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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
ทาํยนิดรีบัคาํแนะนาํจากผูทีไ่ดอานคูมอืฯ นีท้กุทาน เพือ่ทาํการปรบัปรงุ
แกไขใหสมบรูณตอไป

แนวคิด : คนพิการ คนชรา สามารถใชชีวิตไดอยางอิสระ มีศักดิ์ศรี ไมเปนภาระกับสังคม

บทนาํ
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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*



    ⌫  
    ⌫  

   ⌫  
  ⌫  
⌫⌫
  ⌫

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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แสดงลกัษณะทางลาด 90 องศา**

แสดงลักษณะทางลาดแบบตรง
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แสดงลกัษณะทางลาด 180 องศา**
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ทางลาดขอบถนน**
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พื้นผิวตางสัมผัส
ชนดิเตอืน
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3. บรกิารทีจ่ดัสาํหรบัคนพกิาร*
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4. หองสวม*
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พืน้ผวิตางสมัผสั
ชนดิเตอืน
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ตัวอยางหองน้ําสําหรับคนพิการ
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ภาพแสดงการจัดวาง
เครื่องสุขภัณฑภายใน
หองน้าํ

ผังพื้นแสดงการจัดวางเครื่องสุขภัณฑ
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ตัวอยางหองอาบน้ําสําหรับคนพิการ
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ตัวอยางหองอาบน้ําสําหรับคนพิการ


