งานสถาปตยกรรมกับงานสวัสดิการสังคม
งานสถาปตยกรรมโดยทั่วไปแลวมีหลักสํ าคัญที่จะตองพิจารณาเปนพื้นฐาน เชน
เดียวกับงานวิชาชีพอื่น ๆ เชนกัน เชน ตองคํานึงถึง Funnction เปนสําคัญ คือประโยชนใชสอย
ของอาคารและสิ่งกอสราง สิ่งแวดลอม ในการออกแบบสิ่งกอสรางนั้น ๆ กอนที่จะออกรูปแบบ โดย
เฉพาะอยางยิง่ งานสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ เชน คนพิการ คนชรา เด็กออน ฯลฯ จําเปนจะตอง
ศึกษาวิเคราะหอยางลึกซึ้งเปนพิเศษ เพื่อใหตรงกับธรรมชาติ ลักษณะของผูอยูอาศัยและการใช
ประโยชน
ดังนัน้ งานสถาปตยกรรม ที่นํามาใชกับงานสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะงานในภารกิจ
ของกรมประชาสงเคราะห ซึ่งมีกลุมเปาหมายที่เปน ผูดอยโอกาสหลากหลายประเภท และมีการให
ความชวยเหลือในหลายรูปแบบ เชน การรับอุปการะเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห การจัดฝกอาชีพ จึง
มีความจํ าเปนตองมีการออกแบบและจัดสรางอาคารสถานที่ของสถานสงเคราะห และศูนย
ฝกอาชีพใหเหมาะสมกับผูดอยโอกาสแตละประเภท กรมประชาสงเคราะหจึงมีความจําเปนตองใช
นักวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมเพื่อรับผิดชอบงานดังกลาว มาตั้งแตเริ่มกอตั้งกรมประชา
สงเคราะห เมื่อป พ.ศ. 2483
หลักการและปรัชญาในการออกแบบ (Theory+Concept ในการ DESIGN)
ในการออกแบบกอสรางอาคาร สถานที่สําหรับใหบริการผูดอยโอกาส ประเภทตาง ๆ
ของกรมประชาสงเคราะห นักสถาปนิกมีหลักการและปรัชญาในการออกแบบ ดังนี้
การออกแบบสถานสงเคราะห เปนงานการใหบริการทางดานสังคมสงเคราะห เปน
การสงเคราะหชวยเหลือผูที่ชวยเหลือตนเองไมได ยากจน แรนแคน ขาดที่พึ่ง ไรญาติขาดมิตร มี
โรคภัยเบียดเบียน ขาดความรู ไมมีอาชีพใด ๆ ทั้งสิ้น ปรัชญาในการออกแบบจึงแตกตางไปจาก
การออกแบบอาคารประเภทอื่น ๆ ฉะนั้นการออกแบบอาคาร สถานที่ จึงตองเสริมสิ่งที่ขาดไปเพื่อ
เปนการแกปญหาอันดับแรก คือ
1. ความอบอุน
การจั ด อาคาร สถานที่ ควรให มี ลั ก ษณะร ม รื่ น เป น สั ด ส ว น มี ลั ก ษณะ
DOMESTIC อยาจัดผังบริเวณในลักษณะ SEMETRICAL หรือ EQUAL BBALANCE ฯลฯ ควร
จัดในรูปของ FREE FROM PLANNING เพือ่ ใหมคี วามรูส กึ เหมือนอยูก บั บาน ชวยในดานจิตใจไดมาก
2. ความปลอดภัย
ผูร บั การสงเคราะหทุกประเภทยกเวนเด็กชาย
และเด็กหญิงซึ่งมีรางกายปกติ
จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพราะ HANDICAP ไปทุกอยาง การออกแบบอาคารและสถานที่
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ตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนที่สุด นับตั้งแต CIRCULATION การใชวัสดุกับอาคาร เชนการ
ปูพนื้ การใชสุขภัณฑ การละระดับพื้นอาคาร หากไมจําเปนควรใช RAMP (ทางลาด) เพื่อให
WHEEL CHAIR ขึน้ ได โดยเฉพาะบันไดสวนหนึ่งจะตองมีราวจับ หองนํ้า-สวม ตองมีขนาดประตู
พอที่จะใหรถ WHELL CHAIR เขาได และจะตองมีราวจับยึดเหนี่ยวที่จะทิ้งตัวขึ้นนั่งบนสุขภัณฑ
แบบสวมชักโครก ฯลฯ
3. การจัดสิ่งแวดลอม
ควรเลือกสถานที่ใหโปรง เพราะหากแออัด การ VENTILATION ไมดีพอ จะเกิด
โรคภัยติดตอและกอความรําคาญกับผูที่อยูใกลเคียง การกําจัดสิ่งปฏิกูล นับวาควรอยางยิ่งที่
จะตองวางระบบใหเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อสุขลักษณะของผูอยูในสถานสงเคราะห
4. การจัดระเบียบในการอยูรวมกัน
การอยูดวยกันเปนจํานวนมาก จําเปนที่จะตองจัดระเบียบ มีแบบมีแผนและมี
วินัย แตเราจํ าเปนจะตองฝกฝนใหผูรับการสงเคราะหไดชวยเหลือตนเอง โดยเฉพาะสถาน
สงเคราะหเด็ก เมื่อครบเวลาที่กําหนดใหเด็กจะตองออกไปอยูภายนอกสถานสงเคราะห จะไดมี
ความแกรงในการฝาฟนอุปสรรค ทั้งนี้การฝกอาชีพจึงจําเปนอยางยิ่งที่สถานสงเคราะหจะจัดใหมี
ขึน้ ทัง้ นีจ้ ะตองสอนใหผูรับการสงเคราะหรูจักพัฒนาการอยูอาศัยในอาคารสมัยใหมดวย
5. การวางแผนจัดทํา MASTER PLAN
โดยปกติสถานสงเคราะหมักจะมีปญหามากขึ้นทุกป เพราะจํานวนประชากรของ
ประเทศหรือของโลกไดทวีขึ้นอยางรวดเร็ว ปญหาทางสังคมก็ยอมจะมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว จึง
จําเปนตองรับผูรับการสงเคราะหเพิ่มเปนประจําทุกป ดังนั้นการจัดทํา MASTER PLAN ในการจัด
วางจึงตองเตรียมพรอมเทาที่พื้นที่มีอยูเพื่อการปรับ-ขยายไวลวงหนาและทันทวงที
6. ชนิดและแบบของอาคาร
เนื่องจากอาคารประเภทนี้เปนอาคารของทางราชการ การออกแบบอาจจะมีขอ
จํากัดคือ ตองมีลักษณะงาย เรียบ แตดูสงา แตก็ยังตองคํานึงถึงการปองกันแดด-ฝน เชน อาคาร
ทั่วไป การใหสีหรือการเลือกใชวัสดุจะตองดูเรียบรอยกลมกลืน (HARMONY) ไมไดโลดโผน
สําคัญทีส่ ดุ คือ ขอใหคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา อาคารหลังหนึ่งจะตองรับการสงเคราะหเปนจํานวน
หลายคน ระบบการกอสรางตองมั่นคง แข็งแรง ดูแลรักษางาย โดยเฉพาะระบบการระบายนํ้า
ระบายสิ่งโสโครก สวนความสูงหรือจํานวนชั้นของอาคารประเภทสถานสงเคราะหควรคํานึงถึง
ประโยชนในการใชสอยของอาคาร งานออกแบบอาคารประเภทนี้เห็นควรแยก ดังนี้
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อาคารชั้นเดียว
ควรจัดใหกับสถานสงเคราะหคนชรา และสถานสงเคราะห
คนพิการ-ทุพพลภาพ เพราะคนชราและคนพิการมีสภาพรางกายและสุขภาพไมแข็งแรงเพียงพอที่
จะขึ้นลงบันไดไดอยางปลอดภัย
สวนสถานสงเคราะหอื่น ๆ ดูจากความเหมาะสม สถานที่ จํานวนผูรับการสงเคราะห
เปนฐานในการพิจารณา
สวนประเภทของอาคารในสถานสงเคราะหตองมีโดยทั่วไป คือ
1. ทีท่ ําการ
ทีท่ าการก็
ํ
เหมือนที่ทําการโดยทั่วไปของสถานที่ราชการ
ซึ่งประกอบดวยหอง
ผูป กครอง หองนักสังคมสงเคราะห แผนกธุรการและการเงิน-บัญชี หองเก็บวัสดุ-ครุภัณฑ สถานที่
ตอนรับแขกผูมาเยี่ยมเยียน และหองนํ้า-หองสวม
2. อาคารนอน
คือ สถานทีอ่ ยูห ลับนอน โดยปกติมักจะจัดใหเปนเรือนนอนอยูรวมกัน 25 คน,
50 คน และมากทีส่ ดุ 100 คน ซึ่งในทางสังคมสงเคราะห ถือวาความอบอุนมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาจิตใจเปนอยางมาก ไดใหขอคิดวาการออกแบบอาคารนอนควรมีลักษณะเล็ก จะไดอยูใกล
ชิด และใหอาคารมีลักษณะคลายบาน และในอาคารนอนนั้นจะตองมีหองผูควบคุมดูแลอยางนอย
1 คน ทําหนาทีเ่ ปน พอ-แมบาน มีหองนํ้าเปนสวนสัด โดยเฉพาะในแตละอาคารนอน ประกอบ
ดวยหองนํา-ห
้ องสวม สําหรับผูรับการสงเคราะห อาจจะสรางไวในสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร
หรือจะสรางไวใกลเคียงก็สุดแลวแตจะพิจารณาจากสิ่งแวดลอมและความเหมาะสม ในการอยูรวม
กันเปนสวนมาก เพื่อสะดวกตอการจัดที่นอน ก็มักจะใชเตียงเดี่ยวพรอมตูเก็บสัมภาระไวในเตียง
เพือ่ จํากัดพืน้ ทีไ่ ดมาก ระบบปองกันยุงและการถายเทอากาศใชวิธีทําบานมุงลวด
3. โรงอาคาร-ครัว
สถานสงเคราะหโดยทั่วไปจะใหญหรือเล็ก ขึ้นอยูกับจํานวนผูรับการสงเคราะห ซึ่ง
จะมีตงั้ แต 100, 200, 300 และ 500 คน โรงอาหารและโรงครัวจึงนับวาจะตองมีขนาดสอดคลอง
กับขนาดของสถานสงเคราะห และวิธีการแกปญหาซึ่งมีทางกระทําได คือ รับประทานอาหาร จัด
ใหรบั ประทานเปนสองผลัด สวนโรงครัวนั้นจะตองคงที่ เพราะปรุงอาหารพรอมกันในเวลาเดียวกัน
ดวย ระบบเตาหุงตม เดิมเมื่อ 20 ปมาแลว ใชแกลบและฟนเปนเชื้อเพลิง ซึ่งปจจุบันเห็นวาเปนการ
ยากทีจ่ ะหาเชือ้ เพลิงตามที่กลาวมาขางตน ไดหันมาใชแกสแทน การทําอาหารจึงใชภาชนะขนาด
ใหญ นับตั้งแตการหุงขาว จนกระทั่งปรุงอาหาร
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4. อาคารพยาบาล
นับวาจําเปนมากสําหรับสถานสงเคราะห สวนขนาดจะใหญหรือเล็ก ขึ้นอยูกับ
ประเภทของสถานสงเคราะห แตที่นับวาสําคัญและละเอียดออน คือ สถานสงเคราะหเด็กออนจะ
ตองแยกเตียงพยาบาลไวใหมีจํานวนเพียงพอ และแยกหองใหเด็ดขาด ในกรณีที่เด็กเปนโรคติดตอ
การจัดอาคารพยาบาลโดยทั่วไป ก็จะประกอบไปดวย หองแพทย หองตรวจโรค อาจจะมีจํานวน
ตัง้ แต 1-3 หอง หองจายยา หองลางแผล และหองนํ้า-หองสวม
5. กลุม บานพักเจาหนาที่
แตละสถานสงเคราะหจะตองมีเจาหนาที่หลายระดับ ตั้งแตผูปกครองสถาน
สงเคราะห โดยปกติแลวจะเปนอาคารหลังเดี่ยว 3 หองนอน ผูชวยผูปกครอง โดยปกติแลวจะ
อาคารหลังเดีย่ ว 2 หองนอน นอกนั้นมักจะเปนอาคารเรือนแถวสําหรับเจาหนาที่ระดับ 4 ลงมา
และเรือนแถวคนงานหรือลูกจาง ไดแก ภารโรง แมครัว ยาม คนขับรถ ฯลฯ อัตรากําลังที่สมดุลย
โดยปกติแลว ผูรับการสงเคราะห 10 คน ตอเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงาน 1 คน
6. โรงฝกงานหรือโรงฝกอาชีพ
จะมีเฉพาะสถานสงเคราะห ประเภทที่สามารถจะพัฒนาได เชน สถานสงเคราะห
เด็กชาย สถานสงเคราะหเด็กหญิง สถานสงเคราะหคนพิการ สถานสงเคราะหหญิงไรอาชีพ และ
สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง เฉพาะผูที่มิไดปวยรุนแรง
7. อาคารเรียน
จะมีเฉพาะสถานสงเคราะหเด็กชาย และหญิง และหญิงไรอาชีพเทานั้น เพราะ
กําหนดใหเรียนหนังสือภาคบังคับดวย ทั้งนี้ไดรับอนุญาตและควบคุมดูแลจากทางกระทรวงศึกษา
ลักษณะอาคารเรียนก็เหมือนกับอาคารเรียนทั่วไป
8. หองนํ้า-หองสวม
การอยูก นั เปนกลุมใหญ เปนจํานวนรอยคน นับวาเปนปญหาใหญ ตองมีใหเพียง
พอและมีระบบที่ดี ดูแลรักษางาย และสะอาด โดยประสบการณถาจะใหเหมาะสมที่สุด หองสวม
ควรจะมีอยางนอย 1 หอง ตอ 5 คน ระบบการจัดหองนํ้าในภาวะจํากัดพื้นที่ อาจทําเปนหอง
อาบนํารวม
้
โดยเฉพาะสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง เจาหนาที่สามารถควบคุมดูแลไดดวย
9. ลานซักผา-ลานตากผา
การซักผา เปนการซักรวมกัน สําหรับผูที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เชน สถาน
สงเคราะหเด็กออน คนชรา ฯลฯ ทางราชการดําเนินให สวนผูรับการสงเคราะหที่สามารถทําเองได
ทางสถานสงเคราะหเตรียมสถานที่ไวใหเพื่อสะดวกตอการควบคุมดูแลระบบระบายนํ้ า ลาน
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ตากผาเรามักจะเทพื้น ค.ส.ล. ใชเสาทอนํ้าประปา และใชลวดขนาดใหญขึงเปนราวสําหรับตากผา
กลางแจง
10. รั้ว
เปนเครือ่ งชี้แนวเขตสถานสงเคราะห ซึ่งสถานสงเคราะหแตละแหงจะใชวัสดุทํา
รัว้ ชนิดและความสูงของรั้วตางกัน
หากเปนรัว้ สถานสงเคราะหเด็กชาย-หญิง รั้วปกติสูงโดยเฉลี่ย 2.00 ม.
สถานสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพเด็ก และสถานสงเคราะหหญิงไรที่พึ่งจะ
ตองเปนรัว้ สูง เพราะปองกันเด็กหนี โดยเฉพาะในเวลากลางคืน จะตองมีปอมยามรักษาการดูแล
การกัน้ รัว้ หรือการแบงเขตพื้นที่ภายใน อาจจะตองมีขึ้น เชน สถานสงเคราะห
คนไรทพี่ งึ่ เพื่อสะดวกตอการควบคุม ลักษณะของรั้วนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูออกแบบวาจะใชรั้ว
โปรงหรือรัว้ ทึบ แตการแบงเขตภายในสถานสงเคราะหอื่น ที่ไมจําเปนจะตองคอยควบคุมดูแล อาจ
จะใชการปลูกระดับไมเปนแนวก็ได
11. ที่สนั ทนาการ
หากสามารถจัดใหมีได จะมีประโยชนมากสําหรับสถานสงเคราะหเด็ก เพราะจะ
เปนทีส่ าหรั
ํ บเลนกีฬาในรม พลศึกษา การแสดงกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการจัดการประชุมชี้แจงการ
ปฏิบตั งิ านกับเจาหนาที่และผูรับการสงเคราะหไดอีกดวย ถือวาเปนอาคารอเนกประสงค
12. สวน-ที่วาง
นับวามีความจําเปนที่จะตองจัดใหมี ซึ่งมิใชจะตองจัดสวนโดยเฉพาะ แตหมาย
ถึงการวางผัง การจัดทางเดิน (PAVEMENT) การแบงการใชพื้นที่ การปลูกไมใหญเพื่อรมเงาและ
ไมผล การขุดสระหรือบอนํ้าเพื่อกักเก็บนํ้าไวในฤดูแลง แตมีขอจํากัด หากจะมีขึ้นตองคํานึงถึง
ความปลอดภัย โดยเฉพาะสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง โดยจัดทํารั้วโปรงกั้น ฯลฯ
13. ระบบนํ้าใช
โดยปกติสถานสงเคราะหที่อยูในเมืองไมคอยมีปญาเพราะสามารถใชระบบ
สาธารณูปโภค ทีท่ างรัฐจัดหาให แตสถานสงเคราะหที่อยูหางไกลนั้น จะตองใชระบบการขุดเจาะ
บอบาดาล หรือการจัดกักเก็บนํ้าสะอาดและจัดทํานํ้าสะอาดไวใชในสถานสงเคราะห โดยเฉพาะ
แตวธิ นี เี้ ปนวิธีที่สิ้นเปลืองคาใชจายและอัตรากําลังเปนอยางมาก
14. ระบบไฟฟา
การใชกระแสไฟฟาในสถานสงเคราะหนับวาจําเปนอยางมาก เพราะมีผูรับการ
สงเคราะหและครอบครัวเจาหนาที่อยูเปนจํานวนมากดวย ตลอดจนมีการใชกระแสไฟฟาในการฝก
อาชีพ หมอแปลงไฟฟาตองไดขนาดพอเหมาะ การจัดใหมีแสงสวางโดยใหมีการปกเสารอบสถาน
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สงเคราะห เพื่อการควบคุมดูแล ตลอดจนความปลอดภัยในทรัพยสินทางราชการ พาดสายและติด
ไฟแสงสวางเปนระยะทั่วสถานสงเคราะห ควรจัดใหมีมิเตอรสําหรับวัดกระแสไฟฟาสําหรับบานพัก
เจาหนาไวดว ย เพราะทางราชการจะจายคากระแสไฟฟาใหแกการไฟฟา เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการ
เทานัน้ มิไดครอบคลุมไปถึงบานพักเจาหนาที่ดวย
15. ถนน
ในทีน่ ี้ หมายถึงถนนสายในสถานสงเคราะห หากเปนสถานสงเคราะหขนาด
เล็ก ก็ไมคอ ยจะมีปญหาแตหากเปนสถานสงเคราะหขนาดใหญ จะตองจัดระบบใหดีเพราะอาจจะ
กอใหเกิดอันตรายถึงผูรับการสงเคราะหได ควรแยกเขตก็จะดีมาก ใหมีถนนเฉพาะในสวน
SERVICE จริง ๆ
การออกแบบอาคารสถานที่สําหรับสถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ
เพื่อใหมองเห็นภาพงานสถาปตยกรรมในงานสวัสดิการสังคม อยางชัดเจน จะได
นําเสนอการออกแบบอาคารสถานที่สําหรับสถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ ซึ่งประโยชน
ใชสอยสําหรับอาคารของคนพิการนั้น นับวาละเอียดออนมากกวางานสถานที่อื่น ๆ โดยเฉพาะคน
พิการทีม่ ลี กั ษณะรางกายที่ไมครบบริบูรณ และตองชวยตัวเองมากที่สุด การจัดผังบริเวณนี้ เรา
ตองจัดใหเปนระเบียบ สวยงาม เพื่อใหคนพิการมีความสุขในการอยู เราตองแบงลักษณะอาคาร
ออกเปนประเภทและชนิด คือ อาคารนอน อาคารที่ทําการ โรงอาหาร ที่เรียนหรือที่ฝกอาชีพ รวม
ไปถึงอาคารที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ซึ่งดูแลและควบคุม รวมถึงสวนสัมพันธกันระหวางอาคารตอ
อาคาร
ความสวยงามของการจัด Lay out หรือผังบริเวณอาคารเพื่อการสงเคราะหนี้ นับวา
จะชวยดานจิตใจเปนอันมาก เพราะวาผูรับการสงเคราะหทุกคน หากอาคารไมมีระเบียบ ไมมี
ความสวยงาม หรือไมมีการจัดสวนหรือบริเวณใหเรียบรอยแลว คนพิการก็จะเกิดความรูสึกที่ไมสุข
ในแงของเรือ่ งอารมณก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิถีพิถัน ไมใชจะสรางอาคารใหแตพออยูไดเทานั้น
และเนื่องจากรัฐบาลใหงบประมาณสําหรับการกอสรางอาคารเพื่อคนพิการนอยมาก เทาที่เรา
ปฏิบตั อิ ยูก็ทําตามกําลังที่เราทําได
งานทีค่ ลาย ๆ กันคือ งานสงเคราะหคนชรา ทํานองเดียวกับคนพิการ ลักษณะงาน
ออกมาก็ควรจะมีความรูสึกที่ใหความรมเย็นแกผูรับการสงเคราะห ขอกลาวเฉพาะตัวอาคาร
ลักษณะของตัวอาคารสําหรับคนพิการบานเรานั้น ผมเห็นวาควรจะเปนอาคารชั้นเดียวและไมควร
สูงเกินไป ใหดูแลรักษาไดสะดวก คืออยาทําอาคารใหซับซอนและวิธีที่ดีคือ การจัด Lay out
ระหวางอาคารตออาคารใหเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา มี Gover way
เชือ่ ม คือตองมีสิ่งปกคลุม มีราวจับ เพื่อใหคนพิการ สามารถชวยตัวเองไดมากที่สุด โดยปกติแลว
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ถาเผื่อวาผูที่ไมคุนเคยกับการออกแบบอาคารประเภทนี้มักจะมีปญหาเรื่องละเลยถึงเรื่องการทํา
ราวจับใหคนพิการ ซึ่งอาจเปนอันตรายไดโดยนึกไมถึง
การแบงอาคารควรแบงเปนชนิดของอาคาร คือ พยายามจัดรวมกลุมของอาคารแยก
ประเภท เชน อาคารนอน อาคารที่ทําการ ฯลฯ แยกกัน แตมี Gover way เชื่อมแตละ Cover way
นี้ไมควรสูงหรือลาดชัน ควรพยายามใหมีทางลาดและทางลาดนั้นควรจะมีผิว ซึ่งไมลื่นอาจจะ
ตีเสน หรือใชผวิ วัสดุใหสะดวกตอการที่คนพิการจะไมลื่นลงมา ซึ่งเปนเรื่องจําเปนมาก อาคารนี้
ควรมีจานวนขั
ํ
น้ บันไดนอยที่สุด หรือไมมีเลยยิ่งดี ปกติอาคารสําหรับคนธรรมดานั้นมักจะใชบันได
บางแหงผูร ับการสงเคราะหบางคน ถาเปนทางลาดหรือ Ram นีก่ อ็ าจชวยตัวเองไมได อาจจะตอง
ใชบันไดบาง แตบันไดนั้นตองมีขั้นกวางตามมาตรฐาน และไมลาดชันจนเกินไปและนอยขั้น
ที่สุดดวย
สวนตัวอาคารควรนึกถึงเรื่องการระบายอากาศ เพราะอาคารชั้นเดียวมักจะมีปญหา
เรือ่ งการระบายอากาศมาก เราจะสังเกตเห็นวาอาคารผูรับการสงเคราะหตางๆ มักจะเปนอาคาร
2 ชัน้ เพราะเราใชชั้นลางเปนที่พักผอนของผูรับการสงเคราะห โดยเฉพาะงบประมาณแผนดินมี
นอย เราพยายามทําอาคาร 2 ชั้น ๆ ลางโลง ชั้นบนเปนที่พักนอน ชั้นลางเปน Multipurpose คือใช
ไดทกุ อยาง เปนทีร่ บั ประทานอาหาร เปนที่นั่งเลน ที่อานหนังสือ อาคารคนพิการเราไมสามารถทํา
อยางนัน้ ได เพราะมีปญหาเรื่องการใชรถเข็นบาง การใชไมพยุงตัวบาง ก็จําเปนตองเปนอาคาร
ชัน้ เดียว แลวเรือ่ งอากาศถายเทอากาศในอาคารนั้น ในภาษาอังกฤษเรียกวา Gross Ventilation
คือการจัด Lay out ทีด่ จี ะตองวางอาคารใหถูกทิศทางลม คือ มักจะวางอาคารทางยาวไวทางเหนือ
ได เพือ่ ใหลมไดรับจากทางทิศใตไปทางทิศเหนือ หรือตะวันตกเฉียงใตไปสูทิศเหนือเปนสิ่งสําคัญ
มาก วิธแี กปญ
 หาอันนี้นับวาชวย ไดมาก ปกติแลวความรูสึกของคนไทยมักจะคิดวา อาคารชั้น
เดียวตองสูง หรือมีสวนสูงมาก ความจริงเปนสิ่งที่เขาใจผิด เพราะวาจากการทดลองและการ
วิเคราะหแลวระดับลมที่จะพัดผาน ตัวเรานี้ ระดับไมเกินศีรษะเรา คือระดับ 2 เมตร เปนลมที่พัดดี
ทีส่ ดุ จากการวิเคราะหนี้แตความสูงไมมีสวนสําคัญสําหรับตัวอาคารมากนัก นอกจากความรูสึก
เรามีการกอสรางดวยวิธีแผนใหม พยายามใชฝาเพดานหรือวัสดุที่มุงหลังคานั้น โดย
ใหมอี ากาศถายเทที่มุงหลังคาดวย เราเรียกวา คือเราเปดชองระบายอากาศใหลมพัดไดตลอด จะ
ชวยใหคนทีร่ บั การสงเคราะหนั้นไดอยูอยางสุขสบาย วัสดุที่ใชบุระหวางฝาเพดานกับตัวหลังคานั้น
เราเรียกวา Alumimium Foid
เปนวัสดุบางและมีกระดาษตะกั่วหุม พอความรอนสะทอนจาก
หลังคามาสูฝ า เพดาน จะสะทอนกลับชวยใหลดความรอนภายในอาคารไดมาก แตเนื่องจากบาง
ครัง้ เราไมสามารถทําเชนนั้นได เพราะวามีราคาแพง บางทีเราตองแกปญหาดวยการทําฝาเพดาน
ภายนอกอาคารตํ่า ใหมีชองระบายอากาศใหลมพัดออกจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่งก็สามารถจะ
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แกปญ
 หาได ซึ่งเราถือวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับอาคารมาก หรือสมมติวาเราวางผังไมถูกตอง การ
สรางอาคารสําหรับคนพิการนี้มักจะตองมีปญหาเรื่องอากาศอบอาว ก็จะอยูไมสะดวกสบายเชน
กัน
สวนสําคัญที่สุดของอาคารสําหรับคนพิการก็เหมือนกับอาคารทั่วไป ที่สําคัญมีเรื่อง
Installation คือ การติดตัง้ อุปกรณการอยูอาศัย โดยเฉพาะคนพิการนั้นไมสามารถจะใชมือ เทา
หรือสวนตางๆ ของรางกายในการปดเปดประตูหนาตางก็ดี หรือในการใชอุปกรณอื่นๆ ก็ดี
เปนเรือ่ งสําคัญมาก จะตองพยายามทําระดับที่แกจะชวยตัวเองใหไดมากที่สุด และตองใหนึกถึง
ความปลอดภัยโดยเฉพาะผูรับการสงเคราะหมักจะมีปญหาเรื่องเอื้อมไมถึงบาน ฯลฯ กระจกมี
บานเกล็ดไมควรใช พลาดไปจะตองไดรับบาดเจ็บ ตองมีที่ติดตั้ง เชน กลอน กุญแจตางๆ อยูใน
ระดับตํ่ากวาคนธรรมดา
ขอสําคัญที่สุดของงานสถาปตยกรรมและการออกแบบเพื่อคนพิการนี้ ก็คือเรื่องการ
ใชวัสดุ รองลงมาจากการติดตั้งอุปกรณ วัสดุที่ใชปูพื้น ปกติเราใชกระเบื้องยาง กระเบื้องนี้มี
ความลืน่ พอควร หินขัดไมควรใชสําหรับอาคารคนพิการ ควรใชวัสดุที่มีลักษณะที่ไมลื่น กระเบื้อง
ยางพอใชได กระเบื้องผิวมันไมควรใชกระเบื้องที่มีผิวหยาบๆ
หองนําคนพิ
้
การมีปญหามาก หองนํ้าปกติโดยทั่วๆ ไปแลว ประตูมีขนาดประมาณ
70 ซม. แตขนาดของ Wheel Chair ทีใ่ ชอยูไมสามารถเขาไปได เพราะเล็กเกินไป ควรจะตอง
ไมตากว
ํ่ า 90 ซม. หรือ 85 ซม. เปนอยางนอย และในหองนํ้านี้ควรคิดเรื่องเปลี่ยนระดับ ไมควรให
มีเลย ถึงแมวาจะมีปญหาเมื่อแกใชนํ้าแลวเลยออกมาขางนอก เราตองหาวิธีอื่นควรจะทําเปน
ระดับเดียวกันตลอด ตัวสวมควรใชแบบฝรั่ง คือนั่งราบแตมีปญหาสําหรับคนรับการสงเคราะห คือ
ไมสามารถใชได เพราะบานเราไมเคยใช แตอยางไรก็ตามควรมีการแนะนําใหใช เพราะชวยพยุงตัว
ไดงา ยและทําราวใหจบั อุปกรณทใี่ ชในหองนํา้ โดยปกติในตางประเทศมักจะทําเปนลักษณะแขวน
จากเพดานลงมา โดยทําเพดานใหตํ่าและมีอุปกรณดังกลาว เพื่อให คนพิการไดเหนี่ยวตัวจาก
Wheel Chair ไปหาตัวสวมไดในบานเราอาจจะไมทําถึงขนาดนั้น
แตอาจทําราวจับเพื่อใหแก
เหนีย่ วตัวจาก Wheel Chair ไปหาแทนสวม จะชวยแกไขไดพอสมควร
กระเบื้องที่ปูหองนํ้านับวาเปนสิ่งสําคัญเหลือเกิน ถาเปนไปไดควรทําใหเปนแบบที่มี
ความสะดุดนอยทีส่ ดุ กระเบื้องที่ปูนั้นตองโต อยาใหมีรอยตอมาก เพราะวากระเบื้องจะมีความโคง
เปนคุณสมบัติของตัว เราจึงตองพยายามจัดใหกระเบื้องนั้นเรียบและมีรอยตอนอยที่สุด
ลักษณะทีอ่ าบนํา้ คนพิการบานเราก็อาจจะไมคุนเคยกับการใชฝกบัว อยากใชแบบ
ตักอาบ ซึง่ ไมคอยสะดวก ขอแนะนําใหใชแบบฝกบัว แตการติดตั้งอุปกรณของใหอยูในระดับที่แก
จะใชไดคือ ตํ่าพอเหมาะและอาจจะตักอาบทั้งที่นั่งบน Wheel Chair เพราะมีความพิการมาก
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ปญหาเรือ่ งการจัดเฟอรนิเจอรสําหรับคนพิการ ซึ่งเห็นวาสําคัญ ถาไมเคยผานงานนี้
เราจะไมทราบ เชน บริเวณรับประทานอาหาร หรือหองสมุดก็ตาม ควรจะใชโตะใหพอเหมาะกับ
Wheel Chair ใหระดับโตะนั้นพอเหมาะกับ Wheel Chair นัน้ ๆ อยาไปออกแบบตามสภาพของ
เกาอีข้ องคนรางกายสมบูรณใชโดยทั่วไป ใชความสูงของโตะประมาณ 0.72 ม.
อาคารไมควรมีลักษณะคลายโรงพยาบาล ในทฤษฎีสมัยใหมใหมีบรรยากาศเหมือน
บาน อันนีถ้ อื วาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการออกแบบอาคาร ถาเราทําอาคารสูงหรือเปนแบบราชการ
เกินไป ทําใหผูรับการสงเคราะหไมสบายใจนัก การใชวัสดุสําหรับการกอสราง ควรจะเปนลักษณะ
ทีเ่ รียกวา Domestic คือ ใชไมบา งวัสดุทอ งถิน่ เพือ่ ชวยในดานทีจ่ ะใหแกลืมวาแกอยูใ นสถานสงเคราะห
หรือศูนยคนพิการ
การใหสีในอาคารสําหรับคนพิการชวยเปนอยางยิ่งในทางปฏิบัติที่เราใชอยูนี้บางครั้ง
เราไมคํ านึงวาอาคารลักษณะนั้นควรจะใชสีอยางไร ทางสถาปตยกรรมนี้นับวามีความสํ าคัญ
มากๆ สําหรับเราใชสีอาคารแตละประเภท โดยเฉพาะคนพิการ คนชรา นั้น มีความตองการในเรื่อง
สีแตกตางกันออกไป สมมติวาในหองนอนสีแสดหรือเหลือง ถาเราไมมีพื้นความรูที่จะใหแลวนั้นแก
อาจนอนไมหลับเลย เพราะสีนั้นสะทอนตา ทําใหกระบอกตาเปดกวาง ควรใชสีที่นุมและสบายตา
ไมควรใชสีขาวเพราะจะทําใหเกิดการระคายตา ไมควรใชสีที่นุมและสบายตา ไมควรใชสีขาว
เพราะจะทําใหเกิดการระคายตา สีที่ใหอาคารนั้นควรเปนสีที่นุม ขอแนะนําใหใชสีฟา เพราะจะทํา
ใหอารมณแกเปลี่ยนสีแดง เหลืองไมควรใชสําหรับอาคารนอน นอกเสียจากวาโรงฝกอาชีพหรือที่
ฝกงานควรใหมีสีซึ่งทําใหแกสดชื่นนิดหนอย เชน สีเหลืองออน เพื่อใหเกิดความตื่นตัว ซึ่งผิดกับ
อาคารนอนในหองอาหาร ถาเปนไปไดควรเปนสีเขียวออน เพราะชวยใหรับประทานไดมากและมี
ความรูส กึ วาอยากรับประทานอาหาร เปนการเชื้อชวนใหมีความอยากที่จะรับประทานอาหาร
สรุปแลว อาคารสําหรับคนพิการนี้ จําเปนตองมีความละเอียดในการออกแบบ คือ
หลักใหญแลวควรจัดผังบริเวณใหรมรื่นไมใชเฉพาะสรางอาคารแตเพียงอยางเดียว วัสดุตางๆ และ
การติดตั้งอุปกรณควรเปนในลักษณะที่ทําใหชวยตัวเองมากที่สุด และมีความปลอดภัยมากที่สุด
ลักษณะของอาคารเปนในลักษณะคลายกับอยูบานมากกวาสถานสงเคราะห เพื่อเปนการบํารุง
จิตใจและคลายความวิตกกังวลตาง ๆ
ปจจุบัน กรมประชาสงเคราะหไดจัดตั้งสถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ
รวมทัง้ ศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการขึน้ แลว จํานวน 16 แหง โดยไดทาการปรั
ํ
บปรุงตัวอาคาร สิง่ กอสราง
และสภาพแวดลอมเพื่อใหผูดอยโอกาสไดรับประโยชนสูงสุดมาเปนระยะๆ ซึ่งจํ าเปนตองใช
สถาปนิก เปนผูดําเนินการ
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จะเห็นไดวา งานสถาปตยกรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตองานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะหในเรื่องอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม นอกจากงานออกแบบ
อาคาร สถานที่ ใหสถานสงเคราะหและศูนยฝก อาชีพใหกบั ผูด อ ยโอกาสประเภทตางๆ แลว
สถาปนิกของกรมประชาสงเคราะหยังตองรับผิดชอบในงานนิคมสรางตนเอง และงาน
อืน่ ๆ ของกรมประชาสงเคราะหอีก เชน การสํารวจรังวัด การวางผัง การสรางซอม
สาธารณูปการ ตลอดจนการปรับปรุงอาคารสถานที่ทํางานและบานพักของขาราชการ
เปนตน
เอกสารอางอิง
• วันชาติ สวัสดี.“งานสถาปตยกรรมกับงานสวัสดิการสังคม”.นิตยสารการประชาสงเคราะห.ปที่
40 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2540) : 31 – 37.

