสู

ผูบรโิภค และทีด่นิ ซึง่การเปลีย่นแปลงกายภาพทีเ่กิดขึน้กับท่ีดิน 

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน กรณีศึกษา : แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
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โดยมตีวัแปรยอย คอื สภาวะของทีด่นิเกษตรกรรม เชน การถอืครอง

การเปนเจาของหรือผูเชาที่ดิน การใชที่ดิน และการบํารุงรักษา

ที่ดิน ซึ่งเหลานี้จะแสดงใหเห็นถึงการคงอยูของเกษตรกรรม

๒.๒  การพัฒนาการทองเที่ยวและการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การพัฒนา

การทองเที่ยวที่มุงเนนในดานของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และสิง่แวดลอมควบคูกนัไป รวมถึงการใหชมุชนในทองถิน่เขามา

มสีวนรวม และไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกจิจากการทองเทีย่ว

อยางเสมอภาคและเทาเทยีมกนั ซึง่จากการศกึษาถงึความหมาย 

องคประกอบ หลักการ และแนวทางการจัดการการทองเที่ยว

แบบยั่งยืน สามารถสรุปไดวา กิจกรรมการทองเที่ยวจะสามารถ

ดํารงอยูได ตองมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอยางสมํ่าเสมอ

โดยทรัพยากรการทองเท่ียวยังคงรักษาความดึงดูดใจไวได

ไมเสื่อมคลาย กิจการมีกําไร มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให

บริการอยูเสมอ ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอมท้ังทางธรรมชาติ 

สงัคม และวฒันธรรม จะตองไมมหีรอืมนีอยท่ีสดุ และหากพจิารณา

ในบรบิทของการทองเท่ียวเชงิเกษตรอยางยัง่ยนื จะเปนเรือ่งของ

การจัดการทรัพยากรเกษตรที่มีเปาหมายใหการใชทรัพยากร

เกษตรใหเปนไปอยางคุมคา และมีประสทิธภิาพสงูสดุ เพือ่รกัษา

ทรพัยากรเกษตรใหคงอยูอยางยัง่ยนื และเพ่ือปองกนัผลกระทบ

ตางๆ ที่จะเกิดกับทรัพยากรเกษตรทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม

๒.๓ แนวคิดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 การทองเทีย่วเชงิเกษตร (Agro tourism) คอื การเดินทาง

ทองเที่ยวไปยังพ้ืนที่ เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร

สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตว และสัตวเลี้ยง เพื่อใหนักทองเที่ยว

ไดมีโอกาสเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร สิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน ไดชื่นชมความสวยงาม

ไดรบัความเพลดิเพลนิและการพกัผอน ไดความรู ไดประสบการณใหม

บนพืน้ฐานความรบัผดิชอบ มจีติสาํนึกตอการรกัษาสภาพแวดลอม 

และในแงของเกษตรกร การทองเท่ียวเชิงเกษตรเปนการนํา

ทรัพยากรการเกษตรและวัฒนธรรมเกษตรมาเปนทรัพยากร

การทองเที่ยว โดยไมเพียงแตการสรางความพึงพอใจใหแก

นักทองเที่ยว แตยังมุงมั่นพัฒนาความเปนอยูของชุมชนชนบท

ในดานรายไดที่ควบคูไปกับการกอใหเกิดการอนุรักษทรัพยากร

การเกษตร 

๒.๔ แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 

 คือ การเปดโอกาสใหกลุมประชาชนผูมีสวนเก่ียวของ

ไดรับโอกาสและใชโอกาสเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ 

กําหนดทิศทางการพัฒนา การรับรู การแสดงความคิดเห็น และ

มีสวนรวมในการตัดสินใจของรัฐ ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุด

กระบวนการซึ่งกระทําอยูบนหลักของความรูสึกรับผิดชอบและ

ความเปนเจาของ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค

ที่วางไว ซึ่งระดับการมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงได

เปน ๓ ระดับใหญๆ คือ การมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร

และการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกเจาหนาที่เพียงอยางเดียว

การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือเพื่อ

ไปประกอบการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น ตัดสินใจอยางเต็มที่ ซึ่งเปนรูปแบบที่ประชาชน

มีสวนรวมอยางเต็มตัว

๓. พื้นที่ศึกษา

 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่

ทั้งหมด ๙.๓๓๗ ตารางกิโลเมตร คิดเปน ๕,๘๓๕.๖๒๕ ไร

โดยมีพื้นที่การเกษตร ๑๗๒๘.๕ ไร   ตามผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน

ถูกกําหนดใหมีการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรม ก.๒-๔ และ ก.๒-๕ สีขาวมกีรอบและเสนทแยงสเีขยีว

มีวัตถุประสงคเพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่

ชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่เปนที่ราบลุม เต็มไปดวยคูคลอง

สายหลัก และคลองลัด มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทํา

เกษตรกรรม ปจจบุนั แขวงบางระมาดมเีกษตรกร จาํนวน ๑๑๖ ราย

สวนใหญยังคงทําเกษตรกรรมเปนแบบยกรองสวน ปลูกพืช 

ผักสวนครัว เครื่องตมยํา เชน ตะไคร โหระพา ขิง ขา มะกรูด 

มะนาว ผลไม ไมดอกไมประดับเพื่อตัดดอกขาย และการ

ปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล แหลงทองเที่ยวในปจจุบันของ

แขวงบางระมาด และพื้นที่ใกลเคียงในเขตตลิ่งชันมีสถานที่

ท องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต
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รูปที่ ๑ ขอบเขตพื้นที่ศึกษา (แขวงบางระมาด)

รูปที่ ๒ การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท และเกษตรกรรม ก.๒-๔ และ ก.๒-๕

ความเปนอยู และสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหง

เชน ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ตลาดนํ้าวัดจําปา

ตลาดนํา้คลองลดัมะยม ตลาดนํา้วดัสะพาน สวนกลวยไมลงุนยิม 

แขวงบางเชือกหนัง
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รูปที่ ๓ แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินแขวงบางระมาด

พ.ศ.๒๕๕๒

รูปที่ ๔ แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินแขวงบางระมาด

พ.ศ.๒๕๕๘

๔. ผลการศึกษา

๔.๑ ศักยภาพและอุปสรรคในเรื่องปจจัยการคงอยูของพื้นที่

เกษตรกรรม 

 ศกัยภาพ : มใีนแงของปจจยัการคงอยูของพืน้ทีเ่กษตรกรรม

ดานที่ดิน โดยมีในเรื่องของทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ โดย

กฎกระทรวงใหใชบงัคบัผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ 

กาํหนดใหพืน้ทีบ่รเิวณแขวงบางระมาดเปนการใชประโยชนท่ีดิน

ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ก.๒-๔ และ ก.๒-๕

(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) มีวัตถุประสงคเพื่อ

การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพ้ืนทีช่นบทและเกษตรกรรม 

ซึ่งเปนปจจัยที่ชวยเกื้อหนุนใหพื้นที่เกษตรกรรมในแขวงบาง

ระมาดยังคงอยู ตอมาคือ ปจจัยการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม

ดานทนุและรายได โดยเกษตรกรมรีายไดเพยีงพอตอการดํารงชพี 

และสุดทายคือปจจัยการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรมดานตลาด 

โดยเกษตรกรมีตลาดที่จะรองรับสินคาทางการเกษตร

 อุปสรรค : มีในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในการถือครองพื้นที่

เกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตร

ซึง่อาจสงผลตอความไมแนนอนในการคงอยูของพืน้ทีเ่กษตรกรรม

๔.๒ ศักยภาพและขอจํากัดในการจัดการการทองเที่ยว

เชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

 ศักยภาพ : มีในแงของความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 

โดยเกษตรกรรู ข อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

เกษตรกรรมจากการไปศึกษาดูงาน และจากการเขารวม

ประชุมตางๆ ตอมาเปนในแงของศักยภาพในดานทรัพยากร

การทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีความโดดเดนในเรื่องของพืชพันธุ

(สวนครวัเครือ่งตมยาํ) มศัีกยภาพในเรือ่งของทรพัยากรดนิและนํา้

โดยมีความอุดมสมบูรณและเพียงพอตอการทําเกษตรกรรม

มีศักยภาพในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรการเกษตร 

โดยภาครัฐไดใหการดูแล ตรวจสอบคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 

มีการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรีย ลดการ

ใชสารเคมี และยังมีศักยภาพของทรัพยากรที่ชวยดึงดูดการ

ทองเที่ยว โดยพื้นที่ยังคงความเปนธรรมชาติ มีสภาพแวดลอม

ทีดี่ มวีถิชีวีติเกษตรกรรมใหนกัทองเทีย่วไดมาสัมผัส มศีกัยภาพใน
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ดานนักทองเที่ยว โดยเปนนักทองเที่ยวมีความสนใจในเรื่องของ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร มีความรับผิดชอบตอการอนุรักษ

ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม และมีศักยภาพในเรื่อง

ของทัศนคติของผู มีสวนเกี่ยวของในดานการทองเที่ยวเชิง

เกษตรกรรมอยางยั่งยืน ทั้งเจาหนาที่รัฐ เกษตรกร นักทองเที่ยว 

โดยมทีศันคตทิีด่แีละเหน็ความสาํคญัของการพฒันาการทองเทีย่ว

เชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

 อปุสรรค : ในแงของรปูแบบการจดัการทองเทีย่วเชงิเกษตร

โดยกิจกรรมการทองเที่ยวยังไมตรงกับความตองการของ

นักทองเที่ยว และสุดทายคืออุปสรรคในการจัดการทรัพยากร

เพือ่รองรบัการทองเทีย่ว ยงัมส่ิีงทีค่วรปรบัปรงุอยางปายใหความรู 

การประชาสัมพันธ สิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองนํ้า 

รูปที่ ๕ การยกรองสวนปลูกผักสวนครัว
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ความพรอมของทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่จะชวยใน

การดึงดูดนกัทองเทีย่ว ทศันคติทีเ่กษตรกรและผูมสีวนเก่ียวของ

มีตอความสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยาง

ยั่งยืน รวมถึงการมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับประชาชน

๕. ข�อเสนอแนะ

๕.๑  ดานการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม 

 ควรผลักดันกฎหมายใหเอื้อตอการรวมตัวในรูปของ

ชุมชนหรือกลุมเกษตรกร ภาครัฐควรใหความรูแกเกษตรกรและ

คนในชุมชนในดานกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของตนเอง ควรมี

การเพิ่มเติมมาตรการทางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เชน มาตรการโอนสิทธกิารพัฒนา (Transfer of Development 

Right หรือ TDR)

๔.๓ ศักยภาพดานการมีสวนรวมของประชาชน

 ศกัยภาพ : มใีนแงของการสงเสริมการทองเท่ียวเชงิเกษตร

อยางยัง่ยนื และการประสานงาน โดยภาครัฐไดเห็นถึงความสําคัญ

ของการทําเกษตรกรรมในพื้นท่ีและใหความสําคัญในเรื่องของ

ความยั่งยืน มีการจัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจําแขวงบางระมาด เพื่อเปนจุดบริการเกษตรกร

เกี่ยวกับเร่ืองของการเกษตร และตัวเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอ

การมีสวนรวมของประชาชน พรอมที่จะใหความรวมมือกับ

รัฐในการรวมกันดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับเกษตรกรรมและ

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

 

 กลาวโดยสรปุ คอื แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั ในปจจบุนั

ยังไมมีการจัดการการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางเปน

แบบแผน แตทั้งนี้มีศักยภาพอยางมากในเรื่องของทําเลที่ต้ัง 

รูปที่ ๖ การประชุมเกษตรกรศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
          การเกษตรประจําแขวงบางระมาด

วารสาร ฉบับที่ ๕๑ / ป ๒๕๖๑

45



๕.๒ ดานการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยางยั่งยืน

 ควรพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว เสนทาง กิจกรรมใหมี

ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว

มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอยาง

ตอเนือ่ง มกีารประชาสมัพนัธกจิกรรมการทองเทีย่วเชงิเกษตรกรรม

อยางทัว่ถงึ มีการสนับสนนุและประชาสมัพนัธสิง่ท่ีเปนเอกลกัษณ

ของพื้นที่ใหเปนที่รู จัก มีการพัฒนาการใหบริการของแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมของชุมชนใหมีมาตรฐาน

๕.๓ ดานการมีสวนรวมของประชาชน 

 ภาครัฐควรทําความเขาใจกับเกษตรกรในเรื่องของ

การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมรวมถึงชี้ใหเห็นถึง

ประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับ สนับสนุนและใหความชวยเหลือ

ในเรื่องชองทางการตลาด ดานเทคนิค ควรมีการจัดตั้งกลุม

องคกรเพื่อการทองเที่ยวภายในชุมชน
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