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คํานิยม 
หนังสือ “ข้อแนะนําการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพ่ืื่อทุกคน  

(Design Recommendation on Pathways and Environments for All) 

โดย 

นายเจตกําจร พรหมโยธี 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย  

อดีตนายกสภาสถาปนิก 

 หนังสือ “ข้อแนะนําการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกคน”  (Design Recommen-

dation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือการออกแบบบาทวิถี และสิ่งอํานวย 

ความสะดวกบนบาทวิถ ีโดยคาํนงึถงึวิถชีวิีตของคนทกุเพศทกุวยัรวมทัง้ เดก็ ผูห้ญงิ คนชรา และคนพิการ 

ที่ดําเนินชีวิตในสังคม เพื่อสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย 

ต่อผู้ใช้งาน  

 สมาคมสถาปนกิผงัเมอืงไทย ได้จดัพมิพ์หนงัสือเล่มน้ีโดยได้รวบรวมเนืิอ้หาและมกีารสรปุ เพือ่ให้  

เข้าใจง่ายต่อการศกึษาและสามารถนําไปใช้ได้จรงิโดยมแีหล่งอ้างองิจากหนังสอืหลายเล่มและผูเ้ชีย่วชาญ 

จากหลายหลายประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงมีความเหมาะสมที่หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ และ ภาคเอกชน  

สามารถนาํไปเป็นเบบอย่างในการออกแบบบาทวถิแีละสิง่แวดล้อมเพือ่สร้างความสะดวกสบาย บนความ

ปลอดภัยแก่ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด้วยขนาดของหนังสือ 

ทีจ่ดัทาํในขนาดมาตรฐาน พกพาสะดวก พร้อมทัง้พมิพ์ด้วยตวัหนังสือขนาดทีส่ามารถอ่านได้ง่าย เน้นภาพ

ประกอบตามสัดส่วนที่ใช้งานได้จริง  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทรงคุณค่า และ  

เหมาะอย่างมากในการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนมีความ 

ต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นเวลานานให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐานความ 

ถูกต้อง ให้เกิดแก่ทุกท่านที่ได้อ่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบอีกด้วย

  (นายเจตกําจร พรหมโยธี)

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม สถาปนิกผังเมืองไทย

  อดีตนายกสภาสถาปนิก

 
ค ำนิยม 

หนังสอื “ขอ้แนะน ำกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อทกุคน  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All)” 

โดย 
นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี

ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  
อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  หนั งสือหนั งสือ  “ข้อแน ะน ำก ำรออกแบบบ ำทวิถี และสิ่งแวดล้อม เพื่ อทุ ก คน                  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือกำรออกแบบบำทวิถ ี                       
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกบนบำทวถิี โดยค ำนึงถงึวถิชีวีติของคนทุกเพศทกุวยัรวมทัง้ เด็ก ผูห้ญงิ คนชรำ 
และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
ตอ้งกำรทีจ่ะแบ่งปันควำมรู้ทีไ่ด้ศกึษำมำเป็นเวลำนำนใหส้ำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำม
ถูกตอ้ง ใหเ้กดิแก่ทกุทำ่นทีไ่ดอ่้ำนและผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรออกแบบอกีดว้ย 

  

 ( นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี) 
ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  

อดตีนำยกสภำสถำปนิก 



คํานิยม

หนังสือ “ข้อแนะนําการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน

(Design Recommendation on Pathways and Environments for All)”

โดย ดร. จําเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ที่ปรึกษาอาวุโสองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

อนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ “เมืองน่าอยู่”

 ในปัจจุบันในเมืองจะหาทางเท้าหรือบาทวิถี

 ที่ปลอดภัยสะดวก  สบายและที่น่าเดินน่ายืนคุยนั้นยากยิ่งนัก 

 บาทวิถีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

 ที่สําคัญส่วนหนึ่งของเมือง

 ที่ผู้บริหารเมืองและนักออกแบบเมืองควร

 ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ 

 ผู้บริหารเมืองและสังคมโดยรวม

 ให้ความสําคัญแก่รถยนต์ ความสะดวกของผู้ขับรถยนต์

 มากกว่าความสําคัญของบาทวิถี 

 และผู้เดิน ผู้ใช้ทางเท้า

 ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง มีสิทธิ์ที่จะใช้ทางเท้าบาทวิถีที่ปลอดภัย สะดวก

 มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น สําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และเด็ก 

 ข้อแนะนําการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคนนี้

 จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหารเมืองและนายช่างผู้ออกแบบเมือง

 ให้เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืน 

            

                                 

 ดร. จําเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

 ทีป่รกึษาอาวโุสองค์การระหว่างประเทศเพือ่การอนรุกัษ์ธรรมชาติ 

 International Union for Conservation of Nature (IUCN)

 อนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ “เมืองน่าอยู่”

 
ค ำนิยม 

หนังสอื “ขอ้แนะน ำกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อทกุคน  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All)” 

โดย 
นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี

ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  
อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  หนั งสือหนั งสือ  “ข้อแน ะน ำก ำรออกแบบบ ำทวิถี และสิ่งแวดล้อม เพื่ อทุ ก คน                  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือกำรออกแบบบำทวิถ ี                       
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกบนบำทวถิี โดยค ำนึงถงึวถิชีวีติของคนทุกเพศทกุวยัรวมทัง้ เด็ก ผูห้ญงิ คนชรำ 
และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
ตอ้งกำรทีจ่ะแบ่งปันควำมรู้ทีไ่ด้ศกึษำมำเป็นเวลำนำนใหส้ำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำม
ถูกตอ้ง ใหเ้กดิแก่ทกุทำ่นทีไ่ดอ่้ำนและผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรออกแบบอกีดว้ย 

  

 ( นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี) 
ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  

อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

 
ค ำนิยม 

หนังสอื “ขอ้แนะน ำกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อทกุคน  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All)” 

โดย 
นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี

ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  
อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  หนั งสือหนั งสือ  “ข้อแน ะน ำก ำรออกแบบบ ำทวิถี และสิ่งแวดล้อม เพื่ อทุ ก คน                  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือกำรออกแบบบำทวิถ ี                       
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกบนบำทวถิี โดยค ำนึงถงึวถิชีวีติของคนทุกเพศทกุวยัรวมทัง้ เด็ก ผูห้ญงิ คนชรำ 
และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
ตอ้งกำรทีจ่ะแบ่งปันควำมรู้ทีไ่ด้ศกึษำมำเป็นเวลำนำนใหส้ำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำม
ถูกตอ้ง ใหเ้กดิแก่ทกุทำ่นทีไ่ดอ่้ำนและผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรออกแบบอกีดว้ย 

  

 ( นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี) 
ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  

อดตีนำยกสภำสถำปนิก 



 
ค ำนิยม 

หนังสอื “ขอ้แนะน ำกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อทกุคน  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All)” 

โดย 
นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี

ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  
อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  หนั งสือหนั งสือ  “ข้อแน ะน ำก ำรออกแบบบ ำทวิถี และสิ่งแวดล้อม เพื่ อทุ ก คน                  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือกำรออกแบบบำทวิถ ี                       
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกบนบำทวถิี โดยค ำนึงถงึวถิชีวีติของคนทุกเพศทกุวยัรวมทัง้ เด็ก ผูห้ญงิ คนชรำ 
และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
ตอ้งกำรทีจ่ะแบ่งปันควำมรู้ทีไ่ด้ศกึษำมำเป็นเวลำนำนใหส้ำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำม
ถูกตอ้ง ใหเ้กดิแก่ทกุทำ่นทีไ่ดอ่้ำนและผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรออกแบบอกีดว้ย 

  

 ( นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี) 
ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  

อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

สารนายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงอาคารและสิ่งแวดล้อมในการเดิน
ทางของประชาชน โดยเฉพาะการเดนิทางบนทางเท้าและทางจักรยานด้วยแนวความคดิท่ีเป็น Universal 
Design ที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้

 “ข้อแนะนําการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน” น้ีจะเป็นแนวทางการออกแบบ
ทางเท้าและทางจกัรยานเพือ่เชือ่มโยงเป็นเครอืข่ายกบัระบบขนส่งมวลชนทีกํ่าลงัดําเนนิการอยูใ่นกรงุเทพฯ 
ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศในปัจจุบัน

 เป็นทีย่อมรับกนัทัว่โลกว่า ระบบการเดินทางด้วยเท้า และระบบทางจักรยาน หรอืยานพาหนะทีไ่ม่
ใช้เครือ่งยนต์ ซึง่เชือ่มโยงเป็นเครือข่ายกับระบบขนส่งมวลชน สามารถแก้ปัญหาการเข้าถงึ (Accessibility)                  
ในการจัดทําผังวางแผนและออกแบบชุมชน ซึ่งนําไปใช้ได้กับชุมชนทุกขนาด ตั้งแต่หมู่บ้าน ตําบล เมือง 
นคร และมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงอาคารพักอาศัย ที่ทํามาหากิน ที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่จับจ่าย
ใช้สอย และสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั้งหลาย โดยเฉพาะ Accessibility ที่เป็น Universal Design 
อันเป็นแนวความคิดสากลในการออกแบบอาคารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมทั้งระบบการเดินทางด้วยเท้า  
ทางจกัรยาน หรอืยานพาหนะทีไ่ม่ใช้เครือ่งยนต์เชือ่มโยงกับระบบขนส่งมวลชน ซึง่องค์การสหประชาชาติ
ให้ความสําคัญและส่งเสริมเพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับประชาชน

 แนวทางการพัฒนาระบบดังกล่าว สามารถดําเนินการในขั้นตอนการออกแบบชุมชนใหม่ และ
ชมุชนเดิมทีม่อียูไ่ด้ทนัททีีม่กีารวางผงัและทาํแผนเสรจ็ด้วยงบประมาณประจาํปีตามปรกตขิองหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนทางเท้า โดยกําหนดให้อยู่ในมาตราฐานที่ดี จัดทํา Street Furniture 
ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่คนเดินทาง ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิในอากาศ ลดมลพิษ      
จากการจราจรทีใ่ช้เครือ่งยนต์ ภายใต้สิง่แวดล้อมทีร่่มรืน่ด้วยภมูทิศัน์ในบรรยากาศทีไ่ร้มลพษิ และประหยดั
พลังงาน

 การออกแบบทางเท้าและทางจกัรยานจะเป็นก้าวแรก ทีนํ่าไปสูก่ารพัฒนาชมุชนเมอืงทางกายภาพ 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของทุกคน

      
 คธาทิพย์ เอี่ยมกมลา

 นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย



 
ค ำนิยม 

หนังสอื “ขอ้แนะน ำกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อทกุคน  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All)” 

โดย 
นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี

ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  
อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  หนั งสือหนั งสือ  “ข้อแน ะน ำก ำรออกแบบบ ำทวิถี และสิ่งแวดล้อม เพื่ อทุ ก คน                  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือกำรออกแบบบำทวิถ ี                       
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกบนบำทวถิี โดยค ำนึงถงึวถิชีวีติของคนทุกเพศทกุวยัรวมทัง้ เด็ก ผูห้ญงิ คนชรำ 
และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
ตอ้งกำรทีจ่ะแบ่งปันควำมรู้ทีไ่ด้ศกึษำมำเป็นเวลำนำนใหส้ำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำม
ถูกตอ้ง ใหเ้กดิแก่ทกุทำ่นทีไ่ดอ่้ำนและผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรออกแบบอกีดว้ย 

  

 ( นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี) 
ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  

อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

 
ค ำนิยม 

หนังสอื “ขอ้แนะน ำกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อทกุคน  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All)” 

โดย 
นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี

ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  
อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  หนั งสือหนั งสือ  “ข้อแน ะน ำก ำรออกแบบบ ำทวิถี และสิ่งแวดล้อม เพื่ อทุ ก คน                  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือกำรออกแบบบำทวิถ ี                       
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกบนบำทวถิี โดยค ำนึงถงึวถิชีวีติของคนทุกเพศทกุวยัรวมทัง้ เด็ก ผูห้ญงิ คนชรำ 
และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
ตอ้งกำรทีจ่ะแบ่งปันควำมรู้ทีไ่ด้ศกึษำมำเป็นเวลำนำนใหส้ำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำม
ถูกตอ้ง ใหเ้กดิแก่ทกุทำ่นทีไ่ดอ่้ำนและผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรออกแบบอกีดว้ย 

  

 ( นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี) 
ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  

อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

“เพื่อเผยแพร่ และนํามาตรฐานไปออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

  สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 เพื่อสนับสนุนสภาสถาปนิก

ในการกํากบัดแูลวิชาชีพสถาปัตยกรรมผงัเมอืงตามวตัถปุระสงค์ของพระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองมีการพัฒนา วิทยาการ ความรู้ วิชาการ เพื่อบริการ

ภาคประชาชน และภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพให้บังเกิดผลดีแก่ ชุมชน บ้านเมือง และประเทศชาติ  

ในด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประเทศไทยของพวกเรา

 คุณภราดร ธัญญาพันธุ์ ที่ปรึกษาของสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เคยรับราชการในตําแหน่ง

สถาปนิกอาวุโส ของกรุงเทพมหานครจนเกษียนอายุราชการ เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ ได้ศึกษา 

ค้นคว้า ในเรื่องมาตรฐานการออกแบบอาคารและสิ่งแวดล้อม โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง อเมริกา 

ยโุรป ออสเตรเลยี และเอเซยี จากประสบการณ์กว่า 30 ประเทศ เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้าน UNIVERSAL DESIGN 

ทําโครงการ HOUSING FOR THE HOMELESS และ NON – HANDICAPPING ENVIRONMENTS  

ของสหประชาชาติ ด้วยแนวความคิดที่เป็น UNIVERSAL DESIGN เพื่อให้ทุกคนใช้ร่วมกันได้ 

 คุณคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริการสมาคมฯ รวมทั้งกระผมใน

ฐานะประธานประชาสัมพนัธ์ ของสมาคมสถาปนิกผงัเมืองไทย (อดีตอปุนายกสภาสถาปนิก และอุปนายก

สมาคมสถาปนกิผงัเมอืงไทย) มคีวามเหน็ว่า มาตรฐานการออกแบบบาทวถิแีละสิง่แวดล้อมทีไ่ด้ตพีมิพ์ใน

หนงัสือเล่มนี ้จําเป็นอย่างยิง่ต้องเผยแพร่ให้สมาชกิของสมาคมฯ และสถาปนิกทกุสาขาท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ 

และตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ โดยนําไปประกอบการพิจารณาออกแบบ เพื่อสนองความต้องการ

ของสงัคมในปัจจบัุน และอนาคตดังกล่าว โดยคาํนึงถึงสิง่แวดล้อมในพืน้ทีนั่น้ๆ เพือ่ออกแบบดดัแปลงตาม 

ความเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านความปลอดภัย ความสะดวงสบาย แก่ผู้ใช้ประโยชน์ทั่วกัน

 อย่างไรกด็หีนงัสอืเล่มนี ้ มสีาระสําคญัท่ีควรเผยแพร่ให้แก่ผูบ้รหิารท้องถิน่ทกุระดับ ผูป้กครองท้อง

ทีท่กุจงัหวดั ได้อ่านเพือ่รบัรู ้หรอืทาํความเข้าใจหลกัการพืน้ฐานทีม่คีวามสาํคญัส่วนหน่ึงทัง้ในปัจจุบนัและ

ในอนาคต จะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และโครงการ ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหลาน พี่น้องประชาชน 

ผูส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร  ซึง่นบัวนัจะมจีาํนวนเพ่ิมมากขึน้ ในเรือ่งอาํนวยความสะดวก ความปลอดภัย ให้ทดัเทยีม

กับประเทศที่ได้พัฒนาก้าวหน้าไปก่อนแล้ว

       

  วีระ ถนอมศักดิ์

   ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

  สมาคมข้าราชการบํานาญ กรุงเทพมหานคร)



ประวัติสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เกิดจากการรวมตัวกันของสถาปนิกผังเมือง โดยผู้ริเริ่มก่อตั้ง 

สมาคมฯ ประกอบด้วย 1) คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช 2) ว่าที่ ร.ต. บุญจง สนธิทิม 3) ดร.อุทิศ ขาวเธียร  

4) นายเจตกําจร  พรหมโยธี  และ 5) นายภราเดช พยัฆวิเชียร ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 

โดยจะสนับสนุนสภาสถาปนิกในการกํากับดูแลวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองตามวัตถุประสงค์ของ 

พระราชบัญญัติสถาปนิกพุทธศักราช 2543 ท้ังนี้สภาสถาปนิกมีหน้าที่กํากับดูแลวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

4 สาขา ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์ 

และภูมิสถาปัตยกรรม สมาคมฯได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม 

แห่งชาติ เดิมสมาคมฯใช้ชื่อว่า สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย สํานักงานที่ตั้งอยู่ที่  คณะสถาปัตยกรรม-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

โดยมี คุณหญิงจรัสศรี  ทีปิรัช เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ดร.อุทิศ ขาวเธียร เป็นอุปนายกสมาคมฯ และ

ว่าที่ ร.ต. บุญจง สนธิทิม เป็นเลขาธิการสมาคมฯ ต่อมาสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทยได้เปลี่ยนช่ือ 

เป็นสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และย้ายสํานักงานมาที่อาคารสภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 

ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยเป็นสมาคมวิชาชีพ

ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบวางผังชุมชน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบัน 

สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งหมดกว่า 600 คน ประกอบด้วย สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ สมาชิกภาคี 

สมาชิกสมทบ สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกทั่วไป สมาคมฯมีบทบาทหน้าที่ให้การสนับสนุนการประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง เพื่อให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สุขต่อสาธารณะ นอกจาก

นั้นยังมีหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการให้ความรู ้ความคิดเห็นท่ีเก่ียวเนื่องกับสถาปัตยกรรมผังเมือง 

(Urban design) หรอืการออกแบบชุมชนเมอืง  ให้กับหน่วยงานของภาครฐั  ภาคเอกชนและต่อสาธารณะ

ชน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาเมือง และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน บ้านเมือง  

และประเทศชาติ ดังคําขวัญสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยที่ว่า “สถาปนิกผังเมือง เราสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อ

ทุกคน”

 
ค ำนิยม 

หนังสอื “ขอ้แนะน ำกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อทกุคน  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All)” 

โดย 
นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี

ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  
อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  หนั งสือหนั งสือ  “ข้อแน ะน ำก ำรออกแบบบ ำทวิถี และสิ่งแวดล้อม เพื่ อทุ ก คน                  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือกำรออกแบบบำทวิถ ี                       
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกบนบำทวถิี โดยค ำนึงถงึวถิชีวีติของคนทุกเพศทกุวยัรวมทัง้ เด็ก ผูห้ญงิ คนชรำ 
และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
ตอ้งกำรทีจ่ะแบ่งปันควำมรู้ทีไ่ด้ศกึษำมำเป็นเวลำนำนใหส้ำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำม
ถูกตอ้ง ใหเ้กดิแก่ทกุทำ่นทีไ่ดอ่้ำนและผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรออกแบบอกีดว้ย 

  

 ( นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี) 
ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  

อดตีนำยกสภำสถำปนิก 



 
ค ำนิยม 

หนังสอื “ขอ้แนะน ำกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อทกุคน  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All)” 

โดย 
นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี

ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  
อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  หนั งสือหนั งสือ  “ข้อแน ะน ำก ำรออกแบบบ ำทวิถี และสิ่งแวดล้อม เพื่ อทุ ก คน                  
(Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือกำรออกแบบบำทวิถ ี                       
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกบนบำทวถิี โดยค ำนึงถงึวถิชีวีติของคนทุกเพศทกุวยัรวมทัง้ เด็ก ผูห้ญงิ คนชรำ 
และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
ตอ้งกำรทีจ่ะแบ่งปันควำมรู้ทีไ่ด้ศกึษำมำเป็นเวลำนำนใหส้ำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำม
ถูกตอ้ง ใหเ้กดิแก่ทกุทำ่นทีไ่ดอ่้ำนและผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรออกแบบอกีดว้ย 

  

 ( นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี) 
ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  

อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

 
ค ำนิยม 
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และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกบนบำทวถิี โดยค ำนึงถงึวถิชีวีติของคนทุกเพศทกุวยัรวมทัง้ เด็ก ผูห้ญงิ คนชรำ 
และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
ตอ้งกำรทีจ่ะแบ่งปันควำมรู้ทีไ่ด้ศกึษำมำเป็นเวลำนำนใหส้ำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำม
ถูกตอ้ง ใหเ้กดิแก่ทกุทำ่นทีไ่ดอ่้ำนและผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรออกแบบอกีดว้ย 

  

 ( นำยเจตก ำจร พรหมโยธ ี) 
ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิส์มำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  

อดตีนำยกสภำสถำปนิก 

คณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 2560-2562

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช

 2. ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

 3. นายเจตกําจร พรหมโยธี

 4. รศ.กุลธร เลื่อนฉวี

 5. รศ.เลิศวิทย์ รังสิรักษ์

 6. นายพัลลภ กฤตยานวัช

 7. ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1.  นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง
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 3.  ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
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 4.  นายนัฐพงศ์ เกียรติกุลานุสรณ์  กรรมการและอุปนายกฝ่ายหารายได้

 5.  นายธนานต์ บุญเสรฐ  กรรมการและเลขานุการ

 6.  นางราศี ทองเงิน  กรรมการและปฏิคม

 7.  นายชนธีร์ จันทวรางกูร  กรรมการและนายทะเบียน

 8.  นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์  กรรมการและเหรัญญิก

 9.  นายวีระ ถนอมศักดิ์  กรรมการและประชาสัมพันธ์

 10.  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์  กรรมการ

 11.  นายวันชัย ใจมั่น  กรรมการ

 12.  ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด  กรรมการกลาง

 13.  นายเกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์  กรรมการกลาง
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และคนพิกำร ที่ด ำเนินชวีติในสงัคม เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและก่อให้เกดิควำมเป็นระเบยีบ ควำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน  

สมำคมสถำปนิกผงัเมอืงไทย  ได้จดัพมิพห์นังสอืเล่มนี้โดยได้รวบรวมเนื้อหำและมกีำรสรุป
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยต่อกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงโดยมีแหล่งอ้ำงอิงจำกหนั งสอืหลำยเล่มและ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำยหลำยประเทศ  หนังสอืเล่มนี้จึงมีควำมเหมำะสมที่หน่วยงำนท้องถื่น ภำครฐั และ
ภำคเอกชน สำมำรถน ำไปเป็นเบบอย่ำงในกำรออกแบบบำทวถิแีละสิง่แวดลอ้มเพื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำย
บนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้พื้นที่สำธำรณะและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง  ด้วยขนำดของ
หนังสอืทีจ่ดัท ำในขนำดมำตรฐำน พกพำสะดวก  พรอ้มทัง้พมิพ์ดว้ยตวัหนังสอืขนำดทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย 
เน้นภำพประกอบตำมสดัสว่นทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ  

จำกทีก่ล่ำวมำขำ้งต้นทัง้หมดนัน้ หนังสอืเล่มนี้จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึ่งทีท่รงคุณค่ำและ
เหมำะอย่ำงมำกในกำรออกแบบบำทวถิีและสิง่แวดล้อม สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งผู้เขยีนมีควำม
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คํานํา

 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 ผู้เขียนได้จัดทําหนังสือ “มาตรฐาน (แนะนํา) การออกแบบบาทวิถี

และเฟอร์นิเจอร์บนบาทวิถี” ตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมคุณภาพของ

อาคารและสิง่แวดล้อม และได้นําเสนอในฐานะผูแ้ทนกรงุเทพมหานครต่อทีป่ระชมุทางวชิาการขององค์การ

สหประชาชาติในเรื่อง “HABITATION FOR THE FUTURE” ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเน้นในเรื่อง “BARRIER 

– FREE LIVING” และ “NON – HANDICAPPING ENVIRONMENTS” และได้รับความเห็นชอบใน

ประเด็นที่จะนําไปใช้เป็นประโยชน์แก่ประเทศต่างๆ ในการอํานวยความสะดวกสบายเป็นสาธารณูปโภค 

(FACILITIES) สําหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้หญิง คนชราและคนพิการ

 กรุงเทพมหานคร โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายการโยธา (นางประภาภัทร นิยม) 

และที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร.วิษณุ พะลายานนท์) สมัยนั้น ได้ให้นโยบายให้ปรับใช้

กับเฟอร์นิเจอร์บนบาทวิถีของกรุงเทพมหานคร และให้นําเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม 1 ด้านการจราจร โยธา 

ระบายนํ้า และผังเมือง ในคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งได้พิจารณาในรายละเอียดของรูปแบบและการใช้สอยในที่ประชุมหลายครั้งหลายวาระ มีการแก้ไข

ปรับปรุงตามมติที่ประชุมในเรื่องขนาด และที่ตั้งของแท่นรับนํ้าหนักเฟอร์นิเจอร์ ความสวยงามของศาลา

ทีพ่กัผูโ้ดยสารรถประจําทาง ความกว้างของทางเท้าทีเ่หมาะสมกบัเฟอร์นเิจอร์ต่างๆ และเพิม่เตมิกําหนด

รหัสของเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดไว้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับมาตรฐานแนะนํานี้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2540 และให้กองออกแบบจัดพิมพ์เป็นคู่มือปฎิบัติงานได้ พร้อมทั้งได้มีมติให้นํามาใช้เป็นแบบอย่างใน

โครงการนําร่องในถนน 10 สายบริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติและถนนราชวิถีอีก 1 สาย รวม 11 สาย 

รายละเอียดมาตรฐานการปรับปรุงบาทวิถีนี้ได้ใช้มาตรฐานแนะนําของ UNITED NATIONS (ESCAP) 

ในเรื่อง PROMOTION OF NON – HANDICAPPING PHYSICAL ENVIRONMENTS FOR DISABLED 

PERSONS : GUIDELINES เป็นหลัก ประกอบกับได้นําเอาประสบการณ์ที่ได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอร์เวย์ อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ไต้หวัน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ 

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วไป ได้แก่ คนในกรุงเทพมหานครตลอดจนคนในเมืองอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อเด็กเล็ก ผู้หญิง คนชราและคนพิการด้วย อนึ่งในการเตรียมการและจัดทํามาตรฐานฉบับ

นี้ได้ผ่านกระบวนการทดสอบและรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสมาคมคนพิการหลายครั้ง จนเห็นว่า

เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและคุณลักษณะของคนพิการในสังคมไทย นอกจากนั้นยังได้

ประสานและหารือกับเอกชนผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรฐานฉบับนี้ สามารถนํามาใช้ประ

กอบการปฎิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องได้ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ

 บัดน้ี สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ได้ให้ความสําคัญของการเชื่อมโยงอาคารและส่ิงแวดล้อมใน

การเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะการเดินทางบนทางเท้าและทางจักรยาน ด้วยแนวความคิดที่เป็น 

UNIVERSAL DESIGN เพื่อให้ทุกคนใช้ร่วมกันได้



 UNIVERSAL DESIGN เป็นแนวความคิดในการออกแบบเพื่อทุกช่วงชีวิต (ALL LIFESPAN) ของ

ทุกคน (EVERYONE) และในช่วงชีวิตคนตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ จนกระทั่งตาย ย่อมมีวาระความพิการหรือ

ทุพพลภาพ (DISABILITY) ทั้งที่เป็นวาระชั่วคราวหรือพิการไปตลอดชีวิตทุกคน

 ในเบื้องต้น การออกแบบเพื่อให้ทุกคนเข้าถึง (ACCESSIBLE) และใช้ประโยชน์ได้ (USEABLE) 

ตลอดทกุช่วงของชีวิต คอื DESIGN FOR ALL  หรือ UNIVERSAL DESIGN แต่ในรายละเอียด UNIVERSAL 

DESIGN มีหลักการอยู่ 7 ประการคือ

 1.  Equitable Use

 2. Flexibility in Use

 3. Simple and Intuitive Use

 4.  Perceptible Information

 5.  Tolerance for Error

 6.  Low Physical Effort

 7.  Size and Space for Approach and Use

 UNIVERSAL DESIGN จงึเป็นแนวทางการออกแบบตามวิถชีวิีตธรรมชาตทิีส่อดคล้องกับสงัสารวฏั 

ของคน สามารถนําไปใช้ได้ในทุกช่วงชีวิตปัจจุบัน และยังส่งต่อไปสู่คนรุ่นหลังในอนาคต เป็นรูปแบบที ่

ยัง่ยนื (SUSTAINABLE) สามารถนําไปใช้กับการออกแบบ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ เครือ่งเรอืน อาคารบ้านเรอืน 

สิ่งแวดล้อม และครอบคลุมการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง

 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถปุระสงค์ของสมาคมสถาปนิกผงัเมืองไทย จึงได้ผนวกบทความ

และรูปแบบจาก “มาตรฐาน (แนะนํา) การออกแบบบาทวิถีและเฟอร์นิเจอร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพอาคาร

และสิ่งแวดล้อม สําหรับคนพิการและประชาชนทั่วไป” โดยเพิ่มบท UNIVERSAL DESIGN ให้สอดคล้อง

กับบทการออกแบบเพื่อเด็ก ผู้หญิง คนชรา คนพิการ และประชาชนทั่วไป พร้อมรูปแบบทางเท้าและ 

ทางจักรยานที่อาจต้องเชื่อมต่อประสานกันในบางตําแหน่งของทางสัญจรบนถนนและบาทวิถี ซึ่งเป็น

มาตรฐานและประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น และได้เพิ่มรูปแบบสุขาสาธารณะอีก 2 แบบเป็นทางเลือก 

ในการออกแบบบนพืน้ทีส่าธารณะหรอืในอาคารบ้านเรอืน และได้เปลีย่นชือ่เป็น “ข้อแนะนาํการออกแบบ

บาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน (Design Recommendation on Pathways and Environments 

for All)

 อย่างไรก็ด ีขอเรยีนว่า การออกแบบควรมหีลากหลายรปูแบบท่ีสอดคล้องกับสิง่แวดล้อมของแต่ละ

พืน้ท่ี และปัจเจกบุคคล ตวัอย่างทีเ่ป็น GUIDELINES ควรมกีารปรับปรุง ดดัแปลง แก้ไขเพิม่เตมิตามความ

เหมาะสม ข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป

        

    (ภราดร ธัญญาพันธุ์)

   ที่ปรึกษาสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

  ผู้เขียน              

  28 กรกฎาคม 2561
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1สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

      การออกแบบบาทวิถีและสิ่งอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถี

	 บาทวิถีและส่ิงอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถี	 	 เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ 

สามารถสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถ่ิน	 ประวัติความเป็นมาของเมือง	 ตลอด

จนอุปนิสัยรสนิยมของชาวเมือง	 เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย่อมมีรูปแบบตามยุค	 ตั้งแต่เริ่ม 

สร้างเมอืง		ส่วนเมอืงทีส่ร้างขึน้มาใหม่มกัมบีาทวิถแีละสิง่อ�านวยความสะดวกในรปูแบบของสถาปัตยกรรม

ร่วมสมัย

	 การออกแบบบาทวิถีและส่ิงอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถี	 จึงควรออกแบบด้วยเหตุและผล 

ทั้งประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามที่สร้างเสริมบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมตามยุคสมัยที่สอดคล้อง

กับสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ไปตั้งอยู่	 รูปแบบที่ดี	 นอกจากเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายแก่

ประชาชนชาวเมือง	 และประดับประดาบ้านเมืองให้สวยงามแล้วยังสร้างบรรยากาศให้เมืองเป็นที่ชื่นชม

ของแขกเมืองที่ผ่านไปมาบนถนนและบาทวิถีด้วย

	 สิ่งที่อ�านวยความสะดวกทั้งหลายบนบาทวิถี	 ที่อยู่บนถนน	 ทางเท้าและลานสาธารณะ	 ในสวน

สาธารณะ	 สนามบิน	 	 สถานี	 	 และท่ีสาธารณะอ่ืนๆ	 อาจนับรวมไปถึงผิวพื้นทางเท้าเกาะกลางถนน	 

สะพานและบันไดทางข้าม	คันหินทางเท้า	ทางลาด	ทางม้าลาย	ฝาท่อสาธารณูปโภคเช่น	ไฟฟ้า	ประปา	 

โทรศัพท์	 และระบายน�้า	 ห้องน�้า	 ห้องส้วมสาธารณะ	 เสาและสายไฟฟ้า-โทรศัพท์และโทรคมนาคม	 

โคมไฟฟ้า	 ไฟสัญญาณจราจร	 ตู้ไปรษณีย์	 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	 จุดน�้าดื่ม	 เก้าอี้	 ม้านั่ง	 ที่พักผู้โดยสาร									

รถประจ�าทาง	 ต้นไม้	 ไม้พุ่ม	 ไม้เลื้อย	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 ซุ้มและกระถางต้นไม้	 สวนหย่อม	 รูปปั้น	 

ปฏิมากรรม	 ป้อมจราจร	 ทางจักรยานและที่จอด	 ถังขยะ	 ท่อดับเพลิง	 รูปเขียน	 ภาพถ่าย	 ป้ายโฆษณา	 

และประทีปโคมไฟ	ป้ายรถประจ�าทาง	ป้ายบอกทาง	ป้ายจราจร	ป้ายชื่อถนน	ซอย	คลอง	สะพานและ 

ชื่อสถานที่ส�าคัญ	 ป้ายชื่อร้านค้าส�านักงาน	 ป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ	 รวมทั้งผ้าใบบังแดด	 

ป้ายโฆษณาหาเสียง	ตลอดจน	แผนที่-ถนนเส้นทางขนส่งมวลชน	และแหล่งท่องเที่ยว	เป็นต้น

	 ชุมชนระดับเมืองของไทย	ก็เหมือนเมืองอื่นๆทั่วโลก	ย่อมมีปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	 

และขาดสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายส�าหรับประชาชนที่เดินทางสัญจรบนถนนและทางเท้า

	 สาเหตขุองปัญหานัน้	คงมไิด้อยูท่ี่ขาดงบประมาณในการด�าเนินการ	แต่มกัขาดการประสานงานใน

การออกแบบก่อสร้างและการบ�ารุงรักษา	เนื่องจากผู้รับผิดชอบถนน	ทางเท้า	สาธารณูปโภค	ทั้งประปา	 

ไฟฟ้า	 โทรศัพท์	 การระบายน�้า	 ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งหลายบนบาทวิถีอยู่ต่างหน่วยงาน							

ต่างก็ออกแบบไปคนละทางสร้างกันคนละที	 และแม้จะอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน	 การออกแบบถนน	 

ทางเท้า	 และสาธารณูปโภคของวิศวกรโดยทั่วไปก็มิได้มีการประสานกับสถาปนิกผู้ออกแบบสิ่งอ�านวย

ความบนบาทวิถีแต่อย่างใด



2 การออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน

	 อีกประการหนึง่	คอื	การขาดความร่วมมือระหว่างส่วนราชการกับภาคเอกชน	และประชาชนท่ัวไป	

เนือ่งจาก	ถนน	ทางเท้า	และส่ิงอ�านวยความสะดวกบนบาทวถิ	ีต้องมรีปูแบบท่ีกลมกลนืกับสถาปัตยกรรม

และสิ่งแวดล้อมของส่วนราชการและภาคเอกชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ	 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วน

ราชการ	ผู้ออกแบบและก่อสร้างกับภาคเอกชนที่อยู่บริเวณนั้น	จะท�าให้ภาพลักษณ์ของรูปแบบที่ออกมา	

สอดคล้องกลมกลืน	และอาจประหยัดงบประมาณที่ภาคเอกชนมาช่วยสมทบด้วย

	 อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากส่ิงแวดล้อมที่แตกต่างกันไป	 ถนนทางเท้าแต่ละสายจึงมีลักษณะเฉพาะ 

ที่จ�าเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดการออกแบบ	 ซ่ึงต้องมีสถาปนิกที่สามารถประสานทั้งแบบ 

ทางวิศวกรรม	และสถาปัตยกรรม	ให้ด�าเนินการภายใต้รูปแบบที่ประสานกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของถนนทางเท้าในบริเวณนั้นๆ

	 ประการส�าคัญ	 คือ	 การขาดสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาบนถนนทางเท้า 

ของประชาชนทั่วไปที่จ�าเป็นต้องค�านึงถึง	เด็ก	ผู้หญิง	คนชรา	และคนพิการด้วย

	 มาตรฐานแนะน�าที่ปรากฎในหนังสือฉบับนี้	ทั้งที่เป็นรูปแบบ	มิติ	และค�าแนะน�ามีความประสงค์

เพียงเพื่อช้ีแนะ	 เป็นแนวทางในการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถี	 ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

ทั้งความสะดวกสบายในการใช้สอย	 แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย	 โดยไม่ละเว้นเด็ก	 ผู้หญิง	 คนชรา	 และ 

คนพิการ

	 ในทางทฤษฎี	 การออกแบบส่ิงอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถี	 เป็นการออกแบบส่วนประกอบ 

ทางสถาปัตยกรรมในตวัเมอืงทีต้่องค�านงึถึงสถาปัตยกรรมเดมิทีม่อียูแ่ล้ว	ความกลมกลนืกับสถาปัตยกรรม

ในบริเวณนั้น	ประวัติศาสตร์	ความเป็นมาท้องถิ่น	ความสวยงาม	ธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และเทคโนโลยี 

ในปัจจุบนั	ทีส่�าคญั	คอื	ประโยชน์ใช้สอย	ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	และความสะดวกสบายของประชาชน	

ทั้งการใช้ทางเท้าและการจราจรบนถนน	และที่ส�าคัญที่สุด	คือ	ต้องค�านึงถึงความแข็งแรง	ทนทาน	และ

การบ�ารุงรักษาในอนาคต



3สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

 การออกแบบ เพื่อ เด็ก ผู้หญิง คนชรา คนพิการ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป

เป็นธรรมดาที่เราเกิดมา	ทุกคนต้องแก่

บางคนต้องพิการเพราะโรคภัยไข้เจ็บก่อนตาย

บางคนก็พิการตั้งแต่เกิด	เป็นเรื่องธรรมชาติ

	 เรามีคนพิการอยู่	 1,916,828	 คน	ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2561	 ตามข้อมูลกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 และผลจากการส�ารวจประชากรไทย	 67.6	 ล้านคน	 ในปี	 พ.ศ.	 2560 

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่ามีผู ้สูงอายุ	 11.3	 ล้านคน	 (16.7%)	 และคาดว่าปี	 พ.ศ.	 2574	 

จะเพิ่มเป็น	28%	และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี

	 ในอดีต	 คนชรา	 คนพิการอยู ่กับบ้าน	 มีลูกหลานคอยเลี้ยงดู	 ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนไป 

เพราะระบบเศรษฐกิจ	 คนไทยต้องออกไปท�ามาหากินนอกบ้านกันหมด	ทิ้งคนชรา	 คนพิการอยู่กับบ้าน 

โดยล�าพัง	 คนชรา	 คนพิการก็เหมือนคนทั่วไปที่ต้องการพึ่งตัวเอง	 ช่วยครอบครัวและช่วยสังคม 

อยากออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน	แต่ต้องมาพบอุปสรรคมากมาย

อุปสรรคนั้นได้แก่

1. อุปสรรคในการเดินทาง	เช่น

	 -	 ไม่มีทางเท้าที่กว้างพอที่ให้คนเดินทางไปมา	หรือให้รถเข็น	เก้าอี้ล้อผ่านไปมาได้สะดวก

	 -	 ผิวทางเท้าเป็นหลุมเป็นบ่อ

	 -		 มีขั้นบันไดสูงเกินไป

	 -		 ไม่มีทางลาดส�าหรับรถเข็น	เก้าอี้ล้อเลื่อน

	 -		 ตาก็ฟ่าฟาง	เห็นทางเท้าไม่ชัดเจน	

	 -		 มีสิ่งกีดขวาง	เสา	บันไดทางเท้า	ผ้าใบบังแดด

	 -		 ป้ายบอกทางมีน้อย	และไม่ชัดเจน

2. ความปลอดภัยจากการจราจร	เช่น

	 -		 ทางข้ามถนน	ทางม้าลายมีน้อยเกินไป

	 -		 สัญญาณจราจรไม่เอือ้อ�านวยให้คนชรา	คนพกิารได้ข้ามถนนโดยปลอดภยั	เช่น	สญัญาณเสยีง

ส�าหรับคนพิการทางสายตา	เป็นต้น

	 -		 ควรมีทางลาดที่ตรงกับทางม้าลายทุกแห่ง

	 -		 มีเสา	มีป้อมต�ารวจที่ไม่เกะกะกีดขวางทางเท้า
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3. ขาดความสะดวกสบายในการใช้บริการสาธารณะ	เช่น	ไม่มี

	 -	 ม้านั่งพักระหว่างการเดินทาง

	 -		 น�้าดื่มสะอาดไว้บริการ

	 -		 ห้องน�้าห้องส้วมที่สะอาด	มีราวจับส�าหรับคนชรา	มีความกว้างพอที่รถเข็น	เก้าอี้ล้อเข้าไปได้

	 -		 ที่พักผู้โดยสารรถ/เรือที่ปลอดภัย	บังแดดบังฝนได้

	 -		 ตู้โทรศัพท์ที่รถเข็น	เก้าอี้ล้อเลื่อนเข้าไปได้

	 -		 ตู้ไปรษณีย์ที่อยู่ไม่ไกลเกินไป

	 ในประเทศที่เจริญแล้ว	 ให้ความส�าคัญแก่คนชราและคนพิการมาก	นอกจากการให้ความเคารพ

นับถือในความอาวุโสแล้ว	 คนแก่เป็นคนที่จ่ายภาษีมาก่อนใคร	 และคนแก่ยังเป็นคนที่มีก�าลังซื้อสูง	 

ดังนั้น	ร้านค้า	อาคารสาธารณะทั้งหลายจะให้การต้อนรับเป็นพิเศษ	ตั้งแต่ที่จอดรถ	รถคนพิการจะจัดให้

จอดหน้าร้านอาคารสาธารณะท่ีใกล้ประตูทางเข้ามากที่สุด	 และยังจัดห้องน�้าห้องส้วมส�าหรับคนพิการ	

โดยเฉพาะด้วย

	 หลายประเทศได้มีกฎหมายก�าหนดให้มีส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่คนชรา	 คนพิการไว้โดยเฉพาะ	

มีรายละเอียดมาตรฐานไว้ชัดเจนในกฎหมายควบคุมอาคาร	ทั้งอาคารพักอาศัย	 อาคารสาธารณะ	 และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกบนทางเท้าและที่สาธารณะทั้งหลาย

มาตรฐานต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับคนชรา คนพิการ เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้ได้ดีกับคน
ทั่วไป

	 งบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานส�าหรับคนพิการก็มิได้สูงกว่างบประมาณที่ใช ้

ในการก่อสร้างทั่วไปหากได้ก�าหนดไว้ก่อนการก่อสร้าง	 แต่ถ้ามีการดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงจาก 

ของเดิมก็อาจเพิ่มงบประมาณบ้าง	แต่ก็ไม่เกิน	5-10%	เท่านั้น

	 หลักการทั่วไปในการวางผังสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ส�าคัญ	คือ	 การวางผังให้

เรียบง่ายและชัดเจน

	 การวางผังควรค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม	 การหันหาต�าแหน่งที่เป็นท�าเลที่ตั้ง	 ต�าแหน่งที่เป็นที่สังเกตุ 

เห็นได้ชัด	 การวางผังด้วยเหตุผลนั้น	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 และประโยชน์การใช้สอยที่เก่ียวเน่ืองกัน					

ควรวางไว้ใกล้กัน

	 การวางผังสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ควรค�านึงถึงปัญหาการจัดวาง	 เพื่อหลักเลี่ยงภัยอันตราย 

ทั้งในอาคารและสิ่งแวดล้อมภายนอก	ควรหลีกเลี่ยงการท�าขั้น	 การเล่นระดับ	 การตั้งเสา ประตูกระจก 

การท�าส่วนยื่นจากผนัง	 รวมทั้งการท�าผ้าใบบังแดดตามตึกแถว	 เป็นต้น	 และควรค�านึงถึงการใช้เสียง  

เสียงสะท้อน แสงสว่าง ผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน	 สีที่ตัดกัน	 และการสร้างส่ิงแวดล้อมอื่นที่ช่วยอ�านวย 

ความสะดวก	ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ด้วย
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	 ทางเดินไม่ควรมีส่ิงกีดขวาง	 เป็นขั้นเป็นระดับ	 และควรมีความกว้างตามเกณฑ์การใช้สอย 

การเปลี่ยนทิศทางเดินควรชี้น�าโดยการเปลี่ยนผิวสัมผัส	 วัสดุ	 สี	 แสง	 ราวบันได	 เป็นต้น	 การเปลี่ยน 

ทิศทางเดินเป็นมุมฉากจะดีกว่าใช้มุมขนาดอื่น

	 สิ่งอ�านวยความสะดวกบนทางเท้า	 ถังขยะ	 ทางจักรยาน	 เป็นต้น	 อาจจัดให้อยู ่เป็นกลุ ่ม 

เพื่อลดอุบัติเหตุ	เฟอร์นิเจอร์ภายในตัวอาคารก็ควรจัดให้เป็นระเบียบ	ไม่กีดขวางทางเดิน

	 บริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง	 ควรท�าเครื่องหมายเตือน	 เช่น	 ประตูที่เป็นกระจก	 ประตูอัตโนมัต	ิ 

หน้าต่าง	 ไม่ว่าสิ่งกีดขวางนั้นจะถาวรหรือชั่วคราว	 เช่น	 กิ่งไม้	 หลุม	 บ่อ	 และท่อที่เปิดไว้	 เป็นต้น	 

ควรมีเครื่องหมายบอกเตือนให้ชัดเจน

	 ข้อแนะน�านี้	 ส�าหรับการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน	ทุกเพศ	ทุกวัย	 รวมทั้ง	

เด็ก	คนชรา	และคนพิการด้วย

	 บทแรกของข้อแนะน�า		จะกล่าวถึงการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมบนบาทวิถี		โดยก�าหนด

เกณฑ์มาตรฐานว่า	บาทวิถีที่มีความกว้าง	ตั้งแต่	2	เมตร	ขึ้นไป	จะจัดกระเบื้องทางเท้า	จัดแนวเสาต่างๆ	

และสิ่งอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถี	อะไรได้บ้าง	อย่างไร

	 การจัดแนวเสาต่างๆ	 เช่น	 เสาไฟฟ้า	 โทรศัพท์	 ป้ายชื่อถนน	 ป้ายบอกทาง	 ป้ายรถประจ�าทาง 

ป้ายจอดรถTAXI	 สัญญาณไฟจราจร	 ระบบเสียงสัญญาณไฟจราจร	 ไฟฟ้าแสงสว่าง	 และการจัดแนว 

สิ่งอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถีอื่นๆ	เช่น	ม้านั่ง	ฐานต้นไม้	ก๊อกน�้าดื่ม	โทรศัพท์สาธารณะ	ตู้ไปรษณีย์	

ถังขยะ	รวมทัง้บนัไดทางขึน้	สะพานลอยคนข้าม	ทีพ่กัผูโ้ดยสารรถประจ�าทาง	ห้องน�า้-ห้องส้วมสาธารณะ	

เป็นต้น

 หากสามารถจัดแนวเสาต่างๆ และสิ่งอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถี ท้ังหลายให้ชิดขอบ 

คันหินทางเท้ามากเท่าใด ก็จะมีช่องทางเดินท่ีกว้างขึ้นเท่านั้น ท้ังนี้เพ่ือให้คนเดินเท้า ล้อเลื่อนทั้ง 

ของเด็กและคนพิการได้ใช้ทางเท้าได้โดยสะดวก

	 ส�าหรับ	 TACTILE	 หรือ	WARNING	 BLOCK	 และ	 GUIDING	 BLOCK	 หรือแผ่นปุ่มนูนและ 

เส้นนูนที่มีสีเหลือง	จะช่วยให้คนชรา	คนพิการทางสายตา	ได้ใช้ทางเท้าอย่างปลอดภัย
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 การบ�ารุงรักษา

	 เม่ือมีการปรับปรุงทางเท้า	 จัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถี	 ตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

ไว้แล้ว	 ต้องมีมาตรการบ�ารุงรักษาทางเท้าและสิ่งอ�านวยความสะดวกน้ัน	 ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 

ดีตลอดเวลา	 และจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 ประชากรและเทคโนโลยี่ 

ที่ก้าวหน้าตลอดเวลาเช่นกัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการ

	 1.	 วางแผนปฎิบัติงานบ�ารุงรักษาทางเท้า	และสิ่งอ�านวยความสะดวกบนบาทวิถี

	 2.	 ตรวจสอบและติดตามผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานในการออกแบบปรับปรุง	 ให้ทันต่อความก้าวหน้าของสังคมและ

เทคโนโลยี่

	 4.	 ประชาสัมพนัธ์	ประสานงาน	ขอความร่วมมอืกบัประชาชนในการปรบัปรงุทางเท้า	การจดัท�า

สิ่งอ�านวยความสะดวก	การใช้ทางเท้า	และการบ�ารุงรักษา

มาตรการบ�ารุงรักษาทางเท้า 

พื้นทางเท้า

งานซ่อมแซมพื้นทางเท้าที่ต้องจัดการให้ด�าเนินการโดยทันที ได้แก่ 

	 1.		 หลุม	บ่อ	ฝาบ่อพัก	แผ่นพื้นที่ช�ารุดเสียหาย

	 2.		 ช่องทีอ่าจเกดิอนัตรายแก่ผู้ใช้ทางเท้า	ระหว่าแผ่นปทูางเท้า	พืน้ทางเท้า	คนัหิน	บนัได	เป็นต้น

งานซ่อมแซมที่ควรด�าเนินการภายใน 1-3 วัน

	 1.		 แผ่นปูทางเท้า	พื้นคอนกรีต	หรือแอสฟัลท์	ที่ช�ารุด

	 2.		 พื้นทางเท้าทรุดอย่างน้อย	25	มม.	พื้นที่ไม่เกิน	5	ตารางเมตร

	 3.		 แผ่นปูทางเท้า	คันหิน	ทางลาด	ฝาท่อที่มีระดับต่างเกิน	15	มม.

	 4.		 พื้นทางเท้าที่มีช่องว่างเกิน	10	มม.	เป็นต้น

งานตรวจประจ�า

	 1.	 ควรมีคณะท�างานร่วมระหว่าง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในการตรวจ

ทางเท้าเป็นประจ�า

	 2.	 คณะท�างานอาจประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการจราจร	คนพิการ	หรือผู้ใช้ทางเท้าทั่วไป

	 3.		 ควรแบ่งการตรวจและรับผิดชอบตามพื้นที่หรือชุมชน
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สาธารณูปโภค

	 -	 การซ่อมปรับปรุงสาธารณูปโภคบริเวณทางเท้า	ควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม

	 -	 การปิดทางเท้าบางส่วนต้องแจ้งผู้ใช้ทางทราบ	และก�าหนดทางเบี่ยงที่ชัดเจน

ต้นไม้และสวนหย่อม

	 -		 ควรมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เฉพาะการดูแลรักษาต้นไม้	 สวนหย่อม	 บนทางเท้า	 และ 

เกาะกลางถนน	ให้สวยงามอยู่เสมอ

	 -		 มีการตัดแต่ง	กิ่ง	ก้าน	ต้นไม้	มิให้ยื่นเข้ามาในบริเวณที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางเท้าโดยเฉพาะ

ที่บริเวณมีแผ่นปูทางเท้าบอกทางของคนชราและคนพิการ

สิ่งกีดขวางบนทางเท้า

	 -		 ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้ามักเป็นอุปสรรคกีดขวางทางจราจร	 และก่อให้เกิด

อุบัติเหตุเสมอ

	 -		 ป้ายโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องมีมาตรการ	 ห้ามใช้ข้อความ	 รูปภาพ	 สีและแสง																						

ที่ไม่เหมาะสม	 ที่รบกวนบดบังสัญญาณจราจร	 ท�าให้เกิดอันตรายแก่ยวดยานและผู้ใช้ 

ทางเท้าได้			

	 -	 ผ้าใบบังแดดที่ติดตั้งต�่ากว่าระดับ	2	เมตร	มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุเสมอ

การขายของบนทางเท้า

	 นอกจากหาบเร่แผงลอยแล้ว	 	 เจ้าของอาคารร้านค้าข้างทางเท้ามักเอาสินค้าออกวางขาย 

บนทางเท้าเช่นกัน	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกวดขันเพื่อประชาชนผู้สัญจรไปมาบนทางเท้าได้มีที่ว่าง						

เพียงพอ	และปลอดภัยในการเดินทางเท้าด้วย

	 แม้หาบแร่แผงลอยจะกลายเป็นภาพลักษณ์เฉพาะของถนนทางเท้าของกรุงเทพและเมือง 

ใหญ่อื่น	 ท�าให้ถนนทางเท้ามีชีวิตและสีสรร	 แต่ต้องค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอยของทางเท้าที่ท�าขึ้น 

เพื่อการสัญจรก่อน	 การจัดระเบียบบนทางเท้าจึงจ�าเป็นต้องให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฎิบัติงาน 

กันทางเท้าให้มีความกว้างเพียงพอในการสัญจร	 โดยเฉพาะเพ่ือเด็ก	 ผู ้หญิง	 คนชราและคนพิการ 

ได้เดินทางไปมาโดยสะดวก	และปลอดภัยก่อน	ส่วนที่เหลือจึงจัดวางหาบเร่แผงลอยได้

การขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารบนทางเท้า

	 การขนถ่ายสินค้าและผู ้โดยสารบนทางเท้าก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่กีดขวางทางสัญจรของ 

ประชาชน	 การแก้ปัญหาควรพิจารณา	 การจอดรถโดยสารและรถสินค้า	 เช่น	 จัดที่จอดรถเพื่อขนถ่าย 

โดยเฉพาะ	หรือ	จัดเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่มีผู้สัญจรน้อยกว่าปรกติ	เป็นต้น
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	 การจอดรถบนทางเท้า	 แม้จะเป็นรถจักรยาน	 ก็ต้องอยู่ในบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ	 ไม่ควร 

ล�้าออกมาอยู่ในเขตที่กีดขวางทางเท้า	ทางล้อเลื่อน	และเก้าอี้ล้อของคนพิการ

การรักษาความสะอาด

	 ความสกปรกบนทางเท้าได้แก่	ฝุ่น	ผง	ดิน	ทราย	โคลน	มูลสุนัข	เศษกระดาษ	กระจก	กระป๋อง	

เป็นต้น	 แม้จะมีการท�าความสะอาด	 เก็บกวาดขยะเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	 หากไม่มีมาตรการป้องกัน

การทิ้งขยะและป้องกันฝุ่นละออง	เศษวัสดุ	มูลสุนัข	ที่	คน	สัตว์	และผู้ประกอบการที่ละเลย	จะท�าให้เกิด 

ปัญหารุนแรงขึ้น	 ดังนั้นการรณรงค์	 โดยให้การศึกษา	 เผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์	 และใช้มาตรการทาง 

กฎหมายลงโทษอย่างจริงจัง	 พร้อมจัดที่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง	 ลดจ�านวนขยะ	 แยกประเภทขยะ	 และ

จัดการเก็บกวาดอย่างสม�่าเสมอ	 จะเป็นมาตรการประสมประสานที่ช่วยให้ถนนทางเท้าอยู่ในสภาพ 

ที่อ�านวยประโยชน์แก่ประชนชนผู้ใช้		และเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามในสายตาของแขกเมืองทั่วไป
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 CHECKLIST ในการตรวจสอบ แบบอาคารและทางเท้า

บนทางเท้า

	 -		 ทางลาดบนทางเท้าลงผิวจราจร

	 -	 แผ่นปูทางเท้าบอกทาง

ในอาคาร

	 -	 ถ้ามีบันได	ควรท�าทางลาดด้วย

	 -	 ทางเท้าต้องไม่ลื่น

	 -	 ทางเท้ากว้างไม่น้อยกว่า	1200	มม.

	 -	 หากมีสิ่งกีดขวาง	ควรท�าราว	หรือวางกระถางต้นไม้กันไว้

	 -	 ตัดคันหินหรือธรณีประตูที่ขวางทางเดิน			

	 -	 ทางลาดมีความชันไม่เกิน	1:12

	 -	 ผิวพื้นทางลาดไม่ลื่น

	 -	 แผ่นปูเตือน	ควรมีทั้งบนและล่างทางลาด

	 -	 มีชานพักทุกความยาวทางลาด	6000	มม.	ทั้งบนและล่างทางลาด

	 -	 มีราวทางลาด	ติดทั้ง	2	ด้าน	และมีคันกันตกด้านเปิดของทางลาดด้วย

ทางเข้าออก

	 -	 ถ้ามีบันไดที่ทางเข้าหลัก	ควรมีทางลาด	หรือลิฟท์	หรือวิธีเข้าแบบอื่น

	 -	 ถ้าเข้าที่ทางเข้าหลักไม่ได้	ควรมีเครื่องหมายบอกทางเข้าอื่น

	 -	 บนทางเท้าเข้าออกอาคารควรปูแผ่นบอกทางด้วย

	 -	 ช่องประตูทางเข้าหลักกว้างไม่น้อย	800	มม.

	 -	 มีที่ว่างด้านข้างอย่างน้อย	500	มม.	จากขอบประตูด้านมือจับก้านหมุนด้านเปิดของประตู

	 -	 หากมีขั้นหรือธรณีประตู	ควรสูงไม่เกิน	20	มม.

	 -	 มือจับประตูอยู่ในระดับที่ผู้นั่งเก้าอี้ล้อเข้าถึง

	 -	 หากประตูใช้ลูกบิด	ควรเปลี่ยนเป็นก้านหมุน	หรือติดก้านที่ลูกบิด

	 -	 ประตูที่เปิดยาก	ควรปรับเปลี่ยนให้เปิดปิดเบาแรง

ร้านค้าและบริการ

	 -	 มีทางเข้าถึงพื้นที่ชั้นล่าง	โถงหรือลิฟท์

	 -	 มีแผ่นปูทางเท้าบอกทางจากทางสาธารณะถึงห้องโถง	บันได	ลิฟท์	และห้องน�้า

	 -	 มีทางกว้างไม่น้อยกว่าง	1200	มม.

	 -	 มีพื้นที่ว่างส�าหรับผู้นั่งเก้าอี้ล้อ		สามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางได้สะดวก
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	 -		 มีช่องประตูกว้างไม่น้อยกว่า	800	มม.

	 -		 มีที่ว่างด้านข้างอย่างน้อย	500	มม.	จากขอบประตูทางด้านมือจับก้านหมุนด้านเปิดของประตู

	 -		 ประตูที่เปิดปิดยากควรปรับเปลี่ยนให้เปิดปิดเบาแรง

	 -		 มือจับอยู่ในระดับที่ผู้นั่งเก้าอี้ล้อเข้าถึง

	 -		 หากประตูใช้ลูกบิดควรเปลี่ยนเป็นก้านหมุน	หรือติดก้านที่ลูกบิด

	 -		 มีขั้นหรือธรณีประตูสูงไม่เกิน	20	มม.

	 -		 มีทางเดิน	หรือเส้นทางสัญจรกว้างไม่ต�่ากว่า	1200	มม.

	 -		 มีที่เลี้ยวกลับของเก้าอี้ล้อเป็นวงกว้าง	1500	มม.

	 -		 ไม่มีสิ่งกีดขวางส�าหรับทางไปถึงทางสาธารณะส�าหรับคนตาบอด

	 -		 มีเครื่องหมายบอกทางชัดเจนส�าหรับห้องน�้าและทางออก

	 -		 ปุ่มบังคับ	เช่น	สวิทช์	อยู่ระดับที่ผู้นั่งเก้าอี้ล้อเอื้อมถึง

	 -	 โต๊ะและเคาน์เตอร์สูงระหว่าง	700	-	800	มม.

	 -		 มีช่องเข้าใต้โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ไม่น้อยกว่า	650	มม.	กว้าง	750	มม.	ลึก	500	มม.	

	 -		 มีทางลาดหรือลิฟท์ไปถึงที่สาธารณะ

	 -		 พื้นบันไดต้องไม่ลื่น

	 -		 มีราวบันไดตลอดทั้งสองด้าน	เลยส่วนที่เป็นขั้นบันไดขึ้นและลง

	 -		 มีแผ่นปูทางเท้าบอกทางที่ปลายทางขึ้นและลงบันได

	 -		 ลิฟท์และประตูมีที่ว่างพอให้เก้าอี้ล้อเข้าไปได้

	 -		 มีปุ่มบังคับลิฟท์ในระดับที่ผู้นั่งเก้าอี้ล้อเอื้อมมือถึง

	 -		 ควรมีปุ่มบังคับที่เป็นอักษรเบรลล์

ห้องน�้า – ห้องส้วม

	 -		 ควรมีห้องน�้าห้องส้วมที่คนพิการหรือคนชรา	เข้าใช้ได้

	 -		 ควรมีเครื่องหมายบอกทางไปห้องน�้า-ส้วม	คนพิการ	ที่ห้องน�้าทั่วไป

	 -		 ความกว้างประตูและทางเดิน	ไม่ต�่ากว่า	800	มม.

	 -	 มีที่ว่างด้านข้างอย่างน้อย	500	มม.	จากขอบประตูทางด้านมือจับก้านหมุนด้านเปิดของประตู

	 -		 ประตูที่เปิดยากควรปรับเปลี่ยนให้เปิดปิดเบาแรง

	 -		 มือจับอยู่ในระดับที่ผู้นั่งเก้าอี้ล้อเอื้อมถึง

	 -		 หากประตูใช้ลูกบิดควรเปลี่ยนเป็นก้านหมุนหรือติดก้านที่ลูกบิด

	 -		 มีขั้นหรือธรณีประตูสูงไม่เกิน	20	มม.

	 -		 มีที่ว่างภายในเพียงพอ	และคล่องตัว	ส�าหรับเก้าอี้ล้อ
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	 -		 ห้องน�้าที่เก้าอี้ล้อเข้าได้	ควรมีขนาดอย่างน้อย	1500	x	1500	มม.	หรือหากเป็นห้องที่ประตู

เปิดออก	ควรมีขนาดอย่างน้อย	1200	x	1500	มม.

	 -	 มีราวข้างโถส้วม

	 -	 ที่นั่งโถส้วมสูงประมาณความสูงเก้าอี้ล้อ	คือ	450	มม.

	 -	 อ่างล้างมือสูงไม่เกิน	800	มม.

	 -	 อ่างล้างมือมีที่ว่างใต้โต๊ะ	หรือเคาน์เตอร์	ไม่น้อยกว่า	650	มม.	จากพื้น	

	 -	 ก๊อกน�้า	ควรใช้แบบก้านปิดเปิด

โทรศัพท์สาธารณะ

	 -	 มีที่ว่างมากกว่า	750	x	1200	มม.	ให้ผู้ใช้เก้าอี้ล้อเข้าถึง

	 -	 ตู้โทรศัพท์สูงไม่เกินเอื้อมจากผู้นั่งเก้าอี้ล้อ		(1200	มม.)

	 -	 มีการป้องกันอันตรายจากผู้ใช้ที่เป็นคนตาบอด

	 -	 เครื่องโทรศัพท์ควรเป็นระบบกดปุ่ม

ป้ายรถประจ�าทาง

	 -	 ตัวนูนบนป้ายรถประจ�าทาง	หรืออักษาเบรลล์	จะช่วยให้คนตาบอดรู้หมายเลขเส้นทางเดินรถ

ของรถประจ�าทางที่ป้ายได้

สัญญาณไฟจราจร

	 -	 สัญญาณเสียง	 (ACOUSTIC	 SIGNALS)	 ช่วยคนตาบอดรู้ช่วงเวลาที่ควรหยุด	 หรือข้ามถนน	

พร้อมกับสัญญาณไฟแดง	เหลือง	และเขียว

	 -	 สัญญานสะเทือน	 (VIBRATING	 SIGNALS)	 เป็นเทคโนโลยี่ที่จะน�ามาใช้ส�าหรับคนหูหนวก	 

และตาบอดในอนาคต

แผ่นปูทางเท้า

	 -	 แผ่นปูทางเท้าที่เป็นปุ่มนูน	 ช่วยให้สัญญาณเตือนว่า	 ข้างหน้าเป็นทางข้าม	 ทางลดระดับ	 

ทางลาด	ทางเลี้ยว	ทางแยก	หรือทางที่ควรระวัง

	 -		 แผ่นปูทางเท้าที่เป็นเส้นนูน	ช่วยให้สัญญาณว่าเป็นทางเท้าที่เดินไปได้โดยปลอดภัย

	 -		 สีเหลืองของแผ่นปูทางเท้า	 ช่วยให้คนพิการทางสายตาบางส่วน	 เห็นความแตกต่างระหว่าง 

สีเทาของทางเท้าทั่วไป	กับทางเท้าที่ควรเดินและควรระวัง

หมายเหตุ แบบมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพียงแบบแนะน�า (GUIDELINE) อาจน�าไปปรับปรุง 

ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่ต่างกันได้
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การออกเเบบสถาปัตยกรรมผงัเมอืงในเเนวความคิดทีเ่ป็น	UNIVERSAL	DESIGN	ควรเชือ่ม

โยงอาคารเเละสิ่งเเวดล้อมที่ติดต่อกันเป็นเครือข่าย	(Network	Connectivity)	ให้เข้าถึง	

(Accesssibility)	 ระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชน	 ด้วยทางเท้าเเละการเดินทาง 

ที่ไม่ใช้เครื่องยนต์	 จะช่วยลดการพึ่งพารถยนต์และจักรยานยนต์	 อันเป็นสาเหตุส�าคัญ 

ของมลภาวะทางอากาศ	 	ทางเสียง	 	ปัญหาจราจร	 	และการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล 

โดยไม่จ�าเป็น	 แต่ทางสัญจรที่ต้องใช้ร่วมกันแบบบูรณาการของรถยนต์	 จักรยานยนต	์

จักรยาน	 เก้าอี้ล้อของผู้พิการ	 ผู้สูงอายุ	 และเด็กทารก	 ตลอดจนทางเท้าของคนทั่วไป 

จ�าเป็นต้องมกีารออกเเบบในรายละเอยีด	โดยพจิารณาถงึความปลอดภยัและความสะดวก

ในการเดินทางที่ไร้อุปสรรคสิ่งกีดขวาง	(Barrier	Free)

ในบรรยากาศที่ไร้มลพิษ(Non	 Polution)	 ทั้งทางอากาศ	 ทางเสียงและทางสายตา 

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่น่ารื่นรมย์	ด้วยการจัดท�า	Street	Profile	ที่มีทั้ง	Street	Furniture	

การปลูกต้นไม้	ไม้ดอก	ไม้ประดับ	และไม้ที่ให้ร่มเงา	แก่ผู้เดินทางทุกคน	(DESIGN	FOR	

ALL)

(รายละเอียดของมาตรฐานการออกเเบบทางจักรยานดูได้จาก

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและกรมทางหลวง)
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อ้างอิง

 ERHARDT D. STIEBNER
 DIETER URBAN
 SIGNS + EMBLEMS

 HENRY DREYFUSS
 SYMBOL SOURCEBOOK
 
 HUAXIA PUBLISHING HOUSE
 DESIGN CODE FOR THE ACCESSIBILITY OF PEOPLE
 WITH DISABILITIES TO URBAN ROADS AND BUILDING

 JULIUS PANERO
 MARTIN ZELNIK
 HUMAN DIMENSION & INTERIOR SPACE
 
 NATION COUNCIL FOR THE WELFARE OF
 DISABLED PERSONS
 ACCESSIBILITY LAW
 
 ROBERT PACKARD
 ARCHITECTYRAL GRAPHIC STANDARDS
 
 TISI LIBRARY
 TECHNICAL REPORT
 BUILDING CONSTRUCTION – NEEDS OF DISABLED
 PEOPLEIN BUILDINGS – DESIGN GUIDELINDES

 UNITED NATION
 PROMOTION OF NON – HANDICAPPING PHISICAL
 ENVIRONMENTS FOR DISABLED PERSONS: GUIDE-LINES
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 U.S. ARCHITECTURAL AND TRANSPORTATION
 BARRIER COMPLIANCE BOARD
 AMERICANS WITH DISABILITIES ACT
 ACCESSIBILITY GUIDELINES FOR
 - BUILDINGS AND FACILITIES
 - TRANSPORTATION FACILITIES
 - TRANSPORTATION VEHICLES

 DISANLED ACESS GUIDE
 DISABILITY, SCOTLAND

 WOLFGANG F.E.PREISER
 ELAINE OSTROFF
 UNIVERSAL DESIGN HANDBOOK

 “ERGONOMICS” BUILDINGS AND ENVIRONMENT FOR
 OLDER AND DISABLED ADULTS

 “HABITATION FOR THE FUTURE”
 CONCEPTS, PROCESSES, PRODUCTS BARRIER-FREE
 LIVING

 STREETS FOR EVERYBODY
 “DON’T BUILD OR EQUIP A STREET WITHOUT THIS
 BOOK! P.T.O.”

 SWEET’S GENERAL BUILDING & RENOVATION
 1995 CATALOG FILE

 BUILDING CONSTRUCTION
 “NEEDS OF DISABLED PEOPLE IN BUILDINGS DESIGN
 GUIDELINES”
 ISO TR 9527
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1.	 นายประสิทธิ์	เรืองยศสกุล		 เจ้าหน้าที่สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

2.		 นายจุติบดี	จันทรางศุ	 หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรสภาสถาปนิก

3.	 นางสาวลูกปัด	ปั้นมา	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร	(	นิเทศน์ศิลป)

ที่อยู่	:	298	ซอยอ่อนนุช	25		ถนนสุขุมวิท	77	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
โทรศัพท์			0-2742-2933-4
โทรสาร				0-2742-2931

ที่อยู่	:	888	หมู่	13	ถนนบางนา-ตราด	ซอย	45	ต�าบลบางแก้ว	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์		0-2316-3199				โทรสาร		0-2316-3199	#	8199	
อีเมล						marketing@unicom.co.th

บริษทั เอสซจี ีแลนด์สเคป จ�ากดั (ส�านกังานใหญ่)

ที่อยู่	1	ถ.ปูนซิเมนต์ไทย	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
โทรศัพท์	 0-2586-6822
โทรสาร	 0-2586-6800
อีเมล	 contactus@scglandscape.com

บริษัท ซีไฟว์ กรุป จ�ากัด

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)

ที่อยู่	:	599	หมู่ที่	10	ในคลองบางปลากด	อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	
จังหวัดสมุทรปราการ	10290
โทรศัพท์	 0-2295-2444
โทรสาร	 0-2295-2837-8
อีเมล	 welcrafe@ksc.th.com
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