โครงการห้องสุขสโมสร
ความเป็ นมา
ในวาระที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครบรอบ 85 ปี จึงเป็ นโอกาสอันดีในการ
ช่วยเหลือสังคมด้วยการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ให้สงั คมมีแบบห้องนา้ ที่ได้ม าตรฐาน แข็งแรง ออกแบบเพื่อ
ส่วนรวม (Universal design) ซึง่ สอดรับกับทีร่ ฐั บาลกาหนดให้ปี 2561 เป็ น “ปี ท่องเทีย่ ววิถไี ทย เก๋ไก๋อย่าง
ยัง่ ยืน”หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” ให้ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชัน้ นา
ของโลกที่เติบโตอย่ างมีดุลยภาพบนพื้น ฐานความโดดเด่ น และเป็ นเอกลักษณ์ ของไทย ซึ่งช่ วยส่งเสริม ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้สู่ประชาชนชนทุกภาคส่วนอย่างยัง่ ยืน
ห้องนา้ เป็ นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งของการส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพ การท่องเที่ยวไทยอย่าง
ยัง่ ยืน ดังนัน้ ภาคีเครือข่ายหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
จึงยินดีร่วมมือให้การสนับสนุ นการบริหารจัดการห้องนา้ เพื่อการท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพทัง้ ด้านสุขอนามัยและ
ความสะดวกในการใช้งาน พร้อมทัง้ ยกระดับมาตรฐานของห้องนา้ ในชุมชนและแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้คนทัวไป
่
รวมถึงคนพิการและผูส้ ูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแบบห้องนา้ ที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง ออกแบบเพื่อส่วนรวม (Universal design) สะอาด
ดูแลรักษาง่ายให้กบั ชุมชน แหล่งท่องเทีย่ วหรือหน่วยงานทีส่ นใจ สะดวกในการนาไปใช้งาน
2. เพือ่ ยกระดับและเพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนและแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ มีการจัดสร้าง หรือปรับปรุงห้องนา้ ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ในการรองรับนักท่องเทีย่ ว โดยให้ชมุ ชนสามารถดูแลและพึง่ ตนเองได้ในการบริหารจัดการ
3. เพือ่ ให้ภาคีเครือข่ายของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่ วยงานพันธมิตรมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนและร่วมประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชมุ ชนและหน่วยงานในพื้นที่
กลุม่ เป้ าหมาย
ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และหน่ วยงานที่สนใจได้แบบก่ อสร้างสาเร็จรูปของห้องนา้ ที่ได้มาตรฐานและ
เหมาะสมตามความจาเป็ นของพื้นทีไ่ ปใช้งานในการจัดสร้าง
แนวทางการดาเนิ นการ
1. บริ ษ ัท ปู น ซิ เมนต์ ไ ทย จ ากัด (มหาชน) ให้ก ารสนับ สนุ น ออกแบบห้อ งน ้า มาตรฐาน
(ห้องสุขสโมสร) เพือ่ ให้หน่วยงาน ชุมชนและแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ นใจนาไปใช้ในงานโดยไม่เสียค่าแบบและส่งมอบ

แบบดังกล่าวให้กบั หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยมีแบบให้
เลือก 4 ขนาด ทุกขนาดมีหอ้ งนา้ สาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุ คือ
1) ขนาด S พื้นที่ 16 ตารางเมตร
2) ขนาด M พื้นที่ 35 ตารางเมตร
3) ขนาด L พื้นที่ 50 ตารางเมตร
4) ขนาด XL พื้นที่ 105 ตารางเมตร
2. การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย จะส่ ง เสริ ม และประชาสัม พัน ธ์แ บบห้อ งน ้า มาตรฐาน
(ห้องสุขสโมสร) ทีเ่ ป็ นสากล ปลอดภัย สะอาด และเหมาะสมกับพื้นที่ ชมุ ชน และแหล่งท่องเที่ยวไปยังช่องทาง
และเครือข่ายทีม่ ี
3. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ ง ประเทศไทย รับ มอบลิข สิท ธิ์แ บบห้อ งน ้ามาตรฐาน
(ห้องสุขสโมสร) จากบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เพือ่ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แบบห้องนา้ มาตรฐาน
(ห้องสุขสโมสร) ทีเ่ ป็ นสากล ปลอดภัย สะอาด และเหมาะสมกับพื้นที่ชมุ ชนและแหล่งท่องเที่ยวไปยังช่องทาง
และเครือข่ายทีม่ ี
ผูร้ บั ผิดชอบดาเนิ นโครงการ
หอการค้า ไทยและสภาหอการค้า แห่ ง ประเทศไทย บริ ษ ัท ปู น ซิ เมนต์ ไ ทย จ ากัด (มหาชน)
และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาดาเนิ นการ
พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
ผลลัพธ์ของโครงการ
1. ชุมชุน แหล่งท่องเทีย่ วของไทยมีภาพลักษณ์ทด่ี ขี ้นึ มีหอ้ งนา้ ทีไ่ ด้มาตรฐาน แข็งแรง ทีอ่ อกแบบเพือ่
ส่วนรวม (Universal design) สะอาด และดูแลรักษาง่าย มี Model ในการดูแลรักษาทีพ่ ง่ึ พาตนเองได้
2. นัก ท่องเที่ย วได้รบั ความสะดวกและพึงพอใจ ซึ่งช่ วยให้ชุม ชนและธุ รกิจที่เกี่ยวข้องในพื้น ที่ได้
ประโยชน์จากโอกาสการขยายตัวของการท่องเทีย่ ว

