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บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	การสาธารณสุข	รวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยเชิงวิศวกรรมและสิ่ง
อ�านวยความสะดวกต่างๆ	ได้เข้ามามส่ีวนส�าคญัในการช่วยเหลอืการด�ารงชวีติประจ�าวนัของมนษุย์และช่วยท�างานหลายอย่างแทนแรงงาน
ของมนษุย์	โดยเฉพาะงานทีม่คีวามเสีย่งต่อความปลอดภยัสงู	ท�าให้ประชากรโลกมอีายโุดยเฉลีย่เพิม่ขึน้	โดยข้อมลูจากรายงานขององค์การ
สหประชาชาติ	(United	Nation)	ในปี	ค.ศ.	2002	พบว่าประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมีประมาณ	629	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	10	ของจ�านวน
ประชากรทั้งหมด	และคาดการณ์ว่าในปี	ค.ศ.	2050	จ�านวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น	1,963	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	22	ของจ�านวน
ประชากรโลกทั้งหมด	โดยพบว่าในทวีปเอเชียจะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากที่สุด	ประมาณร้อยละ	54	รองลงมาคือทวีปยุโรป	ประมาณอยู่ที่
ร้อยละ	24	จากรายงานดังกล่าวพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว	และได้ส่งผลให้ประชากร
ทีม่อีายตุัง้แต่	60	ปีขึน้ไปเพิม่จ�านวนมากขึน้ทัง้ในเชงิปรมิาณและสดัส่วนต่อประชากรทัง้หมด	ในขณะทีป่ระชากรวยัเดก็ลดจ�านวนลงอย่าง
ต่อเนื่อง	ซึ่งจะส่งผลให้อนาคตอันใกล้นี้ประเทศทั่วโลกจะได้ชื่อว่า	“เป็นสังคมผู้สูงอายุ”	(Ageing	Society)	ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย	ใน
ส่วนของผูพ้กิารหรอืผูท้พุพลภาพนัน้กม็จี�านวนทีเ่พิม่มากขึน้เช่นเดยีวกนั	และทีส่�าคญัพบว่าผูพ้กิารหรอืผูท้พุพลภาพเหล่านีข้าดโอกาสใน
การเข้าถงึสิง่อ�านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนัในสงัคม	โดยเฉพาะการเข้าใช้อาคารและบรกิารระบบ
คมนาคมสาธารณะ	 ส�าหรับกฎหมายที่ออกมาเพื่อประโยชน์ของผู้พิการ	 ทุพพลภาพและผู้ชราก็ผลมีบังคับใช้เช่นเดียวกันแต่พบว่าการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่กลุ่มบุคคลที่กล่าวมายังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร	แม้ว่าจะถูก
น�ามาใช้อย่างจริงจังในบางประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม	 ส�าหรับประเทศไทยก็มีกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ	รวมถึงกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่มีผลบังคับใช้ไปแล้ว	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2522	แต่ดูเหมือนสังคมโดยทั่วไปยังไม่ค่อย
รับรู้ในเรื่องดังกล่าวและขาดการละเลยเอาใจใส่	โดยเฉพาะภาครัฐและเจ้าของอาคาร	หรือผู้ประกอบการทั้งหลายที่จะต้องด�าเนินการจัด
สร้างหรือปรับสภาพของอาคาร	 หรือบริการสาธารณะให้เอื้ออ�านวยต่อการเข้าใช้อาคาร	 หรือบริการสาธารณะของผู้พิการ	 ผู้ทุพพลภาพ
หรือผู้ชรา	 ดังนั้นในบทความฉบับนี้จึงน�าเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบกลไกเชิงวิศวกรรมในรูปแบบของลิฟต์ยกรถเข็นผู้พิการ	
(Wheelchair	Ramp	Lift)	เพือ่ช่วยเอือ้อ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึอาคาร	(Building	Accessible)	และบรกิารระบบคมนาคมสาธารณะ	
(Public	Transit	Accessible)	 และถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งเสริมจากงานระบบอาคารและบริการสาธารณะที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงดังกล่าว	และคาดหวังว่าจะถูกน�ามาใช้งานจากทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบ	เช่น	ภาครัฐหรือภาคเอกชนเจ้าของอาคารและ
ผู้ประกอบการทั้งหลาย	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ	ทุพพลภาพและผู้ชราให้ดีขึ้นต่อไป

การเข้าถึงอาคารและบริการระบบคมนาคมสาธารณะส�าหรับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ กับความพร้อมในการจัดสภาพแวดล้อม
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Abstract

	 Recently,	 the	modern	 technology	especially	 in	
engineering,	pharmacy	and	social	hospital	are	playing	
importance	role	for	providing	ageing	people	with	living	
assistance	for	more	safety	and	convenience.	The	report	of	
United	Nation	in	2002	revealed	that	the	ageing	populations	
of	our	world	were	about	629	million	or	10	percents	of	all	
population	in	this	world	and	this	ageing	group	were	expected	
to	rise	higher	than	22	percents	or	1,963	millions	in	2050.	Most	
ageing	people	are	living	in	Asia	(54%)	and	next	in	Europe	
(24%).	This	report	described	that	the	world	population	will	
consist	more	of	ageing	people	(upper	60	year	olds)	than	
the	young	people	and	may	be	appear	ageing	social	in	the	
next	future	that	this	situation	will	be	also	true	in	Thailand.	In	
addition,	the	number	of	disability	and	wheelchair	people	
are	arising	continuously	and	found	that	they	are	rarely	
accessible	to	public	transit	services,	buildings	and	other	
social	benefits	even	though	many	countries	have	a	specific	
law	for	this	group	but	the	enforcement	is	limited	but	except	
for	some	development	countries	such	as	Germany,	United	
Kingdom,	Japan,	Hong	Kong,	etc.	Thailand,	however	issued	
such	a	building	law	was	used	since	1979,	but	not	successfully	
implemented	because	of	many	problems.	Some	includes	
the	loss	of	government	action	of	power,	lack	of	responsibility	
of	building	owners	and	so	on.	So	this	paper	presents	the	
wheelchair	 ramp	 lift	mechanisms	 that	can	provide	
wheelchair	people	with	more	convenience	and	accessibility	
to	public	bus	service	and	other	buildings	in	Thailand.

สถานการณ์ผู้พิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในทวีปเอเชียและ

ประเทศไทย

	 จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ	(United	Nation)	
ในปี	ค.ศ.	2002	พบว่าในทวีปเอเชียมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากที่สุด	
ประมาณร้อยละ	54	 โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่มี
สดัส่วนประชากรผูส้งูอายตุ่อจ�านวนประชากรทัง้ประเทศมากทีส่ดุ
ในภูมิภาคเอเชีย	 คือประมาณ	31	 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด	
129	ล้านคน	(คิดเป็นร้อยละ	24)	และจะเพิ่มเป็น	46	ล้านคน	(คิด
เป็นร้อยละ	42)	ในปี	ค.ศ.	2050	ขณะที่ประเทศไทยในปัจจุบันมี
จ�านวนผู้สูงอายุประมาณ	5.5	ล้านคน	(คิดเป็นร้อยละ	8)	และจะ
เพิ่มเป็น	22	ล้านคน	(คิดเป็นร้อยละ	27)	ในปีค.ศ.	2050	ในส่วน

ของผู ้พิการหรือผู ้ทุพพลภาพนั้นก็มีจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นเช่น
เดียวกัน	 โดยพบว่าจ�านวนผู้พิการได้เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาจากปี	 พ.ศ.	2513	 มีจ�านวนผู้พิการ
ประมาณ	142,000	 คน	 เพิ่มขึ้นเป็น	367,500	 คนในปี	 พ.ศ.
2524	และยังเพิ่มต่อเนื่องเป็น	1,057,000	คนในปี	พ.ศ.	2534	และ
เพิ่มขึ้นอีกเป็น	1,100,800	คน	ในปี	พ.ศ.	2544	และที่ส�าคัญพบว่า
ผู้พิการเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันในสังคม	 ประสบ
ปัญหาในการเข้าใช้งานอาคารเพื่อติดต่อกิจธุระต่างๆ	 และไม่
สามารถใช้บริการระบบคมนาคมสาธารณะ	 เช่น	 รถประจ�าทาง	
หรือรถไฟฟ้าได้	 จากสถานการณ์ปัญหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
ระบบการดูแลทางสังคมต่อผู้สูงอายุและผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ
ยงัไม่สามารถอ�านวยความสะดวกให้กบัคนกลุม่นีม้โีอกาสเท่าเทยีม
กับกลุ่มอื่นๆ	ในสังคมได้	และมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพิ่มขึ้น	
ดังนั้น	การเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าท�างานในหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนได้	 นับได้ว่าเป็นก้าวที่ส�าคัญของการแสดงถึง
ความเสมอภาคทีม่อบให้กบัประชาชน	และเป็นความเท่าเทยีมของ
ภาครัฐและเอกชน	ที่จะมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน	

กฎหมายส�าหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ชราและมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง

	 จากผลส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ปี	พ.ศ.	2550	
ระบวุ่ามจี�านวนผูพ้กิารจ�านวนร้อยละ	2.9	ของจ�านวนประชากรทัง้
ประเทศ	 และทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการพิจารณาออก
กฎหมายส�าหรบัคนพกิาร	ฉบบัที	่2	โดยประกาศใช้พระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	และออกข้อ
ก�าหนดผ่านกฎกระทรวงมหาดไทย	ก�าหนดสิง่อ�านวยความสะดวก
ในอาคาร	สถานีขนส่งมวลชน	ส�านักงาน	โรงมหรสพ	โรงแรม	หอ
ประชุม	 สนามกีฬา	 ศูนย์การค้า	 ห้างสรรพสินค้าประเภทต่างๆ	
ส�าหรับผู้พิการ	 หรือทุพพลภาพ	 และคนชรา	 เพิ่มเติมจาก	 การ
ประกาศใช้ในปี	พ.ศ.	2548		เพื่อให้ผู้พิการมีสิทธิโดยชอบธรรมที่
ต้องได้รับการจัดสภาพแวดล้อมและการให้บริการเข้าถึงอาคาร	
และบริการสาธารณะในสังคมที่เหมาะสม	 ซึ่งเอื้อรวมไปถึงผู้ชรา
ด้วย		ในส่วนของกฎหมายควบคุมอาคารนอกจากจะกล่าวถึงการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง	มีระบบความ
ปลอดภยัส�าหรบัผูใ้ช้อาคาร	เช่น	ระบบป้องกนัอคัคภียั	ระบบไฟฟ้า
หรือระบบการระบายอากาศ	 เป็นต้น	 อาคารต้องมีความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อย	สวยงามและมกีารจดัการด้านการรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยลงสู่		
ทางระบายน�้าสาธารณะ	 โดยเริ่มประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติ
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ควบคุมอาคาร	ในปี	พ.ศ.	2522	และแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	และบังคับใช้กับอาคารหรือกลุ่มอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เขตควบคุมอาคารหรือที่อยู่ในเขตผังเมืองตามกฎหมายผังเมือง	ก็ให้ใช้กฎหมายนี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมโดยไม่ต้องตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา	แต่ส�าหรับอาคารสูง	อาคารขนาดใหญ่พิเศษ	อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ	ให้ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้บังคับได้	ไม่
ว่าท้องทีท่ีอ่าคารนัน้ตัง้อยูจ่ะได้มพีระราชกฤษฎกีาให้ใช้พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร	พ.ศ.	2522	หรอืไม่กต็าม	ยงัมกีารออกกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ	ทุพพลภาพและผู้ชรา	คือกฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคาร	ส�าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ	และ
คนชรา	พ.ศ.	2548	และปรับปรุงในปี	พ.ศ.	2550	และผลจากการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคารดังกล่าวยังก่อให้เกิดองค์กร	หรือ
สมาคมเชงิวชิาชพีและวชิาการใหม่ๆ	ทีป่ฏบิตังิานสนบัสนนุการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว	เพือ่ให้การบงัคบัใช้กฎหมายมคีวามเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น	

แนวทางการจัดการอาคารส�าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุพพลภาพในการเข้าถึงอาคาร

	 แผนมาตรการการจัดการด้านสภาพแวดล้อมของอาคาร	และชุมชนที่เหมาะสมให้กับผู้ชราแห่งชาติ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545-2564)	
ก�าหนดให้จัดท�ามาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุภายใน	5	ปี	(สิ้นสุดปี	พ.ศ.	2550)	และพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	2546	 ก�าหนดให้รัฐออกมาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารสถานที่	 การบริการสาธารณะและใน
ยานพาหนะ	รวมทัง้จดัท�าทีพ่กัอาศยัให้กบัผูส้งูอายทุีป่ระสบปัญหา	เนือ่งจากผูส้งูอายหุรอืผูช้ราเป็นวยัทีส่ขุภาพร่างกายเสือ่มถอย	กระดกู
และข้อต่อทีจ่ะรองรบัน�า้หนกัร่างกายได้ตามปกตมิกีารเปลีย่นแปลง	ความสงูและน�า้หนกัลดลง	ตลอดจนมกีารเปลีย่นแปลงท่าทางในการ
ยืน	การเดินและการพยุงตัว	โดยการจัดสภาพอาคารและสภาพแวดล้อมของอาคารที่เอื้อให้แก่ผู้พิการ	ทุพพลภาพและผู้ชราดังกล่าวจะมี
การออกแบบทัง้ในส่วนของภมูสิถาปัตยกรรม	การออกแบบผลติภณัฑ์	อปุกรณ์ประกอบอาคารหรอืในทีพ่กัอาศยั	การส�ารวจขนาดร่างกาย
ของผู้พิการ	 ทุพพลภาพหรือสูงอายุในประเทศไทย	 เป็นต้น	 ซึ่งผลจากการส�ารวจดังกล่าวน�ามาสู่ข้อแนะน�าในการออกแบบและติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบอาคารที่มีความเหมาะสมดังนี้

ตารางที่	1	แสดงข้อแนะน�าในการออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ประกอบอาคาร	เพื่อผู้พิการ	ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุในประเทศไทย

	 หัวข้อ	 ลักษณะการติดตั้งและใช้งาน

	 ราวจับทั่วไป	 ควรเลือกราวจับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	4.5	เซนติเมตร	และมีระดับที่สูงจากพื้น	0.8	เมตร	
	 	 ส�าหรับวัสดุที่ใช้ท�าราวจับส่วนใหญ่เลือกใช้สแตนเลสซึ่งไม่เป็นสนิม

	 ลูกตั้งขั้นบันได	 ความสูงลูกตั้งบันไดที่ระบุในร่างกฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการหรือ	 	
	 	 ทุพพลภาพและคนชราในอาคารที่ก�าหนดให้ความสูงไม่เกิน	150	มิลลิเมตร	อาจใช้ไม่ได้กับ
	 	 ผู้สูงอายุชาวไทย	เนื่องจากความแตกต่างด้านสรีระและความสามารถทางร่างกายของผู้สูงอายุและ
	 	 ผู้พิการแตกต่างกันอาจจะต้องปรับเลือกใช้ที่ความสูง	130	มิลลิเมตร	ซึ่งถือว่าต�่ากว่าที่ระบุในร่าง
	 	 กฎกระทรวงดังกล่าว
 
	 ราวจบัในห้องน�า้บรเิวณโถส้วม	 ควรเลือกใช้ราวติดพื้น	2	ข้าง	ที่ความสูงจากพื้นไม่มากเกินไป
 
	 ห้องน�้า	 ควรเป็นห้องน�้าส�าหรับผู้พิการ	ทุพพลภาพ	หรือผู้ชรา	ขนาดกว้างกว่าห้องน�้าสาธารณะปกติทั่วไป	
	 	 และมีส่วนของโถสุขภัณฑ์	หรือราวจับที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 
	 โถสุขภัณฑ์	 ควรเลือกโถสุขภัณฑ์แบบนั่งและมีราวจับด้านข้าง
 
	 ก๊อกน�้า	 ควรใช้แบบปัดไปด้านข้าง	และพบว่ายังมีความเหมาะสมกับกรณีเกิดแผ่นดินไหวส�าหรับอาคารด้วย
 
	 สวิตช์ไฟฟ้า	 ควรเลือกสวิตช์ที่มีลักษณะอย่างเดียวกับสวิตช์ที่พบเห็นทั่วไป	มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
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 หัวข้อ	 ลักษณะการติดตั้งและใช้งาน	
 
	 ปลั๊กไฟฟ้า	 ควรเลือกสวิตช์ที่มีลักษณะอย่างเดียวกับสวิตช์ที่พบเห็นทั่วไป	มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
 
	 ลิฟต์	 ควรมีพื้นที่ภายในที่กว้างมากเพียงพอ	ส�าหรับน�ารถเข็น	(Wheel	Chair)	เข้าไปในลิฟต์ได้โดยสะดวก	
	 	 รวมถึงมีรูปแบบการใช้งาน	(Functions)	ลิฟต์ที่เหมาะสมกับผู้พิการ	ทุพพลภาพและผู้ชรา	เช่น
	 	 ต�าแหน่งแป้นกดเรียกชั้น	หรือเปิด-ปิดประตูในต�าแหน่งต�่า	มีราวจับรอบด้าน	และมีเวลาการเปิด-ปิด
	 	 ประตูที่มากกว่าคนใช้งานปกติ	ซึ่งทั้งหมดสามารถแสดงสัญลักษณ์รูปผู้พิการไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน

 ทางลาด	 ควรมีความลาดชันไม่เกิน	15	องศา	ตามข้อก�าหนดในกฎกระทรวง	และอาจจะปรับลดลงได้อีก	เช่น
	 	 ระดับ	9	องศา	เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของคนไทย
 
	 พื้นถนนในที่พัก	 ควรเลือกคอนกรีตตัวหนอนหรือพื้นหยาบ	ไม่ลื่น	
 
	 พื้นชานบ้านหรือระเบียง	 ควรเลือกแบบทรายล้าง	ไม่ลื่น	 	
	 และลานกิจกรรม
	 ออกก�าลังกาย

	 พื้นทางเดินเท้าที่ให้ความ	 ควรเลือกแบบทรายล้าง	ไม่ลื่น
	 รู้สึกปลอดภัยในการเดิน

	 พื้นผิวที่เป็นบล็อกปูถนน	 ควรเลือกใช้คอนกรีตตัวหนอน
 
	 รั้ว	 อาจจะใช้ความสูงของรั้วที่	1.20	เมตร	หรือต�่ากว่า
 
	 เก้าอี้	 ควรเลือกชุดเก้าอี้ไม้ที่มีพนักพิงหลัง	และมั่นคงแข็งแรง

	 การใช้สี	 สีของตัวอักษรที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองเห็นชัดเจนมากที่สุดคือ	ตัวอักษรสีน�้าเงินบนพื้นสีขาว	
	 	 ส่วนการเลือกสีขาว	-	ด�า	พบว่าความชัดเจนในการมองเห็นคือ	อักษรสีด�าพื้นสีขาว	

	 โดยข้อมูลและข้อเสนอแนะดังกล่าว	อาจจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยกับข้อมูลเชิงสรีระร่างกายของกลุ่มผู้พิการ	ทุพพลภาพ
และผู้ชราในสังคมไทยเป็นระยะๆ	และจัดท�าข้อมูลให้เป็นมาตรฐานอ้างอิงใช้งาน

ช่องทางทางกลหรือกลไกประดิษฐ์ ในการเข้าถึงอาคาร

	 นอกจากการออกแบบอาคารในเชงิภมูสิถาปัตยกรรมหรอืเรยีกว่าการออกแบบอาคารเชงิ	“Passive”	แล้ว	ยงัมกีารออกแบบอปุกรณ์
ประกอบอาคารในเชิงกลหรือเรียกว่า	การออกแบบอาคารเชิง	“Active”	ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนได้น�าเสนอลิฟต์ช่วยยกรถเข็นผู้พิการแนว
ดิ่ง	ให้สามารถเข้าถึงอาคารได้ดังรูปในตารางที่	2
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ตารางที่	2	แสดงช่องทางทางกลหรือกลไกประดิษฐ์ในการเข้าถึงอาคาร

	 กลไกการออกแบบ	 ขั้นตอนการใช้งานลิฟต์ยกตัวแนวดิ่ง
 
	 ตัวโครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมท�าด้วยโลหะที่เคลือบผิวกันสนิม	มีแผ่นโลหะที่ยึดติดกับ
	 รางสไลด์สามารถเลื่อนเข้าและออกจากตัวโครงสร้างหลักได้	

	 ระบบควบคุมการเลื่อนสไลด์	และการยกตัวประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	
	 จ�านวน	2	ชุด	พร้อมเกลียวตัวหนอน	และระบบการป้องกันล้อรถเข็นกันลื่นไถลออกจาก	
	 แผ่นสไลด์	รับน�้าหนักได้ประมาณ	80-100	กิโลกรัม

	 รถเข็นผู้พิการเคลื่อนที่เข้าวางบนแผ่นสไลด์จนเสร็จสิ้นตัวรถแล้ว	จะยกรถเข็นขึ้นจนสุด	
	 ความสูงของรางสไลด์	ให้อยู่ในแนวระดับเดียวกับพื้นของอาคาร

	 เมื่อรถเข็นถูกยกให้อยู่ในแนวระดับเดียวกับพื้นของอาคารแล้ว	ผู้พิการสามารถน�า
	 รถเข็นออกจากกลไกยกรถได้โดยสะดวก	
  

	 แสดงกลไกการท�างานยกรถเข็นผู้พิการ	เข้าสู่อาคารได้โดยสะดวก

การเข้าถึงบริการสาธารณะส�าหรับผู้พิการของกระทรวงคมนาคม

	 กระทรวงคมนาคมได้ข้อสรุปจากการสัมมนาในเรื่องการจัดการบริการโดยสารสาธารณะส�าหรับผู้พิการ	ทุพพลภาพและผู้ชรา	ให้
สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก	ปลอดภัยและทั่วถึง	ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	ฉบับที่	3	ปี	พ.ศ.	2550-2554	
ณ	วันที่	28	มกราคม	2553	โดยย่อดังนี้	คือจัดให้มีทางลาดขึ้น-ลง	ส�าหรับคนพิการ	ในอาคารส�านักงานขนส่งจังหวัด	ก�าหนดให้มีอุปกรณ์
ยกรถ	 อุปกรณ์ทางลาด	 อุปกรณ์กริ่ง	 ราวมือจับและอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกอื่นๆ	 ที่รองรับการใช้บริการของคนพิการ	 จัดท�าลิฟต์
ส�าหรับคนพิการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	(จตุจักร)	จัดหารถโดยสารปรับอากาศโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ	(CNG)	จ�านวน	4,000	คัน	
โดยก�าหนดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ		ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการจัดหารถโดยสารปรับ
อากาศโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ	(CNG)	เป็นเชื้อเพลิงได้พิจารณาร่างขอบเขตของงาน	(TOR)	โดยเห็นชอบก�าหนดให้รถทุกคันมีพื้นตัวรถเป็น
แบบพื้นกึ่งต�่า	(Semi	Low	Floor)	 รวมทั้งมีทางลาดสะพานชนิดถอดประกอบได้	 และไมโครโฟนให้พนักงานขับรถบอกป้ายจอดอ�านวย
ความสะดวกส�าหรับผู้พิการทางสายตา	หรือออกแบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย	โดยใช้หลักการออกแบบ
สากล	(Universal	Design)	มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคนพิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบรถไฟฟ้าฟ้าส่วนต่อ
ขยาย	รวมทัง้ปรบัปรงุให้คนพกิารทีใ่ช้รถเขน็เข้าและออกสถานไีด้ทกุทาง	จดัท�าช่องขายตัว๋เพือ่ให้คนพกิารใช้งานได้	รวมถงึการปรบัระยะ
ระหว่างชานชาลากับตัวรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมต่อกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณะส�าหรับผู้พิการ

	 ทางสภาศูนย์การด�ารงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย	เสนอให้รถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ	ควรก�าหนดให้ภายใน
ตัวรถมีพื้นตัวรถแบบพื้นต�่า	(Low	Floor)	 ให้มีลักษณะกายภาพและพื้นที่เพียงพอส�าหรับผู้ใช้รถเข็นและควรติดตั้งลิฟต์ที่ท่าอากาศยาน
เชียงราย	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถใช้บริการร้านอาหารที่อยู่บริเวณชั้น	2	ได้	
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ภาพที่	1	รถโดยสารสาธารณะแบบพื้นต�่าส�าหรับรถเข็นผู้พิการ

	 และในส่วนของพื้นที่ภายในตัวรถเองจะต้องจัดให้ได้ขนาดตามมาตรฐานสากล	เช่น	มาตรฐาน	COST	322	[15]	(The	COST	322	
recommendation	for	the	wheelchair	space	in	a	low	floor	bus	service)	ที่ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับผู้โดยสารรถเข็นผู้พิการให้มีความ
กว้าง	 ความยาว	 ความสูง	 รวมถึงระบบป้องกันความปลอดภัยตลอดการเดินทาง	 เช่น	 พนักพิงหลัง	 หรือระบบการจับยึดล้อรถเข็น									
ดังภาพที่	2

          

ภาพที่	2	มาตรฐาน	COST	322	ส�าหรับรถโดยสารสาธารณะแบบพื้นต�่า	(Low	Floor	Bus	service)	และอุปกรณ์จับยึดรถเข็นผู้พิการ	เพื่อความปลอดภัยตลอด

การเดินทาง	(Dwelling	Time)

	 นอกจากนี้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย	 เสนอว่าควรย้ายสิ่งของกีดขวางทางเข้าห้องน�า้คนพิการซึ่งท�าให้ไม่สามารถเข้าใช้
ห้องน�้าได้	ในส่วนของสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย	เสนอให้บริการรถไฟฟ้าในส่วนของรถไฟฟ้ามหานคร	(รฟม.)	ติดตั้งสัญญาณไฟตัววิ่ง
ส�าหรับคนพิการทางการได้ยินให้สามารถทราบขบวนรถต่างๆ	ได้	และควรปรับปรุงบริเวณพื้นผิวบันไดเพื่อป้องกันผู้โดยสารลื่นไถล	รวม
ถงึควรปพูืน้ผวิพืน้ทีต่่างระดบัในห้องน�า้ให้มสีต่ีางกนั	เพือ่ง่ายต่อการแยกแยะของผูพ้กิารและผูช้รา	ส่วนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	
เสนอให้มกีารจดัสภาพแวดล้อมทีท่กุคนสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้	ไม่ควรปพูืน้ผวิต่างสมัผสัชนดิน�าทาง	(Guiding	Block)	เนือ่งจาก
ไม่มีความเหมาะสมและคนตาบอดไม่สามารถเข้าใจความหมายดังกล่าว	โดยพื้นผิวต่างสัมผัสที่เหมาะสมส�าหรับคนตาบอดควรเป็นชนดิ
เตือนภัย	(Warning	Block)	โดยควรปูพื้นตามขอบทางลาด	ขอบถนนหรือทางข้ามเพื่อเตือนภัย	ซึ่งจะท�าให้เกิดประโยชน์และประหยัดงบ
ประมาณมากกว่าการสร้างพื้นผิวต่างสัมผัสชนิดน�าทาง	(Guiding	Block)	เป็นต้น

กลไกช่วยผู้พิการในการใช้บริการรถบัสปรับอากาศสาธารณะ

	 ในบทความนี้น�าเสนอกลไกช่วยเหลือผู้พิการรถเข็น	(Wheelchair)	 ให้สามารถเข้าใช้รถบัสบริการสาธารณะในประเทศไทย	 ซึ่ง
เป็นรถบัสแบบกึ่งพื้นต�่า	(Semi	Low	Floor)	และพื้นสูง	(High	Floor)	โดยมีรายละเอียดของส่วนประกอบระบบโดยย่อดังนี้
 1. กลไกในส่วนของลิฟต์ยกรถเข็นผู้พิการ 

	 ได้จัดสร้างไว้ที่ชานบันไดทางขึ้นลงปกติส�าหรับผู้โดยสารทั่วไป	 ซึ่งเมื่อรถจอดเทียบป้ายโดยสารผู้พิการสามารถน�ารถเข็นไฟฟ้า	
(Electricity	Wheelchair)	หรือรถเข็นด้วยมือ	(Manual	Wheelchair)	เข้าสู่แผ่นสไลด์รองรับรถเข็นและน�าเข้าสู่ตัวรถได้ดังภาพที่	3

          

ภาพที่	3	การออกแบบกลไกยกรถเข็นผู้พิการ	(Wheelchair	Ramp	Lift)	รถโดยสารสาธารณะที่ไม่ใช่รถพื้นต�่า
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 2. การออกแบบระบบควบคมุด้วยเทคนคิเชงิฟัสซีร่ว่มกบัตวัควบคมุขนาดและปริพนัธ์ (Fuzzy-PI Controller Designed) 

	 ตวัควบคมุทีอ่อกแบบด้วยเทคนคิเชงิฟัสซีร่่วมกบัตวัควบคมุขนาดและปรพินัธ์	สามารถสัง่การท�างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ให้จ่ายระดับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าตามค่าเป้าหมายที่ปรับตั้งไว้	(Setting	Voltage)	และส่งผลให้กระบวนการท�างานของกลไกใน
การยกรถเข็นผู้พิการมีความนุ่มนวล	(Smoothly)	และลดความผิดพลาดในสภาวะคงตัว	(Steady	State	Error)	ของการท�างานลงได้และ
มีเสถียรภาพที่ดีตลอดการท�างาน	

  

ภาพที่	4	แสดงไดอะแกรมควบคุมการท�างานแบบฟัสซี่ร่วมกับตัวควบคุมขนาดและปริพันธ์	(Fuzzy-PI	Controller	Designed)	และผลการทดสอบโปรแกรม

บทสรุป ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไข

	 ผลการทดสอบกลไกช่วยยกรถเข็นผู้พิการ	(Wheelchair	Ramp	Lift)	เป็นไปตามการออกแบบ	แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร	และกฎกระทรวงทีก่�าหนดสิง่อ�านวยความสะดวกในอาคาร	ส�าหรบัผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ
และคนชรา	พ.ศ.	2548	และปรับปรุงในปี	พ.ศ.	2550	รวมถึงกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งจากกลไกภาครัฐเองที่
ปล่อยปละละเลย	ไม่เข้มงวดกวดขนัให้เป็นไปตามกฎหมาย	เจ้าพนกังานท้องถิน่ภาครฐัทีข่าดการบงัคบัใช้กฎหมาย	เจ้าของหรอืผูป้ระกอบ
การที่กระท�าผิดกฎหมายและขาดสามัญส�านึกต่อประชาชนในทุกภาคส่วน	 สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานที่ขาดจรรยา
บรรณวชิาชพีและกระท�าผดิกฎหมาย	รวมถงึทกุภาคส่วนของสงัคมทีล่ะเลยในปัญหาดงักล่าว	ซึง่ผลการส�ารวจอาคารควบคมุทีต้่องด�าเนนิ
การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของอาคารและผู้ใช้อาคาร	รวมถึงชุมชนและสังคมโดยรวมของประเทศ	ที่ยังไม่ได้
รับการตรวจรับรองการใช้งานอาคารมีปริมาณรวมมากกว่า	80,000	อาคารทั่วประเทศ	ซึ่งแสดงถึงปัญหาที่สะสมเพิ่มมากขึ้นทุกขณะของ
สังคมไทย	 ดังนั้นภาครัฐและทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกันปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางกฎหมายอย่างจริงจัง	 และก�าหนดการบรรลุ
เป้าประสงค์ร่วมกนัอย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั	ส�าหรบัในภาคส่วนของประชาสงัคมเองกต้็องระดมความเหน็ร่วมกนัในแต่ละชมุชนในการน�า
เสนอปัจจยัทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของการจดับรกิารทางสงัคมแก่ผูส้งูอายุ	ผูพ้กิารและทพุพลภาพในชมุชนและสงัคม	โดยต้องเรยีนรูปั้ญหา
ของตนเอง	 เสนอปัญหา	 ก�าหนดความต้องการและวิธีการที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและ
วฒันธรรมประเพณขีองกลุม่เป้าหมายในแต่ละพืน้ทีข่องชมุชน	รวมถงึการจดัสร้างเครอืข่ายบรกิารสงัคมทีเ่ข้มแขง็	โดยทีอ่งค์กรหรอืหน่วย
งานภายนอกอาจจะท�าหน้าทีเ่ป็นเพยีงผูใ้ห้ค�าแนะน�า	เป็นทีป่รกึษารวมทัง้การสนบัสนนุด้านเทคนคิ	วชิาการ	การประสานงานและทรพัยากร	
ดงันัน้ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้การจดัสภาพแวดล้อมทีท่กุคนสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ในประเทศไทยประสบความส�าเรจ็จะต้องมา
จากความร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคม	 รวมถึงการมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง	การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย	 ครอบครัวและ
ชมุชน	มผีูน้�าชมุชนและประชาชนทีม่จีติส�านกึต่อการบรกิารสงัคม		มนีกัวชิาการ	วชิาชพีเฉพาะด้านในชมุชน	การมรีะบบเฝ้าระวงั		ระบบ
อาสาสมัครชุมชน	ระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	เหมาะสม
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