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สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความบนคงขoงมนุษย์
255 บริเวณสถานลงเครา:ห'เด็กหญิงบ้านราชวิถี

อาคาร 60 ปืกรนบร:ชาลงเครา:ห' ถนนราชวิถี แขวง'พญา'1ก เขตราชเทวี กรงเทพมหานคร 10400
โทรคพก' 0-2644-7992-4 โทรสาร 0-2644-7995

www.nep.go.th

สํานักส,0เสริบคักยภาพและสิทธิ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมนคงของมนุษย์

www.yotathai.com
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จากจํานวนคนพิการและผูสูงอายุที่มีมากขึ้น เมื่อรวมกับ
ประชากรเดก็ สตรมีคีรรภ หรอืผูทพุพลภาพอืน่ๆ แลวพบวาในอนาคต
ประชากรเหลานี ้จะมสีดัสวนรวมแลวมากกวาคนทัว่ไป การขบัเคลือ่น
เรือ่งสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมกบัคนพกิารและผูสงูอาย ุจงึเปนประเดน็
ทีท่ัว่โลกกาํลงัรณรงคกนัอยางแพรหลาย

สาํนกังานสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย และหนวยปฏบิตัิ
การวิจัยสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมกับผูสูงอายุ และคนพิการ
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดเลง็เหน็ถงึความสาํคญัดงักลาว จงึได
จัดทํา “คูมือการออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับคนพิการ และ
คนทุกวัย” ขึ้น เพื่อเผยแพรแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม ใหหนวยงานตางๆ และประชาชนทั่วไป สามารถอานและทํา
ความเขาใจอยางงายๆ  โดยอาศยัการรวบรวมขอมลูแนวทางการออก
แบบดังกลาวจากหลายแหลง เชน ADA ของสหรัฐอเมริกา
Accessibility for the Disabled ของ UN Architectural Services
Department ของฮองกง Building Construction Authority
ของสงิคโปร Code of Practice on Access and Mobility ของ
ลเิวอรพลู องักฤษ และ Barrier Free Design Guideline ของญีปุ่น
เปนตน ทางคณะผูจดัทาํ หวงัเปนอยางยิง่วาผูทีไ่ดอานคูมอืฯ นี ้สามารถ
นาํความรูทีไ่ดไปปรบัปรงุ สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกบัคนพกิาร ผูสงู
อายุ  อันจะนําไปสูการสรางสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับคนทุกวัย
ทกุกลุม ซึง่อาจจะมบีางประเดน็ทีไ่มเหมาะสมกบัคนไทย ทางคณะผูจดั
ทาํยนิดรัีบคาํแนะนาํจากผูทีไ่ดอานคูมอืฯ นีท้กุทาน เพือ่ทาํการปรบัปรงุ
แกไขใหสมบรูณตอไป

แนวคิด : คนพิการ คนชรา สามารถใชชีวิตไดอยางอิสระ มีศักดิ์ศรี ไมเปนภาระกับสังคม
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สารบญั

บทนํา
การออกแบบทีท่กุคนสามารถเขาถงึ
และใชประโยชนได (Universal Design)
ขนาดและสดัสวนตางๆ ของรถเกาอีเ้ขน็คนพกิาร
สิง่อาํนวยความสะดวก
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Universal Design
การออกแบบทีท่กุคน

สามารถเขาถงึ
และใชประโยชนได
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ขนาดและสดัสวนตางๆ ของรถเกาอีเ้ขน็คนพกิาร**
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สิ่งอํานวยความสะดวก*
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1. ทีจ่อดรถ*
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2. ทางลาด*
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มคีวามลาดชนัไมต่าํกวา 1 : 12
ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้น
ใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของ
ทางลาดไมนอยกวา 150 มม.

ไมนอยกวา 0.90 ม.

พื้นที่วาง
หนาทางลาด
ไมนอยกวา 1.50 ม.

ความยาวแตละชวง
ไมเกนิ 6 ม.

พื้นที่วาง
หนาทางลาด
ไมนอยกวา 1.50 ม.

300 มม.
300 มม.

ทา
งล
าด
ไม

เกิน
 1:

12

พื้นผิวตางสัมผัส
ชนดิเตอืน

800-900 มม.

พื้นที่วาง
หนาทางลาด
ไมนอยกวา 1.50 ม. 300 

มม.

300 มม.

พื้นที่วางหนาทางลาด
ไมนอยกวา 1.50 ม.

พื้นผิวตางสัมผัส
ชนดิเตอืน

พื้นผิวตางสัมผัสชนิดเตือน

พื้นผิวตางสัมผัส
ชนดิเตอืน

300 มม.

300 มม.
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⌫   ⌫⌫⌫
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แสดงลกัษณะทางลาด 90 องศา**

แสดงลักษณะทางลาดแบบตรง
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แสดงลกัษณะทางลาด 180 องศา**
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ทางลาดขอบถนน**
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3. บรกิารทีจ่ดัสาํหรบัคนพกิาร*

a . ความภูงชองเคาน์เตอร์
ประมาณ 750 มิคลเิมตร

ความธุงฃองเนฺอทฺภฺายใตเ้คาน์เตอร์
มากกวา 600 มิลลิเมตรQ

1 ■ 1
ความลิกเคาน์เตอรม์ากกว่า 400 มิลลิเมตร

m
r*7

A'
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4. หองสวม*
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ตัวอยางหองน้ําสําหรับคนพิการ
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ตัวอยางหองอาบน้ําสําหรับคนพิการ
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ตัวอยางหองอาบน้ําสําหรับคนพิการ
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ตัวอยางราวปรับมุมสําหรับคนพิการ
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อางลางมือ

ตัวอยางอางลางมือสําหรับคนพิการ

ทเท450

1■■inฒ

1■
เก1 >

I

www.yotathai.com



19 

⌫⌦⌫ ⌫
    
⌫⌫
⌫⌦  
   ⌫


⌫⌫
⌫ ⌦⌫
⌦

ะ*-*า.
L

www.yotathai.com



20  

⌫⌫ 
 ⌫⌫⌫  ⌫ 
⌦

⌫  
      
  

⌫  


⌫⌫⌫  ⌧   
⌦⌫

 ⌫   


โถปสสาวะชาย
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ตัวอยางโถปสสาวะสําหรับคนพิการ

600

800 นม.
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5. ทางเขาอาคาร ทางเดนิระหวางอาคาร
   ทางเชือ่มระหวางอาคาร*
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ทางเดิน**
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ตัวอยางทอระบายน้ํา หรือรางระบายน้ํา

ท่อ!::บาอนฺา ห?อ!าง!::บาอนฺา ขะทอ่งม็ฟ่านิทสนทิ
ขนาทของท่องทะนก!ง ห?อเสุน้ห่าน5นoilซางของI
ทว่าง1น!กิน 13 นน.แนว!องทองขวางนิบแนวทางเทิน

13 มน.

แนวทาง!ดิน
1

\ Urÿ

13 บน.

\ %
&

■'.ว
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6. ราวจบั*

ตัวอยางลักษณะทั่วไปของราวจับ ri
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ตัวอยางราวจับสําหรับคนพิการ

ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด
ไมนอยกวา 150 มม.

150 มม.

พื้นผิ'!vnniiพื้นรวเวียน พื้นรวนยาน
พื้นนิวเวียน

-■
5 ::
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P;

5 3
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1

%ปตัด
0 30 40 100
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ตัวอยางลิฟตสําหรับคนพิการ
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8. บนัได*
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ตัวอยางบันไดสําหรับคนพิการ
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⌫ ⌫  
 ⌫  
 

300-400300-400 เ-4H
oo

ะะยะสินชุด
หางลาด 7ะยะสินชุด

ทางเทด

รปคาน
นท:_-

300-400

1-4

300-400

F4
ระยะสินชุด
ปันได

ระยะสินชุด
ปันได ?ปคาน
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ที่วางใตบันไดและทางลาด**

⌫⌫  ⌫

⌫ ⌫⌫⌫
 

Aป,รบปรุงช่านฦ0ฟ้*น์
ระสับ 2,000 มน.- AMพ ';■ -X สัน(เารทง#:มส'ัส

(warning Block)
I

- -i4'

a■รางขอบเขด
A XM iระสับ 2,000 มม.

I
สับ0วรทง#มฟ้แ
(Warning Block)

I*

ใช่ประโมขนจาก!ftuii
ระสับ 2,000 มม.- 1 สับfilรทง#ม#*

(Warning Block)
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9. ปาย

ตัวอยางปายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

ตัวอยางสัญลักษณแสดงประเภทสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

 ⌫
   

  

  ⌫
⌫ ⌫ 
⌫

ทางลาด

6�ทางลาด

ทางลาด

<0 6เm
*+ &
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10. ประต*ู




⌫⌫

⌫
⌫⌫


⌫⌫
 ⌫
 ⌫

 
 
 


ไมนอยกวา
900 มม.

ไมนอยกวา
900 มม.

/ —f
๗''' 4°

/

✓

/
เ
/

I

/

สน์?!วาง
ไมน่®ยกว่า
1.5 เมต?

oo

พื้น?(ว่างไมน่้®ยกว่า 1.5 เมต? V

N N

*
4� _2_

■รา
/

พื้นทีว่่าง
ไมน่®ยกว่า
1.5 เมต?

ทน?(วางไมน่®ยกว่า 1.5 เมต?V V

■
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⌫⌫⌫

⌦⌫  
  
⌫⌫  
⌫⌫
 
      

ตัวอยางประตูสําหรับคนพิการ

ไมนอยกวา
900 มม.

1.
00
-1
.2
0
เม
ตร

,
'เม
นต
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่า1
เม
ต?

->L

*
■f

, ไ
ม เท

ิน6
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ม ม
.
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H
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⌫⌫⌫
⌫⌫ ⌫
 ⌧  
⌫⌫

หนาตาง

  

⌫⌫⌫
⌫⌫ 
⌫⌦

I- 1*” H h �500 -1 t—

■ '§T *•—ซ

1,500

1

แปลน
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 ⌦
 ⌫⌫ ⌫

 
 ⌫⌫⌫ ⌫ 


⌫⌫
⌫⌫   ⌫  ⌦
 ⌫  ⌫
⌫    
  

11. พืน้ผวิตางสมัผสั*



     
⌫  ⌫


⌫   ⌫
 
 ⌦   
      

o ๐
๐ ๐ o -ÿ-

0ÿÿ0

๐๐๐๐
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⌫⌫  ⌦ ⌫
    
⌫ ⌫
 ⌫
 ⌫

⌫⌫⌫⌫
⌫ ⌫
⌫⌫⌫

 ⌫⌫
 

 ⌦⌫
 

⌫
 ⌫ ⌫
 ⌫

 
⌫

 ⌦⌫


12. หองพกัในโรงแรม*
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ini
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13. โรงมหรสพ หอประชมุ*

⌫⌫⌫⌦⌫
    ⌫   
⌫⌫⌫
  
    ⌦⌫ ⌫
 ⌫


เวที
ทางออก ทางออก

C7 C3
ฯ

Cะะะะว

TOP
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รายการอางอิง
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