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 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (5)     
ใหการคุมครองสิทธิผูสูงอายุ ดานการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย
แกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะ
อื่น สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) ไดดำเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และปลอดภัย
สำหรับผูสูงอายุ ในพ้ืนท่ีตนแบบเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม เทศบาลเมืองคอหงส อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
และองคการบริหารสวนตำบลวังแสง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง นฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปนท่ีปรึกษาโครงการ ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานพบวา 
ผูรับผิดชอบการกอสรางและปรับปรุงบานผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย
ผูรับเหมา ชางไม ชางกอสราง อาสาสมัครของชุมชน และสมาชิก    
ในครอบครัวผูสูงอายุ ขาดความรูและความเขาใจแนวคิดการจัดสภาพ
แวดลอม ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุ การออกแบบกอสราง
หรือปรับปรุง จึงทำตามแบบปฏิบัติเดิมท่ีคุนเคย การจัดสภาพแวดลอม 
สิ่งอำนวยความสะดวกฯ จึงขาดมาตรฐาน ผูสูงอายุไมสามารถ        
ใชประโยชนไดจริง 
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 หนังสือคูมือชาง ชุมชนเพื่อการจัดสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ : หมอบาน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหผูเก่ียวของในชุมชน มีความรูและความเขาใจแนวคิด
การจัดสภาพแวดลอม ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและปลอดภัย
สำหรับผูสูงอายุ ซึ่งสามารถนำไปดำเนินการไดทั้งในและนอกบาน 
หรือพื้นที่สาธารณะซึ่งมีผูสูงอายุใชประโยชนเปนจำนวนมาก        
ใหไดตามมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับวัยสูงอายุ และลดอุปสรรคหรือ
ขอจำกัดในการใชงาน เพื่อใหผูสูงอายุปลอดภัยมีความสามารถในการ
ชวยเหลือตนเองไดมากถึงมากที่สุด รวมทั้งใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 

สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 
กันยายน  2555 
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  สภาพแวดลอมในวัยสูงอายุ 
  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่พบไดในวัยสูงอายุ  
  แนวทางการออกแบบปรับปรุงที่อยูอาศัยสำหรับผูสูงอายุ 
 ภาพแนวทางการปรับปรุงที่อยูอาศัย 
 สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย 

 สำหรับผูสูงอายุและทุกคน  
  1. หองน้ำ หองสวม  
  2. ราวจับ  
  3. บันได 
  4. ประตู  
  5. ทางลาด  
  6. ที่จอดรถ  
  7. ปาย สัญลักษณ  
 วัสดุทางเลือก  
 ขอคำนึงในการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย 

 สำหรับผูสูงอายุ ดานกายภาพในระดับที่อยูอาศัย (ในตัวบาน) 
 ขอคำนึงในการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย 

 สำหรับผูสูงอายุ ดานกายภาพในระดับชุมชน  
 (ภายนอกตัวบานถึงชุมชน) 
 หนังสืออางอิง 
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หมอบาน คืออะไร 
 
 คำวา “หมอ” ความหมายคือ ผูมีความรูเกี่ยวกับการคนหา
โรคตางๆ ซึ่งความรูนั้น อาจจะเปนความรูที่ถาหากมีการสืบทอดกัน
มาจากบรรพบุรุษมาสูรุนลูกหลานจนกลายเปนครูภูมิปญญาชาวบาน 
หรืออาจจะเปนความรูที่ไดรับการศึกษาในสถาบันการศึกษา เม่ือจบ
มาแลวจึงเรียกวา คุณหมอ หรือนายแพทย  
 สวนคำวา “บาน” คือ สถานที่ที่มีผูอาศัยของผูคน        
แตรปูแบบของบานข้ึนกับฐานะของแตละบุคคลรวมไปจนถงึการใชวสัดุ    
ที่นำมาใชซึ่งอาจจะประยุกตนำวัสดุภายในทองถิ่นมาใชดวย  
 เม่ือนำคำวา “หมอ” มาบวกกับคำวา “บาน” เปน    
“หมอบาน” ทางภาคเหนือ (คนตางเหนือ) เรียกวา “สลา” คือชางที่
มีความรูในการปลูกกอสรางบานท่ีมีความม่ันคงและแข็งแรงตามรูป
แบบแปลนความตองการของเจาของบานและ “สลา” หรือ “ชาง”
เปนคนกำหนด ที่ผานมาน้ี “สลา” หรือ “ชางแปงบาน” ยังขาด
ความรูเร่ืองมาตรฐานหรือส่ิงท่ีกำหนดในการติดต้ังหรือออกแบบของ  
วัสดุภัณฑ และสิ่งตางๆ อาทิ ลูกตั้ง ลูกนอนของบันได การติดตั้งวัสดุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกในหองน้ำ - หองสวม หองนอน หองครัว    สิ่งอำนวยความสะดวกในหองน้ำ - หองสวม หองนอน หองครัว    
ราวจับของประตู เปนตน  ราวจับของประตู เปนตน  

 ความหมาย “หมอบาน”“หมอบาน”  
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 การใหความรูเร่ืองมาตรฐาน ระยะ และขนาดทีเ่หมาะสมใน 
การปรับปรุงสภาพแวดลอมหรือจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัยใหแกหมอบานหรือผูเกี่ยวของในชุมชน จะสามารถทำให
เกิดความรู และความเขาใจ สามารถเปนที่ปรึกษาหรือผูใหคำแนะนำ
แกชาวบานในแตละหมูบาน ที่ตองการจะปรับปรุง หรือแกไข และ
กอสรางบาน ใหไดตามมาตรฐานการออกแบบที่คำนึงถึง เรื่องความ
ปลอดภัย สภาพแวดลอม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุ
และทุกคน พรอมกับเสนอแนะใหใชวัสดุทางเลือกเพ่ือเปนการประหยัด 
ในการปรับปรุง แกไข และกอสรางบาน ใหไดมาตรฐานที่จะนำไปสูการ
ไดสิ่งกอสรางท่ีปลอดภัยและลดอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนกับ      
ผูสูงอายุและทุกคน 
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 ความจำเปนที่ตองมีหมอบาน เนื่องจาก 
 1. ในแตละหมูบานหรือชุมชน จะไดมีหมอบาน ที่จะใหคำ
ปรึกษา เสนอแนะในการปรับปรุง แกไข กอสรางบานแกคนในชุมชน   
 2. ในชุมชน และทองถ่ิน จะมีสิ่งกอสรางท่ีไดมาตรฐาน 
และสะดวกปลอดภัยแกผูสูงอายุ และผูใชงานทุกคน     
 3. จะชวยลดสถิติของผูคนในชุมชนที่อาจจะประสบ
อุบัติเหตุ จากสิ่งกอสรางที่ไมสะดวกปลอดภัยลงได  
 4. ชวยลดคาใชจายเกี่ยวกับการดูแลและรักษาพยาบาล
ของครอบครัวที่มีผูประสบอุบัติเหตุหรือทุพพลภาพได  
 5. ทำใหการวางผังเมือง และสิ่งกอสรางในชุมชน มีความ
สะดวกปลอดภัย และสวยงาม ซึ่งนำไปสูการเปนชุมชนที่นาอยูตอไป 

ความจำเปนที่ตองมี  “หมอบาน” 
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 หมอบานจะเขามามีบทบาท เม่ือครอบครัวหรือชุมชน
ตองการปรับปรุงบานหรืออาคารสถานท่ีใหมีสภาพแวดลอม ส่ิงอำนวย
ความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยปราศจากอันตรายที่มีโอกาส  
จะเกิดจากเหตุการณที่ไมไดคาดคิดไวลวงหนาหรือขาดการควบคุม      
แตเม่ือเกิดข้ึนแลว มีผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวย ทุพพลภาพ 
หรือการเสียชีวิตในผูสูงอายุ หมอบานจึงควรเขาใจเร่ืองพ้ืนฐานของ
การจัดทีอ่ยูอาศัย โดยทราบลกัษณะการเปลีย่นแปลงทีพ่บไดในวยัสงูอาย ุ
และแนวทางการออกแบบปรับปรุงที่อยูอาศัยสำหรับผูสูงอายุ ดังนี้ 
 
 
 ปญหาสำคัญท่ีพบในวัยสูงอายุคือ ปญหาสุขภาพ เชน 
ความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจ รองลงมาคือปญหาเศรษฐกิจและ
ความยากจน ผูสูงอายุที่ เตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุ        
จะรับมือกับปญหาตางๆ ไดดีกวาผูที่ไมมีการเตรียมตัวไวลวงหนา  
 การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย เปนการ
เตรียมพรอมอีกวิธีหน่ึงในการจัดการที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
รอบๆ ผูสูงอายุใหเหมาะสมกับสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป เชน 
กระดูกพรุน กระดูกสันหลังโคงงอ ขอเขาเสื่อม สายตาพรามัวจาก   
โรคตอกระจก ตอหิน หูตึง การรับรูกลิ่นหรือเสียงชาลง เปนตน ทั้งนี้

ความรูพื้นฐานสำหรับ 

  สภาพแวดลอมในวัยสูงอายุ 

“หมอบาน” 
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การจัดสภาพแวดลอมหรือสิ่งอำนวยความสะดวก จะชวยใหการใช
ชีวิตของผูสูงอายุงายข้ึน โดยเฉพาะเมื่อตองอยูตามลำพัง รวมไปถึง
สามารถนำแนวคิดการจัดสภาพแวดลอมฯ ไปปรับใชในอาคาร สถานท่ี
สาธารณะ ซึง่มผีูสงูอายุไปใชประโยชนหรอืรวมกลุมกนัเปนจำนวนมาก 
เชน วัด อาคารอเนกประสงค ตลาด ศูนยการเรียนรู เปนตน         
เพ่ือใหการใชชีวิตหรือประกอบกิจกรรมทั้งในบานและนอกบาน       
มีอันตรายนอยลง ลดการลื่นหรือปองกันอุบัติเหตุการหกลม ซึ่งเปน
สาเหตุสำคัญที่จะทำใหเกิดความพิการหรือทุพภาพในวัยผูสูงอายุ    
มากขึ้น 
 
 
 
 
 1. ความเสื่อมถอยทางสายตา   
      อาการท่ีพบในผูสูงอายุที่มีความเสื่อมถอยทางสายตา  
ไดแก สายตายาว ตอกระจก สายตามัว ตองการแสงสวางมากข้ึน 
สายตาปรับตามระดับแสงไดชา แสงจาทำใหตาพรา การมองเห็น  
แยกสีฟา มวง เขียว ไมออก (เห็นเปนสีเดียวกัน)  
  การจัดที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับผูสูงอายุท่ีมีปญหา  
ทางสายตา ไดแก  
   ติดไฟใหสวางขึ้น โดยเฉพาะ บริเวณประตู  
   บันได บริเวณที่ใชเปนประจำ ปาย 
   ไมควรใหเห็นหลอดไฟโดยตรง เพราะจะทำใหตาพรา 
   วัสดุที่ใชไมควรเปนวัสดุสะทอนแสง 
   ใชปุมสัญลักษณขนาดใหญ  
   หลีกเลี่ยงการใชสี ฟา มวง เขียว 
   ใชสีตัดกันเชนขอบบันได ขอบโตะ 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
ที่พบไดในวัยสูงอายุ  



คูมือสำหรับชางและสมาชิกในชุมชน เพื่อการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุสำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอาย ุ 66

 2. ความเสื่อมถอยทางการไดยิน  
  อาการที่พบในผูสูงอายุที่มีความเสื่อมถอยทางการไดยิน 
ไดแก ไดยินไมชัด หูตึง ไมไดยินเสียงสูง เสียงแหลม ไมสามารถแยก
เสียงพูดออกจากเสียงรบกวน 
  การจดัทีอ่ยูอาศยัสำหรบัผูมคีวามเสือ่มถอยในการไดยนิ ไดแก 
    เลือกใชเสียงกริ่ง โทรศัพท ที่มี เสียงทุม และ      
ปรับเสียงใหดังขึ้น 
   เสียงวิทยุควรปรับไปที่ ต่ำ 
   ใชวัสดุปองกันเสียงรบกวน 
 
 3. ความเสื่อมถอยของกระดูก  
      อาการที่พบในผูสูงอายุที่มีความเสื่อมถอยของกระดูก 
ไดแก หลังโคงงอ เพราะกระดูกพรุน ขอเขาเส่ือมไมสามารถกาวเทา
ยาวๆ ได  
     การจัดที่อยูอาศัยสำหรับผูมีความเส่ือมถอยของกระดูก 
ไดแก  
   จบัทำราวเกาะ หรอืราวจบัชวยพยุงตวั บรเิวณหองนอน 
หองนั่งเลน ทางเดินไปหองน้ำ เปนตน  
   ปรับขนาดความสูงของบันไดใหไมสูงและชัน มีชานพัก  
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 สถานท่ีที่มีความสำคัญเพ่ือความปลอดภัยของผูสูงอายุ 
ภายในบาน ไดแก หองน้ำ หองสวม และบันได เพราะเปนสถานที่     
ท่ีผูสูงอายุหกลมมากท่ีสุด การจัดสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัยสำหรับ   
ผูสูงอายุจึงตองใหความสำคัญเรื่อง  
 1. การปรับปรุงซอมแซมสภาพทั่วไปของบานใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง  
 2. พื้นท่ีที่ผูสูงอายุใชเปนประจำใหรวมอยูชั้นลางหรือเปน
บานชั้นเดียว ไดแก หองน้ำ หองนอน หองครัว สวนพักผอน   
 3. หองน้ำ หองสวมที่ เหมาะสมควรอยูภายในบาน       
หากหองน้ำ หองสวมอยูนอกบาน ควรติดตั้งราวจับและปรับปรุง  
ทางเดินใหเรียบ ไมเปลี่ยนระดับ อาจทำทางลาดหนาทางเขาหองน้ำ     
แตตองมีพื้นราบเปนทางพัก ไมวางสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางพอเพียง  
 4. บันได ปรับปรุงความลาดชัน ลูกต้ัง ลูกนอน และรูป
แบบบันไดที่ปลอดภัย หรือปรับเปลี่ยนเปนทางลาด ควรมีขนาดลูก   
ตั้งสูงไมเกิน 15 ซม. ลูกนอนกวางไมนอยกวา 28 ซม. ปดดานหลัง  
ใหสนิท หากมีชานพักท่ีบันไดบาน ควรมีความกวางของชานพักไม
นอยกวา 1.2 ม.  
 5. ทางเดินภายในบาน มีความกวางเพียงพอ (อยางนอย 
80 ซม.) ไมมีการเปลี่ยนระดับ  

แนวทางการออกแบบ 
ปรับปรุงที่อยูอาศัย 
สำหรับผูสูงอายุ 
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 6. หองน้ำ หองสวมมีความกวางเพียงพอตอการรับความ
ชวยเหลือ แยกสวนแหงและสวนเปยก ติดต้ังโถสวมแบบน่ังหอยขา    
(แบบนั่งราบ) มีสิ่งอำนวยความสะดวก เชน กระดาษชำระวางแบบ    
ไมตองกม ถังน้ำตักราดแบบไมตองกม ควรมีพื้นท่ีวางภายใน มีเสน  
ผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.50 ม. 
 7. หองนอน มีความกวางเพียงพอตอการรับความชวยเหลือ 
ติดตั้งเตียงนอนแบบยกสูงจากพื้น ประมาณ 40 - 45 ซม. (ระยะขอ
พับเขาของผูสูงอายุ) มีราวจับชวยพยุงตัวเมื่อลุกขึ้นจากเตียงนอน   
 8. ติดตั้งราวจับและราวพยุงตัวบริเวณบันได ทางเดินใน
บาน หองน้ำ หองสวม หองนอน หองครัว  
 9. ประตูมีความกวางเพียงพอ อยางนอย 90 ซม. เปน
แบบบานเปดหรือบานเลื่อน ไมควรมีธรณีประตู เพราะเปนสาเหตุ
ของการสะดุดลม  
 10. หนาตางเปด - ปดไดงาย เบาแรง สามารถควบคุมการ
ระบายอากาศ แสงสวางภายในหองได 
 11. จัดพื้นที่พักผอนใหผูสูงอายุในเวลากลางวัน เชน ตั่ง 
แครภายในบาน เพื่อการทำกิจกรรม การฝมือ ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ 
รับประทานอาหาร และนอนกลางวัน โดยพื้นท่ีดังกลาวควรมีการติด
ตั้งปลั๊กไฟฟา อุปกรณอำนวยความสะดวก การระบายอากาศ        
และแสงสวาง ควรจะเปนที่งายตอการสังเกตหรืองายตอการรับความ
ชวยเหลือ หรือตั้งแครบริเวณใตตนไมริมบานดานที่ไมไดรับแสงแดด  
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ภาพแนวทางการปรับปรุงที่อยูอาศัย 
สำหรับผูสูงอายุที่มีรายไดนอยใหอยูอาศัยในที่เดิม 

อางอิงจาก : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาท่ีอยูอาศัยสำหรับ     
ผูสูงอายุที่มีรายไดนอยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม การเคหะแหงชาติ
และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555, น. 294) 
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ลักษณะหองแบบ ไมมีอางน้ำ มีพื้นที่วางในหองน้ำ 
1.5 ม. ติดตั้งราวจับ โถสวม และอางลางมือ 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไดมาตรฐาน 
และปลอดภัยสำหรับผูสูงอายุและทุกคน  

1. หองน้ำ หองสวม 
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1. โถสวม 
2. ฟลัช วาลว 
3. ปุมกด ฟลัช วาลว 
5. อาง 
6. กอกน้ำแบบกานโยก 
7. ทอดักกลิ่น  
8. ที่ใสกระดาษชำระ 
9. ราวรูปตัว L มุม 40 องศา 

10. ราวปรับมุม 40 องศา  
11. ราว 40 องศา  
12. พัดลมเปาแหง  
13. ประตูเปดออกสูภายนอก 
เปดคางได ไมนอยกวา 90 องศา 
หรอืเปนแบบบานเล่ือน 
14. ปุมกดสญัญาณเสยีงกรณฉีกุเฉนิ  
15. ที่ใสกระดาษเช็ดหนา 

สัญลักษณ   

รูปดาน หองน้ำแบบไมมีอางน้ำ ติดตั้งราวจับ โถสวม  
และอางลางมือมีพื้นที่วางในหองน้ำ 1.5 ม. 
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 หองน้ำควรมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับควร 
 เปนทางลาด (การพลัดตกหกลมในผูสูงอายุมักเกิดจากพื้นเปยก 
 ลื่นหรือเปลี่ยนระดับทำใหไมสามารถทรงตัวอยูได) 
 หองน้ำควรกวางประมาณ 1.50 -2.00 เมตร (ไมกวางและไมแคบเกินไป) 
 มีพื้นที่วางภายในหองสวม เพื่อใหเกาอี้รถเข็นผูสูงอายุและคน 

 พกิารสามารถหมนุตวักลบัไดมเีสนผาศนูยกลางไมนอยกวา 1.50 เมตร 
 วัสดุที่ใชทำพื้นหองน้ำ ควรเปนวัสดุที่ไมลื่น ทำความสะอาดงาย  

 มีระบบการระบายน้ำที่ดี หรือแยกสวนแหงและสวนเปยก  
 และมีราวจับ* ที่สามารถเดินไดทั่วหองน้ำ (อานรายละเอียดราวจับ 
 ที่หนา 14) 
 ประตูหองน้ำควรเปนแบบที่เปดใหคนอื่นสามารถเขาไปได 

 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 มีราวจับจากภายนอกหอง เชน หองนอน หรือหองรับแขก  

 ที่ตอเนื่องมาที่หองน้ำได 
 เฉพาะตรงฝกบัว และที่อาบน้ำ  ควรมีที่นั่งและสัญญาณฉุกเฉิน 

 ในหองน้ำ 
 การติดตั้งโถสุขภัณฑ แบบนั่งหอยขา (นั่งราบ) โดยวิธีการติดตั้ง 

 ใหวัดจากฝาผนังมาถึงกึ่งกลางโถสุขภัณฑประมาณ 45 ซม. 
 

หลักการออกแบบหองน้ำ 
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2. ราวจับ  

 ราวจับ หมายถึง ราวที่ใชมือจับเพื่อการนำทางและพยุงตัว  
 ติดตั้งไดทั้งในภายนและภายนอกอาคาร 
 ทำจากวัสดเุรยีบ มลีกัษณะกลม เสนผาศนูยกลางขนาด 3 - 4 ซม.  
 สำหรับกำแพงพื้นผิวเรียบ ระยะของราวจับสูงจากจุดยึด  

 อยางนอย 12 ซม.  
* ราวกันตกหรือราวกั้น มีหนาท่ีชวยปองกันอุบัติเหตุจากการพลัด
ตกตามสถานที่อันตราย เชน บันได ทางลาด ระเบียง บริเวณที่ยกสูง
ขึ้นจากพื้นตั้งแต 40 ซม. ขึ้นไป เปนตน 
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ภาพแสดงตัวอยางราวจับจากภายนอกหอง ทางเดินในบาน  
ทางสัญจร ทางเชื่อมระหวางอาคาร ที่ตอเนื่องมาถึงหองน้ำได  
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3. บันได  

ระยะของลูกตั้งและลูกนอนของบันไดที่เหมาะสมสำหรับทุกวัย 
โดยเฉพาะผูสูงอายุและผูมีปญหาทางการเคลื่อนไหว 
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 พื้นผิวของบันไดใชวัสดุไมลื่น 
 บันไดมีความกวางสุทธิ ไมนอยกวา 90 ซม มีราวบันไดทั้งสองขาง  

 หากบันไดกวางกวา 3 ม. ควรติดตั้งราวจับตรงกลางเพิ่มอีกราว  
 ราวจับควรยื่นออกมาในระยะ 30 ซม.แตไมเกิน 40 ซม.  

 ตามแนวนอนตรงสุดบันได 
 ลูกตั้งบันได สูงไมเกิน 15 ซม.และไมควรเปดชองโลง  
 ลูกนอนบันได กวางไมนอยกวา 28 ซม.  
 มีจมูกบันไดที่ยื่นออกมาไมเกิน 2 ซม. และมีสีแตกตางจากพื้นผิว 

 ของบันได เพื่อใหสังเกตเห็นความแตกตางของบันไดไดชัดเจน 
 มชีานพกัทกุระยะในแนวด่ิง ไมเกนิ 2 ม. และกวางอยางนอย 1 - 2 ม. 

หลักการออกแบบบันได  

หนวยเปน มม. 
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4. ประตู  
 มีความเสี่ยงที่จะเกิดการหกลม ลื่น การเดินชนประตู หรือวิ่งชน 

 ประตูกระจกจนเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได เพราะไมสังเกต 
 เห็นประตูกระจกใส การออกแบบควรมีสัญลักษณเปนที่สังเกต 
 ควรออกแบบประตูทางเขาบานหรืออาคารไมใหอยูติดกับบันได  

 เพราะอาจจะเกิดการเดินชนประตูได หรือไมควรใกลพื้นที่ตาง 
 ระดับเพราะอาจทำใหเกิดการพลัดตกหกลม หรือไมควรใหประตู 
 ติดชองวางภายนอกอาคาร   
 ลักษณะการเปดของประตู 
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 ประตหูองนำ้ ควรเปนแบบบานเปดออก เพือ่ใหสะดวกในการเขาไป  
 ชวยเหลือผูสูงอายุ กรณีที่ผูสูงอายุลื่นลมในหองน้ำและอาจนอน 
 ขวางประตู  
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 ไมติดตั้งอุปกรณบังคับประตู ใหปดเอง  
 ในกรณีเปนแบบบานเปดผลักขาออก เมื่อเปดออกมีพื้นที่วางขนาด 

 กวางไมนอยกวา 1.5 ม. และยาวไมนอยกวา 1.5 ม.  
 สำหรับประตูที่มีระบบเปดปด ประตูแบบอัตโนมัติ ควรมีปุมกด 

 ที่ผูสูงอายุหรือคนพิการ สามารถควบคุมการเปดปดประตูได 
 ดวยตนเอง ทั้งภายในและภายนอก  
 ในกรณีที่ประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก ตองติดเครื่อง 

 หมายหรือแถบสีที่สังเกตเห็นไดชัด 

 อุปกรณเปดปดประตู เปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก 
 อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 1 ม. แตไมเกิน 1.2 ม. 
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หนวยเปน มม. 
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• บริเวณทางเขาไมควรมีประตู ในกรณีที่มีธรณีประตู  
 ตองสูงไมเกิน 2 ซม.และใหขอบทั้งสองดานมีความลาดเอียง 1:2  
 เพื่อใหเกาอี้แบบมีลอ (wheelchair) หรือผูสูงอายุและคนพิการ 
 ที่ใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก 
• สำหรับประตูบานคูตองมีอยางนอยหนึ่งบานที่มีความกวาง 
 อยานอย 90 ซม. 

ธรณีประตู 

การใชพรมปูบริเวณประตู 

ไมควรใชพรมปูบริเวณประตู  
ถาหากใชพรมควรอยูในระดับเดียวกับพื้น (ตามภาพ) 
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5. ทางลาด  

 ความยาวทางลาดนอยกวา 6 ม. มีความกวางมากกวา 
 หรือเทากับ 90 ซม. 
 ความยาวทางลาดมากกวาหรือเทากับ 6 ม. มีความกวางมากกวา 

 หรือเทากับ 1.5 ม. 
 ความยาวทางลาด ชวงละไมเกิน 6 ม. ถาเกินตองมีชานพัก 

 กวาง 1.5 ม. ถายาวตั้งแต 2.5 ม. ตองมีราวจับทั้งสองขาง 
 ทางลาดดานที่ไมมีผนังกันใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด 

 ไมนอยกวา 15 ซม. และมีราวกันตก 

 การออกแบบทางลาดที่เหมาะสมสำหรับผูใชงานทุกประเภท  
 โดยเฉพาะผูสูงอายุและคนพิการ ไมควรมีความชันมากเกินไป  
 จะเสี่ยงกับการพลัดตกหกลม ควรยึดตามขอกำหนดของกฎหมาย 
 หรือไมนอยกวา 1:12 (อัตราสวนระหวางความสูงตอความยาว 
 ของทางลาด) 
 พื้นผิววัสดุไมลื่น 
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ทางลาดแบบตรง 

ทางลาดหมุนกลับ 180 องศา 

ทางลาด 90 องศา 
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แนวคิดการออกแบบที่จอดรถสำหรับผูสูงอายุและผูพิการ 

6. ที่จอดรถ 
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 ทีจ่อดรถสำหรบัผูสงูอายแุละคนพกิาร ตองเปนพืน้ทีส่ีเ่หล่ียมผนืผา  
 มีความกวางไมนอยกวา 2.4 ม. และยาวไมนอยกวา 6 ม. 
 ตองจัดใหมีที่วางขางที่จอดรถไมนอยกวา 1 ม. ตลอดความยาว 

 ของที่จอดรถ โดยที่วางดังกลาวตองมีลักษณะพื้นผิวเรียบและ 
 มีระดับเสมอกับที่จอดรถ เพื่อใหเพียงพอสำหรับการเคลื่อนยาย 
 ของผูสูงอายุที่นั่งรถเข็นหรือคนพิการ ระหวางเกาอี้รถเข็นและ 
 ตัวรถ และเพียงพอในการเปดประตูรถไดอยางเต็มที่  
 ที่จอดรถผูสูงอายุและคนพิการตองไมขนานกับทางเดินรถ  
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7. ปายสัญลักษณ 
 ปายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุและคนพิการ  

 ตองมีความชัดเจน มองเห็นไดงาย ติดอยูในตำแหนงที่ไมทำใหสับสน 
 (ไมควรติดตั้งปายกีดขวางทางสัญจร) 
 ปายสามารถติดตั้งในลักษณะตางๆ ไดดังนี้ 

 - ยึดติดอยูกับกำแพง เชน ปายเลขที่หอง 
 - ยึดติดอยูกับเสา 
 - แขวน เชน ปายโฆษณา ควรจะสูงอยางนอย 2 ม. จากระดับพื้น 
 เครื่องหมายที่มีขนาดใหญหรือสูง ควรเอียงปายเพื่อใหมองเห็นได 

 จากระดับผูใชเกาอี้รถเข็น 
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 ปายชื่อถนน ควรสูงจากระดับพื้น 2 - 2.5 ม. 
 ปายบานเลขท่ีและหองพัก ควรสูงจากระดับพ้ืน 1.5 - 2 ม.
 แผนปายภายในอาคาร ควรติดตั้งอยูในระดับระหวาง 1.5 - 2 ม.  

 วัดจากพื้นถึงตำแหนงขอบลางของปาย 
 แผนปายภายนอกอาคาร ควรติดตั้งอยูในระดับ 2 ม.  

 วัดจากพื้นถึงตำแหนงขอบลางของปาย 
 แผนปายแจงขอมูลและแผนที่ บริเวณทางเขาอาคารและถนน  

 ควรติดตั้งอยูในระดับระหวาง 90 ซม.- 1.8 ม. 
 วัดจากพื้นถึงตำแหนงขอบลางของปาย 
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 ปายชื่อถนน ควรสูงจากระดับพื้น 2 - 2.5 ม. 
 ปายบานเลขท่ีและหองพัก ควรสูงจากระดับพ้ืน 1.5 - 2 ม.
 แผนปายภายในอาคาร ควรติดตั้งอยูในระดับระหวาง 1.5 - 2 ม.  

 วัดจากพื้นถึงตำแหนงขอบลางของปาย 
 แผนปายภายนอกอาคาร ควรติดตั้งอยูในระดับ 2 ม.  

 วัดจากพื้นถึงตำแหนงขอบลางของปาย 
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แผนปายแจงขอมูลและแผนที่ 
• แผนปายแจงขอมูลและแผนที่ บริเวณทางเขาอาคารและถนน  
 ควรติดตั้งอยูในระดับระหวาง 90 ซม.- 1.8 ม.  
 วัดจากพื้นถึงตำแหนงขอบลางของปาย   
 
ตำแหนงและการติดตั้ง  
• ตำแหนงที่ติดตั้งไมควรอยูในตำแหนงกีดขวางทั้งในแนวนอน 
 และแนวตั้ง รวมถึงไมกีดขวางทางสัญจรในกรณีที่มีคนหยุดอาน 
• ปายสามารถติดตั้งในลักษณะตางๆ ไดดังนี้  
    - ยึดติดอยูกับกำแพง เชน ปายเลขที่หอง  
    - ยึดติดอยูกับเสา  
    - แขวน เชน ปายโฆษณา ควรจะสูงอยางนอย 2 ม. จากระดับพื้น  
• เครื่องหมายที่มีขนาดใหญหรือสูง ควรเอียงปายเพื่อใหมองเห็น 
 ไดจากระดบัผูใชเกาอี้รถเข็น  
 
ขนาดและรูปรางของแผนปาย  
• ปายสี่เหลี่ยมผืนผาที่ใชภายนอกอาคาร  
 มีขนาดอยางนอย 20X60 ซม.  
• แผนปายแจงขอมูลควรมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยม  
• ปายที่ระบุคำเตือนตางๆ ควรมีรูปรางเปนสามเหลี่ยม  
• ปายหามตางๆ ควรมีรูปรางเปนทรงกลม  
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วัสดุทางเลือก  

อุปกรณชวยพยุงตัว 

 วัสดุทางเลือก หมายถึง วัสดุที่คัดสรรเพ่ือนำมาทำสิ่ง        
อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผูสูงอายุและ           
วัสดุทางเลือกบางประเภทสามารถใชวัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือ    
จัดหาไดจากวัสดุทองถิ่นนำมาประยุกตใช   

 1. ราวจับ (Handrails) (อานรายละเอียด หนา 14) 

ภาพราวจับบริเวณบันไดและวัสดุทางเลือก 
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ภาพราวจับบริเวณหองน้ำและวัสดุทางเลือก 
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ไมเทา 
ไมเทา หมายถึง ไมหรือสิ่งอื่นๆ หรับถือยันตัวหรือเดิน  
ไมเทาควรมีขนาดความสูงจากพื้น 80 ซม. สวนปลายไมเทา 
ควรหุมดวยวัสดุกันลื่น  
 

ภาพไมเทาขาเดียวและวัสดุทางเลือก 
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เกาอี้นั่งถายสำหรับคนพิการ 
และผูสูงอายุ 
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ขอคำนึงในการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
และปลอดภัยสำหรับผูสูงอายุ ดานกายภาพ
ในระดับที่อยูอาศัย (ในตัวบาน) 

 1. ปญหาสุขภาพและความเปลี่ยนแปลงทางรางกายมีผล
ตอนิสัยหรือพฤติกรรมของผูสูงอายุ เชน ระบบขับถายและการก้ัน
ปสสาวะหยอนยาน ตอนกลางคืนจึงเขาหองน้ำบอย บุตรหลาน   
ญาติพี่นองหรือผูดูแลผูสูงอายุ ควรจัดวางหองนอนใหใกลกับหองน้ำ           
และมีไฟสองสวางอยางเพียงพอเพ่ือใหผูสูงอายุมองเห็นไดชัดเจนขึ้น
หรือติดตั้งราวจับชวยพยุงตัว เอื้อตอการใหผูสูงอายุชวยเหลือตนเอง 
ลดภาระการดูแลของบุคคลใกลชิด 
 
 2. ผูสูงอายุสวนใหญมีโอกาสล่ืนลมสูง เพราะปญหา     
จากโรคที่เก่ียวของกับกระดูกหรือกระดูกสันหลังคดงอ การทรงตัว     
จึงไมดีเทาในวัยหนุมสาว มีโอกาสล่ืนลมไดงาย โดยเฉพาะเม่ือทำกิจกรรม
ในหองน้ำท่ีพ้ืนมีน้ำขัง พ้ืนเปยกล่ืนหรือมีความตางระดับท่ีพ้ืน เปนตน 
ทำใหมีโอกาสลื่นลมสูงมากขึ้น     
 
 3. การออกแบบส่ิงแวดลอม เชน ในหองน้ำ หองนอน   
หองน่ังเลน และจดัวางตำแหนงการใชงานอปุกรณประเภทสวิตชตางๆ 
หรืออุปกรณมือจับใหเหมาะสมและงายตอการใชงานของผูสูงอายุ 
เชน ความสูงของคนปกติเพศชายประมาณ 170 ซม. ปล๊ักไฟควรติด
ตั้งที่ความสูง 1.20 ม. แตสำหรับผูสูงอายุนั่งวีลแชร ควรลดความสูง
ของปลั๊กไฟเปน 80 - 90 ซม. 
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 4. จุดเปลี่ยนระดับตางๆ ทั้งภายในบาน ระหวางภายใน
และภายนอกอาคาร ควรทำใหเปนทางลาด เพื่อใหงายตอการเดิน
โดยใชไมเทาหรือการเข็นรถวีลแชร ทั้งนี้ตองคำนึงถึงระยะและขนาด
ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผูสูงอายุ 
 
 5. ควรมีการเตรียมพ้ืนท่ีในการขนยายผูสูงอายุในกรณี
ฉุกเฉินหรือเรงดวน โดยมีพ้ืนท่ีจอดรถและพ้ืนท่ีวางท่ีเตรียมไว          
โดยไมวางส่ิงกีดขวาง หรือทำทางลาดแบบเคลื่อนยายไดเปนอุปกรณ
เสริมชวยในการเคลื่อนยายผูสูงอายุ 
 
 6. ควรเตรียมอุปกรณที่สำคัญ เชน ตูยา ไมเทา รถเข็น 
เบอรโทรศัพทติดตอที่สำคัญ ทั้งโรงพยาบาลและคนใกลชิดไวในจุดที่
สังเกตงาย พรอมใชในกรณีฉุกเฉิน  
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 1. ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่ สถานที่ เพื่อประกอบกิจกรรม
ของผูสูงอายุหรือสมาชิกกลุมตางๆ ในชุมชน ลักษณะเปนศูนย
อเนกประสงค   
 
 2. ควรจัดกลุมกิจกรรมท่ีสอดคลองตามความถนัดของ    
ผูสูงอายุในแตละชวงวัย หรือตามความสนใจ เชน กลุมดนตรีไทย 
กลุมจักสาน กลุมชางไม กลุมรองเพลง เปนตน  
 
 3. ควรจัดเตรียมกิจกรรมที่ผูสูงอายุสามารถสอนหรือ
ถายทอดประสบการณความรูในตัวบุคคลใหกับสมาชิกกลุมเด็ก   
เยาวชน สตรี หรือผูสนใจในชุมชน เพ่ือสืบทอดและสงตอวัฒนธรรม 
ความรู ใหกับอนุชนรุนหลังตอไป  
 
 4. ควรมีการออกแบบจุดเชื่อมตางๆ ใหเหมาะสมกับ         
การใชงานของผูสูงอายุ เชน มีทางลาดในจุดตางระดับ มีราวจับเปน
ระยะเมื่อเดินระหวางอาคารและติดต้ังหลังคาคลุมทางเดินปองกัน
แสงแดดหรือฝน  
 
 5. การเตรียมพ้ืนที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะ เพื่อรองรับ
การใชงานระดับชุมชน เชน สวนสาธารณะขนาดเล็กกระจายอยู   
ตามจุดตางๆ รองรับการใชงานของผูสูงอายุในชุมชนที่อยูใกล  

ขอคำนึงในการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผูสูงอายุ  
ดานกายภาพในระดับชุมชน  
(ภายนอกตัวบานถึงชุมชน) 
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 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผูพิการหรือ 
 ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
 คูมือการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผูสูงอายุ,  

 สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส  
 และผูสูงอายุ, 2554. 
 คูมือการดำเนินงานดานการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย 

 สำหรับผูสูงอายุ, สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน  
 ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, 2555. 
 คูมือปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวย 

 ความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice)  
 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, 2552. 
 คูมือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบเพื่อความปลอดภัยในอาคาร 

 (Design for Building Safety) สมาคมสถาปนิกสยาม 
 ในพระบรมราชูปถัมภ, 2552. 
 วัสดุทางเลือก สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย 

 สำหรับผูสูงอายุ.สำนักสงเสริมและพิทักษ ผูสูงอายุ  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2553. 
 

หนังสืออางอิง 
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