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บทคัดย่อ 
งานวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่เสนอแนวทางการแบ่งเขตพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตเิพือ่ออกแบบสิง่อ�านวยความ

สะดวกเพื่อคนทั้งมวล โดยประยุกต์แนวคิดช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ ที่เน้นจ�าแนกพื้นที่ตามประสบการณ์ 

ที่นักท่องเที่ยวควรได้รับ ผสานการออกแบบเพื่อคนท้ังมวลให้คนทุกกลุ่มใช้พื้นที่ได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 

สรุปตัวบ่งชี้การจ�าแนกเขตช่วงชั้นโอกาสทางนันทนาการ ใช้แบบสอบถามผู้สูงอายุ 341 คน คนพิการ 71 คน และ

ใช้แบบส�ารวจอุทยานแห่งชาติ 22 แห่ง เพื่อสรุปสถานการณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ 

สรปุแนวทางการออกแบบและตรวจทานโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ8 ท่าน ผลการวจิยั เสนอการแบ่งเขตพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติ

ส�าหรบัออกแบบสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่คนทัง้มวลตามประสบการณ์ทีค่วรได้รบัและระดบัการพฒันา เป็น 3 ระดบั 

คือ 1. ระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติ จ�ากัดการเข้าถึงและปริมาณผู้ใช้งาน ไม่มี

การจดัสิง่อ�านวยความสะดวก 2. ระดบัการออกแบบในพืน้ทีธ่รรมชาตกิึง่พฒันา สามารถจดัสิง่อ�านวยความสะดวกได้

ตามความจ�าเป็น เน้นกลมกลืนกับธรรมชาติ 3. ระดับการออกแบบในพื้นที่ที่มีการพัฒนา ให้เน้นอ�านวยความสะดวก

แก่คนทุกกลุ่มให้ปลอดภัยและเท่าเทียมแต่กลมกลืนกับธรรมชาติ 

ABSTRACT
This research aims to present management and design guidelines in national park for all 

by applying the concept of Recreation Opportunity Spectrum (ROS) that emphasize categorizing 

areas which traveler gain valuable experiences when they visit to recreation areas. In addition, these 

guidelines combine the concepts of Universal Design: UD with process of study and content analysis. 

This research applies and develops criteria for indicator the concept of Recreation Opportunity 

Spectrum (ROS) also use survey form in 12 National Parks in order to summary the current situation 

of facilities provided for persons with disabilities and the elderly in National Parks. The design 

guideline conclusion reviewed by 8 peers. As the results, the researcher found suggestion of 
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Recreation Opportunity Spectrum (ROS) which classify by experience of user and level of 

development at 3 levels as follows: 1. Design for primitive areas- the area is limited to access and 

do not allow develop all facilities. 2. Design for intermediate natural areas- the area is allowed to 

develop facilities (if necessary) 3. Design for development areas- the area is allowed to harmony 

develop with nature, convenience and accessibility for all. 

ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล สิ่งอ�านวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติ 

Keywords: Universal Design, National Park Facilities, Design Guideline

1. ที่มาและความส�าคัญ
จากกระแสตลาดการท่องเทีย่วกลุม่คนพกิารและผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั ดงัจะเหน็ได้จาก 

ผลการศึกษาเรื่อง Accessibility Market and Stakeholder Analysis (University of Survey, 2549) วิเคราะห์

ตลาดการท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการพบว่า ตลาดท่องเที่ยวของคนกลุ่มนี้และครอบครัวมีจ�านวน 134-267.9 

ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ 83-166 พันล้านยูโร หรือ 3,910-7,820 พันล้านบาท และในประเทศไทย

และระดับนานาชาติ มีการออกข้อก�าหนดต่างๆ ที่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุ ท�าให้สังคมเริ่มตื่นตัวในการออกแบบ

เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท�าให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้งานพื้นที่ได้ แต่ในอุทยาน

แห่งชาติพบการด�าเนินการไม่มากนัก

จากสถิติ 5 ปีย้อนหลัง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559) ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่า มีนัก

ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปีละไม่ต�่ากว่า 10 ล้านคน แต่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาตินั้นกลับพบการจัดสิ่ง

อ�านวยความสะดวกส�าหรับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่พบน้อยมาก ท�าให้เข้าถึงไม่ได้ ไม่สะดวก และไม่ปลอดภัย ซึ่ง

การท่องเทีย่วอทุยานแห่งชาตนิบัว่าเป็นการพกัผ่อนและสร้างประสบการณ์ชวีติทีไ่ด้รบัความนยิมจากคนทกุกลุม่ ท่ีหาก

สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ จะลดความไม่เท่าเทยีม สร้างสุขภาวะทีด่ ีให้แก่คนพกิารและ

ผู้สูงอายุได้ด้วย

อุทยานแห่งชาติในตา่งประเทศ ตระหนักถงึการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลอย่างยิ่ง ในสหราช

อาณาจักร (UK Association of National Park Authorities, 2011) ได้จัดให้อุทยานแห่งชาติ 15 แห่ง เป็นพื้นที่ที่

คนท้ังมวลสามารถเข้าถึงได้ สอดคล้องกับนโยบายการจัดการระบบอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ของสหรัฐอเมริกา 

(National Park Service, 2006) ระบวุ่า ข้อ 19.1.3 การเข้าถงึของคนพกิาร ต้องมสีาธารณปูการ การบรกิาร ทีส่ามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แก่คนทั้งมวล จากความส�าคัญของอุทยานแห่งชาติที่ต้องรองรับการเข้าถึงของคนทั้งมวล

ท�าให้ประเทศไทยต้องก�าหนดนโยบายหรอืส่งเสรมิการใช้นโยบายทีมี่อย่างเป็นรปูธรรมเพือ่ก้าวสูค่วามเป็นอทุยานแห่ง

ชาติในระดับสากล

แม้ว่าการท่องเทีย่วถอืเป็นรายได้หลกัของประเทศ เกดิประโยชน์ในแง่เศรษฐกจิและสงัคม แต่ในมมุกลบักนั

หากขาดการจัดการและออกแบบที่เหมาะสมย่อมเกิดผลกระทบทางลบต่อธรรมชาติ โดยเฉพาะการปรับส่ิงอ�านวย

ความสะดวกส�าหรบัคนทัง้มวลทีต้่องมกีารก่อสร้าง ซึง่บางกรณอีาจท�าลายธรรมชาตเิกดิผลเสยีต่อระบบนเิวศอทุยาน

แห่งชาต ิซึง่การออกแบบเพือ่การอนรุกัษ์ทางธรรมชาต ิสามารถใช้แนวคดิช่วงชัน้โอกาสด้านนนัทนาการ (Recreation 

Opportunity Spectrum: ROS) (นภวรรณและคณะ, 2541) ซ่ึงเป็นแนวทางจดัการและแบ่งเขตพืน้ทีเ่พือ่เปิดโอกาส
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ให้ผูม้าเยอืนได้ท�ากจิกรรมและได้ประสบการณ์ทีต่่างกนั โดยพจิารณาความหลากหลายในลกัษณะเฉพาะทางกายภาพ 

สังคม และการจัดการแหล่งนันทนาการ แต่การแบ่งช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการมีความกว้างและเน้นการแบ่งเขต

เพือ่อนรุกัษ์ธรรมชาติ ยังไม่เน้นการออกแบบเพือ่คนทัง้มวล ซึง่การออกแบบดงักล่าวมักจะส่งผลต่อระบบนเิวศ อกีทัง้

พ้ืนทีธ่รรมชาตบิางระดับเป็นเขตทีไ่ม่สามารถพฒันาได้ ซึง่เป็นข้อจ�ากดัทีต้่องก�าหนดระดบัการพฒันาการจัดส่ิงอ�านวย

ความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลที่เหมาะสม

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแนวทางการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติส�าหรับ

ออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือคนทั้งมวล โดยประยุกต์แนวคิดการก�าหนดกลุ่มช้ันของแหล่งท่องเที่ยวตามช่วง

ชัน้ของโอกาสทางด้านนนัทนาการ (Recreation Opportunity Spectrum: ROS) ผสานกบัแนวคิดการออกแบบเพือ่

คนทั้งมวล (Universal Design: UD) และ 2) เพื่อก�าหนดแนวทางการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล

ในอุทยานแห่งชาติ

2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 การสร้างแนวทางการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติส�าหรับการออกแบบสิ่งอ�านวย

ความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด ROS ผสานกับแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล โดยการ

ทบทวนวรรณกรรม เช่น แนวคิดการก�าหนดกลุ่มชั้นของแหล่งท่องเที่ยวตามช่วงชั้นของโอกาสทางด้านนันทนาการ 

(Recreation Opportunity Spectrum: ROS) แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design: UD) ข้อมูล

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากนั้นประยุกต์ พัฒนาเกณฑ์ ในการก�าหนดความ

เข้มข้นด้านความสามารถในการจัดปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ�านวยความสะดวกเพื่อคนท้ังมวลในเขตพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ ตรวจทานความถูกต้องของเกณฑ์ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิโดยก�าหนดรายช่ือด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเรียกช่ือ 

(Snowball Sampling) จ�านวน 8 ท่าน (ด้านอุทยานแห่งชาติ 3 ท่าน / ด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 5 ท่าน) 

น�ามาสรุปแนวทางการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

2.2 การก�าหนดแนวทางและรายละเอียดการออกแบบส่ิงอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลที่สอดคล้อง

กบัเขตการจดัการเพือ่การออกแบบสิง่อ�านวยความสะดวกตามหลกัการของ ROS โดยศกึษาข้อมลูทตุยิภมูทิีเ่กีย่วข้อง 

แล้วก�าหนดกลุม่ประชากร โดยเน้นกลุม่ทีม่ข้ีอจ�ากดั คอื ผู้สูงอาย ุคนพกิาร จากนัน้ก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตร

ของ Taro Yamane (1967) จากจ�านวนผูส้งูอายแุละคนพกิารท่ัวประเทศได้กลุ่มตวัอย่าง 400 คน ทีร่ะดบัความคลาด

เคลื่อน 5% แบ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน ออกเป็น 2 ส่วน จากคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศรวม 12 ล้านคน 

แบ่งเป็น คนพิการ 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

400 คน คิดตามสัดส่วนได้เป็น 68 คน ผู้สูงอายุ 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 83.33 คน ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่ง

เมือ่เทยีบกบักลุม่ตวัอย่างทีต้่องการ 400 คน คดิตามสดัส่วนได้เป็น 336 คน จากนัน้จดัท�าแบบสอบถามความต้องการ

ด้านกิจกรรม พฤติกรรม สิ่งอ�านวยความสะดวก และ อุปสรรคในการเข้าถึงอุทยานแห่งชาติ และทดสอบความเที่ยง

ตรงของเครือ่งมอื (Pilot Test) 30 ชดุ ปรบัแก้และจดัท�าท�าแบบสอบถาม 412 ชุด จากนัน้น�าไปวเิคราะห์และแปรผล

โดยใช้สถิติอย่างง่าย

2.3 ส�ารวจอุทยานแห่งชาติ ด้านการจัดเตรียมส่ิงอ�านวยความสะดวกและจัดปรับสภาพแวดล้อมเพื่อคน

ทั้งมวล โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง แล้วก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อส�ารวจพื้นที่ (Site Survey) ใช้วิธีการสุ่ม 

ด้วยวิธีคือ หากจ�านวนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในหลักร้อย คิดร้อยละ 15-30 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นจ�านวนอุทยาน
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วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

แห่งชาติในประเทศไทย จ�านวน 108 แห่ง รวมกับอุทยานแห่งชาติที่เตรียมการประกาศจัดตั้ง จ�านวน 40 แห่ง (ส�านัก
อทุยานแห่งชาต.ิ 2554) ได้กลุม่ตวัอย่าง 22 แห่ง ด�าเนนิการสร้างแบบส�ารวจ โดยปรบัปรงุจากแบบส�ารวจการประกวด
อาคารและสถานทีท่ีเ่หมาะกบัคนทัง้มวล(คณะกรรมการตรวจตดิตามการจดัสิง่อานวยความสะดวกและคดัเลอืกสถาน
ทีด่เีด่นทีเ่อือ้ต่อคนพกิาร. 2554) ส�ารวจสิง่อ�านวยความสะดวกตามมตคิณะรฐัมนตรลีงวนัที ่19/5/2552 ได้แก่ ทีจ่อด
รถ ทางลาด ห้องน�้า ป้ายสัญลักษณ์ และจุดบริการข้อมูล น�าผลการส�ารวจมาวิเคราะห์และแปรผลโดยใช้สถิติอย่าง
ง่ายและการอภิปรายผลแบบอรรถาธิบาย

2.4 จัดท�าแนวทางและรายละเอียดการออกแบบส่ิงอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ 
โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการออกแบบที่เหมาะกับคนทั้งมวลในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ แล้วสรุปราย
สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนท้ังมวล โดยคิดจากสิ่งที่จ�าเป็นมากที่สุดไปน้อยท่ีสุด และจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อ
จ�าแนกลงใน ช่วงระดับความเข้มข้นในการจัดปรับสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวลตามแนวคิดการก�าหนดกลุ่มช้ันของ
แหล่งท่องเที่ยวตามช่วงชั้นของโอกาสทางด้านนันทนาการ (ROS with UD) ตามความจ�าเป็นและระดับการพัฒนาได้ 
น�าไปขอข้อคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ 8 ท่าน(ผูเ้ชีย่วชาญด้านอทุยานแห่งชาต ิ3 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบเพือ่คน
ทั้งมวล 5 ท่าน) เพื่อตรวจทานความถูกต้อง จากนั้นสรุปแนวทางการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ประชากร โดยเน้นกลุ่มที่มีข้ อจ ากัด คือ ผู้สูงอายุ คนพิการ จากนั้นก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม สูตรของ Taro Yamane 
(1967) จากจ านวนผู้สูงอายุและคนพิการทั่วประเทศได้กลุ่มตัวอย่าง  400 คน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 400 คน ออกเป็น 2 ส่วน จากคนพิการและผู้สูงอายุท่ัวประเทศรวม 12 ล้านคน แบ่งเป็น คนพิการ 2 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 16.67 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 400 คน คิดตามสัดส่วนได้เป็น 68 คน 
ผู้สูงอายุ 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 83.33 คน ของประชากรทัง้ประเทศ ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 400 คน คิด
ตามสัดส่วนได้เป็น 336 คน จากนั้นจัดท าแบบสอบถามความต้องการด้านกิจกรรม พฤติกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก และ 
อุปสรรคในการเข้าถึงอุทยานแห่งชาติ และทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (pilot test) 30 ชุด ปรับแก้และจัดท าท า
แบบสอบถาม 412 ชุด จากนั้นน าไปวิเคราะห์และแปรผลโดยใช้สถิติอย่างง่าย 

2.3 ส ารวจอุทยานแห่งชาติ ด้านการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกและจัดปรับสภาพแวดล้อมเพื่อคนท้ังมวล  โดย
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อส ารวจ พื้นที่ (Site Survey) ใช้วิธีการสุ่ม ด้วยวิธีคือ หาก
จ านวนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในหลักร้อย คิดร้อยละ 15-30 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นจ านวนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 
จ านวน 108 แห่ง รวมกับอุทยานแห่งชาติที่เตรียมการประกาศจัดตั้ง จ านวน 40 แห่ง (ส านักอุทยานแห่งชาติ. 2554) ได้กลุ่ม
ตัวอยา่ง 22 แห่ง ด าเนินการสร้างแบบส ารวจ โดยปรับปรุงจากแบบส ารวจการประกวดอาคารและสถานท่ีที่เหมาะกับคนทั้ง
มวล(คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและคัดเลือกสถานท่ีดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ . 2554) ส ารวจสิ่ง
อ านวยความสะดวก ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 19/5/2552 ได้แก่ ที่จอดรถ ทางลาด ห้องน้ า  ป้ายสัญลักษณ์ และจุด
บริการข้อมูล น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์และแปรผลโดยใช้สถิติอย่างง่ายและการอภิปรายผลแบบอรรถาธิบาย 

2.4 จัดท าแนวทางและรายละเอียดการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อค นท้ังมวลในอุทยานแห่งชาติ  โดยการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ย วกับการออกแบบที่เหมาะกับคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  แล้วสรุปรายสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนท้ังมวล โดยคิดจากสิ่งท่ีจ าเป็นมากที่สุดไป น้อยที่สุด และจัดล าดับความส าคัญเพื่อจ าแนกลงใน ช่วงระดับ
ความเข้มข้นในการจัดปรับสภาพแวดล้อมเพื่อคนท้ังมวลตามแนวคิดการก าหนดก ลุ่มชั้นของแหล่งท่องเที่ยวตามช่วงช้ันของ
โอกาสทางด้านนันทนาการ (ROS with UD) ตามความจ าเป็นและระดับการพัฒนาได้ น าไป ขอข้อคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ  8 
ท่าน(ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานแห่งชาติ 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 5 ท่าน) เพื่อตรวจทานความ
ถูกต้อง จากนั้นสรุปแนวทางการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

 

 
ภาพที ่1 แผนผังการเช่ือมโยงระเบียบวิธีวิจัย 

 
3. ผลจากแบบสอบถามผู้สูงอายุและคนพิการ และ แบบส ารวจกายภาพพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 

จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 412 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ 341 คน คนพิการ 71 คน พบว่า ผู้สูงอายุท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 78.59 คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี และร้อยละ 12.90 มีอายุระหว่าง 70-79 ปี ซึ่งส่วน
ใหญ่มีสุขภาพดี ช่วยเหลือตัวเองและท าประโยชน์แก่สังคมได้ อาจมีบางครั้ง ต้องมีผู้ช่วยเหลือ บ้าง ส่วนกลุ่มคนพิการ พบว่า  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.80 มีอายุอยู่ในช่วง 30-40 ปี และร้อยละ 7.04 เป็นคนพิการสูงอายุ ซึ่งนับเป็นกลุ่มที่เริ่มมีข้อจ ากัดสูงขึ้น

  

สรุปแนวทางการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ส าหรับการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล 

 

ROS 

UD 

ประยุกต์ พัฒนาเกณฑ์ 

ตรวจทานความถูกต้องของเกณฑ์ 

ตรวจทานความถูกต้องของเกณฑ์ 

สรุปแนวทางการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิ

ส ารวจความต้องการด้วยแบบสอบถาม 

ส ารวจพื้นที่ด้วยแบบส ารวจ 
 

สรุปรายสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

จัดล าดับความส าคัญ 

จ าแนกระดับการพัฒนาตามแนว
ทางการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่  

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ภำพที่ 1 แผนผังการเชื่อมโยงระเบียบวิธีวิจัย

3. ผลจำกแบบสอบถำมผู้สูงอำยุและคนพิกำร และ แบบส�ำรวจกำยภำพพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ
จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 412 คน แบ่งเป็นผูส้งูอาย ุ341 คน คนพิการ 71 คน พบว่า ผูส้งูอายทุีต่อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 78.59 คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี และร้อยละ 12.90 มีอายุระหว่าง 70-79 ปี ซึ่ง

ส่วนใหญ่มีสุขภาพดี ช่วยเหลือตัวเองและท�าประโยชน์แก่สังคมได้ อาจมีบางครั้งต้องมีผู้ช่วยเหลือบ้าง ส่วนกลุ่ม

คนพิการ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.80 มีอายุอยู่ในช่วง 30-40 ปี และร้อยละ 7.04 เป็นคนพิการสูงอายุ ซึ่งนับ

เป็นกลุ่มที่เริ่มมีข้อจ�ากัดสูงขึ้นกว่ากลุ่มคนพิการทั่วไป และพบว่ำส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้ มีศักยภาพในการจ่ายมีเวลา

ว่างมากข้ึน เอื้อต่อการท่องเที่ยว ที่เน้นให้เห็นว่าควรมีการจัดส่ิงอ�านวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติเพื่อส่งเสริม

และรองรับกลุ่มนี้มากขึ้น
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การไปอุทยานแห่งชาติ พบว่า ค่าเฉลี่ยจ�านวนนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อครั้ง คือ 12.5 คน และมีค่าฐานนิยม

ที่ 10 คน ค่ามัธยฐานที่ 10 คน กลุ่มที่เล็กที่สุด คือ 2 คน และมากที่สุดคือ กลุ่ม 70 คน ท�าให้มูลค่าการจับจ่ายใช้สอย

เพิม่ขึน้ด้วย ส�าหรับคนพกิาร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.73 ไปกบัเพือ่นและครอบครวั ซึง่ค่าเฉล่ียต่อครัง้ คอื 4.16 คน 

และมีค่าฐานนิยมที่ 4 คน ค่ามัธยฐานที่ 4 คน ส�าหรับกลุ่มเล็กที่สุด คือ 2 คน และมากที่สุดคือ 8 คน จะเห็นได้ว่า

กลุ่มคนพิการจะมีขนาดเล็กกว่าผู้สูงอายุต่อการไปเท่ียวอุทยานแห่งชาติแต่ละครั้ง แต่ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการมักจะ

ไปเป็นกลุ่มเหมือนกัน

ผู้สูงอายุเคยไปอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 85.34 และไม่เคยเพียง ร้อยละ 14.66 ส่วนคนพิการที่เคย

ไปอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 61.97 และไม่เคยเพียง ร้อยละ 38.03 ส�าหรับ 5 อันดับอุทยานแห่งชาติที่ผู้สูงอายุ

และคนพกิารท่ีตอบแบบสอบถามเคยไปเยอืนอย่างน้อย 1 ครัง้ เรยีงตามล�าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ อทุยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติน�้าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติน�้าหนาว 

ส�าหรับกิจกรรม 10 ที่ผู้สูงอายุชอบท�า คือ 1. ไปจุดชมวิว 2. พักตากอากาศ 3. เล่นน�้า 4. เพื่อการเรียนรู้ 

5. เดินป่า 6. ตั้งแค้มป์ 7. ส่องสัตว์ 8. เคารพศาสนสถาน 9. ด�าน�้าดูปะการัง 10. ล่องแก่ง ส่วนกิจกรรมที่คนพิการ

ชอบท�า คือ 1. เดินป่า 2. ไปจุดชมวิว 3. ตั้งแค้มป์ 4. เล่นน�้า 5. พักตากอากาศ 6. เพื่อการเรียนรู้ 7. ส่องสัตว์ 8. ด�าน�้า 

9. เคารพศาสนสถาน 10. ล่องแก่ง ซึ่งจากข้อมูลกิจกรรมทั้ง 10 อันดับจะน�าไปสู่การหาแนวทางออกแบบพื้นที่และ

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง 

ผูส้งูอายุท่ีตอบแบบสอบถามถึง ร้อยละ 61.17 และคนพิการ ร้อยละ 86.37 ทีเ่หน็ว่าพืน้ทีใ่นอทุยานแห่งชาติ

มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เหมาะสม สะท้อนภาพรวมในการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติได้

อย่างชัดเจน

ผลการส�ารวจการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในเขตอุทยานแห่งชาติ 

22 แห่ง สรปุได้ว่า กลุม่ตวัอย่างทีม่ส่ิีงอ�านวยความสะดวกส�าหรบัผู้สูงอายแุละคนพกิารครบ 5 องค์ประกอบนัน้มเีพยีง 

1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55 เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก ซึ่งการสรุปผลการส�ารวจแบ่งการประเมินเป็น 5 องค์ประกอบ

ตามมตคิณะรฐัมนตรฯี คอื ทางลาด ห้องน�า้ ป้ายสญัลกัษณ์ ทีจ่อดรถ และสิง่อ�านวยสะดวกในการให้บรกิารข้อมลู ดงันี้

อุทยานแห่งชาติที่จัดให้มีทางลาดที่มีความเหมาะสมในระดับพอใช้ขึ้นไป มีร้อยละ 22.72 นอกนั้นไม่ได้จัด

ให้มีหรือมีแต่ไม่เหมาะสม อุทยานแห่งชาติท่ีมีห้องน�า้ที่เหมาะสมมีร้อยละ 31.82 นอกนั้นไม่ได้จัดให้มีห้องน�า้หรือมี

แต่ไม่เหมาะสม อุทยานแห่งชาติที่จัดให้มีป้าย-สัญลักษณ์ที่เหมาะสม ร้อยละ 40.91 นอกนั้นไม่ได้จัดให้มีหรือมีแต่ไม่

เหมาะสม อทุยานแห่งชาตทิีจ่ดัให้มทีีจ่อดรถทีเ่หมาะสม มีเพยีงร้อยละ 4.55 นอกนัน้ไม่ได้จดัให้ม ีหรอืมแีต่ไม่เหมาะสม 

และอทุยานแห่งชาตทิีม่สีิง่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารข้อมลูทีเ่หมาะสม ร้อยละ 4.55 นอกนัน้ไม่จดัให้ม ีหรอื

มีแต่ไม่เหมาะสม 

4. บทสรุป
4.1	 ผลการก�าหนดระดบัความเข้มข้นในการจดัปรบัสภาพแวดล้อมและสิง่อ�านวยความสะดวก	เพือ่คน

ทั้งมวลในเขตอุทยานแห่งชาติ	โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด	ROS	ผสานกับแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

การจ�าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนนัทนาการ (ROS) หมายถึง การจ�าแนกพืน้ทีท่่องเทีย่วเพือ่จดัการพืน้ทีท่ีต่อบ

สนองต่อประสบการณ์ท่องเท่ียวให้หลากหลายน�าไปสู่ความพึงพอใจและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และช่วย

ควบคมุระดบัการพฒันาและการจดัการทรัพยากรและสิง่อ�านวยความสะดวกให้เกดิประสบการณ์ท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม



แนวทางการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ
ชุมเขต แสวงเจริญ ดรรชนี เอมพันธุ์ และ ก�าธร กุลชล

100
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

ยัง่ยนื (ดรรชนแีละคณะ, 2547) ซึง่แนวคดิช่วงชัน้โอกาสด้านนนัทนาการ (ROS) ได้จ�าแนกพืน้ทีอ่อกตามประสบการณ์

ทีน่กัท่องเทีย่วควรได้รับจากการไปแหล่งนนัทนาการในอุทยานแห่งชาตเิป็น 5 ระดับ จากพืน้ทีท่ีมี่ความเป็นธรรมชาติ

สูงสุด พื้นที่มีความเปราะบาง มีความสันโดษเข้าถึงได้ยาก ไปจนถึงพื้นที่ธรรมชาติที่พัฒนาให้เกิดความสะดวกสบาย

ได้ เข้าถงึง่ายและมกีารใช้พืน้ทีค่่อนข้างเข้มข้นตามล�าดบัดงันี ้พืน้ทีส่นัโดษ (P) พืน้ทีก่ึง่สนัโดษไม่ใช้ยานยนต์ (SPNM) 

พื้นที่กึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (SPM) พื้นที่กึ่งพัฒนา (SD) และพื้นที่พัฒนาสูง (HD) เมื่อน�ามาผสานกับหลักคิดของการ

ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UD) ซึ่งเน้นการออกแบบการใช้ประโยชน์ส�าหรับทุกคน จึงควรประยุกต์แนวคิดทั้งสองเพื่อ

หารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม 

งานวิจัยนี้จึงเสนอแนะแนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลโดยจัดกลุ่มช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการใหม่

เป็น 3 กลุ่ม (จาก 5 กลุ่ม) ตามหลักคิดที่ว่าแต่ละพื้นที่ หากมีลักษณะของประสบการณ์ที่ควรได้รับและระดับของการ

จดัการและพฒันาใกล้เคยีงกนั ให้จดัไว้กลุม่เดยีวกนั เพือ่ให้ชดัเจนและเข้าใจได้ง่าย คอื 1) ระดบัการออกแบบในพืน้ที่

ธรรมชาติสันโดษ (Design for Primitive Areas) 2) ระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติกึ่งพัฒนา (Design for 

Intermediate Natural Areas) และ 3) ระดบัการออกแบบในพืน้ทีท่ีม่กีารพฒันา (Design for Development Areas) 

การวจิยันีย้งัผสานแนวคดิหลักการใช้ท่ีดินอย่างยัง่ยนื (SLUSE) โดยพจิารณามติด้ิานสิง่แวดล้อมในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์ มีคุณค่า เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ต้องรักษาไว้โดยจ�ากัดการพัฒนาไว้ในระดับที่

เหมาะสม มิติด้านสังคม ที่มุ่งเน้นให้มีการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรนันทนาการในอุทยานแห่งชาติอย่างเท่าเทียมกันทุก

คนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม และค�านึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจที่จักได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวของ

คนสูงวัยและคนพิการเม่ือมีการพัฒนาออกแบบให้คนพิการและผู้สูงวัยสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติได้

สะดวก ปลอดภัย

(Design for Primitive Areas) 2) ระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติกึ่งพัฒนา  (Design for Intermediate Natural 
Areas) และ 3)  ระดับการออกแบบในพื้นที่ท่ีมีการพัฒนา (Design for Development Areas)  

การวิจัย นี้ยังผสานแนวคิดหลักการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน (SLUSE) โดยพิจารณามิติด้านสิ่งแวดล้อมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่า เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ต้องรักษาไว้โดยจ ากัดการพัฒนาไว้ในระดับท่ีเ หมาะสม 
มิติด้านสังคม ท่ีมุ่งเน้นให้มีการ เข้าถึงและใช้ทรัพยากรนันทนาการในอุทยานแห่งชาติอย่างเท่าเทียมกันทุกคนในพ้ืนท่ีที่
เหมาะสมกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม และค านึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจท่ีจักได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวของคนสูงวัยและคนพิการ
เมื่อมีการพัฒนาออกแบบให้คนพิการและผู้สูงวัยสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติได้สะดวก ปลอดภัย 

 

 
ภาพที่ 2  แนวคิดหลักท่ีใช้ในการออกแบบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อคนท้ังมวล 

 
จากแบบประเมินแนวทางการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการใน

สถานท่ีท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยละ 100 เห็นด้วยกับการจัดกลุ่มระดับการพัฒนาพ้ืนท่ีการ
ออกแบบตามแนวคิดช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ผสานแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล  (UD) และหลักการใช้
ที่ดินอย่างยั่งยืน (SLUSE) ในการวิจัยนี้จึงก าหนดให้แนวทางข้างต้นเป็น แนวทางการก าหนดระดับความเข้มข้นในการจัดปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด ROS ผสานกับ
แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

4.1.1 ระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ (Design for Primitive Areas: P)  
พื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวระดับนี้มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีที่มีความเปราะบางด้านนิเวศวิทยาสูง 

ไม่เหมาะต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีใดๆ มีการใช้ประโยชน์ท่ีเบาบาง เหมาะส าหรับกิจกรรมนันทนาการที่เน้นการ
ได้ใกล้ชิดและเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจาการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ 
ได้แก่ ความสงบวิเวกที่มีแต่เสียงธรรมชาติ การได้หลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคม การได้สัมผัสเรียนรู้จากธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด การได้ใช้พละก าลังและการพึ่งพาตนเองในการประกอบกิจกรรมตลอดจนการได้แส ดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง 
ส าหรับระดับการการพัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility and Site Management)  จะมีการจ ากัดในระดับ
สูงสุด คือไม่มีการพัฒนาใดๆ ยกเว้นทางเข้าถึงซึ่งเป็นลักษณะเส้นทางเดินเท้าหรือเส้นทางส าหรับใช้สัตว์ต่างขนาดเล็ กท่ีไม่มี
การพัฒนาทางกายภาพใดๆ ในการประยุกต์แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเสนอให้มีการจ ากัดการเข้าถึงส าห รับผู้สูงวัย
และคนพิการ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจได้ 

4.1.2 ระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติกึ่งพัฒนา (Design for Intermediate Natural Areas: I)  
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้มียังคงมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูง แต่ได้รับการพัฒนาดัดแปลงเพื่อให้ผู้ใช้

ประโยชน์สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ยานยนต์ขนาดเล็ก และมีความสะดวกในการใช้พื้นที่ข้ึนกว่าช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ
ในกลุ่มแรก พ้ืนท่ี นี้จึงมีการใช้ประโยชน์น้อยถึงปานกลาง ส าหรับกิจกรรมนันทนาการเน้นการได้ใกล้ชิดและเรียนรู้จาก
ธรรมชาติที่มีความสะดวกสบายพอควร ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจาการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ ได้แก่ 
การได้สัมผัสเรียนรู้จากธรรมชาติ ที่สะดวกสบายพอสมควร ไม่ ต้องอาศัยทักษะหรือการพึ่งพาตัวเอ งมากนัก แต่ สามารถ
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ภำพที่ 2 แนวคิดหลักที่ใช้ในการออกแบบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล

จากแบบประเมนิแนวทางการจดัปรบัสภาพแวดล้อมและสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรับผูส้งูอายแุละคนพกิาร

ในสถานทีท่่องเทีย่วประเภทอทุยานแห่งชาต ิพบว่า ผูท้รงคณุวฒุ ิร้อยละ 100 เหน็ด้วยกบัการจดักลุม่ระดบัการพฒันา

พื้นที่การออกแบบตามแนวคิดช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ผสานแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UD) 
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และหลักการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน (SLUSE) ในการวิจัยน้ีจึงก�าหนดให้แนวทางข้างต้นเป็น แนวทางการก�าหนดระดับ

ความเข้มข้นในการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยการ

ประยุกต์ใช้แนวคิด ROS ผสานกับแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

4.1.1 ระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ (Design for Primitive Areas: P) 

พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวระดับน้ีมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางด้าน

นเิวศวทิยาสงู ไม่เหมาะต่อการพฒันาเปลีย่นแปลงสภาพพ้ืนทีใ่ดๆ มกีารใช้ประโยชน์ทีเ่บาบาง เหมาะส�าหรบักจิกรรม

นันทนาการที่เน้นการได้ใกล้ชิดและเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจาการมา

เยือนแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ี ได้แก่ ความสงบวิเวกที่มีแต่เสียงธรรมชาติ การได้หลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคม 

การได้สมัผสัเรยีนรูจ้ากธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิ การได้ใช้พละก�าลงัและการพึง่พาตนเองในการประกอบกจิกรรมตลอดจน

การได้แสดงออกซึง่ความเป็นตวัของตวัเอง ส�าหรบัระดบัการการพฒันาพืน้ทีแ่ละสิง่อ�านวยความสะดวก (Facility and 

Site Management) จะมีการจ�ากัดในระดับสูงสุด คือไม่มีการพัฒนาใดๆ ยกเว้นทางเข้าถึงซึ่งเป็นลักษณะเส้นทาง

เดนิเท้าหรือเส้นทางส�าหรบัใช้สตัว์ต่างขนาดเลก็ทีไ่ม่มกีารพฒันาทางกายภาพใดๆ ในการประยกุต์แนวคิดการออกแบบ

เพื่อคนทั้งมวลเสนอให้มีการจ�ากัดการเข้าถึงส�าหรับผู้สูงวัยและคนพิการ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่ง

ชาติ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจได้

4.1.2 ระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติกึ่งพัฒนา (Design for Intermediate Natural Areas: I) 

พ้ืนทีแ่หล่งท่องเท่ียวประเภทนีม้ยีงัคงมคีวามเป็นธรรมชาตค่ิอนข้างสงู แต่ได้รบัการพฒันาดดัแปลงเพือ่

ให้ผูใ้ช้ประโยชน์สามารถเข้าถงึได้โดยใช้ยานยนต์ขนาดเล็ก และมคีวามสะดวกในการใช้พืน้ทีข่ึน้กว่าช่วงชัน้โอกาสด้าน

นันทนาการในกลุ่มแรก พ้ืนท่ีน้ีจึงมีการใช้ประโยชน์น้อยถึงปานกลาง ส�าหรับกิจกรรมนันทนาการเน้นการได้ใกล้ชิด

และเรยีนรูจ้ากธรรมชาตทิีม่คีวามสะดวกสบายพอควร ประสบการณ์ทีน่กัท่องเทีย่วจะได้รบัจาการมาเยอืนแหล่งท่อง

เที่ยวประเภทนี้ ได้แก่ การได้สัมผัสเรียนรู้จากธรรมชาติ ที่สะดวกสบายพอสมควร ไม่ต้องอาศัยทักษะหรือการพึ่งพา

ตวัเองมากนกั แต่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ดพีอสมควร มโีอกาสพบปะกบันกัท่องเทีย่วกลุ่มอืน่ๆ บ้างแต่ไม่หนาแน่น 

ส�าหรับระดับการการพัฒนาพื้นท่ีและสิ่งอ�านวยความสะดวก มีการพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงที่สะดวกพอสมควรด้วย

ยานยนต์ขนาดเล็ก จ�ากัดจ�านวนต่อคันไว้ไม่เกิน 12 คน เป็นได้ตั้งแต่ถนนลูกรังไปจนถึงถนนที่มีการลาดยางหรือปูพื้น

ผิวเรียบมีขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง มีหรือไม่มีไหล่ทาง และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นไว้บริการเพื่ออ�านวย

ความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานในปริมาณไม่มากนัก การส่ือความหมายสามารถใช้รูปแบบตัวกลางการส่ือความหมาย

แบบทั้งใช้คนและไม่ใช้คน 

ในการประยกุต์แนวคดิการออกแบบเพือ่คนทัง้มวลเสนอให้มกีารจัดท�าข้อมลูเชงิพืน้ที ่จดัท�าข้อมลูด้าน

ข้อจ�ากดัและอปุสรรคในการเข้าถงึพืน้ทีเ่พือ่เปิดโอกาสให้ผูส้งูอายแุละคนพิการพจิารณาและประเมนิศกัยภาพในการ

เข้าถึงของตนเอง ข้อก�าหนดส�าหรับผู้สูงอายุท่ีจะเข้าไปในเขตน้ีจะต้องมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองอยู่ใน

ระดบัดมีาก ข้อก�าหนดส�าหรบัคนพกิารทีจ่ะเข้าไปในเขตนีต้้องไม่เป็นคนพกิารทีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ ส�าหรบัคนตาบอดสี 

สายตาเลอืนรางทีไ่ม่มปัีญหาต่อการใช้ชวีติปกต ิคนหตูงึแต่ไม่ได้หหูนวกอาจอนโุลมให้เข้าใช้พืน้ทีไ่ด้ จดัเตรยีมส่ิงอ�านวย

ความสะดวกเท่าที่จ�าเป็น มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ต้องไม่เข้าใช้พ้ืนที่โดยล�าพังเด็ดขาดต้องมีเจ้าหน้าที่ไป

ด้วยเสมอและผ่านการลงนามความเข้าใจในการใช้พื้นที่กรณีเกิดอุบัติเหตุ ว่าเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง

และได้รบัข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว สิง่อ�านวยความสะดวกทีจ่ดัเตรยีม คอื ป้ายแสดงสิง่อ�านวยความสะดวกทีม่ี 

เน้นการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
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4.1.3 ระดับการออกแบบในพื้นที่ที่มีการพัฒนา (Design for Development Areas: D) 

พืน้ท่ีแหล่งท่องเทีย่วประเภทนีส้ามารถเข้าถงึได้อย่างสะดวกสบายด้วยพาหนะเกอืบทกุชนดิ แม้มคีวาม

เป็นธรรมชาติแต่มีการดัดแปลงพื้นที่อย่างชัดเจนมีการพัฒนาส่ิงก่อสร้างอย่างถาวร แต่ยังกลมกลืนกับธรรมชาติ 

แหล่งนันทนาการประเภทนี้มีเป้าหมายให้บริการกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวกสบาย

ให้คนทกุกลุม่ สามารถรองรบัปรมิาณการใช้ประโยชน์ทีเ่ข้มข้นกว่ากลุม่ที ่1 และกลุ่มที ่2 ประสบการณ์ทีน่กัท่องเทีย่ว

จะได้รบัจาการมาเยอืนแหล่งท่องเทีย่วประเภทนี ้ได้แก่ การได้สมัผสัเรยีนรูจ้ากธรรมชาตทีิส่ะดวกสบาย ไม่ต้องอาศยั

ทักษะหรือการพึ่งพาตัวเองในระดับสูงมีเจ้าหน้าประจ�าเพื่อดูแลนักท่องเที่ยว มีโอกาสพบปะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น

บ่อยมาก และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เกิดประสบการณ์ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ด้วยกัน 

ส�าหรับระดับการพัฒนาพื้นท่ีและส่ิงอ�านวยความสะดวก มีระดับการพัฒนาทางกายภาพสูง มีการจัดการเข้มข้น 

การพฒันาเส้นทางการเข้าถึงเน้นสะดวก ปลอดภยั มีสิง่ก่อสร้างถาวรทีม่ขีนาดรปูร่างและใช้วสัดุทีก่ลมกลนืกบัธรรมชาติ

และไม่ท�าลายสภาพธรรมชาติ มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่ออ�านวยความสะดวกและเพื่อการเรียนรู้ เช่น ศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว บ้านพัก ห้องน�้า ป้ายสื่อความหมาย เป็นต้น 

ในการประยกุต์แนวคดิการออกแบบเพือ่คนทัง้มวล ให้จดัสิง่อ�านวยความสะดวกตามหลกัการออกแบบ

เพื่อคนทั้งมวล และถูกต้องตามกฎกระทรวงก�าหนดส่ิงอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

พ.ศ. 2548 ในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะและรายละเอียดการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ

การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับทุกคน (Universal Design Code of practice) และ

ใช้ตัวชี้วัดประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์การประกวดอาคารและสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับดี

มาก-ดีเยี่ยม เพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงด้านสุนทรียภาพ กลมกลืน

กับธรรมชาติ และไม่ท�าลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

4.2 แนวทำงและรำยละเอยีดกำรออกแบบสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพือ่คนทัง้มวลในพืน้ทีอ่ทุยำนแห่งชำติ 

จากการทบทวนวรรณกรรม การวเิคราะห์แบบสอบถามและแบบส�ารวจพืน้ที ่พบว่า มีส่ิงอ�านวยความสะดวก

ในพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติที่ต้องจัดเตรียมให้ถูกต้องเหมาะสม ใช้งานได้และปลอดภัย รองรับการใช้

พื้นที่ของคนพิการและผู้สูงอายุจ�านวนมาก แต่หากสรุปเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็นเบื้องต้น โดยใช้เกณฑ์ คือ 1. ความจ�าเป็น

ด้านความปลอดภัย 2. ความต้องการใช้พื้นที่ของคนพิการและผู้สูงอายุ 3.เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่มีในไทย 

จึงสรุปได้ส่ิงอ�านวยความสะดวกและพื้นที่กิจกรรม 10 องค์ประกอบ จากนั้นสรุปรายละเอียดการออกแบบด้วยวิธี

วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบจาก 15 แหล่งที่มา คือ 1) คู่มือการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว: สิ่งอ�านวยความสะดวกและองค์ประกอบกายภาพ (เสริชย์, 2556) 2) คู่มือพัฒนาและออกแบบ

สิง่อ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ (นภวรรณ, 2541) 3) กฎกระทรวงก�าหนดสิง่อ�านวยความสะดวก

ในอาคารส�าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 4) กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มี

อุปกรณ์ สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้า

ถึง และใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 5) แนวทางการตรวจติดตามการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดี

เด่นท่ีเอื้อต่อคนพิการ(คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดส่ิงอ�านวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อ

คนพิการ, 2559) 6) Design for outdoor recreation (Simon Bell, 2008) 7) คู่มืออุทยานแห่งชาติ ล�าดับที่ 9 : 

การจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (รัตนา, 2554) 8) คู่มืออุทยานแห่งชาติ ล�าดับที่ 16 : แนวทางการพัฒนาอุทยาน

แห่งชาติ (เสรี, 2556) 9) การใช้ภูมิสถาปัตยกรรมกับการวางแผนพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติในประเทศ (เดชา, 2527) 
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10) Barrier Free Exterior Design: Everyone Can Go Every Where Garry O. Robinette, 1985) 11) Universal 

Design Handbook (Molly, 2001) 12) Time-saver standards for landscape architecture. (Nicholas T. 

Dines, 1998) 13) คู ่มือปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับทุกคน 

(ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2551) 14) National Center on Accessibility National Center on Accessibility และ 

15) Functional Aspects of Accessible Picnic Elements (Leo McAvoy, 2001)

หลงัจากได้แนวทางการออกแบบแล้ว ผู้วจิยัได้น�าเกณฑ์การจ�าแนกระดบัการพฒันาพ้ืนทีต่ามแนวคดิช่วงชัน้

โอกาสทางนนัทนาการ มาประยกุต์ในการแบ่งระดบัการจดัสิง่อ�านวยความสะดวกในพืน้ทีต่่างๆ จากนัน้ให้ผูท้รงคณุวฒุิ 

วิพากษ์และประเมิน แล้วจึงปรับแก้ สรุปเป็นแนวทางการออกแบบ รายละเอียดดังนี้

1)  กำรสัญจร และภำยนอกอำคำร

1.1) ทำงเดิน-ทำงเท้ำ 

แนวทางการออกแบบทางเดนิในระดบัการออกแบบในพืน้ทีธ่รรมชาตสัินโดษ คอื ไม่อนญุาต

ให้ทุกคนรวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุเข้าพื้นท่ีก่อนได้รับอนุญาต ไม่ต้องมีส่ิงอ�านวยความสะดวกที่แปลกปลอมจาก

ธรรมชาติ ทางเดินออกแบบให้แคบได้ ไม่ต้องเดินสวนกันความกว้างไม่ควรต�่ากว่า 0.60 เมตร และคงสภาพธรรมชาติ

มากที่สุด การระบายน�้าด้านข้างขอบทางควรปล่อยให้น�้าไหลตามธรรมชาติ หากขวางทางน�้าต้องออกแบบให้น�้าไหล

ผ่านได้ ระดับพื้นที่ต่างกันไม่ต้องมีขั้นบันไดหรือทางลาด ควรเน้นการให้ข้อมูลด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์หรือ 

แจ้งเตือนส่วนบุคคล ท้ังน้ีการแจ้งเตือนเหล่าน้ันให้อยู่นอกเขตระดับการออกแบบในพ้ืนที่ธรรมชาติสันโดษ ไม่ควรมี

การติดตั้งขอบทาง ราวจับ ราวกั้น ราวกันตก รั้ว บริเวณทางเดิน กรณีที่มีความจ�าเป็นให้ติดตั้งเฉพาะในที่อันตราย 

โดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ 

แนวทางการออกแบบทางเดินทางเท้าในระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติกึ่งพัฒนาได้ 

คือ ต้องเข้าถึงได้ง่าย มีความต่อเนื่อง ต้องให้ข้อมูลลักษณะสภาพเส้นทางเพื่อให้คนพิการสามารถตัดสินใจในการเข้า

ถงึตามความสามารถของตน และมกีารท�า way marking เพ่ือป้องกนัการหลงและเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องคนพกิารและ

ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ให้ออกแบบโดยค�านึงถึงการปกป้องธรรมชาติเป็นหลัก มีความกลมกลืนกับธรรมชาติแต่ยังคงความ

ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ต้องให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด และมีการประเมินให้ข้อมูลพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันที่สุด

พื้นผิวทางเดินให้คงพื้นผิวตามธรรมชาติไว้ (ไม่ใช้วัสดุเสริมผิว) พื้นเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น 

ไม่หยาบเกนิไป ไม่มสีิง่กดีขวางยืน่ล�า้ออกมาเป็นอปุสรรค หรอืท�าให้เกดิอนัตราย พืน้ทางเดนิต้องมสีภาพสมบรูณ์ และ

ไม่ช�ารุด ทางเดนิต้องมคีวามลาดชันไม่เกนิ 1:40 ในกรณทีีม่คีวามลาดชันมากกว่านัน้สามารถท�าได้ แต่ต้องไม่เกนิ 1:20 

และแต่ละช่วงไม่เกิน 10 เมตร และให้มีพื้นที่ราบส�าหรับหยุดพักคั่นระหว่างทาง ควรมีการป้องกันไม่ให้มีสิ่งยื่นล�้าเขต

ทางทีเ่ป็นอปุสรรคในการสญัจร ระยะความสงูแนวดิง่สุทธไิม่ต�า่กว่า 2.10 เมตร และมรีะยะความกว้างสุทธใินแนวราบ

ไม่ต�่ากว่า 1.20 เมตร และไม่เกินกว่า 1.50 เมตร หากมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้ความกว้างมากกว่านี้ ให้พิจารณาโดย

ค�านึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติเป็นส�าคัญ

ทางเดนิไม่ขวางทางน�า้ไหล หากกดีขวางต้องออกแบบให้น�า้ไหลผ่านได้ สามารถใช้การปลูก

ต้นไม้ป้องกันดินทะลายได้ หรือใช้แนวประดิษฐ์อื่น เช่น แนวหิน แนวต้นไม้ เป็นต้น หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนระดับเป็น

ขั้นบนทางเดิน ในกรณีที่ระดับพื้นต่างกันเกิน 2 เซนติเมตร ต้องมีทางลาดที่ความลาดชันไม่เกิน 1:12 (4.76 องศา) 

ไม่ควรตัดทางเดินผ่านที่ที่มีความลาดชันมากจนเกินไป และจุดที่ดินง่ายต่อการพังทลาย และหากจ�าเป็นต้องท�าขั้น

บันได ต้องไม่สูงมากและใช้เป็นครั้งคราว 
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ขอบของทางเดนิต้องมองเหน็หรอืรบัรูไ้ด้ง่ายส�าหรบัคนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ และ

ป้องกนัการลืน่ไถลออกนอกเส้นทางของคนทีม่คีวามบกพร่องทางการเคลือ่นไหว และใช้ประโยชน์ในการบอกเขตทาง

ส�าหรบัคนสายตาเลอืนรางได้ด้วย ควรท�ารัว้ป้องกนัไม่ให้นกัท่องเทีย่วเดนิออกนอกเส้นทางไปเหยยีบย�า่พืน้ทีธ่รรมชาติ

ในบางกรณี 

ควรจดัให้มรีาวจบั และราวกนัตก เฉพาะในพืน้ทีท่ีจ่�าเป็น เช่น มโีอกาสเสีย่งในการตก หรอื 

ใกล้จดุอันตราย มีความชัน ล�าบากในการเดิน บริเวณสะพาน หรือพื้นที่ที่มีความแตกต่างระหว่างทางเดินกับขอบทาง

เกินกว่า 0.50 เมตร เป็นต้น ราวจับท�าด้วยวัสดุเรียบ แข็งแรง น�้าหนักคนได้ในกรณีฉุกเฉิน ไม่เป็นอันตรายในการจับ 

และไม่ลื่น มีรูปแบบที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ ราวจับควรสูงจากพื้น 0.80- 0.90 เมตร ติดตั้งต่อเนื่องกันไป

ตลอดเส้นทางที่จ�าเป็น กรณีมีราวกันตกให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ราวกันตก ราวจับต้องสมบูรณ์ ไม่ช�ารุด 

ราวจับมีลักษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.03-0.04 เมตร ราวจับและราวกันตกควรมีเสาโครงสร้างห่างกันไม่เกิน 

1 เมตร เพือ่ความแขง็แรง และมเีสาย่อยแนวด่ิงป้องกนัไม่ให้เดก็ตกลงไปโดยช่องว่างไม่เกนิ 0.10-0.15 เมตร และเน้น

ใช้วัสดุพื้นถิ่นเข้ากับสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นๆ กรณีเส้นทางเดินเท้าที่มีความยาวมาก ควรมีจุดพัก จุดแวะชม

ทัศนียภาพที่เหมาะกับคนพิการ และผู้สูงอายุ ให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอส�าหรับจอดวีลแชร์ไว้ใกล้กับต�าแหน่งที่นั่งส�าหรับ

คนพิการต้องเชือ่มต่อกบัพ้ืนทีก่จิกรรมอืน่ให้เหมาะสม ปลอดภัย และกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาต ิจดัให้

มีจุดพักดังกล่าวทุกระยะการเดิน 1.5 กิโลเมตร

แนวทางการออกแบบทางเดนิ ทางเท้าในระดบัการออกแบบส�าหรบัพืน้ทีธ่รรมชาตทิีม่กีาร

พัฒนาได้ คือ ต้องเข้าถึงได้ง่าย มีความต่อเนื่อง เชื่อมต่อพื้นที่กิจกรรม ครอบคลุมการใช้งานทุกกลุ่ม ทั้งผู้ใช้วีลแชร์

และคนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถเข้าถึงได้ และมีการท�า Way Marking เพื่อป้องกันการหลงและเอื้อต่อ

การเรียนรู้ รายละเอียดอื่นๆ ให้มีแนวทางการออกแบบเช่นเดียวกับในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติ

กึง่พฒันา แต่ให้ค�านงึถงึความปลอดภัยและการใช้งานส�าหรบัคนทกุกลุ่มเป็นหลัก และมข้ีอเสนอแนะแนวทางเพิม่เติม 

กรณีมีทางเดิน ทางเชื่อมระหว่างอาคารที่สูงเกินกว่า 0.50 เมตร ต้องมีผนังหรือราวกันตกทั้ง 2 ด้าน ควรติดตั้งราวกัน

ตกในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย หรือพลัดตก โดยให้ราวกันตกท�าด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน�้า

หนกัคนได้ในกรณฉุีกเฉนิ ไม่เป็นอนัตรายในการจบั และไม่ลืน่ ท�าดวัยวสัดทุีมี่ความมัน่คง แขง็แรง และไม่เป็นอนัตราย 

มีรูปแบบที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ

  

ภำพที่ 3 ตัวอย่างรูปด้านและบรรยากาศทางเดินในระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ
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ภำพที่ 4 ตัวอย่างรูปด้านและบรรยากาศทางเดินในระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติกึ่งพัฒนาได้

  

ภำพที่ 5 ตัวอย่างรูปด้านและบรรยากาศทางเดินในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่มีการพัฒนาได้

1.2) บันไดภำยนอกอำคำร 

ในระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ ไม่ต้องจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกนี้

ในระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติก่ึงพัฒนาได้ บันไดภายนอกอาคารจะมีขนาดใหญ่

กว่าบันไดในอาคาร แต่ในการออกแบบบันไดในพื้นที่ธรรมชาติ ให้ปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ให้กลมกลืน

และส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด กรณีบันไดแบบตัดพื้นผิวธรรมชาติ เช่น พื้นดิน พื้นหิน ควรมีความกว้างของ

ลูกนอน 0.50-1.00 เมตร เพื่อช่วยให้ความชันน้อยลง ลดการพังทลายหรือการกัดเซาะของหน้าดินได้ ควรหลีกเลี่ยง

การใช้โครงสร้างถาวรความกว้างของลกูนอนทีว่างเท้าได้เพยีงพอ คอื 0.30-0.45 เมตร ลกูตัง้สงู 0.15-0.20 เมตร และ

บันไดทุกขั้นต้องมีรูปแบบเหมือนกัน ควรใช้วัสดุธรรมชาติ หรือเลียนแบบธรรมชาติ วัสดุที่ใช้ควรมีผิวสัมผัสไม่ลื่น 

ส�าหรับคอนกรีตสามารถใช้ได้ แต่ให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควร อาจใช้การแต่งผิวช่วยท�าให้กลมกลืนกับ

ธรรมชาตไิด้ดขีึน้ ทัง้นีต้้องค�านงึถงึพ้ืนผวิสมัผัสทีต้่องไม่ขรขุระจนเป็นอปุสรรคในการสัญจรด้วย กรณมีขีัน้บนัไดหลาย

ขั้นจะท�าให้เกิดความอ่อนล้าในการสัญจรแนวดิ่ง จึงควรมีชานพัก บันไดที่ชันหรือมีลูกขั้นเกินกว่า 6 ขั้น หรือสูงเกิน

กว่า 1.50 เมตร ควรมรีาวกนัตก และราวจบั ขอบหรอืจมกูบนัไดควรท�าแถบสทีีต่่างจากสพีืน้บนัได เพือ่ให้คนทีม่ปัีญหา

ในการเปรียบเทียบสีหรือความสว่างมองชัดขึ้น

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่มีพัฒนาได้ ให้มีแนวทางการออกแบบเช่น

เดยีวกบัในระดบัการออกแบบส�าหรับพืน้ทีธ่รรมชาตกิึง่พฒันา แต่ให้ค�านงึถงึความปลอดภยัและการใช้งานเพือ่คนทกุ
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กลุ่มเป็นหลัก และเพิ่มเรื่องความกว้างบันไดต้องไม่ต�่ากว่า 1.50 เมตร และหากมีความกว้างเกินกว่า 3.00 เมตร ต้อง

มีราวจับคั่นทุกระยะความกว้าง 1.50 เมตร และทุกครั้งที่มีบันไดต้องมีทางลาดควบคู่กันหรือ อยู่ใกล้กัน

1.3) ทำงลำดภำยนอกอำคำร 

ในระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ ไม่ต้องจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกนี้

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่ก่ึงพัฒนาได้ ทางลาดควรมีความยาวช่วงละ

ไม่เกิน 9.00 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 5 หรือ 1:2 จะต้องจัดให้มี

ทางลาด หากมีระดับต่างกันเกิน 0.02 เมตร ให้จัดท�าทางลาด โดยทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 ถ้ามีความ

ต่างระดับกันไม่เกิน 0.02 เมตร ต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 45 องศา ทางลาดยาวเกิน 9.00 เมตร ต้อง

มชีานพกัยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร คัน่ระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด ควรมชีานพกัทกุจดุทีม่กีารเปลี่ยนทศิทางของ

ทางลาด ชานพักควรไม่ควรมีน�้าขัง ผิวทางไม่ลื่น กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม จุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้อง

เรียบไม่สะดุด ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นทางลาด และทางลาดที่มีความยาว 2.50 เมตร ขึ้นไป 

ต้องมีราวจับ ทั้ง 2 ข้าง

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่มีพัฒนาได้ ทางลาดควรมีความยาวช่วงละ

ไม่เกิน 6.00 เมตร ทางลาดที่ยาวไม่เกิน 6 เมตร ให้กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 

5 หรือ 1:2 หรือ มีระดับต่างกันเกิน 0.02 เมตร ให้จัดท�าทางลาด โดยทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 แต่ถ้า

ต่างระดับกันไม่เกิน 0.02 เมตร ให้ปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 45 องศา จัดให้มีพื้นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 

1.50 เมตร ที่ด้านบนและด้านล่างของทางลาด ถ้าทางลาดยาวเกิน 6.00 เมตร ต้องมีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1.50 

เมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วง มีชานพักทุกจุดที่มีการเปลี่ยนทิศทาง ชานพักควรมีการระบายน�้าอย่างอิสระ ไม่มีน�้าขัง 

บริเวณจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของทางลาด หรือระดับที่อาจเกิดอันตรายให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส ผิวทางลาดต้องเรียบ 

ไม่ลื่น กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม จุดเชื่อมระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยก

ขอบสูง และทางลาดที่ยาว 2.50 เมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับ ทั้ง 2 ข้าง

1.4) รำวจับ-รำวกันตก-ขอบกันตก 

ในระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ หากจ�าเป็นให้ติดต้ังราวจับในท่ีที่อาจเกิด

อันตราย หรือพลัดตก ราวจับท�าด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน�้าหนักคนได้ในกรณีฉุกเฉิน ไม่เป็น

อันตรายในการจับ และไม่ลื่น แข็งแรง และมีรูปแบบที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ และต้องเน้นวัสดุพื้นถิ่นเข้า

กับสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น

ในระดบัการออกแบบส�าหรบัพืน้ทีธ่รรมชาตทิีก่ึง่พฒันาได้ ให้มขีอบกนัตกของทางเดนิทีต้่อง

มองเหน็หรอืรับรู้ได้ง่าย เพือ่คนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ และเพือ่กนัการลืน่ไถลออกนอกเส้นทางของคนท่ีมคีวาม

บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ควรมีรั้วกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินออกนอกเส้นทางไปเหยียบย�่าพื้นที่ธรรมชาติ ความสูง

ของขอบกนัตก คอื 0.10 เมตร เพือ่ให้ครอบคลมุการป้องกนัล้อวลีแชร์ตกลงไป ส�าหรบัการจดัเตรยีมราวจับและราวกนั

ตกให้พิจารณาตามความจ�าเป็น เช่น พืน้ทีท่ีอ่าจพลดัตก พืน้ทีใ่ช้งานหนาแน่น พืน้ทีล่าดชนัมาก เป็นต้น เนือ่งจากการ

ติดตั้งราวจับที่ยาวมากตลอดอาจส่งผลต่อทัศนียภาพ และ สภาพธรรมชาติบริเวณนั้นๆ ทั้งนี้ให้ผู้ออกแบบพิจารณา

ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ ผลกระทบต่อธรรมชาติ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานแห่งชาติ ราวจับให้ใช้วัสดุ

ผิวเรียบ แข็งแรง สามารถรับน�้าหนักคนได้ในกรณีฉุกเฉิน ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น มีรูปแบบที่สอดคล้อง

กลมกลืนกับธรรมชาติ กรณีมีราวกันตก ให้มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ราวจับควรสูงจากพื้น 0.80-0.90 
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เมตร ควรติดตั้งต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่าง ในกรณีที่มีช่องว่างต้องมีความกว้างสุทธิ 0.10-0.15 เมตร ราวกันตก 

ราวจบั ต้องมสีภาพสมบูรณ์ ไม่ช�ารดุหรอืเป็นอันตราย ราวจบัมลัีกษณะกลมเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.03-0.04 เมตร ราวจบั

และราวกันตกควรมีเสาโครงสร้างห่างกันไม่เกิน 1 เมตร เพื่อความแข็งแรง และมีเสาย่อยแนวดิ่งป้องกันไม่ให้เด็ก

ตกลงไป วัสดุที่ใช้ต้องเน้นวัสดุพื้นถิ่น เข้ากับสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น

ในระดับการออกแบบส�าหรบัพืน้ท่ีธรรมชาตทิีม่พีฒันาได้ ควรจัดให้มรีาวจบั และราวกันตก 

ในพืน้ทีท่ีม่คีวามจ�าเป็น เช่น เสีย่งทีจ่ะตก หรอื ใกล้พืน้ทีอ่นัตราย มีความชัน มคีวามล�าบากในการเดนิ บรเิวณสะพาน 

หรอืพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างระหว่างทางเดนิกบัขอบทางเกนิกว่า 0.50 เมตร เป็นต้น การตดิตัง้ราวจบัควรตดิตัง้ต่อเนือ่ง

ตลอดเส้นทางที่มีโอกาสเสี่ยง มีราวจับทุกครั้งที่มีบันได ทางลาด ส�าหรับรายละเอียดอื่นๆ ให้มีแนวทางการออกแบบ

เช่นเดยีวกบัในระดบัการออกแบบส�าหรบัพืน้ทีธ่รรมชาตก่ึิงพฒันา แต่ให้ค�านงึถงึความปลอดภยัและการใช้งานส�าหรบั

คนทุกกลุ่มเป็นหลัก

1.5) ที่จอดรถ 

ในระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ ไม่ต้องจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกนี้

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่กึ่งพัฒนาได้ ให้จัดที่จอดรถเฉพาะบริเวณ

จุดเริ่มต้นของเส้นทางเท่านั้น และใช้แนวทางการออกแบบเช่นเดียวกับระดับการออกแบบในพื้นที่ที่มีการพัฒนา แต่

เน้นการเลือกใช้วัสดุและวิธีการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ส่งผลกระทบกับธรรมชาติในด้านลบให้น้อยที่สุด 

ข้อแนะน�าเพิ่ม คือ ที่จอดรถเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร มีที่ว่าง

ข้างทีจ่อดรถไม่น้อยกว่า 1.00-1.50 เมตร ตลอดความยาวของท่ีจอดรถ ทีว่่างดงักล่าวและพ้ืนทีจ่อดรถควรมีพืน้ผวิเรยีบ 

มรีะดับเสมอกนั อยูใ่นสภาพดี ส�าหรบัลานจอดรถอาจใช้หนิ หรอื ดนิบดอัด ไม่จ�าเป็นต้องเป็นพืน้ดาดแขง็ หรอืใช้วัสดุ

ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น ผิวหญ้า ผิวแผ่นหิน หรือแผ่นซีเมนต์เว้นช่องให้หญ้าขึ้นแซม ผิวหินหรือกรวดบดอัด 

ผิววัสดุที่น�้าซึมผ่านได้ ทั้งนี้ หากเป็นพื้นที่ทางสัญจรบนพื้นที่จอดรถให้ใช้พื้นผิวเรียบไม่มีร่อง เช่น พื้นที่ว่างด้านข้างที่

จอดรถ พื้นที่เชื่อมต่อกับฟุตบาท แต่หากพิจารณาว่าไม่มีการสัญจรของคนพิการและผู้สูงอายุ ให้ใช้แผ่นพื้นคอนกรีต

แบบให้หญ้าขึ้นได้ 

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่มีพัฒนาได้ ต้องจัดให้มีที่จอดรถ บริเวณ

ทีท่�าการและศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่ว บรเิวณจุดเริม่ต้นของเส้นทาง ควรแยกประเภทของรถเป็น 3 ประเภท คือ 1. รถ

โดยสารขนาดใหญ่ ซึง่บางคนัยาวถงึ 14 เมตร ต้องการรศัมวีงเลีย้วทีก่ว้างกว่ารถยนต์ทัว่ไป จงึต้องจดัทีจ่อดให้มเีนือ้ที่

เพียงพอและเลี้ยวเข้าออกได้ง่าย 2. รถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพต้องการขนาดที่จอดรถใกล้เคียงกันสามารถจัดรวมกันได้ 3. 

รถจักรยานยนต์ซึ่งกินพื้นที่น้อยกว่า จึงควรแยกต่างหาก ทั้งนี้อาจเพิ่มที่จอดจักรยาน

ท่ีจอดรถควรเป็นท่ีราบท่ีมีเนื้อที่กว้างสามารถขยายตัว (Over Flow Parking) หรือจัดที่

จอดเพิม่ชัว่คราวในระหว่างเทศกาลซ่ึงมกัจะมผีูม้าเยอืนพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนมากได้ ลานจอดรถจดุทีน่กัท่องเทีย่วต้องจอด

นาน เช่น เขตบริการ ปากทางเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ควรมีร่มเงาต้นไม้พอสมควร และไม่จ�าเป็นต้องเป็นอาคาร

หรือโครงสร้างถาวร ให้ก�าหนดขอบเขตของทางสัญจร ลานจอด และร้านค้า โดยรอบให้ชัดเจน ไม่รุกล�้าพื้นที่จราจร 

ตแีนวช่องจอดชดัเจน และจดัพืน้ทีจ่อดพาหนะประเภทต่างๆ อย่างเป็นระเบยีบ มรีะบบการจดัการจราจรในช่วงเวลา

ใช้งานหนาแน่น ให้มีการสงวนและระบทุีจ่อดรถส�าหรบัคนพกิารเฉพาะ โดยให้มกีารตดิสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นสากล จ�านวน

ทีจ่อดรถให้พจิารณาความนยิมในอทุยานนัน้ๆ ของประชาชนประกอบด้วย พจิารณาขนาด จ�านวน และความสมบรูณ์

ของนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง ถ้านิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงมีความสมบูรณ์มาก คนเยี่ยมชมจึง
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มีจ�านวนมาก ทีจ่อดรถจงึตอ้งเพิ่มขึน้ด้วย ต�าแหน่งควรใกล้ทางเข้าออกอาคารหรือต�าแหน่งกิจกรรมมากที่สุด มีระยะ

ไม่เกนิ 50 เมตร ช่องจอดไม่ขนานกบัทางเดนิรถ ไม่อยูท่างโค้ง จากทีจ่อดรถไปอาคารต้องไม่ผ่านถนนหลกัทีม่คีวามเรว็

และความถี่ในการสัญจรมาก และที่จอดรถไม่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

กรณีจ�านวนที่จอดรถทั่วไปตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรคนพิการอย่างน้อย 

1 คนั กรณจี�านวนทีจ่อดรถทัว่ไปตัง้แต่ 51 คนั แต่ไม่เกนิ 100 คนั ให้มทีีจ่อดรถคนพกิารอย่างน้อย 2 คนั กรณจี�านวน

ที่จอดรถทั่วไปตั้งแต่ 101 คันขึ้นไป ให้มีที่จอดรถคนพิการอย่างน้อย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน ส�าหรับทุกๆ จ�านวน

รถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เศษของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน หากที่จอดรถย่อยบริเวณปากทาง

เข้าเส้นทางเดนิป่า หรือเส้นทางศกึษาธรรมชาต ิควรจดัให้มเีนือ้ทีก่ว้างเพยีงพอส�าหรบัรถทัว่ไปไม่น้อยกว่า 5 คนั หาก

เป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และแม้จะมีจ�านวนไม่ถึงตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ให้มีที่จอดรถส�าหรับคนพิการ 

คือ ตั้งแต่ 10-50 คัน ควรจัดให้มีช่องจอดรถคนพิการ 1 ช่องจอด เพื่ออ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดความ

เสมอภาคในการเข้าถึงพื้นที่ 

พื้นท่ีจอดรถมีรูปร่างเป็นสี่เหล่ียมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

6.00 เมตร โดยมีที่ว่างข้างที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1.00-1.50 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ ที่ว่างด้านข้างควรมี

การตเีส้นเฉยีงมรีะดบัเสมอกับทีจ่อดรถ พืน้ทีจ่อดรถควรมพีืน้ผวิเรยีบ มรีะดบัเสมอกนั ไม่ช�ารดุ ใช้วสัดทุีก่ลมกลืนกบั

สภาพธรรมชาติ เช่น ผิวหญ้า ผิวแผ่นหิน หรือแผ่นซีเมนต์เว้นช่องให้หญ้าขึ้นแซม ผิวหินหรือกรวดบดอัด ผิววัสดุที่

น�้าซึมผ่านได้ 

ทีจ่อดรถคนพิการและผูส้งูอายตุ้องจดัให้มสัีญลักษณ์รปูคนพกิารบนพืน้ของทีจ่อดรถด้านที่

ติดกับทางเดินรถ กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร มีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 

เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ในต�าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน แนะน�าให้

สัญลักษณ์มีสีตัดกับพื้น เช่น น�้าเงิน-ขาว หรือ เหลือง-น�้าตาล ทั้งนี้การออกแบบและเลือกวัสดุต้องกลมกลืนกับพื้นที่

แต่ยังปลอดภัยคนพิการและผู้สูงอายุใช้งานได้

1.6) พื้นที่นั่งพัก และ ปิกนิก 

ในระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ ไม่ต้องจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกนี้

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่กึ่งพัฒนาได้ ต�าแหน่งที่นั่งพักควรอยู่ในที่ร่ม

หรือมีการให้ร่มเงา ควรมีที่นั่งพักรองรับการใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุได้ ร้อยละ 20 ของที่นั่งทั้งหมด แต่ไม่

น้อยกว่าจุดละ 1-2 ตัว ระยะความถี่ของที่นั่งพักขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเส้นทาง และความสามารถของผู้ใช้เส้น

ทาง การเลือกต�าแหน่งที่นั่งระหว่างทางสัญจรให้พิจารณาตามความจ�าเป็น เช่น จุดพักคอย จุดที่มีการใช้งานสูง หรือ

ทกุระยะ 40-50 เมตร ระยะร่นของทีน่ัง่จากขอบทาง คือ 0.60 เมตร มทีีว่่างด้านข้างทีน่ัง่ทัว่ไปทีใ่ช้จอดวลีแชร์ได้อย่าง

น้อย 1 ด้าน ขนาด 0.90 X 0.90 เมตร อีกด้านหนึ่งมีว่างอย่างน้อย 0.30 เมตร ยาวเท่ากับขนาดที่นั่ง ความสูงของ

ที่นั่ง คือ 0.45-0.55 เมตร ซึ่งเหมาะส�าหรับคนที่ลุกนั่งล�าบาก ความกว้างคือ 0.30 - 0.45 เมตร ความยาวของที่นั่ง

ส�าหรับ 1 คน คือ 0.60-0.80 เมตร เลือกใช้วัสดุที่ไม่ดูดทั้งความร้อนและเย็น ผิวเรียบเพื่อป้องกันการขูดผิว หรือมี

เสีย้นต�า ใช้วสัดแุละวธิกีารออกแบบท่ีกลมกลนืกบัธรรมชาต ิส่งผลด้านลบต่อธรรมชาตน้ิอยทีส่ดุ มทีีว่างแขนเพือ่ช่วย

ให้ลุกนั่งสะดวก ซึ่งอาจจัดไว้เฉพาะเก้าอี้ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ไม่ต้องมีที่วางแขนทุกตัวเพื่อให้เคลื่อนย้ายตัว

จากวีลแชร์มายังท่ีน่ังง่ายข้ึน หรือเลือกใช้ท่ีวางแขนแบบเปิดขึ้นได้ ส�าหรับเก้าอี้ท่ีมีที่วางแขนควรสูง 0.15 เมตร 

จากพื้นที่นั่ง และมีพนักพิงที่มีความสูง 0.45 เมตร 
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ควรมโีต๊ะปิกนกิทีส่ามารถรองรบัการใช้งานของคนพกิารและผูส้งูอายไุด้ โดยกระจายตวัให้

เหมาะสมกบัพืน้ทีก่ารท�ากจิกรรมต่างๆ มคีวามแขง็แรงและความมัน่คง พืน้ทีว่่างใต้โต๊ะสงูไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร กว้าง

ไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร และลกึไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร มพีืน้ทีว่่างส�าหรบัจอดพกัวลีแชร์ กว้างและยาวอย่างน้อย 0.75x 

1.20 เมตร โดยให้ด้านใดด้านหนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่กิจกรรมอื่นได้ และสามารถเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก ด้านหลงัของทีน่ัง่ทัว่ไปต้องมทีีว่่างอย่างน้อย 0.90 เมตร เพือ่ให้วนรอบและใช้เป็นพืน้ทีบ่รกิารได้ โต๊ะท่ีใช้ควร

ใช้โต๊ะกลม การจัดที่นั่งหันหน้าเข้าหากันจะส่งเสริมการสนทนา สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้มากขึ้น ออกแบบ

และเลือกใช้วัสดุและที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่มีพัฒนาได้ ควรก�าหนดให้ทุกพ้ืนที่กิจกรรม

ของนักท่องเที่ยวมีที่นั่งพัก โดยอาจท�าโครงสร้างถาวรที่กลมกลืนกับธรรมชาติหรือใช้ต้นไม้ก็ได้ ระยะความถี่ของที่นั่ง

พักขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเส้นทาง และความสามารถของผู้ใช้เส้นทาง ต�าแหน่งที่นั่งให้พิจารณาตามความจ�าเป็น

หรือที่ทุกระยะห่าง 10-20 เมตร (ตามความเหมาะสม) ส�าหรับรายละเอียดอื่นๆ ให้มีแนวทางการออกแบบเช่นเดียว

กบัในระดบัการออกแบบส�าหรบัพืน้ทีธ่รรมชาตก่ึิงพฒันา แต่ให้ค�านงึถงึความสามารถในการรองรบัส�าหรบัจ�านวนผู้ใช้

งานที่มากขึ้น หรือ บ่อยครั้งขึ้น

2) อำคำรและส่วนประกอบอำคำร 

ในระดับการออกแบบในพื้นท่ีธรรมชาติสันโดษ และระดับกำรออกแบบในพื้นที่ธรรมชำติ

กึง่พฒันำ ไม่ควรจดัให้มห้ีองพัก ส่วนในระดบัการออกแบบส�าหรบัพืน้ท่ีธรรมชาตทิีม่พีฒันาได้ ให้มห้ีองพกัส�าหรบัคน

พกิารและผูส้งูอาย ุโดยเน้นความปลอดภยั ความสะดวกสบาย การเข้าถงึได้ และการได้รับประสบการณ์การท่องเทีย่ว

อทุยานแห่งชาตอิย่างสมบรูณ์ มกีารออกแบบทีส่อดคล้องกลมกลนืกบัธรรมชาติ และส่งผลกระทบด้านลบต่อธรรมชาติ

น้อยที่สุด รายละเอียด ดังนี้

2.1) ห้องพัก 

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่มีพัฒนาได้ กรณีที่มีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป 

ต้องจัดให้มีห้องพักที่คนพิการและผู้สูงอายุ เข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อจ�านวนห้องพักทุก 100 ห้อง กรณีพื้นที่มี

ความพร้อมด้านขนาด และต้องการเน้นความเท่าเทียม ส่งเสริมการท่องเที่ยวส�าหรับคนทุกกลุ่ม สามารถจัดเพิ่มได้ 

โดยเสนอให้จัดห้องพักส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 15 ห้องต่อจ�านวนห้องพักทุก 100 ห้อง (สอดคล้อง

กับสัดส่วนผู้สูงอายุต่อคนท่ัวไปโดยประมาณ) ห้องพักควรจัดเป็นกลุ่มอาคาร หรือ มี 3-4 ห้องในหนึ่งหลัง เพื่อให้

สามารถรองรับการเดินทางเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10-12 คน ได้ และสามารถใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือ การให้บริการ

เฉพาะร่วมกันได้

ห้องพักควรจัดให้อยู่ในต�าแหน่งที่คนพิการและผู้สูงอายุสามารถอพยพในกรณีฉุกเฉินได้ง่ายที่สุด 

ภายในห้องพกัต้องมสีญัญาณบอกเหตหุรอืเตอืนภยัทัง้ทีเ่ป็นเสยีงและแสง และมรีะบบสัน่สะเทอืนตดิตัง้ทีน่อน ในกรณี

เกิดอัคคีภัยหรืออันตราย เพื่อเตือนคนในห้องพัก มีปุ่มสัญญาณแสงและเสียงแจ้งภัยหรือเรียกให้คนภายนอกรู้ว่ามี

คนในห้องพัก มีแผนผังต่างสัมผัสของอาคาร มีอักษรเบรลล์แสดงต�าแหน่งห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บันได

หนีไฟหรือพ้ืนที่อพยพติดไว้ก่ึงกลางบานประตูด้านในสูงจากพื้น 1.30-1.70 เมตร และมีสัญลักษณ์รูปคนพิการติดที่

ประตูหน้าห้อง

จัดให้มีห้องน�้าที่คนพิการและผู้สูงอายุใช้งานได้ (รายละเอียดตามข้อ 2.2) และให้ฝักบัวอาบน�้า 

มีพื้นที่ว่างขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 1.10 X 1.20 เมตร มีที่นั่งอาบน�้าสูงจากพื้นระหว่าง 45-50 เซนติเมตร มี
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ราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่งสูงจากพื้นระหว่าง 65-70 เซนติเมตร และยาวระหว่าง 65-70 เซนติเมตร และ

มีราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 60 

เซนตเิมตร กรณทีีอ่าบน�า้แบบอ่างอาบน�า้ให้มีราวจบัในแนวดิง่อยูห่่างจากผนงัด้านหัวอ่างอาบน�า้ 60 เซนตเิมตร ปลาย

ด้านล่างอยู่สูงจากพื้นระหว่าง 65-70 เซนติเมตร ยาวอย่างน้อย 60 เซนติเมตร มีราวจับในแนวนอนต่อกับปลายของ

ราวจับในแนวดิ่งยาวไปจนจรดผนังห้องอาบน�้าด้านท้ายอ่างอาบน�้า และสิ่งของเครื่องใช้ภายในที่อาบน�้าให้อยู่สูงจาก

พื้น 30-120 เซนติเมตร

  

ภำพที่ 6 ตัวอย่างแบบแปลน และบรรยากาศบ้านพักนักท่องเที่ยวในพื้นที่ระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ท่ีมี

การพัฒนา 

2.2) ห้องน�้ำ 

แบบและวัสดทุีใ่ช้ในการสร้างห้องน�า้ทกุประเภท ต้องกลมกลนืกบัธรรมชาต ิตดิตัง้สขุภัณฑ์ และ

อุปกรณ์ห้องน�้าที่พร้อมใช้งาน เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพสีและพื้นผิวภายนอก ไม่ทรุดโทรม ไม่มีคราบ ไม่หลุดร่อน

ช�ารุด ต้องจัดให้มีห้องน�้าส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ในห้องน�้านั้นหรือแยกออกมาอยู่กับ

ห้องน�้าส�าหรับบุคคลท่ัวไปก็ได้ ต�าแหน่งท่ีตั้งของห้องน�้า อยู่ในต�าแหน่งที่ไม่ไกลจากตัวอาคารหลัก ไม่อยู่ในมุมอับ 

ลกึลบั หรอืสงัเกตยาก เช่น มอีาคารอืน่บงัอยู ่หรอืมสีิง่กดีขวางก่อนถงึห้องน�า้ กรณทีีห้่องน�า้ส�าหรบัคนพกิารอยูภ่ายใน

ห้องน�้าส�าหรับคนทั่วไปต้องจัดห้องน�้าส�าหรับคนพิการอยู่ในต�าแหน่งที่เข้าถึงสะดวก

ประตู ต้องมีความกว้างสุทธิไม่ต�่ากว่า 90 เซนติเมตร ประตูเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก 

โดยเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบบานเลื่อน สามารถเปิด-ปิดได้ง่าย ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดบังคับให้

บานประตูปิดได้เอง ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อเปิดออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่าง

ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ไม่มีการเปลี่ยนระดับหรือธรณีประตู หากมีธรณีประตู

ต้องสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร และ ให้ขอบทั้งสองด้านมีความลาดเอียง 1:2 (45 องศา) มีสัญลักษณ์รูปคนพิการติดที่

ประตูหน้าห้องน�้า กรณีประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักกระจก ให้ติดเครื่องหมายหรือแถบสีที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน 

ติดตั้งมือจับประตูในแนวดิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ทั้งด้านในและนอกประตู 

ปลายบนราวจับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 เมตร ปลายล่างไม่เกิน 80 เซนติเมตร กรณีประตูแบบเปิดออก ให้มีราวจับ

แนวนอนด้านในประตูสูงจากพื้น 80-90 เซนติเมตร ยาวตามความกว้างประตู อุปกรณ์เปิดปิดเป็นก้านบิดหรือก้าน

ผลัก สูงจากพื้น 1.0-1.2 เมตร ประตูเป็นบานทึบเป็นส่วนตัว ระบบล็อคแบบขอสับหรือระบบที่ปลดล็อคได้ง่ายจาก
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ภายนอก มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายรณรงค์ หรือป้ายแนะน�าการใช้งานห้องน�้าติดตั้งในต�าแหน่งที่เหมาะสม มีพื้นผิวต่าง

สมัผสัด้านหน้าประต ูขนาด 30 เซนตเิมตร ยาวเท่ากบัและขนานกบัความกว้างประต ูห่างจากประต ู30-35 เซนตเิมตร 

มทีีว่่างในห้องน�า้เส้นผ่านศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ระดบัเสมอพืน้ภายนอก หากต่างระดบัต้องมทีางลาด วสัดุ

ปูพื้นไม่ลื่น พื้นระบายน�้าได้ดี และสะอาด

จัดให้มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูง 45-50 เซนติเมตร มีพนักพิงหลัง ที่ปล่อยน�้าเป็นแบบคันโยกหรือ

ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือแบบอื่นท่ีใช้สะดวก ติดอยู่ด้านข้างของแท็งก์หรือผนังด้านข้าง ระบบปล่อยน�้าเป็นแบบตักราด

เพื่อประหยัดการใช้น�้า และหากเป็นแบบชักโครกให้เลือกแบบประหยัดน�้า ระยะกึ่งกลางของโถส้วมห่างจากผนังด้าน

ข้าง 45-50 เซนติเมตร ด้านทีชิ่ดผนงัมรีาวจบัแนวนอนสงูจากพืน้ 65-70 เซนตเิมตร ยืน่ล�า้ออกมาจากด้านหน้าโถส้วม 

25-30 เซนตเิมตร มรีาวจบัแนวดิง่ต่อจากราวจบัแนวนอนขึน้ไปอย่างน้อย 60 เซนตเิมตร ราวจับกลมเส้นผ่านศนูย์กลาง 

3-4 เซนติเมตร ด้านที่ไม่ชิดผนังติดราวจับแบบพับเก็บได้เม่ือกางออกให้มีระบบล็อคที่คนพิการสามารถปลดล็อคได้

ง่าย กรณโีถส้วมห่างจากผนงัเกนิ 50 เซนตเิมตร ให้ตดิตัง้ราวจบัพบัเกบ็ได้ทัง้ 2 ด้าน ราวจบัมรีะยะห่างจากขอบโถส้วม 

15-20 เซนตเิมตร ความยาวของราวจบับรเิวณโถส้วมไม่น้อยกว่า 55 เซนตเิมตร ภายในห้องน�า้มรีาวจับน�าไปสูส่ขุภณัฑ์

อื่นสูงจากพื้น 80-90 เซนติเมตร 

ติดตั้งระบบสัญญาณ แสง และ เสียง แจ้งเหตุเตือนภัยจากภายนอกสู่ภายใน ภายนอกติดตั้ง

สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้านหน้าประตู สูงจากพื้น 1.20-1.30 เมตร ติดตั้งระบบสัญญาณ แสง และ เสียงแจ้งเหตุ

ฉุกเฉิน ภายในห้องน�้า แบบปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสหรือเชือกดึงสูงจากพื้น 25-30 เซนติเมตรและระดับความสูงจากพื้น 

80-95 เซนติเมตร 

มอ่ีางล้างมอืในต�าแหน่งท่ีเข้าถงึได้ไม่มสีิง่กดีขวาง ขอบอ่างห่างจากผนงัไม่น้อยกว่า 45 เซนตเิมตร 

สูงจากพื้นถึงขอบบน 75-80 เซนติเมตร มีพื้นที่ใต้อ่างเป็นที่ว่างสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ติดกระจกที่อ่าง

ล้างมือ ขอบล่างของกระจกสูงไม่เกิน 1 เมตร ผู้ที่ใช้วีลแชร์สามารถมองเห็นได้ มีราวจับแบบพับเก็บได้ติดสูงจากพื้น 

75-80 เซนตเิมตร มรีาวจับในแนวนอนแบบพบัเกบ็ได้ในแนวดิง่ท้ังสองข้างของอ่างล้างมอืยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนตเิมตร

ราวจับมีลักษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ก๊อกน�้าเป็นก้านโยก ก้านกด ก้านหมุน หรือระบบอัตโนมัติ 

ห้องน�้าชายให้มีโถสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย 1 ที่ ให้มีราวจับในแนวนอนด้านบนยาว 50-60 เซนติเมตร สูง

จากพืน้ 1.2-1.3 เมตร มรีาวจบัด้านข้าง สงูจากพืน้ 80-100 เซนตเิมตร ยืน่จากผนงั 55-60 เซนตเิมตร ราวจบัทัง้หมด

ท�าด้วยวสัดเุรยีบ แขง็แรง ไม่เป็นอนัตราย โดยห้องน�า้ทัว่ไปทีแ่ยกชายหญงิจากกนั ให้มอีกัษรเบรลล์ชาย-หญงิ ตดิผนงั

ข้างทางเข้าในจุดที่สัมผัสได้

2.3) บันไดภำยในอำคำร

หากมอีาคารยกระดบั หรอื อาคาร 2 ช้ันขึน้ไป ต้องจดัมบีนัไดทีค่นพกิารและผู้สูงอายใุช้ได้อย่าง

น้อยชั้นละ 1 แห่ง ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีชานพักในแนวดิ่งทุกระยะ 2.00 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 

เซนตเิมตร ขนาดเท่ากนัโดยตลอด ลกูตัง้ไม่เปิดโล่ง ลกูนอนเมือ่หกัส่วนทีข่ัน้บนัไดเหลือ่มกนัออกแล้วกว้างไม่น้อยกว่า 

28 เซนติเมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบันไดมีพ้ืนผิวต่างสัมผัสกว้าง 30 เซนติเมตร ยาวเท่ากับและขนานกับความ

กว้างบนัได ขอบพ้ืนผวิต่างสัมผสัอยูห่่างจากจดุเริม่ต้นของทางขึน้-ลง 30-35 เซนตเิมตร กรณขีัน้บนัไดเหลือ่มกนัหรอื

มจีมูกบนัไดให้มรีะยะเหลือ่มไม่เกนิ 2 เซนตเิมตร วสัดุผวิบนัไดไม่หยาบหรอืล่ืนเกินไป อาจตดิแผ่นกนัลืน่ได้ จมกูบันได

ควรมีสีหรือพื้นผิวที่ต่างจากพื้นผิวบันได
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3) กำรให้ข้อมูลและสื่อควำมหมำย 

3.1) ป้ำย สัญลักษณ์และกำรสื่อควำมหมำย 

ในระดับการออกแบบในพื้นท่ีธรรมชาติสันโดษ ไม่ควรมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ และการสื่อ

ความหมาย การให้ข้อมูลต่างๆ ให้พิจารณาให้ข้อมูลในพื้นที่จุดบริการนักท่องเที่ยว

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่กึ่งพัฒนาได้ ควรใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่

เข้าใจง่ายเป็นสากล ป้ายและสญัลกัษณ์ควรออกแบบให้มสีสีนั และสญัลกัษณ์ทีช่ดัเจน เป็นรปูแบบมาตรฐานเดยีวกนั

ทัง้หมด ตดิอยูใ่นต�าแหน่งทีช่ดัเจน ต�าแหน่งทีต่ดิป้ายไม่ควรกดีขวางทางเดนิของผูม้ปัีญหาทางสายตา ตดิตัง้สญัลักษณ์

รูปคนพิการในจุดต่างๆ เช่น ที่ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ พื้นที่ที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงได้ ในที่ที่ผู้ใช้

ประโยชน์จ�านวนมากผ่าน มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา แผนที่นูนต�่าต่างสัมผัส หรือ การให้ข้อมูลที่ต้อง

อาศัยการสัมผัส ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ดูดซับความร้อนได้ เช่น แผ่นสแตนเลส เพราะผู้มีปัญหาทางสายตาสัมผัส

อาจโดนความร้อนสะสมจากแผ่นป้ายได้

การออกแบบรปูแบบข้อมลู และนทิรรศการรมิทาง ต้องกลมกลนืกบัสภาพแวดล้อม ใช้ข้อความ

สุภาพ กระชับ ชัดเจน มีรูปแบบที่ง่าย ภาษาง่าย เพียง 1-2 วลี เหมาะส�าหรับเด็ก สื่อกับสารกับผู้ที่มีความผิดปกติ

ทางการได้ยนิได้ เป็นสากล สือ่สารกบัผูท้ีไ่ม่สามารถอ่านหนงัสือและคนทีใ่ช้ภาษาอืน่ได้ ป้ายจงึควรมทีัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ควรมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม ใช้ทั้งตัวหนังสือ (Text) และภาพ (Graphic) ควบคู่กัน ใช้สัญลักษณ์ที่

ชดัเจนโดยใช้ตวัอกัษรสว่างบนพืน้สเีข้ม การใช้อักษรนนูเพือ่ให้ใช้มอืสัมผสัอ่านได้ ควรมป้ีายแสดงภาพแหล่งท่องเทีย่ว

และกจิกรรม เลอืกใช้วัสดทุีห่าได้ง่าย ไม่ใช้วสัดผุวิมนัวาว เพราะจะสะท้อนแสง และท�าให้อ่านยาก โครงสร้างประกอบ

แผ่นป้าย (Sign Support) ได้แก่ เสา ฐานป้าย หลังคา เป็นต้น ขนาดของแผ่นป้ายขึ้นอยู่กับเนื้อหาและภาพ หากมี

เนื้อหามากควรแบ่งเป็นส่วนตามเค้าโครงเรื่องในการสื่อความหมาย (Interpretive Theme) หรือแยกเป็นแผ่นป้าย

ย่อย (Panel) และติดตั้งเป็นกลุ่ม ป้ายบริเวณจุดชมวิวที่มองเห็นวิวได้ 180 องศา หรือมากกว่า ควรออกแบบเป็นป้าย

แนวนอน ติดตั้งบนฐานอิสระที่สูงจากพื้นไม่เกิน 70 เซนติเมตร ท�ามุมเอียงประมาณ 45 องศา ป้ายที่จัดท�าขึ้นเพื่อสื่อ

ความหมายบนเส้นทางศกึษาธรรมชาตทิัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีป่่าอาจเป็นป้ายแนวตัง้ตามความสงูของต้นไม้ 

ความสูงของอยู่ระดับสายตา และอาจมีหลังคาคลุมแผ่นป้าย

ในระดบัการออกแบบส�าหรบัพืน้ทีธ่รรมชาตทิีม่พีฒันาได้ ให้มแีนวทางการออกแบบเช่นเดยีวกบั 

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นท่ีธรรมชาติก่ึงพัฒนา แต่ให้ค�านึงถึงความสามารถในการสื่อความหมายส�าหรับผู้ใช้

งานที่มากขึ้นหรือบ่อยขึ้น เช่น มีที่ว่างส�าหรับยืนอ่านกว้างขึ้น มีจ�านวนป้ายหรือสัญลักษณ์มากขึ้น เป็นต้น

3.2) จุดบริกำรข้อมูลและจุดบริกำรนักท่องเที่ยว

ในระดบัการออกแบบในพืน้ท่ีธรรมชาตสินัโดษ และในระดบัการออกแบบส�าหรบัพืน้ทีธ่รรมชาติ

ที่กึ่งพัฒนาได้ ไม่ควรมีจุดบริการข้อมูล และจุดบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ระดับนี้

ในระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ธรรมชาติที่มีพัฒนาได้ ควรจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ครบ

ถ้วน เช่น มห้ีองโถงทีท่างเข้า และเคาน์เตอร์ตดิต่อ ให้บรกิารข้อมลู มเีก้าอีท้ีน่ัง่พกัรอ มสีภาพสมบรูณ์ สะอาด จดัเป็น

ระเบียบ จุดบริการนักท่องเที่ยวควรเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้สะดวกและสังเกตได้ง่าย เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ผ่าน 

มทีวิทัศน์อยูใ่นเกณฑ์ดี อยูใ่กล้จดุท่องเทีย่วและกจิกรรมส�าคัญ สามารถขยาย ต่อเติม ปรบัปรงุสิง่อ�านวยความสะดวก

ได้ ไม่อยู่ในจุดเสี่ยงอันตราย ไม่ทรุดโทรม การเลือกพื้นที่ควรค�านึงถึงความยั่งยืน ได้แก่ เลือกที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เลือกใช้วัสดุและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้อีก และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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น้อย รูปแบบอาคาร ไม่แปลกแยก มีการผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นเท่าที่จะกระท�า รองรับความต้องการของ

นักท่องเที่ยว สนองปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่น น�้าดื่ม ร่มเงา ความปลอดภัย ความสะดวก ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน 

อาคารควรโปร่ง แสงสว่างเพียงพอ ถ่ายเทอากาศดี มีเคาน์เตอร์ติดต่อในจุดที่สังเกตง่าย เคาน์เตอร์สูงไม่เกิน 80 

เซนตเิมตร มทีีว่่างใต้เคาน์เตอร์สงู 70-75 และส่วนบนเคาน์เตอร์ทีย่ืน่ออกมาลกึอย่างน้อย 40 เซนตเิมตร มข้ีอมลูและ

เอกสารที่จ�าเป็นหยิบใช้สะดวก มีแผนผังการอาคารหรือสถานที่ มีข้อมูลที่เป็นสื่อเสียง หรือตัวอักษรส�าหรับคนพิการ

ทางการเหน็ มคีูม่อืแปลภาษา หรอืป้ายสญัลกัษณ์ภาษา ส�าหรบัเจ้าหน้าที ่มกีารประกาศข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบั

คนพกิารทางการเหน็ ได้ยนิชดัเจน ทัง้นีต้้องปรบัความดงัได้ให้เหมาะกบัพืน้ทีแ่ละช่วงเวลาในการใช้งาน มกีารประกาศ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายท่ีเป็นตัวอักษรหรือไฟวิ่งหรือป้ายติดต้ังใน

บรเิวณทีเ่หน็ชดัเจน ทัง้นีค้วรมกีารควบคมุแสงส่องสว่างในเวลากลางคืนไม่ให้เกดิการรบกวนพืน้ทีห่รอืสัตว์ป่า ส�าหรบั

การให้ข้อมูลสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก (Assistive Technology) อื่นได้

  

ภำพที่ 7 ตัวอย่างแปลนและบรรยากาศศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ระดับการออกแบบส�าหรับพื้นที่ที่มีการพัฒนาได้ 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1	 บทสรุป

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวทางการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล

โดยประยุกต์ใช้แนวคิดช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (Recreation Opportunity Spectrum : ROS) ที่เน้นจ�าแนก

พืน้ทีต่ามประสบการณท์ี่นกัทอ่งเที่ยวควรได้รบัจากการไปเยือนแหลง่นนัทนาการ ผสานกบัหลกัคดิของการออกแบบ

เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD) ซึ่งเน้นการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้ส�าหรบัคนทกุกลุม่ โดยการวเิคราะห์ข้อมลูทตุยิภูมทิีเ่กีย่วข้องเพือ่ประยกุต์วธิใีนการจ�าแนกเขตช่วง

ชั้นโอกาสทางนันทนาการ พบว่า

“ควำมต้องกำรท่องเท่ียวอุทยำนแห่งชำติของคนพิกำรและผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น แต่สภำพแวดล้อมและ

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกไม่เหมำะสม”

จากแบบสอบถามผู้สูงอายุ 341 คน และ คนพิการ 71 คน และการใช้แบบส�ารวจทางกายภาพของพื้นที่

อุทยานแห่งชาติ 22 แห่ง ทั่วประเทศ สรุปสถานการณ์ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ

ได้คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และต้องการกลับไปอีก การเดินทางมักไปเป็น 

กลุม่ เฉลีย่ 12.5 คนต่อครัง้ ส่วนคนพกิารมปีระสบการณ์การท่องเทีย่วอทุยานแห่งชาตน้ิอยกว่ากลุม่ผูส้งูอาย ุเนือ่งจาก

ข้อจ�ากัดด้านร่างกายและงบประมาณ ตลอดจนเวลาว่างทีน้่อยกว่าผู้สูงอาย ุแต่คนพกิารทีเ่คยไปส่วนใหญ่ต้องการกลบั



แนวทางการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ
ชุมเขต แสวงเจริญ ดรรชนี เอมพันธุ์ และ ก�าธร กุลชล
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วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

ไปอกีเช่นกนั คนพกิารมกัไปเทีย่วเป็นกลุม่เหมอืนกบัผูส้งูอาย ุโดยการเดนิทางแต่ละครัง้จะไปเป็นกลุม่เฉลีย่ 4.16 คน

ต่อครัง้ ทัง้ผูส้งูอายแุละคนพกิารชอบท�ากจิกรรมทีห่ลากหลาย ซึง่บางอย่างเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตราย ควรมแีนวทางป้องกัน

อันตรายในพื้นที่นั้น

ผู้สูงอายุ และคนพิการ เห็นว่าอุทยานแห่งชาติมีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ยังไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการ

สะท้อนภาพรวมในการจดัสิง่อ�านวยความสะดวกได้อย่างชดัเจน สอดคล้องกบัการส�ารวจกายภาพของอทุยานแห่งชาติ

ทั่วประเทศ พบว่า อุทยานแห่งชาติกลุ่มตัวอย่างที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่เหมาะสม

ครบ 5 องค์ประกอบพื้นฐานตามที่มติคณะรัฐมนตรีฯ ระบุให้มี ได้แก่ ทางลาด ห้องน�้า ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ และ

สิง่อ�านวยสะดวกในการให้บรกิารข้อมลู พบว่ามเีพยีง 1 แห่งเท่านัน้ ซึง่ถือว่าน้อยมาก ดงันัน้อทุยานแห่งชาตต้ิองปรบั

พื้นที่ให้สะดวก ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ท�ากิจกรรมอย่างอิสระและมีความสุข ส่งเสริมความ

มีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมให้กับทุกคน 

“อุทยำนแห่งชำติ ต้องออกแบบด้วยควำมเข้ำใจในระดับกำรพัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพิ่มคนทั้ง

มวลตำมแนวคิดช่วงชั้นโอกำสด้ำนนันทนำกำร”

การสร้างแนวทางการออกแบบและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล เป็นการประยุกต์ใช้

แนวคิด การก�าหนดกลุ่มชั้นของแหล่งท่องเที่ยวตามช่วงชั้นของโอกาสทางด้านนันทนาการ ผสานกับแนวคิดการ

ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ก�าหนดเป็นแนวทางและรายละเอียดการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลใน

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

การออกแบบตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนั้น เป็นการออกแบบในภาพรวม ซึ่งข้อค้นพบ คือ 

การอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถใช้ข้อก�าหนดแบบรวมๆ ได้ 

ต้องมีการจัดระดับแนวทางการออกแบบและประยุกต์ใช้โดยยึดหลักท่ีว่า ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติยังต้อง

อนุรักษ์และใช้พื้นที่ได้ตามศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) การพัฒนาให้ท�าได้แต่ต้องอยู่ใน

เกณฑ์ที่ส่งผลกระทบในระดับท่ียอมรับได้ตามแนวคิดด้านวนศาสตร์ ซึ่งผู้ออกแบบต้องศึกษาเพิ่มเติมให้เข้าใจ ซ่ึงใน

งานวิจัยนี้สรุปการจ�าแนกระดับการพัฒนาและออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับการออกแบบในพื้นที่

ธรรมชาตสินัโดษ (Design for Primitive Areas) ท่ีมแีนวคดิในการจ�ากดัการเข้าถงึและปรมิาณผู้ใช้งานพืน้ที ่ตลอดจน

ไม่ให้มีการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่ 2.ระดับการออกแบบในพื้นที่ธรรมชาติกึ่งพัฒนา (Design for 

Intermediate Natural Areas) สามารถพฒันาได้ตามความจ�าเป็น โดยเน้นคงไว้ซึง่ความเป็นธรรมชาต ิสามารถสร้าง

สิง่อ�านวยความสะดวกได้บ้าง 3.ระดบัการออกแบบในพืน้ทีท่ีม่กีารพัฒนา (Design for Development Areas) สามารถ

พัฒนาได้โดยเน้นความเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ ที่สามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่คนทุกกลุ่ม เปิดโอกาสให้

ใช้พื้นที่ได้สะดวก ปลอดภัยและเท่าเทียม 

“สภำพแวดล้อมและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุในอุทยำนแห่งชำติต้อง

เหมำะสมกับกำรใช้งำน สะดวก ปลอดภัย เข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียม แต่คงไว้ซึ่งควำมเป็นธรรมชำติตำมระดับกำร

ออกแบบแต่ละพื้นที่”

งายวจิยันี ้ได้ก�าหนดตวัอย่างแนวทางการออกแบบสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่คนทัง้มวลทีจ่�าเป็นต้องจดัให้

มีเบื้องต้นตามระดับการออกแบบเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการสัญจรและภายนอกอาคาร ได้แก่ 1. ทางเดิน-ทางเท้า 

2. บันไดภายนอกอาคาร 3. ทางลาดภายนอกอาคาร 4. ราวจับ-ราวกันตก-ขอบกันตก 5. ที่จอดรถ 6. พื้นที่ปิกนิก 

7. ที่นั่งพักระหว่างทาง กลุ่มอาคารและส่วนประกอบอาคาร ได้แก่ 1. ห้องพัก 2. ห้องน�้า 3. บันไดภายในอาคาร กลุ่ม
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การให้ข้อมูลและสื่อความหมาย ได้แก่ 1. ป้าย สัญลักษณ์และการสื่อความหมาย 2. จุดบริการข้อมูล และจุดบริการ

นักท่องเที่ยว 

5.2 ข้อเสนอแนะ

1.  อุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน�าแนวคิดแนวทางการออกแบบสิ่งอ�านวยความ

สะดวกเพือ่คนท้ังมวลในอุทยานแห่งชาตไิปปรบัใช้กับพืน้ทีข่องตน โดยเน้นการประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่

ให้เหมาะสม ตามระดับขีดความสามารถในการรองรับกิจกรรม และ ระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ โดยการท�างาน

ร่วมกันแบบบูรณาการสหสาขาวิชา ท้ังด้านวนศาสตร์ อุทยานและนันทนาการ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐศาสตร์ และ ด้านการออกแบบที่เหมาะสม โดยท�าความเข้าใจความต้องการของคนทุกกลุ่มและผลที่จะเกิดกับ

ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม 

2.  รฐัควรส่งเสรมิให้มกีารท่องเทีย่วทีป่ลอดภยัส�าหรบัคนทุกกลุ่ม สนับสนนุงบประมาณ ส่งเสรมิความ

ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการออกแบบ เพื่อออกแบบอุทยานแห่งชาติได้สอดคล้องกับการใช้งานของคนทุกกลุ่ม และ

เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ซ่ึงจากการวจัิยพบประเดน็ความต้องการท่องเทีย่วอทุยานแห่งชาตขิองคนพกิารและผู้สูงอายุ

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขั้น รัฐจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติของอุทยานแห่งชาติ ในไทยได้ เช่น 

การก�าหนดประเภทงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายเพื่อจัดสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนทั้งมวล การก�าหนด

ขัน้ตอนการด�าเนนิการตัง้แต่การวางแผนไปจนถงึการขออนญุาตด�าเนนิการให้มแีผนกระบวนการท�างาน (Flow Chart) 

ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นต้น

3.  หน่วยงานด้านกฎหมายและนโยบายควรพิจารณาข้อขัดแย้งของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่อง

การใช้สเีพ่ือการสือ่สาร การก�าหนดเขตพืน้ท่ี การก�าหนดอัตราความคลาดเคล่ือนทีย่อมรบัได้ในการออกแบบเพือ่สร้าง

ความยืดหยุ่นให้กับการออกแบบ เป็นต้น เพื่อให้การท�างานระดับปฏิบัติการมีความชัดเจนมากขึ้น

4.  อทุยานแห่งชาต ิและ ผู้ออกแบบ ควรศกึษาเรือ่งการเลอืกบรเิวณทีต่ัง้ของสิง่อ�านวยความสะดวก 

และการแบ่งเขตการใช้พืน้ที ่(Zoning) ในบรเิวณบรกิารทีพ่กันกัท่องเทีย่ว (เดชา, 2527) จ�าแนกตามโซน คอื ครอบคลมุ 

เขตเข้าถึง เขตที่ท�าการ ส�านักงานติดต่อ ศูนย์ให้ความรู้นักท่องเที่ยว เขตพักแรม บริเวณตั้งแค้มป์ ศูนย์บริการรวม 

ลานจอดรถยนต์ ลานกจิกรรม ศนูย์บรกิารย่อย เขตสาธารณปูโภค แล้วจงึประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัระดบัการพฒันา

ทั้ง 3 ระดับในงานวิจัยนี้

5.  สถาบนัทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนด้านอทุยานแห่งชาตแิละนนัทนาการ และ ด้านการออกแบบ 

ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความส�าคัญของการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนทั้งมวล โดยอาจมีการ

จัดบรรยาย หรือ ระบุไว้ในเน้ือหาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือมีการตระหนักถึงองค์ความรู้นอกศาสตร์ของตน โดยการจัด

กจิกรรมฝึกปฏบิตักิารร่วมกนัระหว่างสองด้านดงักล่าว ให้นกัศกึษาสามารถจบออกไปเป็นบณัฑติทีเ่ข้าใจและตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการออกแบบท่ีครอบคลุมการใช้งานคนทั้งมวลแต่ยังคงไว้ซึ่งมุมทัศน์ของการอนุรักษ์และปกป้อง

ธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมต่อไป

6.  การน�าแนวทางการออกแบบส่ิงอ�านวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลในงานวิจัย

นี้ไปใช้ นอกจากค�านึงถึงบริบทของพื้นที่ และความสอดคล้องกับการใช้งานของคนทุกกลุ่มแล้ว ผู้ออกแบบต้องค�านึง

ถึงการบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ ประกอบกันให้ใช้งานได้อย่างเป็นระบบ เช่น ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้อง

ประกอบด้วย ที่จอดรถ ทางเข้า จุดให้บริการข้อมูล ทางเดินทางเท้า ทางเชื่อม ห้องน�้า ห้องบรรยาย ห้องนิทรรศการ 

เป็นต้น



แนวทางการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ
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