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บทนํา
ป จ จุ บั น นานาประเทศทั้ ง ที่ เ ป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นา หรื อ ประเทศที่ ด อ ยพั ฒ นาต า งให
ความสําคัญและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ และสวนมากไดมีบทบัญญัติหรือมาตราตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
สิ ทธิ มนุ ษ ยชนไวใ นรั ฐ ธรรมนู ญแทบทั้ งสิ้ น ทั้ งนี้ เ พื่ อใหส อดรั บกับ ปฏิ ญญาสากลว าด วยสิทธิ มนุ ษยชนขององค การ
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 ซึ่งคนพิการก็เปนกลุมหนึ่งที่องคการสหประชาชาติได
ตระหนักถึงการไดรับโอกาสและการมีสวนรวมทางสังคมอยางเทาเทียมกับคนปกติ โดยไดประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิคน
พิการขึ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2518 (ธนายุส ธนธิติ, 2549 : 2)
ในสวนของประเทศไทยนั้นไดมีรัฐธรรมนูญที่ใหสิทธิของคนไทยทุกคนบนแนวทางแหงสิทธิมนุษยชนที่คํานึงถึง
ความเทาเทียมกันในสังคม ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ประกาศใชเมื่อป พ.ศ.2540 นั้น ไดใหความสําคัญดานสิทธิมนุษยชน
และที่สําคัญเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และเปนการสานตอจากพระราชบัญญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ป พ.ศ.2534 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใน 4 ดาน คือ การฟนฟูสมรรถภาพ
ดานการแพทย การฟนฟูสมรรถภาพดานการศึกษา การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ และการฟนฟูสมรรถภาพดานสังคม ซึ่งมาตรา
ในรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.2540 ที่เกี่ยวของโดยตรงกับคนพิการมีดังนี้ (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2544 : 10)...
มาตรา 30 บัญญัติไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ แตกตางในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพจะกระทํามิได มาตรา 55 บัญญัติ
ไววา บุคคลซึ่งพิการหรือทุพลภาพมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 80 บัญญัติไววา รัฐตองสงเคราะหผูพิการหรือทุพลภาพใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง
ได...จากสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหรัฐตองจัดสวัสดิการสาธารณะแกทุกคนในสังคม
และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นแกผูดอยโอกาสในสังคมตางๆ ซึ่งในปจ จุบัน
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยตางก็พยายามที่จะใหมีการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเพื่อให
คนพิการสามารถเขาถึงบริการทางสังคมและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกับคนทั่วไปมากขึ้น

บทความนี้ก ลา วถึง การจัด สภาพแวดลอ มและสิ่ง อํา นวยความสะดวกสํ า หรับ คนพิก ารและคนในสัง คมของ
ประเทศไทยในมุมมองดานกฎหมาย และการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําและดูแลระบบสิ่งอํานวย
ความสะดวกสํา หรับ คนพิการและคนในสังคม 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 ซึ่งจะประหยัดตนทุนในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการในดานตางๆ
1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําและดูแลระบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคม
จากการสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของดานการจัดทําและใหบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมพบวา มีหลายหนวยงานและหลายองคกรที่มีหนาที่ในการจัดทําและใหบริการ
ดังนี้
1.2.1 สิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล เนนในการใหความชวยเหลือเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
เฉพาะบุคคล ไดแก กายอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวิต เพื่อการศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพแกคนพิการ
ทุกประเภท มีหลายหนวยงานที่อยูในสวนกลาง ซึ่งรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือ (เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) และหนวยงานที่

อยูในเขตการปกครองทองถิ่น (เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการเขตและ
จังหวัด โรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัดและอําเภอ สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตําบล) นอกจากนี้ยังมี หนวยงานและองคกรอิ สระตางๆ ไดแก สมาคมคนพิการทุกประเภท ศูนยสิรินธรเพื่อการฟน ฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ องคการทหารผานศึก
1.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวก
สํ า หรั บ คนพิ ก ารและคนในสั ง คมส ว นมากอยู ใ นเขตการปกครองส ว นกลางของประเทศ (เช น กรมโยธาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย) และอีกสวนหนึ่งอยูในเขตการปกครองทองถิ่น (เชน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตางๆ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) หนวยงานดังกลาวขางตนมีหนาที่ในการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวย
ความสะดวกสาธารณะสําหรับคนพิการรวมทั้งคนในสังคม ซึ่งจะตองยึดกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) เกี่ยวกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและกฎกระทรวงมหาดไทย ป
พุทธศักราช 2548 เกี่ยวกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุพลภาพและคนชราในการ
ควบคุมดูแลการกอสรางทางสถาปตยกรรมสําหรับคนพิการและคนในสังคมในเขตการปกครองที่รับผิดชอบ โดยสถาปนิก
และวิศ วกรที่สังกัด หน ว ยงานดั ง กล าว จะตองมีห นาที่ใ นการตรวจแบบอาคารและควบคุมการกอ สร า งให เ ปน ไปตาม
กฎกระทรวงมหาดไทยป 2548 สวนการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ ไดแก ทางเดินเทา ทางลาด สวนสาธารณะ
หองน้ําสาธารณะ และถนนหนทางตางๆ องคการบริหารสวนกลาง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง และองคการ
บริหารสวนตําบล จะตองรับผิดชอบในการจัดทําและปรับปรุงใหมีมาตรฐาน เอื้ออํานวยตอการใชงานของคนพิการและคน
ในสังคม ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติการถายโอนอํานาจสูทองถิ่น ป 2542 ที่กําหนดใหเทศบาลทุกระดับมีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น นอกจากนี้ เทศบาลทุกระดับตองปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับแกไขเพิ่มเติม ป พ.ศ.2543 ที่กําหนดใหทําหนาที่ในการจัดทําและบํารุงระบบทางบก ทางน้ํา
สุขาสาธารณะ การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร และสวนสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นดวย
นอกจากภาครัฐที่มีการดําเนินการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะแลวยังมีหนวยงานเอกชน
ไดแก บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแหงประเทศไทย บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) เขามามีสวนรวมในการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะอีกดวย
1.3 ปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการ
จากการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมพบประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการไดรับ
และการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมของคนพิการ ซึ่งสามารถจําแนกตามประเภทความพิการไดดังนี้
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 ซึ่งคนพิการทางการไดยินตองการรับขาวสารใน

รูปของสื่อที่เปนภาษามือและสัญลักษณ เชน ปาย ขอความ ภาพ อักษรวิ่งบอกขาวสารในสถานที่ตางๆ สัญลักษณตางๆ
สัญญาณไฟเตือน นอกจากนี้ ขาวสารสาธารณะที่แพรภาพผานโทรทัศนยังมีคําบรรยายใตภาพหรือจอลามภาษามือที่ไม
ครอบคลุมทุกชองสถานี และไมครอบคลุมเวลาของการแพรภาพทั้งหมด รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะก็ยังอยูในสภาพที่ไม
เอื้อตอการเดินทางของคนพิการทางการไดยิน
1.3.3 คนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการทางการเคลื่อนไหวสวนมากประสบปญหาเกี่ยวกับสิ่งอํานวย
ความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับกายอุปกรณบางชนิด ไมค้ํายัน รถวีลแชร มีคุณภาพต่ํา อายุการใชงานนอย ทําใหสิ้นเปลืองคา
ซอมบํารุง สวนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะก็เชนกันยังไมเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในสังคม ไดแก ทางลาด ทางเดิน
สะพานลอยขามถนน ลิฟต หองสุขา ที่ยังมีนอย ไมไดมาตรฐาน และไมเอื้อตอคนพิการทางกายโดยเฉพาะผูใชวีลแชร
ตลอดจนรถโดยสารสาธารณะที่ยังไมเหมาะสมกับคนพิการที่ใชวีลแชร คนพิการทางกายตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรง
จัดทําและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพเหมาะกับการใชงานในสภาพที่เปนจริงของคน
พิการทางกาย
1.3.4 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสวนมากสามารถใชสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ไดเหมือนคนทั่วไป ยกเวนกรณีมีความพิการซ้ําซอน
1.3.5 คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู สวนมากอยูในการดูแล
ของผูปกครองและครอบครัว ซึ่งจะไดรับการอํานวยความสะดวกและการดูแลในการดํารงชีวิตจากผูปกครองและครอบครัว
ทําใหไมมีปญหา ยกเวนถาอยูเพียงลําพังและมีความพิการซ้ําซอน
2. แนวทางการจัดทําและใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคม
สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคนพิการไดเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความสัมพันธกับ
ผูอื่น และมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมตางๆ อันจะนําไปสูการยอมรับทางสังคมเชนเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี
ของมาสโลว (Maslow, A.H., 1970 : 11-12) ดานความตองการทางสังคม (Social needs) ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชนจะตองเรงดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทุกประเภท โดยจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความ
สะดวกเฉพาะบุคคลใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของผูพิการเพื่อการดํารงชีวิต การศึกษาและการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งใหคนพิการสามารถอยูรวมกับคนทั่วไปในสังคมไดอยางปกติสุข ซึ่งมีแนวทางตอไปนี้
2.1 พัฒนามาตรฐานสิง่ อํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลสําหรับคนพิการ
รัฐควรปรับปรุงในเรื่องของมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลใหมีประสิทธิภาพการใชงานที่สอดรับกับ
ความตองการและลักษณะความพิการของคนพิการอยางแทจริง แนวทางการพัฒนามาตรฐานนั้นรัฐจะตองประสานความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดแก ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ องคการทหารผานศึก และ
มหาวิทยาลัยตางๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนและผลิตกายอุปกรณ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ไดแก
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนามาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลใหมีประสิทธิภาพในการใช
งานมากขึ้น

2.2 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับคนทุกคนในสังคม
ภาครัฐ ซึ่งรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะดาน
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) และเพื่อใหทุกคนในสังคม
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่รัฐจัดทําขึ้นไดอยางแทจริง จึงควรใหคนพิการ ผูสูงอายุ
สตรีมีครรภ เด็กและผูที่มีสุขภาพไมแข็งแรง ไดเขามามีสวนรวมในการใหความคิดและขอเสนอแนะเพื่อการออกแบบ
จัดสรางและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ดวย นอกจากนี้ตองประสานความรวมมือภาคเอกชนในการ
จัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะในเขตพื้นที่บริการที่รับผิดชอบดวย โดยอาจออกกฎหมายและ
มาตรการตางๆ เพื่อควบคุมใหการปฏิบัติเปนรูปธรรมเร็วขึ้น รวมทั้งสรางแรงจูงใจในเรื่องของการลดหยอนภาษีใหกับ
ภาคเอกชนที่จัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม
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
ความสะดวกสํา หรับ คนพิก ารและเพื่อ ทุก คนในสัง คม ทั้ง นี้ ตอ งใหเครือขายองคกรคนพิการเขามามีสวนรวมในการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรม ซึ่งจะตองสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณในการดําเนินการอยางเพียงพอ
3.2 จัดทําแผนงบประมาณแผนดินเพื่อการดําเนินการจัดทําและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและ
คนในสังคม เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับคนพิการและคนในสังคม โดยกระจายงบประมาณใหครอบคลุมทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น
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 สรางความตระหนักและใหความรูแกองคกรปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับความจําเปนในการสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกโดยเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น ตลอดจนตองมีการตรวจสอบ
ขั้นตอนและเกณฑมาตรฐานในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ ภาครัฐตองเขาไปดูแลอยางใกลชิด รวมทั้งจะตอง
จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ในชุมชนดวย โดยอาจ
สนับสนุนใหบางทองถิ่นจัดทําโครงการเพื่อจัดทําและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมเปน
โครงการนํารองที่เปนตัวอยางแกองคกรปกครองทองถิ่นอื่นๆ
3.5 รณรงคการปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองใหสังคมไทย โดยใหทุกภาคสวนของสังคมตระหนักถึงความเสมอภาคแหง
โอกาสและสิทธิมนุษยชนใหคนพิการแทนความเมตตาสงสาร โดยสรางกิจกรรมทางสังคมใหคนทั่วไปและคนพิการไดทํา
กิจกรรมทางสังคมตางๆ รวมกัน เพื่อสรางความรูความเขาใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนรวมมือในการพัฒนาสังคมดานตางๆ
3.6 สรางความเข็มแข็งใหองคกรคนพิการประเภทตางๆ และสงเสริมใหเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําและปรับเปลี่ยน
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่น โดยสวนทองถิ่นใหคนพิการใน
ทองถิ่นเปนผูนําและรวมกันผลักดันใหองคกรปกครองทองถิ่นจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และคนในสังคมภายในบริเวณที่รับผิดชอบ ทั้งนี้อาจรวมมือกับหนวยงานเอกชนตางๆ
3.7 จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบและประเมินผลการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และคนในสังคมของหนวยงานภาครัฐระดับตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่นเพื่อนําไปสูการปรับปรุงรูปแบบมาตรฐาน
ของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคม ใหเหมาะสมกับบริบทของสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมของสังคม
ในแตละทองถิ่น
3.8 สงเสริมใหสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนดานสถาปตยกรรมและมัณฑณศิลปบรรจุเนื้อหาการ
ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนในสังคมไวในหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
ดานการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะเพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถใชงานรวมกันได (Universal Designed)
ออกมารับใชสังคมตอไป

เอกสารอางอิง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (2544) ความกาวหนาในการดําเนินงานของ
ประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการระดับโลกวาดวยคนพิการ. กรุงเทพฯ : กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม.
_________. (2549) รายงานวิจัย เรื่อง “สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนใน
สังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเอกพิมพไทจํากัด.
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2544) ความกาวหนาในการดําเนินงานของประเทศไทย
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ โลกวา ด ว ยคนพิ ก าร. กรุ ง เทพฯ : กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม.
กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงานปลัดกระทรวง. (2541) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา.
กําธร กุลชล และชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล. (2548) แนวทางการปรับปรุงระบบทางเดินเทาสําหรับคน
พิการและผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธนายุ ส ธนธิ ติ . (2549) สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ คนพิ ก ารและเพื่ อ ทุ ก คนในสั ง คม.
วิ ท ย า นิ พ น ธ ป ริ ญ ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส า ข า อ า ชี ว ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Maslow, A.H. (1970) Motivation and personality. (2nd ed). New York : Harper & How.
United Nations. (2003a) Universal declaration of human rights. (Online) Available :
http://www.un.org. (April 26, 2003).
United Nations. (2003b) Human rights and disability. (Online) Available : http://www.un.org. (April
26, 2003).

