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บทนํา
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.) ไดดําเนินโครงการสงเสริมและ

คุมครองสิทธิคนพิการ โดยมีกิจกรรมการผลักดันการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเปน
กจิกรรมหนึง่ทีด่าํเนนิการ เพ่ือสงเสรมิสนบัสนนุและกระตุนใหหนวยงาน/องคการทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนสถาน
ประกอบการ จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนได ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด
ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีก่าํหนดใหคนพกิาร
มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนได และเพื่อใหสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานที่ที่หนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สถานประกอบการ ไดจัดใหคนพิการสามารถใชประโยชนและเขาถึงบริการไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย ทําใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พก.จึงจัดประกวดสถานที่ดีเดนที่เอื้อตอคนพิการภายใตกิจกรรม
ดังกลาวขึ้น โดยดําเนินการจัดประกวดฯ ตั้งแตป ๒๕๕๑ จนถึงป ๒๕๕๓ โครงการนี้สามารถกระตุนให
หนวยงานทีเ่กีย่วของ เจาของอาคารทีส่นใจเขารวมการปรบัปรงุอาคาร สถานทีเ่พือ่สงเขาประกวดรวมถงึ การเกดิ
ความรวมมอืของหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภาคราชการและเอกชน อกีทัง้ยงัมแีนวรวมระดบัชมุชนเพิม่ขึน้

ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหหนวยราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
เทศบาล และเจาของอาคาร สถานทีต่างๆ ไดเหน็ถงึตวัอยางทีเ่ปนกรณศีกึษาทีด่ใีนการปรบัปรงุเพือ่ใหสอดคลอง
กบัการใชสอยของคนพกิาร เปนสถานทีท่ีเ่ปนมติรกับคนพกิาร (Disability Friendly Environment) เพือ่สนบัสนนุ
และสงเสรมิการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมสาํหร ับคนพกิาร ใหคนพกิารเหลานีเ้ขาถึงอาคาร
สถานทีท่ีจ่าํเปน  เพือ่ใหคนพกิารสามารถลดการพึง่พาและมอีสิระในการใชชวีติ ดาํรงตนไดอยางมคีวามสขุ

สาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย และหนวยปฏบิตักิารวจิยัสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมกบัผูสงูอาย ุและคนพกิารจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ไดเลง็เหน็ถงึความสาํคญัดังกลาว จงึไดจดัทาํขอมลู “ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร
และคนทกุวัย” ขึน้ เพือ่เผยแพรตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิารใหหนวยงานตางๆ
และประชาชนทั่วไป สามารถอานและทําความเขาใจ ความสะดวกสําหรับคนพิการใหหนวยงานตางๆ และ
ประชาชนทัว่ไป สามารถอานและทาํความเขาใจอยางงายๆ โดยอาศยัการรวบรวมขอมลูตวัอยางทีด่ฯี ดงักลาว
จากอาคารทีป่ระกวดสถานทีด่เีดนทีเ่อือ้ตอคนพกิารและไดรบัรางวลัพอใชด ีดมีากและดเียีย่ม จากป พ.ศ. ๒๕๕๑
- ๒๕๕๓ เปนหลกั รวมถึงรปูอาคาร สถานทีอ่ืน่ๆ ทีท่างคณะผูจดัทาํพจิารณาแลววาอาคาร สถานทีน่ัน้เอือ้ตอ
การใชงานของคนพกิาร

ทางคณะผูจดัทาํ หวงัเปนอยางยิง่วาผูทีไ่ดอานขอมลูตวัอยางทีด่ฯี นี ้สามารถนาํความรูทีไ่ดไปปรบัปรงุ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับคนพิการ ผูสูงอายุ อันจะนําไปสูการสรางสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับคนทุกวัย
ทุกกลุม ซึ่งอาจจะมีบางประเด็นที่ไมเหมาะสมกับคนไทย ทางคณะผูจัดทํายินดีรับคําแนะนําจากผูที่ไดอาน
ขอมลูตวัอยางทีด่ฯี นีท้กุทาน เพือ่ทาํการปรบัปรงุแกไขใหสมบรูณตอไป
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ที่จอดรถ

1. จดัใหมทีีจ่อดรถสาํหรบัคนพกิารใกลทางเขา-ออกอาคารและมลีกัษณะ
ไมขนานกบัทางสญัจรของรถ

2. มทีีว่างดานขางรถไมนอยกวา 100-140 เซนตเิมตร

3. ชองจอดรถ มขีนาด 240 x 600 เซนตเิมตร

4. ชองจอดรถ ไมขนานกบัทางเดนิรถ หรอืขนานกบัทางเดนิแตมทีีว่าง
เพียงพอกบัการขึน้ลงของคนพกิาร

5. มสีญัลกัษณรปูคนพกิารทีพ่ืน้ ขนาด 90 x 90 เซนตเิมตร

6. มปีายสญัลกัษณรปูคนพกิารขนาดไมนอยกวา 30 x 30
เซนตเิมตร ตดิสงูจากพืน้ 200 เซนตเิมตร

ทีจ่อดรถ
ที่จอดรถ

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ทางลาดขึน้ทางเทาทีจ่อดรถ

7. มพีืน้ผวิเรยีบ ระดบัเสมอกนั

8. ใหมีที่จอดรถตามกฎกระทรวงกําหนด
สดัสวน 10-50 คนั ใหมทีีจ่อดรถคนพกิาร 1 คนั

                       51-100 คนั ใหมทีีจ่อดรถคนพกิาร 2 คนั
ทกุๆ 100 คนัขึน้ไป ใหมทีีจ่อดรถคนพกิารเพิม่ 1 คนั

9. ถามทีางเทาบรเิวณทีจ่อดรถ ตองมทีางลาดขึน้ และทาง
ลาดควรมีความกวางอยางนอย 90 เซนติเมตร โดยไมรวมทางลาด
ดานขาง ความชนัของทางลาดตองไมนอยกวา 1 : 12 (5 องศา)

ทีจ่อดรถ
ที่จอดรถ

10. มเีจาหนาทีด่แูลทีจ่อดรถคนพกิาร บรกิารคนพกิารไมใหผูอืน่เขามาจอด

11. มแีสงสวางเปนพเิศษ มองเหน็ชดัเจน

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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พื้นผิวตางสัมผัส
ชนิดเตือน



ทาง
ลาด



1. จัดใหมีทางลาดเขาสูอาคารโดยมีขนาดความกวางเทากับประตูและตองกวางมากกวา 90 เซนติเมตร
วสัดพุืน้ผวิและความชนัทีเ่หมาะสม และปลอดภยัพืน้ผวิของจดุตอเนือ่งระหวางพืน้กบัทางลาดตองเรยีบ ไมสะดดุ

2. ระดบัพืน้หางกนัเกนิ 2 เซนตเิมตร ตองมกีารปาดมมุ พ้ืนทีส่วนตางระดบักนัไมเกนิ 45 องศา

ทางลาด

ทางลาด

ทางลาด

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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3. มรีาวจบัทาํดวยวสัดเุรยีบ มัน่คง ไมลืน่ ตดิตัง้บรเิวณทางลาด

ราวจับบริเวณทางลาด

4. พืน้ผวิวสัดไุมลืน่ และไมมรีองและตะแกรงระบายน้าํ ไมมกีารเซาะรองทีพ่ืน้

ทางลาด

ทางลาด

พื้นผิววัสดุบริเวณทางลาด

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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5. ความชนัไมเกนิ 1:12 คอืความสงูตอความยาว ( 5 องศา )

6. ทางลาดมคีวามยาวโดยรวมไมเกนิ 600 เซนตเิมตร ตองมคีวามกวางไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร

7. ปลายทางลาด ตองทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดทางลาดตองมีสภาพดี
เชือ่มตอกบัพืน้เดมิระยะทางยาว 150 เซนตเิมตร

ทางลาดชัว่คราวทีท่าํจากเหลก็ ความยาวไมควรเกนิ 180 เซนตเิมตร กวางไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร
ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยั

8. ถาทางลาดยาวตัง้แต 250 เซนตเิมตรขึน้ไป ตองมรีาวจบัทัง้ 2 ขาง

ทางลาด
ทางลาด

9. ทางลาดมคีวามยาวทกุชวงรวมกนัตัง้แต 600 เซนตเิมตร ขึน้ไป ตองมคีวามกวางไมนอยกวา 150 เซนตเิมตร

ลกัษณะความกวางทางลาดทีย่าวไมเกนิ
600 เซนตเิมตร

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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10. ในกรณทีีท่างลาดยาวเกนิ  600 เซนตเิมตร ทางลาดทีม่กีารเปลีย่นทศิทาง 90 องศา และเปลีย่นทศิทาง
180 องศา ตองจดัใหมชีานพกักวางไมนอยกวา 150 เซนตเิมตร

ลกัษณะทางลาดทีย่าวโดยรวม 600 เซนตเิมตร

ลกัษณะชานพกั

ทางลาด
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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11. ทางลาดทีไ่มมผีนงักัน้ ตองมรีาวหรอืยกขอบ ไมนอยกวา 15 เซนตเิมตร
ขอบทางลาดไมมรีองและตะแกรงระบายน้าํ

การยกขอบทางลาด

ทางลาด
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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บรกิาร
พิเศษ



1. มเีคานเตอรตดิตอทีค่นพกิารสามารถเขาถงึได

2. เคานเตอรตดิตออยูในตาํแหนงทีส่ามารถสงัเกตไดงาย ความสงู เมือ่รวมสวนบนเคานเตอรแลวควรสงู 75
เซนติเมตร

3. มีพื้นที่วางใตเคานเตอรใหผูใชเกาอี้เข็นคนพิการสามารถเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง โดยสวนลาง
ใตเคานเตอรควรมคีวามสงูมากกวา 60 เซนตเิมตร

4. สวนบนเคานเตอรทีย่ืน่ออกมาควรมคีวามยาวอยางนอย 40 เซนตเิมตร

บริการที่จัดสําหรับคนพิการ

เคานเตอร

บรกิารพเิศษ
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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เคานเตอร

บริการที่จัดสําหรับคนพิการ

      5. มคีูมอื เอกสาร ขอมลูขาวสาร ทีเ่ปนอกัษรเบรลลหรอืสือ่เสยีงเผยแพรแกคนพกิาร

      6. มลีามภาษามอือยูประจาํเคานเตอร

      7. มปีายอกัษรอเิลก็ทรอนกิส (อกัษรวิง่)

บรกิารพเิศษ
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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หอง
สวม



1. หองสวมอยูในตําแหนงที่สามารถเขาถึงไดสะดวก

2. มีหองสวมคนพิการที่จัดใหคนพิการสามารถใชไดและอยูใน
สภาพพรอมใชงาน อยูระหวางกลางเพิ่มจากหองสวม สําหรับบุคคล
ทัว่ไป

3. หากมีหองสวมสําหรับคนทั่วไปมากกวา 1 จุด ทุกจุดที่มี
หองสวมสาํหรบัคนทัว่ไป  มหีองสวมสาํหรบัคนพกิารอยางนอย 1 หอง

4. หองสวมคนพกิารควรมปีระตใูกลทางเขาออก (ถาเปนไปไดควรแยกชายหญงิอยางละหอง)

5. วัสดุปูพื้นผิวไมลื่น

6. พืน้ทีว่างภายในมเีสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 150 เซนตเิมตร

7. ไมมนี้าํขงับนพืน้ โดยพืน้หองน้าํตองมคีวามลาดเอยีงเพยีงพอไปยงัชองระบายน้าํทิง้

8. พืน้หองสวมมรีะดบัเสมอพืน้ภายนอก ถาเปนพืน้ตางระดบัตองมลีกัษณะเปนทางลาด

ลกัษณะหองน้าํ-หองสวม

หองสวม

พืน้ทีว่างภายในหองน้าํ-หองสวม

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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หองสวม
ประตหูองน้าํ-หองสวม

9. ประตทูีเ่หมาะสมทีส่ดุ คอื ประตบูานเลือ่น หากเปนบานเปด ควรจดัให
อยูในลกัษณะเปดออกสูทางดานนอก ทัง้นีใ้นขณะทีป่ระตหูองน้าํเปดออกเตม็ทีต่องเปด
คางไดไมนอยกวา 90 องศา และไมควรตดิตัง้ตวัปดประตอูตัโนมตั ิ(โชคอพัประต)ู

10. ชองประตคูวรมคีวามกวางอยางนอย 90 เซนตเิมตร พรอมมอืจบัแบบ
กานโยกทีใ่ชงานสะดวก

ในกรณทีีม่ธีรณปีระต ูความสงูของธรณปีระตตูองสงูไมเกนิ 2 เซนตเิมตร
และใหขอบทัง้สองดานมคีวามลาดเอยีง 1: 2 เพือ่ใหเกาอีเ้ขน็คนพกิาร (Wheelchair)
หรอืคนพกิารทีใ่ชอปุกรณชวยเดนิสามารถขามไดสะดวก

11. ควรจะมีมือจับประตูทั้งภายในและภายนอกหอง เพื่อใหการเปดปด
ประตสูะดวก

12. ไมควรมสีิง่ของกดีขวางอยูในบรเิวณ 75 เซนตเิมตร จากระยะทีป่ระตเูปด

13. ประตคูวรลอ็คหรอืใสกลอนไดจากภายใน แตกส็ามารถปลดไดจากภายนอกในกรณทีีม่เีหตฉุกุเฉนิ ตดิตัง้
สงูจากพ้ืนไมนอยกวา 80 เซนตเิมตร แตไมเกนิ 90 เซนตเิมตร และอยูถดัจากบานพบัประต ู13 เซนตเิมตร

14. ประตหูองน้าํเปดใชไดโดยไมมกีารปดลอ็ค

ประตหูองน้าํ-หองสวม

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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อปุกรณเปดปดประตู

      15. อปุกรณเปดปดประต ูเปนชนดิกานบดิหรอืแกนผลกั อยูสงูจากพ้ืนไมนอยกวา
100 เซนตเิมตร แตไมเกนิ 120 เซนตเิมตร

      มมีอืจบัทีม่ขีนาดเทากบัราวจบัมาตรฐาน ในแนวดิง่ทัง้ดานในและดานนอกของ
ประตู ซึ่งมีปลายบนสุดสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 100 เซนติเมตร และปลายดานลาง
ไมเกนิ 80 เซนตเิมตร

      ในกรณทีีเ่ปนประตบูานเปดออก  ใหมรีาวจบัตามแนวนอนดานในประตมูคีวาม
ยาวอยางนอย 60 เซนติเมตร และในกรณีที่เปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับตาม
แนวนอนดานนอกประต ูมคีวามยาวอยางนอย  14 เซนตเิมตร ตดิอยูในตาํแหนงใกลกบั
กลอนประตู ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 80 เซนติเมตร แตไมเกิน 90
เซนตเิมตร ยาวไปตามความกวางของประตู

หองสวม
อุปกรณเปดปดประตู

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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อางลางมอื

หองสวม
16. ควรมพีืน้ทีห่นาอางลางมืออยางนอย 90 x 120 เซนตเิมตร เพือ่การเขา

ถึงไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง

17. อางลางมือ มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอาง ไมนอยกวา 75
เซนตเิมตร แตไมเกนิ 80 เซนตเิมตร

18. มรีาวจบัในแนวนอนแบบพบัเกบ็ไดในแนวดิง่ทัง้สองขางของอาง

19. ระยะหางจากเสนผานศนูยกลางของอางลางมอืกบักาํแพงดานขาง ควรจะ
ไมนอยกวา 45  เซนตเิมตร

ตาํแหนงทีต่ัง้ของอางลางมือ   อาจจะตดิตัง้ขอบอางลางมือใหหางออก
มาจากกําแพงได  ในระยะระหวาง 15 - 20 เซนตเิมตร

อางลางมือ

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ลกัษณะใตอางลางมอื

      20. ใตอางควรเปนทีว่าง (Knee clearance) สงูอยางนอย 55 เซนตเิมตร สาํหรบัผูทีใ่ชเกาอีเ้ขน็คนพกิาร
(Wheelchair) สามารถเขาถงึได

เนือ้ทีใ่ตอางสาํหรบัผูใชเกาอีเ้ข็นคนพกิาร  และอปุกรณสวนเกนิใดๆ  เชน  ทอน้าํ ควรมกีารหอหุมเพ่ือ
ปองกนัการจบัแตะ

ไมควรมชีัน้วางของอยูเหนอือางลางมือ

อางลางมือ

หองสวม

21. มกีระจกแผนยาว สามารถมองเหน็เตม็ตวั

มกีระจกบรเิวณอางลางมอื โดยขอบลางของกระจกสงูไมเกิน
100 เซนตเิมตร

กระจก

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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กอกน้าํ

หองสวม

22. กอกน้าํเปนชนดิกานโยก หรอืกานกด หรอืกานหมนุ หรอืระบบอตัโนมตัิ
ชองวางระหวางกอกน้าํกบัผนงั หรอืกาํแพงไมควรจะนอยกวา 3.5 เซนตเิมตร

ชองวางระหวางกอกน้ําสองกอกไมควรจะนอยกวา 20 เซนติเมตร
กอกน้าํดานซายควรจะเปนกอกน้าํรอน

กอกน้ํา

23. โถสวมชนดินัง่ราบ สงูจากพ้ืน 45-50 เซนตเิมตร และมพีนกัพงิทีม่ัน่คง

24. ราวจับบรเิวณชกัโครก  ยืน่ล้าํออกมาจากดานหนาโถสวมไมนอยกวา
25-30 เซนตเิมตร

25. ราวจบับรเิวณชกัโครกแนวนอน สงูจากพืน้ 65-70 เซนตเิมตร และแนวดิง่
มคีวามยาวไมนอยกวา 60 เซนตเิมตร

26. ระยะกึง่กลางของโถสวมหางจากผนงั 45-50 เซนตเิมตร

โถสวมและราวจับ

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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70 เซนตเิมตร
หรือเสมอขอบโถสวม

27. ทีป่ลอยน้าํโถสวมเปนแบบชนดิคนัโยก หรอื ชนดิอืน่ทีค่นพกิารใชงานไดสะดวก



โถสวมและราวจบั

หองสวม

28. ราวจับแบบพบัเกบ็ได ในกรณทีีด่านขางของโถสวมทัง้สองดานอยูหางจากผนงัเกิน 50 เซนตเิมตร ตองมี
ราวจบัทีม่ลีกัษณะตดิผนงัแบบพบัเกบ็ไดในแนวราบหรอืแนวดิง่ เมือ่กางออกใหมรีะบบลอ็คทีค่นพกิารหรอืทพุพลภาพและ
คนชราสามารถปลดลอ็คไดงาย มรีะยะหางจากขอบของโถสวมไมนอยกวา 15 เซนตเิมตร แตไมเกนิ 20 เซนตเิมตร
และมคีวามยาวไมนอยกวา 55 เซนตเิมตร

โถสวมและราวจับ

เมือ่ดานขางของโถสวม
ทั้งสองดานอยูหาง
จากผนัง

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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สายชาํระบรเิวณโถสวม

หองสวม
29. มสีายชาํระหรอืระบบฉดีน้าํชาํระอตัโนมตั ิ ใชงานไดและสะดวก

30. ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชาย (ไมแยกหองสําหรับผูสูงอายุและ
คนพกิาร/ผูสงูอาย)ุ จดัใหมโีถปสสาวะชายทีม่รีะดบัเสมอพืน้อยางนอย 1 ที ่เพือ่ใหผูใช
ทกุวยัสามารถใชงานไดอยางสะดวกยิง่ขึน้

31. โถปสสาวะชายมรีาวจบัดานขางทัง้สองขางสงูไมนอยกวา 80 เซนตเิมตร
แตไมเกนิ 100 เซนตเิมตร ยืน่ออกมาจากผนงัไมนอยกวา 55 เซนตเิมตร แตไมเกนิ
60 เซนตเิมตร

32. โถปสสาวะชายมรีาวจบัในแนวนอนอยูดานบน ยาวไมนอยกวา 50-60
เซนตเิมตร ตดิต้ังสงูจากพืน้ 120-130 เซนตเิมตร

พืน้ทีห่นาโถปสสาวะควรมทีีว่างอยางนอย 90 x 120 เซนตเิมตร เพือ่
การเขาถงึดานขางทัง้สองดานของโถปสสาวะควรเปนทีโ่ลง

คนักดชกัน้าํ ควรตดิตัง้อยูที ่110 เซนตเิมตร เหนอืพืน้ราบหรอือาจใชระบบอตัโนมตัิ

โถปสสาวะชาย

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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โถปสสาวะชาย

33. ติดตั้งระบบ
สัญญาณแสงและเสียงที่ แจ ง
เหตจุากภายนอกสูภายใน

34. ติดตั้งระบบ
สัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินขอความ
ชวยเหลือจากภายในสูภายนอก
โดยตองใชงานไดสะดวก สูงจาก
พืน้ 90 เซนตเิมตร

ระบบสัญญาณเตือนภัย

หองสวม
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ระบบสญัญาณเตอืนภยั



35. อปุกรณเสรมิตางๆ เชน ทีใ่สสบู ผาเช็ดตวั ควรตดิตัง้หรอืวางอยูระดบัความสงูไมต่าํกวา 120 เซนตเิมตร
จากพืน้

ควรจดัเตรียมกระดาษชาํระไว โดยตดิตัง้ทีใ่สกระดาษชาํระ ใตหรอืเหนอืราวจบั และจดัใหอยูสงูจากพ้ืน ทีร่ะดบั
ความสงูระหวาง 55-120 เซนตเิมตร

ควรตดิตัง้โทรศพัทแบบมสีายยาวอยางนอย 150 เซนตเิมตร ใกลกบัอางอาบน้าํหรอืหองอาบน้าํ และควรตัง้
อยูในระดบัความสงูระหวาง 120 เซนตเิมตร ถงึ 180 เซนตเิมตร จากพืน้ เพือ่ความสะดวกในการใชงาน

36. อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ เชน เครื่องเปามือ ควรจัดใหอยูในระยะที่สามารถเอื้อมถึงจากตัว
หองน้าํ

ตะขอแขวนเสือ้ควรอยูในระยะเอือ้มมอื สงู 145 – 150 เซนตเิมตร  ชัน้วางของควรอยูในระยะทีม่อืเอือ้มถงึ

ถงัขยะควรจดัเตรยีมไวเพือ่ใหสามารถใชสอยและเปดปดฝาถงัขยะไดอยางสะดวก

อุปกรณเสริมตางๆ

หองสวม
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ทาง
เดิน
เชื่อม



ทางเดนิเชือ่ม

1. พืน้ผวิทาํจากวัสดไุมลืน่

2. ไมมีสิ่งกีดขวาง

3. มคีวามกวาง ไมนอยกวา 150 เซนตเิมตร

4. ตองมผีนงัหรอืราวกนัตกทัง้ 2  ดาน หากมรีองระบายน้าํดานขาง
ทางเดนิ ตองลกึไมเกนิ 2 เซนตเิมตร กวางไมเกนิ 5 เซนตเิมตร และใหขอบ
ทัง้สองดานของรองระบายน้าํดานขางทางเดนิ มคีวามลาดเอยีง 1: 2

      5. อยูในระดบัเดยีวกบัพืน้ทีภ่ายนอก

      6. ถาเปนทางลาด มคีวามชนัไมเกนิ 1: 12

ทางเดินเชื่อม

ทางเดินเชื่อม
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ทางเดนิเชือ่ม

7. หากมฝีาทอระบายน้าํ ตองมขีนาดรชูองตะแกรงหางไมเกิน 1.3 เซนตเิมตร หรอืมแีผนโลหะปดอยางมัน่คง

8. รูชองตระแกรงไมขนานแนวทางเดิน

9. ปายและสิง่กดีขวางทีอ่ยูเหนอืทางเดนิตองสงูกวาพืน้ทางเดนิอยางนอย 200 เซนตเิมตร

10. บรเิวณทางแยกตองมพีืน้ผวิตางสมัผัส

11. กรณทีีม่สีิง่กดีขวางทีจ่าํเปนบนทางเดนิ มกีารจดัใหอยูในแนวเดยีวกนั โดยไมกดีขวางทางเดนิและจดัให
มีพื้นผิวตางสัมผัส หรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวางการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง อยูหางจาก
สิง่กดีขวางไมนอยกวา 30 เซนตเิมตร

ทางเดินเชื่อม
ทางเดินเชื่อม

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ราว
จับ



ความสูงของราวจับ

1. มรีาวจบัทาํดวยวสัดเุรยีบ มัน่คง ไมลืน่ สภาพดพีรอมใชงานตดิตัง้บรเิวณ
ทีเ่ปนอนัตราย เชน บนัได ทางลาดและหองน้าํ

2. ราวจบัมคีวามยาวตอเนือ่ง

3. มลีกัษณะกลม เสนผานศนูยกลาง 3-4 เซนตเิมตร

4. ตดิตัง้หางจากผนงั 5 เซนตเิมตร สงูจากจดุยดึ 12 เซนตเิมตร ผนงัที่
ตดิตัง้ราวจบัควรตองเรยีบ ไมมคีม

5. ใหใชสีที่เดนสําหรับราวจับเพื่อใหคนพิการทางการมองเห็นไดรับรู
อยางชัดเจน

6. ราวจบัสงูจากพ้ืน 80 – 90 เซนตเิมตร

ราวจบั

ราวจบั
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ราวจบั
ราวจบั

7. ปลายราวจบั ยืน่จากจดุสิน้สดุ 30 เซนตเิมตร ขนานกบัพืน้ จดุเริม่ตนและสิน้สดุปลายราวจบัตองเปน
ปลายมน

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ลิฟต



ความกวางของประตลูฟิต

1. ประตกูวางสทุธไิมนอยกวา 90 เซนตเิมตร

2. มเีซน็เซอรดวยแสง ปองกนัประตหูนบี

3. มสีญัญาณเสยีง

4. มรีะบบลงจอดชัน้พืน้และเปดประตอูตัโนมตัิ

 5. มผีวิตางสมัผสัหนาประตลูฟิต ขนาด 30 x 90 เซนตเิมตร
หางจากประต ู30 เซนตเิมตร

ลฟิต
ลักษณะลิฟต

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ปุมกดลฟิต

ลฟิต
6. ปุมกดทัง้ภายในและภายนอกลฟิตสงู 90 -120 เซนตเิมตร หางจากมุม

ไมนอยกวา 40 เซนตเิมตร

7. ปุมกดมอีกัษรเบรลลกาํกบัไวตรงกลางปุม

8. ปุมกดควรจะมสีแีละสะทอนแสงเหน็ไดชดั แตกตางจากสิง่รอบๆ เพือ่
งายตอการใช หรอือาจเปนปุมเรอืงแสง

9. มทีัง้สญัญาณเสยีงและภาพในการเตอืนผูใชในตวัลฟิต ในกรณทีีล่ฟิตถงึ
ชัน้ทีต่องการ และเมือ่ลฟิตหยดุ ขึน้-ลง หรอืในกรณฉีกุเฉนิ

10. มโีทรศพัทแจงเหตฉุกุเฉนิภายในลฟิตซึง่สามารถตดิตอ ภายนอกสงู 90
– 120 เซนตเิมตร

ลักษณะลิฟต

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ราวจบัในลฟิต

ลฟิต
ลักษณะลิฟต

11. หองลฟิตขนาดไมนอยกวา 110 x 140 เซนตเิมตร

12. มรีาวจับ 3 ดาน

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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บนัได



1. บนัไดควรมคีวามกวางอยางนอย 150 เซนตเิมตร

2. ลกูตัง้มีความสงูไมเกนิ 15 เซนตเิมตร และไมเปดเปนชองโลง

3. ลกูนอนมคีวามกวางไมนอยกวา 30 เซนตเิมตร และตองใชวสัดทุีไ่มลืน่

4. จมกูบนัได ไมควรมขีอบทีแ่หลมคม และไมลืน่ มรีะยะเหลือ่มกนัไดไมเกนิ 2 เซนตเิมตร

5. มพีืน้ผวิตางสมัผสั  กอนทางขึน้, ชานพกั และขัน้สดุทาย

6. มรีาวจบั 2 ระดบั สงูไมเกนิ 90 เซนตเิมตร

บันได
บันได

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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สัญลักษณ



ปาย-สญัลกัษณ

1. ตดิต้ังปาย - สญัลกัษณ รปูคนพกิาร แบบมาตรฐาน แสดงทางไปสิง่อาํนวยความสะดวกตางๆ

2. ปาย - สญัลกัษณทัง้หมดพืน้ขาว+ตวัหนงัสอืสนี้าํเงนิ หรอืกลบักนั

3. ตดิตัง้ในตาํแหนงทีเ่หน็ชดัเจน มแีสงสองสวางเปนพเิศษทัง้กลางวนั กลางคนื

สญัลกัษณ
ปาย-สญัลกัษณ

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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หอง
พัก



หองพกัอยูใกลทางหนไีฟ

1. โรงแรมทีม่หีองพกัต้ังแต 100 หองขึน้ไป ตองจดัใหมหีองพกัทีค่นพกิารเขาใชไดไมนอยกวา 1 หอง ตอจาํนวน
หองพกัทกุ 100 หอง

2. มสีปรงิเกอร ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิ

3. อยูใกลบนัไดหนไีฟ

4. กรณฉีกุเฉนิ มสีญัญาณเตอืนใหบคุคลภายนอกรูวา มคีนอยูภายในหองพกั

5. มแีผนผงัตางสมัผสั และอกัษรเบรลลผงัของอาคารตดิกลางประต ูสงู 130-170 เซนตเิมตร

6. มคีูมอืเอกสารทีเ่ปนอกัษรเบรลล

หองพัก
หองพกั (โรงแรม อาคารชดุ หอพกั)

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
39



ที่วางภายในหองพัก

สญัญาณเตอืน

7. มสีญัญาณเตอืนอคัคภียัแบบเสยีงและแบบแสง   หรอืแบบสัน่อตัโนมตัภิายในหอง

8. มสีวติซสญัญาณกริง่เรียกจากภายนอก  มลีกัษณะทัง้แสงเสยีงและระบบสัน่สะเทอืน

9. ภายในหองไมมพีืน้ตางระดบั

10. มทีีก่วาง อยางนอย 90 เซนตเิมตร เพือ่ใหเกาอีเ้ข็นคนพกิารสามารถเคลือ่นทีไ่ดโดยรอบ

หองพัก
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ลกัษณะตูเสือ้ผา

ความกวางประตู

11. ประตกูวางสทุธอิยางนอย 90 เซนตเิมตรพรอมมอืจบัแบบกานโยกทีใ่ชงานสะดวก

12. ตูแขวนเสือ้ผา มรีาวแขวนผาสงูในระดบัทีเ่หมาะสม ใชงานสะดวก

หองพัก
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั

41



ลกัษณะโตะเครือ่งแปง

13. โตะเครือ่งแปง และโตะเขยีนหนงัสอืสงู 75-80 เซนตเิมตร เกาอีเ้ข็นคนพกิารสามารถเขาไดโดยสะดวก

หองพัก
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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หองน้ํา
ใน

หองพัก



หองน้ําในหองพัก

1. ประตกูวางสทุธอิยางนอย 90 เซนตเิมตร พรอมมอืจบัแบบกานโยกทีใ่ชงานสะดวก

2. มรีาวจบัทาํดวยวสัดเุรยีบ มัน่คง ไมลืน่ทัง้ 2 ขาง

3. พืน้ทีว่างภายในหองน้าํเพ่ือใหเกาอีเ้ขน็คนพกิาร สามารถหมนุตวักลบัได มเีสนผานศนูยกลางไมนอยกวา
150 เซนตเิมตร

4. มทีีน่ัง่อาบน้าํ

5. มรีาวจับภายในหอง

หองอาบน้ําภายในหองพัก

หองน้ํา
ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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พืน้ทีว่างบรเิวณทีอ่าบน้าํ
แบบใชฝกบัว

หองน้ํา
ทีอ่าบน้าํควรใชแบบฝกบวั จะปลอดภยักวาแบบอางอาบน้าํ

6. สิง่ของ เครือ่งใชหรอือปุกรณภายในทีอ่าบน้าํ ใหอยูสงูจากพืน้ไมนอยกวา 30-120 เซนตเิมตร

7. มพีืน้ทีว่างขนาดความกวางไมนอยกวา 110 x 120 เซนตเิมตร

บริเวณที่ลางตัวไมควรมีขอบทางสัญจรกั้น (curb) เพราะจะเปนเครื่องกีดขวางผูใชเกาอี้เข็นคนพิการ
(Wheel chair) หรอืในกรณทีีม่ ีไมควรสงูเกนิ 1 เซนตเิมตร

ฝกบวัควรเปนแบบทีป่รบัระดบั และถอดได ตดิตัง้ไวทีค่วามสงูจากพืน้ไมเกนิ 120 เซนตเิมตร

ชองระบายน้าํทีพ่ืน้ ควรอยูตรงมมุของหองอาบน้าํ เพือ่ทีจ่ะสามารถปแูผนยางกนัลืน่บนพืน้หองได

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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8. มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําที่มั่นคงแข็งแรงและมีความสูงจากพื้น
ไมนอยกวา 45-50 เซนตเิมตร

ที่นั่งควรจะเปนแบบดึงลงหรือแบบโยกยายได ไมควรจะเปน
แบบทีใ่ชสปรงิ

9. ควรจะตดิต้ังราวจบัไวกบักาํแพงดานหลงั และดานขางของที่
นัง่ม ีความสงูไมนอยกวา 65 เซนตเิมตร แตไมเกนิ 70 เซนตเิมตร

10. ราวจบัยาวไมนอยกวา 65-70 เซนตเิมตร และมรีาวจบัในแนวดิง่ตอจาก
ปลายของราวจบัในแนวนอน และมคีวามยาวจากปลายของราวจบัในแนวนอนขึน้
ไปอยางนอย 60 เซนตเิมตร

หองน้ํา

ทีน่ัง่อาบน้าํ
แบบใชฝกบัว

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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ทีอ่าบน้าํ
แบบอางอาบน้าํ

หองน้ํา
11. ขนาดของอางอาบน้าํควรมขีนาด 160 x 70 เซนตเิมตร ความสงู

ของอางอาบน้าํควรอยูระหวาง 45 - 50 เซนตเิมตร จากพ้ืน

12. ควรใชอางอาบน้าํทีม่ทีีก่นัลืน่บนพืน้ผวิ

13. มรีาวจบัในแนวดิง่อยูหางจากผนงัดานหวัอางอาบน้าํ 60 เซนตเิมตร

14. ราวจบัในแนวดิง่โดยปลายดานลางอยูสงูจากพืน้ 65-70 เซนตเิมตร
มคีวามยาวอยางนอย 60 เซนตเิมตร

15. มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่งและยาวไปจนจรด
ผนงัหองอาบน้าํดานทายอางอาบน้าํ

ตวัอยางทีด่ใีนการจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั
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สถานที่ดีเดนที่เอื้อตอคนพิการ
บานเขาหลกั รสีอรท จงัหวดัพงังา
พพิธิภณัฑ บานเชยีง จงัหวดัอดุรธานี
มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง จงัหวดัเชียงราย
รานขนมเปยะ ตัง้เซงจัว๊ จงัหวดัฉะเชงิเทรา
โรงแรมแมนํา้ รามาดา พลาซา กรงุเทพมหานคร
โรงแรมเอวนั พทัยา จงัหวดัชลบรุี
โรงแรมฮารดรอ็ค พทัยา จงัหวดัชลบรุี
ศนูยพฒันาและฝกอบรมคนพกิารแหงเอเชยีและแปซฟิก (APCD)
ศนูยพฒันาและฝกอบรมคนพกิารแหงเอเชยีและแปซฟิก ศนูยพระมหาไถ จงัหวดัชลบรุี
สนามบนิสวุรรณภมู ิจงัหวดัสมทุรปราการ
สยามนริมติ กรงุเทพมหานคร
หจก. เกรยีงศกัด์ิ ยโสธร จงัหวดัยโสธร
อาคารรฐัสภา กรงุเทพมหานคร
บานคามลิเลีย่นเพือ่คนพกิาร กรงุเทพมหานคร
ทีว่าการอาํเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี
องคการบรหิารสวนตาํบลบานใหม จงัหวดักาญจนบรุี
สวนอาหารเบกิไพร กรงุเทพมหานคร
ศนูยวฒันธรรมแหงประเทศไทย กรงุเทพมหานคร
โรงแรมรตลิานนา จงัหวดัเชยีงใหม
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั กรงุเทพมหานคร

ขอมลูโดย : หนวยปฏบิตักิารวจิยัสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมกบัผูสงูอายแุละคนพกิาร
(ไดรบัทนุสนบัสนนุจากกองทนุรชัดาภเิษกสมโภช จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
โดย รศ. ไตรรตัน  จารทุศัน
trirat13@gmail.com

รายการอางอิง
* กฎกระทรวงกาํหนดสิง่อาํนวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
** คูมือปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน

สมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถมัภ พ.ศ. 2552

รายการอางองิ




