
 

46 
 

การศึกษาแนวทางการปรบัปรงุและจัดระเบยีบทางเดนิเท้ารวมถงึสภาพภมูทิัศนเ์พือ่
คนทัง้มวล กรณศีึกษา ย่านสถานศึกษาโดยรอบบรเิวณศนูยร์าชการจงัหวดัขอนแกน่ 
A study of pedestal and landscape improvement for universal design: A case 

study of educational area surrounding government center, 
Khon Kaen province. 

 
นิธิวดี ทองปอ้ง 1 สญัชยั สนัติเวส 2 ผกาสวรรค ์ปรชัญคปุต ์3 ภวูเรศ อรรคอดุม 4  

ธีรพฒัน ์หนองหารพิทกัษ ์5 วรุตม ์พฤฒิธรรมกลู 6 บษุบามินตรา ตัง้อยู่ 7 และ อนสุิทธ์ิ นนัทพรม 8 
Nitiwadee Tongpong, Sanchai Santiwes, Pakasawan Prachayakupt, Poovares Akkaudom 

Teeraphat Nongharnpitak, Warut Phuttitamakul, Butsabamintra Tangyoo, and Anusit Nanthaphorm 

 
บทคดัย่อ 

การศกึษาแนวทางการปรบัปรุงและจดัระเบยีบทางเดนิเท้ารวมถงึสภาพภูมทิศัน์เพื่อคนทัง้มวล กรณีศกึษา 
ย่านสถานศกึษาโดยรอบบรเิวณศูนยร์าชการจงัหวดัขอนแก่น จากการลงพื้นทีส่ ารวจและศกึษาสภาพของพืน้ที่ทีเ่ป็น
ปัญหาปัจจุบนัและปัจจยัเกี่ยวกบัการเขา้ถึง โดยจดัท าเป็นแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความ
สะดวกเพื่อคนทัง้มวลของเสน้ทางสญัจรพบว่า เสน้ทางเดนิเท้ามสีิง่กดีขวาง ไม่มกีารจดัระเบยีบ ขาดความปลอดภยั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขาดการดแูลบ ารุงรกัษา  

การศกึษานี้ไดน้ าเสนอแนวความคดิในการออกแบบปรบัปรุงทางเดนิเทา้ในพืน้ทีส่าธารณะทีส่ าคญั โดยแบ่ง
ไดเ้ป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัที ่1 การปรบัปรุงพื้นทีโ่ดยการจดัระเบยีบ ระดบัที่ 2 การปรบัปรุงพืน้ทีโ่ดยการซ่อมแซม
หรอืต่อเติมที่ไม่ซบัซ้อน ระดบัที่ 3 การปรบัปรุงพื้นที่โดยการต่อเติมหรอืโยกย้ายสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อปรบัให้
เหมาะสมมากขึน้ ระดบัที ่4 การปรบัปรุงพื้นทีโ่ดยการรือ้ถอนและก่อสรา้งงานขนาดเลก็ และ ระดบัที ่5 การปรบัปรุง
พืน้ทีโ่ดยการรือ้ถอนและก่อสรา้งใหม่ โดยการปรบัปรุงพื้นที่สาธารณะจ าเป็นต้องไดร้บัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน 
ทัง้หน่วยงานภาครฐั เอกชน และประชาชนทุกคน ทุกคนและทุกหน่วยงานต้องมีทศันคติในเรื่องของการให้ล าดบั
ความส าคญัที่เป็นความเขา้ใจเกี่ยวกบัสทิธ ิความเสมอภาค และการให้เกียรติซึ่งกนัและกนั จงึสามารถน าไปสู่การ
พฒันาพืน้ทีเ่พื่อคนทัง้มวลอย่างแทจ้รงิ 
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A study of pedestal and landscape improvement for universal design: A case study of educational 
area surrounding government center, Khon Kaen province.  By conducting site surveys combined with current 
area problems and accessibility factors, the guideline for passageways environmental design and Universal 
Design facilities is created. The study found that the footpath is obstructed, unorganized, unsafe, and 
especially lack of maintenance. 

This study presents the concept of key public area pedestal design improvement. It is categorized 
into 5 levels as follow; level 1: area improvement by organizing, level 2: area improvement by simple 
repairing or renovating, level 3: area improvement by renovating or moving facilities to optimize it, level 4: 
area improvement by demolishing and small constructing, and level 5: area improvement by demolishing and 
new constructing. The cooperation from government and private sectors together with all people are required 
for public area improvement. Thus, in order to have the genuine area improvement for Universal Design, 
everyone and every organization need to prioritize and understand the right, equality and pay respect to 
others. 
 
ค ำส ำคญั: ทางสญัจรสาธารณะ สภาพภูมทิศัน์ ศนูยร์าชการ การออกแบบเพื่อคนทัง้มวล 
Keywords: Public ways, Landscape Environment, Government center, Universal design 
 
1. บทน ำ  

 
ประเทศไทยจะมจี านวนผู้พิการและผู้สูงอายุเพิ่มมากขึน้ สถิติขอ้มูลคนพกิารที่มบีตัรประจ าตวัคนพกิาร ปี 

พ.ศ. 2552-2560 มปีระชากร 69 ลา้นคน เป็นผูพ้กิารประมาณ 3.7 ลา้นคน หรอื 5.5 % ของประชากรทัว่ประเทศ โดย
พบผู้หญิงมรีอ้ยละของผูพ้กิารสงูกว่าผู้ชายเลก็น้อย (5.7 และ 5.2 % ตามล าดบั) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งอายุ (อายุ 
60 ปีขึน้ไป) 20.6 % นอกจากนี้ยงัพบว่า นอกเขตเทศบาลมรีอ้ยละประชากรพกิารมากกว่าในเขตเทศบาล (6.2 และ 
4.5 % ตามล าดบั)  โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมปีระชากรพกิารสงูกว่าภาคอื่น (7.0 และ 6.5 % 
ตามล าดบั) (กรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2560) 
ในขณะที่สิ่งแวดล้อมด้านการบริการสาธารณะของภาครฐั ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง อาคารราชการ ซึ่งผู้พิการมีความ
จ าเป็นต้องใชต้ดิต่อและงานบรกิารอื่นๆ นัน้ยงัขาดปัจจยัทีจ่ะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูพ้กิารในการเดนิทางในพืน้ที่
บรเิวณของศูนยร์าชการ เน่ืองจากระบบคมนาคมและทางเดนิเทา้ต่างๆ ยงัขาดสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อผูพ้กิาร ซึง่มี
ความจ าเป็นโดยเร่งด่วนทีจ่ะจดัท าเป็นแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อคนทัง้มวล
ของเสน้ทางสญัจรในศูนยร์าชการ โดยในงานวจิยันี้ไดใ้ชพ้ืน้ทีศู่นยร์าชการจงัหวดัขอนแก่น โดยไดร้บัการอนุเคราะห์
จากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในการเป็นผูป้ระสานงานและอ านวยความสะดวกในการลงพื้นทีว่จิยั เพื่อให้
เป็นการวจิยัน าร่องสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นพืน้ทีศ่นูยร์าชการตน้แบบทีร่องรบัการสญัจรของคนทัง้มวล 

ดงันัน้ การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อคนทัง้มวลของเส้นทางสญัจรในศูนย์
ราชการจงัหวดัขอนแก่น จะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและผงัแม่บททีม่อียู่เดมิใหส้ามารถรองรบัการใชส้อย
และการเขา้ถงึของผูพ้กิารและคนทัง้มวลจงึมคีวามส าคญัทีจ่ะต้องรบีด าเนินการ เพื่อใหผู้พ้กิารมสีภาพแวดลอ้มในสว่น
พืน้ทีเ่ชื่อมต่อระหว่างอาคารราชการและพืน้ทีส่าธารณะทีเ่หมาะสม ในกรณีศกึษานี้ก าหนดขอบเขตเฉพาะศนูยร์าชการ 
จงัหวดัขอนแก่นเพื่อเป็นแนวทางน าร่อง แล้วหากเกิดประสทิธผิลจะสามารถใช้เป็นต้นแบบขยายแนวทางไปใช้กบั
หน่วยงานและศูนยร์าชการในเขตและภาคอื่นไดด้ว้ย แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวก
เพื่อคนทัง้มวลของเสน้ทางสญัจรในศูนย์ราชการจงัหวดัขอนแก่น นอกจากจะท าให้สามารถรองรบัการใช้งานของผู้
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พกิารไดแ้ลว้ ยงัมผีลดต่ีอกลุ่มผูส้งูอายุ รวมทัง้กลุ่มอื่นๆ ในบรบิทของการออกแบบเพื่อคนทัง้มวล (Universal Design) 
และยงัสง่ผลทางออ้มในเรื่องของคนไทยมสีขุภาวะทีด่ขี ึน้อกีดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

 

เพื่อศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เป็นปัญหาและปัจจยัเกี่ยวกบัการเข้าถึง และจดัท าเป็นแนวทางการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนทัง้มวลของเส้นทางสัญจรในย่านศูนย์ราชการและ
สถานศกึษาโดยรอบ จงัหวดัขอนแก่น 
 
3. แนวควำมคิดในกำรออกแบบเพ่ือคนทัง้มวล 
 

Universal Design หากแปลความหมายตรงไปตรงมา คอื การออกแบบทีเ่ป็นสากล หรอืการออกแบบทีม่ผีล
กบัคนทัง้โลก (โปรแกรม Lexitron Dictionary โดย NECTEC) ดงันัน้ ค าว่า Universal Design จงึไม่ไดเ้ป็นเพยีงการ
ออกแบบเพื่อคนพกิารหรอืคนทีม่คีวามบกพร่องทางดา้นร่างกายหรอืจติใจเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึเดก็ ผูใ้หญ่ ทัง้เพศ
ชายหรือหญิง ผู้ป่วย และคนชราด้วย เป็นการออกแบบเพื่อคนทุกคน ซึ่ง Universal Design เป็นแนวคิดในการ
ออกแบบวตัถุหรอืสิง่ของทีใ่ชง้าน งานออกแบบกราฟิค ป้ายบอกทาง บอรด์แสดงแผนที ่สิง่ก่อสรา้ง ทางเดนิ และงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมทัง้ภายนอกและภายใน โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและการใช้งานในหน่วยต่างๆ ที่ถูก
ออกแบบนัน้ให้ครอบคลุมถึงผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกนั เป็นการ
ออกแบบและ “การปรบัสภาพแวดลอ้มสถานทีแ่ละสิง่ของเครือ่งใชใ้หส้ามารถรองรบัการใชง้านไดส้ าหรบัมวลสมาชกิทกุ
คนในสงัคมเพือ่ความสะดวกและปลอดภยันัน้เอง” (การเคหะแห่งชาต,ิ 2551) 

องค์ประกอบและหลักการออกแบบเพื่ อคนทุกคน (Principles of Universal Design) The Center for 
Universal Design at North Carolina State University ได้อธิบายหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคนไว้  7 ประการ 
(Connell, Bettye Rose, et al., 1997) ดงันี้ 

 

 
 

รปูท่ี 1 แผนผงัแนวความคดิของหลกัการออกแบบเพื่อคนทัง้มวล (Universal Design) 
(ทีม่า : ดดัแปลงจาก การเคหะแห่งชาต,ิ 2551, ประสบการณ์จากญีปุ่่ น : การออกแบบเพื่อการใชง้านของคนทุกกลุ่มใน
สงัคม.) 

1) Equitable use ออกแบบใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างเสมอภาค เช่น ก าหนดระดบัปุ่ มกดในลฟิทใ์หต้ ่าลง หรอื
ม ี2 ระดบั เพื่อใหค้นพกิารทีน่ัง่รถเขน็สามารถกดเองได ้

2) Flexibility in use ออกแบบให้มคีวามยดืหยุ่น เช่น เกา้อี้หรอืโต๊ะที่สามารถปรบัระดบัความสูงหรอืต ่าได้
ตามความเหมาะสมของผูใ้ชง้าน 

Principles of Universal Design 
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3) Simple and intuitive การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Interface Design) ของผลติภณัฑ์ที่สามารถเขา้ใจและใช้
งานไดง้่าย เช่น การออกแบบปุ่ มกดของโทรศพัทท์ีเ่รยีงล าดบัของตวัเลขอย่างเป็นสากล (Telephone keypad) 

4) Perceptible information ออกแบบให้สามารถเขา้ใจได้ง่าย และให้มีขอ้มูลที่เพยีงพอ เช่น การออกแบบ
ป้ายดว้ยภาพหรอืสญัลกัษณ์ทีง่่ายต่อการตคีวามหมายของผูด้หูรอืผูอ้่าน หรอืเป็นสากล 

5) Tolerance for error มีระบบป้องกันการผิดพลาดหรืออันตรายในการใช้งาน เช่น การเลือกใช้วัสดุที่
ทนทานและแขง็แรง การออกแบบผลติภณัฑท์ีโ่คง้มนสมัผสัไดอ้ย่างปลอดภยั 

6) Low physical effort การออกแบบเชิงกายภาพที่ช่วยในการทุ่นแรง เช่น ที่เปิดปิดก๊อกน ้าเป็นก้านยาว
เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ต้องสมัผสัหวัก๊อก หรอืการลดช่วงเกลยีวหมุนใหน้้อยลงท าใหร้ะยะการเปิดปิดก๊อกน ้า
สัน้ลง 

7) Size and space for approach and use การออกแบบโดยค านึงถงึผู้ใช้งานทีต่้องพื้นที่ใช้สอยทีพ่เิศษ เช่น 
หอ้งสว้มส าหรบัคนพกิารทีต่อ้งการพืน้ทีท่ีก่วา้งเพยีงพอต่อการใชง้านหรอืการเคลื่อนทีข่องรถเขน็ในหอ้งสว้ม 
 
4. วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 

4.1 ก าหนดขอบเขตสถานที่และพื้นที่ในการท าวิจยั พื้นที่ศึกษาที่ก าหนดในของเขตของการวจิยัในพื้นที่
ภายนอกและเสน้ทางคมนาคมในบรเิวณศูนยร์าชการจงัหวดัขอนแก่น ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  โดยการศกึษา
ขัน้ต้นแบ่งการส ารวจพื้นที่ออกเป็น 3 ย่าน ได้แก่ ย่านสถานศึกษา ย่านศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น และย่านส านัก
จดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่7 จ.ขอนแก่น โดยในบทความนี้น าเสนอในส่วนของย่านสถานศกึษาโดยรอบในบรเิวณศูนย์
ราชการจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ส ารวจและเสนอแนวทางการออกแบบเพื่อปรบัปรุงพื้นที่ในขัน้ต้น แล้ว
น าไปสูก่ารลงพืน้ทีใ่นย่านอื่นๆ ต่อไป 

4.2 ปัจจยัที่มผีลและมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวของในการศกึษา ได้แก่ ขอ้จ ากดัในการออกแบบพื้นที่ในสถานที่
ราชการ ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สิง่ก่อสร้างเดมิ เส้นทางสญัจรหลกั ความคุ้นชนิของคนในพื้นที่ เพื่อ
ปรบัปรุงรปูแบบทางสญัจรในพืน้ที ่
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รปูท่ี 2 แผนผงัสงัเขปแสดงอาณาเขตพืน้ทีศ่นูยร์าชการจงัหวดัขอนแก่น พืน้ทีส่ ารวจย่านสถานศกึษา 

(ทีม่า: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2557: 2-10) 
 

4.3 งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ เป็นประเภทการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยอาศยัการ
วจิยัเชงิคุณภาพเป็นหลกัดว้ยวธิกีารและเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ การจดบนัทกึ การสงัเกตการณ์ การถ่ายภาพ 
และการถ่ายวดีโิอ เพื่อน ามาใชเ้ป็นออกแบบเพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางการปรบัปรุงพื้นทีย่่านสถานศกึษาโดยรอบใน
บรเิวณศนูยร์าชการจงัหวดัขอนแก่น 
 
5. ผลลพัธท่ี์ได้จำกกำรศึกษำเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ  
 

การลงพื้นที่ส ารวจ ผู้วิจยัได้รบัการอ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ทมีงานประกอบไปดว้ยผูว้จิยั ผูช้่วยวจิยั นักศกึษา เจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 
รวม 10 คน โดยไดน้ าทมีงานเดนิเมอืงเพื่อส ารวจและเกบ็ขอ้มลู จากนัน้จงึไดม้าวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหป์ระเดน็ปัญหา
ที่พบ และน าไปสู่การออกแบบเพื่อเสนอเป็นแนวทางเพื่อปรบัปรุงพื้นที่ทางเดินเท้า โดยจัดท าเป็นภาพจ าลอง
บรรยากาศ ดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวทางปรบัปรุงหอพกันกัเรยีนตาบอดโรงเรยีนการศกึษาคนตาบอดขอนแก่น 
(ภาพทีใ่ชป้ระกอบการขอ้เสนอแนะใชโ้ปรแกรม LUMION จ าลองบรรยากาศ เพื่อการศกึษาเทา่นัน้) 
สภำพและปัญหำเดิมท่ีส ำรวจพบ แนวทำงกำรออกแบบและปรบัปรงุ 

  
(1) พืน้ทีร่อรถประจ าทางช ารุดเสยีหาย และไมม่พีืน้ทีท่าง

สญัจร 
(1) จดัพืน้ทีใ่ชส้อยใหเ้ป็นสดัสว่นและมกีารบ ารุงรกัษา 

  
(2) ตน้ไมใ้หญ่กดีขวางเสน้ทางเดนิเทา้ (2) ใชพ้ืน้ทีข่องหน่วยงานโดยรน่แนวรัว้เขา้ไปใหม้ทีางเดนิมากขึน้ 

  
(3) เสาไฟฟ้าขวางกลางทางเดนิเทา้ 

 
(3) ใชพ้ืน้ทีข่องหน่วยงานโดยรน่แนวรัว้เขา้ไปใหม้ทีางเดนิมากขึน้ 

หรอืวางระบบสายไฟฟ้าลงใตพ้ืน้ดนิ 

  
(4) ไมม่ทีางถนนเชือ่มประตูทางรองส าหรบัเขา้-ออก จากภาพ

เป็นส่วนพกัขยะ เพือ่ขนถ่ายขยะ 
(4) ประสานงานระหว่างหน่วยงานและท าทางเชือ่มใหเ้ป็นระเบยีบ 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวทางปรบัปรุงหอพกันกัเรยีนตาบอดโรงเรยีนการศกึษาคนตาบอดขอนแก่น (ต่อ) 
สภำพและปัญหำเดิมท่ีส ำรวจพบ แนวทำงกำรออกแบบและปรบัปรงุ 

  
(5) ทางเดนิเทา้ถูกสิง่อ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค

ขวางทาง 
(5) ประสานงานระหว่างหน่วยงานและท าทางเชือ่มใหเ้ป็นระเบยีบ 

  
(6) ภาพจ าลองการตัง้รา้นคา้แผงลอยบนทางเทา้ และการจอด

รถทีไ่มเ่ป็นระเบยีบ 
(6) ก าหนดขอ้ตกลงเพือ่จดัสรรพืน้ทีใ่หเ้ป็นระเบยีบ อาจมกีารขอใช้
พืน้ทีห่น่วยงานหลงัเลกิงานเป็นพืน้ทีข่ายสนิคา้ ไดป้ระโยชน์ทัง้สอง

ฝ่าย 

  
(7) เสน้ทางขา้มถนนช ารุดเลอืนราง ขาดการดแูลบ ารุงรกัษา 

 
(7) ก าหนดทางขา้มถนนโดยใชแ้นวคดิการออกแบบเพือ่คนทัง้มวล

ทีท่นัสมยัขึน้ เอือ้ต่อผูพ้กิารนัง่เกา้อี้ลอ้ และมกีารบ ารุงรกัษา 

  
(8) ถงัขยะ และเฟอรน์ิเจอรส์นามถูกวางกดีขวางทางเดนิเทา้ (8) ใชพ้ืน้ทีข่องหน่วยงานโดยรน่แนวรัว้เขา้ไปใหม้ทีางเดนิมากขึน้ 
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6. บทส่งท้ำย 
 

ผลการศกึษาสภาพการณ์พื้นที่สาธารณะ ภูมทิศัน์ และทางเดนิเท้าบรเิวณย่านสถานศกึษาโดยรอบบรเิวณ
ศูนยร์าชการจงัหวดัขอนแก่น ปัจจุบนัพบปัญหาและปัจจยัทีส่ าคญัอยู่ 15 ประเดน็ ได้แก่ จุดจอดรถประจ าทางช ารุด 
ขาดทางลาดคนพกิาร ผวิทางเทา้เป็นอุปสรรค รากต้นไมด้นัผวิฟุตบาท ความกวา้งทางเทา้แคบ ทางเทา้มสีิง่กดีขวาง 
ตอนกลางคืนขาดแสงสว่าง ทางม้าลายไม่ชัดเจน ทางลาดรถขึ้นทางเท้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีจุดจอดรถโดยสาร
สาธารณะ มรีา้นคา้ขวางทางเดนิ ขาดสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติร สาธารณูปโภคขวางทาง ขาดแผ่นพืน้ผวิต่างสมัผสัแจง้
เตือนและน าทางคนตาบอด และขาดการดูแลดา้นซ่อมบ ารุงและความปลอดภยั ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อคนทัง้มวล 

 

 

 
 

รปูท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บในการสญัจรในพืน้ทีศ่นูยร์าชการจงัหวดัขอนแก่น พืน้ทีส่ ารวจยา่นสถานศกึษา 
 
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทัง้มวลสามารถน ามาปรบัใชใ้นการออกแบบเพื่อปรบัปรุงและพฒันาพืน้ที่

สาธารณะทัง้ทางสญัจรและพื้นทีใ่นหน่วยงานราชการได ้โดยต้องอาศยัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน  จากการศกึษา
ครัง้นี้สามารถสรุปประเดน็แนวความคดิในการออกแบบปรบัปรุงทางเดนิเทา้ในพืน้ทีส่าธารณะทีส่ าคญั โดยแบ่งไดเ้ป็น 
5 ระดบั ไดแ้ก่ 
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6.1 ระดบัที ่1 การปรบัปรุงพืน้ทีโ่ดยการจดัระเบยีบ สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่ายหรอืมคี่าใชจ้่ายที่
น้อย เนื่องจากเป็นการจดัการพืน้ทีด่ว้ยการขอความร่วมมอื จดัระเบยีบและขอ้ตกลงเพื่อใหเ้กดิพืน้ทีใ่ชง้านทางเดนิเทา้
สาธารณะเพื่อคนทัง้มวล 

6.2 ระดบัที่ 2 การปรบัปรุงพื้นทีโ่ดยการซ่อมแซมหรอืต่อเติมทีไ่ม่ซบัซอ้น และมปีรมิาณงานที่ไม่มาก เช่น 
การอุดรอยแตกรา้วของทางเดนิเทา้เพื่อปรบัแต่งใหเ้รยีบรอ้ยเดนิทางสญัจรสะดวกและปลอดภยั การเสรมิทางลาดดว้ย
วสัดุยางมะตอย เป็นตน้ 

6.3 ระดบัที ่3 การปรบัปรุงพืน้ทีโ่ดยการต่อเตมิ หรอืโยกยา้ยสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อปรบัใหเ้หมาะสมมาก
ขึน้ ซึง่มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

6.4 ระดบัที ่4 การปรบัปรุงพืน้ทีโ่ดยการรือ้ถอนและก่อสรา้งงานขนาดเลก็ แมว้่ามขีนาดเลก็แต่มรีะยะเวลาใน
การด าเนินงานและมคี่าใชจ้่าย ตอ้งมกีารวางแผน กัน้พืน้ทีท่ างานก่อสรา้ง มคีวามซบัซอ้นในการด าเนินงาน 

6.5 ระดับที่ 5 การปรบัปรุงพื้นที่โดยการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและมี
ประสทิธภิาพทีส่ดุ แต่ใชเ้วลาด าเนินการนานและมคี่าใชจ้่ายสงูมาก ซึง่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบควรมกีารส ารองค่าใชจ้่าย
ไวส้ าหรบัการดแูลบ ารุงรกัษาดว้ย 

อย่างไรกต็าม การปรบัปรุงพืน้ทีส่าธารณะจ าเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากทุกภาคสว่น ทัง้หน่วยงานภาครฐั 
เอกชน และประชาชนทุกคน นอกจากการปรบัปรุงทางกายภาพแลว้ยงัต้องสรา้งทศันคติ (Attitude) ในเรื่องของการให้
ล าดบัความส าคญั (Priority) ของคนไทย ทีเ่ป็นความเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธ ิความเสมอภาค ความเท่าเทยีม การใหเ้กยีรติ
ซึง่กนัและกนั เช่น การรูจ้กัลุกจากทีน่ัง่เพื่อใหบุ้คคลทีม่คีวามต้องการพเิศษใชน้ัง่ ในขณะทีค่นทัว่ไปกส็ามารถใชท้ีน่ัง่
ส าหรบัผู้พกิารไดเ้ช่นกนั (สญัชยั สนัตเิวส และ นิธวิด ีทองป้อง, 2560 : 1368) การศกึษาจะถูกส ารวจเพื่อขยายผลใน
บรเิวณพื้นทีส่าธารณะย่านอื่นเพื่อน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงและจดัระเบยีบทางเดนิเทา้รวมถึงสภาพภูมทิศัน์เพื่อ
คนทัง้มวลโดยรอบบรเิวณศนูยร์าชการจงัหวดัขอนแก่น และสามารถใชเ้ป็นแนวทางน าร่องและตน้แบบในการออกแบบ
เพื่อปรบัปรุงพืน้ทีส่าธารณะของศนูยร์าชการแห่งอื่นไดต่้อไป 

 
7. กิตติกรรมประกำศ  

 
บทความวชิาการนี้เป็นงานบรกิารวชิาการและการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อสงัคมตามวสิยัทศัน์ของ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยการ “อุทศิตนด้วยงานออกแบบ” (Devotion by design) เพื่อ
เป็นแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อคนทัง้มวลของเสน้ทางสญัจรในศูนยร์าชการ
จงัหวดัขอนแก่น  เป็นการศกึษาและส ารวจเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงและจดัระเบยีบทางเดนิเทา้รวมถงึสภาพ
ภูมทิศัน์เพื่อคนทัง้มวล กรณีศกึษา ย่านศนูยร์าชการและสถานศกึษาโดยรอบ จงัหวดัขอนแก่น 

บทความนี้ส าเร็จลุล่วงได้จากทีมงานส ารวจและน าเสนอแนวทางการออกแบบโดยนักศึกษาในรายวิชาการ
ออกแบบเพื่อคนทัง้มวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2563 ขอขอบพระคุณองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัขอนแก่น และอกีหลายท่านทีอ่าจมไิดเ้อ่ยนาม   
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