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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจัยเชิ งคุ ณภาพ โดยการวิจยั เอกสารและสัมภาษณ์เชิ งลึ ก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มผูส้ ู งอายุ ผูโ้ ดยสารพิการ กลุ่มบุคคลทัว่ ไป และกลุ่มสุ ดท้าย คือ และผูบ้ ริ หารรถไฟฟ้ าบี ทีเอสในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเพียงพอต่อความต้องการใช้ส่ิ งอํานวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้ าบีที
เอสของผูโ้ ดยสารที่มีขอ้ จํากัดของลักษณะทางกายภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก ปั จจุบนั นี้ มีผโู ้ ดยสารใช้บริ การค่อนข้างมาก ในแต่ละวัน และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่คือ สิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริ การไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริ การของกลุ่ม
คนสูงอายุและผูพ้ ิการ ซึ่งปั ญหานี้ทาํ ให้เกิดข้อร้องเรี ยนในการให้บริ การที่ไม่สะดวกตามมา ประการที่สอง หากบริ ษทั
ได้นําหลักการอารยสถาปั ตย์ และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการจะส่ งผลดี ต่อ
ผูโ้ ดยสารกลุ่มคนพิการและกลุ่มผูส้ ู งอายุได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ ยงั แสดงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต่อการใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส ประการที่สาม การสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มีความพร้อม สามารถเข้าใช้บริ การ
ได้ง่าย ครอบคลุมทัว่ ถึง จะทําให้เกิดความพึงพอใจและลดปั ญหาข้อร้องเรี ยนได้ และประการที่สี่ นโยบายดังกล่าวของ
บริ ษทั จะก่อให้เกิดศักยภาพและคุณค่าการใช้ชีวิตของกลุ่มคนสู งอายุและผูพ้ ิการในสังคม นอกจากจะช่วยเหลือตนเอง
ได้แล้ว ยังไม่เป็ นภาระต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย
คําสําคัญ: อารยสถาปั ตย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คนพิการ, ผูส้ ูงอายุ

ABSTRACT

This research is a qualitative one collected from literature reviews and interviews. The interviews are
consisting of three groups of participants: the elders and handicaps, general people, and relevant BTS boards. The
aim of this research is to find out passengers, who have physical disabilities, satisfaction on facilities in BTS.
According to the results, they showed that 1) Nowadays, there are a large number of passengers taking BTS
for their transportation in each day. This impacts on the shortage of BTS among the elders and handicaps so many
requests are called for solutions. 2) If the board applies Universal Design to solve the problems and take mutual
responsibilities for society, it will surely have good effects on both handicaps and the elders to express the equal right
of human in spite of disabilities. 3) Increasing convenient and accessible facilities covering the whole area is
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satisfying, lessen the protests. 4) The company’s good policies are effective and valuable things for the elders and
handicaps to assist them deal with any situations by themselves without pushing them into troubles.
Keywords: Universal Design, Mutual Responsibilities, Handicaps, The Elders
1. บทนํา

ในปั จจุบนั นี้รถไฟฟ้าบีทีเอสได้เปิ ดให้บริ การมาเป็ นระยะเวลาย่างเข้าสู่ปีที่18 ได้รองรับผูม้ าใช้บริ การหลาย
ล้านคนต่อวันไม่วา่ จะเป็ นคนไทยหรื อคนต่างชาติ ทุกเพศทุกวัย เพราะนอกจากจะประหยัดเวลาการเดินทางแล้วยัง
เป็ นการช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้อีกด้วย แต่มีอยู่สิ่งหนึ่ งที่ ยงั ขาดและยังไม่มีรองรับการใช้บริ การของผูเ้ ดิ นทาง
สู งอายุและพิการ นัน่ ก็คือสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆที่ยงั ไม่สามารถตอบโจทย์ผูใ้ ช้เหล่านี้ ได้ นัน่ ก็คือ บันไดเลื่อน
และก็ลิฟต์ที่สามารถรองรับให้ผพู ้ ิการหรื อผูส้ ู งอายุเข้ามาใช้บริ การและเดินทางได้สะดวก เนื่ องด้วยจากปั ญหาและ
ข้อจํากัดในการก่อสร้างที่ค่อนข้างเป็ นอุปสรรคและปั ญหาในการดําเนินงาน ซึ่งก็คือตัวโครงสร้างของสถานี ซึ่งได้ถูก
ออกแบบให้ลอยอยูบ่ นระดับเหนื อพื้นถนนบดบังสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ ปั ญหาเหล่านี้ ได้มีผเู ้ รี ยกร้องที่จะให้แก้ไขและ
ปรับปรุ งเพื่อก่อสร้างต่อเติมสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อที่จะให้รองรับผูใ้ ช้บริ การที่มีปัญหาในการช่วยเหลือตัวเอง
และปั ญหาเหล่านี้ซ่ ึงเป็ นปั ญหาที่มีมานานและเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นว่าปั ญหาเหล่านี้
มีลกั ษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องอารยสถาปั ตย์ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่วา่ ถึงการออกแบบสถานที่แห่งนั้นให้
ตอบสนองต่อการใช้งานของมวลชน เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยที่ การออกแบบนั้นไม่ได้เจาะจงกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งแต่เจาะจงให้เข้าถึงผูใ้ ช้งานได้ใช้ประโยชน์ทุกๆคนไม่วา่ บุคคลเหล่านั้นจะเป็ นเพศชาย เพศ
หญิง คนชรา คนพิการ เด็ก หรื อบุคคลที่ใช้รถเข็นหรื อขาเทียมเดิน โดยการออกแบบดังกล่าวจะเน้นประโยชน์สูงสุด
ของคนในสังคมร่ วมกัน การศึ กษาครั้งนี้ มีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อการเอื้ อประโยชน์ให้กบั สังคมข้าพเจ้าในฐานะ
ผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นถึงปั ญหาเหล่านี้ จึงต้องการศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขในเรื่ องของสิ่ งอํานวยความสะดวก
ภายในบริ เวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อลดปั ญหาต่อข้อร้องเรี ยนและยังจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การ
ทุกคน อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพต่อการให้บริ การและยังจะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ ึน และ
สอดคล้องกับแนวคิดอารยสถาปั ตย์อีกด้วย รวมทั้งเพื่อสร้ างความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่ มาใช้บริ การโดยสาร
รถไฟฟ้ าบี ทีเอสทุกคนให้ประทับใจทุกครั้งที่มาใช้บริ การโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และยังสร้างความสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้นอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
งานวิจยั เรื่ องอารยสถาปั ตย์กบั การให้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดทําดังนี้
1) เพื่อศึกษาแนวคิดอารยสถาปั ตย์กบั การให้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจรู ปแบบการให้บริ การของรถไฟฟ้าบีทีเอสต่อคนพิการและผูส้ ูงอายุ
3. การดําเนินการวิจยั
โดยงานวิ จัย ชิ้ น นี้ ผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษาเป็ นงานวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ(Quality Research) โดยวิ ธี ก ารวิ จัย เอกสาร
(Document Research) และการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ระบบขนส่ ง
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มวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้ทาํ การสัมภาษณ์ผมู ้ าใช้บริ การที่
สถานีชิดลม อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ สนามกีฬาแห่งชาติ สุรศักดิ์ และสถานีสะพานตากสิ น จํานวน80คน ซึ่งประกอบไป
คนพิการที่ไม่สามารถเดินได้เองโดยมีอุปกรณ์ช่วยเดิน ผูส้ ู งอายุซ่ ึ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญสําหรับการทําวิจยั ในครั้งนี้
และบุคคลทัว่ ไป
4. ผลการวิจยั
อารยสถาปั ตย์กับความรั บผิดชอบต่อสังคมของรถไฟฟ้ าบี ทีเอสนั้นสามารถทําออกมาให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของผูโ้ ดยสารได้โดยการรับฟั งความคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะจากผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การ โดยมีการ
ตอบคําถามจากแบบสัมภาษณ์ จํานวน80คน แล้วนําข้อมูลที่ ได้น้ ันนํามาประมวลผลโดยใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์
ข้อ มู ล แบบ content Descriptive analysis โดยการจํา แนกข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจากการสัม ภาษณ์ นํา มาแยกออกมาแต่ละ
ประเด็น ละผลการวิเคราะห์ที่ได้ออกมานั้น เป็ นดังนี้ จากการสัมภาษณ์ผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การ ส่ วนมากจะเป็ นการ
ให้สมั ภาษณ์ขอ้ มูลไปในทิศทางเดียวกันนัน่ ก็คือ การขาดแคลนสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆบนสถานี หรื อสิ่ งอํานวย
ความสะดวกต่อการมาใช้บริ การไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ จากการสัมภาษณ์ผโู ้ ดยสารสู งอายุ
ส่วนมากต้องการลิฟต์ แทนการใช้บนั ไดเลื่อน หรื อ บันไดธรรมดา เพราะค่อนข้างที่จะลําบากต่อการเดินขึ้นไปยังชั้น
ชานชาลา เพื่อที่ จะโดยสารรถไฟฟ้ า กลุ่มผูโ้ ดยสารพิการที่ ใช้วีลแชร์ ในการเดิ นทาง จากการสัมภาษณ์ พบว่า ใน
ปั จจุบนั สิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ลิฟต์โดยสารมีไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ ในบางสถานีก็ไม่มีลิฟต์ จึงทําให้ตอ้ ง
ลําบากต่อการเดินทาง และไม่สะดวกต่อการมาใช้บริ การ กลุ่มบุคคลทัว่ ไป จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอ้ งการให้มี
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆให้เป็ นปั จจัยพื้นฐานอยูแ่ ล้ว เช่น ลิฟต์ กับ บันไดเลื่อน ควรจะมีให้บริ การทุกสถานี และ
ทุกทิศทางการขึ้นลงภายในสถานี ประเด็นอื่นๆที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องการให้บริ การห้องนํ้า
บนสถานี อุปกรณ์จาํ หน่ายตัว๋ ความถี่ของขบวนรถไฟเป็ นต้น ซึ่งไม่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่องานวิจยั ในครั้งนี้
และปั ญหาสําคัญอย่างยิ่งที่ยากต่อการให้บริ การในสิ่ งอํานวยความสะดวกคือสถานี สะพานตากสิ นตามรู ป
ด้านล่าง คือเป็ นสถานีที่มีรูปแบบการเดินรถทางเดียว รถไฟฟ้าไม่สามารถผ่านสวนทางกันได้ และมีชานชาลาเดียว ใน
ปั จจุบนั มีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาประเมินโครงสร้างว่าเหมาะสมในการเพิ่มสิ่ งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใน
การให้บริ การว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างได้หรื อไม่และอยูใ่ นระหว่างพิจารณา เพราะสถานีแห่งนี้มีผโู ้ ดยสารมาใช้
บริ การค่อนข้างมากในแต่ละวัน
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รู ปที่ 1 ภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิ น
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การนําหลักอารยสถาปั ตย์ (Universal Design) และ หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)มาประยุกต์ใช้
ในงานวิ จัย เรื่ อ งนี้ ก็ เพราะในปั จ จุ บัน รถไฟฟ้ า บี ที เ อส ซึ่ งเป็ นโครงข่ า ยระบบขนส่ ง มวลชน ขนาดใหญ่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร และมีผมู ้ าใช้บริ การในแต่ละวันค่อนข้างมาก แต่ขาดสิ่ งอํานวยความสะดวกหลักซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ น
อย่างยิง่ ต่อการใช้บริ การของผูโ้ ดยสาร
ซึ่ งในการทําวิจยั ครั้ งนี้ จากการที่ ได้รู้ถึงปั ญหาหลักของงานวิจยั เรื่ องนี้ แล้ว ยังจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
พัฒนาการให้บริ การขนส่ งมวลชนให้มีประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาขึ้นไปในทุกๆด้าน ศึกษาถึงความพึงพอใจและความ
ต้องการในการใช้บริ การของผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและบุคคลทัว่ ไปโดยหลักๆเลยปั ญหาการมาใช้บริ การของผูส้ ู งอายุกบั ผู ้
พิการมีสิ่งอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อการใช้งานบางสถานี ไม่เอื้อต่อการมาใช้บริ การของ
ผูส้ ูงอายุและคนพิการ
แนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นนี้ ก็คือการติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนเพิ่มให้ข้ ึนลงทุกทิศทาง ให้เพียงพอ
สําหรับผูม้ าใช้บริ การทุกคนนอกเหนื อจากผูส้ ู งอายุและคนพิการ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงบริ การได้อย่างสมบูรณ์ไม่มี
ข้อจํากัดหรื อข้อแบ่งแยกซึ่งให้สอดคล้อง ตรงต่อหลักอารยสถาปั ตย์และหลักการของ CSR ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เล่มนี้ ถ้าขาดบุคคลสําคัญที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน นัน่ คือท่านอาจารย์ที่ปรึ กษา
ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ ที่คอยชี้แนะและให้คาํ แนะนําต่างๆในการทํางานวิจยั ค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ให้ผ่านลุล่วงไป
ด้วยดี และที่ขาดไม่ได้คือ บริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ที่เป็ นผูจ้ ุดชนวนความคิดปั ญหานี้ทาํ
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ให้ขา้ พเจ้าได้พบกับปั ญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข เพื่อลดข้อร้องเรี ยนของผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การ การวิ
ขัยค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผูจ้ ดั ทําหวังว่า งานวิจยั เล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริ การสื บไป
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