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จากจํานวนผูพิการและผูสูงอายุที่มีมากขึ้น เมื่อรวมกับ
ประชากรเดก็ สตรมีคีรรภ หรอืผูทพุพลภาพอืน่ๆ แลวพบวาในอนาคต
ประชากรเหลานี ้จะมสีดัสวนรวมแลวมากกวาคนทัว่ไป การขบัเคลือ่น
เรือ่งสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมกบัผูพกิารและผูสงูอาย ุจงึเปนประเดน็
ทีท่ัว่โลกกาํลงัรณรงคกนัอยางแพรหลาย

สาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยวิจัย
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุและผูพิการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ได เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทํา
“คูมอืการออกแบบสภาพแวดลอมสาํหรบัคนพกิาร และคนทกุวยั”
ขึ้น เพื่อเผยแพรแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ให
หนวยงานตางๆ และประชาชนทัว่ไป สามารถอานและทาํ ความเขาใจอยาง
งายๆ  โดยอาศยัการรวบรวมขอมลูแนวทางการออกแบบดงักลาวจาก
หลายแหลง เชน ADA ของสหรัฐอเมริกา Accessibility for the
Disabled ของ UN Architectural Services Department
ของฮองกง Building Construction Authority ของสงิคโปร Code
of Practice on Access and Mobility ของลเิวอรพลู องักฤษ และ
Barrier Free Design Guideline ของญีปุ่น เปนตน ทางคณะผูจดัทาํ
หวงัเปนอยางยิง่วาผูทีไ่ดอานคูมอืฯ นี ้สามารถนาํความรูทีไ่ดไปปรบัปรงุ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกบัผูพกิาร ผูสงูอาย ุ อนัจะนาํไปสูการสราง
สภาพแวดลอมทีเ่ปนมติรกบัคนทกุวยั ทกุกลุม ซึง่อาจจะมบีางประเดน็
ทีไ่มเหมาะสมกบัคนไทย ทางคณะผูจดัทาํยนิดรีบัคาํแนะนาํจากผูทีไ่ดอาน
คูมอืฯ นีท้กุทาน เพือ่ทาํการปรบัปรงุแกไขใหสมบรูณตอไป

แนวคิด : คนพิการ คนชรา สามารถใชชีวิตไดอยางอิสระ มีศักดิ์ศรี ไมเปนภาระกับสังคม

บทนาํ
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สารบญั

บทนาํ
การออกแบบทีท่กุคนสามารถเขาถงึ
และใชประโยชนได (Universal Design)
ขนาดและสดัสวนตางๆ ของรถเกาอีเ้ขน็คนพกิาร
สิง่อาํนวยความสะดวกในอาคาร
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Universal Design
การออกแบบทีท่กุคน

สามารถเขาถงึ
และใชประโยชนได
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ขนาดและสดัสวนตางๆ ของรถเกาอีเ้ขน็คนพกิาร**
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สิง่อาํนวยความสะดวกในอาคาร*
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1. ปาย

ตวัอยางปายแสดงทางไปสูสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร

ตวัอยางสญัลกัษณแสดงประเภทสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร
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2. ทางลาด*
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มคีวามลาดชนัไมต่าํกวา 1 : 12

ไมนอยกวา 900 มม.

ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้น
ใหยกขอบสูงจากพื้นผิว
ของทางลาดไมนอยกวา 150 มม.
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แสดงลกัษณะทางลาด 90 องศา**

แสดงลกัษณะทางลาดแบบตรง
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แสดงลกัษณะทางลาด 180 องศา**
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ทางลาดขอบถนน**
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ราวจบั*

ตวัอยางราวจบัสาํหรบัผูพกิาร

ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด
ไมนอยกวา 150 มม.

150 มม.
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ตวัอยางลกัษณะทัว่ไปของราวจบั

ไมนอยกวา
40-50 มม.
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3. บนัได*
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ตวัอยางบนัไดสาํหรบัผูพกิาร

800-900 มม.

15-20 มม.
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ทีว่างใตบนัไดและทางลาด**
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ตวัอยางลฟิตสาํหรบัผูพกิาร
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4. ทีจ่อดรถ*
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5. ทางเขาอาคาร ทางเดนิระหวางอาคาร
   ทางเชือ่มระหวางอาคาร*
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ทางเดนิ**
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ตวัอยางทอระบายน้าํ หรอืรางระบายน้าํ
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6. ประต*ู
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ไมนอยกวา
900 มม.

ไมนอยกวา
900 มม.
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ตวัอยางประตสูาํหรบัผูพกิาร

ไมนอยกวา
900 มม.
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7. หองสวม*
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ตวัอยางหองน้าํสาํหรบัผูพกิาร

สญัลกัษณ
 
  
  
 
 
 
 
 ⌫
      

    
    
 
 


  

 ⌫⌫
 ⌫



29 

ตวัอยางหองอาบน้าํสาํหรบัผูพกิาร
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ตวัอยางหองอาบน้าํสาํหรบัผูพกิาร
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ตวัอยางราวปรบัมมุสาํหรบัผูพกิาร
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อางลางมอื

ตวัอยางอางลางมอืสาํหรบัผูพกิาร
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ตวัอยางโถปสสาวะสาํหรบัผูพกิาร
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8. พืน้ผวิตางสมัผสั*
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9. โรงมหรสพ หอประชมุ*
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หองพกัในโรงแรม*
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ระดบัโตะ - เคาเตอรตดิตอ
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รายการอางองิ
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