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บทนํา 

ปจจุบันนานาประเทศทั้งที่ เปนประเทศพัฒนาแลว ประเทศที่กําลังพัฒนา หรือประเทศที่ดอยพัฒนาตางให
ความสําคัญและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ  และสวนมากไดมีบทบัญญัติหรือมาตราตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
สิทธิมนุษยชนไวในรัฐธรรมนูญแทบทั้งสิ้น    ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการ
สหประชาชาติที่ไดมีมติใหประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 ในการประกาศปฏิญญา
สากลนี้มีขอกําหนดใหญไวดวยกัน 30 ขอ  สาระสําคัญบางสวนของประกาศฉบับนี้ ไดแก...มนุษยชาติมีสิทธิไดรับการยอมรับใน
ศักดิ์ศรีคุณคาแหงความเปนมนุษยอยางเสมอกัน จะมีการใชความแตกตางระหวางบุคคลใหเกิดการลิดรอนสิทธิไมได มีสิทธิ
ในกิจสวนตัว การสมรส ครอบครัว ทรัพยสิน เคหะสถาน และชื่อเสียงเกียรติยศ มีสิทธิในศาสนา การแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออก มีสิทธิในการไดรับบริการอันเปนสาธารณะอยางเทาเทียมและทั่วถึง มีสิทธิในการประกอบอาชีพ คาตอบแทน 
การพักผอน มีสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลือกศึกษาและการมีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  รวมถึงการ
คุมครองประโยชนทางดานศีลธรรม วรรณกรรม ศิลปะและนวัตกรรม  โดยจะตองใชสิทธิและเสรีภาพตามขอกําหนดแหง
กฎหมายและปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสม...(United Nations, 2003a)นอกจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนดังกลาวแลว
องคการสหประชาชาติยังไดประกาศสิทธิของมนุษยในอีกหลายกลุม  ซ่ึงคนพิการก็เปนกลุมหนึ่งที่องคการสหประชาชาติได
ตระหนักถึงการไดรับโอกาสและการมีสวนรวมทางสังคมอยางเทาเทียมกับคนปกติ  โดยไดประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิคน
พิการขึ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2518 (ธนายุส  ธนธิติ, 2549 : 2) 

ในสวนของประเทศไทยนั้นไดมีรัฐธรรมนูญที่ใหสิทธิของคนไทยทุกคนบนแนวทางแหงสิทธิมนุษยชนที่คํานึงถึง
ความเทาเทียมกันในสังคม  ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ประกาศใชเมื่อป พ.ศ.2540 นั้น ไดใหความสําคัญดานสิทธิมนุษยชน  
และที่สําคัญเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ  และเปนการสานตอจากพระราชบัญญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ป พ.ศ.2534 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใน 4 ดาน คือ การฟนฟูสมรรถภาพ
ดานการแพทย การฟนฟูสมรรถภาพดานการศึกษา การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ และการฟนฟสูมรรถภาพดานสังคม  ซ่ึงมาตรา
ในรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.2540 ที่เกี่ยวของโดยตรงกับคนพิการมีดังนี้ (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2544 : 10)...
มาตรา 30 บัญญัติไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ แตกตางในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพจะกระทํามิได  มาตรา 55 บัญญัติ
ไววา บุคคลซึ่งพิการหรือทุพลภาพมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และมาตรา 80 บัญญัติไววา รัฐตองสงเคราะหผูพิการหรือทุพลภาพใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง
ได...จากสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหรัฐตองจัดสวัสดิการสาธารณะแกทุกคนในสังคม  
และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนแกผูดอยโอกาสในสังคมตางๆ  ซึ่งในปจจุบัน
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยตางก็พยายามที่จะใหมีการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเพื่อให
คนพิการสามารถเขาถึงบริการทางสังคมและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกับคนทั่วไปมากขึ้น 



บทความนี้กลาวถึงการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมของ
ประเทศไทยในมุมมองดานกฎหมาย  และการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําและดูแลระบบสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคม  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกของคน
พิการ  โดยไดเชื่อมโยงกับผลการวิจัยเรื่อง “สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม” ที่ผูเขียน
เปนหัวหนาโครงการวิจัย  ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดมอบหมายใหดําเนินการ  ทั้งนี้ เพื่อ
เสนอเปนแนวทางการจัดทําและใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนที่เหมาะสมของประเทศไทย
ตอไป 

 
1. การดําเนินการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคม 

1.1 การดําเนินการดานกฎหมาย 
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ประกาศใชเมื่อป พ.ศ.2540  ประเทศไทยไดมีการออกกฎหมายเพื่อ

ควบคุมและจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการและคนในสังคม  ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) วาดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และ
กระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุ
พลภาพและคนชรา ป พ.ศ.2548 ที่กําหนดใหอาคารที่จะปลูกสรางใหมตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และผูสูงอายุในอาคารดวย  ถาไมปฏิบัติตามที่กําหนดจะไมไดรับอนุญาตใหปลูกสราง  จะเห็นไดวานอกจากกฎหมายจะ
ครอบคลุมการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแลวยังครอบคลุมถึงคนทุกคนในสังคมอีกดวย โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ  ดังนั้น การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกจึงไมไดเนนการจัดทําสําหรับกลุมใดกลุมหนึ่ง  แต
เปนการจัดทําเพื่อการใชงานรวมกันสําหรับทุกคนในสังคม (Universal Used) การออกกฎหมายวาดวยการจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ครอบคลุมสําหรับทุกคนนั้นเปนการออกกฎหมายที่สอดรับกับเปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน
ตามขอที่ 9 ของมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก สหประชาชาติ (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2549) ที่มีมติขยายทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก จากเดิมป พ.ศ.2536-2545 
ออกไปอีกหนึ่งทศวรรษ คือ พ.ศ.2546-2555 และกําหนดกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวา ในขอที่ 9 ที่
ใหการรับรองแนวคิดการออกแบบที่เปนสากลและมีลักษณะบูรณาการสําหรับพลเมืองทุกคน  ซ่ึงจะประหยัดตนทุนในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการในดานตางๆ  

1.2 หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดทําและดูแลระบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคม 
จากการสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของดานการจัดทําและใหบริการสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมพบวา มีหลายหนวยงานและหลายองคกรที่มีหนาที่ในการจัดทําและใหบริการ 
ดังนี้ 

1.2.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล เนนในการใหความชวยเหลือเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
เฉพาะบุคคล ไดแก กายอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวิต เพื่อการศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพแกคนพิการ
ทุกประเภท  มีหลายหนวยงานที่อยูในสวนกลาง ซ่ึงรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือ (เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)  และหนวยงานที่



อยูในเขตการปกครองทองถ่ิน (เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการเขตและ
จังหวัด โรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัดและอําเภอ สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตําบล)  นอกจากนี้ยังมีหนวยงานและองคกรอิสระตางๆ ไดแก สมาคมคนพิการทุกประเภท ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ องคการทหารผานศึก  

1.2.2 ส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะ หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและคนในสังคมสวนมากอยู ในเขตการปกครองสวนกลางของประเทศ  ( เชน  กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย)  และอีกสวนหนึ่งอยูในเขตการปกครองทองถ่ิน (เชน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตางๆ 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล)  หนวยงานดังกลาวขางตนมีหนาที่ในการจัดทําและปรับเปล่ียนสิ่งอํานวย
ความสะดวกสาธารณะสําหรับคนพิการรวมทั้งคนในสังคม  ซ่ึงจะตองยึดกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) เกี่ยวกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและกฎกระทรวงมหาดไทย ป
พุทธศักราช 2548 เกี่ยวกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุพลภาพและคนชราในการ
ควบคุมดูแลการกอสรางทางสถาปตยกรรมสําหรับคนพิการและคนในสังคมในเขตการปกครองที่รับผิดชอบ  โดยสถาปนิก
และวิศวกรที่สังกัดหนวยงานดังกลาว จะตองมีหนาที่ในการตรวจแบบอาคารและควบคุมการกอสรางใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงมหาดไทยป 2548  สวนการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ ไดแก ทางเดินเทา ทางลาด สวนสาธารณะ 
หองน้ําสาธารณะ และถนนหนทางตางๆ องคการบริหารสวนกลาง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง และองคการ
บริหารสวนตําบล จะตองรับผิดชอบในการจัดทําและปรับปรุงใหมีมาตรฐาน เอื้ออํานวยตอการใชงานของคนพิการและคน
ในสังคม  ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติการถายโอนอํานาจสูทองถ่ิน ป 2542 ที่กําหนดใหเทศบาลทุกระดับมีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  นอกจากนี้ เทศบาลทุกระดับตองปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับแกไขเพิ่มเติม ป พ.ศ.2543 ที่กําหนดใหทําหนาที่ในการจัดทําและบํารุงระบบทางบก ทางน้ํา 
สุขาสาธารณะ การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร และสวนสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินดวย  

นอกจากภาครัฐที่มีการดําเนินการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะแลวยังมีหนวยงานเอกชน 
ไดแก บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  การรถไฟแหงประเทศไทย  บริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน)  บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) เขามามีสวนรวมในการจัดทําและปรับเปล่ียนสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะอีกดวย 

1.3 ปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมพบประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการไดรับ

และการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมของคนพิการ  ซ่ึงสามารถจําแนกตามประเภทความพิการไดดังนี้ 
1.3.1 คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการมองเห็นสวนมากมีความคิดเห็นวาสิ่งอํานวยความสะดวก

สาธารณะยังไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต โดยเฉพาะสภาพของทางเดิน ทางลาดที่ไมไดมาตรฐาน หองสุขา หองน้ํา ลิฟต มี
จํานวนนอยไมไดมาตรฐาน ไมเอื้อตอการใชงานจริง  นอกจากนั้น รถโดยสารสาธารณะและโทรศัพทสาธารณะยังไมเอื้อตอ
การใชงานของคนพิการทางการมองเห็น จึงตองการใหมีเสียงเตือนและปุมอักษรเบรลล  

1.3.2 คนพิการทางการไดยิน คนพิการทางการไดยินสวนมากประสบปญหาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะที่ยังมีสภาพไมเหมาะสม  โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการสื่อสาร ซ่ึงคนพิการทางการไดยินตองการรับขาวสารใน



รูปของสื่อที่เปนภาษามือและสัญลักษณ เชน ปาย ขอความ ภาพ อักษรวิ่งบอกขาวสารในสถานที่ตางๆ สัญลักษณตางๆ 
สัญญาณไฟเตือน  นอกจากนี้ ขาวสารสาธารณะที่แพรภาพผานโทรทัศนยังมีคําบรรยายใตภาพหรือจอลามภาษามือที่ไม
ครอบคลุมทุกชองสถานี และไมครอบคลุมเวลาของการแพรภาพทั้งหมด  รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะก็ยังอยูในสภาพที่ไม
เอื้อตอการเดินทางของคนพิการทางการไดยิน  

1.3.3 คนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการทางการเคลื่อนไหวสวนมากประสบปญหาเกี่ยวกับสิ่งอํานวย
ความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับกายอุปกรณบางชนิด ไมค้ํายัน รถวีลแชร มีคุณภาพต่ํา อายุการใชงานนอย ทําใหส้ินเปลืองคา
ซอมบํารุง  สวนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะก็เชนกันยังไมเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในสังคม ไดแก ทางลาด ทางเดิน 
สะพานลอยขามถนน ลิฟต หองสุขา ที่ยังมีนอย ไมไดมาตรฐาน และไมเอื้อตอคนพิการทางกายโดยเฉพาะผูใชวีลแชร  
ตลอดจนรถโดยสารสาธารณะที่ยังไมเหมาะสมกับคนพิการที่ใชวีลแชร  คนพิการทางกายตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรง
จัดทําและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพเหมาะกับการใชงานในสภาพที่เปนจริงของคน
พิการทางกาย  

1.3.4 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสวนมากสามารถใชส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ ไดเหมือนคนทั่วไป ยกเวนกรณีมีความพิการซ้ําซอน 

1.3.5 คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู สวนมากอยูในการดูแล
ของผูปกครองและครอบครัว  ซ่ึงจะไดรับการอํานวยความสะดวกและการดูแลในการดํารงชีวิตจากผูปกครองและครอบครัว
ทําใหไมมีปญหา  ยกเวนถาอยูเพียงลําพังและมีความพิการซ้ําซอน 
 
2. แนวทางการจัดทําและใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคม 

ส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคนพิการไดเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความสัมพันธกับ
ผูอ่ืน และมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมตางๆ อันจะนําไปสูการยอมรับทางสังคมเชนเดียวกับคนทั่วไป ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎี
ของมาสโลว (Maslow, A.H., 1970 : 11-12) ดานความตองการทางสังคม (Social needs)  ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชนจะตองเรงดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทุกประเภท  โดยจัดทําและปรับเปล่ียนสิ่งอํานวยความ
สะดวกเฉพาะบุคคลใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของผูพิการเพื่อการดํารงชีวิต การศึกษาและการประกอบ
อาชีพ  รวมทั้งใหคนพิการสามารถอยูรวมกับคนทั่วไปในสังคมไดอยางปกติสุข  ซ่ึงมีแนวทางตอไปนี้ 

2.1  พฒันามาตรฐานสิง่อํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลสําหรับคนพิการ 
รัฐควรปรับปรุงในเรื่องของมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลใหมีประสิทธิภาพการใชงานที่สอดรับกับ

ความตองการและลักษณะความพิการของคนพิการอยางแทจริง  แนวทางการพัฒนามาตรฐานนั้นรัฐจะตองประสานความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดแก ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ องคการทหารผานศึก และ
มหาวิทยาลัยตางๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนและผลิตกายอุปกรณ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ไดแก 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนามาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลใหมีประสิทธิภาพในการใช
งานมากขึ้น 



2.2 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับคนทุกคนในสังคม 
ภาครัฐซึ่งรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะดาน

สถาปตยกรรม ไดแก ทางลาด ทางเดิน สะพานลอย ลิฟต หองสุขา โทรศัพทสาธารณะ ปายเตือนและปายบอกทาง ที่พักคอย
รถประจําทาง และบริการสาธารณะ เชน รถประจําทาง รถไฟฟาบนดิน รถไฟฟาใตดิน รถไฟ รถใหบริการสาธารณะอื่นๆ ให
ครอบคลุมการใชงานของคนพิการทุกประเภทและครอบคลุมสถานที่สาธารณะตางๆ เพื่อใหคนพิการสามารถใชรวมกับคน
ทั่วไปในสังคมได  จึงเปนเรื่องเรงดวนที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการทุกฝายและทุกระดับควรเรงดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม  โดยเนนการออกแบบเพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถใชรวมกันได (Universal Designed) และเพื่อใหทุกคนในสงัคม
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่รัฐจัดทําขึ้นไดอยางแทจริง  จึงควรใหคนพิการ ผูสูงอายุ 
สตรีมีครรภ เด็กและผูที่มีสุขภาพไมแข็งแรง ไดเขามามีสวนรวมในการใหความคิดและขอเสนอแนะเพื่อการออกแบบ
จัดสรางและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ดวย  นอกจากนี้ตองประสานความรวมมือภาคเอกชนในการ
จัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะในเขตพื้นที่บริการที่รับผิดชอบดวย  โดยอาจออกกฎหมายและ
มาตรการตางๆ เพื่อควบคุมใหการปฏิบัติเปนรูปธรรมเร็วขึ้น  รวมทั้งสรางแรงจูงใจในเรื่องของการลดหยอนภาษีใหกับ
ภาคเอกชนที่จัดทําและปรับเปลี่ยนส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม  
 
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากสถานการณปญหาการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมปจจุบัน
แสดงใหเห็นวาภาครัฐยังไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การจัดสรรงบประมาณดานการจัดทํา
และปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะยังไมเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหสามารถพึ่งพิงตนเอง
ได  และยังมีปญหาเรื่องการทํางานซ้ําซอน และปญหาการประสานจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือคน
พิการ  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
เพื่อทุกคนในสังคมเปนรูปธรรมได ควรมีการดําเนินการดังนี้ 

3.1 จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
โดยแยกเปนยุทธศาสตรหลักไมรวมอยูในกลุมคนดอยโอกาสตางๆ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
9 นั้น เนนการพัฒนาคุณภาพคนโดยไดรวมคนพิการเขาไวในกลุมคนดอยโอกาส เชน คนชราและคนยากจน ทําใหการ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไมเดนชัดในทางปฏิบัติ  ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยประสบอยู  รวมทั้งตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม  ทั้งนี ้ ตองใหเครือขายองคกรคนพิการเขามามีสวนรวมในการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรม  ซ่ึงจะตองสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณในการดําเนินการอยางเพียงพอ  

3.2 จัดทําแผนงบประมาณแผนดินเพื่อการดําเนินการจัดทําและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและ
คนในสังคม เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับคนพิการและคนในสังคม โดยกระจายงบประมาณใหครอบคลุมทั้งสวนกลางและสวนทองถ่ิน 

3.3 จัดทําโครงการรณรงคใหสถานประกอบการ หนวยงานเอกชน รวมกันจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมภายในบริเวณที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงระบบภาษีใหเอื้อตอสถานประกอบการ



และหนวยงานเอกชนที่เขารวมโครงการ เชน มาตรการลดหยอนภาษีรายไดมากขึ้น และสามารถนําคาใชจายในการสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในสถานประกอบการมาลดหยอนภาษีได เปนตน 

3.4 สรางความพรอมของสวนราชการทองถิ่นในการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหสอด
รับกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น โดยใหองคกรปกครอง
ทองถิ่นมีอํานาจในการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ไดแก ทางเดินเทา ทางลาด หองน้ําสาธารณะ และ
ใหอํานาจในการควบคุมดูแลสถาปตยกรรมตางๆ ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น  ดังนั้น รัฐจะตอง
สรางความเขมแข็งใหหนวยงานที่รับการถายโอนอํานาจ  โดยตองกําหนดขอบเขตงาน อํานาจหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการดานตางๆ สรางความตระหนักและใหความรูแกองคกรปกครองทองถ่ินเกี่ยวกับความจําเปนในการสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกโดยเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในทองถ่ิน  ตลอดจนตองมีการตรวจสอบ
ขั้นตอนและเกณฑมาตรฐานในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  ทั้งนี้ ภาครัฐตองเขาไปดูแลอยางใกลชิด รวมทั้งจะตอง
จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ในชุมชนดวย  โดยอาจ
สนับสนุนใหบางทองถ่ินจัดทําโครงการเพื่อจัดทําและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมเปน
โครงการนํารองที่เปนตัวอยางแกองคกรปกครองทองถ่ินอื่นๆ  

3.5 รณรงคการปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองใหสังคมไทย โดยใหทุกภาคสวนของสังคมตระหนักถึงความเสมอภาคแหง
โอกาสและสิทธิมนุษยชนใหคนพิการแทนความเมตตาสงสาร  โดยสรางกิจกรรมทางสังคมใหคนทั่วไปและคนพิการไดทํา
กิจกรรมทางสังคมตางๆ รวมกัน เพื่อสรางความรูความเขาใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนรวมมือในการพัฒนาสังคมดานตางๆ  
 3.6 สรางความเข็มแข็งใหองคกรคนพิการประเภทตางๆ และสงเสริมใหเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําและปรับเปลี่ยน
ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมทั้งในสวนกลางและสวนทองถ่ิน  โดยสวนทองถ่ินใหคนพิการใน
ทองถ่ินเปนผูนําและรวมกันผลักดันใหองคกรปกครองทองถ่ินจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และคนในสังคมภายในบริเวณที่รับผิดชอบ ทั้งนี้อาจรวมมือกับหนวยงานเอกชนตางๆ  

3.7 จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบและประเมินผลการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และคนในสังคมของหนวยงานภาครัฐระดับตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนทองถ่ินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงรูปแบบมาตรฐาน
ของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคม ใหเหมาะสมกับบริบทของสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมของสังคม
ในแตละทองถ่ิน 

3.8 สงเสริมใหสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนดานสถาปตยกรรมและมัณฑณศิลปบรรจุเนื้อหาการ
ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมไวในหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
ดานการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะเพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถใชงานรวมกันได (Universal Designed) 
ออกมารับใชสังคมตอไป 
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