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การปรับที่อยู่อาศัยส าหรับคนพกิารตามแนวคดิ  
การออกแบบเพ่ือทุกคน(Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ 
ผู้ชว่ยอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หัวหน้าหน่วยวิจยัและออกแบบเพ ือ่คนทัง้มวล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ประจ  าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประเด็นท่ี 1 หลักการออกแบบเพื่ อทุกคน (Universal Design) 
 

ประเด็นท่ี 2 การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกในบ้านส าหรับคนพิการ 
 

ร่วมพูดคุย 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ประเด็นแลกเปล่ียน 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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ประเด็นที่ 1  

“หลักการออกแบบเพื่อทกุคน"  

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

 

ใครคือ ทุก “คน” ? 

4 เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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5 เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ท าความรู้จัก 

ความแตกต่างหลากหลาย  

“คน” 
6 เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  

เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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พ.ศ.2543 
9.50 % 

ของประชากรทัง้หมด 

จ านวนผู้ สูงอายุในประเทศไทย 

พ.ศ.2553 
13.20 % 

ของประชากรทัง้หมด 

พ.ศ.2557 
14.90 % 

ของประชากรทัง้หมด 

จ านวนคนพกิารในประเทศไทย 

1,871,860 คน 
2.9 %ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ 

ส านักงานสถิตแิห่งชาต,ิ2550 

ล าดับท่ี 1. ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ล 
าดับท่ี 2. ทางการได้ยิน /สื่อความหมาย ล 
าดับท่ี 3. ทางการเห็น ล าดับท่ี 4. ทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม ล าดับท่ี 5. ทางสติปัญญา ล 
าดับท่ี 6. ออทิสติก ล าดับท่ี 7. ทางการเรียนรู้ 
จ านวน 818 ,372 คน (ร้อยละ 48.60) จ 
านวน 284,429 คน (ร้อยละ 17.09) จ านวน 
185,046 คน (ร้อยละ 10.93 ) จ านวน 
115,065 คน (ร้อยละ 6.85 ) จ านวน 
123,755 คน (ร้อยละ 6.98 ) จ านวน 7,172 
คน (ร้อยละ 0.44) จ านวน 6 ,188 คน (ร้อย
ละ 0.38) 

818372, 53% 

284429, 19% 

185046, 12% 

123755, 8% 

115065, 8% 7172, 0% 6188, 0% การเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย  

ทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย  

ทางการเห็น 

ทางสติปัญญา 

จิตใจหรือพฤติกรรม 

ออทิสติก  

การเรียนรู้  

กรมสง่เสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ,2558 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

8 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

ท าความเข้าใจความต้องการเฉพาะกลุ่ม 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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  ประเภทความพิการ 

1. ความพิการทางการเห็น 
2. ความพิการทางการได้ยนิหรือสื่อความหมาย 
3. ความพิการทางการเคลือ่นไหวหรือทางร่างกาย 
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
5. ความพิการทางสติปัญญา 
6. ความพิการทางการเรียนรู้  
7. ความพิการทางออทิสติก 

ที่มา : ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่ือง ประเภทและหลกัเกณฑ์ความพกิาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

9 

ท าความเข้าใจความต้องการเฉพาะกลุ่ม 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

2573 2553 2563 2543 

1:7 1:5.7 1:3.7 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย 

ท่ีมาข้อมูล :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 22/7/2558 

ท่ีมาภาพดัดแปลงจาก : BBC NEWS. How to fund Japan's ageing society, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7101663.stm   เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 22/7/2558 

1:2.4 
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อะไรคือ       

“ทางเลือก” 
และ                   

“โอกาส” 
ของพวกเขาเหล่านั้น 

ในการใช้ชีวิตในสังคม 

11 

ท าความเข้าใจความต้องการเฉพาะกลุ่ม 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ชมุเขต,2552 

ชมุเขต,2552 

ชมุเขต,2552 

ไม่ได้รับความเสมอภาคในการด ารงชีวิตและการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  

•เกิดอุบัติเหตุ 
•เกิดความไม่ม่ันใจในการด ารงชีวิต 
•ไม่กล้าออกมานอก 
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13 

ท่ีมาภาพ: http://bui ldaberg.com /universal .htm l (ซ้าย) 
               http://www.bui lddirect.com /blog/trends-in-universal -design-for-hom es/(ขวา) 

เราจะสร้าง“ทางเลอืก”และ “โอกาส” 
ของทุกคนในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างไร ? 

ท าความเข้าใจความต้องการเฉพาะกลุ่ม 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

จงท าลายอุปสรรคทัง้หลายให้หมดไป 

BREAKING THROUGH BARRIERS 

14 
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ควรส่งเสริมให้คนกลุ่มดังกล่าวและคนทุกคนสามารถ 
 

ด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ 
ปลอดภัย 

ลดช่องว่างทางสังคม 
เพ่ิมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียม 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ท าได้....เมื่อเข้าใจแนวคิด... 

การออกแบบเพื่อทกุคน 
UNIVERSAL DESIGN 

ท าความเข้าใจความต้องการเฉพาะกลุ่ม 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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 Accessible Design 
(การออกแบบเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ 

        Adaptable Design 
      (การออกแบบท่ีสามารถปรบัเปล่ียนได้) 

       Barrier free Design 
         (การออกแบบท่ีไม่มีอปุสรรคกีดขวาง ) 

Inclusive Design / Assisted technology 
(การออกแบบท่ีครอบคลมุคนทกุกล ุ่ม/ การออกแบบเพ่ือช่วยเหลือ) 

การออกแบบเพ ือ่คนทุกกลุม่ 

การออกแบบเพื่อทุกคน 

การออกแบบที่เป็นธรรม 

การออกแบบที่เป็นสากล 

การออกแบบอารยสถาปัตย์ 

17 

หลักการออกแบบเพื่อทุกคน 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การออกแบบสถาปัตยาทร 

        
  Universal Design 

การออกแบบเพ ือ่คนทัง้มวล 

   

 Universal Design is an approach to the design of all products 
and environments to be as usable as possible by as many 

people as possible regardless of age, ability or situation .  

ที่มา : Universal Design Education at the College of Design, NC State University  

18 

หลักการออกแบบเพื่อทุกคน 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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 การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)  

เป็นแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจน
ส่ิงของเคร่ืองใช้ โดยมีหลักในการออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย 
ปลอดภยั ครอบคลุมส าหรบัทุกคน และ ต้องไม่มีการดดัแปลงพิเศษหรือ

เฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

เรียบเรียงจาก : Universal Design Education at the College of Design, NC State University  

19 

นิยาม 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

1. มีความเสมอภาค (Equitable Use) 
2. มีความยืดหยุ่น (Flexibility in Use) 
3. เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย (Simple and Intuitive Use) 
4. เป็นข้อมูลท่ีชัดเจน (Perceptible Information) 
5. ทนทานต่อการใช้งานท่ีผิดพลาดและเกิดอันตราย (Tolerance for error) 
6. มีความสะดวก และทุ่นแรงกายในการออกก าลัง (Low Physical Effort)  
7. ขนาด สถานท่ีท่ีเหมาะสม (Size and Space for approach and use) 

ที่มา : Center for Universal Design at the College of Design, NC State University:1997  

20 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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1. มีความเสมอภาค (Equitable Use) 

การออกแบบสามารถสร้างความเท่าเทียมกันในการใช้สอยของผู้ใช้ที่ต่างวัย ต่างความสามารถ  โดย
ค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัย หลกีเลีย่งการแบ่งแยกผู้ใช้สอย  และงานออกแบบที่ดึงดูด น่าสนใจจาก

ประชาชนทั่วไป 

21 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ชมุเขต,2554 ชมุเขต,2553 

1. มีความเสมอภาค (Equitable Use) 

22 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 



5/25/2016 

12 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ชมุเขต,2556 

ชมุเขต,2556 ชมุเขต,2556 

ชมุเขต,2556 

2. มีความยืดหยุ่น (Flexibility in Use) 

รองรับการใช้สอยจากผู้ใช้ที่หลากหลาย โดยอาจมีหลายทางเลอืกที่สามารถใช้งานได้สะดวกทัง้การใช้งาน
มือขวาหรือมือซ้ายก็ได้  อ านวยความสะดวกที่ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานเมื่อต้องการความถกูต้องแม่นย า

มากขึน้และสามารถปรับเปลีย่นการใช้งานตามการเคลือ่นไหวของผู้ใช้ได้  

24 

https://www.facebook.com /PERUACCESIBLE?fref=photo 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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25 

2. มีความยืดหยุ่น (Flexibility in Use) 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

3. เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย (Simple and Intuitive Use) 

การออกแบบควรง่ายต่อการเข้าใจ โดย
ไม่ค านึงถึงประสบการณ์ ความรู้ ภาษา หรือ
ระดับความช านาญของผู้ ใช้  ฉะนัน้การ
ออกแบบต้องเรียบง่าย ผู้ ใช้งานสามารถใช้
งานได้โดยง่าย จากสามัญส านึกมีข้อแนะน า
การใช้ที่ส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงการรู้ หรือไม่ รู้
หนังสอื  หรือความหลากหลายทางภาษา  
และผู้ใช้งานสามารถประเมินผลการใช้งาน 
หรือค าแนะน าถึงการใช้งาน หลงัจากใช้งาน
ออกแบบนัน้แล้ว   

26 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ชมุเขต,2554 
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27 

3. เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย (Simple and Intuitive Use) 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

4. เป็นข้อมูลท่ีชัดเจน(Perceptible Information) 

งานออกแบบสามารถสื่อสารข้อมูลที่
จ าเป็นกับผู้ใช้งานได้โดยปราศจากข้อจ า กัด
ของผู้มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส  
งานออกแบบควรมีปา้ยบอกเป็นสัญลักษณ์  
การใช้พืน้ผวิต่างสมัผสั หรือสีสันที่ตัด กันกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ  และการแนะน าการ
ใช้งานหลากหลายสือ่(เช่น มีทั ง้สัญลักษณ์ ,
อักษรเบรลล,์สญัญาณเสยีงประกอบกัน) 

28 

ชมุเขต,2551 

ชมุเขต,2555 

ชมุเขต,2555 
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5. ทนทานต่อการใช้งานท่ีผิดพลาดและเกิดอันตราย  
 (Tolerance for error) 

การออกแบบค วรลด อันต ราย  หรื อ
อุบัติเหตุต่างๆอันอาจจะเกิดขึน้ได้โดยไม่ตั ง้ใจ 
โดยมีการออกแบบการเตือนอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึน้ไว้ เช่น มีพืน้ผิวต่า งสัมผัสแบบเตือน
อันตราย(Warning  Block)ไว้ก่อนถึงทางลาด 
หรือการออกแบบที่เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัยไว้(เช่นราวจับในที่ต่างๆ)  และ
การออกแบบที่ปอ้งกันการเข้าถึงในส่วนที่ เป็น
อันตราย 

29 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

6. มีความสะดวก และทุ่นแรงกายในการออกก าลัง  
    (Low Physical Effort)  

การออกแบบที่มีความสะดวกต่อการใช้งานง่ายด้วยท่าทางปรกติ  โดยใช้ก าลงัตามปรกติ ไม่ต้องออกแรง
มาก  หรือต้องพยายามใช้งานหลายครัง้ 

30 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ชมุเขต,2555 
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7.ขนาด สถานท่ีท่ีเหมาะสม (Size and Space for approach and use) 

ขนาดและพืน้ที่ใช้งานที่เหมาะสม  สามารถใช้งานได้อยา่งสะดวกทัง้การเอือ้ม การ จับ โดยปราศจาก
เงื่อนไขของข้อจ ากัดทางร่างกาย หรือการเคลือ่นไหว อุปกรณ์หรือการออกแบบในจุดที่ส าคัญต้องสามารถ
มองเห็นชัดเจนไม่ว่าจะมองขณะยนื หรือนั่งในรถล้อเลือ่น และจัดเตรียมพืน้ที่ใช้งานที่เหมาะสมกับการเข้าถึง
และใช้สอย  ค านึงถึงบุคคลทั่วไป บุคคลที่ต้องมีผู้ดูแล หรือมีอุปกรณ์ช่วยเหลอื เช่น รถล้อเลือ่น  ไม้เท้า  ฯลฯ) 

31 

หลัก 7 ประการของการออกแบบทุกคน (Universal Design) 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ชมุเขต,2555 ชมุเขต,2555 ชมุเขต,2555 

ความหลากหลายในสังคม 
 

 

34 เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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35 เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

36 

ชมุเขต,2557 

ชมุเขต,2557 ชมุเขต,2557 ชมุเขต,2557 ชมุเขต,2557 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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ประเด็นที่ 2 

ที่มาและพัฒนาการกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

กฎกระทรวง มท. 2548 

กฎกระทรวง พม. 2555 กฎกระทรวง พม. 2542 ระเบียบ พม.2544 พรบ .คนพิการ 2550 

พรบ.อาคาร 2522 

พรบ.คนพิการ2534 

มติ ครม. 19/05/2552 

กฎกระทรวง ศธ 2550 พรบ .ศึกษาคนพิการ 
2551 

พรบ.ผ ู้สงูอาย ุ2546 

พรบ .ศึกษา 2542 

กฎกระทรวง คค. 2556 

กฎกระทรวง ICT. 2554 

ประกาศกรมการ
ท่องเท่ียว 30 04 2556 

มาตรา ๓๐  
บคุคลย่อมเส มอ กั นใ นก ฎหมาย
แ ล ะ ไ ด้รั บความค ุ้ มคร อ งตา ม
กฎหมาย เ ท ่าเ ทีย มกั นช าย แ ล ะ
หญิงมีสทิธิเทา่เทียมกั นก าร เ ลื อ ก
ปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธ ร ร มต ่อ บุคคล
เพราะเหตแุหง่ความแ ตก ต ่าง ใ น
เร่ืองถิ่นกําเนดิ เชือ้ชาตภิาษา เ พ ศ 
อายุความพิการสภาพทางกาย หรื อ
สขุภาพ สถานะขอ งบุคคล ฐ านะ
ทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเ ช่ื อ
ทางศาสนา การศกึษาอ บร ม หรื อ
ความคดิเหน็ทางการเมืองอันไ ม ่ขั ด
ตอ่บทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมน ูญ  จ ะ
กระทํามไิด้ 

มาตรา ๕๓  
กําหนดให้บคุคลซึ่ ง มีอ ายุ เ กิ นหก
ส ิบปีบริ บ ู ร ณ์ แ ล ะ ไ ม ่มีร าย ไ ด้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสทิธิไ ด้ รั บ
สวสัดกิารส ิง่อํานวย ความส ะ ดวก
อันเป็สาธารณะอ ย่ างส มศ ัก ด ิ์ศ รี
และความช่วย เ หลื อ ท่ี เ หมาะ ส ม
จากรัฐ ประกาศการนิคมฯ  

20 11 2556 

1. ทางลาด 
2.ห้องน า้ 
3. ท่ีจอดรถ 
4. ป้าย/สญัลกัษณ์ 
5. บริการข้อมลู 

กฎหมายที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม 
พรบ .จ้างงาน 
พรบ .จดัสรรท่ีดิน 
กฎกระทรวง 58 ใหม่ 
กม.เก่ียวกบัโทรคมนาคมในมมุ content 
พรบ .ความปลอดภัย 
พรบ .ควบคมุอาคาร 
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ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวก ท่ีเหมาะกั บคนพิก าร 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  40 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี ้
 

“สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา”  
หมายความวา่ ส่วนของอาคารท ีส่ร้างขึน้และอุปกรณอ์ันเป็นส่วนประกอบของอาคารท ีต่ิดหรือตัง้อยู่ภายในและภายนอกอาคาร                      

เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้อาคารส าหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา 
 

“ลิฟต”์  
หมายความวา่ อุปกรณท์ ีใ่ช้ส าหรับน าคนขึน้ลงระหวา่งพืน้ของอาคารท ีต่่างระดับกันแต่ไมใ่ช่บนัไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 

 
“พืน้ผิวต่างสัมผัส”  

หมายความวา่ พืน้ผิวท ีม่ผีิวสัมผัสและสีซึ่งมคีวามแตกต่างไปจากพืน้ผิวและสีในบริเวณข้างเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเหน็สามารถสัมผัส ได้ 
 

“ความกว้างสุทธ”ิ  
หมายความวา่ ความกว้างท ีว่ดัจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงโดยปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง  

กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร  
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2542)อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และมาตรา 8 (1) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) แห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ซ ึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 อันเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บคุคล ซ ึง่มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา48มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย  

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 
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ข้อ ๓ อาคารประเภทและลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ ต้องจัดให้มีส ิง่อ านวยความสะดวกส าหรับผ ู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงนี ้ในบริเวณที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 

 
(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ สถานีอนามัย อาคารที่ท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารของรัฐที่

จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย สถานศกึษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนสง่มวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ 
สถานีรถ ท่าเทียบเรือ ที่มีพืน้ที่สว่นใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

 
(๒) ส านักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศนูยก์ารค้า ห้างสรรพสนิค้าประเภทตา่ง ๆ  ที่มีพืน้ที่สว่นใดของอาคารที่เปิด

ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร  
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 
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   หมวดที่ 1 ป้ายแสดงสิ่ งอ านวยความสะดวก 
    หมวดที่ 2 ทางลาดและลิฟต์ 
    หมวดที่ 3 บนัได 
    หมวดที่ 4 ท ี่จอดรถ 
    หมวดที่ 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
    หมวดที่ 6 ประตู 
    หมวดที่ 7 ห้องส้วม 
    หมวดที่ 8 พืน้ผิวต่างสัมผัส 
    หมวดที่ 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม 
 

กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร  
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวก ท่ีเหมาะกั บคนพิก าร 
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ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวก ท่ีเหมาะกั บคนพิก าร 
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(๑) ที่นั่งส  าหรับคนพกิารหรือพ ืน้ที่ส  าหรับจอดรถเขน็คนพกิาร 
(๒) ทางลาด 
(๓) พ ืน้ผวิต่างสมัผสัส าหรับคนพกิารทางการเห็น  
(๔) บันไดเลือ่นส าหรับคนพกิาร 
(๕) ทางลาดเลือ่นหรือทางเลือ่นในแนวราบ 
(๖) ราวกนัตกหรือผนังกนัตก 
(๗) ถงัขยะแบบยกเคลือ่นที่ได้ 
(๘) สถานที่ติดต่อหรือประชาสมัพนัธ์ส  าหรับคนพกิาร 
(๙) โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพกิาร 
(๑๐) จดุบริการน า้ดื่มส าหรับคนพกิาร 
(๑๑) ตู้ บริการเงนิด่วนส าหรับคนพกิาร 
(๑๒) ประตูส  าหรับคนพกิาร 
(๑๓) ห้องน า้ส  าหรับคนพกิาร 
(๑๔) ลฟิต์ส าหรับคนพกิาร 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่  หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพกิารสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๕ อาคารหรือสถานทีข่องหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดให้มอุีปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึง่อย่างใดดงัต่อไปนี ้

(๑๓) ห้องน า้ส  าหรับคนพกิาร 
(๑๔) ลฟิต์ส าหรับคนพกิาร 
(๑๕) ที่จอดรถส าหรับคนพกิาร 
(๑๖) สญัญาณเสยีงและสญัญาณแสงขอความชว่ยเหลอืส าหรับคนพกิาร 
(๑๗) ป้ายแสดงอปุกรณ์หรือสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 
(๑๘) ทางสญัจรส าหรับคนพกิาร 
(๑๙) ตู้ ไปรษณีย์ส าหรับคนพกิาร 
(๒๐) พ ืน้ที่ส  าหรับหนีภัยของคนพกิาร 
(๒๑) การประกาศเตือนภัยส าหรับคนพกิารทางการเห็น และตัวอกัษรไฟวิ่งหรือสญัญาณไฟเตอืน
ภัยส าหรับคนพกิารทางการได้ยนิหรือสือ่ความหมาย 
(๒๒) การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับคนพกิารทางการเห็น และตวัอกัษรไฟวิ่งหรือป้าย
แสดงความหมายส าหรับคนพกิารทางการได้ยนิหรือสือ่ความหมาย 
(๒๓) เจ้าหน้าที่ซ ึง่ผา่นการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกบัความต้องการของคนพกิารแตล่ะ
ประเภทอยา่งน้อยหนึ่งคนเพ ือ่ให้บริการคนพกิาร 

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวก ท่ีเหมาะกั บคนพิก าร 
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ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวก ท่ีเหมาะกั บคนพิก าร 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  46 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพกิารสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ ยานพาหนะดังต่อไปนี ้ให้มีอปุกรณ์ สิง่อ  านวยความสะดวก หรือบริการเพ ือ่ให้คนพกิารสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้  
 

(๑) รถที่ใช้ในการขนสง่ผู้โดยสารประเภทการขนสง่ประจ  าทางและไม่ประจ  าทางตามกฎหมายว่าด้วยการขนสง่ทางบก 

 
(๒) รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการตามกฎหมายวา่ด้วยรถยนต์  

 
(๓) รถไฟตามกฎหมายว่าด้วยการจดัวางการรถไฟและทางหลวง 

 
(๔) รถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

 
(๕) เรือโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน า้ไทย 

 
(๖) อากาศยานขนสง่ตามกฎหมายวา่ด้วยการเดินอากาศ 

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวก ท่ีเหมาะกั บคนพิก าร 
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กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพกิารสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวก ท่ีเหมาะกั บคนพิก าร 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  48 

บัญชท้ีายกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจัดให้มีอปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และ
บริการขนส่ง เพ ือ่ให้คนพกิารสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

1. หน่วยงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2552  
ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด  ที่ว ่าการอ าเภอ / ส านักงานเขต / ที่ท าการ
ขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน (องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด / สว่น
ต าบล / ส านักงานเทศบาลนคร / เมือง / ต าบล และเมือง
พัทยา) สถาบันการศกึษาและสถานีต ารวจ  

     สิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน 5 
ประการ คือ 
                     1.   ทางลาด 
                     2.  ห้องน า้ 
                     3.   ที่จอดรถ 
                     4.   ปา้ยและสญัลกัษณ์ 
                     5.  บริการข้อมูล 

2. หน่วยบริการเพื่อการท่องเที่ยว/บันเทิง 

3. ที่พกัอาศัยรวม 

4. อาคารหรือสถานที่ อ่ืนๆ  

5. โรงพยาบาล จัดท าสิง่อ านวยความสะดวกภายใน
อาคาร ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย  
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวก ท่ีเหมาะกั บคนพิก าร 

9. เร่ือง  การจ้างงานคนพกิารในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารพ.ศ. 2550  

และที่แก้ไขเพ ิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอเสนอ ดังนี ้ 
1. ให้หน่วยงานของรัฐซ ึง่มีผ ู้ปฏิบัติงานตัง้แต่ 100 คนข ึน้ไปรับคนพกิารที่สามารถท างานได้เข้าท างานตามมาตรา 33 หรือให้สัมปทานตามมาตรา  35 แห่ ง
พระราชบัญญัติสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชวีิตคนพกิารพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ ิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ครบตามอตัราสว่นที่กฎหมายก าหนด ภายใน
ปีงบประมาณ 2561  

2. ให้หน่วยงานของรัฐซ ึง่มีผ ู้ปฏิบัติงานตัง้แต่ 100 คนข ึน้ไปรายงานผลการปฏบิตัหิรือน  าเสนอแผนการด  าเนนิงานทุก 1 ปี โดยให้กรมสง่เสริมและพ ัฒนา
คุณภาพชวีิตคนพกิาร พม. เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานเพ ือ่น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง พม. โดยกรมสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชวีิตคนพกิาร  รายงานว่า  
1. สบืเนื่องจากพระราชบัญญัติสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ ิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  ได้ก  าหนดให้หน่วยงานของรัฐรับ
คนพกิารเข้าท างานตามลกัษณะของงานในอตัราสว่นที่เหมาะสมกบัผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยในปี 2556 มีหน่วยงานของรัฐที่มีจ  านวนผู้ปฏิบัติงานตัง้แต่ 
100 คนข ึน้ไปจ  านวน 290 หนว่ยงาน  ปฏิบัตติามกฎหมายดงักลา่วจ  านวน 218 หน่วยงาน โดย จ้างงานคนพกิารตามมาตรา 33 จ  านวน 1,080 คน ให้สมัปทานตาม
มาตรา 35 จ  านวน 376 คน รวมเป็นจ  านวน 1,456 คน จากจ  านวนที่ต้องจ้างคนพกิารตามอตัราสว่นที่กฎหมายก าหนด จ  านวน 10,929 คน คิดเป็นร้อยละ   13.32  
2. 2. พม. ได้ด าเนินการสง่เสริมและสนับสนุนให้หนว่ยงานของรัฐที่มีหน้าทีต้่องปฏบิัติตามที่กฎหมายก าหนดในหลายรูปแบบ ทัง้การมีหนงัสอืแจ้งให้ปฏิบัติและการ
จดัประชมุช ีแ้จงในทุกปี และได้จดัประชมุช ีแ้จงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพกิารในหน่วยงานของรัฐ  และแนวทางการจดัให้สมัปทานตามระเบียบ
คณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชวีิตคนพกิารแหง่ชาติและว่าด้วยหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง ือ่นไขการให้สมัปทานจดัสถานที่จ  าหน่ายสนิค้าหรือบริการจดั
จ้างเหมาชว่งงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพเิศษฝึกงาน หรือจดัให้มอีปุกรณ์หรือสิง่อ  านวยความสะดวกลา่มภาษามือ  หรือให้ความชว่ยเหลอือ ืน่ใดแกค่นพกิาร
หรือผู้ดูแลคนพกิาร   พ.ศ. 2558 ซ ึง่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยมีแนวทางในการจดัให้สมัปทานแทนการจ้างงานคนพกิารได้ถงึ 7 วิ ธี  ดั งนั ้น  
หน่วยงานของรัฐที่มีจ  านวนผู้ปฏิบัตงิานตัง้แต่ 100 คนข ึน้ไปและต้องจ้างงานคนพกิาร เข้าท างานตามกฎหมายจงึสามารถน าแนวทางดังกลา่วไปวางแผนด าเนินการ
ตามกฎหมายภายในปีงบประมาณ   2561 ได้  
 51 
ท่ีมา: http://www.thaigov.go.th 

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวก ท่ีเหมาะกั บคนพิการ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 51 



5/25/2016 

25 

52 

ท่ีมาและพัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 

- กรณีผู้พิการอาจก าหนดต าแหน่งไว้
เป็นการเฉพาะ มิฉะนัน้ จะหลีกเลี่ยง 

- ปี 59 เป็นนโนบาย 

- ให้ด าเนินการเป็นรูปธรรม 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้าน 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

“ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่...ผูกอู่ตามใจผู้นอน” 
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การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้าน 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

บนพืน้ฐานของ 

ความปลอดภัย  
ท่ีสอดคล้องกับ 

ลักษณะร่างกายและพฤติกรรม 
 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้าน 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ปรับใช้ให้เข้ากับ 

บริบทและวัฒนธรรม 
ควบคูก่ับ 

การออกแบบที่สมเหตุสมผล 
และอุปกรณ์ช่วยเฉพาะบคุคล 
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ประเด็นที่ 2 
 

การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก  
ในบ้านส าหรับคนพิการ 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

สะดวก 
ปลอดภัย 
เข้าถึงได้ 
ใช้งานได้ 

เอือ้ต่อการท างาน 
เสริมจุดอ่อน/เพิ่มพลังบวก 

การปรับสภาพแวดล้อมส าหรับคนพิการในสถานประกอบการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับสภาพแวดล้อมส  าหรับคนพิการตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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1. ทางลาด 
2. ห้องน า้ 
3. ที่จอดรถ 
4. ป้ายสัญลักษณ์ 
5. จุดบริการข้อมูล 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

1.ทางลาด 

(RAMP) 

86 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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หากระดับพืน้ภายในอาคาร หรือระดับพืน้ภายในอาคาร 
กับภายนอกอาคาร หรือระดับพืน้ทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน ๒๐  มม.   

ให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่างพืน้ที่ต่างระดับกัน 

87 

เกิน ๒๐ มม. 
ต้องมีทางลาด 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

หากระดับพืน้ภายในอาคาร หรือระดับพืน้ภายในอาคาร 
กับภายนอกอาคาร หรือระดับพืน้ทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน ๒๐  มม.   

ให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่างพืน้ที่ต่างระดับกัน 

88 

เกิน ๒๐ มม. 
ต้องมีทางลาด

๑:๑๒ 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 



5/25/2016 

30 

แต่ถ้ามีความต่างระดบักันไม่เกิน ๒๐  มม.  
ต้องปาดมุมพืน้ส่วนที่ ต่างระดบักันไม่เกิน ๔๕ องศา 

89 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

          ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
 (๑) พืน้ผวิทางลาดต้องเป็นวัสดทุี่ไม่ล ืน่  
 (๒) พืน้ผวิของจุดตอ่เนื่องระหว่างพืน้กับทางลาดต้องเรียบไม่สะดดุ 
 (๓) ความกว้างสทุธิไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มม. ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกันตัง้แต ่๖,๐๐๐ มม. ขึน้ไป 
       ต้องมีความกว้างสทุธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐มม.  
 (๔) มีพืน้ที่หน้าทางลาดเป็นที่ว ่างยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มม.  

 (๕) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน ๑:๑๒ และมีความยาวช่วงละไม่เกิน ๖,๐๐๐  มม. ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 
       ๖,๐๐๐มม. ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐มม. คัน่ระหว่างแตล่ะช่วงของทางลาด 
 (๖) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกัน้ให้ยกขอบสงูจากพืน้ผวิของทางลาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. และมีราวกันตก 

90 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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• ทางลาดไม่ควรมีทางโค้ง และควรมีลักษณะดังนี ้
– ทางลาดตรง 

– ทางลาด 90 องศา 

– ทางลาด 180 องศา 

ทางลาดเข้าสู่อาคาร/ภายในอาคาร : Ramp 

91 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1 

12 

ทางลาดเข้าสู่อาคาร/ภายในอาคาร : Ramp 

92 

1.00 ม. 

12.00 ม. 

0.50 ม. 

6.00 ม. 

0.30 ม. 

3.60 ม. 

1: 12 หรือ 4.76 องศา หรือประมาณ 8.33 เปอร์เซ็นต์  

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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93 

TIPS : ทางลาดควรอยู่ต าแหน่งใกล้กับบนัได 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

94 

(๗) ทางลาดที่มีความยาวตัง้แต ่๒,๕๐๐ มม. ขึน้ไป ต้องมีราวจับทัง้สองด้านโดยมีลกัษณะ ดังต่อไปนี ้
 (ก) ท าด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลืน่ 
 (ข) มีลกัษณะกลม โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า ๓๐ มม. แต่ไม่เกิน ๔๐ มม.  
 (ค) สงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มม. แต่ไม่เกิน ๙๐๐ มม.  
 (ง) ราวจับด้านที่อยูต่ิดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. มีความสงูจากจุดยดึ
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มม. และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ 
 (จ) ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และสว่นที่ยดึติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการใช้ของคนพกิารทางการมองเห็น 
  

94 

ราวจับ : Railings and handrails 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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95 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

 (ฉ) ปลายของราวจับให้ยืน่เลยจากจุดเร่ิมต้นและจุดสิน้สดุของทางลาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม.  

96 

ราวจับ : Railings and handrails 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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97 

ราวจับ : Railings and handrails 

TIPS: ปลายราวจับติดอักษรเบรลล ์ส าหรับคนพกิารทางสายตา  

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

98 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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99 

 (๘) มีป ้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือ
หมายเลขชัน้ของอาคารที่คนพกิารทางการมองเห็นและ
คนชราสามารถทราบความหมายได้ ตัง้อยูบ่ริเวณทาง
ขึน้และทางลงของทางลาดที่ เ ช่ือมระหว่า งชัน้ของ
อาคาร 
 (๙ )  ให้มีสัญลักษณ์ รูปผู้พิการติดไว้ ใน
บริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา 
 
ข้อ ๙ อาคารตามข้อ ๓ ที่มีจ านวนชัน้ตัง้แต่สองชัน้ขึ น้
ไปต้องจัดให้มีลฟิต์หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราใช้ได้ระหว่างชัน้ของอาคาร 

ทางลาด 

ทางลาด 

ชัน้ 1  

ชัน้ 2  

หมวด ๘ 
พืน้ผิวต่างสัมผัส 
• อาคารต้องจัดให้มีพืน้ผวิต่างสมัผสัส าหรับคนพกิารทางการมองเห็นที่ 

– ทางขึน้และทางลงของทางลาดหรือบันได 
– พืน้บริเวณต่างระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 200 มม.  
– ที่พืน้ด้านหน้าและด้านหลงัประตูทางเข้าอาคาร และ  
– ที่พืน้ด้านหน้าของประตูห้องส้วม 
– ทางเข้าลฟิต์ 

• โดยมีขนาดกว้าง 300 มม. และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความ
กว้างของช่องทางเดินของพืน้ต่างระดับทางลาด บันได หรือประตู  และ
ขอบของพืน้ผวิต่างสมัผสัอยูห่่างจากจุดเร่ิมต้นของทางขึ น้ห รือทางลง
ของพืน้ต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไม่น้อยกว่า 300 มม. แต่ไม่
เกิน 350 มม. 

100 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  



5/25/2016 

36 

101 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

102 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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TIPS : เช ือ่มต่อพ ืน้ที่ต่างระดับโดยไมต้่องใช้บันได และไมต้่องมี slope ทีช่ดัเจน 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ท่ีมา : Care Cure Community , Aesthetically pleasing Wheelchair ramps to the front door  สืบค้นจาก http://sci.rutgers.edu/forum/showthread.php?t=152473  วันท่ี 09 09 2556 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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ท่ีมา : Care Cure Community , Aesthetically pleasing Wheelchair ramps to the front door  
สืบค้นจาก http://sci.rutgers.edu/forum/showthread.php?t=152473  วันท่ี 09 09 2556 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ท่ีมา : Care Cure Community , Aesthetically pleasing Wheelchair ramps to the front door  
สืบค้นจาก http://sci.rutgers.edu/forum/showthread.php?t=152473  วันท่ี 09 09 2556 

ท่ีมา : Care Cure Community , Aesthetically pleasing Wheelchair ramps to the front door  
สืบค้นจาก http://sci.rutgers.edu/forum/showthread.php?t=152473  วันท่ี 09 09 2556 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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2.ห้องน า้-ห้องส้วม 

(W.C.) 

107 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

108 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หมวด ๗ ห้องส้วม 
ข้อ ๒๐ อาคารตามข้อ ๓ ที่จัดให้มีห้องส้วมส าหรับบุคคลทั่วไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับผู้พกิารหรือทุพพล
ภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อยา่งน้อย ๑ ห้องในห้องส้วมนัน้หรือจะจัดแยกออกมาอยูใ่นบริเวณเดียวกันกับห้อง
ส้วมส าหรับบุคคลทั่วไปก็ได้ สถานีบริการน า้มันเชือ้เพลงิตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน า้มันเชือ้เพลงิ ต้อง

จัดให้มีห้องส้วมส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อยา่งน้อย ๑ ห้อง 
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109 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ห้องน า้ 

110 

ข้อ ๒๑ ห้องส้วมส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชราต้องมีลกัษณะ ดังต่อไปนี  ้
 (๑) มีพืน้ที่ว่างภายในห้องส้วมเพือ่ให้เก้าอีล้้อสามารถหมุนตัวกลบัได้ซ่ึงมีเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่ น้อย
กว่า ๑,๕๐๐ มิลลเิมตร 
 (๒) ประตูของห้องที่ตัง้โถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสูภ่ายนอก โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า  ๙๐ 
องศา หรือเป็นแบบบานเลือ่น และมีสญัลกัษณ์รูปผู้พกิารติดไว้ที่ประตูด้านหน้า ห้องส้วมลักษณะของประตู
นอกจากที่กลา่วมาข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหมวด ๖ 
 (๓) พืน้ห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพืน้ภายนอก ถ้าเป็นพืน้ต่างระดับต้องมีลกัษณะเป็นทางลาด
ตามหมวด ๒ และวัสดุปูพืน้ห้องส้วมต้องไม่ลืน่ 
 (๔) พืน้ห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพยีงพอไปยงัช่องระบายน า้ทิง้เพือ่ที่จะไม่ให้มีน า้ขังบนพืน้  

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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111 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ห้องน า้ 
(๕) มีโถส้วมชนิดนั่งรา บ  ส ูงจา กพื ้น ไม่ น้ อยกว่า  ๔๕๐ 

มิลลเิมตร แตไ่ม่เกิน ๕๐๐ มิลลเิมตร มีพนักพิงหล ังที่
ให้ผ ู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไม่สามารถนั่ง
ทรงตวัได้เองใช้พิงได้และที่ปลอ่ยน า้เป็น ชนิดคัน โยก 
ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอ่ืนที่ ผ ู้พิกา รห รือทุพพล
ภาพ และคนชรา สามา รถใ ช้ ได้อย ่า งสะดวก มี
ด้า น ข้า งด้า นหนึ่ งของ โถส้ว มอย ู่ชิ ดผนั งโดย มี
ระยะห่างวัดจากก่ึงกลางโถส้วมถึงผนังไม่ น้ อยกว่า 
๔๕๐ มิลลเิมตร แตไ่ม่เกิน ๕๐๐ มิลลเิมตร ต้องมี รา ว
จับที่ผนัง สว่นด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีที่ว ่างมากพอที่ผ ู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่นั่ ง เ ก้า อี ้ล้อ
สามารถเข้าไปใช้โถส้ว ม ได้โดยสะดวก ในกรณีที่
ด้านข้างของโถส้วมทัง้สองด้านอย ูห่ ่า งจา กผนัง เ กิน 
๕๐๐ มิลลเิมตร ต้องมีราวจับที่มีลกัษณะตาม (๗) 

112 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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113 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ห้องนํา้ 
 (๖) มรีาวจับบริเวณด้านท ีช่ ิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งโดยมลีักษณะ ดังต่อไปนี  ้

  (ก) ราวจับในแนวนอนมคีวามสูงจากพืน้ไมน้่อยกวา่ ๖๕๐ มลิลิเมตร แต่ไมเ่กิน ๗๐๐ มลิลิเมตร และให้ยื่นล า้ออกมาจากด้านหน้าโถ
ส้วมอีกไมน้่อยกวา่ ๒๕๐ มลิลิเมตร แต่ไมเ่กิน ๓๐๐ มลิลิเมตร 

  (ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมคีวามยาววดัจากปลายของราวจับในแนวนอนขึน้ไปอย่าง
น้อย ๖๐๐ มลิลิเมตรราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) อาจเป็นราวต่อเน่ืองกันก็ได้ 

114 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
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ห้องนํา้ 

115 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ห้องนํา้ 
   (๗) ด้านข้างโถส้วมด้านท ีไ่มช่ิดผนังให้มรีาวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ เม ือ่กางออกให้มรีะบบล็อกท ีผู่้ พิการหรือทพุพลภาพ 

และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มรีะยะหา่งจากขอบของโถส้วมไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ มลิลิเมตร แต่ไมเ่กิน ๒๐๐ มลิลิเมตร และมคีวามยาวไม ่
น้อยกวา่ ๕๕๐มลิลิเมตร 

  (๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ต้องมรีาวจับเพื่อน าไปสู่สุขภณัฑ์อื่น ๆ ภายในห้องส้วม มคีวามสูงจากพืน้ไมน้่อยกวา่ 
๘๐๐ มลิลิเมตร แต่ไมเ่กิน ๙๐๐ มลิลิเมตร 

116 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
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117 

มหาวทิยาลัยแมฟ่้าหลวง บ้านเขาหลัก 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

โรงแรมเอวัน พทัยา 

ระบบสัญญาณเตอืนภัย 

สนามบนิสุวรรณภมู ิ

สญัญาณเตือนภัย 

สญัญาณเตือนภัย 

หจก.เกรียงศักดิ์ยโสธร 

สญัญาณเตือนภัย 

โรงแรมเอวัน พทัยา 

(๙) ตดิตัง้ระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงให้ผ ู้ที่อย ูภ่ายนอกแจ้งภัยแก่ผ ู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
และระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงให้ผ ู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตหุรือเรียกหาผู้ช่ ว ย
ในกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสมัผสัให้สญัญาณท า งา นซึ่ งติดตัง้อย ู่ใ นต า แหน่งที่ ผ ู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก 

ห้องน า้ 
การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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ห้องนํา้ 
(๑๐) มีอ่างล้างมือโดยมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี  ้

 (ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ตดิผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว ่าง เพื่อให้เก้าอีล้้อสามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอย ูห่ ่างจากผนังไม่
น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลเิมตร และต้องอย ูใ่นต าแหน่งที่ผ ู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีส ิง่กีดขวาง  

 (ข) มีความสงูจากพืน้ถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มิลลเิมตร แตไ่ม่เกิน ๘๐๐มิลลเิมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับ
เก็บได้ในแนวดิง่ทัง้สองข้างของอ่าง 

• (ค) ก๊อกน า้เป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัต ิ

119 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ห้องนํา้ 

120 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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ห้องนํา้ 

121 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ห้องน า้ 

122 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ห้องส้วมส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภ่ายในห้องส้วมที่ จัด
ไว้ส าหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้ห้องส้วมส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ 
และคนชราอยูใ่นต าแหน่งที่ผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้า ถึงได้ โดยสะดวกห้องส้วม
ส าหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากได้จัดส าหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหากจากกันให้มี อักษรเบรลล์
แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชายหรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในต าแหน่งที่สามารถสมัผสัได้ด้วย 
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123 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

124 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ห้องน า้ 
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เป็นห้องส้วมส าหรับผู้ชายที่มิใช่ห้องส้วมส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพและคนชราตามข้อ 

๒๐ และข้อ ๒๑ ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพืน้อย่า งน้อย ๑ ที่  โดยมีราว จับในแนวนอนอยู่
ด้านบนของที่ถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลเิมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลเิมตร มีความสูงจาก
พืน้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลเิมตร แต่ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราว จับด้านข้างของที่ ถ่าย
ปัสสาวะทัง้สองข้าง มีความสงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลเิมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐มิลลิเมตร ซ่ึงยื่น
ออกมาจากผนังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลเิมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลเิมตร 

125 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ห้องน า้ 

126 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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TIPS : ที่ลอ็คแบบขอสับ 
สามารถเข้าช่วยเหลอืใน
กรณีฉ ุกเ ฉิน ได้ โดยไม่
ต้องพังประตหู้องน า้ 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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สุขภณัฑ์เพ่ือผู้สูงอายุ โดยบริษทั TOTO ประเทศญ่ีปุ่น 
ที่มา : http://kk-horiguchi.co.jp/goods/gt_toto/gt_toto024.html  

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ห้องน า้ 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
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สุขภณัฑ์เพ่ือผู้สูงอายุ โดยบริษทั TOTO ประเทศญ่ีปุ่น 
ที่มา : http://kk-horiguchi.co.jp/goods/gt_toto/gt_toto024.html  
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3.ที่จอดรถ 

(PARKING) 

131 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

 ทีจ่อดรถ (PARKING) 
1.จัดให้มีที่จอดรถส าหรับคนพกิารใกล้ทางเข้า-ออกอาคารและมี

ลกัษณะไม่ขนานกับทางสญัจรของรถ  
2. มีที่ว่างด้านข้างรถไม่น้อยกว่า 100-140 เซนติเมตร 
3. ช่องจอดรถ มีขนาด 240 x 600 เซนติเมตร  
4. ช่องจอดรถ ไม่ขนานกับทางเดินรถ หรือขนานกับทางเดินแต่มี

ที่ว่างเพยีงพอกับการ ขึน้-ลงของคนพกิาร 
5. มีสญัลกัษณ์รูปคนพกิารที่พืน้ ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร 
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การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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 ทีจ่อดรถ (PARKING) 

133 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

          6.มีปา้ยสญัลกัษณ์รูปคนพกิารขนาดไม่น้อยกว่า  30 x 30 เซนติ เมตร 
ติดสงูจากพืน้ 200 เซนติเมตร 
         7.  มีพืน้ผวิเรียบ ระดับเสมอกัน  
            8. ให้มีที่จอดรถตามกฎกระทรวงก าหนดสดัสว่น   
 10-50 คัน  ให้มีที่จอดรถคนพกิาร 1 คัน 
              51-100 คัน   ให้มีที่จอดรถคนพกิาร 2 คัน 
    ทุกๆ 100 คันขึน้ไป   ให้มีที่จอดรถคนพกิารเพิม่ 1 คัน 
      9.ถ้ามีทางเท้าบริเวณที่จอดรถ ต้องมีทางลาดขึน้ และทางลาดควรมีความ
กว้างอยา่งน้อย 90 เซนติเมตร โดยไม่รวมทางลาดด้านข้าง ความชันของทาง
ลาดต้องไม่น้อยกว่า 1 : 12 (ร้อยละ 8) 
     10. มเีจ้าหน้าที่ดูแลที่จอดรถคนพกิาร บริการคนพกิารไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามาจอด  
     11. มีแสงสว่างเป็นพเิศษ มองเห็นชัดเจน 

ท่ีจอด
รถ 

หจก.เกรียงศักดิ์ยโสธร 

ร้านขนมเป๊ียะตัง้เซ่งจ๊ัว 

240 600 
100-140 

200 

ป้ายท่ีจอดรถ 

200 

สยามนิรมิต 

134 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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 ทีจ่อดรถ (PARKING) 

ร้านขนมเป๊ียะตัง้เซ่งจ๊ัว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ทางลาดขึน้ทางเท้าบริเวณท่ีจอดรถ 

135 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ถ้ามีทางเท้าบริเวณท่ีจอดรถ ต้องมีทางลาดขึน้ และทางลาด
ควรมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร โดยไม่รวมทางลาด
ด้านข้าง ความชันของทางลาดไม่น้อยกวา่ 1 : 12 (ร้อยละ 8) 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
136 

บ้านคามิลเล ีย่นเพื่อคนพิการ 

240 
600 

100-140 

200 

ป้ายที่จอดรถ 

แสงสว่าง 

สยามนิรมิต 

ศนูย ์๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

136 
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4.ป้ายและสัญลักษณ์ 

(SIGN AND SYMBOL) 

137 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

   ป้ายและสัญลักษณ์ (SIGN AND SYMBOL)  
• จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทสิ่ง

อ านวยความสะดวกและทางไป สู่ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

• ป้ายมีสีขาวน า้เงินหรือป้ายสีน า้เงินพืน้ขาว 
• ป้ายต้องมีความชัดเจน มองเหน็ง่าย ติดในต าแหนง่ที่

ไม่ท าให้สับสน และมีแสงส่องสว่างทัง้กลาง วันและ
กลางคืน 

138 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ข้อ ๔ อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีปา้ยแสดงสิง่อ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 (๑) สญัลกัษณ์รูปผู้พกิาร 
 (๒) เคร่ืองหมายแสดงทางไปสูส่ ิง่อ านวยความ
       สะดวกส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา  
 (๓) สญัลกัษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิง่
       อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ
       และคนชรา 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.healthyability.com/product_image/product_20080630154053.gif&imgrefurl=http://www.healthyability.com/little_more_detail.php?b_color=1&p_id=302&h=490&w=490&sz=5&hl=th&start=1&sig2=EzYKUopn-8MRxYv3CoM2Bw&um=1&usg=__Gs_z7SRWJtqZercxv9uLRpcPw2U=&tbnid=gllY859NHMVYIM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=w7bnSJzJFoX67AOJqPmfCw&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&um=1&hl=th&rlz=1T4RNWN_enTH229TH230
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   ป้ายและสัญลักษณ์ (SIGN AND SYMBOL)  
• จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทสิ่ง

อ านวยความสะดวกและทางไป สู่ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

• ป้ายมีสีขาวน า้เงินหรือป้ายสีน า้เงินพืน้ขาว 
• ป้ายต้องมีความชัดเจน มองเหน็ง่าย ติดในต าแหนง่ที่

ไม่ท าให้สับสน และมีแสงส่องสว่างทัง้กลาง วันและ
กลางคืน 

139 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ข้อ ๕ สญัลกัษณ์รูปผู้พกิาร เคร่ืองหมายแสดงทางไปสู่สิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา และ
สญัลกัษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ ๔ ให้ เป็นสีขาว
โดยพืน้ปา้ยเป็นสนี า้เงิน หรือเป็นสนี า้เงินโดยพืน้ปา้ยเป็นสขีาว  
 ข้อ ๖ ปา้ยแสดงสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ติด
อยูใ่นต าแหน่งที่ไม่ท าให้สบัสน และต้องจัดให้มีแสงส่องสว่า งเป็น
พเิศษทัง้กลางวันและกลางคืน 

   ป้ายและสัญลักษณ์ (SIGN AND SYMBOL)  

140 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ป้ายบอก 
ป้ายน า 

(ป้ายเตือน) 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.healthyability.com/product_image/product_20080630154053.gif&imgrefurl=http://www.healthyability.com/little_more_detail.php?b_color=1&p_id=302&h=490&w=490&sz=5&hl=th&start=1&sig2=EzYKUopn-8MRxYv3CoM2Bw&um=1&usg=__Gs_z7SRWJtqZercxv9uLRpcPw2U=&tbnid=gllY859NHMVYIM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=w7bnSJzJFoX67AOJqPmfCw&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&um=1&hl=th&rlz=1T4RNWN_enTH229TH230
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ป้ายสัญลักษณ์ 
• ขนาดตัวอักษรอัตราสว่น ความกว้าง : สงู ของ

ตัวหนังสอืควรจะอยูร่ะหว่าง 3 : 5 ถึง 1 : 1  
 และความหนาของอักษรให้มีสดัสว่นความ

หนา : ความสงู ของตัวหนังสอืควรอยูร่ะหว่าง 
1 : 5 ถึง 1 : 10 
 

ความสูงท ีน้่อยทีสุ่ดของ
ตวัอักษร (มม.) 

ระยะทางทีม่ากทีสุ่ดท ีส่ามารถ
มองเหน็ได้ (มม.) 

200 6,000 

150 4,600 

100 2,500 

75 2,300 

50 1,500 

25 750 

สัดส่วนความสูงของตัวอักษรต่อระยะทาง 
ท ีส่ามารถมองเหน็ได้ท ีเ่หมาะสม  

141 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

5.จุดบริการข้อมูล 

(INFORMATION CENTER) 

142 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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จุดบริการข้อมลู 
• มีเคาน์เตอร์ติดต่อที่คนพกิารสามารถเข้าถึง

ได้ พืน้ที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้ผู้ใช้วีลแชร์
สามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิง่กีดขวาง 

• เคาน์เตอร์ติดต่ออยูใ่นต าแหน่งที่สามารถ
สงัเกตได้ง่าย มีระดับความสงูไม่น้อยกว่า 
800  มม.  แต่ไม่เกิน 900  มม.  

143 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จุดบริการข้อมลู 

144 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 (๑) อย ูใ่นตาแหน่งที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสงัเกตได้ง่าย 
 (๒) ความสงูของโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ให้บริการควรมีความสงูในระดบัที่รถเข็นคนพิการสามารถใช้บริการได้ โดยมีความสงู
สทุธิไม่เกิน ๘๐ เซนตเิมตร และมีพืน้ที่ว ่างใต้โต๊ะหรือเคาน์เตอร์เพียงพอสาหรับรถเข็นคนพิการเข้าไปได้โดยมีคว ามสงูจากพืน้ ไม่น้อย
กว่า ๗๐ เซนตเิมตรและไม่เกิน ๗๕ เซนตเิมตร และมีความกว้างสทุธิไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนตเิมตร 

  นอกเหนือจากเคาท์เตอร์บริการข้อมูล ในจุดบริการข้อมูล
จ าเป็นต้องมีส ือ่และบริการเพิ่มเตมิดงันี ้

o แผนผังการใช้บริการอาคารหรือสถานที่ ในรูปแบบของสือ่เสยีงหรือ
ตวัอักษรส าหรับคนพิการทางการเห็น 

o เอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร ส าหรับการเผยแพร่ในรูปแบบของสือ่
เสยีงหรือตวัอักษรส าหรับคนพิการทางการเห็น  

o คู่ มือแปลภาษา หรือ ป้ายสัญลักษณ์ภาษา ส าหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้
ส ือ่สารส  าหรับคนพิการ 

o เจ้าหน้าที่ซึ่งผา่นการฝึกอบรมและมีคณุสมบัตติรงกับความต้องการ
ของคนพิการแตล่ะประเภทอยา่งน้อยหนึ่งคน เพื่อให้บริการคนพิการ 
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จุดบริการข้อมลู 

โรงแรมแม่น า้ รามาดาฯ โรงพยาบาลสกลนคร 

145 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

146 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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จุดบริการข้อมลู 

147 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จุดบริการข้อมลู 

148 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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จุดบริการข้อมลู 

149 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จุดบริการข้อมลู 

150 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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จุดบริการข้อมลู 

151 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง แนวทางการจัดสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะกั บคนพิการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การสร้างผิดๆ แล้ว ทุบ รือ้ ภายหลัง 
นอกจากต้องเส่ียงกับบ้านที่ไม่ปลอดภัย 

 
ยังมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 

การออกแบบให้เหมาะสมตัง้แต่แรก 
 

อยู่ที่คุณเลือก 
 
 
 

202 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 



5/25/2016 

62 

การปรับอาคาร/สถานที่นั้นแสนง่าย 
...การปรับใจและความคิดนั้นแสนยาก 

 
แต่ท าได้........ 

 
 

แล้วคุณ.....เช่ือว่าท าได้.....หรือยัง? 

203 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 

ร่วมพูดคุย 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 
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สวัสดี 

205 

การออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับคนพิการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ  
เร่ือง การปรับท่ีอยู่อาศัยส  าหรับคนพิการตามแนวคิด การออกแบบเพ่ือทุกคน(Univ ersa l Design) 


