
แนวคดิการออกแบบและบัญชีรายการอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพเิศษของคนพกิาร

โดย

1

อาจารยช์อ่เพชร  พานระลกึ

ภาควชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยันเรศวร



ที่มาดา้นการจดัสิ่งอ  านวยความสะดวกส าหรบั ผูสู้งอายุ และคนพิการ

เป็นผลใหเ้กิดการ

ผลกัดนั แกไ้ข

สภาพแวดลอ้มเพ่ือ

เอ้ืออ านวยความ

สะดวกและความ

เท่าเทียมกนัใน

สงัคมของกลุ่มคน

เหล่าน้ีอยา่งเป็น

รปูธรรม

ทบทวนวรรณกรรม 



ทฤษฎีหลกั

Universal Design

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ



ทฤษฎีหลกั ที่มาดา้นการจดัสิ่งอ  านวยความสะดวกส าหรบั ผูส้งูอายุ และคนพิการ

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ UNIVERSAL DESIGN



หลักส าคญัของ Universal Design มี 7 ประการ
1. Equitable Use: ทุกกลุ่มใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม

2. Flexibility in Use: มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้

3. Simple and Intuitive: ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเข้าใจ

4. Perceptible information: มีการให้ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายได้ไม่
จ าเป็นต้องอาศัยการรับรู้ทางร่างกายที่มากเกินไป

5. Tolerance for Error: เผื่อความผิดพลาดในการใช้งานและมีผล
ก่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด

6. Low Physical Effort: ใช้งานสบายเบาแรง 

7. Size and Space for Approach and use: มีขนาดที่เหมาะสมง่าย
และสะดวกในการใช้งาน

ทีม่า : หน่วยวจัิย สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ทุกกลุ่มใช้ได้ ไม่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่น 
เข้าใจง่าย เผ่ือผิดพลาดได้ ใช้แรงน้อย&สะดวก

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ



1. ทุกวยั ใช้ได้  
การออกแบบสามารถสร้างความเท่าเทียมกนัในการใชส้อยของผูใ้ชท่ี้ต่างวยั
และต่างความสามารถ  โดยค านึงถึงความสะดวก ปลอดภยั 
และความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชห้ลีกเล่ียงการแบ่งแยกผูใ้ชส้อย  
และงานออกแบบท่ีดึงดูด น่าสนใจจากประชาชนทัว่ไป

ทีม่า : หน่วยวจัิย สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ 



2.ปรับเปลีย่นการใช้ได้ 
การออกแบบสามารถรองรับการใชส้อยจากผูใ้ชท่ี้หลากหลาย โดยอาจมีหลายทางเลือก

ท่ีสามารถใชง้านได ้ สะดวกทั้งการใช้งานมือขวาหรือมือซ้ายกไ็ด้  อ านวยความสะดวกท่ีผูใ้ช้
สามารถปรับการใชง้านเม่ือตอ้งการความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน  และสามารถปรับเปลีย่นการ
ใช้งานตามการเคล่ือนไหวของผูใ้ชไ้ด้

ทีม่า : หน่วยวจัิย สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ 



3. ใช้งานง่าย 
การออกแบบควรง่ายต่อการเข้าใจ โดยไม่ค านึงถึงประสบการณ์ ความรู้ ภาษา 
หรือระดบัความช านาญของผูใ้ช้ ฉะนั้นการออกแบบต้องเรียบง่าย 
ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดโ้ดยง่าย จากสามญัส านึกมีขอ้แนะน าการใชท่ี้ส าคญั 
โดยไม่ค านึงถึงการรู้ หรือไม่รู้หนงัสือ  หรือความหลากหลายทางภาษา  
และผูใ้ชง้านสามารถประเมินผลการใชง้าน หรือค าแนะน าถึงการใชง้าน     
หลงัจากใชง้านออกแบบนั้นแลว้  

ทีม่า : หน่วยวจัิย สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ 



4. ง่ายต่อความเข้าใจ  
งานออกแบบสามารถส่ือสารข้อมูลที่จ าเป็นกบัผู้ใช้งานได้
โดยปราศจากขอ้จ ากดัของผูมี้ความบกพร่องทางประสาทสมัผสั  งานออกแบบควรมีป้ายบอก

เป็นสญัลกัษณ์  การใชพ้ื้นผวิต่างสมัผสั หรือสีสนัท่ีตดักนักบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ  และการแนะน า
การใชง้านหลากหลายส่ือ(เช่นมีทั้งสญัลกัษณ์,อกัษรเบลล,์สญัญาณเสียงประกอบกนั)

ทีม่า : หน่วยวจัิย สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ 



5. การออกแบบที่ป้องกนัความผดิพลาดได้ 
การออกแบบควรลดอนัตราย หรืออุบติัเหตุต่างๆอนัอาจจะเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ตั้งใจ 
โดยมีการออกแบบการเตือนอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไว้
เช่นมีพืน้ผวิต่างสัมผสัแบบเตอืนอนัตราย (Warning  Block) ไวก่้อนถึงทางลาด
หรือการออกแบบท่ีเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัไว(้เช่นราวจบัในท่ีต่างๆ)  
และการออกแบบท่ีป้องกนัการเขา้ถึงในส่วนท่ีเป็นอนัตราย

ทีม่า : หน่วยวจัิย สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ 



6. ใช้แรงน้อย 
การออกแบบท่ีมีความสะดวกต่อการใชง้านง่ายดว้ยท่าทางปรกติ  
โดยใชก้ าลงัตามปรกติ ไม่ตอ้งออกแรงมาก  
หรือตอ้งพยายามใชง้านหลายคร้ัง

ทีม่า : หน่วยวจัิย สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ 



7. ขนาดและพืน้ที่ใช้งานที่เหมาะสมกบัการเข้าถึงและใช้สอย
ดว้ยขนาดและพื้นท่ีใชง้านท่ีเหมาะสม  สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกทั้งการเอ้ือม 
การจบัตอ้ง โดยปราศจากเง่ือนไขของขอ้จ ากดัทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว 
อุปกรณ์หรือการออกแบบในจุดท่ีส าคญัตอ้งสามารถมองเห็นชดัเจน
ไม่วา่จะมองขณะยนื หรือนัง่ในรถลอ้เล่ือน และจดัเตรียมพื้นท่ีใชง้านท่ีเหมาะสมกบัการเขา้ถึง
และใชส้อย  โดยค านึงถึงบุคคลทัว่ไป และบุคคลท่ีตอ้งมีผูดู้แล 
หรือมีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ(เช่นรถลอ้เล่ือน  ไมเ้ทา้  ฯลฯ)

ทีม่า : หน่วยวจัิย สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอายแุละคนพกิาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ



การป้องกัน

การส่งเสริมสุขภาพการบ าบัด/ฟ้ืนฟู

ที่มา :ชมุเขต แสวงเจริญ,.(2549). แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ สูงอายุของ
สถานบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ภมิูสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

แนวคดิในการออกแบบ
ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ 



การออกแบบเพื่อความปลอดภัยส าหรับอาคาร

ภยั

ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน

ควบคมุไมไ่ด้ ควบคมุได้

พายุ

แผน่ดินไหว

น า้ทว่ม

ซนึามิ

ดินถลม่ ฯลฯ

อบุตัิภยั Accident

โรคทางชีวเคมี
Biochemical

ท่ีมา : ช่อเพชร พานระลึก. การยับย้ังภัยในอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือตอนล่าง กรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ 

กลุ่มคนท่ีควร
ค านึงถึง



การยับยั้งและลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยในอาคารสามารถควบคุมได้
จากการออกแบบอาคาร  โดยเตรียมพื้นที่ใช้งาน ใช้ขนาด และมิติ
องค์ประกอบอาคารให้เข้ากับสัดส่วนมนุษย์ ตลอดจนเลือกใช้วัสดุ
ประกอบอาคาร ที่ปลอดภัยที่สุด ทฤษฎี โดมิโน

ภยัท่ีเกิดจาก
อบุตัิภยั 

Accident

ภยัท่ีเกิดจาก
ชีวเคมีในอาคาร
Biochemical

ภยัใน
อาคาร

การออกแบบเพื่อความปลอดภัยส าหรับอาคาร

ที่มา : ช่อเพชร พานระลึก. การยับยั้งภัยในอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือตอนล่าง กรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการออกแบบ 



นโยบาย-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2556

• กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548

• มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

• กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555



1. หน่วยงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี
19 พฤษภาคม 2552
ได้แก่ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอ / ส านกังานเขต / ท่ีท าการ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (องค์การบริหารสว่นจงัหวดั/สว่น
ต าบล/ส านกังานเทศบาลนคร / เมือง / ต าบล และเมือง
พทัยา) สถาบนัการศกึษาและสถานีต ารวจ

สิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน 5
ประการ คือ

1. ท่ีจอดรถ
2. ทางลาด
3. ป้ายและสญัลกัษณ์
4. บริการข้อมลู
5. ห้องน า้

2. หน่วยบริการเพื่อการท่องเที่ยว / บันเทงิ

3. ที่พกัอาศัยรวม

4. อาคารหรือสถานที่อื่นๆ

5. โรงพยาบาล จดัท าสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
อาคาร ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ตาม
กฎกระทรวง  พ.ศ. 2548

อาคาร 5 ประเภท

17



กฎกระทรวงฯ

18

กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความ

สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548

กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่ง

อ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานท่ี หรือ

บริการสาธารณะอื่น เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

9 หมวด 23 รายการ

ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก, ทางลาด, ลิฟต์, ที่จอดรถ, ห้องสว้ม, พื้นผิวตา่งสมัผสั, ประตู

บันได, ทางเข้าอาคาร ทางเดิน

ระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่าง

อาคาร, โรงมหรสพ หอประชุม และ

โรงแรม

ท่ีนั่งส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ

,บันไดเลื่อน, ทางลาดเลื่อน, ราวกันตก, ถังขยะแบบยก

เคลื่อนท่ีได้, สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ส าหรับคน

พิการโทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพิการจุดบริการน้ าดื่ม

ส าหรับคนพิการตู้บริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ

สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรับ

คนพิการทางสัญจรตู้ไปรษณีย์พ้ืนที่ส าหรับหนีภัยของคน

พิการการประกาศเตือนภัยการประกาศข้อมูล) เจ้าหน้าท่ี

ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ

ของคนพิการแต่ละประเภท



กฎกระทรวง ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

1. ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก
2. ทางลาดและลิฟต์
3. บันได
4. ที่จอดรถ
5. ทางเข้าสู่อาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคาร และทางเดินนอกอาคาร
6.ประตู

7.ห้องส้วม

8.พื้นผิวต่างสัมผัส

9. โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม



1.ทางลาด

4.ห้องน้ า

2.ที่จอดรถ

3.ป้ายและสัญลักษณ์

5.บริการข้อมูลข่าวสาร

สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 5 ประการ ตามมติคณะรัฐมนตรี



ที่จอดรถ

• มีพืน้ผิวเรียบ มีระดบัเสมอกนั
• ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ มีความกว้าง x ความยาว ไม่น้อยกวา่ 2.4 x 6.0 เมตร
• มีที่ว่างด้านข้างรถ 1.0 - 1.4 เมตร

21



• มีสญัลกัษณ์รูปคนพิการท่ีพืน้ ขนาด 90 x 90 ซม.
• มีป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการขนาดไม่น้อยกวา่ 30x30 ซม. ติดตัง้สูงจากพืน้ 2.0 ม.
• จดัให้ท่ีจอดรถใกล้ทางเข้า-ออกอาคารให้มากท่ีสดุ

22



สัดส่วน จ านวนที่จอดรถส าหรับคนพิการ

สดัสว่น 10-50 มี 1 คนั, 
51-100 มี 2 คนั,
101 คนัขึน้ไป มี 2 คนั 
เพิ่ม 1 คนัทกุๆ 100 คนั
(เกิน 50 คนัปัดเป็น 100 คนั)

แนะน า - 1-50 ควรมี 1 คนั

แนะน า - พืน้ท่ีวา่งข้างท่ีจอดรถ
สามารถใช้ร่วมกนัได้

23



24

ตัวอย่างการคดิสัดส่วน

101 คัน ควรมีอย่างน้อย

102 คัน ควรมีอย่างน้อย

200 คัน ควรมีอย่างน้อย

151 คัน ควรมีอย่างน้อย

280 คัน ควรมีอย่างน้อย

300 คัน ควรมีอย่างน้อย

2 คัน

2 คัน

3 คัน

3 คัน

4 คัน

4 คัน

4 คัน350 คัน ควรมีอย่างน้อย

351 คัน ควรมีอย่างน้อย 5 คัน



ตัวอย่างที่จอดรถที่ดี

บ้านคามลิเลี่ยนเพ่ือคนพิการ
240

600

100-140

200

ป้ายที่จอดรถ

แสงสว่าง

สยามนิรมติ

ศนูย์ ๓ วยั สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
บางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ

25

เทศบาลต าบลค าชะอี

ห้างเทสโก้โลตัส (สาขาขอนแก่น)



ตัวอย่างที่จอดรถที่ผิด

สยามนิรมติ
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หนว่ยวิจยั สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัผู้สงูอายแุละคนพิการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
27

สรุปองค์ประกอบสว่นที่จอดรถ

1. ที่จอดรถ (ขนาด รูปแบบ)

4.ป้าย

3. สัญลักษณ์ที่พื้น

2. พื้นที่ว่าง



• ความลาดชนัไมเ่กิน 1 : 12

และมีความยาวช่วงละไม่เกิน  6 เมตร  (4.76 องศา)

ทางลาด

• ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน  6.0 เมตร 
ต้องจดัให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

• ในกรณีท่ีทางลาดยาวไมเ่กิน  6.0 เมตร ควรกว้าง ≥ 90 ซม.
• ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน  6.0 เมตร ควรกว้าง ≥ 1.5 ม.

1:12
12

1

ก่อสร้างให้มีความคงทน แข็งแรงและสมบรูณ์ สามารถรับน า้หนักได้อย่างน้อย 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 28



ราวจับ

• ทางลาดยาวตัง้แต ่2.5 เมตรขึน้ไป 

ต้องมีราวจับทัง้ 2 ข้าง

• ติดตัง้ห่างจากผนัง 5 ซม. สงูจากจดุยึด 12 ซม.

• ปลายราวจบัยื่นจากจุดสิน้สุด 30 ซม.

• สงูจากพืน้ทางลาด 80-90 ซม.

29



ตัวอย่างทางลาดที่ดี

อบต. บ้านใหม่

>150

<600

จฬุาฯ

APCD

30



ตัวอย่างทางลาดที่ผิด
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สรุปองค์ประกอบส่วนทางลาด

1. ทางลาด (ความชัน)

4.พื้นผิวต่างสัมผัส

3. ป้าย

2. ราวจับ (ขนาด ความสูง ยื่นจากจุดสิ้นสุด)

5.ขอบทางลาด



ป้ายสัญลักษณ์

• มีสัญลักษณ์รูปคนพิการ
• มีเคร่ืองหมายแสดงทางไปสูส่ิง่อ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการ 
• ป้ายต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ใน

ต าแหน่งท่ีไมท่ าให้สบัสน 
• มีสญัลกัษณ์หรือตวัอกัษรแสดงประเภทของสิง่

อ านวยความสะดวก 
• ป้าย-สญัลกัษณ์ทัง้หมดเป็นพืน้ขาว ตวัหนงัสือ 

สญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมาย เป็นสีน า้เงนิ หรือ
พืน้ป้ายเป็นสีน า้เงิน โดยตวัอกัษรเป็นสีขาว 

• จดัให้มีแสงส่องสว่างเป็นพเิศษ ทัง้กลางวนั
และกลางคืน 

33



ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ที่ดี

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวงมหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง

ศนูย์ฝึกอาชีพคนพิการ

34



35

ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ที่ผิด



หนว่ยวิจยั สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัผู้สงูอายแุละคนพิการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
36

สรุปองค์ประกอบส่วนป้าย

1. ป้าย (รูปแบบ สี อักษร /สัญลักษณ)์

4.ป้ายภายนอก

3. ป้ายภายใน

2. ป้ายข้อมูล

5.การมองเห็น ได้ง่าย แสงสว่างเพียงพอ



บริการข้อมูล

มีเคาน์เตอร์ติดต่อท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงได้ 
พืน้ที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการ
สามารถเข้าประชิดได้โดยไมมี่สิง่กีดขวาง

• มีความสงูสทุธิไม่เกิน 80 ซม. 
• มีพืน้ที่ว่างใต้โต๊ะหรือเคาน์เตอร์เพียงพอ
ส าหรับรถเข็นคนพิการเข้าไปได้โดยมีความสงู
จากพืน้ 70-75 ซม. 
• มีความกว้างสทุธิไมน้่อยกว่า 40 ซม.
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บริการข้อมูล

มีคู่มือ เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่แก่คนพิการและ
มีอักษรเบรลล์

มีล่ามภาษามืออยู่ประจ าเคาน์เตอร์

มีป้ายอักษรอิเล็กทรอนิกส์ (อักษรวิ่ง) 
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ตวัอย่างบริการข้อมูลที่ดี

โรงแรมแมน่ า้ รามาดาฯ โรงพยาบาลสกลนคร
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ตวัอย่างบริการข้อมูลที่ผิด
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ห้องน า้ ห้องส้วม

• มีพืน้ท่ีว่างภายในห้องส้วมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกวา่ 1.50 เมตร

• ประตเูป็นแบบบานเปิดออกสูภ่ายนอก โดยต้อง
เปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบ
บานเล่ือน
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ห้องส้วม
• ส้วมน่ังราบสงู 45-50 ซม. 
• ด้านหนึง่ชิดผนังโดยจากกึ่งกลางโถถึงผนงั 45-50 ซม. 

42



ห้องส้วม

• ราวจับในแนวนอน 
- สงูจากพืน้ 65-70 ซม. 
- และให้ยื่นล า้ออกมาจากด้านหน้าโถส้วม 25-30 ซม.

• ราวจับในแนวดิ่ง
- ต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วม
- มีความยาววดัจากปลายของราวจบัในแนวนอนขึน้ไปอย่าง
น้อย 60 ซม.

• ราวจับตดิผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ 
- เมื่อกางออกให้มีระบบลอ็กที่คนพิการสามารถปลดลอ็กได้
ง่าย 
- มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไมน้่อยกว่า 15-20 ซม. 
- มีความยาวไมน้่อยกว่า 55 ซม.

สนามบินสวุรรณภมิู

45-50

70

60

70

45-50
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ประตู

• บานเลื่อนให้มีมือจบัสงู 0.8-1.0 ม. บานเปิดมือจบัสงู 80-90 ซม. ยาวไปตามความกว้างประตู

• ประตคูวรเป็นบานทบึ

44



อ่างล้างมือ

• ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนงัไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่าง เพ่ือให้เก้าอีล้้อ
สามารถสอดเข้าไปได้ 

• ขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไมน้่อยกว่า 45 ซม. และต้องอยู่ในต าแหน่งท่ีคน
พิการเข้าประชิดได้โดยไมม่ีสิง่กีดขวาง

• มีความสูงจากพืน้ถึงขอบบนของอา่งไมน้่อยกว่า 75-80 ซม. 
• มีราวจับในแนวนอนแบบพบัเก็บได้ในแนวดิ่งทัง้สองข้างของอ่าง
• ก๊อกน า้เป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมนุหรือระบบอตัโนมตัิ

สนามบินสวุรรณภมูิ

75-80
>60

>45
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ก๊อกน า้

ถ้ามีระบบน า้ร้อน ควรปรับเป็นระบบน า้อุ่นหัวเดียวผสม เพ่ือป้องกนัน า้ร้อนลวก  

ก๊อกน า้และอปุกรณ์ควรเป็นชนิดก้านโยก  
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ที่ปัสสาวะชาย

• ในกรณีท่ีเป็นห้องส้วมส าหรับผู้ชายที่ให้มีท่ีถ่ายปัสสาวะท่ีมีระดบัเสมอพืน้อย่างน้อย 1 ท่ี 

• มีราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบนของท่ีถ่ายปัสสาวะยาว 50-60 ซม. 

• มีความสูงจากพืน้ 1.2-1.3 ม. 

• มีราวจบัด้านข้างของท่ีถ่ายปัสสาวะทัง้สองข้าง มีความสงูจากพืน้ 0.8-1.0 ม. ซึง่ย่ืนออกมาจากผนงัไมน้่อย
กว่า 55-60 ซม.
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ตัวอย่างห้องส้วมที่ดี
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ตัวอย่างห้องส้วมที่ดี

ศนูย์พระมหาไถ่

450-500

สยามนิรมิต
ศาลากลางจงัหวดัล าปาง

49



ตัวอย่างห้องส้วมที่ผิด
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ตัวอย่างห้องส้วมที่ผิด
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สรุปองค์ประกอบส่วนหอ้งน้ า

1. ห้องน้ า (พื้นที่ว่าง)

4.โถนัง่ราบ

3. อ่างล้างหนา้ + ก๊อกน้ า+ กระจก

2. ประตู

5.โถปสัสาวะชาย

6.ราวจบั

7.สัญลกัษณ์

8.สัญญาณ (แสง เสียง)



กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ
ในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555

ข้อ 1



ข้อ 1



ข้อ 5



ข้อ 5



ข้อ 5



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 

ที่นั่งในโรงมหรสพ/หอประชุม ที่นั่งส าหรับคนพิการ/พื้นที่
ส าหรับจอดรถคนพิการ

51-300 ที่นั่ง
4 ที่นั่ง

26-50 ที่นั่ง
2 ที่นั่ง

4-25 ที่นั่ง
1 ที่นั่ง

301-500 ที่นั่ง 6 ที่
นั่ง> 500  ที่นั่ง 6 ที่นั่ง+1ที่นั่ง ต่อทุกๆ 100 ที่นั่ง



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฎกระทรวง ฯ 
ข้อเสนอแนะ ( การจดัอบรมด้านจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกคนพิการ ในครัง้ต่อไป หรือ ความเหน็อ่ืน )



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฯ 



The END
Thank You
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