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The Saraburi City Hall is an official place built before the promulgation of the 

access to public facilities for disabled persons and elderly regulations B.E. 2548 and 

last for many years. The facilities for disabled persons and elderly are thus not 

amenable to the regulations, especially ramp, parking area, restroom, sign and 

information services. To facilitate the elderly and disabled persons in the Saraburi 

City Hall, the design for the facility improvement in the City Hall according to the 

regulations B.E. 2548 was proposed. The cost estimate was 314,475.94 baht for this 

improvement. Only the material and labor costs were considered, while the operation 

and profile costs were ignored in this estimation. This research can be a master piece 

for other institutions that may have to improve their facilities for the elderly and 

disabled persons to follow the regulations B.E. 2548. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความพิการเกิดขึ้นกับคนเราได้หลายสาเหตุ ทั้งพิการมาตั้งแต่ก าเนิด พิการเพราะความแก่
ชรา พิการด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และพิการเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งแน่นอนว่าการยอมรับในความ
พิการของตัวเองไม่ใช่เร่ืองง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้พิการมาต้ังแต่ก าเนิด เพราะการจะท าใจ
ยอมรับพร้อมกับปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ในขณะที่สภาวะร่างกายมีบางอย่างที่
สูญเสียไปไม่ใช่เร่ืองง่าย ก าลังใจจากทั้งของตัวเองและคนรอบข้างคือแรงกระตุ้นส าคัญ ที่จะท าให้ผู้
พิการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติอีกคร้ัง ปัจจุบันนี้สังคมได้ให้ความส าคัญกับคนพิการ
มากขึ้น จากจ านวนคนพิการและผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นเมื่อรวมกับประชากรเด็ก  สตรีมีครรภ์  หรือผู้
ทุพพลภาพอื่น ๆ แล้วพบว่าในอนาคตอันใกล้ประชากรเหล่านี้จะมีสัดส่วนรวมแล้วมากกว่าคน
ทั่วไป  การขับเคลื่อนเร่ืองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุจึง  เป็นประเด็นที่ทั่ว
โลกก าลังรณรงค์กันอย่างแพร่หลาย  
 ประเทศไทยมีจ านวนประชากรรวม 62.85 ล้านคน แบ่งเป็นประชากรผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 
ปี) จ านวน 7.49 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.97 (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2553) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) แสดงว่า 
จ านวนประชากรไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี ขณะที่จ านวนผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี อัตราการเพิ่มขึ้นของ ผู้สูงอายุนี้ สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วถึง 3 เท่า และผลการ
ส ารวจจ านวนประชากรในจั งหวัดสระบุ รี  (ข้อมูลทะ เบียนราษฎร์  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2553) พบว่า ประชากรทั้งจังหวัดมีจ านวน 620,454 คน แบ่งเป็นประชากร
ผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) ร้อยละ 10.4 และเมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งประเทศพบว่า มีเพียง 10 จังหวัด
เท่านั้นที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่ ากว่า ร้อยละ 10 นั่นแสดงให้เห็นว่าจังหวัดส่วนใหญ่ได้เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแล้ว 
 ข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
(2555) รายงานว่าผู้พิการมีจ านวนทั้งสิ้น 1,268,614 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (พ.ศ.2554) จ านวน 
156,080 คน ผู้พิการที่มีถิ่นพ านักอยู่ในจังหวัดสระบุรีมีจ านวน 13,044 คน โดยจ าแนกประเภทตาม
ความพิการจ านวนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจ านวน 7,458 คน ผู้พิการ
ทางการได้ยิน 4,032 คน ผู้พิการซ้ าซ้อน 1,108 คน  การดูแลทั้งด้านสุขภาพและด้านสังคมให้กับทั้ง
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเร่ืองท้าทายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เกี่ยวข้อง



2 

ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันจัดท าปฏิญญาผู้สูงอายุไทยขึ้นในปี  พ.ศ. 2542 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ที่มีใจความส าคัญคือการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในอาคาร  สถานที่  
ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
(2554) พบว่า การให้โอกาสคนพิการมีส่วนร่วมในสังคมจะท าให้คนพิการรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นตาม
วิถีชีวิตปกติในครอบครัว ชุมชน และสังคม และได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคน
พิการ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับประชากรทั้ง 2 กลุ่มนี้นอกจากจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเร่ือง
สุขภาพกายแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต ด้วยเพราะท าให้คนทั้ง 2 กลุ่มได้รับโอกาส และ
การมีส่วนร่วมในสังคม อันเป็นที่มาของกฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 
กรกฎาคม 2548) 
 การบังคับใช้กฎหมายตามกฎกระทรวง เร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 นั้นยังไม่เข้มงวด ท าให้อาคารสาธารณะส่วนใหญ่
ยังออกแบบไม่ได้มาตรฐาน หรือออกแบบเพียงเท่ามาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้เท่านั้น(สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555) อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ ดังนั้นอาคารดังกล่าวจึงประสบกับปัญหาการขาด
แคลนสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนผู้สูงอายุและผู้พิการ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะส ารวจ
และออกแบบ เพื่อปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีให้
เป็นไปตามาตรฐานขั้นต่ าตามที่กฎกระทรวง เร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้ และให้เป็นไปตามหลักการ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เมื่องานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วง ผู้สูงอายุและผู้พิการนั่ง
รถเข็นสามารถเข้าถึงและใช้บริการหน่วยงานราชการต่างๆภายในศาลากลางจังหวัดสระบุรีได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น และน ามาซึ่งการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของสิ่งอ านวยความสะดวก แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการของ

อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี เปรียบเทียบกับข้อก าหนดของกฎกระทรวง 
พ.ศ.2548 
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 1.2.2  เพือ่ออกแบบปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการนั่งรถเข็น ของ
อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี ให้เป็นไปตามมาตรฐานขัน้ต่ าของอาคารสาธารณะ 
ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ.2548 และประเมินราคาค่าปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ 

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.3.1  การศึกษาเชิงเอกสาร คือการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม

ตั้งแต่ทฤษฎีแนวคิดพื้นฐาน แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  (Universal 
Design) และมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย 

 1.3.2  การลงพื้นที่ เพื่อส ารวจสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการนั่ง
รถเข็นในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี  

 1.3.3  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อก าหนดแนวทางการออกแบบ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการนั่งรถเข็น  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

 
1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงสภาพปัจจุบันของสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ   ของ
อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี  โดยเปรียบเทียบกับข้อก าหนดของกฎกระทรวง 
พ.ศ.2548 

 1.4.2  ได้แบบปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการนั่งรถเข็น  ของอาคาร
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าของอาคารสาธารณะ  ตาม
หลักการออกแบบเพื่ อคนทั้ งมวล   (Universal Design)  และข้อก าหนดของ
กฎกระทรวง  พ.ศ. 2548 พร้อมกับรายการประเมินราคาค่าปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ  

 1.4.3  ศาลากลางจังหวัดสระบุรีไดม้ีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ และสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานราชการอ่ืน ๆได้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในปัจจุบัน จ านวนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) และจ านวนผู้พิการของประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุที่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ท าให้
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า  "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ
(population ageing)" (วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551)  และท าให้มี
ระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น ในการเตรียมรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ และผู้พิการ ยังมีผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ การ
จ้างงาน การจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคม และการบริหารประเทศ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ เช่น สถาปนิก และวิศวกร จึงเป็นกลุ่มที่มีบทบาทใน
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เน้ือหาบทนี้กล่าวถึงทฤษฏี
แนวคิดต่าง ๆ ในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 
2.1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 
 การศึกษาเร่ืองแนวความคิดและกฎหมายในด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะท าให้เกิดความ
เข้าใจในการศึกษาต่อไป 
 2.1.1  ควำมหมำยและท่ีมำของศัพท์ท่ีเกีย่วข้อง 
 การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดและกฎหมายในด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการจะต้องเข้าใจความหมายและที่มาเพื่อทราบว่าการระบุศัพท์นั้นหมายรวมถึงสิ่ง
ใดมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันอย่างไร โดยในภาพรวมมีดังต่อไปนี้ 
 2.1.1.1 ผู้สูงอำยุ (คนชรำ) 

 วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต 
นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ เช่น ทางชีววิทยา
ประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา 
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  ค ำจ ำกัดควำมต่ำง ๆ เกีย่วกับผู้สูงอำยุ 
- องค์กรสหประชาชาติ  
 ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตัง้แต ่60 ปี ขึน้ไป 
- ในส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลที่มีอายุตัง้แต ่60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง  
ซึ่งในการศึกษารวบรวมข้อมูลประชากรผู้สูงอายุได้แบ่ง  ผู้สูงอายุเป็น 2 

กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้นและผู้สูงอายุตอนปลาย 
- ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60-69 ป ีทั้งชายและหญิง 
- ผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและ

หญิง 
โดยสรุปแล้ว“ผู้สูงอายุ” คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่60 ปี ขึ้นไป และ“คนชรา” นั้น

ถือเอาลักษณะทางกายภาพเป็นหลักซึ่งท าให้จ าแนกท า ได้ยากกว่าผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุตอนต้นเป็นกลุ่มที่สามารถยังด ารงชีวิตโดยอาศัยการพึ่งพาตนเองได้ และ
กลุ่มผู้สูงอายุประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนสูงขึ้นในประเทศไทยด้วย จึง
จ าเป็นต้องการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้ด ารงชีวิตได้อย่างสะดวกดังนั้น
กลุ่มผู้สูงอายุประเภทนี้จึงใช้เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาเพื่อท าการวิจัยครั้งนี ้

 2.1.1.2 ผู้พิกำร (คนพิกำร, ผู้ทุพลภำพ) 
ความหมายของคนพิการมีความหมายแตกต่างกันตามแต่ละองค์กรก าหนด

ขึน้ คือ 
-  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ให้ความหมายไว้ดังนี้ คน
พิการหมายความว่า คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทาง
สติปัญญา หรือทาง จิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

- องค์การอนามัยโลก ( WHO) อ้างในหนังสือกรมประชาสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2539 หน้า 7 ให้ความหมายความพิการว่า คนพิการหมายถึง เป็น
ความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เกิดจากความช ารุดหรือ
ความสามารถบกพร่อง เป็นผลท าให้บุคคลนั้น ไม่อาจแสดงบทบาท 
หรือกระท าอะไรให้เหมาะสมสอดคล้องตามวัย สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมได ้
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-  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ไว้ดังนี้ คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมี
ความสามารถถูกจ ากัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน และการมี
ส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ด้านต่าง ๆ เพือ่ให้สามารถด าเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่าง
บุคคลทั่วไป 

 - พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้
ก าหนดความหมายค าส าคัญของคนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ ์พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ 
หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมี
ความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด
เพือ่ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศก าหนด 

 ประเภทคนพิกำร 
 คนพิการแต่ละประเภทมีรายละเอียดความพิการในกฎกระทรวง (พ.ศ.2552) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก าหนดลักษณะ ดังนี ้
 ควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น 
 (1)  ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือ

การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การเห็น เมือ่ตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่
ในระดับแย่กว่า 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมา
จนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง หรือมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา 

 (2)  ตาเห็นเลือนราง  หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี



7 

ความบกพร่องในการเห็นเมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่น
สายตาธรรมดาแล้วอยู่ในระดับตั้งแต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 
ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) 
หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา 

 ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินและสื่อควำมหมำย 
 (1)  หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือ

การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่น
ความถี่ที่500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสีย
การได้ยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบล ขึน้ไป 

 (2) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการ
ได้ยิน เมื่อตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 
2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า 
90 เดซิเบล ลงมาจนถึง40 เดซิเบล 

 (3) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผล
มาจากการมีความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อ่ืน
ไม่เข้าใจ เป็นต้น 

 ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย 
 (1)  ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  ซึ่งเป็นผลมาจาก
การมีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่ อนไหว 
ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือ
ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังจนมีผลกระทบต่อการท างานมือ เท้า แขน ขา 

 (2)  ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่อง หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตัว และภาพลักษณ์ภายนอก
ของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
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 ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
 (1) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่ งเป็นผล
มาจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้  
อารมณ ์หรือความคิด 

 (2)  ความพิการออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ า กัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความ
บกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและ
อารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อน
อายุ 2 ปี คร่ึง ทั้งนี ้ให้รวมถึงการวินิจฉัย 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในกำรออกแบบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำร 
 แนวคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการนั้น  มีการศึกษาเร่ิมต้นใน
ประเทศประเทศที่ได้พัฒนาแล้วเช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและหลายประเทศในยุโรป แนวคิดต่าง ๆ
เหล่านี้มีการศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจังจนออกมาเป็นมาตรฐานที่ ยอมรับและน าไปใช้เป็น
พื้นฐานในการออกกฎหมาย การศึกษาคร้ังนี้จึงได้น ามาสรุปเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการท าการศึกษา
ในงานวิจัย ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางด้านการด าเนินการและทางด้านการ
ออกแบบ เฉพาะเจาะจงถึงเร่ืองการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกของอาคารสาธารณะ  
 2.2.1 แนวคิดด้ำนกำรออกแบบเร่ืองกำรออกแบบเพื่อคนทัง้มวล (Universal design) 
 มีการใช้ค าภาษาไทยแทนค าว่า Universal design อย่างหลากหลาย เช่น การออกแบบเพื่อ
คนทุกวัย การออกแบบเพื่อมวลชน การออกแบบเพื่อทุกคน  การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลการ
ออกแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อารยะสถาปัตย์ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ขอใช้ค า
ว่า การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ตามสมาคมสถาปนิกแห่งสยามในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสน และเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เร่ิมต้นจาก
แนวความคิดเดิมขององค์การสหประชาชาติที่ได้พยายามเผยแพร่และส่งเสริมแนวความคิดเพื่อให้ผู้
พิการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตในอาคารและสิ่ งแวดล้อมตามโครงการ 
Promotion of Non-Handicapping Physical Environment for Disable Persons และได้มีการพัฒนา
เร่ือยมา จนกระทั่งในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 ได้มีการเผยแพร่หลักการของ Universal design 1.1 
(Principles of Universal designVersion1.1) ภายหลังได้มีการปรับปรุงล่าสุดเป็นเวอร์ชัน 2.0 ซึ่ง
ได้รับการเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1997 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เป็นแนวคิดเร่ืองการ
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ออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ อยู่ในสังคมสามารถใช้
ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษ 
หรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะหลักการนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอยู่แล้ว หรือใช้เป็นแนวทางในกระบวนการออกแบบ
หลักการของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี ้ 
 1. เสมอภาค (Equitable Use) ใช้งานได้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันไม่มี

การแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ เช่น การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะสองระดับ 
ระดับทั่วไปส าหรับผู้ใหญ่หรือคนที่นัง่รถเข็นใช้ได้ 

 2.  ยืดหยุ่น (Flexible Use) ใช้งานได้กับผู้ที่ถนัดซ้าย และขวาหรือปรับสภาพความ
สูงต่ าขึน้ลงได้ตามความสูงของผู้ใช้ 

 3. เรียบง่ายและเข้าใจได้ดี (Simple and Intuitive) เช่น มีภาพหรือค าอธิบายที่เรียบ
ง่าย ส าหรับคนทุกประเภทไม่ว่าจะมีความรู้ระดับไหน  อ่านหนังสือออก
หรือไม่ อ่านภาษาต่างประเทศได้หรือไม่ หรืออาจใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์
สากล สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ฯลฯ 

 4. มีข้อมูลเพียงพอ (Perceptible Information) มีข้อมูลง่ายส าหรับประกอบการใช้
งานที่พอเพียง 

 5.  ทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาด (Tolerance for error) เช่น มีระบบป้องกัน
อันตรายหากมีการใช้ผิดพลาด รวมทั้งไม่เสียหายได้โดยง่าย 

 6.  ทุ่นแรงกาย (Low Physical Effort) สะดวกและไม่ต้องออกแรง 
 7.  ขนาด และพื้นที่ที่เหมาะสม และใช้งานในเชิงปฏิบัติได้ (Size and space for 

approach and use) โดยคิดออกแบบเผื่อส าหรับคนร่างกายใหญ่โต คนที่
เคลื่อนไหวร่างกายยาก คนพิการ คนสูงอายุ 

 2.2.2 แนวคิดด้ำนกำรออกแบบ จำกหนังสือ คู่มือกำรออกแบบสภำพแวดล้อมส ำหรับคน
พิกำร และคนทุกวัย 

 ส านักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปี พ.ศ. 2554) ได้เผยแพร่เอกสารการ
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป สามารถอ่าน
และท าความเข้าใจอย่างง่าย ๆ โดยรวบรวมแนวทางการออกแบบจากหลายแหล่ง เช่น ADA ของ
สหรัฐอเมริกา Accessibility for the Disabled ของ UN Architectural Services Department ของ
ฮ่องกง Building Construction Authority ของสิงคโปร์ Code of Practice on Access and Mobility 
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ของลิเวอร์พูล อังกฤษ และ Barrier Free Design Guideline ของญ่ีปุ่น ซึ่งมีแนวคิดว่า คนพิการ 
คนชรา สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ มีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระกับสังคม รายละเอียดขนาดลักษณะ
รูปทรง พื้นผิวของบริเวณต่าง ๆ ในอาคารเพื่อให้คนพิการประเภทต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ โดย
ข้อมูลต่าง ๆสอดคล้องกับข้อกฎหมายตามกฎกระทรวง เร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  
 2.2.3 แนวคิดด้ำนกำรออกแบบ จำกคู่มือกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมและปลอดภัย

ส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (ปี พ.ศ. 2555) จัดท าแนวคิดด้านการออกแบบ จากคู่มือการจัด
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัด
สภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุภายใต้บริบทของเมืองไทย เนื้อหาเป็นข้อมูลด้านขนาดลักษณะ
รูปทรงต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและ
ใช้งานได้ โดยข้อมูลส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกับคู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับคนพิการ 
และคนทุกวัย (หัวข้อที่ 2.2.2)   
 ซึ่งมี รายละเอียดขนาดลักษณะรูปทรง พื้นผิวของบริเวณต่าง ๆ ในอาคารเพื่อให้ สามารถ
ใช้งานได้ โดยข้อมูลต่าง ๆสอดคล้องกับข้อกฎหมายตามกฎกระทรวง เร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  
 2.2.4 แนวคิดด้ำนกำรออกแบบ จำกหนังสือ รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงกำรศึกษำ 
  มำตรฐำนข้ันต่ ำส ำหรับทีพ่ักอำศัย และสภำพแวดล้อมของผู้สูงอำยุ 
 ผ.ศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ (ปี พ.ศ. 2548)โดยการสนับสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ. 2548 ท าการศึกษามาตรฐานขั้นต่ าส าหรับที่พัก
อาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยลงพื้นที่ส ารวจขนาด
ร่างกายของผู้สูงอายุ การส ารวจที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม จากกรณีศึกษาร่วมกับการวิจัยเชิง
เอกสาร น าข้อมูลที่ได้มาสอบทานกับผู้เชี่ยวชาญ และสรุปเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของที่พักอาศัยและ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ โดยมีใจความส าคัญดังนี้ 
 องค์ประกอบภำยนอกอำคำร 
 ในการศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลองค์ประกอบภายนอกอาคาร  โดยให้ผู้สูงอายุทดสอบ 
ความสูงลูกตั้งบันได ความชันของทางลาด พื้นผิวแบบต่าง ๆ ร้ัว และเก้าอ้ีสนาม และให้ผู้สูงอายุ
เลือกให้เหมาะสมกับตนเอง สรุปได้ดังนี้ 
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 1. ควำมสูงลูกตั้งบันได ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกความสูงลูกตั้ ง
บันได ที่ความสูง 130 มิลลิเมตร ร้อยละ 51 ต่ ากว่าที่ระบุในร่างกฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคารที่ก าหนดให้
ความสูงลูกตั้งบันไดไม่เกิน 150 มิลลิเมตร เป็นข้อสังเกตว่ามาตรฐานที่ก าหนดส าหรับ
ผู้พิการซึ่งก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ อาจใช้ไม่ได้กับผู้สูงอายุชาวไทยเนื่องจาก
ความแตกต่างด้านสรีระ และความสามารถทางร่างกายของผู้สูงอายุและผู้พิการ
แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้ผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุ 
คือการหกล้มและตกบันได โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อายุ 75 ปี ขึ้นไป สอดคล้องกับ
แนวความคิดในการออกแบบที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่แนะน าว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่
ออกแบบส าหรับผู้สูงอายุไม่ควรจะมีพื้นต่างระดับหรือบันได เนื่องจากการใช้บันได
เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ และเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนทีข่องผู้สูงอายุ 

 2.  ควำมชันของทำงลำด  ความชันของทางลาดที่ผู้สูงอายุเลือกมากที่สุดอยู่คืออัตราส่วน 
1: 6 มีความชันมากกว่าอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงสิ่งอ านวยความ
สะดวก ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคาร ซึ่งก าหนดไว้ที่อัตราส่วน 
1: 12 มีข้อสังเกตคือ ในการศึกษาให้ผู้สูงอายุทดสอบทางลาดโดยใช้การเดินขึ้นลง 
ไม่ได้ใช้รถเข็น จึงอาจเป็นเหตุผลให้ความชันที่ผู้สูงอายุเลือกมีความชันมากกว่าที่ระบุ
ไว้ในร่างกฎกระทรวงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราในอาคาร ข้อ 10 (5) ซึ่งก าหนดให้ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และ
มีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร 
ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด 
แต่มีความชันน้อยกว่ าความชันส าห รับความลาดชันของพื้ นต่ า งระดับใน
สถานพยาบาลที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและ
ลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2545 ข้อ 5(4) ก าหนดไว้ว่า ทางสัญจร
ร่วมในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วยต้องกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร ถ้ามีระดับพื้นสูงต่ าไม่
เท่ากัน ต้องมีทางลาดเอียงซึ่งมีความชันไม่เกินสิบห้าองศา หรือวัดได้เท่ากับอัตราส่วน 
1: 3.73 ฉะนั้นความชันของทางลาดที่เหมาะสมน่าจะเป็นอัตราส่วน 1: 12 และมีช่วง
ยาวไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร และเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวในข้อ 1)  

 3.  พื้นผิวแบบต่ำง ๆ พื้นผิวที่ท าการทดสอบแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามการใช้งาน 
จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เลือกพื้นทรายล้างเป็นพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในการ
เดิน และให้ความรู้สึกเดินสบาย สมควรใช้เป็นพื้นชานบ้านหรือระเบียงบ้าน และลาน
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กิจกรรมออกก าลังกาย ผู้สูงอายุเลือกพื้นคอนกรีตตัวหนอนเป็นพื้นถนน ผู้สูงอายุเลือก
พื้นกรวดล้างเป็นพื้นทางเดินในสวน และ ผู้สูงอายุเลือกพื้นหินอ่อนเป็นพื้นที่สวยงาม  
และผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกพื้นผิวที่ไม่ลื่นเป็นพื้นผิวทางเดินเท้าในสวน เนื่องจาก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการความปลอดภัยในการเดินหรือการเคลื่อนไหว ดังนั้นสิ่งที่
ควรค านึงในการออกแบบบ้านส าหรับผู้สูงอายุคือพื้นจะต้องไม่ลื่น สามารถเดินหรือ 
เข็นรถเข็นได้สะดวกสอดคล้องกับ ในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 33 ที่ได้ก าหนดให้พื้นผิว
ทางเดินส าหรับผู้สูงอายุจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 

 4. ร้ัวบ้ำน พบว่าผู้สูงอายุเลือกร้ัวบ้านที่มีความสูง 1,200 มิลลิเมตร ร้อยละ 47 โดย
รูปแบบรั้วที่เลือกมากที่สุดคือร้ัวกึ่งทึบกึ่งโปร่งร้อยละ 61.1 และเลือกใช้เหล็กเป็นวัสดุ
มากที่สุดร้อยละ 44.6 แสดงว่าผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
ในขณะเดียวกันก็ต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวด้วย  และเนื่องจาก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณร้อยละ 80-90 อยู่ที่บ้าน การที่เลือกใช้ร้ัวสูง 1,200 
มิลลิเมตร ซึ่งมีความสูงระดับหน้าอกและเป็นร้ัวกึ่งทึบกึ่งโปร่งนั้นจะช่วยให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุสามารถมองเห็นและได้
ยินเสียงข้างนอกบ้านได้เป็นการเพิ่มระดับของสิ่งเร้า ช่วยให้ไม่รู้สึกเบื่อ มีผลต่อ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ นอกจากนี ้ร้ัวที่ไม่สูงจนเกินไป และท าด้วยวัสดุที่โปร่งจะช่วย
ให้ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้รับทัศนียภาพที่ดี เกิดการไหลเวียนของอากาศ และมีแสง
สว่างเพียงพอส าหรับผู้สูงอายุ 

 5.  ก้ำอี้สนำม พบว่าผู้สูงอายุเลือกเก้าอ้ีสนามแบบชุดเก้าอ้ีไม้มีพนักพิงมากที่สุดร้อยละ 
37.9 โดยลักษณะของเก้าอ้ีเป็นชุดเก้าอ้ีที่มีโต๊ะวางของตรงกลาง และสามารถนั่งได้
หลายคน ท าให้ผู้สูงอายุสามารถนั่งสนทนากันได้เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถ
ที่จะพูดคุยจับกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกันกับบุคคลอ่ืนได้หลาย ๆ คน ช่วยเพิ่มโอกาส
ให้ผู้สูงอายสามารถเข้า สังคมได้มากขึ้น การจัดลักษณะของเก้าอ้ีให้เหมาะสมจะช่วย
ให้ผู้สูงอายุสามารถพูดคุยกันได้สะดวกและสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้กับทุกคน 

 
2.3 กฎหมำย เกี่ยวกับกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำร 
 การศึกษากฎหมายในด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการใน
งานวิจัยคร้ังนี้เน้นการศึกษากฎหมายภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีการกล่าวถึงอยู่หลายฉบับ
กฎหมายส่วนใหญ่ กล่าวถึงสิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ว่าจะเป็นชั่วคราว
หรือถาวร ควรได้รับสิทธิอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การออกแบบสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้สูงอายุและ
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ผู้พิการต้องปราศจากสิ่งกีดขวางมีส่วนประกอบทั้ง 4 ปัจจัยดังนี้ 1) ภายในอาคาร 2) ในพื้นที่รอบ
อาคาร 3) ถนนและเส้นทางในพื้นที่ 4) พื้นที่โล่งและพื้นที่นันทนาการ   
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมีด้วยกัน 6 ฉบับ ดังนี ้
 2.3.1 กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรฟื้นฟู

สมรรถภำพคนพิกำร พ.ศ. 2534 
 หลักการ ก าหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น 
ที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 
 เหตุผล โดยที่มาตรา 17 (1) แห่ง พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
บัญญัติให้ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อ านวย
ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการ สมควรด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี ้
 สาระส าคัญ 
 ข้อ 2 ลักษณะอาคารที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการได้แก่ 
อาคารของสถานสงเคราะห์คนพิการหรือคนชรา  สถานศึกษาส า หรับคนพิการ โรงพยาบาล 
โรงแรม หอประชุม สถานศึกษา สถานีขนส่งมวลชน และอาคารในลักษณะอ่ืนใดตามที่กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารก าหนด 
 ข้อ 3 ลักษณะสถานที่ที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการได้แก่ 
 (1) สวนสาธารณะ สวนสัตว ์หรือสถานที่ที่ให้บริการท านองเดียวกัน 
 (2) สถานที่อ่ืนใดที่ได้จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะ หรือให้ประชาชน กลุ่มหนึ่ง

กลุ่มใดซึ่งอาจมีคนพิการรวมอยู่ด้วยได้ใช้บริการ 
 ข้อ  6 อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการให้ เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการก าหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายที่ควบคุมอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอ่ืนจะได้ก าหนดอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คน
พิการไว้โดยเฉพาะและมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการก าหนด 
 ข้อ 7 ให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนที่จัดให้มีอุปกรณ์ที่
อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ จัดให้มีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อ านวย
ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการด้วย 
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 2.3.2 พระรำชบัญญัติกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร พ.ศ. 2534 
 ในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ที่มีการกล่าวถึงสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมได้แก่ 
 มำตรำ  17  เพื่อเป็นการคุ้มครองและสงเคราะห์คนพิการ   ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนด 
 (1)  ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนที่ต้องมีอุปกรณ์ที่

อ า นวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 
 มำตรำ  18  เจ้าของอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  ซึ่งได้จัด
อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหักเงินค่าใช้จ่างเป็นสอง
เท่าของเงินที่เสียไปเพื่อการนั้นออกจากเงินได้สุทธิหรือก าไรสุทธิของปีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น  
แล้วแต่กรณีตามประมวลรัษฎากร  เพื่อเป็นการคุ้มครองและสงเคราะห์คนพิการ  ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
 2.3.3 ระเบียบคณะกรรมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรว่ำด้วยมำตรฐำนอุปกรณ์ หรือสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกโดยตรงแก่คนพิกำร พ.ศ. 2544 
 เหตุผล เพื่อให้การก าหนดอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการใน
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ 
พ.ศ. 2534 ประกอบกับข้อ 6  และข้อ 7 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการฟื้นฟู สมรรถภาพ
คนพิการจึงได้ออกระเบียบนี ้
 สาระส าคัญ ระเบียบนี้จะแบ่งออกเป็น 5 หมวดที่ส าคัญได้แก่  
หมวดที่ 1 อาคาร, หมวดที่ 2 สถานที่, หมวดที่ 3 ยานพาหนะ, หมวดที่ 4 บริการสาธารณะ, หมวดที่ 
5 สัญลักษณ์ 
 2.3.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี19 พฤษภำคม 2552 เร่ืองกำรจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำม 
 สะดวกส ำหรับคนพิกำร 
 สาระส าคัญ ด้วยคณะรัฐมนตรี  มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2552  เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการ
เข้าถึงได ้ ตามที่กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เสนอดังนี ้
 ให้หน่วยงานราชการ  ได้แก่  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต/ที่ท าการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนต าบล/ส านักงานเทศบาลนคร / 
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เมือง / ต าบล และเมืองพัทยา )  สถาบันการศึกษา  และสถานีต ารวจ  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐานส าหรับคนพิการ  ได้แก่  ทางลาด  ห้องน้ า  ที่จอดรถ  ป้ายและสัญลักษณ์  และบริการข้อมูล   
 2.3.5 หนังสือส ำนักงบประมำณท่ี นร 0713/327 ลงวันท่ี 18 พฤษภำคม 2552 เร่ืองให้

หน่วยงำนรำชกำรส ำรวจและจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้คนพิกำรเข้ำถึงได้ 
 สาระส าคัญ เห็นสมควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐพิจารณาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับคนพิการ ส าหรับอาคารสิ่งก่อสร้างเดิมที่ก่อสร้างแล้ว ยังไม่มีการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ขอให้พิจารณาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นและ
เหมาะสมส าหรับคนพิการด้วย โดยให้ใช้เงินรายได้สมทบเหลือจ่าย หรือเจียดจ่ายจากงบประมาณ
ประจ าปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว 
 2.3.6 กฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพลภำพ

และคนชรำ พ.ศ. 2548 ออกควำมตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ. 2522 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยำยน พ.ศ. 2548 

 เหตุผล เป็นการก าหนดให้อาคารบางประเภท ต้องมี่สิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ
หรือทุพลภาพและคนชรา เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในสังคมได้
ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 80 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติว่า
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ความช่วยเหลืออ่ืน และการ
สงเคราะห์จากรัฐจึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
 กฎกระทรวงนี้ แบ่งได้เป็น 9 หมวดหลัก แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะในหมวดที่ 1-8 เท่านั้น 
เน่ืองจากหมวดที่ 9 นั้นไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 หมวด 1 ป้ำยแสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ตามสมควร ต้องมีความชัดเจน มีแสงสว่างทั้งกลางวันกลางคืน ป้ายสัญลักษณ์ทั้งหมดพื้น
ขาวตัวหนังสือสีน้ าเงิน หรือ พื้นน้ าเงินตัวหนังสือขาว สลับกัน 
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รูปที่  2.1  ตัวอย่างป้ายแสดงประเภทสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 

 
 หมวด 2 ทำงลำดและลิฟต์ 
 ระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้น
ทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตรให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่างพื้นที่
ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตรต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่
เกิน 45 องศา 
 ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น พื้นผิวของจุดต่อเนื่อง
ระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทาง
ลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกันตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 
1,500 มิลลิเมตร  มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1,500  มิลลิเมตร ทางลาดต้องมีความ
ลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 
มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด  
ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า  50 มิลลิเมตร และมีราว
กันตก 
 
 
 
 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.2  ตัวอย่างทางลาดส าหรับคนพิการมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร 
 แบบชนิด 1 ช่วง 

 
 ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้านโดยมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  ท าด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น  มีลักษณะ
กลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อย
กว่า 50 มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็น
ผนังเรียบ ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การใช้ของคนพิการทางการมองเห็น ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของทาง
ลาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 
 มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและ
คนชราสามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชั้น
ของอาคาร ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา 
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 รูปที่  2.3  ตัวอย่างทางลาดส าหรับคนพิการมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร 
 แบบชนิด 2 ช่วง 
 
 อาคารที่มีจ านวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคาร 
 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น  มีระบบ
ควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้
พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้ 
 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ที่มี  ลักษณะ เป็น ห้องลิฟต์  ต้องมี 
ลักษณะ ดังนี ้ ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 
1,400 มิลลิเมตร  ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และต้องมีระบบ
แสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร  มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์
กว้าง 300 มิลลิเมตร และยาว 900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 600 มิลลิเมตร 
 ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะดังนี้ ปุ่ม
ล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1,200 มิลลิเมตร และ
ห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มีขนาดกว้างและยาวน้อย
กว่า 1,500 มิลลิเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์ก ากับไว้ทุก
ปุ่ม เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ มีราวจับโดยรอบ
ภายในลิฟต์ มีตัวเลขและเสียงบอกต าแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง มีป้ายแสดง
หมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ใน
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กรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง  เพื่อให้คนพิการทางการ
มองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณให้คนพิการ
ทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและก า ลังให้ความช่วยเหลืออยู่ 
มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้  โดยต้องอยู่สูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร มีระบบการท างานที่ท าให้ลิฟต์เลื่อนมาอยู่
ตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  2.4  ตัวอย่างลิฟต์ส าหรับคนพิการ 
 

 หมวด 3 ทำงลำดและลิฟต์ 
 อาคารต้องจัดให้มีบันไดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้อย่างน้อยชั้นละ ๑ แห่ง 
โดยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร มีชานพักทุกระยะใน
แนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร มีราวบันไดทั้งสองข้าง ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อ
หักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้ว เหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร และมีขนาด
สม่ าเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันได้
ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร  พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น  ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง  มีป้าย
แสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถ
ทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร 
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รูปที่ 2.5  ตัวอย่างบันไดส าหรับคนพิการ 
 

 หมวด 4 ท่ีจอดรถ 
 อาคารต้องจัดให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราอย่างน้อยตาม
อัตราส่วน ดังนี้  ถ้าจ านวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 1 คัน  ถ้าจ านวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่
จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 2 คัน  ถ้าจ านวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 
คัน ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราอย่างน้อย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 
คัน ส าหรับทุก ๆ จ านวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้นเศษของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน  
ที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคาร ให้มากที่สุด มี
ลักษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ  มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่ง
เก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นของที่จอดรถด้านที่ติดกับทางเดินรถ  มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร 
และยาวไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อย
กว่า 300 มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน  ที่จอด
รถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างไม่น้อยกว่า  2,400 
มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 
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1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่าดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมี
ระดับเสมอกับที่จอดรถ 
 

 

รูปที่  2.6  ตัวอย่างที่จอดรถส าหรับคนพิการ 
 
 หมวด 5 ทำงเขำ้อำคำร ทำงเดินระหว่ำงอำคำร และทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำร  
 อาคารต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเข้าใช้ได้โดยมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือส่วนของอาคารยื่นล้ า
ออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  อยู่ในระดับ
เดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีที่อยู่ต่างระดับต้องมีทางลาดที่สามารถ
ขึ้นลงได้สะดวก  และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ  ในกรณีที่มีอาคารหลายอาคารอยู่ภายในบริเวณ
เดียวกันที่มีการใช้อาคารร่วมกัน จะมีร้ัวล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น 
และจากอาคารแต่ละอาคารนั้นไปสู่ทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ 
 ทางเดินต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ พื้นทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร หากมีท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ าบนพื้นต้องมีาาปิดสนิท ถ้าาาเป็น
แบบตะแกรงหรือแบบรู ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน  13 
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มิลลิเมตร แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน   ในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทาง
เลี้ยวให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส  ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จ าเป็นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน 
โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง  
และอยู่ห่างสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร  ป้ายหรือสิ่งอ่ืนใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมี
ความสูงจากพื้นทางเดินไม่น้อยกว่า  2,000  มิลลิเมตร  ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับ
ต่างกัน ให้มีพื้นลาดที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:10 อาคาร ที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้องมีผนังหรือ
ราวกันตกทั้งสองด้านโดยมีราวจับที่ผนังหรือราวกันตกนั้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
รูปที่  2.7  ตัวอย่างทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับคนพิการ 

 
 หมวด 5 ประตู  
 ประตูของอาคารต้องมีลักษณะ เปิดปิดได้ง่าย หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้อง
ไม่เกินกว่า 20 มิลลิเมตร และให้ขอบ ทั้งสองด้านมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา  เพื่อให้เก้าอ้ีล้อ
หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ามได้สะดวกช่องประตูต้อง
มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร  ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อเปิด
ออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่างขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อย
กว่า 1,500 มิลลิเมตร ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มีมือจับที่มีขนาด
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เท่ากับราวจับ ในแนวด่ิงทั้งด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
1,000 มิลลิเมตร และปลายด้านล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดออกให้มีราว
จับตามแนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอนด้าน
นอกประตูราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไป
ตามความกว้างของประตู ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเคร่ืองหมายหรือ
แถบสีที่สังเกตเห็นได้ชัด อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก  อยู่สูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตรประตูต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้
บานประตูปิดได้เองที่อาจท าให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.8  ตัวอย่างประตูของอาคารส าหรับคนพิการ 
 

 หมวด 7 ห้องส้วม  
 อาคารตามที่จัดให้มีห้องส้วมส าหรับบุคคลทั่วไป  ต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย ๑ ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยู่ใน
บริเวณเดียวกันกับห้องส้วมส าหรับบุคคลทั่วไปก็ได้ ห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา  ต้องมีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอ้ีล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก 
โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่
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ประตูด้านหน้าห้องส้วม ลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
หมวด 6 พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทาง
ลาดตามหมวด 2 และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยัง
ช่องระบายน้ าทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ าขังบนพื้น   มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
450มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร  มีพนักพิงหลังที่ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไม่
สามารถนั่งทรงตัวได้เองใช้พิงได้และที่ปล่อยน้ าเป็นชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอ่ืนที่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้ได้อย่างสะดวก มีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่
ชิดผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถ ส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 
มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่ผนัง ส่วนด้านที่ ไม่ชิดผนังให้มีที่ว่างมากพอที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราที่นั่งเก้าอี้ล้อสามารถเข้าไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวก   ในกรณีที่ด้านข้างของโถส้วมทั้ง
สองด้านอยู่ห่างจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร และต้องมีราวจับ 
 ราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งโดย
มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
700 มิลลิเมตร และให้ยื่นล้ าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
300 มิลลิเมตร  ราวจับในแนวด่ิงต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัด
จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย  600 มิลลิเมตร ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนัง
ให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ เมื่อกางออกให้มีระบบ ล็อกที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่
ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและ
สัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา และระบบสัญญาณ
แสงและสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณท างานซึ่งติดตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก 
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รูปที่  2.9  ตัวอย่างห้องน้ า-ห้องส้วมส าหรับคนพิการ 

 

รูปที่  2.10  รูปตัดตัวอย่างห้องน้ า-ห้องส้วมส าหรับคนพิการ 
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 อ่างล้างมือควรมีลักษณะ ดังนี้ ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่าง 
เพื่อให้เก้าอ้ีล้อสามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร และ
ต้องอยู่ในต าแหน่งที่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางมีความ
สูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 800 มิลลิเมตร และมีราวจับใน
แนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง ก๊อกน้ าเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือ
ก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  2.11  ตัวอย่างอ่างล้างมือส าหรับคนพิการ 

 ในกรณีที่ห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยู่ภายในห้องส้วมที่จัดไว้ 
ส าหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้ ห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือ 
ทุพพลภาพ และคนชราอยู่ในต าแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก  
 ห้องส้วมส าหรับบุคคลทั่วไป หากได้จัดส าหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหากจากกันให้มีอักษร
เบรลล์แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชายหรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในต าแหน่งที่สามารถสัมผัส
ได้ด้วย ในกรณีที่เป็นห้องส้วมส าหรับผู้ชายที่มิใช่ห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย ๑ ที่ โดยมีราวจับ ในแนวนอนอยู่ด้านบน
ของที่ถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,300 มิลลิเมตร และมีราวจับด้านข้างของที่ถ่ายปัสสาวะทั้ง
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สองข้าง มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจาก
ผนังไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร 

 

 

รูปที่  2.12  ตัวอย่างที่ถ่ายปัสสาวะส าหรับคนพิการ 

 หมวด 8 พื้นผิวต่ำงสัมผัส 
 อาคารต้องจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส ส าหรับ คนพิการ ทางการมองเห็น ที่พื้นบริเวณต่าง
ระดับที่มีระดับต่างกันเกิน  200  มิลลิเมตร  ที่ทางขึ ้นและทางลงของทางลาดหรือบันไดที่พื้น
ด้านหน้าและด้านหลังประตูทางเข้าอาคาร และที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องส้วม โดยมีขนาดกว้าง 
300 มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพื้นต่างระดับ 
ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเร่ิมต้นของทางขึ้นหรือ   
ทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350 
มิลลิเมตร 
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รูปที่  2.13  ตัวอย่างพื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการ 

 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้  ต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปิดให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไป 
 (1) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ท าการของ

ราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐที่ จัดตั้งขึ้น ตาม กฎหมาย  สถานศึกษา  หอสมุด
และพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ 
สถานีรถ ท่าเทียบเรือที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน  
300 ตารางเมตร 

 (2)  ส านักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา  ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า   
ประเภทต่างๆ  ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่ เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน
2,000 ตารางเมตร 

 ระบุไว้ว่าอาคารที่มีอยู่ก่อน หรือได้รับอนุญาตหรือได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลง
อาคารหรือได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้ด าเนินการตามมาตรา   39  ทวิ  แล้ว  ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้   อาคารที่ได้รับยกเว้น
ดังกล่าวนี้หากภายหลังจะท าการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารก็จะได้รับยกเว้นด้วยโดยมี
เงื่อนไขหลายอย่างคือ พื้นที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 2 ไม่เพิ่มความสูง ไม่เพิ่มพื้นที่ปกคลุมดินและไม่
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ท าให้ต าแหน่งหรือชอบเขตของอาคารผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกล่าวก็ต้องปฏิบัติตาม ข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้เฉพาะในบางเร่ือง  ได้แก่หมวด 
1 ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก, หมวด 4 ที่จอดรถ, หมวด 5 ทางเข้าอาคาร, หมวด 6 ประตู , 
หมวด 7 ห้องส้วม และหมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัสซึ่งก็ หมายความว่าการปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อผู้
พิการก็ยังเป็นสิ่งที่กฎหมายก าหนดด้วย  
 ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าอาคารศาลากลางเป็นอาคารที่ท าการของหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ตามก าหนดในกฎกระทรวง จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงต้องปรับปรุงอาคารให้เป็นไป
ตามเงือ่นไขดังกล่าว 
 ในบทที่ 2 เนื้อหาทั้งหมดนั้นจะเกี่ยวกับแนวคิดและกฎหมายด้านการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ, ภาพรวมของทางด้านกฎหมาย ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส าหรับ
ช่วยในการพิจารณา  ว่าการแก้ไขด้านสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้ใช้ชีวิตที่ต้อง
ช่วยเหลือตนเองได้  การแก้ปัญหานั้นคือต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นมาตรฐาน ดังที่หลาย
ประเทศได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้  ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  โดยมีทั้งเร่ืองของกฎหมาย  นโยบายของประเทศและของแต่ละองค์กรมา
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้เพื่อให้ทราบแนวทางการปรับปรุงจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ของอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษานี ้เป็นการศึกษาก าหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารศาลากลาง   ส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่นั่งรถเข็นโดยเน้นลักษณะทางกายภาพขนาดของพื้นที่ใช้สอยต่าง  ๆ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกเดิมที่จัดไว้ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่นั่งรถเข็น   ซึ่งมีขั้นตอนและวิธี
การศึกษาดังนี้ 
 3.1 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก

ในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
 3.2  การเก็บข้อมูลโครงการศึกษา 
 3.3  การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 3.4  จัดท าแบบปรับปรุงอาคาร 
 
3.1 กำรรวบรวมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาก าหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารศาลากลาง ซึ่งเป็นอาคารประเภทที่ท าการ
ของหน่วยงานราชการ โดยจะท าการส ารวจทางกายภาพของอาคาร ส ารวจพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ
ภายในโครงการ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการที่นั่งรถเข็น และวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อสรุปผลการศึกษา เสนอแนะ และจัดท าแบบ
ปรับปรุง 
 - ระยะที่ 1 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

และอินเตอร์เน็ต โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal 
Design) ข้อบังคับและข้อกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่นั่งรถเข็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงมาตรฐานสิ่งอ านวยความ
สะดวกของแต่ละมาตรฐาน และเป็นแนวทางในการจัดท าแบบส ารวจอาคารศาลากลาง 
ซึ่งเป็นอาคารประเภทที่ท าการของหน่วยงานราชการต่อไป 

 -  ระยะที่ 2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัด
สระบุรีในการส ารวจใช้วิธีการสังเกตความเชื่อมโยงของพื้นทีใ่ช้สอย 

 -  ส ารวจการเข้าถึงพื้นที่การให้บริการต่าง ๆ และสัมภาษณ์ปัญหาในการใช้พื้นที่ภายใน
อาคารศาลากลางจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร  เพื่อท าการวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะต่อไป 
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3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจ ท าการส ารวจพื้นที่ใช้สอย ความเชื่อมโยงของพื้นที่
ใช้สอย และการเข้าถึงพื้น ที่ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีและเก็บข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิการที่นั่งรถเข็น  โดยเปรียบเทียบกับแนวคิด
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  และมาตรฐานของกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 
 
3.3  กำรศึกษำ วิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ การสัมภาษณ์ และการสังเกต ใช้วิธีการวิเคราะห์
ภาพรวม โดยแยกแยะและสรุปประเด็นส าคัญด้วยการน าเสนอผลในวิธีพรรณนา 
 3.3.1  วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และ

มาตรฐานของสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 

 3.3.2  สรุปและวิเคราะห์การสัมภาษณ์ และการสังเกตพฤติกรรม โดยวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขเชิงพรรณนา 

 
3.4 จัดท ำแบบปรับปรุงอำคำร 
 น าผลที่ได้จาการส ารวจ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษา มาออกแบบปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ของอาคารศาลากลาง
จังหวัดสระบุรีที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าของอาคารสาธารณะประเภทที่ท าการของหน่วยงาน
ราชการ ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และข้อก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 พร้อมกับ
รายการประเมินราคาค่าปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ผล 

 
โครงการวิจัยเร่ือง “การส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการ

และผู้สูงอายุภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี” นี้ แบ่งการศึกษาและวิเคราะห์ผลออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้  
 4.1  ลักษณะอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี เปรียบเทียบกับกฎกระทรวงก าหนดสิ่ง

อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
 4.2  แบบก่อสร้างการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี 
 4.3  รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับ

ผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี 
 
4.1  ลักษณะอำคำรศำลำกลำงจังหวัดสระบุรี เปรียบเทียบกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำม     
 สะดวกในอำคำร ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548  
 เมื่อเปรียบเทียบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบริการผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี   กับกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร 
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 พบว่าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบริการผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรียังไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2548  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่จอดรถ  ทางลาด - ราวจับ  บันได และห้องน้ า ยกตัวอย่างเช่น 
ขาดที่จอดรถเฉพาะส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  ขาดทางลาดส าหรับอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ป่วยนั่งรถเข็น ในพื้นที่ทางขึ้นอาคาร  ขาดห้องน้ าที่ได้ตามมาตรฐานส าหรับให้บริการผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ  ทั้งนี้เนื่องจากอาคารนี้ก่อสร้างก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
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ตารางที่ 4.1 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีเปรียบเทียบกับ
กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  

กฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในอำคำร ส ำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548  

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ แนวทำงแก้ไข 

ที่จอดรถ 
-  จัดให้มีที่จอดรถส าหรับคนพิการ/
ผู้สูงอายุ  ใกล้ทางเข้าออกอาคารมาก
ที่สุด  มีสัญลักษณ์รูปคนพิการที่พื้น
และป้ายบอก 

-  ช่องจอดรถมีขนาด 2.40 x 6.00 ม. 
และมีที่ว่างด้านข้างรถไม่น้อยกว่า 
1.00 ม.ยาวตลอดที่จอดรถ 

-  สัดส่วนของที่จอดรถ 
        รถจ านวน 10 – 50 คัน ให้มีที่จอด
รถคนพิการ 1 คัน  
        รถจ านวน 51 – 100 คัน ให้มีที่
จอดรถคนพิการ 1 คัน 
        รถทุกๆ 100 คันขึ้นไป ให้มีที่จอด
รถคนพิการเพิ่ม 1 คัน 
-  ช่องจอดไม่ขนานกับทางเดินรถ 
-  พื้นผิวเรียบเสมอกับ 
-  ติดตั้งป้ายคนพิการ/ผู้สูงอายุติดสูง
จากพื้น 2.00 ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้
จัดเตรียม

พื้นที่จอดรถ
ส าหรับคน
พิการและ
ผู้สูงอายุเป็น
การเฉพาะ 

 
 
 
 
 

- ก าหนดพื้นที่ส าหรับจอดรถ
 ใหม่ให้ใกล้กับทางลาดและ
 ทางเข้าอาคารศาลากลาง 
- ท าป้ายสัญลักษณ์ที่จุดจอด
 รถคนพิการ 
- ช่องจอดรถมีขนาด 
 2.40 x 6.00 ม. และมีที่ว่าง
 ด้านข้างรถไม่น้อยกว่า 1.00 
 ม.ยาวตลอดที่จอดรถ 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ)  

กฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในอำคำร ส ำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548  

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ แนวทำงแก้ไข 

ทางลาด – ราวจับ 

-  ทางลาดวัสดุไม่ลื่นกว้างไม่น้อยกว่า  
90 ซ.ม. (ทางลาดที่ยาวตั้งแต่ 6.00 ม. 
ขึ้นไปต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม.) 

-  ความลาดชันไม่เกิน 1:12 ความยาวแต่
ละช่วงไม่เกิน 6.00 ม. 

-  มีพื้นที่หน้าทางลาดยาวไม่น้อยกว่า 
1.50 ม. 

-  ทางลาดไม่มีผนังให้ยกขอบสูงไม่น้อย
กว่า 15 ซ.ม.และมีราวกันตก 

-  ทางลาดที่มีที่มีความยาวตั้งแต่ 2.50  ม. 
ขึ้นไป ต้องมีราวจับสองข้างมีลักษณะ
ดังนี ้

- วัสดุเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น 
-  ราวจับกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซ.ม. 
-  สูงจากพื้น 0.80 – 0.90 ม. 
-  มือจับยึดกับผนัง ห่างจากผนังไม่น้อย
กว่า 5 ซ.ม. สูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 
12 ซ.ม. 

- ปลายราวจับยื่นจากจุดสิ้นสุดทางลาด
ไม่น้อยกว่า 30 ซ. ม. 

-  ราวจับมีความยาวต่อเน่ือง   
-  ระดับพื้นห่างกันเกิน 2 ซ.ม.ต้องมีการ
ปาดมุมพื้นที่ส่วนต่างระดับกันไม่เกิน 
45 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้
จัดเตรียมทาง
ลาดส าหรับ
คนพิการและ
ผู้สูงอายุเป็น
การเฉพาะ 

 
 
 

 
 

- สร้างทางลาด 2 ต าแหน่ง 
บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร
ศาลากลางฯเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ป่วยนั่งรถเข็น 
 โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ดังนี ้
-  ความกว้างทางลาดสุทธิ  
   1.50 ม. 
-  ทางลาดชันไม่เกิน 1:12 ความ
ยาวแต่ละช่วงไม่เกิน 6.00 ม. 
และมีชานพักยาวมากกว่า 1.50
ม. ที่หน้าชานพักทั้ง 2 ด้าน 
และระหว่างทางลาด 

-  ราวจับสแตนเลส Ø 4 ซ.ม. สูง 
0.90 ม. 

-  ติดตั้งป้าย-สัญลักษณ์และ
เคร่ืองหมายรูปผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
แสดงไปสู่ทางลาด และหน้า
ทางขึ้นทางลาด โดยไม่กีด
ขวางทางสัญจร 

-  ติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสก่อน
ทางขึ้น – ลง ชานพัก 0.30 ม.
โดยมีขนาด 0.30x1.50 ม.
(หรือเท่าความกว้างของทาง
ลาด) 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ)  

กฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในอำคำร ส ำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548  

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ แนวทำงแก้ไข 

บันได 
-  ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. 
-  มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 

2.00 ม. 
-  มีราวจับทั้ง 2 ข้าง ตามลักษณะที่
ก าหนด 

-  ลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 ซ.ม. และไม่เป็น
ช่องเปิด 

-  จมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันไม่
เกิน 2 ซ.ม. 

-  พื้นผิววัสดุไม่ลื่น 

ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
 
ผ่านเกณฑ์ 
 
ผ่านเกณฑ์ 
 
ผ่านเกณฑ์ 
 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าก ารติดตั้ งป้ า ย แสดง
 ทิศทาง และหมายเลขชั้น 

-  มีป้ายแสดงทิศทาง และหมายเลขชั้น ผ่านเกณฑ์ 
 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

-  ท าก ารติดตั้ งป้ า ย แสดง
ทิศทาง และหมายเลขชั้น 

ห้องน้ า 

-  ต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับคนพิการ
 เข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้อง
 ส้วมนั้น หรือจะจัดแยกก็ได้ 
 
 

 - ไม่มีห้องน้ า
 แยกส าหรับ  
 คนพิการ  

-  สภาพห้องน้ าในอาคาร 
 ศาลากลาง ปัจจุบันไม่
 เหมาะสมให้ผู้สูงอายุและผู้
 พิการใช้งาน แต่สามารถ
 ปรับปรุงได้ 
-  ปรับปรุงห้องน้ าในอาคาร
 ศาลากลาง ให้มีอุปกรณ์
 อ านวยความสะดวกส าหรับ
 ผู้สูงอายุ ให้เป็นไปตาม
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่ง 

- มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้
 เก้าอ้ีล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ มี
 เส้นผ่านศนูย์กลางไม่น้อยกว่า  
 1.50 ม. 

 - พื้นที่ไม่พอ 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ)  
กฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในอำคำร ส ำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548  

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ แนวทำงแก้ไข 

-  ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบ
บานเปิดออกสู่ภายนอกโดยต้องเปิดค้าง
ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบ
บานเลื่อน 

 - ประตูห้อง
ส้วมเป็นบาน
เ ปิ ด เ ข้ า สู่
ภายใน 

อ านวยความสะดวกใน
อาคาร ส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา  พ.ศ. 
2548 เช่น  ติดตั้งราวจับใน
ห้องส้วม ฯลฯ 

-  ส้วมนั่งราบสูง 45 - 50 ซม. ด้านหนึ่ง
ชิดผนัง โดยจากกึ่งกลางโถถึงผนัง  

 45 - 50 ซม. ถ้าทั้งสองด้านห่างผนังเกิน 
50 ซม. ต้องมีราวจับ 

 - โถส้วม 
  ชนิดน่ังยอง 
 

 

-  ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 65 - 70 ซม. และให้ยื่นล้ า
ออกมาหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า  

 25 - 30 ซม. ราวจับในแนวดิ่งต่อจาก
ปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้า
โถส้วมมีความยาววัดจากปลายของราว
จับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 60 ซม. 

 - ไม่มี 
 

 

- ราวจับติ ดผนั งแบบพับ เก็ บได้ ใน
แนวราบ เมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่
คนพิการสามารถปลดล็อกได้ง่าย มี
ระยะห่างจากขอบโถส้วมไม่น้อยกว่า  

 15 - 20 ซม. และมีความยาวไม่น้อยกว่า 
55 ซม. 

-  ราวจับอ่ืนๆ สูง 80 - 90 ซม. 
-  ติดตั้งระบบเตือนภัยเสียงสู่ภายนอก 

 - ไม่มี 
 
 
 
 
 
- ไม่มี 
- ไม่มี 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ)  
กฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในอำคำร ส ำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548  

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ แนวทำงแก้ไข 

- ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึง
ขอบอ่างเป็นที่ว่าง เพื่อให้เก้าอ้ีล้อ
สามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่าง
อยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 ซม. 
อ่างต้องอยู่ในต าแหน่งที่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา เข้ า
ประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

 

 - อ่ า งล้ า งมื อมี
พื้ น ว่ า ง ที่ ใ ต้
อ่างแต่ผู้พิการ  

 ไ ม่ ส า ม า ร ถ   
ใช้ได้  

 
 

 

-  มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่าง
 ไม่น้อยกว่า 75 - 80 ซม. และมีราวจับ
 ในแนวนอนแบบพั บ เก็ บ ได้ ใ น
 แนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง 

 - อ่ า ง ล้ า ง มื อ 
 สู ง จ า ก พื้ น
 ถึ ง ข อบบน
 ข อ ง อ่ า ง 90 
 ซ . ม . ไ ม่ มี
 ราวจับ 

 

-  ก๊อกน้ าเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกด
 หรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 

 - เ ป็ น แ บ บ
 ก้านหมุน 

 

-  หากได้จัดส าหรับผู้ชายและผู้หญิง
 ต่างหากจากกัน ให้มี อักษรเบรลล์
 แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชายหรือ
 หญิงติดไว้ที่ผนังทางเข้าในต าแหน่ง
 ที่สามารถสัมผัสได้ด้วย 

 - ไม่มี  

-  พื้ น ห้ อ ง ส้ ว ม มี ร ะ ดั บ เ ส ม อพื้ น
 ภายนอก หรือมีทางลาดในกรณีเป็น
 พื้นต่างระดับ ทางลาดที่อยู่ภายนอก
 ห้องน้ าเปิดปิดได้สะดวก 

 - ไม่มี  
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4.2  แบบก่อสร้ำงกำรจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนส ำหรับผู้พิกำรและผู้สูงอำยุภำยใน
อำคำรศำลำกลำงจังหวัดสระบุรี 

 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร  ส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  สิ่งอ านวยความสะดวกของอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ต้องได้ปรับปรุง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ที่จอดรถ  ทางลาด-ราวจับ  บันได  และห้องน้ า  ผู้วิจัยได้
ออกแบบปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคาร
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ดังรายละเอียดดังน้ี 
 - ที่จอดรถ ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ โดยมีขนาด 2.40 x 6.00 ม. และมี

ที่ว่างด้านข้างรถไม่น้อยกว่า  1.00 ม. ยาวตลอดที่จอดรถ  ช่องจอดไม่ขนานกับทาง    
เดินรถ บริเวณที่ก าหนดให้เป็นที่จอดรถนั้นจะอยู่ติดกับทางลาดเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้มากที่สุด 

 - ทางลาด-ราวจับ ได้ก าหนดให้ทางลาดมี 2 ต าแหน่ง อยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของ
อาคารศาลากลาง  เพื่ออ านวยความสะดวกและการเข้าถึงตัวอาคารได้ง่ายแก่ผู้ป่วยนั่ง
รถเข็น 

 - ห้องน้ า  ปรับปรุงห้องน้ าของอาคารศาลากลางบริเวณห้องน้ าชายเดิมให้เป็นห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยเฉพาะ 

  รูปที่ 4.1 ถึง 4.13 แสดงรายการแบบก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี 
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4.3 รำยกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงกำรจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนส ำหรับผู้พิกำร
และผู้สูงอำยุภำยในอำคำรศำลำกลำงจังหวัดสระบุรี 

 ตามที่ได้ออกแบบการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี ดังแสดงในรูปที่ 4.1 ถึง 4.14 นั้น  รายการประมาณราคาตาม
แบบก่อสร้างแสดงดังตารางที่ 4.3 โดย ยึดหลักการประมาณราคาขั้นพื้นฐานของวิธีการประมาณ
ราคาเบื้องต้น  และประมาณราคาจากค่าใช้จ่ายต้นทุนและค่าแรง  เท่านั้นโดยไม่รวมถึง ค่าด าเนิน 
การ และผลก าไรของผู้ประกอบการ ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงคิดจากพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี 
งบประมาณรวมที่ใช้ด าเนินการเท่ากับ  314,475.94  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
บาทเก้าสิบสี่สตางค์)  จ าแนกราคาค่าก่อสร้างตามประเภท ดังนี ้
 - งานทางลาดคนพิการ (2 ชุด)  งบประมาณ  238,513.94 บาท 
 - งานป้ายและที่จอดรถ  งบประมาณ  12,526 บาท 
 - งานห้องน้ าคนพิการ  งบประมาณ 58,436  บาท   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

ตารางที่  4.2  รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
ล าดับ
ที่ 

รายการ จ านวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งำนทำงลำดคนพิกำร (2ชุด) พร้อม          
      - งานร้ือถอนม้านั่ง ค.ส.ล. พร้อมพนักพิง 2 ชุด - - 500 1,000.00 1,000.00 ร้ือขนไป 
      - งานร้ือสกัดทางเท้าเดิม 16.9 ตร.ม.  - 35 591.50 591.50   
      - งานทรายหยาบ 18.36 ลบ.ม. 371.5 6,820.74 316 5,801.76 12,622.50   
      -  คอนกรีตโครงสร้าง 4 ลบ.ม. 2,018 8,072.00 276 1,104.00 9,176.00   
      - ไม้แบบ 19.46 ตร.ม. 280 5,448.80 105 2,043.30 7,492.10   
      - ตะปู 4.9 กก. 56.07 274.74  - 274.74   
      - เหล็ก RB 6 mm. 280 กก. 22.75 6,370.00 2.68 750.40 7,120.40   
      - เหล็ก RB 9 mm. 122.54 กก. 22.43 2,748.57 2.68 328.41 3,076.98   
      - ลวดผูกเหล็ก 12 ก.ก. 42.06 504.72  - 504.72   
      - งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น 14.24 ตร.ม. 345.00 4,912.80 130.00 1,851.20 6,764.00   
      - งานท าผิวกรวดล้าง 71.34 ตร.ม. 350.00 24,969.00 100.00 7,134.00 32,103.00   
      - งานราวสแตนเลส 49 ม. 1500.00 73,500.00  - 73,500.00   
      - งานกระเบื้องผิวสัมผัส(Tactile) 0.48 ตร.ม. 450 216.00 150 72.00 288.00   
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ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
ล าดับ
ที่ 

รายการ จ านวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

      - งานราวสแตนเลสติดผนัง 168 ม. 500 84,000.00  - 84,000.00   

  รวมงำนทำงลำดคนพิกำร    217,837.38  20,676.57 238,513.94   
2 งานป้ายและท่ีจอดรถคนพิการ          
      - งานตีเส้นที่จอดรถคนพิการ 5.7 ตร.ม. 150 855.00 30.00 171.00 1,026.00   

  

    - คันกั้นล้อส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 2.00 ชุด 250 500.00  - 500.00   

      - งานป้ายที่จอดรถคนพิการ 2 ชุด 1000 2,000.00 100.00 200.00 2,200.00   

      - งานป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ 8 ชุด 1000 8,000.00 100.00 800.00 8,800.00   

  รวมงานป้ายและที่จอดรถคนพิการ    11,355.00  1,171.00 12,526.00   

3 งานห้องน ้าคนพิการ          

    งานรื อถอน          

  

    - งานร้ือถอน วัสดุปูพื้น ผนัง และฝ้า
เพดาน 1 ห้อง - - 3,500 3,500.00 3,500.00   

      -งานร้ือถอน วัสดุ อุปกรณ์ สุขภัณฑ์          
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ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
ล าดับ
ที่ 

รายการ จ านวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

        สวิทซ์และไฟฟ้าดวงใหม ่ 1 ห้อง - - 1,500 1,500.00 1,500.00   

  รวมงานรื อถอน    -  5,000.00 5,000.00   

    งำนปรับปุงห้องน้ ำคนพิกำร          

  งานา้าเพดาน          

  
      -า้าเพดานแผน่ไฟเบอร์ซีเมนต์โครงเคร่า   
       เหล็กชุบสังกะส ี

4.40 ตร.ม. 250.00 1,100.00 - - 1,100.00   

 งานพื้น          

  
       -พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน 
         ขนาด  0.20 x 0.20 เมตร 

4.40 ตร.ม. 480 2,112.00 130 572.00 2,684.00   

  งานผนัง          

  
      -พื้นบุผนังกระเบื้องเซรามิค  
        ขนาด  0.20 x 0.20 เมตร 

16.80 ตร.ม. 480 8,064.00 130 2,184.00 10,248.00 
  

  งานประตู          

       -D1 (ประตูบานเลื่อน) 1 ชุด 12,000 12,000.00 500 500.00 12,500.00   

 
55 



56 

ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
ล าดับ
ที่ 

รายการ จ านวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

  งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ า          

       -โถส้วมนั่งราบมีหม้อน้ า  1 ชุด 3,730 3,730.00 298 298.00 4,028.00 
รวม

อุปกรณ์ 

  
     -อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (C 420 ขาตั้ง
สั้น) (พร้อมติดตั้งก๊อกน้ าก้านโยก) 

1 ชุด 2,400 2,400.00 298 298.00 2,698.00 รวม
อุปกรณ์ 

       -รูระบายน้ าพร้อมาาครอบสแตนเลส 1 ชุด 350 350.00 35 35.00 385.00   

       -สายฉีดช าระ 1 ชุด 320 320.00 35 35.00 355.00   

       -ที่ใส่กระดาษช าระ 1 ชุด 280 280.00 103 103.00 383.00   

       -กระจกเงา 1 ชุด 750 750.00 35 35.00 785.00   

       -ราวทรงตัวคนพิการส าหรับอ่างล้างหน้า 2 ชุด 7,440 14,880.00 70 140.00 15,020.00   

       -ราวทรงตัวคนพิการส าหรับโถส้วม 2 ชุด 3,770 7,540.00 105 210.00 7,750.00   
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ตารางที่  4.2  (ต่อ)  
ล าดับ
ที่ 

รายการ จ านวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

  งานระบบไฟฟ้า          

  

     -ดวงโคม DownLight  Ø 145 mm. ชนิด
อลูมิ เนียมสีเงินหรือเงินพ่นทราย หลอด 
Eletronic Compact Fluorescent 1-18 w. แสง 
Warm white 

1 ชุด 250 250.00 120 120.00 370.00 

  

  
     -สวิทซ์ เปิด - ปิด เด่ียว 16A 250v. พร้อม
าา ครอบพลาสติก 

1 ชุด 60 60.00 70 70.00 130.00 
  

  รวมงำนปรับปุงห้องน้ ำคนพิกำร    53,836.00  4,600.00 58,436.00   

  รวมยอด       314,475.94   
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรศึกษำ 

 

บทสรุปจากผลการศึกษาโครงการ การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย  
 5.1 ผลเปรียบเทียบสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี กับ

กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. 2548 

 5.2  แบบก่อสร้างการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี 

 5.3  รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี 

 

5.1 ผลเปรียบเทียบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรศำลำกลำงจังหวัดสระบุรี กับ กฎกระทรวง
ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 
2548 

 อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ราชการที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน   และ
ก่อสร้างก่อนการก าหนดใช้กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร   ส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  ซึ่งการออกแบบก่อสร้างอาคารในช่วงเวลานั้นได้ค านึงถึง
เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ไม่ได้ค านึงถึงการใช้งานของส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา  จึงท าให้มีปัญหาในการใช้งานของผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในปัจจุบัน  อาคาร
หลังนี้ได้ถูกต่อเติมบ่อยคร้ัง  และปราศจากทางลาดที่เหมาะสมแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  ท าให้
ผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นสามารถใช้พื้นที่ได้เฉพาะชั้นล่างของอาคารอาคารเท่านั้น  นอกจากปัญหาทางลาด
แล้ว  ที่จอดรถ   ราวจับ  และห้องน้ า   ของอาคารศาลากลางยังไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวง  
  

5.2  แบบก่อสร้ำงกำรจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนส ำหรับผู้พิกำรและผู้สูงอำยุภำยใน
อำคำรศำลำกลำงจังหวัดสระบุรี 

 แบบก่อสร้างการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี เป็นแบบก่อสร้างที ่แสดงถึงแนวทางการออกแบบ
ปรับปรุงทางลาด ที่จอดรถ และห้องน้ าส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
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5.3  รำยกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงกำรจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนส ำหรับผู้พิกำรและ
ผู้สูงอำยุภำยในอำคำรรำยกำรประมำณศำลำกลำงจังหวัดสระบุรี 

 ราคาค่าก่อสร้างจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใน
อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีนั้นเป็นการประมาณราคาจากค่าใช้จ่ายจากต้นทุนและค่าแรง 
โดยไม่รวมถึงค่าด าเนินการและ ผลก าไรของผู้ประกอบการ  ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงคิด
เป็นราคาในพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมีมูลค่าทั้งสิ้น 314,475.94  บาท 
(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน-สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 
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รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2540. (2540). (ม.ป.ท.) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. (2550). (ม.ป.ท.) 
ไตรรัตน์  จารุทัศน์ และคณะ. (2548). โครงกำรศึกษำมำตรฐำนขั้นต่ ำส ำหรับท่ีพักอำศัยและ

สภำพแวดล้อมของผู้สูงอำยุ .  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) (ม.ป.ท.) 

แผนพัฒนำผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับที่ 2 (2545-2564). (ม.ป.ป.) (ม.ป.ท.) 
ตัวอย่ำงที่ดีในกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร และคนทุกวัย  ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2. 

ส านักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 

กฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ 
 พ.ศ. 2548 
คู่มือปฏิบัติวิชำชีพสถำปัตยกรรม กำรออกแบบสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
 ทุกคนสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 
ประเภทคนพิกำร กฎกระทรวง (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
 คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
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ประวัติผู้เขียน 

 
 นายภาณุวัฒน์  ปลั่งกลาง  เกิดวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2525 บ้านเลขที่ 479 หมู่ที่ 13  
ต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์  สาขาวิชา 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา พ.ศ.2549  ปัจจุบัน  ท างานที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสระบุรี  
 
         
 
 
  


