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ตัวอยางราวปรับมุมสําหรับคนพิการ

⌫⌫
 ⌫⌫



18  

อางลางมือ

ตัวอยางอางลางมือสําหรับคนพิการ



19 

⌫⌦⌫ ⌫
    
⌫⌫
⌫⌦  
   ⌫


⌫⌫
⌫ ⌦⌫
⌦



20  

⌫⌫ 
 ⌫⌫⌫  ⌫ 
⌦

⌫  
      
  

⌫  


⌫⌫⌫  ⌧   
⌦⌫

 ⌫   


โถปสสาวะชาย
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ตัวอยางโถปสสาวะสําหรับคนพิการ



22  

5. ทางเขาอาคาร ทางเดนิระหวางอาคาร
   ทางเชือ่มระหวางอาคาร*

⌫  ⌫⌫

⌫
⌫  
⌫
⌫  
⌫⌫⌫
⌫



23 

⌫ 
   ⌫
 
⌫⌫ ⌫
   
 
 



24  

ทางเดิน**

  
⌫  ⌫⌫
⌫ 
⌫⌫ ⌫   
  ⌫
⌫ ⌫ 
 ⌫⌫   ⌫
  



25 



26  

ตัวอยางทอระบายน้ํา หรือรางระบายน้ํา



27 

⌫ ⌫  
     
⌫ ⌦  

6. ราวจบั*

ตัวอยางลักษณะทั่วไปของราวจับ



28  

ตัวอยางราวจับสําหรับคนพิการ

ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด
ไมนอยกวา 150 มม.

150 มม.



29 

⌫
⌫
⌫
  
⌫
⌫ 
⌫⌫ ⌫

 ⌫


ตัวอยางลิฟตสําหรับคนพิการ

ไม
นอ

ยก
วา

800
-90

0 ม
ม.

7. ลฟิต*

ไม
นอ

ยก
วา

900
 มม

.



30  

8. บนัได*

⌫  
⌫  
⌫
⌫     
  
⌫
⌫⌫⌫⌫

⌫
⌦ 
 

ตัวอยางบันไดสําหรับคนพิการ
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⌫ ⌫  
 ⌫  
 



32  

ที่วางใตบันไดและทางลาด**

⌫⌫  ⌫

⌫ ⌫⌫⌫
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9. ปาย

ตัวอยางปายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

ตัวอยางสัญลักษณแสดงประเภทสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

 ⌫
   

  

  ⌫
⌫ ⌫ 
⌫



34  

10. ประต*ู




⌫⌫

⌫
⌫⌫


⌫⌫
 ⌫
 ⌫

 
 
 


ไมนอยกวา
900 มม.

ไมนอยกวา
900 มม.
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⌫⌫⌫

⌦⌫  
  
⌫⌫  
⌫⌫
 
      

ตัวอยางประตูสําหรับคนพิการ

ไมนอยกวา
900 มม.



36  

⌫⌫⌫
⌫⌫ ⌫
 ⌧  
⌫⌫

หนาตาง

  

⌫⌫⌫
⌫⌫ 
⌫⌦
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 ⌦
 ⌫⌫ ⌫

 
 ⌫⌫⌫ ⌫ 


⌫⌫
⌫⌫   ⌫  ⌦
 ⌫  ⌫
⌫    
  

11. พืน้ผวิตางสมัผสั*



     
⌫  ⌫


⌫   ⌫
 
 ⌦   
      



38  

⌫⌫  ⌦ ⌫
    
⌫ ⌫
 ⌫
 ⌫

⌫⌫⌫⌫
⌫ ⌫
⌫⌫⌫

 ⌫⌫
 

 ⌦⌫
 

⌫
 ⌫ ⌫
 ⌫

 
⌫

 ⌦⌫


12. หองพกัในโรงแรม*
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13. โรงมหรสพ หอประชมุ*

⌫⌫⌫⌦⌫
    ⌫   
⌫⌫⌫
  
    ⌦⌫ ⌫
 ⌫




40  

รายการอางอิง
 

  
 ⌫ 


  

  ⌫
  
 
     


