


ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 

บทนํา 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั

      สํานักงานสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิ(พก.) ไดดํ้าเนินโครงการสง่เสรมิ
และคุม้ครองสทิธคินพกิาร โดยมกีจิกรรมการผลักดันการจัดทําสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพกิาร
เป็นกจิกรรมหนึงทีดําเนินการ เพือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุน้ใหห้น่วยงาน/องค์การทังภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการ จัดทําสงิอํานวยความสะดวกใหค้นพกิารเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้ 
ตามสทิธทิีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต     
คนพกิาร พ.ศ. 2556 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบับท ี2 พ.ศ.2556)  ทกํีาหนดใหค้นพกิารมสีทิธเิขา้ถงึ
และใชป้ระโยชน์ได ้และเพือใหส้งิอํานวยความสะดวกในอาคารสถานททีีหน่วยงานทังภาครัฐและ
ภาคเอกชน  สถานประกอบการ  ไดจั้ดใหค้นพกิารสามารถใชป้ระโยชน์และเขา้ถงึบรกิารไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย ทําใหค้นพกิารมคีุณภาพชวีติดขีนึ  พก.จงึจัดประกวดสถานทีดเีด่นทีเอือต่อ   
คนพกิารภายใตก้จิกรรมดังกล่าวขนึ โดยดําเนินการจัดประกวดฯ ตังแต่ปี 2551 จนถงึปัจจุบัน โดย
โครงการนีสามารถกระตุน้ใหห้น่วยงานทเีกยีวขอ้ง เจา้ของอาคารทสีนใจเขา้ร่วมการปรับปรุงอาคาร 
สถานทเีพอืสง่เขา้ประกวด รวมถงึการเกดิความรว่มมอืของหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ทังภาคราชการและ
เอกชน อกีทังยังมแีนวรว่มระดับชมุชนเพมิขนึ  
       
      ดังนันเพอืเป็นการกระตุน้ใหห้น่วยราชการ กระทรวง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถนิ และเจา้ของ
อาคาร สถานทตีา่งๆ ไดเ้ห็นถงึตัวอยา่งทเีป็นกรณีศกึษาทดีใีนการปรบัปรงุเพอืใหส้อดคลอ้งกับการใช ้
สอยของคนพกิาร เป็นสถานทีทีเป็นมติรกับคนพกิาร (Disability Friendly Environment)  เพือ
สนับสนุนและสง่เสรมิการสรา้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้หมาะสมสําหรับคนพกิาร ใหค้นพกิาร
เหลา่นีเขา้ถงึอาคารสถานททีจํีาเป็น เพอืใหค้นพกิารสามารถลดการพงึพาและมอีสิระในการใชช้วีติ 
ดํารงตนไดอ้ยา่งมคีวามสขุ  
       
      สํานักงานสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาต ิกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุษย์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมกับผูสู้งอายุและคนพิการ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไดเ้ล็งเห็นถงึความสําคัญดังกลา่ว จงึไดจั้ดทําขอ้มลู “ตัวอยา่งทดีใีนการจัด
สงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพกิารและคนทกุวัย” ขนึ เพอืเผยแพรต่ัวอยา่งทดีใีนการจัดสงิอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพกิารใหห้น่วยงานตา่งๆ และประชาชนทัวไป สามารถอ่านและทําความเขา้ใจ
อยา่งง่ายๆ โดยอาศัยการรวบรวมขอ้มลูตัวอยา่งทดีฯี ดังกลา่วจากอาคารทปีระกวดสถานทดีเีดน่ทเีออื
ตอ่คนพกิารและไดร้ับรางวัลพอใช ้ด ีดมีากและดเียยีมปี พ.ศ.2551 จนถงึปัจจุบันเป็นหลัก รวมถงึรูป
อาคาร สถานทีอืนๆ ทีทางคณะผูจั้ดทําพิจารณาแลว้ว่าอาคาร สถานทีนันเอือต่อการใชง้านของ     
คนพกิาร 

 
ทางคณะผูจั้ดทํา หวังเป็นอย่างยงิว่าผูท้ไีดอ้่านขอ้มูลตัวอย่างทดีฯี นี สามารถนําความรูท้ไีดไ้ป

ปรับปรงุ สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกับคนพกิาร ผูส้งูอาย ุอันจะนําไปสูก่ารสรา้งสภาพแวดลอ้มทเีป็น
มติรกับคนทุกวัย ทุกกลุ่ม ซงึอาจจะมีบางประเด็นทีไม่เหมาะสมกับคนไทย ทางคณะผูจั้ดทํายนิดี
รับคําแนะนําจากผูท้ไีดอ้า่นขอ้มลูตัวอยา่งทดีฯี นีทกุทา่น เพอืทําการปรับปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ตอ่ไป 
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ทจีอดรถ 
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1. จัดใหม้ทีจีอดรถสําหรับคนพกิารใกลท้างเขา้-ออกอาคาร
และมลีักษณะไมข่นานกับทางสญัจรของรถ  

 
2. มทีวีา่งดา้นขา้งรถไมน่อ้ยกวา่ 1.00-1.40 เมตร 
 
3. ชอ่งจอดรถ มขีนาด 2.40 x 6.00 เมตร  
    
4. ชอ่งจอดรถ ไมข่นานกับทางเดนิรถ หรอืขนานกับทางเดนิ

แตม่ทีวีา่งเพยีงพอกับการขนึลงของคนพกิาร 
 
5. มสีญัลักษณ์รปูคนพกิารทพีนื ขนาด 90 x 90 เซนตเิมตร 
 
6. มีป้ายสัญลักษณ์รูปคนพกิารขนาดไม่นอ้ยกว่า 30 x 30 

เซนตเิมตร ตดิสงูจากพนื 2.00 เมตร 
 
 
       

ปรับปรงุจากภาพบา้นคามลิเลยีนเพอืคนพกิาร 

2.00 

ป้ายทจีอดรถ 

2.40 

1.00-1.40 

2.00 

ปรับปรงุจากภาพสยามนริมติ 

ที่จอดรถ 
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ป้ายทีจอดรถแนวตงั 



      7. มพีนืผวิเรยีบ ระดับเสมอกัน  
       
      8. ใหม้ทีจีอดรถตามกฎกระทรวงกําหนด 
              สดัสว่น 10-50 คัน     ใหม้ทีจีอดรถคนพกิาร 1 คัน 
                        51-100 คัน    ใหม้ทีจีอดรถคนพกิาร 2 คัน 
              ทกุๆ 100 คันขนึไป    ใหม้ทีจีอดรถคนพกิารเพมิ 1 คัน 
 
      9. ถา้มีทางเทา้บรเิวณทีจอดรถ ตอ้งมีทางลาด และทางลาดควรมีความกวา้งอย่างนอ้ย     
90 เซนตเิมตร โดยไม่รวมทางลาดดา้นขา้ง ความชันของทางลาดตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1 : 12     
(4.76 องศา)  
     

มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 

ทางลาดขนึทางเทา้บรเิวณทจีอดรถ 

     10. มเีจา้หนา้ทดีแูลทจีอดรถคนพกิาร บรกิารคนพกิารไมใ่หผู้อ้นืเขา้มาจอดทชีอ่งจอดรถของ
คนพกิาร 
 
     11. มแีสงสวา่งเป็นพเิศษ มองเห็นชดัเจน 
 
 
       

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ที่จอดรถ 
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ทางลาด 
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     1. จัดใหม้ทีางลาดเขา้สูอ่าคารโดยมขีนาดความกวา้ง วัสดุพนืผวิและความชันทเีหมาะสมและ
ปลอดภยั พนืผวิของจดุตอ่เนืองระหวา่งพนืกับทางลาดตอ้งเรยีบ ไมส่ะดดุ  
 
     2. ระดับพนืหา่งกันเกนิ 2 เซนตเิมตร ตอ้งมกีารปาดมมุ พนืทสีว่นตา่งระดับกันไมเ่กนิ 45 องศา 
 
 

ทางลาด 
 

รา้นขนมเปียะตังเซง่จัว 

รา้นขนมเปียะตังเซง่จัว 

โรงแรมเอวัน พัทยา 

บา้นเขาหลัก 

ทางลาด 

ทวีา่การอําเภอไชยวาน 

ททางลาด 
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ทางลาด 
 
ทางลาด
     3. มรีาวจับทําดว้ยวัสดเุรยีบ มันคง ไมล่นื ตดิตงับรเิวณทางลาด 
 

ราวจบับรเิวณทางลาด 
 
 

  4. พนืผวิวัสดไุมล่นื และไมม่รีอ่งและตะแกรงระบายนํา ไมม่กีารเซาะรอ่งทพีนื 
 
 

อบต. บา้นใหม ่

ททางลาด 
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     5. ความชนัไมเ่กนิ 1:12 คอืความสงูตอ่ความยาว ( 4.76 องศา )     
 
     6. ทางลาดมคีวามยาวโดยรวมไมเ่กนิ 6.00 เมตร ตอ้งมคีวามกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 90 เซนตเิมตร 
 
     7. ปลายทางลาด ตอ้งทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็ก ตรงจุดเรมิตน้และจุดสนิสดุทางลาดตอ้งมี
สภาพด ีเชอืมตอ่กับพนืเดมิระยะทางยาว 1.50 เมตร 
     ทางลาดชัวคราวทีทําจากจากเหล็ก ความยาวไม่ควรเกนิ 1.80 เมตร กวา้งไม่นอ้ยกว่า 90 
เซนตเิมตร ทมีคีวามมันคงปลอดภยั 
 
     8. ถา้ทางลาดยาวตงัแต ่2.50 เมตรขนึไป ตอ้งมรีาวจับทัง 2 ขา้ง 
 
 
      

     5. ความชนัไมเ่กนิ 1:12 คอืความสงูตอ่ความยาว ( 4.76 องศา )    

     6. ทางลาดมคีวามยาวโดยรวมไมเ่กนิ 6.00 เมตร ตอ้งมคีวามกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 90 เซนตเิมตร

     7. ปลายทางลาด ตอ้งทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็ก ตรงจุดเรมิตน้และจุดสนิสดุทางลาดตอ้งมี
สภาพดี เชอืมตอ่กับพนืเดมิระยะทางยาว 1.50 เมตร
     ทางลาดชัวคราวทีทําจากจากเหล็ก ความยาวไม่ควรเกนิ 1.80 เมตร กวา้งไม่นอ้ยกว่า 90
เซนตเิมตร ทมีคีวามมันคงปลอดภยั

     8. ถา้ทางลาดยาวตงัแต ่2.50 เมตรขนึไป ตอ้งมรีาวจับทัง 2 ขา้ง

     

ทางลาด 
 

ลกัษณะความกวา้งทางลาดทยีาวไมเ่กนิ 6.00  เมตร  

พพิธิภณัฑบ์า้นเชยีง 

>0.90 

<6.00 

ททางลาด 
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ทางลาด 
 
     9. ทางลาดมคีวามยาวทกุชว่งรวมกันตังแต ่6.00 เมตร ขนึไป ตอ้งมคีวามกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 1.50 
เมตร 
 
      

อบต. บา้นใหม ่

>1.50 

<6.00 

ลกัษณะทางลาดทยีาวโดยรวม 6.00  เมตร  

ททางลาด 
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ทางลาด 
 
     10. ในกรณีททีางลาดยาวเกนิ  6.00 เมตร ทางลาดทมีกีารเปลยีนทศิทาง 90 องศา และเปลยีน
ทศิทาง 180 องศา ตอ้งจัดใหม้ชีานพักกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 1.50 เมตร 
 
      
      
ลกัษณะชานพกั 

โรงแรมเอวัน พัทยา 

>1.50 

>0.90 

ทางลาด  

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 11 



     11. ทางลาดทไีมม่ผีนังกนั ตอ้งมรีาวหรอืยกขอบ ไมน่อ้ยกวา่ 15 เซนตเิมตร 
          
     12. ขอบทางลาดไมม่รีอ่งและตะแกรงระบายนํา 
 

     11. ทางลาดทไีมม่ผีนังกนั ตอ้งมรีาวหรอืยกขอบ ไมน่อ้ยกวา่ 15 เซนตเิมตร
         
    12. ขอบทางลาดไมม่รีอ่งและตะแกรงระบายนํา

ทางลาด 
 

หจก.เกรยีงศักดยิโสธร 
มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 

การยกขอบทางลาด 

อบต. บา้นใหม ่

>0.15 

>0.90 

ทางลาด  
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บรกิารขอ้มลูขา่วสาร 
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บรกิารขอ้มลูขา่วสารทจัีดสําหรับคนพกิาร 
 

สยามนริมติ 

     1. มโีต๊ะ หรอืเคาน์เตอรท์ใีหบ้รกิาร  และคนพกิารสามารถเขา้ถงึได ้
    
      2. โต๊ะ หรอืเคาน์เตอรใ์หบ้รกิารอยู่ในตําแหน่งทสีามารถสังเกตไดง้่าย ความสงู เมอืรวมสว่นบน
โต๊ะ หรอืเคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร  มคีวามสงูสทุธไิมเ่กนิ 80 เซนตเิมตร 
 
      3. มพีนืทวีา่งใตโ้ต๊ะ  หรอืเคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร  เพยีงพอสําหรับรถเข็นคนพกิารเขา้ไปไดโ้ดยไม่มี
สิงกีดขวาง โดยส่วนล่างใตโ้ต๊ะ หรือเคาน์เตอร์ใหบ้ริการควรมีความสูงจากพืนไม่นอ้ยกว่า       
70 เซนตเิมตร  และไมเ่กนิ 75 เซนตเิมตร  
 
      4. สว่นบนโต๊ะ หรอืเคาน์เตอรใ์หบ้รกิารทยีนืออกมา  ควรมคีวามลกึไมน่อ้ยกวา่ 40 เซนตเิมตร 
 
        

 

โรงแรมแมนํ่า รามาดาฯ 

เคานเ์ตอร ์

บา้นเขาหลัก 

บบริการขอมูลขาวสาร 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 14 



บรกิารขอ้มลูขา่วสารทจัีดสําหรับคนพกิาร 
 

สยามนริมติ 

      5. มกีารจัดทําแผนผังการใชบ้รกิารอาคารหรอืสถานท ี เอกสารหรอืขอ้มูลข่าวสาร  สําหรับการ
เผยแพรใ่นรปูแบบของสอืเสยีง  หรอืตัวอักษรสําหรับคนพกิารทางการเห็น 
 
      6. มคีูม่อืแปลภาษา  หรอืป้ายสญัลักษณ์ภาษาสําหรับเจา้หนา้ทเีพอืใชส้อืสารกับคนพกิาร 
 
      7. มกีารประกาศขอ้มลูทเีป็นประโยชน์สําหรับคนพกิารทางการเห็น  และตัวอักษรไฟวงิ  หรอืป้าย
แสดงความหมายสําหรับคนพกิารทางการไดย้นิ  หรอืสอืความหมาย 

 
 

APCD 

เคานเ์ตอร ์

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 15 

บบริการขอมูลขาวสาร 



หอ้งนํา 
ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 16 



      1. หอ้งนําอยูใ่นตําแหน่งทสีามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก 
 
       2. มหีอ้งนําคนพกิารทจัีดใหค้นพกิารสามารถใชไ้ดแ้ละอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน อยู่ระหว่าง
กลางเพมิจากหอ้งนําสําหรับบคุคลทัวไป 
 
       3. หากมหีอ้งนําสําหรับคนทัวไปมากกวา่ 1 จุด ทุกจุดทมีหีอ้งนําสําหรับคนทัวไป  มหีอ้งนํา
สําหรับคนพกิารอยา่งนอ้ย 1 หอ้ง 
      
      4. หอ้งนําคนพกิารควรมปีระตใูกลท้างเขา้ออก 
      
      5. วัสดปุพูนืผวิไมล่นื 
 
      6. พนืทวีา่งภายในมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 1.50 เมตร 
 
      7. พนืหอ้งนําตอ้งมคีวามลาดเอยีงเพยีงพอไปยังชอ่งระบายนําทงิ  
 
      8. พนืหอ้งนํามรีะดับเสมอพนืภายนอก ถา้เป็นพนืตา่งระดับตอ้งมลีักษณะเป็นทางลาด 
 

ลักษณะหอ้งนําสําหรับคนพกิาร 
 
     1. หอ้งนําอยูใ่นตําแหน่งทสีามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก

       2. มหีอ้งนําคนพกิารทจัีดใหค้นพกิารสามารถใชไ้้้ดแ้ละอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน อยู่ระหว่าง
กลางเพมิจากหอ้งนําสําหรับบคุคลทัวไป

     3. หากมหีอ้งนําสําหรับคนทัวไปมากกวา่ 1 จุด ทุกจุดทมีหีอ้งนําสําหรับคนทัวไป มหีอ้งนํา
สําหรับคนพกิารอยา่งนอ้ย 1 หอ้ง
     
     4. หอ้งนําคนพกิารควรมปีระตใูกลท้างเขา้ออก้
     
     5. วัสดปุพูนืผวิไมล่นื

     6. พนืทวีา่งภายในมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 1.50 เมตร

     7. พนืหอ้งนําตอ้งมคีวามลาดเอยีงเพยีงพอไปยังชอ่งระบายนําทงิ

     8. พนืหอ้งนํามรีะดับเสมอพนืภายนอก ถา้เป็นพนืตา่งระดับตอ้งมลีกัษณะเป็นทางลาด

ลักษณะหอ้งนําสําหรับคนพกิาร

สยามนริมติ 

สยามนริมติ บา้นเขาหลัก 

พนืทวีา่งภายในหอ้งนําสาํหรบัคนพกิาร 

หองน้ํา  

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 17 



      9. ประตูทเีหมาะสมทีสดุ คอื ประตูบานเลอืน หากเป็นบานเปิด ควรจัดใหอ้ยู่ในลักษณะเปิด
ออกสูท่างดา้นนอก ทังนีในขณะทปีระตหูอ้งนําเปิดออกเต็มทตีอ้งเปิดคา้งไดไ้ม่นอ้ยกว่า 90 องศา 
และไมค่วรตดิตงัตัวปิดประตอูัตโนมัต ิ(โชค้อัพประต)ู 
 
     10. ประตหูอ้งนําควรมลีักษณะเป็นบานทบึตลอดทังบาน 
      11. ชอ่งประตูควรมคีวามกวา้งอย่างนอ้ย 90 เซนตเิมตร พรอ้มมอืจับแบบกา้นโยกทใีชง้าน
สะดวก 
     ในกรณีทมีธีรณีประตู ความสงูของธรณีประตูตอ้งสงูไม่เกนิ 2 เซนตเิมตร และใหข้อบทังสอง
ดา้นมคีวามลาดเอยีง 1: 2 เพอืใหเ้กา้อเีข็นคนพกิาร (Wheelchair) หรอืคนพกิารทใีชอุ้ปกรณ์ชว่ย
เดนิสามารถขา้มไดส้ะดวก 
 
     12. ควรจะมมีอืจับประตทูงัภายในและภายนอกหอ้ง เพอืใหก้ารเปิดปิดประตสูะดวก 
      
     13. ไมค่วรมสีงิของกดีขวางอยูใ่นบรเิวณ 75 เซนตเิมตร จากระยะทปีระตเูปิด 
 
     14. ประตคูวรล็อคหรอืใสก่ลอนไดจ้ากภายใน แตก็่สามารถปลดไดจ้ากภายนอกในกรณีทมีเีหตุ
ฉุกเฉนิ ตดิตงัสงูจากพนืไมน่อ้ยกวา่ 80 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 90 เซนตเิมตร และอยูถ่ัดจากบานพับ
ประต ู13 เซนตเิมตร 
 
     15. ประตหูอ้งนําเปิดใชไ้ดโ้ดยไมม่กีารปิดล็อค 
      
 

ประตหูอ้งนําสําหรับคนพกิาร 
 
      9. ประตูทเีหมาะสมทีสดุ คอื ประตูบานเลอืน หากเป็นบานเปิด ควรจัดใหอ้ยู่ในลักษณะเปิด
ออกสูท่างดา้นนอก ทังนีในขณะทปีระตหูอ้งนําเปิปปดออกเต็มทตีอ้งเปิปปดคา้งไดไ้้้ม่นอ้ยกว่า 90 องศา 
และไมค่วรตดิตงัตัวปิดประตอูัตโนมัต ิ(โชค้อัพประต)ู

    10. ประตหูอ้งนําควรมลีักษณะเป็นบานทบึตลอดทังบาน
     11. ชอ่งประตูควรมคีวามกวา้งอย่างนอ้ย 90 เซนตเิมตร พรอ้มมอืจับแบบกา้นโยกทใีชง้าน
สะดวก
     ในกรณีทมีธีรณีประต ูความสงูของธรณีประตูตอ้งสงูไม่เกนิ 2 เซนตเิมตร และใหข้อบทังสอง
ดา้นมคีวามลาดเอยีง 1: 2 เพอืใหเ้กา้อเีข็นคนพกิาร (Wheelchair) หรอืคนพกิารทใีชอุ้ปกรณ์ชว่ย
เดนิสามารถขา้มไดส้ะดวก

     12. ควรจะมมีอืจับประตทูงัภายในและภายนอกหอ้ง เพอืใหก้ารเปิดปิดประตสูะดวก
     
     13. ไมค่วรมสีงิของกดีขวางอยูใ่นบรเิวณ 75 เซนตเิมตร จากระยะทปีระตเูปิด

     14. ประตคูวรล็อคหรอืใสก่ลอนไดจ้ากภายใน แตก็่สามารถปลดไดจ้ากภายนอกในกรณีทมีเีหตุ
ฉุกเฉนิ ตดิตงัสงูจากพนืไมน่อ้ยกวา่ 80 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 90 เซนตเิมตร และอยูถ่ัดจากบานพับ
ประต ู13 เซนตเิมตร

     15. ประตหูอ้งนําเปิปปดใชไ้้้ดโ้้้ดยไมม่กีารปิปปดล็อค
     

ประตหูอ้งนําสําหรับคนพกิาร

สยามนริมติ 

ประตหูอ้งนําสําหรบัคนพกิาร 

มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 

> 90 

หหองน้ํา 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 18 



      15. อปุกรณ์เปิดปิดประต ูเป็นชนดิกา้นบดิหรอืแกนผลัก อยูส่งูจากพนืไมน่อ้ยกวา่ 1.00 เมตร แต่
ไมเ่กนิ 1.20 เมตร 
       
      มมีอืจับทมีขีนาดเทา่กับราวจับมาตรฐาน ในแนวดงิทังดา้นในและดา้นนอกของประตู ซงึมปีลาย
บนสดุสงูจากพนืไมน่อ้ยกวา่ 1.00 เมตร และปลายดา้นลา่งไมเ่กนิ 80 เซนตเิมตร 
        
      ในกรณีทเีป็นประตบูานเปิดออก  ใหม้รีาวจับตามแนวนอนดา้นในประตูมคีวามยาวอย่างนอ้ย 60 
เซนตเิมตร และในกรณีทเีป็นประตูบานเปิดเขา้ใหม้ีราวจับตามแนวนอนดา้นนอกประตู มีความยาว
อยา่งนอ้ย  14 เซนตเิมตร ตดิอยูใ่นตําแหน่งใกลก้ับกลอนประตู ราวจับดังกล่าวใหส้งูจากพนืไม่นอ้ย
กวา่ 80 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 90 เซนตเิมตร ยาวไปตามความกวา้งของประต ู

       

     15. อปุกรณ์เปิดปิดประต ูเป็นชนดิกา้นบดิหรอืแกนผลัก อยูส่งูจากพนืไมน่อ้ยกวา่ 1.00 เมตร แต่
ไมเ่กนิ 1.20 เมตร
     
     มมีอืจับทมีขีนาดเทา่กับราวจับมาตรฐาน ในแนวดงิทังดา้นในและดา้นนอกของประตู ซงึมปีลาย
บนสดุสงูจากพนืไมน่อ้ยกวา่ 1.00 เมตร และปลายดา้นลา่งไมเ่กนิ 80 เซนตเิมตร
       
     ในกรณีทเีป็นประตบูานเปิดออก  ใหม้รีาวจับตามแนวนอนดา้นในประตูมคีวามยาวอย่างนอ้ย 60 
เซนตเิมตร และในกรณีทเีป็นประตูบานเปิดเขา้ใหม้ีราวจับตามแนวนอนดา้นนอกประตู มีความยาว
อยา่งนอ้ย  14 เซนตเิมตร ตดิอยูใ่นตําแหน่งใกลก้ับกลอนประตู ราวจับดังกล่าวใหส้งูจากพนืไม่นอ้ย
กวา่ 80 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 90 เซนตเิมตร ยาวไปตามความกวา้งของประตู

     

       

อุปกรณ์เปิดปิดประต ู

อปุกรณ์เปิดปิดประต ู

อาคารรัฐสภา สยามนริมติ 

หหองน้ํา 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 19 



อา่งลา้งมอื 
      16. ควรมพีนืทหีนา้อ่างลา้งมอือย่างนอ้ย 0.90 x 1.20 เมตร 
เพอืการเขา้ถงึไดโ้ดยไมม่สีงิกดีขวาง 
      
     17. อา่งลา้งมอื มคีวามสงูจากพนืถงึขอบบนของอ่าง ไม่นอ้ย
กวา่ 75 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 80 เซนตเิมตร   
 
     18. มรีาวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดใ้นแนวดงิทังสองขา้ง
ของอา่ง   
          
     19. ระยะห่างจากเสน้ผ่านศูนย์กลางของอ่างลา้งมือกับ
กําแพงดา้นขา้ง ควรจะไมน่อ้ยกวา่ 45  เซนตเิมตร 
      ตําแหน่งทตีังของอา่งลา้งมอื   อาจจะตดิตังขอบอ่างลา้งมอื
ใหห้่างออกมาจากกําแพงได  ้  ในระยะระหว่าง 15 - 20 
เซนตเิมตร 
 
      

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

0.75-0.80 
>0.60 
 

>0.45 
 

ลกัษณะอา่งลา้งมอืและราวจบั 
 

หองน้ํา  

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 20 



อา่งลา้งมอื 
       
      20. ใตอ้า่งควรเป็นทวีา่ง (Knee clearance) สงูอยา่งนอ้ย 55 เซนตเิมตร สําหรับผูท้ใีชเ้กา้อเีข็น
คนพกิาร (Wheelchair) สามารถเขา้ถงึได ้
      
      เนือทใีตอ้่างสําหรับผูใ้ชเ้กา้อเีข็นคนพกิาร  และอุปกรณ์สว่นเกนิใดๆ  เช่น  ท่อนํา ควรมีการ
หอ่หุม้เพอืป้องกันการจับแตะ  
       
      ไมค่วรมชีนัวางของอยูเ่หนืออา่งลา้งมอื 
  
       
ลกัษณะใตอ้า่งลา้งมอื 

หจก.เกรยีงศักดยิโสธร 

ใตอ้า่งลา้งมอืมกีารหอ่หุม้เพอืป้องกันการจับแตะ  

กระจก 
 
     21. มกีระจกแผน่ยาว สามารถมองเห็นเต็มตัว      
 
     มกีระจกบรเิวณอา่งลา้งมอื โดยขอบลา่งของกระจกสงูไมเ่กนิ 1.00 เมตร 
 
 
 

หหองน้ํา 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 21 



   

       22. ก๊อกนําเป็นชนิดกา้นโยก หรือกา้นกด หรือกา้นหมุน 
หรอืระบบอัตโนมัต ิ ชอ่งวา่งระหวา่งก๊อกนํากับผนัง หรอืกําแพงไม่
ควรจะนอ้ยกวา่ 3.5 เซนตเิมตร  
       
       ช่องว่างระหว่างก๊อกนําสองก๊อกไม่ควรจะนอ้ยกว่า 20 
เซนตเิมตร ก๊อกนําดา้นซา้ยควรจะเป็นก๊อกนํารอ้น 
  
 
 

กอ๊กนํา 
 

บา้นเขาหลัก สยามนริมติ 

กอ๊กนาํ 

หหองน้ํา 
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      23. โถสว้มชนิดนังราบ สงูจากพนื 45-50 เซนตเิมตร และมี
พนักพงิทมีันคง 
 
      24. ราวจับบรเิวณชกัโครก  ยนืลําออกมาจากดา้นหนา้โถสว้ม
ไมน่อ้ยกวา่ 25-30 เซนตเิมตร 
   
      25. ราวจับบริเวณชักโครกแนวนอน  สูงจากพืน  65-70 
เซนตเิมตร และแนวดงิมคีวามยาวไมน่อ้ยกวา่ 60 เซนตเิมตร 
 
      26. ระยะกงึกลางของโถสว้มหา่งจากผนัง 45-50 เซนตเิมตร 
    
      27. ทีปล่อยนําโถสว้มเป็นแบบชนิดคันโยกตดิตังบริเวณ
ดา้นขา้งของแท็งค ์หรอื ชนดิอนืทคีนพกิารใชง้านไดส้ะดวก 
 
       
 
 
       
 
 
 
 
      
  
 
 

โถสว้ม 
 

บา้นเขาหลัก 

700 
 

0.95-1.00 

โถสว้มและราวจบั 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

0.45-0.50 
 0.70 

 

0.60 
 

0.70 
 

0.45-0.50 

หองน้ํา  
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บา้นเขาหลัก มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง บา้นเขาหลัก มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

   

โถสว้ม 
 

ราวจบัแบบพบัเก็บไดเ้มอืดา้นขา้งของโถสว้มทงัสองดา้นอยูห่า่งจากผนงั 

ศนูยพ์ระมหาไถ ่

      28. ราวจับแบบพับเก็บได ้ในกรณีทดีา้นขา้งของโถสว้มทังสองดา้นอยู่ห่างจากผนังเกนิ 50 
เซนตเิมตร ตอ้งมรีาวจับทมีลีักษณะตดิผนังแบบพับเก็บไดใ้นแนวราบหรอืแนวดงิ เมอืกางออกใหม้ี
ระบบล็อคทคีนพกิารหรอืทพุพลภาพและคนชราสามารถปลดล็อคไดง้่าย มรีะยะห่างจากขอบของโถ
สว้มไมน่อ้ยกวา่ 15 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 20 เซนตเิมตร และมคีวามยาวไมน่อ้ยกวา่ 55 เซนตเิมตร 

      29. มสีายชําระหรอืระบบฉีดนําชําระอัตโนมัต ิ ใชง้านไดแ้ละสะดวก 

สายชําระบรเิวณโถสว้ม 

หหองน้ํา 
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     30. ในกรณีทีเป็นหอ้งนําสําหรับผูช้าย (ไม่แยกหอ้งสําหรับ
ผูส้งูอายุและคนพกิาร/ผูสู้งอายุ) จัดใหม้โีถปัสสาวะชายทมีีระดับ
เสมอพนือย่างนอ้ย 1 ท ีเพอืใหผู้ใ้ชทุ้กวัยสามารถใชง้านไดอ้ย่าง
สะดวกยงิขนึ 
 
     31. โถปัสสาวะชายมรีาวจับดา้นขา้งทงัสองขา้งสงู ไมน่อ้ยกว่า 
80 เซนตเิมตรแตไ่มเ่กนิ 1.00 เมตร ยนืออกมาจากผนังไมน่อ้ยกวา่ 
55 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 60 เซนตเิมตร 
  
     32. โถปัสสาวะชายมรีาวจับในแนวนอนอยู่ดา้นบน ยาวไม่นอ้ย
กวา่ 50-60 เซนตเิมตร ตดิตงัสงูจากพนื 1.20-1.30 เมตร 
 
     พนืทหีนา้โถปัสสาวะควรมทีวี่างอย่างนอ้ย 0.90 x 1.20 เมตร 
เพอืการเขา้ถงึ 
  
     ดา้นขา้งทงัสองดา้นของโถปัสสาวะควรเป็นทโีลง่ 
  
     คันกดชกันํา ควรตดิตังอยู่ท ี1.10 เมตร เหนือพนืราบหรอือาจ
ใชร้ะบบอัตโนมัต ิ
 
 
 
   
 
 
      
  
 
 

โถปัสสาวะชาย 
 

      
 

450-500 

สยามนริมติ 

0.80-1.00 

0.90 
 

1.20-1.30 

0.55-0.60 
 

โถปสัสาวะชาย 

หหองน้ํา 
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ระบบสัญญาณเตอืนภัย ระบบสัญญาณเตอืนภัย

มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 

     33. ตดิตังระบบสญัญาณแสงและเสยีงทแีจง้เหตจุากภายนอกสูภ่ายใน 
 
     34.  ตดิตังระบบสัญญาณแจง้เหตุฉุกเฉินขอความชว่ยเหลอืจากภายในสูภ่ายนอก โดยตอ้งใช ้
งานไดส้ะดวก สงูจากพนื 90 เซนตเิมตร 
 
      
 
 
 
   
 
 
      
  
 
 

โรงแรมเอวัน พัทยา 

ระบบสญัญาณเตอืนภยั 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

สญัญาณเตอืนภยั 

สญัญาณเตอืนภยั 

อบต. บา้นใหม ่

สญัญาณเตอืนภยั 

โรงแรมเอวัน พัทยา 

หหองน้ํา 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 26 



โรงแรมเอวัน พัทยา 

โรงแรมเอวัน พัทยา 

     35. อุปกรณ์เสรมิต่างๆ เช่น ทีใส่สบู่ ผา้เช็ดตัว ควรตดิตังหรือวางอยู่ระดับความสูงไม่ตํากว่า 
1.20 เมตร จากพนื 
 
     ควรจัดเตรยีมกระดาษชําระไว ้โดยตดิตังทใีสก่ระดาษชําระ ใตห้รอืเหนือราวจับ และจัดใหอ้ยู่สงู
จากพนื ทรีะดับความสงูระหวา่ง 0.55-1.20 เมตร 
  
     ควรตดิตังโทรศัพทแ์บบมสีายยาวอยา่งนอ้ย 1.50 เมตร ใกลก้ับอา่งอาบนําหรอืหอ้งอาบนํา และ
ควรตังอยูใ่นระดับความสงูระหวา่ง 1ใ20 เมตร ถงึ 1.80 เมตร จากพนื เพอืความสะดวกในการใชง้าน 
 
     36. อปุกรณ์อํานวยความสะดวกตา่งๆ เชน่ เครอืงเป่ามอื ควรจัดใหอ้ยูใ่นระยะทสีามารถเออืมถงึ
จากตัวหอ้งนํา 
 
     ตะขอแขวนเสอืควรอยู่ในระยะเออืมมอื สงู 1.45 – 1.50 เมตร  ชันวางของควรอยู่ในระยะทมีอื
เออืมถงึ 
 
     ถังขยะควรจัดเตรยีมไวเ้พอืใหส้ามารถใชส้อยและเปิดปิดฝาถังขยะไดอ้ยา่งสะดวก  
 

อปุกรณ์เสรมิตา่งๆ 
 

หองน้ํา  
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ทางเดนิเชอืม 
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      1. พนืผวิทําจากวัสดไุมล่นื 
 
      2. ไมม่สีงิกดีขวาง 
 
      3. มคีวามกวา้ง ไมน่อ้ยกวา่ 1.50 เมตร  
       
      4. ตอ้งมผีนังหรอืราวกันตกทัง 2  ดา้น หากมรี่องระบายนํา
ดา้นขา้งทางเดิน ตอ้งลึกไม่เกิน 2 เซนติเมตร กวา้งไม่เกิน 5 
เซนตเิมตร และใหข้อบทงัสองดา้นมคีวามลาดเอยีง 1: 2  
 
      5. อยูใ่นระดับเดยีวกับพนืทภีายนอก 
               
      6. ถา้เป็นทางลาด มคีวามชนัไมเ่กนิ 1: 12 
 
       
 
       

ทางเดนิเชอืม 

บา้นเขาหลัก 

>1.50 

ทางเดนิเชอืม 

สวนอาหารเบกิไพร 

>1.50 

ททางเดินเชือ่ม 
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      7. หากมฝีาทอ่ระบายนํา ตอ้งมขีนาดรูชอ่งตะแกรงห่างไม่เกนิ       1.3 เซนตเิมตร หรอืมแีผ่น
โลหะปิดอยา่งมันคง 
 
      8. รชูอ่งตระแกรงไมข่นานแนวทางเดนิ 
 
      9. ป้ายและสงิกดีขวางทอียูเ่หนือทางเดนิตอ้งสงูกวา่พนืทางเดนิอยา่งนอ้ย 2.00 เมตร 
               
      10. บรเิวณทางแยกตอ้งมพีนืผวิตา่งสมัผัส 
 
      11. กรณีทีมีสงิกีดขวางทีจําเป็นบนทางเดนิ มีการจัดใหอ้ยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวาง
ทางเดนิและจัดใหม้ีพนืผวิต่างสัมผัส หรือมกีารกันเพอืใหท้ราบก่อนถงึสงิกดีขวางการกันเพือให ้
ทราบกอ่นถงึสงิกดีขวาง อยูห่า่งจากสงิกดีขวางไมน่อ้ยกวา่ 30 เซนตเิมตร 
 
 
 
 
       

ทางเดนิเชอืม 

ทางเดนิเชอืม 

โรงแรมฮารด์ร็อค พัทยา 

ทางเดินเชือ่ม  

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 30 



ราวจับ 
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ราวจับ 
 
      1. มรีาวจับทําดว้ยวัสดุเรยีบ มันคง ไม่ลนื สภาพดพีรอ้มใช ้
งานตดิตังบรเิวณทเีป็นอันตราย เชน่บันได ทางลาดและหอ้งนํา 
    
      2. ราวจับมคีวามยาวตอ่เนือง 
  
      3. มลีักษณะกลม เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3-4 เซนตเิมตร 
 
      4. ติดตังห่างจากผนัง 5 เซนตเิมตร สูงจากจุดยึด 12 
เซนตเิมตร ผนังทตีดิตงัราวจับควรตอ้งเรยีบ ไมม่คีม 
 
      5. ใหใ้ชส้ีทีเด่นสําหรับราวจับเพือใหค้นพิการทางการ
มองเห็นไดร้ับรูอ้ยา่งชดัเจน 
 
      6. ราวจับสงูจากพนื 80 – 90 เซนตเิมตร 
 
 
       
       

       
       

ความสูงของราวจบั 

พพิธิภณัฑบ์า้นเชยีง 

80-90 

ราวจับ  
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ราวจับ 
 
        7. ปลายราวจับ ยนืจากจุดสนิสดุ 30 เซนตเิมตร ขนานกับพนื จุดเรมิตน้และสนิสดุปลายราว
จับตอ้งเป็นปลายมน 
 
       

โรงแรมเอวัน พัทยา 

โรงแรมเอวัน พัทยา 

0.30 – 0.40 

0.80 – 0.90 

ศนูยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย 

0.30 – 0.40 

ราวจับ  
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ลฟิต ์
ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 34 



      1. ประตกูวา้งสทุธไิมน่อ้ยกวา่ 90 เซนตเิมตร 
 
      2. มเีซ็นเซอรด์ว้ยแสง ป้องกันประตหูนีบ  
 
      3. มสีญัญาณเสยีง 
 
      4. มรีะบบลงจอดชนัพนืและเปิดประตอูัตโนมัต ิ
 
       5. มผีวิตา่งสมัผัสหนา้ประตลูฟิต ์ขนาด 30 x 90 เซนตเิมตร หา่งจากประต ู30-60 เซนตเิมตร 
 
       
       

ลักษณะลฟิต ์
 
      1. ประตกูวา้งสทุธไิมน่อ้ยกวา่ 90 เซนตเิมตร

      2. มเีซ็นเซอรด์ว้ยแสง ปปปองกันประตหูนีบ

      3. มสีญัญาณเสยีง

      4. มรีะบบลงจอดชนัพนืและเปิปปดประตอูัตโนมัติ

       5. มผีวิตา่งสมัผัสั หนา้ประตลูฟิต์ ขนาด 30 x 90 เซนตเิมตร หา่งจากประต ู30-60 เซนตเิมตร

      
      

ลักษณะลฟิต์

APCD 

0.90 

ความกวา้งประตลูฟิต ์

ลลิฟต 
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      6. ปุ่ มกดทังภายในและภายนอกลฟิตส์งู 0.90 -1.20 เมตร 
หา่งจากมมุไมน่อ้ยกวา่ 40 เซนตเิมตร 
 
      7. ปุ่ มกดมอีักษรเบรลลกํ์ากับไวต้รงกลางปุ่ ม 
 
      8. ปุ่ มกดควรจะมสีแีละสะทอ้นแสงเห็นไดช้ดั แตกตา่งจากสงิ
รอบๆ เพอืง่ายตอ่การใช ้หรอือาจเป็นปุ่ มเรอืงแสง  
 
      9. มทีังสญัญาณเสยีงและภาพในการเตอืนผูใ้ชใ้นตัวลฟิต ์ใน
กรณีทลีฟิตถ์งึชนัทตีอ้งการ และเมอืลฟิตห์ยดุ ขนึ-ลง หรอืในกรณี
ฉุกเฉนิ  
 
      10. มโีทรศัพทแ์จง้เหตุฉุกเฉินภายในลฟิตซ์งึสามารถตดิต่อ 
ภายนอกสงู 0.90 – 1.20 เมตร 
      
         
               
      
 

ลักษณะลฟิต ์
       6. ปุ่ มกดทังภายในและภายนอกลฟิตส์งู 0.90 -1.20 เมตร 
หา่งจากมมุไมน่อ้ยกวา่ 40 เซนตเิมตร

      7. ปุ่ มกดมอีักษรเบรลลกํ์ากับไวต้รงกลางปุ่ ม

      8. ปุปปมกดควรจะมสีแีละสะทอ้นแสงเห็นไดช้้ดั แตกตา่งจากสงิ
รอบๆ เพอืง่ายตอ่การใช ้หรอือาจเป็ปปนปุปปมเรอืงแสง

      9. มทีังสญัญาณเสยีงและภาพในการเตอืนผูใ้้้ชใ้้้นตัวลฟิต์ ใน
กรณีทลีฟิตถ์งึชั

ญญ
นทตีอ้งการ และเมอืลฟิตห์ยดุ ขนึ-ลง หรอืในกรณี

ฉุกเฉนิ

      10. มโีทรศัพทแ์จง้เหตุฉุกเฉินภายในลฟิตซ์งึสามารถตดิต่อ
ภายนอกสงู 0.90 – 1.20 เมตร
     
        
              
     

ลักษณะลฟิต์

สยามนริมติ 

ปุ่ มกดลฟิต ์

มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง โรงแรมเอวัน พัทยา 

ปุ่ มกดควรจะมสีแีละสะทอ้นแสงเห็นไดช้ดั 

สญัญาณเสยีงและภาพในการเตอืน 

ศนูยพ์ระมหาไถ ่

ลิฟต  
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      11. หอ้งลฟิตข์นาดไมน่อ้ยกวา่ 1.10 x 1.40 เมตร 
   
      12. มรีาวจับ 3 ดา้น 
       
 
       
   
      
 

ลักษณะลฟิต ์
 

     11. หอ้งลฟิตข์นาดไมน่อ้ยกวา่ 1.10 x 1.40 เมตร
 
      12. มรีาวจับ 3 ดา้น
      

    
 
     

ลักษณะลฟิต์

ราวจบัในลฟิต ์

โรงแรมเอวัน พัทยา 

กระจกเงาในลฟิต ์

      
      13. เมอืเปิดประตลูฟิตต์อ้งมหีมายเลขบอกชนัอยูท่ผีนัง ทมีองเห็นได ้
 
      14. มกีระจกเงาอยูภ่ายในดา้นตรงขา้มทางเขา้ลฟิต ์
 
       
   
      
 

อาคารรัฐสภา 

อาคารรัฐสภา 

ลลิฟต 
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บนัได 
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บันได 
 
บันได
    1. บันไดควรความกวา้งอยา่งนอ้ย 1.50 เมตร  
 
    2. ลกูตังมคีวามสงูไมเ่กนิ 15 เซนตเิมตร และไมเ่ปิดเป็นชอ่งโลง่  
 
    3. ลกูนอนมคีวามกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 30 เซนตเิมตร และตอ้งใชวั้สดทุไีมล่นื  
  
    4. จมกูบันได ไมค่วรมขีอบทแีหลมคม และไมล่นื มรีะยะเหลอืมกันไดไ้มเ่กนิ 2 เซนตเิมตร  
 
    5. มพีนืผวิตา่งสมัผัส  กอ่นทางขนึ, ชานพัก และขนัสดุทา้ย 
 
    6. มรีาวจับ 2 ระดับ 

สยามนริมติ สยามนริมติ 

ลูกตงั ลูกนอน บนัได 

โรงแรม เอ วัน พัทยา 

< 0.15 > 0.30 

บันได  
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สญัลกัษณ ์
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ป้าย-สัญลักษณ์ 
 
ป้าย-สัญลักษณ์
    1. ตดิตงัป้าย-สญัลักษณ์ รปูคนพกิาร แสดงทางไปสงิอํานวยความสะดวก ตา่งๆ 
 
    2. ป้าย – สญัลักษณ์ทังหมดพนืขาว+ตัวหนังสอืสนํีาเงนิ หรอืกลับกัน 
 
    3. ตดิตังในตําแหน่งทเีห็นชดัเจน มแีสงสอ่งสวา่งเป็นพเิศษทังกลางวัน กลางคนื   
   

สยามนริมติ สยามนริมติ 

หจก.เกรยีงศักดยิโสธร 

มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 

ป้าย-สญัลกัษณ์ 

สยามนริมติ สยามนริมติ 

สสัญลักษณ 
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หอ้งพัก 
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หอ้งพัก (โรงแรม อาคารชดุ หอพัก) 
 
หอ้งพัก (โรงแรม อาคารชดุ หอพัก)

     1. โรงแรมทมีหีอ้งพักตังแต ่100 หอ้งขนึไป ตอ้งจัดใหม้หีอ้งพักทคีนพกิารเขา้ใชไ้ดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 
หอ้ง ตอ่จํานวนหอ้งพักทกุ 100 หอ้ง 
 
     2. มสีปรงิเกอร ์ระบบดับเพลงิอัตโนมัต ิ
 
     3. อยูใ่กลบ้ันไดหนีไฟ 
 
     4. กรณีฉุกเฉนิ มสีญัญาณเตอืนใหบ้คุคลภายนอกรูว้า่ มคีนอยูภ่ายในหอ้งพัก 
 
     5. มแีผนผังตา่งสมัผัส และอักษรเบรลลผ์ังของอาคารตดิกลางประต ูสงู 1.30-1.70 เมตร 
       
     6. มคีูม่อืเอกสารทเีป็นอักษรเบรลล ์
 
      
   

โรงแรมเอวัน พัทยา โรงแรมเอวัน พัทยา 

หอ้งพกัอยูใ่กลท้างหนไีฟ 

โรงแรมรตลิา้นนา  

แผนททีมีอีักษรเบรลล ์

โรงแรมรตลิา้นนา  

กรงิฉุกเฉนิทมีอีักษรเบรลล ์

หหองพัก 
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หอ้งพัก (โรงแรม อาคารชดุ หอพัก) 
 
หอ้งพัก (โรงแรม อาคารชดุ หอพัก)
     7. มสีญัญาณเตอืนอัคคภียัแบบเสยีงและแบบแสง   หรอืแบบสนัอัตโนมัตภิายในหอ้ง 
 
     8. มสีวติซส์ญัญาณกรงิเรยีกจากภายนอก  มลีักษณะทังแสงเสยีงและระบบสนัสะเทอืน 
 
      
           
   สญัญาณเตอืน 

APCD APCD 

หหองพัก 
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หอ้งพัก (โรงแรม อาคารชดุ หอพัก) 
 
หอ้งพัก (โรงแรม อาคารชดุ หอพัก)

     9. ภายในหอ้งไมม่พีนืตา่งระดับ 
 
     10. มทีกีวา้ง อยา่งนอ้ย 90 เซนตเิมตร เพอืใหเ้กา้อเีข็นคนพกิารสามารถเคลอืนทไีดโ้ดยรอบ 
 
           
   

โรงแรมเอวัน พัทยา 

>0.90 

หอ้งพกัมทีกีวา้งใหเ้กา้อเีข็นคนพกิารเคลอืนทไีด ้

   11. ประตกูวา้งสทุธอิยา่งนอ้ย 90 เซนตเิมตรพรอ้มมอืจับแบบกา้นโยกทใีชง้านสะดวก 
 

โรงแรมเอวัน พัทยา 

>0.90 

ความกวา้งประต ู

>0.90 

ศนูยพ์ระมหาไถ ่

หหองพัก 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 45 



หอ้งพัก (โรงแรม อาคารชดุ หอพัก) 
 
หอ้งพัก (โรงแรม อาคารชดุ หอพัก)

      
     12. ตูแ้ขวนเสอืผา้ มรีาวแขวนผา้สงูในระดับทเีหมาะสม ใชง้านสะดวก  
   

      
     13. โต๊ะเครอืงแป้ง และโต๊ะเขยีนหนังสอืสงู 75-80 เซนตเิมตร เกา้อเีข็นคนพกิารสามารถเขา้ได ้
โดยสะดวก 
 
   
      
   

โรงแรมเอวัน พัทยา 

ลกัษณะตูเ้สอืผา้ 

ลกัษณะโตะ๊เครอืงแป้ง 

โรงแรมเอวัน พัทยา 

0.75-0.80 

ศนูยพ์ระมหาไถ ่

โรงแรมรตลิา้นนา 

หหองพัก 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 46 



หอ้งนํา 
ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 47 



>90 

Ø=100 

โรงแรมเอวัน พัทยา 

หอ้งอาบนําภายในหอ้งพัก 
 

>90

Ø=100

โรงแรมเอวัน พัทยา

หอ้งอาบนําภายในหอ้งพัก

     1. ประตกูวา้งสทุธอิยา่งนอ้ย 90 เซนตเิมตรพรอ้มมอืจับแบบกา้นโยกทใีชง้านสะดวก 
 
     2. มรีาวจับทําดว้ยวัสดเุรยีบ มันคง ไมล่นืทัง 2 ขา้ง 
 
     3. พนืทวีา่งภายในหอ้งนําเพอืใหเ้กา้อเีข็นคนพกิาร สามารถหมุนตัวกลับได ้มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง
ไมน่อ้ยกวา่ 1.50 เมตร  
 
     4. มทีนัีงอาบนํา 
    
     5. มรีาวจับภายในหอ้ง 
   
      
   

หอ้งนาํในหอ้งพกั 

APCD 

Ø=150 

หหองน้ํา  

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 48 



มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 

>1.10 

>1.20 

ทอีาบนําแบบใชฝั้กบัว 
 

มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

>1.10

>1.20

ทอีาบนําแบบใชฝั้้ฝฝกบัว
     ทอีาบนําควรใชแ้บบฝักบัว จะปลอดภยักวา่แบบอา่งอาบนํา 
      
     6. สงิของ เครอืงใชห้รอือปุกรณ์ภายในทอีาบนํา ใหอ้ยูส่งูจากพนืไมน่อ้ยกวา่ 0.30-1.20 เมตร 
 
     7. มพีนืทวีา่งขนาดความกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 1.10 x 1.20 เมตร 
 
      บรเิวณทลีา้งตัวไม่ควรมขีอบทางสัญจรกัน (curb) เพราะจะเป็นเครอืงกดีขวางผูใ้ชเ้กา้อเีข็นคน
พกิาร (Wheel chair) หรอืในกรณีทมี ีไมค่วรสงูเกนิ 1 เซนตเิมตร 
  
     ฝักบัวควรเป็นแบบทปีรับระดับ และถอดไดต้ดิตงัไวท้คีวามสงูจากพนืไมเ่กนิ 1.20 เมตร 
  
     ชอ่งระบายนําทพีนื ควรอยูต่รงมมุของหอ้งอาบนํา เพอืทจีะสามารถปแูผน่ยางกันลนืบนพนืหอ้งได ้ 
 
 
 
 

พนืทวีา่งบรเิวณทอีาบนําแบบใชฝ้กับวั 
 

หหองน้ํา 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 49 



ทอีาบนําแบบใชฝั้กบัว 
 
ทอีาบนําแบบใชฝั้้ฝฝกบัว

     8. มทีนัีงสําหรับอาบนําทมีันคงแข็งแรงและมคีวามสงูจากพนืไมน่อ้ยกวา่ 45-50 เซนตเิมตร  ทนัีง
ควรจะเป็นแบบดงึลงหรอืแบบโยกยา้ยได ้ไมค่วรจะเป็นแบบทใีชส้ปรงิ 
  
     9. ควรจะตดิตังราวจับไวก้ับกําแพงดา้นหลัง  และดา้นขา้งของทีนังมีความสูงไม่นอ้ยกว่า 65 
เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 70 เซนตเิมตร 
 
     10. ราวจับยาวไม่นอ้ยกว่า 65-70 เซนตเิมตร และมรีาวจับในแนวดงิต่อจากปลายของราวจับใน
แนวนอน และมคีวามยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขนึไปอยา่งนอ้ย 60 เซนตเิมตร 
 
      ทอีาบนําแบบใชฝ้กับวั 

มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 

0.45-0.50 

0.80-0.90 

>1.20 

บา้นเขาหลัก 

0.30-1.20 

บา้นเขาหลัก ศนูยพ์ระมหาไถ ่

0.80-0.90 

>1.20 

0.45-0.50 

1.40-1.50 

หหองน้ํา 

ตัวอย่าง ทีดีในการจดัสงิอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทกุวยั 50 



      
      

     11. ขนาดของอา่งอาบนําควรมขีนาด 1.60 x 0.70 เมตร ความสงูของอ่างอาบนําควรอยู่ระหว่าง 
45 - 50 เซนตเิมตร จากพนื 
 
     12. ควรใชอ้า่งอาบนําทมีทีกีันลนืบนพนืผวิ 
 
     13. มรีาวจับในแนวดงิอยูห่า่งจากผนังดา้นหัวอา่งอาบนํา 60 เซนตเิมตร    
 
     14. ราวจับในแนวดงิโดยปลายดา้นลา่งอยูส่งูจากพนื 65-70 เซนตเิมตร มคีวามยาวอย่างนอ้ย 60 
เซนตเิมตร 
 
     15. มรีาวจับในแนวนอนทปีลายของราวจับในแนวดงิและยาวไปจนจรดผนังหอ้งอาบนําดา้นทา้ย
อา่งอาบนํา 
 
 
 

ทอีาบนําแบบอา่งอาบนํา 
 

ทอีาบนาํแบบอา่งอาบนาํ 
 

APCD 

1.60 

0.70 

0.45-0.50 

หหองน้ํา 
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ขอ้มลูโดย  :  สํานักงานสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาต ิ 

 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมันคงของมนุษย ์ รว่มกับ 

 หน่วยปฏบิัตกิารวจัิยสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิาร  

 (ไดร้ับทนุสนับสนุนจากกองทนุรัชดาภเิษกสม โภชจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

                   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

                  E-mail  :  contesttodp@gmail.com 

 Tel  :  02-218-4354, 089-764-8301, 084-554-9301,  

 Fax  :  02-218-4354 

 

รายการอางอิง 
ขอ้มลูโดย  : สํานักงานสง่เสริสส มและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาติ

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมันคงของมนุษย์ รว่มกับ

หน่วยปฏบิัตกิารวจัิยสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

(ไดร้ับทนุสนับสนุนจากกองทนุรัชดาภเิษกสม โภชจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)

                 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

                E-mail  :  contesttodp@gmail.com

Tel  : 02-218-4354, 089-764-8301, 084-554-9301, 

Fax  : 02-218-4354

*   กฎกระทรวงกําหนดสงิอํานวยความสะดวกในอาคารสาํหรับผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

** คู่มือปฏบิัตวิชิาชพีสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอ้มและสงิอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน 
สมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถมัภ ์พ.ศ. 2552 

ปรบัปรงุโดย  : คณะทํางานตรวจแบบรายการปรบัปรุงหรอืการจัดใหม้สีงิอํานวยความสะดวกสาํหรับ
   คนพกิาร  ประกอบดว้ย 
  1) รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน ์ จารุทศัน ์   ทปีรกึษา 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  2) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เบญจมาศ กฏุอนิทร ์   ประธานคณะทํางาน 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง 
  3) นายชยัพร ภผูารัตน ์    คณะทํางาน 
      ผูอํ้านวยการสมาคมสภาคนพกิารทกุประเภทแห่งประเทศไทย 
  4) นางวรรณา สวุรรณปรชีา    คณะทํางาน 
      ผูแ้ทนสาํนักการโยธา กรุงเทพมหานคร    
  5) ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์ติตอิร  ศริสิขุ   คณะทํางาน 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  6) นายกตญั  ูหอสตูสิมิา    คณะทํางาน 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมอืง และนฤมติศลิป์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  7) นายชมุเขต แสวงเจรญิ    คณะทํางาน 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  8) นายธรรม  จตนุาม    คณะทํางาน 
      วทิยาลยัราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล 
  9) นางสาวสริลิกัษณ์ แสงสงวน  คณะทํางาน 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง 
10) นางสาววรยิาภรณ ์พรนภดล    คณะทํางาน 
       นักสงัคมสงเคราะหช์าํนาญการ สาํนักงานสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิ
11) นายชยัญาสทิธ ิศนัสนะวรีกลุ   เลขานุการคณะทํางาน 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

รายการอางอิง 

 

ปรับปรุงโดย : คณะทํางานตรวจแบบรายการปรับปรุงหรือการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ ประกอบดวย
  1) รองศาสตราจารยไตรรัตน  จารุทัศน ท่ีปรึกษา
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร  ประธานคณะทํางาน
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
  3)  นายชัยพร ภูผารัตน คณะทํางาน
 ผูอํานวยการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
  4) นางวรรณา สุวรรณปรีชา คณะทํางาน
 ผูแทนสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร   
  5) ผูชวยศาสตราจารยกิตติอร  ศิริสุข คณะทํางาน
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  6)  นายกตัญู หอสูติสิมา คณะทํางาน
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  7)  นายชุมเขต แสวงเจริญ คณะทํางาน
 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  8) นายธรรม  จตุนาม คณะทํางาน
 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  9)  นายภวินท  สิริสาลี คณะทํางาน        
 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
10)  ผูชวยศาสตราจารยภาวดี  อังศุสิงห คณะทํางาน
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11) นางสาวสิริลักษณ แสงสงวน คณะทํางาน
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
12) นางสาววริยาภรณ พรนภดล คณะทํางาน
 นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
13) นายชัยญาสิทธ์ิ ศันสนะวีรกุล เลขานุการคณะทํางาน
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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เรื่อง ตัวอยางที่ดีในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน  “สําหรับคนพิการและคนทุกวัย”
 สํานักสงเสริมศักยภาพและสิทธิ
 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
ปที่พิมพ กรกฎาคม 2557
จํานวน 400 เลม
พิมพที่ โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ



255 บริเวณสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
อาคาร 60 ป กรมประชาสงเคราะห ถนนราชวิถี แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2354-3898  โทรสาร 0-2354-6236
www.nep.go.th


