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บทคัดยอ

การขนสงระบบรางเปนระบบขนสงมวลชนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ชวย
บรรเทาปญหาการจราจรติดขัด และปญหามลพิษใหกับชุมชน อีกทั้งยัง
สามารถรองรั บ ความต อ งการเดิ น ทางและการขนส ง ได ค รั้ ง ละเป น
จํานวนมาก และกอมลภาวะนอยกวา ระบบขนส งมวลชนรูปแบบอื่ น
สงเสริม ใหเกิดการใชระบบขนสงอยางยั่งยืน แตในปจจุบัน การขนส ง
ระบบรางในจั ง หวั ด ชลบุ รี ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการให บ ริ ก าร
เนื่องจากไมไดรับความนิยมจากผูใชบริการมากนัก นอกจากตัวระบบ
รถไฟเองแลว ปจจัยหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการ
ใหบริการ คือ การสงเสริมการเขาถึงสถานีใหบริการ ดังนั้น เพื่อสราง
แรงจูงใจใหผูเดินทางหันมาใชบริการการขนสงระบบรางมากขึ้น การ
สนับสนุนใหคนทุกคนสามารถใชระบบขนสงที่มีอยูไดอยางเทาเทียมกัน
ไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการ สามารถเขาถึงสถานีใหบริการ
ไดอยางสะดวกผานการขนสงทุกรูปแบบ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
จึงเปนเรื่องสําคัญ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการศึกษา
การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) สําหรับการนํามา
ประยุกตใชเพื่อสงเสริมการเขาถึงการขนสงระบบรางในจังหวัดชลบุรี
เพื่อ เปนแนวทางในการปรับ ปรุงโครงสรา งพื้ นฐานสํา หรับ การขนส ง
ระบบรางที่เปนรูปธรรมตอไป
คําสําคัญ: การขนสงระบบราง, ความสามารถในการเขาถึง, การ
ออกแบบเพื่อมวลชน, จังหวัดชลบุรี

Abstract

Rail transit is a mass transportation that reduces traffic
jams, pollutions and provides high service quality such as,
high passenger capacity, high service speed, and
environmental friendly to encourage the sustainable
transportation. Like other areas in Thailand, rail transit in
Chonburi is not meet the success for attracting customers
to use the systems. Besides the performance of mode, the
success of rail transit services seems to depend on
accessibility. In order to increase rail transit ridership, the
motivations to use rail transit should be developed by
improving, for example, comfortable service, equity, safety
and accessibility etc. This paper aims to present the reviews
of the universal design concept for applying to encourage
rail transit accessibility in Chonburi Stations.
Keywords: Rail Transit, Accessibility, Universal Design,
Chonburi province

1. บทนํา

จังหวัดชลบุรี เปนสถานที่ทองเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่ไดรับ
ความนิยมเนื่องจากใกลกรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสน และพัทยา
ซึ่งได รับ ความนิย มจากนั กท องเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต างประเทศ
ความไดเปรียบทางทําเลที่ตั้ง ทําใหจังหวัดชลบุรีไดรับการวางแผนให
เปนเมืองหลักทางดานอุตสาหกรรมและการคาขายของภาคตะวันออก
ปจจุบันมีประชากรประมาณ 1,300,000 คน ซึ่งสวนหนึ่งเปนผูที่เดิน
ทางเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว [1]
จังหวัดชลบุรีอยูหางจากกรุงเทพฯ เพียง 80 กม. เดินทางสะดวก
ดวยทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนา-ตราด) หรือทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย กรุงเทพฯ-ชลบุรี) โดยใชเวลา
เพี ย ง 45 นาที รู ป แบบการเดิ นทางหลั ก ในจั งหวั ดชลบุ รี จึ งเป น การ
เดิ น ทางด ว ยรถยนต ห รื อ รถประจํ า ทาง และมี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น อย า ง
ตอเนื่อง [2] นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมายังจังหวัดชลบุรีผานทาง
รถไฟสายตะวันออกไดอีกดวย โดยเริ่มตนจากกรุงเทพฯ–ฉะเชิงเทรา–
และสิ้นสุดที่อําเภอสัตหีบ การเพิ่มทางเลือกใหแกผูเดินทางจึงเปนเรื่อง
สํ า คั ญ เพื่ อ บรรเทาป ญ หาการจราจรติ ด ขั ด ป ญ หามลภาวะและ
สิ่งแวดลอม
การขนสงระบบราง จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาเพื่อรองรั บความตอ งการเดินทางที่เพิ่ม ขึ้นได เนื่ องจากใน
ปจจุบันมีผูเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรีดวยรถไฟนอยมากเมื่อเทียบกับ
การเดินทางดวยรถยนต [3] นอกจากตัวระบบรถไฟเองแลว ปจจัยหนึ่ง
ที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการใหบริการ คือ การสงเสริม
การเขาถึงสถานีใหบริการ ดังนั้น เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูเดินทางหันมา
ใชบริการการขนสงระบบรางมากขึ้น การสนับสนุนใหคนทุกคนสามารถ
ใชระบบขนสงที่มีอยูไดอยางเทาเทียมกัน ไดรับความสะดวกสบายใน
การใชบริการ สามารถเขาถึงสถานีใหบริการไดอยางสะดวกผานการ
ขนสงทุกรูปแบบ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงเปนเรื่องสําคัญ
จากที่ กล า วข างต น บทความนี้ จึ งมีวั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ นํ า เสนอผล
การศึกษาการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) สําหรับการ
นํามาประยุกตใชเพื่อสงเสริมการเขาถึงการขนสงระบบราง โดยใชสถานี
รถไฟในเขตจังหวัดชลบุรี เปนกรณีศึกษา

2. ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวของ
2.1 ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility)

ความสามารถในการเขาถึ ง (Accessibility) โดยทั่ วไปมักจะใช
ความหมายใกลเคียงกับความงายในการไปถึง (Easy of Reaching)
Jones (1981) [4] ไดใหคํานิยามของคําวา “ความสามารถเขาถึง” และ

ดรรชนีวัดคาความสามารถเขาถึง วิจารณขอดีและขอเสียของนิยามและ
ดรรชนีตางๆ สรุปไดวาไมมีนิยามหรือดรรชนีตัวใดดีที่สุด ขึ้นอยูกับวาจะ
ศึกษาปญหาอะไร
Bay Area Rapid Transit (2003) [5] ไดเสนอการปรับปรุงการ
เขาถึงสถานีโดยการขนสงทุกรูปแบบใหดีขึ้น โดยเพิ่มทางเลือกใหกับ
ผูโดยสารใหสามารถเขาถึงสถานีใหบริการไดอยางสะดวกผานการขนสง
ทุกรูปแบบ เชน การเขาถึงโดยการเดิน การขี่จักรยาน การใชรถยนต
สวนบุคคล การใชบริการรถสาธารณะ เปนตน ดังนั้น สิ่งที่สถานีและ
บริ เ วณแนวเส น ทางรถไฟจะต อ งมี ได แ ก ถนนหรื อ เส น ทาง และ
องค ป ระกอบต า งๆ สํ า หรั บ ให ผู โ ดยสารและผู ป ระกอบการขนส ง
สามารถเดินทางเขา ถึ งสถานี ให บ ริ ก ารได อ ยา งสะดวก โดยลํ า ดั บ
ความสามารถในการเขาถึงของการเดินทางในรูปแบบตางๆ ควรเปนดัง
รูปที่ 1

2. Flexibility in Use – มีความยืดหยุน ใชไดกับผูที่ถนัดซาย
หรือขวา สามารถปรับไดตามความตองการของผูใช
3. Simple and Instuitive Use – เรียบงายและเขาใจไดงาย
4. Perceptible Information – มีขอมูลเพียงพอประกอบใน
การใชงาน
5. Tolerance for Error – มีระบบปองกัน หรือทนทานตอ
การใชงานที่ผิดพลาด
6. Low Physical Effort – ชวยผอนแรง
7. Size and Space for Approach and Use – มีขนาดและ
พื้นที่ที่เหมาะสมกับผูใชงานทุกคน
Katharine Hunter-Zaworski (2007) [9] กลาววา Universal
Design ในระบบขนสงสาธารณะเปนพื้นฐานของการเขาถึงสําหรับทุก
คน ในสหรัฐอเมริกา ความสามารถในการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ
นั้น ถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงไดรับ เพื่อการเดินทาง
ไปเรียน ทํางาน หรือเพื่อการไดใชชีวิตอยางอิสระ ในป ค.ศ. 1980
เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา ไดเริ่มนําการวางแผน การออกแบบ
และวิศวกรรม มาใชกั บการเขา ถึงระบบขนส งต อเนื่องหลายรูป แบบ
เมื่อรัฐ British Columbia ไดเริ่มโครงการ Urban rail system, Sky
train โดย Sky train เปนโครงการแรกที่ถูกออกแบบดวย Universal
Design
ธีระชัย สุขสด (2552) [10] กลาววา Universal Design เปน
แนวคิ ดในการออกแบบผลิ ตภั ณฑ หรือ สิ่ งอํ านวยความสะดวกตา งๆ
เพื่อบุคคลที่มีสภาพรางกายทุกประเภท ทุกเพศ และทุกวัย โดยเริ่มแรก
นั้นเปนแนวคิดการออกแบบเพื่อกําจัดอุปสรรคสําหรับบุคคลทุพพลภาพ
โดยเฉพาะ ซึ่ ง ในป ค.ศ. 1990 สมาคมมาตรฐานแห ง ชาติ ข อง
สหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายคนพิการ (The American Disabilities
Act) ขึ้น เพื่อกําจัดอุปสรรคตอผูพิการโดยรับรองสิทธิของผูพิการให
ทัดเทียมกับคนทั่วไป เนื่องจากผูพิการมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และสิ่งของ
ที่มีอยูก็เปนอุปสรรคสําหรับคนเหลานั้น ตอมาไดมีเสียงตอตานวาการ
ออกแบบนี้จะทําใหเกิดความแปลกแยกทางสังคม Universal Design
จึ งควรจะเป นการออกแบบเพื่ อ ให เกิ ดความทั ดเที ย ม มิ ได แ บ ง แยก
บุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง เปนการออกแบบเพื่อใหใชไดกับบุคคล
ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น ความหมายของ Universal Design อาจสรุปไดวา
เปน “การออกแบบสําหรับทุกคน” (Design for all)
นอกจากนี้ ไตรรัตน จารุทัศน (2552) [11] กลาววา การวิเคราะห
หว งโซก ารเดินทาง เป นเครื่ อ งมื อสํ า คั ญในการวิ เคราะห เพื่ อหาแนว
ทางการออกแบบ เริ่มตั้งแตที่อยูอาศัยจนถึงพื้นที่สาธารณะ ตลอดจน
ยานพาหนะและอาคารสถานที่ การวิเคราะหหวงโซการเดินทางนี้อาจมี
ความแตกตางกันตามบริบทของพื้นที่และผูใชสอย เชน ในเขตกรุงเทพฯ
ที่อยูอาศัยอาจเปนอาคารชุดในเมือง ถนน ทางเดินเทา ยานพาหนะเปน
ระบบขนสงมวลชนประเภทตางๆ ในขณะที่ตางจังหวัด ยานพาหนะอาจ
เปนยวดยานในทองถิ่น เชน รถสองแถว เปนตน ตัวอยางการวิเคราะห
หวงโซการเดินทางจากบานไปยังสถานีรถไฟ ไดแก บาน - ถนน - ระบบ
ขนสงสาธารณะ - สถานีรถไฟ เปนตน ซึ่งในแตละหวงโซการเดินทาง
อาจมีหว งโซการเดินทางยอยซอนอยูดวย การเขาถึงอาคารสาธารณะใน
แตละพื้นที่ จะมีเสนทางและรูปแบบการเขาถึงที่แตกตางกันไป ซึ่งสงผล
ใหการใชแนวคิดในการออกแบบมีความแตกตางกันดวย การวิเคราะห
หวงโซการเดินทางจะชวยใหสามารถกําหนดเสนทางและรูปแบบการ
เข า ถึ งอาคารสาธารณะที่ ตอ งการศึ ก ษาได จึ งจํ า เป นจะต อ งใช ก าร

รูปที่ 1 ลําดับการเขาถึงสถานีในรูปแบบตางๆ [5]

Don Cleghorn et al., (2009) [6] ไดทําการศึกษาความปลอดภัย
ของคนเดิน เท า และผู ใช รถ บริ เวณแนวเสน ทางรถไฟ โดยได ศึก ษา
ปจจัยพื้นฐานที่สถานีใหบริการและบริเวณแนวเสนทางรถไฟควรจะมี
เพื่อ เพิ่ม ความปลอดภัยใหกับ คนเดิน เทา และผูใช รถ ในบริเวณสถานี
ใหบริการ หรือแนวเสนทางรถไฟ
อิฏฐวัชร เตชะนันท และคณะ (2555) [7] ไดทําการตรวจสอบ
ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเขาถึงการขนสงระบบราง ในเขต
จังหวัดชลบุรี โดยมุงเน น การตรวจสอบโครงสรา งพื้ น ฐานของสถานี
ใหบ ริก าร จากผลการสํา รวจสถานี ร ถไฟในเขตจั ง หวั ด ชลบุ รีทั้ ง 14
สถานี พบวา ไมมีสถานีใดเลยที่ มีปจจัย พื้นฐานครบสมบูรณตามที่ได
กําหนดไว และพบวามีบางปจจัยที่นํามาใชตรวจสอบไมปรากฏอยูใน
สถานีใดเลย จากผลการตรวจสอบแสดงใหเห็นวา ในแตละสถานีที่เปด
ใหบริการอยูในปจจุบันนั้นมีปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอความสามารถใน
การเขาถึงสถานีใหบริการไมเพียงพอ หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรทําการ
ปรับปรุง และพัฒนาปจจัยพื้นฐานดังกลาว เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเขาถึงของสถานีบริการใหครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานสากล

2.2 การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design)

Molly Follette Story (2011) [8] CUD, NC State University
ใหคํานิย ามวา Universal Design คือ การออกแบบผลิตภัณฑ หรื อ
สิ่ ง แวดล อ มที่ ทุ ก คนสามารถใช ไ ด โ ดยปราศจากข อ กํ า หนดต า งๆ
(Connell et all., 1997) โดยหลักการของ Universal Design มี 7 ขอ
ไดแก
1. Equitable Use - ทุกคนในสังคมสามารถใชงานไดอยางเทา
เทียมกัน ไมมีการแบงแยก และเลือกปฏิบัติ
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วิเคราะหหว งโซก ารเดิ น ทางในการกํ า หนดเส น ทางและรู ป แบบการ
เดินทางเขาถึงอาคารที่ตองการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการเลือก
แนวคิดการออกแบบที่เหมาะสม โดยทั่วไปแลวขั้นตอนการเขาถึงอาคาร
มีองคประกอบหลัก 4 ขอ ไดแก 1.การเขาถึงอาคาร 2.อาคารสาธารณะ
3.อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.ระบบขนสงสาธารณะ
จากการทบทวนขางตน พบวา การปรับปรุงการเขาถึงสถานีโดย
การขนส ง ทุ ก รู ป แบบให ดี ขึ้ น โดยเพิ่ ม ทางเลื อ กให กั บ ผู โ ดยสารให
สามารถเขาถึงสถานีใหบริการไดอยางสะดวกผานการขนสงทุกรูปแบบ
และมีความปลอดภัยนั้นมีความสําคัญ เพราะนอกจากตัวระบบรถไฟเอง
แลว ปจจัยหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการใหบริการ
คือ การสงเสริมการเขาถึงสถานีใหบริการ ในบทความนี้ จึงนําเสนอการ
ทบทวนหลัก การ การออกแบบเพื่อ มวลชน (Universal Design)
สําหรับการนํามาประยุกตใชเพื่อสงเสริมการเขาถึงการขนสงระบบราง
โดยใชสถานีรถไฟในเขตจังหวัดชลบุรี เปนกรณีศึกษา

แตกต างกันไป ขึ้นอยูกับ บริบทของแตละพื้นที่ ทั้ งนี้ ก็ เพื่อใหเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการให บ ริ ก าร และตอบสนองความต อ งการของ
ผูใช บริ ก ารได อย า งครบถว น โดยเมื่ อ นํา ขั้ นตอนการเข า ใชอ าคารมา
ประยุกตใชในการวิเคราะหการเขาถึงสถานีใหบริการของผูใชบริการ จะ
สามารถสรุปได ดังแสดงในรูปที่ 3
ภายนอกอาคาร

รูปแบบการเดินทางเขาถึงสถานีใหบริการ

3. การดําเนินการ

เดิน, จักรยาน

ระบบขนสงสาธารณะ

รถสวนบุคคล

ทางเทา, ทางจักรยาน

ถนน, Bus Lane เปนตน

ถนน

ที่จอดรถจักรยาน

ที่หยุดรถชั่วคราว, ปายรถเมล

ที่จอดรถ

ภายในอาคาร

จากการตรวจสอบพบวา สถานี รถไฟในเขตจังหวัดชลบุรีที่เป ด
ให บ ริ ก ารอยู ใ นป จ จุ บั น พบว า สถานี ร ถไฟในเขตจั ง หวั ด ชลบุ รี มี
ปจจัยพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเขาถึงสถานีใหบริการไมเพียงพอ โดย
มีเพียง 3 สถานีเทานั้น ที่มีความสมบูรณของปจจัยที่จําเปนสําหรับการ
เขาถึงมากกวารอยละ 50 ดังแสดงในตารางที่ 1

อาคาร
ทางเขาดานหนา

ตารางที่ 1 ความครบถวนของปจจัยพื้นฐานของแตละสถานี [9]
ชื่อสถานี
ความครบถวนของปจจัยพืน้ ฐาน (รอยละ)
สถานีพานทอง
40
สถานีชลบุรี
31
ที่หยุดรถแสนสุข
29
สถานีบางพระ
43
ที่หยุดรถเขาพระบาท
14
สถานีชุมทางศรีราชา
40
สถานีบางละมุง
46
สถานีพทั ยา
54
ที่หยุดรถพัทยาใต
34
สถานีบานหวยขวาง
57
สถานีวัดญาณสังวราราม
60
ที่หยุดรถสวนนงนุช
26
สถานีชุมทางเขาชีจรรย
31
สถานีบานพลูตาหลวง
31

ทางเขาใหญ

ทางเขาพิเศษ/ดานขาง

โถงทางเขา/โถงตอนรับ

พื้นที่พักคอย

เคาทเตอรตอนรับ/
ประชาสัมพันธ/ขายตั๋ว

พื้นที่บริการ
- หองสุขา
- เกาอี้พกั คอย
- โทรศัพทสาธารณะ
- ตู ATM
- รานคา
- อื่นๆ

โถง
ลิฟต, บันได, ทางลาด

รูปที่ 3 แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการเขาถึงสถานีใหบริการ [11]

ลําดับตอไปจะตองพิจารณาถึงองคประกอบยอยที่เกีย่ วของในการ
เขาถึงสถานีใหบริการ ซึ่งแบงตามองคประกอบหลักในการเขาถึงสถานี
ใหบริการของผูใชบริการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การเขาถึง ประกอบดวย
1.1 สิ่งที่เปนอุปสรรคตอผูพิการ
1.2 ปายและสัญลักษณ
1.3 องคประกอบถนน
1.4 ทางสัญจร, ทางเทา
1.5 ทางลาดขอบถนน, ทางลาดตัดขอบคันหิน
1.6 ทางขามถนน
1.7 ที่จอดรถ
1.8 ทางลาดภายนอกอาคาร
1.9 ภูมิทัศนถนน
2. อาคารสถานีใหบริการ ประกอบดวย
2.1 ทางลาดเขาสูอาคาร/ภายในอาคาร
2.2 ลิฟตโดยสาร
2.3 ลิฟตแบบแทนยก
2.4 บันได
2.5 ราวจับ
2.6 ทางเขาอาคาร

ดวยเหตุนี้ การปรับปรุงและพัฒนาองคประกอบสําหรับการเขาถึง
สถานีรถไฟในเขตจังหวัดชลบุรีจึงเปนสิ่งสําคัญ และหากตองการใหการ
ปรับ ปรุงและพัฒนาองคป ระกอบดั งกล า ว สามารถตอบสนองความ
ตองการเขาถึงการขนสงระบบรางของผูใชบริการทุกกลุม มีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองนําแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนมาประยุกตใช
ในการนํา แนวคิดการออกแบบเพื่ อมวลชนมาประยุ กต ใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาองคประกอบสําหรับการเขาถึงสถานีใหบริการนั้น
จํา เปนจะตอ งคํา นึงถึงลัก ษณะทางกายภาพของพื้น ที่โ ดยรอบสถานี
จํานวนผูใชบริการ กิจกรรมตางๆ บริเวณสถานี รู ปแบบการเดินทาง
เขาถึงสถานีที่มีอยู หรือรูปแบบการเดินทางที่ผูใชบริการเลือกใชในการ
เดิ นทางไปยัง สถานี เป น ต น เนื่ อ งจากในแตล ะสถานี นั้ น จะมี ความ
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2.7 ประตู/หนาตาง
2.8 ทางสัญจร/ทางเชื่อมระหวางอาคาร
2.9 หองน้ํา
2.10 พื้นผิวตางสัมผัส
3. อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย
3.1 ขนาดและพื้นที่สําหรับเกาอี้รถเข็นคนพิการ
3.2 อุปกรณประกอบอาคาร
3.3 อุปกรณชวยยกตัว
3.4 อุปกรณสําหรับเด็กและผูปกครองในหองน้ํา
4. ระบบขนสงสาธารณะ ประกอบดวย
4.1 การออกแบบเสนทางสัญจรโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง
4.2 ขอกําหนดสําหรับการแนะแนวสถานที่
4.3 ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ อุ ป กรณ และสิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวก
4.4 ขอกําหนดสําหรับยานพาหนะ

1. การเขาถึง ประกอบดวย
1.8 ทางลาด
สามารถรับน้ําหนักไดอยางนอย 300 กก./ตร.ม.
ภายนอกอาคาร
บริเวณที่ตองใชทางลาดยาวกวา 9 ม. ควรจัดใหมี
บันไดควบคูกันไป พื้นผิวเรียบ ไมลื่น และมีความ
ตอเนื่อง
1.9 ภูมิทัศนถนน
ควรมีรมเงา หรือจุดนั่งพัก และสําหรับผูพิการ
ทางการมองเห็น ทางสัญจรตองทําใหสัมผัสรับรูไดถึง
ผูที่มาถึงกอนและจะตองไมสรางความยุงยากแกผูที่
ตามมา
ตารางที่ 3 การนํ า แนวคิ ด การออกแบบเพื่ อ มวลชนมาประยุ ก ต ใ ช ในการ
ออกแบบองคประกอบของระบบขนสงสาธารณะ
2. ระบบขนสงสาธารณะ ประกอบดวย
2.1 การออกแบบ
ตองมีอยางนอยหนึ่งเสนทางสําหรับผูพกิ าร หรือ
เสนทางโดย
ทุพพลภาพ และคนชรา โดยสามารถใชเดินทางไปมา
ปราศจากสิ่งกีดขวาง ระหวางถนนสาธารณะ และจุดขึ้นลงยานพาหนะ
ขนสงมวลชนได โดยเสนทางดังกลาว จะมีการใชชื่อ
วา “เสนทางการสัญจรทีเ่ อือ้ อํานวยตอการเขาถึงและ
ใชงาน”
ในกรณีที่พนื้ ทีเ่ สนทางการสัญจรที่เอื้ออํานวยตอ
การเขาถึงและใชงานมีความตางระดับ ตองมีการ
ติดตั้งลิฟต หรือทางลาดเพือ่ ผูโดยสาร ในกรณีที่ไม
สามารถติดตั้งได สามารถติดตั้งบันไดเลือ่ น หรือลิฟต
แบบอื่นๆ ได
2.2 ขอกําหนด
การบงบอกขอมูลสําคัญ จะสามารถทําใหสถานีเปน
สําหรับการให
พื้นทีท่ ี่ปราศจากอุปสรรคใดๆ ตอการสัญจร ปายเปน
คําแนะนําในการใช หนึ่งในวิธีสอื่ ขอมูลดังกลาว จึงตองมีการพิจารณาถึง
งาน
ขอมูลที่กาํ ลังสื่อ วิธกี ารนําเสนอภาพและขอมูล และ
ที่ตั้งของปาย นอกจากนี้ ควรมีการประสานระหวาง
ปายขอมูล และควรมีการทําขอมูลบนปายใหทันสมัย
อยูเสมอ
2.3 ขอกําหนด
หองน้ํา หองจําหนายตั๋ว โตะสอบถามขอมูล เครือ่ ง
สําหรับอุปกรณ และ จําหนายตั๋ว ที่นั่ง ฯลฯ ควรมีการออกแบบเพื่ออํานวย
สิ่งอํานวยความ
ความสะดวกแกผูพกิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชรา
สะดวก
2.4 ขอกําหนด
พื้นที่เพื่อการขึ้นโดยสาร และเพือ่ การใชสอยบนรถ
สําหรับยานพาหนะ ตองอยูในระดับเดียวกับพื้นที่บริเวณปายจอด หรือ
ออกแบบใหมีพื้นต่ํา ทางลาด ราวจับ พื้นทีส่ ําหรับ
รถเข็น เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูพกิ าร หรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา

เมื่อทราบถึงรายละเอียดขององคประกอบยอยที่เกี่ยวของในการ
เข า ถึ ง สถานี ใ ห บ ริ ก ารแล ว ในขั้ น ตอนต อ ไปคื อ การนํ า แนวคิ ด การ
ออกแบบเพื่ อ มวลชนมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการออกแบบองค ป ระกอบ
ดังกลาว ในบทความนี้ มุงเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับการเขาถึงสถานี
ใหบริการ ดังนั้น จึงขอนําเสนอการนําแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน
สําหรับการนํามาประยุกตใชในการออกแบบองคประกอบสําหรับการ
เขาถึง และระบบขนสงสาธารณะ ดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การนํ า แนวคิ ด การออกแบบเพื่ อ มวลชนมาประยุ ก ต ใช ใ นการ
ออกแบบองคประกอบสําหรับการเขาถึง
1. การเขาถึง ประกอบดวย
1.1 สิ่งที่เปน
ควรมีลกั ษณะเพื่อใหผูพิการทางการมองเห็นใชไมเทา
อุปสรรคตอผูพกิ าร สํารวจไดงาย เชน มีพื้นผิวตางสัมผัสเตือนรอบๆ ถัง
บนทางสัญจร
ขยะที่วางอยูบนทางเทา อยางนอย 60 ซม.
1.2 ปายและ
มีความชัดเจน มองเห็นไดงาย ติดอยูในตําแหนงที่ไม
สัญลักษณ
ทําใหสับสน และมีแสงสวางเพียงพอ นอกจากนี้ ควร
ใชเครื่องหมายและสัญลักษณควบคูกับขอความ มี
ความเปนสากล
1.3 องคประกอบ
เชน เสาไฟ สายไฟ ตูโทรศัพท มานั่ง เปนตน ไมควร
ถนน
อยูในตําแหนงที่เปนอุปสรรคตอผูพิการ มีพื้นผิวตาง
สัมผัสเตือนรอบๆ
1.4 ทางสัญจร, ทาง มีความกวางไมนอ ยกวา 1.5 ม. อยูในระดับเดียวกับ
เทา
พื้นถนนหรือลานจอดรถ ในกรณีที่อยูตางระดับตองมี
ทางลาด
1.5 ทางลาดขอบ
ควรมีในบริเวณที่ถนนตัดผานทางเทา เปนพื้นผิวเรียบ
ถนน
ไมมีรองหรือรางระบายน้ํา โดยขอบถนนไมควรสูงเกิน
15 ซม. และทางลาดมีความชันไมนอ ยกวา 1:12
1.6 ทางขามถนน
ควรมีความกวางอยางนอย 2 ม. สําหรับถนน 2 ชอง
จราจร มีพนื้ ผิวและสีแตกตางจากพืน้ ถนน ไมลื่น มี
การระบายน้ําทีด่ ี
1.7 ที่จอดรถ
ควรจัดไวใกลทางเขา-ออกอาคารมากที่สุด และจัดให
มีสัญลักษณรูปผูพกิ ารนั่งเกาอีเ้ ข็นอยูบนพื้นดานที่ตดิ
กับทางสัญจรรถ ความกวางและยาวไมนอ ยกวา 90
ซม. มีเครื่องหมายและปายระบุชัดเจน
ตารางที่ 2 การนํ า แนวคิ ด การออกแบบเพื่ อ มวลชนมาประยุ ก ต ใช ใ นการ
ออกแบบองคประกอบของการเขาถึง (ตอ)

4. บทสรุป และขอเสนอแนะ

การนํ า แนวคิ ด การออกแบบเพื่ อ มวลชนมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการ
ออกแบบองคประกอบสําหรับการเขาถึงที่เกี่ยวของกับระบบขนสงนั้น
ควรพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวของกับองคประกอบสําหรับการเขาถึง
และระบบขนสงสาธารณะ เนื่องจากองคประกอบของการเขาถึงและ
ระบบขนสงสาธารณะ สงผลกระทบโดยตรงต อความสามารถในการ
เขาถึงสถานีใหบริการ กลาวคือ หากผูใชบริการตองการเดินทางไปยัง
สถานีใหบริการเพื่อใชบริการรถไฟ องคประกอบสําหรับการเขาถึงและ
ระบบขนสงสาธารณะจะชวยตอบสนองความตองการของผูใชบริการใน
การเดินทางไปยังสถานีใหบริการ ใหมีความสะดวก ปลอดภัย เขาถึงได
โดยระบบขนสงสาธารณะรูปแบบตางๆ และสามารถใชงานไดทุกกลุม
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ทั้งนี้ สําหรับการนําแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนมาประยุกตใชใน
การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกให สอดคล องกับ บริบทของพื้นที่
จัง หวั ด ชลบุ รี ควรพิ จ ารณาจากองค ป ระกอบสํ า หรั บ การเข า ถึ ง ที่ มี
ปรากฏของสถานีรถไฟในเขตจังหวัดชลบุรีในปจจุบัน ดังแสดงในตาราง
ที่ 4

ทางเดิ น เท า (ร อ ยละ 14) ที่ จ อดรถจั ก รยานยนต (ร อ ยละ 14)
Rumble strips (รอยละ 14) รานจําหนายสินคา/อาหาร/เครื่องดื่ม
(รอยละ 14) กลองวงจรปด (รอยละ 14) ทางจักรยาน (รอยละ 7) ทาง
รถจั ก รยานยนต (ร อ ยละ 7) ข อ ความเตื อ นบนผิ ว ถนน (ร อ ยละ 7)
สัญญาณไฟสําหรับคนขามทางรถไฟ (รอยละ 7) จักรยานยนตรับจาง
(รอยละ 0) รถยนตรับจาง (รอยละ 0) รถตูบริการ (รอยละ 0) รถบัส
บริการ (รอยละ 0) ที่จอดรถจักรยาน (รอยละ 0) ปายเตือนสําหรับคน
ขามถนน (รอยละ 0) ราวกั้นสําหรับคนขามทางรถไฟ (รอยละ 0) รวม
ทั้งสิ้น 21 องคประกอบ
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบวา องคประกอบสําหรับการ
เขาถึงที่มีปรากฏในสถานี มากกวารอยละ 50 นั้น ไมไดมีการออกแบบ
เพื่อรองรับผูพิการ คนชรา หรือเด็ก และสภาพในปจจุบันก็มีความทรุด
โทรม ดังนั้ น จึ งควรนํ า องค ประกอบทั้งหมดมาพิ จ ารณาใหม โดยใช
แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนมาประยุกตใชในการออกแบบ
สําหรับการปรับปรุงและพัฒนาองคประกอบสําหรับการเขาถึงนั้น
ควรเริ่มจากการวิเคราะหหวงโซการเดินทาง (Travel Chain Analysis)
ในการกําหนดเสนทางและรูปแบบการเดินทางเขาถึงสถานีรถไฟของ
ผูใชบริการในพื้นที่นั้นๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกแนวคิดในการ
ออกแบบองคประกอบสําหรับการเขาถึงใหมีความสอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่
โดยทั่วไปแลวขั้นตอนการเขาถึงอาคาร มีองคประกอบหลัก 4 ขอ
ไดแก 1.การเขาถึงอาคาร 2.อาคารสาธารณะ 3.อุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 4.ระบบขนสงสาธารณะ ซึ่งในแตละองคประกอบหลักนั้น
จะประกอบด ว ยองค ป ระกอบย อ ยอี ก จํ า นวนมาก ดั ง นั้ น ในการนํ า
แนวคิ ด การออกแบบเพื่ อ มวลชนมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการออกแบบ
องคประกอบดังกลาว จะตองพิจารณาใหครบถวน เปนไปตามมาตรฐาน
เพื่ อ ให ก ารปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาองค ป ระกอบดั งกล า วเป นไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
จากที่นําเสนอไปขางตนพบว า ในทางทฤษฎี การนําแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อมวลชนมาประยุกตใชในการออกแบบองคประกอบสําหรับ
การเขาถึงในแตละสถานีนั้น สามารถทําการออกแบบใหครบถวนทุก
องคประกอบอยางเต็มรูปแบบได แตในทางปฏิบัติพบวา ลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่โดยรอบในแตละสถานีนั้นมีความแตกตางกันไป ซึ่ง
สงผลให ลัก ษณะของผูใชบริ การ หรือพฤติ กรรมการเขาถึ งสถานี ของ
ผู ใ ช บ ริ ก ารนั้ น มี ความแตกต า งกั นไปด ว ย หากมี ก ารนํ า แนวคิ ดการ
ออกแบบเพื่อมวลชนมาประยุกตใชในการออกแบบองคประกอบสําหรับ
การเขาถึงในแตละสถานีอยางเต็มรูปแบบ แตไมสอดคลองกับความเปน
จริง หรือไมสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชบริการแลว ก็อาจสงผลให
เกิดความสิ้นเปลืองเกินความจําเปน หรือไมประสบความสําเร็จในการ
ใหบริการได
ดังนั้น กอนจะนําแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนมาประยุกตใชใน
การออกแบบองค ป ระกอบสํ า หรับ การเข าถึ งในแต ละสถานี นั้ น ควร
ทําการศึกษาพฤติกรรมการเขาถึงของผูใชบริการ หรือทําการวิเคราะห
หวงโซ การเดินทาง (Travel Chain Analysis) เขา ถึงสถานี ของ
ผูใชบริการในแตละสถานีกอน เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
การพัฒนาและพฤติกรรมของผูใชบริการ

ตารางที่ 4 ความครบถวนขององคประกอบการเขาถึงที่มีปรากฏของสถานี
รถไฟในเขตจังหวัดชลบุรี [9]
องคประกอบ
ความครบถวน (รอยละ)
ทางเดินเทา
14
ทางจักรยาน
7
ทางรถจักรยานยนต
7
ทางรถยนต
100
จักรยานยนตรับจาง
0
รถยนตรับจาง (เชน รถสองแถว, Taxi)
0
รถตูบริการ
0
รถบัสบริการ
0
ที่จอดรถจักรยาน
0
ที่จอดรถจักรยานยนต
14
ที่จอดรถยนต
64
ที่หยุดรถชัว่ คราว
14
ขอความเตือนบนผิวถนน
7
Rumble strips
14
เสนแบงชองจราจร
43
อาคารสถานีใหบริการ
71
ที่จําหนายตั๋ว
71
ที่นั่งสําหรับรอรับบริการ
71
รานจําหนายสินคา/อาหาร/เครือ่ งดื่ม
14
ปายเตือนทางรถไฟ
71
ปายเตือนสําหรับคนขามถนน
0
ปายเตือนสําหรับรถยนต
43
ปายหยุด
86
ปายแนะนําสถานที่/ปายบอกทาง
57
สัญญาณไฟเตือนทางรถไฟ
93
สัญญาณไฟสําหรับคนขามทางรถไฟ
7
สัญญาณไฟสําหรับรถยนต
79
ราวกัน้ สําหรับคนขามทางรถไฟ
0
ราวกัน้ สําหรับรถยนต
79
ไฟสองสวางถนน
79
บอรดแสดงขอมูลสําหรับผูใชบริการ
64
ภาพตัวอยางการปฏิบัติตามกฎ
50
การบังคับใหปฏิบัติตามกฎ
43
กลองวงจรปด
14
ถนนเลียบทางรถไฟ
64

จากตารางที่ 4 องค ป ระกอบสํ า หรั บ การเข า ถึ ง ที่ ควรได รั บ การ
ปรั บ ปรุ ง สํ า หรั บ การเข า ถึ ง สถานี ร ถไฟในเขตจั ง หวั ด ชลบุ รี คื อ
องคประกอบสําหรับการเขาถึงที่มีปรากฏในสถานี นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ 50 ไดแก ภาพตัวอยางการปฏิบัติตามกฎ (รอยละ 50) ปาย
เตือนสําหรับรถยนต (รอยละ 43) เสนแบงชองจราจร (รอยละ 43) การ
บังคับ ใหปฏิบัติตามกฎ (รอ ยละ 43) ที่ห ยุดรถชั่ วคราว (ร อยละ 14)
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