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บทคัดย่อ
การช่วยเหลือผู้พิการในการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้พิการนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้ผู้
พิการนั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญสําหรับทุกๆ คนผู้วิจัยได้เห็นความสําคัญของห้องครัว
ในการศึกษาและวิจัยเนื่องจากครัวเป็นห้องที่มีความสําคัญมากห้องหนึ่งจําเป็นต้องมีอยู่ทุกบ้านภายในบ้านพักอาศัยเพื่อใช้เป็นที่
ประกอบอาหารเพื่อการบริโภคในการปรับปรุงดัดแปลงส่วนต่างๆ ภายในห้องครัวนั้นเพื่อที่จะให้บุคคลพิการสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองในการประกอบอาหารได้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึงกิจกรรมและพฤติกรรมต่างๆ ในการใช้สอยที่เอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลพิการโดยได้ศึกษาพฤติกรรมกิจกรรมในส่วนต่างๆ ภายในห้องครัวในบริบทไทยและวิเคราะห์ปัญหาแนวทางแก้ไขเพื่อ
เสนอแนะเป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสําหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเก้าอี้ล้อเข็นในการศึกษาแนวทางการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็นได้ทําการศึกษาผู้พิการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้พิการที่มี
ลักษณะความพิการตั้งแต่เอวลงมาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และตั้งแต่อกลงมาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ปัจจัยสําคัญในการศึกษา
ประเด็นของการเข้าถึงการใช้พื้นที่ขีดความสามารถในการใช้งานรูปแบบขนาดสัดส่วนเพื่อนํามากําหนดลักษณะทางกายภาพของ
ชุดครัวที่มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมในการใช้งานในการทําวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใช้
วิธีการสร้างสถานการณ์จําลองประกอบแบบสังเกตการณ์การสัมภาษณ์และแบบสอบถามเพื่อหาความเหมาะสมในการใช้งานเกณฑ์
ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวจะต้องพิจารณาถึงข้อจํากัดทางด้านร่างกายด้านขนาดของรถล้อเข็น Wheel chair ขนาด
ร่างกายของผู้พิการและความชํานาญในการใช้รถ Wheel chair ในการประกอบการนําไปใช้ที่มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้มากที่สุด
คําสําคัญ : เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

Abstract
For supporting the disabled by providing necessary facilities is beneficial for the disabled since they
will enable to do things by themselves. The residence is very important for everyone, and the researchers
have realized the major role of the kitchen as one of the room in every residence, how necessary of the
kitchen which is absolutely needed for each residence in order to make food for consumption. The
modification and adaptation of each portion in the kitchen are for the disabled to be able to help
themselves in cooking. Thus, the action and the behavior occurred in the kitchen as a result of the activity
conducted by the handicapped shall be taken into account for advantages of living by the disabled. The
studying of behavior in each part of the kitchen in context of Thai culture and analysis of the method for the
disabled to properly take action in the kitchen are for proposal of the solution in designing appropriate
kitchen furniture for the disabled on wheelchair. In studying the method of design for kitchen furniture for the
disabled on wheelchair has performed by studying 2 groups of the disabled, a) the paralysis with inability to
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move a body part from waist downward, b) the paralysis with inability to move a body part from chest
downward. The main point of this studying is the requirement of these disabled which is based on limit of
their body and behavior performed in kitchen such as accessing, using, applying and the model or size of the
kitchen and its apparatus, we can design physical kitchen apparatus for proper usage by the disabled on
wheelchair to used. This studying focuses on the attitude of the disabled in modification the physics of
kitchen apparatus for being used by both normal people and the handicapped by applying the Experimental
Research. The criteria for designing proper kitchen apparatus is on the consideration of limit of the body
capability, size of the wheelchair, shape of the disabled people and the fluency/skill in using wheelchair in
order to find best practices for the handicapped users.
Keywords: Kitchen Furniture, Wheelchair Users.

1.บทนํา (Introduction)
ความพิการย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือญาติพี่น้อง ฉะนั้นเมื่อเกิดความพิการขึ้นแก่ตนเองหรือ
ครอบครัวจึงถือเป็นเรื่องโชคร้าย ผลก็คือ ทําให้คนพิการถูกทอดทิ้ง ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ถูกแยกออกจากสังคมและกิจกรรมปกติ
ทั่วไป สภาพคนพิการต้องต้อยต่ําการเป็นพลเมืองชั้นสองของประเทศที่ไม่ได้รับสิทธิเท่ากับสมาชิกอื่นในสังคม แต่โดยลักษณะที่
แท้จ ริงแล้ว คนพิการส่วนใหญ่ที่สามารถรับ ความจริง เกี่ยวกับ สภาพร่างกายตัวเองได้แ ล้วนั้น ไม่ค่อยมีปัญ หาเกี่ยวกับ ความ
ยากลํา บากทางร่า งกายมากนัก แต่มัก มีปัญ หาเกี่ย วข้อ งกับ สิ่ง แวดล้อ มทั้ง มนุษย์แ ละวัต ถุที่ทํา ให้ค นพิก ารมีปัญ หามากกว่า
บางกลุ่มมีโอกาสดีได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสังคมเข้าใจ มีโอกาสได้รับการศึกษา การคมนาคมที่มีการดัดแปลงเครื่องให้ความ
สะดวก (Accessibility) คนพิการนั้นๆ ก็สามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ ทําประโยชน์ให้แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ได้ โดยไม่ได้คํานึงถึงความลําบากเล็กๆ น้อยๆ ทางร่างกายการใช้ชีวิตสําหรับผู้พิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ตั้งแต่
ลําตัวลงมาเป็นอัมพาตหรืออ่อนแรงนั้น จึงจําเป็นต้องใช้เก้าอี้ล้อเข็น (Wheelchair) เมื่อไม่สามารถเดินได้ในการเคลื่อนที่และ
การทํา กิจ กรรมต่า งๆ ในการดํา รงชีวิต ภายในสัง คม การช่ว ยเหลือ ผู้พิก ารในการสร้า งสิ่ง อํา นวยความสะดวกต่า งๆ ที่เ อื้อ
ประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้พิการนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดี เพื่อให้ผู้พิการนั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ (ขนิษฐา, 2531) ที่อยู่อาศัยนับว่าเป็น
ส่วนที่มีความสําคัญสําหรับทุกๆ คน อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของชีวิตเราจะดํารงชีวิตอยู่ในที่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ (สุชาติ และคณะ,
2556) การที่บางครอบครัวประกอบด้วยบุคคลพิการในการอาศัยร่วมกันนั้น จึงจํา เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการช่วยเหลือดูแ ล
บุคคลพิการเหล่านั้น โดยการให้บุค คลพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ย่อมเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสํา หรับผู้พิการและคนใน
ครอบครัว นั้น เอง การจัด การปรับ และดัด แปลงที่อ ยู่อ าศัย ให้ก ับ บุค คลพิก ารนั้น ผู ้วิจ ัย ได้เ ห็น ความสํ า คัญ ของห้อ งครัว ใน
การศึกษาและวิจัย เนื่องจากครัวเป็นห้องที่มีความสําคัญมากห้องหนึ่ง จําเป็นต้องมีอยู่ทุกบ้านภายในบ้านพักอาศัย เพื่อใช้เป็นที่
ประกอบอาหาร เพื ่อ การบริโ ภค ในการปรับ ปรุง ดัด แปลงส่ว นต่า งๆ ภายในห้อ งครัว นั ้น (พรชัย และทิว าวรรณ, 2553)
เพื่อที่จ ะให้บุค คลพิก ารสามารถช่วยเหลือตัวเองในการประกอบอาหารได้ จึง จํา เป็น อย่า งยิ่ง ที่จ ะต้อ งคํา นึง ถึง กิจ กรรมและ
พฤติกรรมต่างๆ ในการใช้สอยที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลพิการในการศึกษาเบื้องต้นพบว่าผู้พิการทางการเคลื่อนไหวประเภทผู้ใช้
เก้าอี้รถเข็น จะมีข้อจํากัดทางด้านร่างกายที่แตกต่างจากบุคคลปกติ ที่เป็นปัญหาหลายด้านด้วยกันที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
การใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวดังนี้
1. ในการเข้าใช้งานผู้พิการไม่สามารถเข้าใช้งานได้สะดวก เนื่องจากขนาดสัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวไม่เหมาะสม
กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น
2. พื้นที่ในการทํากิจกรรมไม่เพียงพอในการทํากิจกรรมสําหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น
3. สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในห้องครัวไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น
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จากประเด็นดังกล่าว ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็นนั้น ได้ถูกจํากัดด้านการใช้งาน เนื่องจากข้อจํากัด
ทางด้านร่างกายที่แตกต่างไปจากคนปกติ อีกทั้งลักษณะตู้ชุดครัว ก็ประกอบด้วยประโยชน์ใช้สอยที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคล
พิการ ลักษณะของชุดครัวที่เป็นมาตรฐานของผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว จึงควรเป็นลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ ซึ่งจะทําให้ผู้
พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด เป็นผลดีสําหรับผู้พิการ ช่วยลดภาระของบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

2. วิธีการศึกษา
ทําการศึกษาผู้พิการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้พิการที่มีลักษณะความพิการตั้งแต่เอวลงมาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และตั้งแต่
อกลงมาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งความต้องการของผู้พิการกลุ่มนี้ จะมีข้อจํากัดทางด้านร่างกายและพฤติกรรมการใช้งานที่เป็น
ปัจจัยสําคัญในการศึกษาประเด็นของการเข้าถึง การใช้พื้นที่ ขีดความสามารถในการใช้งาน รูปแบบขนาดสัดส่วน เพื่อนํามา
กําหนดลักษณะทางกายภาพของชุดครัว ที่มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมในการใช้งาน และความพึงพอใจสําหรับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ เก้าอี้ล้อในการทําวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใช้วิธีการสร้างสถานการณ์จําลอง
ประกอบแบบสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อหาความเหมาะสมและความพึงพอใจ ในการใช้งาน และนําไปสู่
การสรุปผล ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสําหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็นในบริบทของคน
ไทย ทําการศึกษาเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว ส่วนเก็บอาหารส่วนเคาน์เตอร์และอ่างล้างของเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสําหรับผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว โดยเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวที่ทําการศึกษาเป็นลักษณะการใช้งานภายในบ้านพักอาศัยเท่านั้น ไม่รวมถึงชุด
ครัวที่เป็นสาธารณะ

2.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็นของโรงเรียนอาชีวะคนพิการพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีเกณฑ์
ในการคัดเลือก
1. กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีลักษณะความพิการตั้งแต่ส่วนเอวลงไป ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ใช้
เก้าอี้ล้อเข็นในการเคลื่อนที่ สามารถช่วยเหลือตัวเองในการทรงตัวได้ระดับหนึ่ง จํานวน 12 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีลักษณะความพิการตั้งแต่ส่วนอกลงไปไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ใช้
เก้าอี้ล้อเข็นในการเคลื่อนที่ จํานวน 9 คน
3. กลุ่มคนปกติที่มีการอยู่ร่วมกันกับบุคคลพิการ จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคคลพิการอยู่ในครอบครัว ที่มีความพิการอยู่ในเกณฑ์
ที่กล่าวมาข้างต้น จํานวน 20 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้
2.2.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาลักษณะแนวความคิด ข้อเท็จจริงของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
ลักษณะทางกายภาพของบุคคลพิการและข้อจํากัดทางด้านร่างกายของบุคคลพิการ
2.2.2 แบบสังเกตการณ์ (Observe) แบบสังเกตการณ์ในการหาข้อเท็จจริง ซึ่งในการวิจัยนี้ โดยมีประเด็นในการศึกษาดังนี้
- ขนาดร่างกายของบุคคลพิการ วัดระยะขนาดร่างกายของบุคคลพิการ ได้แก่ ระยะกางแขน ระยะชูมือ ระยะยื่น
มือ และระยะเอื้อมมือทั้งด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อสรุปเรื่องของขนาดร่างกาย โดยแบ่งเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
- ขนาดของรถ เก้าอี้ล้อเข็น วัดระยะขนาดความกว้าง ความลึก ความสูงของที่นั่ง ความสูงท้าวแขนของรถเข็น
ความสูงของที่วางเท้า เพื่อสรุปเรื่องขนาดของเก้าอี้ล้อเข็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
- ศึกษาประเด็นการเข้าถึงพื้นที่ในการใช้งานแต่ละกิจกรรม ลักษณะของชุดครัว รูปแบบและขนาดสัดส่วน และ
การเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุม
2.2.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน โดยมีประเด็นศึกษาดังนี้ ลักษณะทาง
กายภาพของชุดครัว รูปแบบขนาดสัดส่วน
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2.2.4 แบบสถานการณ์จําลอง (Simulation)
- ตารางกริด
- หุ่ น จํ า ลองเฟอร์ นิ เ จอร์ ชุ ด ครั ว ในลั ก ษณะ ได้ แ ก่ ตู้ เ ย็ น ตู้ บ านเปิ ด ตู้ บ านเลื่ อ น ตู้ ลิ้ น ชั ก ผนั ง กั้ น จํ า ลอง
เคาน์เตอร์จําลอง

3.ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ขนาดความกว้างใต้ส่วน TOP ของเคาน์เตอร์

ภาพที่ 1 แสดงการทดลองขนาดความกว้างใต้ส่วน TOP ของเคาน์เตอร์
ภาพที่ 1 แสดงกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่อกลง จะมีจํานวนครั้งในการชนกระแทกเฉพาะในระดับความสูงของ
เคาน์เตอร์ที่ 70 ซม. และ 75 ซม. เท่านั้น และในกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่เอวลง จะมีจํานวนครั้งในการชนกระแทกในระดับ
ความสูงที่ของเคาน์เตอร์ที่ 70 ซม. และ 75 ซม. และ 80 ซม. ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองจะมีจํานวนครั้งในการชนกระแทกในระดับความสูง
ของเคาน์เตอร์ที่ 80 ซม. น้อยที่สุด และระดับความพึงพอใจในกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่เอวลงมา จะมีความพึงพอใจในระดับที่
ต่ําสุด ได้แก่ ระดับความสูงของเคาน์เตอร์ที่ 70 ซม. 75 ซม. และ 80 ซม. ตามลําดับ แต่กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่อกลงมา
จะมีความพึงพอใจในระดับต่ําสุดได้แก่ ระดับความสูงเคาน์เตอร์ที่ 75 ซม. 70 ซม. และ 80 ซม.
3.2 ขนาดความสูงใต้ส่วน TOP ของเคาน์เตอร์

ภาพที่ 2 แสดงการทดลองขนาดความสูงใต้ส่วน TOP ของเคาน์เตอร์
ภาพที่ 2 แสดงกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่อกลง จะมีจํานวนครั้งในการชนกระแทกเฉพาะในระดับความสูงของ
เคาน์เตอร์ที่ 70 ซม. และ 65 ซม. เท่านั้น และในกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่เอวลง จะมีจํานวนครั้งในการชนกระแทก
มากที่สุดในระดับความสูงที่ของเคาน์เตอร์ที่ 70 ซม. 65 ซม. และ 75 ซม. ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองจะมีจํานวนครั้งในการชนกระแทก
ในระดับความสูงของเคาน์เตอร์ที่ 75 ซม. น้อยที่สุด และระดับความพึงพอใจในกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่เอวลงมา จะมีความ
พึงพอใจในระดับที่สูงสุด ได้แก่ ระดับความสูงของเคาน์เตอร์ที่ 70 ซม. 75 ซม. และ 65 ซม. ตามลําดับ แต่กลุ่มผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวตั้งแต่อกลงมาจะมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด ได้แก่ ระดับความสูงเคาน์เตอร์ที่ 75 ซม. 70 ซม. และ 65 ซม.
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3.2 ขนาดความกว้างช่องทางเดิน

ภาพที3่ แสดงขนาดความกว้างช่องทางเดิน
ภาพที่ 3 แสดงขนาดความกว้างช่องทางเดิน พบว่า ช่องทางเดินที่มีความพึงพอใจสะดวกมากที่สุด และเหมาะสมต่อการ
ใช้งานมากที่สุด ขนาดความกว้างของช่องทางเดินที่ 1.00 เมตร ซึ่งไม่มีจํานวนครั้งในการชนกระแทกและสัมผัสเลย และใช้เวลาได้
น้อยมาก

3.3 ระดับความสูงในการหยิบวาง

ภาพที่ 4 แสดงการทดลองระยะการหยิบวางวางสิ่งของในระยะสูงสุดในการเอื้อม
ภาพที่ 4 แสดงการทดลองทดลองระยะความสูงในการเอื้อมหยิบสิ่งของ ในการใช้งานในระยะที่มีความพึงพอใจและ
เหมาะสมกับพฤติกรรมในการใช้งานมากที่สุดได้แก่ ระยะความสูงที่ 125-135 ซม. โดยขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายและขนาดของ
รถ Wheelchair ด้วย ซึ่งในระยะความสูงที่ 145 ซม. จะมีความยากและไม่สะดวกในการใช้งาน และอาจเป็นอันตรายในกรณีที่
อุปกรณ์ดังกล่าวมีความยากในการหยิบจับและมีน้ําหนักมาก

3.4 ระยะต่ําสุดในการเอื้อม

ภาพที่ 5 แสดงการทดลองระยะการหยิบวางวางสิ่งของในระยะต่ําสุดในการเอื้อม
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ภาพที่ 5 แสดงการทดลองทดลองระยะความสูงในการเอื้อมหยิบสิ่งของในลักษณะที่มีอุปสรรคในการใช้งานในระยะที่มี
ความพึงพอใจและเหมาะสมกับพฤติกรรมในการใช้งานมากที่สุดได้แก่ ระยะความสูงที่ 20-30 ซม. โดยขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกาย
และขนาดของรถ Wheelchair ด้วยซึ่งในระยะความสูงที่ 10 ซม. จะมีความยากและไม่สะดวกในการใช้งาน

4.สรุปผลการวิจัย
4.1 ลักษณะทางกายภาพ รูปแบบ และขนาดสัดส่วนเฟอร์นเิ จอร์ชุดครัวที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
4.1.1 ขนาดความสูงของส่วน TOP เคาน์เตอร์ที่ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจและมีความเหมาะสมต่อพฤติกรรมการใช้งาน
มากที่สุด ได้แก่ขนาดความสูงที่ 70 80-เซนติเมตร ซึ่งขนาดความสูงจะขันอยู่กับขนาดความสูงของรถล้อเข็นWheel chair และ
ขนาดร่างกายของผู้พิการ
4.1.2 ขนาดความกว้างใต้ส่วน TOP ของเคาน์เตอร์ (Knee Space) ที่มีความพึงพอใจและมีความเหมาะสมต่อพฤติกรรม
การใช้งานมากที่สุด ได้แก่ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ขึ้นไป ซึ่งจะขึ้นกับขนาดของรถล้อเข็น Wheel chair ขนาด
ร่างกายของผู้พิการและความชํานาญในการใช้รถ Wheelchair
4.1.3 ขนาดความกว้างของช่องทางเดินที่มีความพึงพอใจและมีความเหมาะสมต่อพฤติกรรมการใช้งานมากที่สุด ได้แก่
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร สําหรับผู้พิการที่มีขนาดของรถล้อเข็น Wheelchair และขนาดร่างกายของผู้พิการเล็ก
และขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร สําหรับขนาดของรถล้อเข็น Wheelchair และขนาดร่างกายของผู้พิการที่มี
ขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่
4.1.4 ระดับความสูงในการหยิบวางระยะสูงสุดในการเอื้อม (ระดับความสูงในการหยิบวางที่มีความพึงพอใจและมีความ
เหมาะสมต่อพฤติกรรมการใช้งานมากที่สุด ได้แก่ ระดับความสูงในการหยิบวางที่ไม่เกิน 135 เซนติเมตร
4.1.5 ระยะต่ําสุดในการเอื้อมระดับความสูงในการหยิบวางที่มคี วามพึงพอใจและมีความเหมาะสมต่อพฤติกรรมการใช้
งานมากที่สุด ได้แก่ ระดับความสูงในการหยิบวางที่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร
เกณฑ์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว จะต้องพิจารณาถึงข้อจํากัดทางด้านร่างกาย ด้านขนาดของรถล้อเข็น Wheel chair
ขนาดร่างกายของผู้พิการ และความชํานาญในการใช้รถ Wheelchair ในการประกอบการนําไปใช้ที่มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้มากที่สุด
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