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(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑

 สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.) ไดดำเนินโครงการ
ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ  โดยพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๐  กำหนดเกี่ยวกับสิทธิการเขาถึงและใชประโยชนไดจาก 
สิ่งอำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ       
การปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย และระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ  
การมผีูชวยคนพกิาร การชวยเหลอืคนพกิารทีไ่มมผีูดแูล และสทิธขิองผูดแูลคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๒ 
ไดกำหนดแนวทางการคุมครองสิทธิคนพิการ เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแก
คนพิการ วา “การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการโดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงท่ีอยูอาศัยบางสวนหรือทั้งหมด” โดยอาศัยการออกแบบ         
การซอมแซม การกอสราง การใชเทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดให      
คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยูอาศัยนั้นได โดยสะดวก เหมาะสมกับสภาพความพิการ        
รวมถึงเพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัย รวมทั้งเพื่อใหหนวยงานราชการ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดเห็นถึงตัวอยางที่ดีและเปนกรณีศึกษาในการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย โดยมี
ความสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพความพิการ ลดการพ่ึงพา มีอิสระในการใชชีวิตประจำวัน 
สามารถดำรงตนไดอยางมีความสุข และคนพิการสามารถใชพื้นที่ใชสอยรวมกับครอบครัว       
ไดอยางมีคุณคา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ของ “บานที่นาอยู” รวมกัน 
 คณะผูจัดทำ หวังเปนอยางย่ิงผูที่ไดอานขอมูลตัวอยางท่ีดีฯ นี้ สามารถนำความรูที่ได 
ไปปรับสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศยัสำหรบัคนพกิาร อนัจะนำไปสูการจัดสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศัยทีด่ี 
และนาจะมีความสอดคลองกับสภาพสังคมและสภาพจิตใจของคนพิการ ทางคณะผูจัดทำยินดี
รับคำแนะนำจากผูที่ไดอานขอมูลตัวอยางที่ดีฯ นี้ทุกทาน เพื่อทำการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ      
ยิ่งขึ้นตอไป 

คำนำ 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒
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ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)  ๓

 การออกแบบท่ีเปนสากล เปนการออกแบบสภาวะส่ิงแวดลอม และผลิตภัณฑตางๆ 
อยางมีเหตุผล สะดวก ปลอดภัย และเสมอภาคในการใชงานของทุกคน โดยมีหลักในการออกแบบ  
๗ หลักการ ในการออกแบบใหมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 
 หลักการที่ ๑ ความเทาเทียมกันในการใชสอยของผูใชที่ตางวัยและตางความสามารถ     
(Equitable Use) การออกแบบสามารถสรางความเทาเทียมกันในการใชสอยของผูใชที่ตางวัย
และตางความสามารถ โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และความเปนสวนตัวของผูใช   
 
 หลักการที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการใชได (Flexibility in Use) การออกแบบสามารถรองรับ
การใชสอยจากผูใชที่หลากหลาย มีหลายทางเลือกท่ีสามารถใชงานได สะดวกท้ังการใชงาน
มือขวาหรือมือซาย อำนวยความสะดวกที่ผูใชสามารถปรับการใชงานเมื่อตองการความถูกตอง
แมนยำมากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานตามการเคล่ือนไหวของผูใชได  
 
 หลักการที่ ๓ ใชงายดวยตัวเอง (Simple and Intuitive) การออกแบบควรงายตอการ
เขาใจ โดยไมคำนึงถึงประสบการณ ความรู ภาษาหรือระดับความชำนาญของผูใช การออกแบบ
ตองเรียบงาย ผูใชงานสามารถใชงานไดโดยงาย จากสามัญสำนึก และมีขอแนะนำการใชที่สำคัญ 
โดยไมคำนึงถึงการรู หรือไมรูหนังสือหรือความหลากหลายทางภาษา  

แนวคิดในการออกแบบท่ีเปนสากล 
(Universal Design Concept) 
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 หลกัการที ่๔ การสือ่ความหมายเปนท่ีเขาใจ (Perceptible Information) งานออกแบบ 
สามารถส่ือสารขอมูลท่ีจำเปนกับผูใชงานได ปราศจากขอจำกัดของผูมีความบกพรองทางประสาท
สัมผัส งานออกแบบควรมีปายบอกเปนสัญลักษณ การใชพื้นผิวตางสัมผัสหรือสีสันที่ตัดกันกับ
สภาพแวดลอมโดยรอบ และการแนะนำการใชงานหลากหลายสื่อ (เชนมีทั้ง สัญลักษณ อักษร
เบรลล สัญญาณเสียง ประกอบกัน)  
 
 หลกัการที ่๕ การออกแบบท่ีปองกนัความผดิพลาด (Tolerance for Error) การออกแบบ 
ควรลดอันตราย อุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นไดโดยไมตั้งใจ โดยมีการออกแบบการเตือนอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นไว เชน มีพื้นผิวตางสัมผัสแบบเตือนอันตราย (Warning Block) ไวกอน       
การออกแบบท่ีเตรียมอุปกรณเพื่อใหเกิดความปลอดภัยไว (เชน ราวจับในท่ีตางๆ) และการ
ออกแบบที่ปองกันการเขาถึงในสวนท่ีเปนอันตราย  
 
 หลักการที่ ๖ เบาแรง (Low Physical Effort) การออกแบบที่มีความสะดวกตอการ     
ใชงานงายดวยทาทางปรกติ และสามารถใชกำลังตามปรกติ ไมตองออกแรงมากหรือตองพยายาม       
ใชงานหลายคร้ัง  
 
 หลักการที่ ๗ มีขนาด-ที่วางเพื่อการเขาถึงและใชได (Size and Space for Approach 
and Use) สามารถใชงานไดอยางสะดวกท้ังการเอ้ือม การจับตอง โดยปราศจากเงื่อนไขของ       
ขอจำกัดทางรางกายหรือการเคล่ือนไหว สามารถมองเห็นชัดเจน ไมวาจะมองขณะยืนหรือนั่ง 
ในรถลอเลือ่น จดัเตรียมพ้ืนทีใ่ชงานทีเ่หมาะสมกับการเขาถงึและใชสอย โดยคำนงึถงึบคุคลทัว่ไป 
และบุคคลที่ตองมีผูดูแลหรือมีอุปกรณชวยเหลือตางๆ (เชนรถเข็นคนพิการ ไมเทาขาว ฯลฯ)  



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๕

 มีหลักการ ๔ ขอ ดังนี้ 
 ๑. มีความปลอดภัยทางกายภาพ 
  ความปลอดภัยทางดานรางกายและสุขภาพอนามัย เชน มีระบบการปกปอง      
จากภายนอก เชน เสียง แสง ที่ดี จัดใหมีแสงสวางเพียงพอบริเวณบันไดและทางเขา มีราวจับ       
ในหองน้ำ พื้นกระเบื้องไมลื่น มีสัญญาณฉุกเฉินจากหัวเตียงหรือในหองน้ำ สำหรับเรียกขอ 
ความชวยเหลือ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะชวยใหคนพิการและคนดูแลสามารถดำเนินชีวิตไดโดย
สะดวกขึ้น 
 ๒. เขาถึงไดงาย 
  การมีพื้นที่ราบเรียบ ไมลื่น ไมมีอุปสรรคหรือมีสิ่งกีดขวางทางเดิน การมีทางลาด
สำหรับรถเข็น การมีพื้นผิวตางสัมผัส และมีความกวางของทางเดินที่เพียงพอ คือกวางอยางนอย 
๙๐ ซม. และภายในพ้ืนที่มีพื้นท่ีที่รถเข็นสามารถหมุนกลับได คือมีเสนผาศูนยกลาง ๑๕๐ ซม. 
ทำใหคนพิการสามารถเขาถึงไดทุกสถานที่ในบาน 
 ๓. สงเสริมและกระตุน  
  การปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยท่ีมีความนาสนใจ การเลือกใชสีที่เหมาะสม        
มีความสวางและชัดเจน การจัดกายอุปกรณตางๆ เพื่อชวยฟนฟูสมรรถภาพ (กายภาพบำบัด) 
การจัดสวน ซึ่งการจัดสภาพแวดลอมจะชวยกระตุนใหคนพิการทำกิจกรรมตางๆ ภายในบาน 
เพื่อคงความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 
 ๔. ดูแลรักษางาย 
  บานสำหรับคนพิการควรจะออกแบบใหดูแลรักษางายเทาที่จะเปนไปได ดวยเหตุนี้
บานทั่วๆ ไปควรจะเล็ก การจัดพื้นที่ตองตรงไปตรงมา ไมมีมุมอับ คนพิการสามารถเขาใจ        
พื้นที่ตางๆ ไดโดยงาย  มีความเปนสวนตัวได หรือมีมุมสวนตัวที่ผูดูแลมองเห็นได   

แนวคิดการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๖

 เนนการกระตุนทางดาน การไดยิน, การสัมผัส, กลิ่น โดย  
  การใชพืน้ผวิ (Texture) หรอืสทีีต่างกนัชดัเจนเพือ่ใหรบัรูตำแหนงหรือเตอืนอปุสรรค  
  พื้นที่ทั่วไปเปนระดับเดียวกัน  

แนวคิดการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย 
สำหรับคนพิการทางการเห็น 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)  ๗

  การใชเสียงน้ำตกหรือการปลูกไมดอกท่ีมีกลิ่นหอมเพื่อรับรูตำแหนง  



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๘

  พื้นที่ทั่วไปเปนระดับเดียวกัน 
  หากมีการเปลี่ยนระดับตองมีทางลาด 
  มีหองน้ำคนพิการ  

แนวคิดการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย 
สำหรับคนพิการทางรางกาย 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๙

แนวคิดการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย 
สำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออธิสติก  

แนวคิดการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย 
สำหรับคนพิการทางสติปญญาและการเรียนรู 

แนวคิดการจัดเสนทางเดิน ควรจัดเปนลักษณะทางเดินแบบวนกลับมาท่ีเดิม  
เพื่อกระตุนใหคนพิการมีการเคลื่อนไหวรางกาย และทำกิจกรรมตางๆ ไดแก  

การออกกำลังกาย การฝกเดิน และการนั่งพักผอนในสวน 

  สามารถควบคุมใหอยูเปนบริเวณ ซึ่งพื้นท่ีเนนความปลอดภัย  



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑๐

แนวทางการปรับพื้นที่บริเวณภายนอกบานของคนพิการ 

 ลักษณะทางกายภาพภายนอกบานที่ควรปรับปรุง ไดแก  
  พื้นดินขรุขระ มีเศษหิน ไมเหมาะกับสภาพรางกายของคนพิการ ทั้งในบริเวณ 
  รอบบานที่ทำใหไมสามารถใชรถเข็นได ทำใหเกิดความยากลำบากในการสัญจร  
  มีบันไดขึ้นบาน หรือมีพื้นท่ีตางระดับ 
 
 แนวทางการปรับปรุงแกไข มีดังนี้ 
  เทพื้นคอนกรีตเสริมไมไผ บริเวณท่ีนั่งเลนขางบาน และทางขึ้นบาน  
  จัดทำทางลาดใหม ความชันไมเกิน ๑:๑๒ ปรับสภาพใหไมเกิดระดับ ใชวัสดุที่มี 
  ลักษณะเรียบ รถเข็นสามารถใชงานได  
  ทางเขาบานมีลักษณะเปนทางลาดเพ่ือสะดวกตอการเขาถึงตัวบาน 
  ตดิตัง้อปุกรณชวยในการเคล่ือนไหว เชน ราวจบัเพิม่เตมิ มคีวามสงูจากพืน้ ๙๐ ซม.  
  ในบริเวณบันไดทางข้ึน 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑๑

*พื้นผิวตางสัมผัส (Warning Block)  
 พื้นผิวตางสัมผัส ที่มีลักษณะพื้นผิว, สีสรร ตางจากพ้ืนที่ใกลเคียง มักใชกับคนพิการ 
ทางสายตา โดยเฉพาะกลุมสายตาเลือนราง จะไดรูวาจะเจออุปสรรคดานหนา เชนบันได,        
ลิฟต, ทางลาด, หองน้ำ อาจทำดวยทรายลาง, หินลาง, กระเบื้องยาง หรอืปุมคอนกรีต  



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑๒



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑๓

ตัวอยางการปรับปรุงทางลาด เพื่อรถเข็น wheel chair  
โดยทางลาดไมควรมีความชันมากเกินไป (๑:๑๒) พื้นผิวทางลาดเรียบ ไมสะดุด ไมลื่น  

และติดตั้งราวจับที่มั่นคงบริเวณทางลาด 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑๔

ตัวอยางการปรับปรุงพื้นทางเดิน 
พื้นทางเดินควรเรียบไมสะดุด และติดตั้งราวจับ 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)  ๑๕

  จัดสวนและกิจกรรมเพ่ือใหคนพิการสามารถออกมาทำกิจกรรมภายนอกบานและ 
  ออกกำลังกายได  



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑๖

แนวทางการปรับปรุงหองน้ำของคนพิการ 

 ลักษณะทางกายภาพของหองน้ำที่ควรปรับปรุง ไดแก 
  หองน้ำมีขนาดเล็ก คับแคบ (พื้นท่ีนอยกวา ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร) ทำใหไมสามารถใช 
  เกาอี้รถเข็นเขาหองน้ำได (ควรมีเสนผาศูนยกลางมากกวา ๑.๕๐ เมตร) 
  ประตู แคบ (กวางนอยกวา ๙๐ ซม.) หรือเปดเขา ใชงานไดยากลำบาก  
  มีลักษณะเปนสวมน่ังยอง พอนั่งแลวลุกลำบาก 
  หองน้ำมีปญหาในการเขาถึง เนื่องจากอยูไกลจากบริเวณพักผอน 
  พื้นหองน้ำตางระดับทำใหเขาถึงไมสะดวก 
  ไมมีอุปกรณสำหรับคนพิการ  
  ไมมีหองน้ำของตัวเอง หรือหองน้ำเปนแบบชั่วคราว  
 
 แนวทางการปรับปรุงแกไข มีดังนี้ 
  สรางหองน้ำใหมใหติดกับตัวบานสำหรับบานที่ไมมีหองน้ำ และสำหรับบานที่มี 
  หองน้ำอยูแลวควรขยายขนาดเพ่ือใหเกาอี้รถเข็นคนพิการ สามารถหมุนตัวกลับได  
  มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๑๕๐ ซม.  
  ถามีพื้นที่ตางระดับ ควรจัดทำทางลาดและปรับใหพื้นหองน้ำมีระดับเดียวกัน  
  ปรับหองน้ำใหมีชองระบายอากาศ และรับแสงสวางไดดี  
  ควรเปล่ียนประตูหองน้ำใหเปนบานเลื่อน หรือบานเปดออก  



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑๗



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑๘

ปรับพื้นของหองน้ำใหเรียบและปูกระเบ้ืองเพื่อรักษาความสะอาด  



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๑๙

ตัวอยางการปรับปรุงหองน้ำนั่งราบ 
ติดตั้ง ราวจับบริเวณสุขภัณฑ และเสริมพนักพิงหลังใหมั่นคง 

ตัวอยางการปรับปรุงหองน้ำนั่งยอง 
เปล่ียนสุขภัณฑนั่งยอง เปนนั่งราบ และติดตั้งราวจับบริเวณสุขภัณฑ 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒๐

ตัวอยางการปรับปรุงหองน้ำนั่งยอง 
ในกรณีที่ไมเปลี่ยนสุขภัณฑจากนั่งยอง เปนนั่งราบ  

ควรติดตั้งราวจับหรือใชอุปกรณเสริม เชนเกาอี้นั่งถายท่ีสามารถครอมบนชักโครก 
และสวมนั่งยองเพ่ือสะดวกตอการลุกนั่ง และติดตั้งราวจับที่มั่นคง 

 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒๑

ตัวอยางการปรับปรุงพื้นทางเดิน 
พื้นผิวทางเดินควรเรียบไมสะดุด และมีความกวางเพียงพอใหรถเข็นเขาถึงได  

แนวทางการปรับพื้นที่ภายในบริเวณบานของคนพิการ 

 ลักษณะทางกายภาพภายในบานที่ควรปรับปรุง ไดแก 
  พื้นที่ภายในบานมีพื้นตางระดับท่ีทำใหคนพิการเขาไปยังจุดตางๆ ลำบาก  
  พื้นลื่นเพราะมีการปูกระเบื้องขัดมัน ซึ่งทำใหเสี่ยงตอการหกลม และการเกิด 
  อุบัติเหตุอื่นๆ ไดงาย  
  สภาพบานชำรุดทรุดโทรม การระบายอากาศไมดี คอนขางทึบ แสงสวางไมเพียงพอ  
 
 แนวทางการปรับปรุงแกไข มีดังนี้ 
  สรางแนวรั้วหรือแนวกันชนที่สามารถบอกระยะในการเดินเขาถึงหรือกันแนว 
  เขาออกได หรอืเปล่ียนประตูทางเขาบานเปนประตูบานเล่ือน มคีวามกวางไมนอยกวา  
  ๙๐ ซม. หรือก้ันหองนอนไวใตถุนบาน เพื่อความสะดวกในการใชชีวิต  
  ติดตั้งอุปกรณชวยในการเคลื่อนไหว เชน ราวจับ และเพิ่มหนาตางเพื่อใหมี 
  แสงสวางเขามาและอากาศถายเทไดสะดวกข้ึน  



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒๒

ตัวอยางการปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณบาน 
พื้นท่ีภายในบริเวณบานควรเรียบ ไมมีการเปล่ียนระดับ  



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒๓

 ลักษณะทางกายภาพของหองนอนที่ควรปรับปรุง ไดแก  
  หองนอนเดิมของคนพิการอยูชั้นบนของตัวบาน  
  หองนอนมีการระบายอากาศท่ีไมสะดวก 
 
 แนวทางการปรับปรุงแกไข มีดังนี้ 
  หองนอนควรเปนหองที่มีความเปนสวนตัวมากท่ีสุด 
  ไมควรใหญ หรือเล็กเกินไป ประมาณ ๑๒-๑๖ ตารางเมตร ไมรวมหองน้ำ 
  เตียงควรจะเคล่ือนยายไดในบางโอกาส  และไมควรอยูในมุมใดมุมหนึ่ง 
  กรณีที่หองนอนอยูชั้นบนของบาน ควรยายหองนอนลงมาอยูชั้นลางใกลหองน้ำ 
  หรือสรางหองน้ำเพิ่มใหใกลหองนอนช้ันสอง 
  กรณีที่ยังไมมีหองนอนควรก้ันหองนอนเพิ่ม  
  เพ่ิมหนาตาง เพื่อใหมีการระบายอากาศท่ีดีขึ้น  
  ควรจัดวางของเพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงท่ีนอนได และมีมุมใหคนพิการได 
  ออกกำลังกายหรือทำกายภาพบำบัดดวยตนเอง  

แนวทางการปรับปรุงหองนอนของคนพิการ 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒๔

ตัวอยางการปรับปรุงบริเวณหองนอน 
พื้นท่ีบริเวณหองนอนควรเรียบ ไมมีการเปลี่ยนระดับ  มีความกวางเพียงพอ 

ใหรถเข็นเขาถึงได ควรเพิ่มความสวางภายในหองนอน  
และติดตั้งหนาตางเพื่อการระบายอากาศท่ีดี 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)  ๒๕

 ลักษณะทางกายภาพของใตถุนบานที่ควรปรับปรุง ไดแก  
  ใตถุนบานเปนพื้นดินซึ่งต่ำกวาระดับพื้นบริเวณรอบตัวบาน เวลาฝนตกเกิดปญหา 
  น้ำทวมขัง  
  ใตถุนบานมีพื้นผิวขรุขระ สัญจรลำบาก 
 
 แนวทางการปรับปรุงแกไข มีดังนี้ 
  เทพื้นใหเรียบ ไมสะดุด บริเวณท่ีนั่งเลนใตถุนบาน เพื่อใหเปนที่พักผอนและพบปะ 
  พูดคุย ของคนพิการและครอบครัว 
  จัดมุมพักผอนสำหรับคนพิการ ไดแกชุดมานั่งตั่ง แครไมเปนตน เพื่อใหคนพิการ 
  ไดทำกิจกรรมตางๆ ที่กระตุนการเรียนรู และสงเสริมพัฒนาการ รวมทั้งติดตั้งผาใบ 
  กนัสาด ปลกูตนไมเพือ่ใหรมเงา เพือ่เปนพืน้ท่ีพกัผอนใตถนุบานทีม่รีมเงาตลอดท้ังวัน 

แนวทางการปรับใตถุนบานของคนพิการ 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒๖

 ลักษณะทางกายภาพของบันไดที่ควรปรับปรุง ไดแก  
  บันไดทางข้ึนบานสูงชันเกินไป 
  บันไดที่มีลูกนอนแคบ ลูกตั้งสูงและเปดโลง 
  ไมมีราวจับ บริเวณบันได 
 
 แนวทางการปรับปรุงแกไข มีดังนี้ 
  ปรบัปรงุบนัไดใหมคีวามกวาง ไมนอยกวา ๙๐ ซม. และขนาดลกูตัง้สงูไมเกนิ ๑๕ ซม.  
  และไมเปนชองเปดโลง ขนาดลูกนอนไมนอยกวา ๓๐ ซม. พรอมราวจับสูง ๙๐ ซม.  
  ซึ่งตัวราวจับควรมีลักษณะกลม พื้นผิวเรียบ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3-4 ซม. 
 

แนวทางการปรับปรุงบันไดบานของคนพิการ 



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒๗



ตัวอยางท่ีดีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยแกคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ๒๘

ตัวอยางการปรับปรุงบันได  
ปรับปรุงบันไดใหไมชันจนเกินไป ปดลูกตั้งบันไดใหไมโลง และติดตั้งราวจับ 
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