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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการ
เห็น ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน 2) เพ่ือออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็นที่
มีความเหมาะสมและปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มคนสายตาเลือนรางและกลุ่มคนตาบอดสนิท 
จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด และ
ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่ง                                                          2             
                 งคมภายนอก และเดินทางได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าขาวจ านวนทั้งหมด 50 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์, แบบสัมภาษณ์ใน
ประเด็นเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งานในปัจจุบันและความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการ
สังเกต ด้านการสัมผัส ด้านการเคลื่อนไหว และแบบบันทึกการสังเกต พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของคนตา
บอด และมีการจดบันทึกการสังเกตเพ่ือน าผลที่ได้มาท าการออกแบบห้องน้ า  
        ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น  ให้มีความ
เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ศึกษาจากความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านการสังเกต ด้านการสัมผัส และด้านการเคลื่อนไหว เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการสังเกต 
สุขภัณฑ์ที่ต้องการใช้งานเป็นแบบนั่งราบ อ่างล้างหน้าที่ต้องการใช้งานเป็นแบบมีเคาน์เตอร์ โถปัสสาวะชาย
ส่วนใหญ่ที่ต้องการใช้งาน (เฉพาะเพศชาย 29 คน) เป็นแบบแขวนผนัง ด้านการสัมผัส ลักษณะพ้ืนที่
ต้องการใช้งานเป็นแบบขรุขระ ลักษณะผนังที่ต้องการใช้งานมีทั้งแบบเรียบและแบบขรุขระ ลักษณะฝ้าเพดาน
ที่ต้องการใช้งานเป็นแบบสูงโปร่ง ลักษณะประตูที่ต้องการใช้งานเป็นแบบบานเปิดเข้า ด้านการเคลื่อนไหว 
ขนาดพ้ืนที่ห้องน้ าที่ต้องการใช้งาน (เปรียบเทียบจากการเคลื่อนไหว) คือ มีพ้ืนที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว  2) น า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่างมาใช้เพื่อการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น  ผลที่ได้คือแนวทางการออกแบบแต่ละองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรม และแบบ
ก่อสร้างส าหรับห้องน้ าเดี่ยวจ านวน 3 รูปแบบ คือ แบบห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบห้องน้ ารูปร่าง
สี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบห้องน้ ารูปร่างตัวแอล ที่มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
ค าส าคัญ: การออกแบบ, ห้องน้ า, คนพิการ, คนพิการทางการเห็น, คนตาบอด  
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) To study the guideline to design appropriate 
and safe toilet for persons with visual disability and 2) To design appropriate and safe 
toilet for the use of persons with visual disability. The sample of the study comprised of 
50 low vision and blind persons at the Thailand Association of the Blind, the Issan Blind 
Association, the Center for Rehabilitation of the Blind, and the area near the Victory 
Monument who used at least two of public toilets facilities and can lead their life in 
society and travel independently using white canes. The data was collected using a survey 
instrument by interviewing the sample group regarding current toilet usage behavior and 
needs. The survey was divided into three sections:  observations, tactile/touch and 
movement. The data was recorded in the observation forms in the respective areas. This 
data was analyzed to make recommendations for toilet design. 

The study found that: 1) The guideline to design appropriate and safe toilets for 
persons with visual disability were viewed by the participants with respect to recognition, 
touch and movement. Regarding recognition, respondents desired flat-seated toilets and 
sink basins with counters. The most popular men’s urinals from 29 male participants were 
installed on walls. Regarding touch, course area surfaces were preferred; while fine and 
course surfaced walls were desired. Stalls with high walls were preferred, as well as with 
inward-swinging doors. Regarding movement, the total preferred spacing was between 2 
and 3 steps in the toilet.  2) Data of the sample is useful for toilet design for persons with 
visual disability for each architectural element of the facilities constructed in three 
patterns: square, rectangular and L-Shaped. These three designs were appropriate and 
safe for the users. 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความส าคัญต่อคน
พิการมากข้ึน  โดยที่คนพิการมีสิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ จะ
เห็นได้ว่ามีการออกกฎเกณฑ์ หรือระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ขึ้นมากมายเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีเป้าหมายใน
การให้คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพ
ชีวิตที่มีศักยภาพ และสามารถมีส่วนร่วมในสังคม
อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
อุปสรรคและเอ้ือต่อการด าเนินชีวิตของคนพิการให้
มี ค ว าม เสมอภ าคกั บบุ คคลทั่ ว ไป  เ ช่ น  ใ ห้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่
รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ านวนที่
เหมาะสม (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ, 2551) การยอมรับและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมและสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บ ริ ก า ร ต่ า ง ๆ ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ ค น พิ ก า ร 
(พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ , 
2534) หรือแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบอาคารที่ก าหนดให้สร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราด้วยเช่นกัน 
 จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ
ปี (2550) พบว่า จ านวนคนพิการในประเทศไทยมี
แนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.8 ในปี 2534 เป็นร้อย
ละ 2.0 ในปี 2550 หมายความว่าในประชากร 
100 คนจะมีคนพิการ 2 คน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท า
ให้เกิดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 - 2554 โดยเป็นโครงการน า

ร่องการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ กล่าวคือ การ
ที่คนพิการสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิต
ของตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย
ไม่ขึ้นอยู่กับความพิการว่าจะรุนแรงมากน้อย
เพียงไร และยังส่งผลให้เกิดแนวคิดการออกแบบ
เพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (Universal 
Design) เป็นการออกแบบที่ยึดหลักประโยชน์ที่
เกิดขึ้นกับคนทั้งมวล โดยไม่เลือกปฏิบัติในความ
แ ต ก ต่ า ง ทั้ ง ด้ า น ร่ า ง ก า ย  จิ ต ใ จ  สั ง ค ม 
สภาพแวดล้อม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2550) จึงเป็นเรื่องที่ผู้ออกแบบ
ควรตระหนักถึงความส าคัญในแนวความคิดนี้ ให้
มากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวทางการ
ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ  ซึ่ ง ค ว ร จ ะค ร อบ ค ลุ ม
รายละเอียด วิถีชีวิตของคนพิการในวงกว้าง การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีส าหรับคนพิการนั้น ไม่
แตกต่างจากการออกแบบสถาปัตยกรรมทั่วไป 
พ้ืนฐานความต้องการของคนพิการนั้นเหมือนกับ
คนทั่วไปหากแต่สิ่งที่ เ พ่ิมขึ้นคือความเข้าใจถึง
พฤติกรรม ความสามารถ และความต้องการเท่า
นั้นเอง  
  ห้องน้ าเป็นส่วนส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับในงานสถาปัตยกรรมนั้น 
ในทุกๆอาคารไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย โรงเรียน 
โรงแรม หรือแม้แต่อาคารจอดรถ มีการออกแบบ
ห้องน้ าในวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไปทั้งเพ่ือ
ความสวยงาม ปริมาณที่ เ พียงพอ หรือตามที่
ข้อบังคับกฎหมายได้ก าหนดไว้ เป็นต้น การปรับ
สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็นนั้นนอกจากการวางแผนเรื่องสิ่ ง
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อ านวยความสะดวก ความปลอดภัยกับการใช้งาน
แล้วยังต้องค านึงถึงประสาทสัมผัสอ่ืนๆที่คนพิการ
ทางการเห็นเหลืออยู่ เพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อม การรับรู้ที่ว่างด้วยการจดจ า
ต าแหน่ง การก้าวเดิน หรือการสัมผัส ซึ่งท าให้ผู้
พิ ก า ร ท า ง ก า รม อ ง เ ห็ น ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง าน ไ ด้
เช่นเดียวกับคนทั่วไป และอาจหมายความรวมถึง
การสามารถรับรู้ได้ถึงความงามของสถาปัตยกรรม
นั้นได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปอีกด้วย 
  จากความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท า
การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรอย่างยิ่งใน
การท าวิจัยการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น เพ่ือเป็นการส่งเสริมแนวคิดการ
ด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นทั้งภายในบ้านและพ้ืนที่สาธารณะ ตลอดจน
เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึง
ความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวคิดในการวิจัยว่าการ
ออกแบบเพ่ือให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่า
เทียมกันนั้น เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะพอใจและรับรู้
ได้อย่าง เท่ า เทียมกัน ดังนั้นสิ่ งส าคัญในการ
ออกแบบคือการเน้นทางด้านการใช้งานที่ทั้งกลุ่ม
ผู้ใช้หลัก (คนทั่วไป) และกลุ่มผู้ใช้รอง (คนพิการ
ทางการเห็น) สามารถใช้งานร่วมกันในพ้ืนที่
เดียวกันได้อย่างไม่แตกต่างกัน 
  ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งใน
แง่ของกระบวนการในการออกแบบห้องน้ าส าหรับ
คนพิการทางการเห็น ให้มีความเหมาะสมและมี
ความปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งน าไปสู่การสร้าง
เกณฑ์ มาตรฐ าน ในการออกแบบและแบบ
สถาปัตยกรรมเพ่ือน าไปใช้ก่อสร้างห้องน้ า ซึ่ง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานส าหรับการปรับปรุง
ห้องน้ าที่มีอยู่เดิม หรือส าหรับการออกแบบใหม่
เพ่ือให้คนพิการทางการเห็นสามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบห้องน้ า
ส าหรับคนพิการทางการเห็น ให้มีความเหมาะสม
และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
  2. เพ่ือออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็นที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรในการวิจัย คือ กลุ่มคน
ตาบอดสนิทและกลุ่มคนสายตาเลือนรางจาก
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนตา
บอดชาวอีสาน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 
และย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ซึ่งมีประสบการณ์
ในการใช้ห้องน้ าสาธารณะ อย่างน้อย 2 แห่ง และ
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก ตลอดจน
สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าขาว   
   กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้
ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Selection) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มคนตาบอดสนิทและกลุ่มคนสายตาเลือน
รางที่มีประสบการณ์ในการใช้ห้องน้ าสาธารณะมา
อย่างน้อย 2 แห่ง สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคม
ภายนอก และเดินทางได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้า
ขาว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 50 คน จ าแนกดังนี้ 
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สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จ านวน 15 คน 
สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน จ านวน 10 คน ศูนย์
พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ านวน 10 คน และ
ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จ านวน 15 คน   
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตั ว แป รมี ผ ลกร ะท บต่ อก า ร
ออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น 
ได้แก่ 
   1.พฤติกรรมการเคลื่อนไหว และ
การรับรู้ต าแหน่งต่างๆของสุขภัณฑ์ 
  2.ความต้องการที่ เกี่ยวข้องใน
งานสถาปัตยกรรม 
    การศึกษาตัวแปรดังกล่าวนั้น จะ
น าไปสู่แนวทางและเกณฑ์ในการออกแบบห้องน้ า
ส าหรับคนพิการทางการเห็น ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนั้น
ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์และการสังเกต 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการเห็น โดยเครื่องมือที่
เหมาะสมส าหรับค าตอบของตัวแปรคือ การใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการ
สังเกต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.แบบสอบถาม 
   แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
เ พ่ือศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ 
สถานภาพ ลักษณะที่อยู่อาศัย ความสามารถใน

การมองเห็น และประสบการณ์ในการใช้ห้องน้ า  
โดยผู้วิจัยเป็นผู้อ่านข้อค าถามให้กลุ่มตัวอย่างฟัง 
 2.แบบสัมภาษณ์ 
   ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ โดย
การศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
เป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย ในประเด็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานในปัจจุบัน และความ
ต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
  - ด้านการสังเกต ได้แก่ ลักษณะ
รูปร่างและการติดตั้งของสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า 
และโถปัสสาวะชาย 
  - ด้านการสัมผัส ได้แก่ ลักษณะ
พ้ืนผิวของพ้ืน ผนัง ฝ้าเพดาน และประต ู
  - ด้านการเคลื่อนไหว ได้แก่ 
ระยะเวลาในการเข้าถึง ต าแหน่งของสุขภัณฑ์ต่างๆ 
ขนาดพ้ืนที่การใช้งาน 
  3.แบบบันทึกการสังเกต 
   ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวของคนตาบอด  และมีการจดบันทึก
การสังเกตเพ่ือน าผลที่ได้มาท าการออกแบบห้องน้ า
ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของคนตาบอดโดยให้มี
การปรับตัวได้ง่ายที่สุด หรือน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 
ขั้นตอนในการด าเนินการในการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แนวทางการออกแบบห้องน้ า และเพ่ือออกแบบ
ห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น ให้มีความ
เหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถ
สรุปขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ท าการบันทึกการสังเกตไว้ด้วย
ตนเอง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน
มีนาคม – มิถุนายน 2556  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิ จั ย วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล เบื้ อ งต้ นจ าก
แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการ
สังเกต โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้งานและ
ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม โดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือท าการสังเคราะห์ข้อมูลมา
เป็นเกณฑ์และแนวทางในการออกแบบ 3 แนวทาง 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ 

1. ข้อมูลทั่วไปของคนพิการทางการเห็น 
ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ลักษณะที่
อยู่อาศัย จ านวนผู้อยู่อาศัย ระดับการมองเห็น 
ระยะก้าวโดยเฉลี่ย (เซ็นติเมตร) และประสบการณ์
การใช้ห้องน้ า โดยเป็นการวิเคราะห์เพ่ือตรวจทาน
ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา และน าไปใช้ในการ
ออกแบบขนาดพ้ืนที่ที่ต้องใช้ภายในห้องน้ า 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานและความ
ต้องการด้านสถาปัตยกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน  
   2.1 ด้านการสังเกต เพ่ือน าไป
เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้ชนิดของสุขภัณฑ์ อ่างล้าง
หน้า และโถปัสสาวะชาย 

  2.2 ด้านการสัมผัส เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการเลือกใช้วัสดุพ้ืนผิวพ้ืน ผนัง ฝ้า
เพดาน รูปแบบของประตู และราวจับ 

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพฤติกรรมการ    
ใช้งาน และข้อมูลความต้องการด้านสถาปัตยกรรม 

2. วิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้นตามหลกัสถิต ิ

3. สังเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน และข้อมูล
ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม เพื่อหาแนวทางการ
ออกแบบเพื่อความเหมาะสม และปลอดภัย 

4. ออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น                
3 แบบ 
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    2.3 ด้านการเคลื่อนไหว เ พ่ือ
น าไปเป็นเกณฑ์ในการก าหนดขนาดของห้องน้ า 
ต าแหน่งของสุขภัณฑ์ และระยะในการเข้าถึง  

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
ร้อยละ 58 เพศหญิงร้อยละ 42 มีอายุระหว่าง 18-
25 ปี ร้อยละ 34 รองลงมามีอายุระหว่าง 34-41 ปี 
และ 42-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่ามัธยมต้น ร้อย
ละ 50 รองลงมาเป็นระดับมัธยมต้น ร้อยละ 26
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 38 รองลงมา
เ ป็ น นั ก เ รี ย น ห รื อ นั ก ศึ ก ษ า  ร้ อ ย ล ะ  3 6               
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 72 
รองลงมามีสถานภาพสมรส ร้อยละ 20 ส่วนของ
ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 
72 รองลงมาอาศัยอยู่ทาวเฮาส์ ร้อยละ 12 และมี
จ านวนผู้อยู่อาศัยมากกว่า 4 คน ร้อยละ 48 
รองลงมามีจ านวนผู้อยู่อาศัย 4 คน ร้อยละ 22
นอกจากนั้นแล้วระดับการมองเห็นของกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับตาบอดสนิทและสายตา
เลือนรางเท่าๆ กัน ร้อยละ 50 และมีประสบการณ์
การใช้ห้องน้ า 7 แห่ง ร้อยละ 26 รองลงมามี
ประสบการณ์การใช้ห้องน้ า 6 แห่ง ร้อยละ 22 
โดยมีระยะก้าวโดยเฉลี่ยที่ 37.33 ซม.  

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการสังเกต ด้านการสัมผัส และ
ด้านการเคลื่อนไหว  

   1) ด้านการสังเกต  
      ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานด้าน
สังเกต ด้านแรกคือสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เคยใช้งาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยใช้งานสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง 
ร้อยละ 42 แบบนั่งราบ ร้อยละ 36 และทั้งแบบนั่ง
ยองและนั่งราบ ร้อยละ 22 ด้านที่สองคืออ่างล้าง
หน้าส่วนใหญ่ที่เคยใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคย
ใช้อ่างล้างหน้าแบบมีเคาน์เตอร์ ร้อยละ 46 แบบ
แขวนผนั ง  ร้อยละ 42 และเคยใช้ทั้ ง แบบมี
เคาน์เตอร์และแบบแขวนผนัง ร้อยละ 12 ด้านที่
สามคือโถปัสสาวะชายส่วนใหญ่ที่ เคยใช้งาน 
(เฉพาะเพศชาย 29 คน) พบว่า โถปัสสาวะชายที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้งานเป็นแบบแขวน
ผนัง ร้อยละ 86 
    2) ด้านการสัมผัส  
     ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานด้านการ
สัมผัส  ด้านแรกคือลักษณะพ้ืนส่วนใหญ่ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเคยใช้งาน พบว่า เป็นพ้ืนเรียบ ร้อยละ 56 
พ้ืนขรุขระ ร้อยละ 24 และทั้งพ้ืนเรียบและพ้ืน
ขรุขระ ร้อยละ 20 ด้านที่สองคือผนังส่วนใหญ่ที่
เคยใช้งาน พบว่า เป็นผนังเรียบ ร้อยละ 86 ทั้ง
ผนังเรียบและผนังขรุขระ ร้อยละ 12 น้อยที่สุดเป็น
ผนังขรุขระ ร้อยละ 2 ด้านที่สามคือลักษณะฝ้า
เพดานส่วนใหญ่ที่เคยใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่
ทราบว่าฝ้าเพดานที่เคยใช้งานลักษณะอย่างไร ร้อย
ละ 38 ทราบว่าเป็นแบบสูงโปร่ง ร้อยละ 36 และ
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แบบเตี้ย ร้อยละ 18 ด้านที่สี่คือลักษณะประตูส่วน
ใหญ่ที่เคยใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะประตู
เป็นบานเปิดเข้า ร้อยละ 92 แบบบานเลื่อน ร้อย
ละ 6 น้อยที่สุดเคยใช้ทั้งแบบเปิดเข้าและบาน
เลื่อน ร้อยละ 2 ด้านที่ห้าคือลักษณะที่จับประตู 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแบบลูกบิด ร้อยละ 74 แบบมี
ราวจับ ร้อยละ 18 น้อยที่สุดเคยใช้ทั้งแบบลูกบิด
และราวจับ ร้อยละ 8 
   3) ด้านการเคลื่อนไหว  
     ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานด้านการ
เคลื่อนไหว ด้านแรกคือระยะเวลาในการเข้าถึง
สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างใช้เวลาในการเข้าถึงสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า
และโถปัสสาวะ 2 – 3 นาที ร้อยละ 46 รองลงมา
ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที ร้อยละ 26 ใช้เวลา 5 นาที 
ร้อยละ 18 และใช้เวลามากกว่า 5 นาที ร้อยละ 10 
ด้านที่สองคือขนาดพ้ืนที่ห้องน้ าส่วนใหญ่ที่เคยใช้
งาน (เปรียบเทียบจากการเคลื่อนไหว)  พบว่า 
ขนาดพ้ืนที่ห้องน้ ามีพ้ืนที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว ร้อย
ละ 42 รองลงมากลุ่มตัวอย่างเคยใช้งานห้องน้ าที่มี
พ้ืนที่แค่หมุนตัวและมีพ้ืนที่สุดปลายไม้เท้าขาว
เท่ากัน ร้อยละ 24 และเคยใช้งานห้องน้ าทั้งสาม
ขนาดคือทั้งที่มีพ้ืนที่แค่หมุนตัว มีพ้ืนที่สุดปลายไม้
เท้าขาว และมีพ้ืนที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว ร้ อยละ 8
น้อยที่สุดคือ มีพ้ืนที่สุดปลายไม้เท้าขาวและพ้ืนที่
ให้ก้าว 2–3 ก้าว ร้อยละ 2 
 
  ส่วนที่  3  ข้อ มูลความต้องการด้ าน
สถาปัตยกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสังเกต 
ด้านการสัมผัส และด้านการเคลื่อนไหว 

    1) ด้านการสังเกต  
           ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม 
ด้านแรกคือสุขภัณฑ์ที่ใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต้องการสุขภัณฑ์ที่ใช้งานแบบนั่งราบ ร้อยละ 
72  ด้านที่สองคืออ่างล้างหน้า พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ต้องการใช้งานเป็นแบบมีเคาน์เตอร์ ร้อย
ละ 80 ด้านที่สามคือโถปัสสาวะชาย (เฉพาะเพศชาย 
29 คน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการโถ
ปัสสาวะชายที่ใช้งานเป็นแบบแขวนผนัง ร้อยละ 90 
    2) ด้านการสัมผัส  
        ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม 
ด้านแรกคือลักษณะพ้ืนที่ต้องการใช้งาน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการพ้ืนที่ใช้งานเป็นแบบ
พ้ืนขรุขระ ร้อยละ 78 ด้านที่สองคือลักษณะผนังที่
ต้องการใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ
ผนังทั้งแบบเรียบและแบบขรุขระ ร้อยละ 66 ด้าน
ที่สามคือฝ้าเพดาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ต้องการฝ้าเพดานที่มีลักษณะสูงโปร่ง ร้อยละ 82
ด้านที่สี่คือลักษณะประตูที่ต้องการใช้งาน พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการประตูเป็นบานเปิด
เข้า ร้อยละ 66 และด้านที่ห้าคือลักษณะที่จับที่
ต้องการใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการ
ลักษณะที่จับประตูแบบมีลูกบิด ร้อยละ 56 
    3) ด้านการเคลื่อนไหว  
        ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม 
ด้ า น ข น า ด พ้ื น ที่ ห้ อ ง น้ า ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น 
(เปรียบเทียบจากการเคลื่อนไหว) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการขนาดพ้ืนที่ห้องน้ า      
เป็นแบบมีพ้ืนที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว ร้อยละ 66 
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2. แนวทางการออกแบบเพื่อความเหมาะสม และปลอดภัย 

ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็นเพ่ือความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน  

องค์ประกอบใน

งานสถาปัตยกรรม 

ความต้องการของผู้ใช้ 

/การศึกษา 
แนวทางการออกแบบ 

สุขภัณฑ์ แบบนัง่ราบ แบบนั่งราบ ที่กดแบบก้าน ติดตั้งตามระยะมาตรฐาน

ทั่วไป  

อ่างล้างหน้า แบบมีเคาน์เตอร์ แบบวงรี ฝังใต้เคาน์เตอร์ ปาดมุมมน 

ก๊อกน้ า แบบก้านโยก แบบก้านโยกซ้าย – ขวา 

โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง ส าหรับห้องน้ าเดี่ยว ไม่ควรมี 

พื้น พื้นขรุขระ ใช้พื้นกระเบื้องเซรามิก 2              ผิวด้าน

      ผิวข  ข  ส าหรับ             ข      

                               

ผนัง ผนังเรียบหรือขรุขระ ใช้ผนังกระเบื้องเซรามิกและโมเสคใน 2 รูปแบบ    

                โทน        อยู่ด้านหลังของ

สุขภัณฑ์กว้าง 1.20  . สูงจรดฝ้าเพดาน 

ฝ้าเพดาน สูงโปร่ง เพิ่มพัดลมดูดอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น 

ประต ู บานเปิดและมลีูกบิด บานเปิด 90                   ไม่มีธรณีประตู 

ต าแหน่งของ

สุขภัณฑ์ 

อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน จัดวางสุขภัณฑ์ และเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในแนว

ทแยงกัน ส่วนพื้นที่อาบน้ าให้แปรผันตามพื้นที่

โดยรวม 

ขนาดพื้นที่ห้องน้ า มีพื้นที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว เส้นทางในการสัญจรที่ลึกที่สุด 1.2 ม. 

แสงสว่าง เน้นความแตกต่างของความ

สว่างระหว่างพื้นที่ ใช้งาน 

กับพื้นที่สภาพแวดล้อม 

ท ากล่องไฟ หรือไฟดาวน์ไลท์ เหนือเคาน์เตอร์อ่างล้าง

หน้า โดยเพิ่มปริมาณความสว่างให้มากกว่าความสวา่ง

ทั่วไปภายในห้องน้ า 

สี ค น ต า บ อ ด มี ก า ร รั บ รู้ สี

เหลือง, แดง, สีเขียว, สีน้ า

เงิน และสีม่วง ตามล าดับ 

เน้นการใช้สีเหลืองบริเวณผนังด้านหลังของสุขภัณฑ์ 

เพื่อให้คนตาบอดเลือนรางสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ

รวดเร็วขึ้น  
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3. การออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น 

   3.1 แบบห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 
ภาพที่ 2 ผังพื้น (Plan) และรายละเอียดห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 

       
ภาพที่ 3 (ก) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ด้านซ้าย) และ  

     (ข) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ด้านขวา) 
 
3.2 แบบห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 
ภาพที่ 4 ผังพื้น (Plan) และรายละเอียดห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
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 ภาพที่ 5 (ก) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ด้านซ้าย) และ  

ภาพที่ 5 (ข) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ด้านขวา) 
 

3.3 แบบห้องน้ ารูปร่างตัวแอล 

 
ภาพที่ 6 ผังพื้น (Plan) และรายละเอียดห้องน้ ารูปร่างตัวแอล 

 
 

       
 

ภาพที่ 7 (ก) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างตัวแอล (ด้านซ้าย) และ  

     (ข) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างตัวแอล (ด้านขวา) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการหาแนวทางการออกแบบ
ห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น ให้มีความ
เหมาะสม และปลอดภัยกับการใช้งาน รวมถึงการ
ออกแบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง 
ผู้วิจัยได้มีการออกแบบห้องน้ าทั้ง 3 รูปแบบ คือ 
แบบห้องน้ ารูปร่างสี่ เหลี่ยมผืนผ้า, แบบห้องน้ า
รูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบห้องน้ ารูปร่างตัว
แอล จากข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสัง เกต ด้านการสัมผัส และด้านการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งศึกษาข้อมูลความต้องการด้าน
สถาปัตยกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสังเกต 
ด้านการสัมผัส และด้านการเคลื่อนไหว โดยการใช้
วิธีการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน ซึ่ง
กลุ่ มตั วอย่ า งจะต้ อง เป็ นผู้ ที่ มี           
                             น้อย 2      
                          งคมภายนอก ตลอดจน
สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าขาว  
โดยสุ่มจากกลุ่มคนสายตาเลือนรางและกลุ่มคนตา
บอดสนิท จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ส ม า ค ม ค น ต า บ อด ช า ว อี ส า น  ศู น ย์ พั ฒ น า
สมรรถภาพคนตาบอด และย่านอนุสาวรีย์ ชัย
สมรภูมิ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Sampling) 

ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างท าให้ผู้วิจัย
สามารถออกแบบห้องน้ า 3 แบบ ได้แก่ แบบ
ห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า, แบบห้องน้ ารูปร่าง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบห้องน้ ารูปร่างตัวแอล โดย
มีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับคนพิการทางการเห็น เช่น ก๊อกน้ าแบบก้านโยก

ซ้าย-ขวา การใช้กล่องไฟและดาวน์ไลท์เหนืออ่าง
ล้างหน้า กระเบื้องผิวด้านและผิวขรุขระ  รวมทั้งสี
ของกระเบื้องโดยเน้นการใช้สีเหลืองบริเวณผนัง
ด้านหลังของสุขภัณฑ์ เพ่ือให้คนสายตาเลือนราง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เผชิญ (2551) เรื่องการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ าสาธารณะเพ่ือความ
ปลอดภัยส าหรับคนตาบอด ได้สรุปแนวทางการ
ออกแบบห้องน้ าไว้ว่า ขนาดประตูทางเข้า 1.00 
เมตร ก๊อกน้ าที่คนตาบอดต้องการมากที่สุดคือ 
แบบโยกขึ้น-ลง หรือโยกซ้าย-ขวา ราวจับเป็นแบบ
กลมและติดตั้งให้ใกล้กับสุขภัณฑ์มากที่สุด อ่างล้าง
หน้าแบบตั้งพ้ืน กระเบื้องหลักของห้องน้ าใช้สีขาว
แบบเรียบ กระเบื้องบนผนัง ใช้สีแดง พ้ืนผิวขรุขระ
สูงจากพ้ืน 1.00 เมตร ขนาดกระเบื้องกว้าง 0.20 
เซนติเมตร เพ่ือให้คนตาบอดได้สัมผัสถึ งความ
แตกต่างและเกิดการรับรู้ในการใช้งาน แสงสว่าง
ภายในห้องน้ า เน้นที่บริเวณสุขภัณฑ์ บนเพดาน
เหนืออ่างล้างหน้าและชักโครก หรือบริเวณใต้
กระจกและเหนือกระจก เพ่ือให้คนตาบอดเห็นได้
อย่างชัดเจน   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การเก็บข้อมูลจากคนพิการทางการเห็น 
ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากจึงจะได้กลุ่มตัวอย่างที่
ครบถ้วนทุกเพศ ทุกวัย และต้องใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ดังนั้นส าหรับผู้ที่ต้องการ
ท าการวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นคนพิการทางการ
เห็นจึงควรก าหนดขอบเขตในการเก็บข้อมูลให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาในการวิจัยด้วย 
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2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน ามาออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น  ดังนั้นควรมีการศึกษาการทดลองใช้
ห้องน้ า 3 รูปแบบ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการออกแบบและการใช้งานต่อไป 

3. การวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการในด้านอ่ืน ๆ หรือ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มีความพิการร่วมด้วย  เพ่ือเป็น
การวิจัยที่เป็นการออกแบบเพ่ือการใช้งานของคน
ทุกกลุ่มในสังคม (Universal Design) 
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