
คํานํา 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕-
๒๕๔๙ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและแผนแมบทของประเทศไทยและพันธสัญญาที่ประเทศไทย
ไดตกลงรวมกับนานาประเทศ และเพื่อใหการดําเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปน
รูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงไดกําหนดใหยุทธศาสตร
ดานการวิจัยและพัฒนาเปนหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้เพื่อศึกษา
หาขอมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดานตางๆ อยางเปนองครวม จากยุทธศาสตร
ดังกลาวจึงไดมีการดําเนินการศึกษาวิจัยในรูปของชุดโครงการ เร่ือง “โครงการวิจัยยุทธศาสตร 
บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ประกอบดวยงานวิจัย ๓ เร่ือง ไดแก ๑) ระบบเฝาระวงัและการ
ปองกันความพิการ ๒) ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม และ ๓) การ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับคนพิการระดับรุนแรงในประเทศไทย  

งานวิจยัเร่ือง “ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพกิารและเพื่อทกุคนในสังคม” นี้มุงศึกษา
ความจาํเปนของการจดัทําสิง่อํานวยความสะดวก การจดัการดแูลระบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพกิาร รวมทั้งตนทนุตอหนวยในการจดัทําหรือปรับเปลี่ยนสิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพกิาร
ในแตละประเภทและเพื่อทกุคนในสังคม โดยใชระเบยีบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูลและ
วิเคราะห สังเคราะหผลการวจิัย  

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณคนพิการและผูเกี่ยวของที่มีสวนรวมในการใหขอมูล รวมทั้งที่
ปรึกษาโครงการ ดร.จิตประภา ศรีออน และผูบริหาร บุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย คุณออมพร นิตยสุทธิ คุณสุนีย สายสุพัฒนผล คุณวิสิทธิ์ สนามชวด คุณเทพวัลย 
ภรณวลัย คุณมยุรี ผิวสุวรรณ คุณวิจิตา รชตะนันทิกุล คุณชลลดา ชนะศรีรัตนกุล คุณวิษฐิดา พงษ
เผือก คุณณฐอร อิทรดีศรี คุณอาภรณ กุลกุศล คุณเสาวลักษณ วิจิตร และคุณพัฒน วัฒนสินธุ ที่ให
คําแนะนํา ปรับปรุง แกไขรายงานใหมีความถูกตองชัดเจน และขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารยกําธร กุลชล อาจารยธรรม จตุนาม ที่ชวยเติมเต็มใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
คุณคาและประโยชนอันพึงเกิดจากการวิจัยเร่ืองนี้ คณะผูวิจัยขอมอบแดคนพิการที่เปนบุคคลสําคัญใน
การวิจัยเร่ืองนี้ และหวังวาผลการวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวนโยบายและมาตรการ
ตางๆ เกี่ยวกับการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแกหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

งานวิจัยเร่ือง “ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม” นี้เปน
โครงการวิจัยหนึ่งในชุดโครงการวิจัย “ยุทธศาสตรบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ที่สืบ
เนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ที่ให
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ “คน” ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา บนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงสิทธิของคนไทยทุกคนซึ่งสอดคลองกับแนวทางแหงสิทธิ
มนุษยชนที่คํานึงถึงความเทาเทียมกันในสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 
๒๕๔๐ ซ่ึงคนพิการก็เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา และควรไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เชนเดียวกับคนทั่วไป คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ใหกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินงาน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและแผนแมบทของประเทศไทยและพันธ
สัญญาที่ประเทศไทยไดตกลงรวมกับนานาประเทศ อาทิ แผนปฏิบัติการโลกวาดวยเรื่อง คนพิการ 
กฎมาตรฐานโลกวาดวยการสรางความเสมอภาคและโอกาสแกคนพิการ ปฏิญญาวาดวยสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการดําเนินตามกรอบการปฏิบัติงานของทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก 
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕ และการพิจารณารางอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองและ
สงเสริมสิทธิและศักดิ์ศรีของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงได
จัดทําแผนยุทธศาสตรหลักของ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ 
โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาคนพิการ จํานวน ๘ ดาน ไดแก  

๑) ดานการสงเสริมความตระหนักรูและการสรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรค 
๒) ดานสิทธิและหนาที่ 
๓) ดานการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
๔) ดานการวิจัยและพัฒนา 
๕) ดานการเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการ เทคโนโลยีและสภาพแวดลอม 
๖) ดานการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ 
๗) ดานการมีสวนรวมของคนพิการ ครอบครัว และชุมชน 
๘) ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

จากยุทธศาสตรการพัฒนาคนพิการที่กลาวมาขางตน จะเห็นวายุทธศาสตรที่ ๓ ดานการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ ถือไดวาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญมากเนื่องจากมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
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คนพิการใหสามารถพึ่งพิงตนเองไดโดยไมเปนภาระของสังคม การพัฒนาศักยภาพคนพิการ
นอกจากจะพัฒนาโดยใหการสงเสริมสุขภาวะ การศึกษา และการฝกวิชาชีพแลว การจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งเฉพาะบุคคลและสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะใหกับคน
พิการก็มีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงจากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทําขึ้น พบวาสภาพแวดลอมทางสังคมโดยเฉพาะสภาพแวดลอม
ทางดานกายภาพ และสถาปตยกรรมยังเปนอุปสรรคตอคนพิการในการมีสวนรวมทางสังคม ดังนั้น
การจัดทําและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการจะทําใหคนพิการมีโอกาสในการเขาถึง
บริการตางๆ และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคมที่สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนได อันเปนหนทางนําไปสูการพึ่งพิงตนเองไดอยางแทจริง อยางไรก็ตาม จาก
การตรวจสอบวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับคนพิการพบวา ปจจุบันยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม ทั้งนี้อาจเปนเพราะการวิจัยเกี่ยวกับคนพิการ
ของประเทศไทยในขณะนี้ยังอยูในระยะเริ่มตนและยังไมเปนการศึกษาแบบองครวม จึงเปนสาเหตุ
หนึ่งของการขาดขอมูลสําคัญในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซ่ึงการนําผลการวิจัย
เกี่ยวกับคนพิการของตางประเทศมาใชในการวางแผนในประเทศไทยก็คงไมเหมาะสม ทั้งนี้
เนื่องจากมีความแตกตางของบริบทตางๆ ไดแก สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ดวยเหตุผล
ดังกลาวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ือง  
“ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม” เพื่อนําผลวิจัยที่ไดเปนขอมูล
สําคัญในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เหมาะสมกับบริบทไทยตอไป 

การวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจดัทาํ
และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม และเพื่อสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมรวมกับคน
ทั่วไปไดอยางปกติสุข วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาความจําเปนในการจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม ๒) เพื่อศึกษาการจัดการดูแลระบบสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ๓) เพื่อศึกษาตนทุนตอหนวยในการจัดทําหรือปรับเปลี่ยนสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม การวิจัยได ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบดวย ๒ ระยะ ดังนี้  
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ระยะท่ี ๑ สถานภาพสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และเพื่อทุกคนในสังคมใน
ปจจุบัน แบงเปน ๓ ขั้นตอน เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยทั้งสามขอ 

ในขั้นตอนนี้คณะผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางภาคสนาม ประกอบดวย ๒ กลุม ไดแก  

๑) คนพิการ ๕ ประเภท ไดแก คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยิน คนพิการทางกาย 
(การเคลื่อนไหว) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และคนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ซ่ึง
เปนตัวแทนแตละภาค รวมกลุมตัวอยางคนพิการทั้งหมด ๑๐๗ คน และ ๒) บุคคลทั่วไป ไดแก 
นักวิชาการ สถาปนิก วิศวกร ผูมีผลงานดานการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ดานการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการ ครอบครัว และชุมชนของคนพิการ ซ่ึงเปนตัวแทนแตละภาค 
จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๘ คน 

ระยะท่ี ๒ แนวทางการจัดทําและใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อ
ทุกคนท่ีเหมาะสมในบริบทของประเทศไทย 

คณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาในระยะที่ ๑ ตอเวทีประชุมระดม
ความคิดเชิงวิพากษเร่ือง “รวมรอย ตอเติม เสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ” วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ 
หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ (ทั้งที่เปนคน
ปกติและที่เปนคนพิการ) ผูเชี่ยวชาญ ผูที่มีบทบาทเกี่ยวกับการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สวัสดิการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม รวมทั้งคนพิการประเภทตางๆ เพื่อเติมเต็มผลการวิจัยที่
ไดในระยะที่ ๑ ผูเขารวมประชุมมีจํานวนทั้งสิ้น ๗๙ คน หลังจากการประชุมคณะผูวิจัยไดนําความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมมาเปนแนวทางการจัดทําและใหบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนที่เหมาะสมในบริบทของประเทศไทยตอไป 

จากการดําเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเปน ๓ ตอน เพื่อตอบวัตถุประสงคของการ
วิจัยดังนี้  

ตอนที่ ๑ ความจําเปนในการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนใน
สังคม 

จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากสัมภาษณคนพิการประเภทตางๆ และผูที่
เกี่ยวของ ไดแก นักวิชาการ สถาปนิก วิศวกร และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการ 
ครอบครัวและชุมชนของคนพิการ พบขอมูลที่สอดคลองกันในประเด็นความจําเปนและความ
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกของผูพิการโดยจําแนกเปนสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล
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สําหรับคนพิการและสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม ได
ตามประเภทคนพิการตอไปนี้ 

คนพิการทางการมองเห็น  
ผลการวิเคราะห พบวา คนพิการทางการมองเห็นทุกภาค สวนมากมีความตองการ 

ส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล ในการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก ไมเทาขาว นาฬิกาแบบมี
เสียง แวนขยาย เครื่องคิดเลขอักษรเบรลล วิทยุเพื่อรับฟงขาวสาร ในดานการศึกษานั้น คนพิการ
ทางการมองเห็นตองการ เครื่องเขียนอักษรเบรลล คอมพิวเตอรสวนบุคคล ตําราหนังสืออักษร
เบรลล ตํารา หนังสือเสียงเปนตน สวนการประกอบอาชีพ คนพิการทางการมองเห็นตองการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เปนอุปกรณที่ใชในการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามลักษณะ
อาชีพของแตละบคุคล  

ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ คนพิการทางการมองเห็นสวนมากมีความคิดเห็น
สอดคลองวา ตองการทางเดินที่มีเบรลลบล็อค ทางลาด ลิฟตที่มีเสียงเตือนและมีปุมกดอักษรเบรลล 
หองน้ํา หองสุขา ที่คนพิการทุกประเภทใชรวมกันได นอกจากนี้ยังตองการรถสาธารณะที่เอื้อตอ
การเดินทางของคนพิการทางสายตา และตองการโทรศัพทที่มีเสียง และปุมกดอักษรเบรลลในตัว 
ในเรื่องของขอมูลตางๆ ในรูปของความรู คนพิการทางการมองเห็นตองการศึกษาหาความรูทั่วไป
จากหองสมุดเสียง ( เทปอัดเสียงหนังสือ และตําราตางๆ) 

คนพิการทางการไดยนิ 
ผลการวิเคราะห พบวา คนพิการทางการไดยินรวมทุกภาคมีความตองการ ส่ิงอํานวยความ

สะดวกเฉพาะบุคคล ในสวนการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก เครื่องชวยฟง โทรศัพทมือถือที่สามารถ
สงขอความได สวนการศึกษาตองการ เครื่องโทรสาร (FAX) คอมพิวเตอรสวนบุคคล และส่ือ
หนังสือสําหรับการสอนภาษามือ โดยสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลในการประกอบอาชีพจะ
เปน อุปกรณที่ใชในการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามลักษณะอาชีพของแตละบุคคล  

สวนความจําเปนและความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ คนพิการทางการได
ยินสวนมากตองการใหสถานที่ใหบริการสาธารณะตางๆ จัดทําปายขอความ อักษรวิ่งบอกขาวสาร
ในสถานที่ตางๆ ดานบริการขาวสารสาธารณะรวมถึงตองการใหโทรทัศนมีคําบรรยายใตภาพ หรือ
จอลามภาษามือ เพื่อคนพิการทางการไดยินจะไดสามารถเขาใจขาวสารที่เกิดขึ้นได นอกจากนั้น ยัง
ตองการรถโดยสารสาธารณะที่มีตัวหนังสือ หรือสัญญาณไฟบอกสถานที่ สวนส่ิงอํานวยความ
สะดวกสาธารณะดานอื่นๆนั้น คนพิการทางการไดยินสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือน
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บุคคลทั่วไป ถามีสภาพรางกายปกติ และในกรณีที่คนพิการทางการไดยินมีความพิการซ้ําซอนทาง
กาย ก็จะตองการสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสถาปตยกรรม การกอสราง และบริการสาธารณะที่
เหมาะสมกับความพิการทางกายนั้นๆ 

คนพิการทางกาย ( การเคล่ือนไหว ) 
คนพิการทางกายรวมทุกภาค สวนมากมีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการ

ดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก กายอุปกรณตามลักษณะของความพิการ ไมค้ํายัน รถวีลแชร และ
นอกจากนั้นคนพิการทางกาย (การเคลื่อนไหว) ยังมีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะ
บุคคลในการดํารงชีวิตประจําวันเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพ ไดแก เบาะรองนั่งที่ใชกับวีลแชร ผารองซับ
การขับถาย สําหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่ชวยเหลือตนเองไมได สวนส่ิงอํานวย
ความสะดวกเฉพาะบุคคลดานการศึกษา คนพิการทางกาย สวนมากตองการคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ที่ดัดแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะความพิการ เครื่องบันทึกเสียงกรณีมีความพิการทางแขนและมือ
ที่ไมสามารถเขียนไดมีประสิทธิภาพ สวนส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลในการประกอบ
อาชีพนั้น คนพิการทางกายตองการสิ่งอํานวยความสะดวกคืออุปกรณประกอบอาชีพ ซ่ึงแตกตาง
กันไปตามลักษณะอาชีพเฉพาะบุคคล  

สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะนั้น คนพิการทางกาย สวนมากมีความตองการ
ตรงกันในเรื่องของทางลาด ทางเดิน ที่ไดมาตรฐานสามารถใชงานไดจริงและเอื้ออํานวยตอความ
พิการ และตองการสะพานลอยขามถนนที่ปรับระดับความชันใหนอยลง หรือมีทางลาดในตัว ราว
จับในสถานที่ตางๆ ลิฟต และ หองน้ํา รวมทั้งรถสาธารณะที่เอื้อตอคนพิการทางกายโดยปรับระดับ
การใชงานใหเหมาะสมกับผูใชวีลแชร 

คนพิการทางจิตใจ หรือพฤตกิรรม 
คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ทุกภาค สวนมากมีสภาพรางกายปกติเหมือนคนทั่วไป

จึงไมมีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล และสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะเปน
พิเศษ เพราะสามารถใชส่ิงอํานวยความสะดวก เหมือนบุคคลทั่วไป ยกเวนกรณีที่คนพิการทางจิตใจ 
หรือพฤติกรรม มีความพิการซ้ําซอนทางกาย ก็จะตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล ดาน
สถาปตยกรรม การกอสราง และบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับความพิการทางกายนั้นๆ ในการ
ประกอบอาชีพนั้น คนพิการทางทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกไดแก 
อุปกรณประกอบอาชีพซ่ึงจะแตกตางกันไปตามลักษณะอาชีพเฉพาะบุคคล  
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คนพิการทางสติปญญา หรอืการเรียนรู 
คนพิการทางสติปญญา หรือการเรียนรูรวมทุกภาค สวนมากมีสภาพรางกายปกติเหมือนคน

ทั่วไปแตมีปญหาดานสติปญญาตองอยูในความดูแลของผูปกครองและครอบครัว ดังนั้นจึง ไมมี
ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลในการดํารงชีวิตแตกตางจากคนปกติทั่วไป เวน
แตในกรณีที่คนพิการทางสติปญญา หรือการเรียนรู มีความพิการซ้ําซอนทางกาย ก็จะตองการสิ่ง
อํานวยความสะดวก เพื่อการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับความพิการทางกายนั้นๆ สวนสิ่งอํานวยความ
สะดวกในดานการศึกษา คนพิการทางสติปญญา หรือการเรียนรู สวนมากตองการ หนังสือ ตํารา
เรียน คอมพิวเตอรสวนบุคคล บทเรียนดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร อุปกรณ ส่ือ เครื่องเลนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู และฝกสมาธิ ในการประกอบอาชีพนั้น คนพิการทางสติปญญา หรือการ
เรียนรู ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกไดแก อุปกรณประกอบอาชีพซ่ึงจะแตกตางกันไปตาม
ลักษณะอาชีพเฉพาะบุคคล  

จากความจําเปนและความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งเฉพาะบุคคลและสาธารณะ
ของคนพิการประเภทตางๆ ดังกลาวขางตนเปนผลมาจากความตองการการไดรับการตอบสนองใน
ส่ิงที่ตนเองตองการอันจะสงผลใหมีความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้นและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข อันเปนสวนสําคัญของคุณภาพชีวิตบุคคลทั่วไป โดยส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะ
บุคคลดานกายอุปกรณสนองตอบการพึ่งตนเองทางรางกายซึ่งเปนสวนหนึ่งของคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพ และหนาที่ (Health and functioning subscale) สวนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการศึกษา 
เพื่อการประกอบอาชีพ และสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะเปนสวนหนึ่งของคุณภาพชีวิตดาน
สังคม (Socioeconomic subscale) ซ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคน
พิการไดเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความสัมพันธกับผูอ่ืน และมีสวนในกิจกรรมของสังคมตางๆ อัน
จะนําไปสูการยอมรับทางสังคมเชนเดียวกับคนทั่วไปซึ่งเปนไปตาม ความตองการทางสังคม 
(Social needs) ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองเรงดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการทุกประเภท โดยจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลให
สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของผูพิการเพื่อการดํารงชีวิต การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะใหคนพิการสามารถ
อยูรวมกับคนทั่วไปในสังคมไดอยางปกติสุข  

นอกจากนี้ความสําคัญของการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคนใน
สังคมนั้นเปนการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตในมิติของวัตถุ (Objective) คือพัฒนา
วัตถุใหสอดคลองกับความตองการทางกายและสังคม นอกจากนี้การจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่ง
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อํานวยความสะดวกสาธารณะเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสังคม (Social Development) ทั้งนี้
เนื่องจากเปนการใหความสําคัญกับคน และสิ่งแวดลอม และเปนการกระจายความเปนธรรมใหกับ
ทุกคนในสังคม ทั้งบุคคลทั่วไป คนพิการ ผูสูงอายุ เด็ก สตรี เพื่อใหมีโอกาสในการเขาถึงบริการ
ตางๆ ที่สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได ดังนั้นการจัดทําและปรับเปลี่ยน
ส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะจะตองเนนใหทุกกลุมคนใชงานรวมกันได 

จากการวิจัยภาคสนามพบประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสภาพการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในปจจุบันตลอดจนปญหาการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และ
สภาพแวดลอมที่ตองการ ซ่ึงสามารถนําเสนอตามประเภทความพิการไดดังตอไปนี้ 

คนพิการทางการมองเห็น 
คนพิการทางการมองเห็นรวมทุกภาคสวนมากมีความคิดเห็นวาสิ่งอํานวยความสะดวก

สาธารณะ ยังไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต โดยเฉพาะสภาพของทางเดิน ทางลาดที่ไมไดมาตรฐาน 
หองสุขา หองน้ํา ลิฟต มีจํานวนนอยไมไดมาตรฐาน ไมเอื้อตอการใชงานจริง นอกจากนั้นรถโดย
สาธารณะและโทรศัพทสาธารณะ ยังไมเอื้อตอการใชงานของคนพิการทางการมองเห็น จึงตองการ
ใหมีเสียงเตือนและปุมอักษรเบรลล ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการจัดทํา 
และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นๆ เพื่อใหคนพิการทางการมองเห็น สามารถดํารงชีวิต
รวมกับคนทั่วไปในสังคมไดอยางปกติสุข 

คนพิการทางการไดยนิ 
คนพิการทางการไดยินรวมทุกภาคสวนมากมีความคิดเห็นวาสิ่งอํานวยความสะดวก

สาธารณะ ยังมีสภาพไมเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการสื่อสารซึ่งคนพิการทางการไดยิน
ตองการรับขาวสาร ในรูปของ ส่ือที่เปนภาษามือ และสัญลักษณ เชน ปาย ขอความ ภาพ อักษรวิ่ง
บอกขาวสารในสถานที่ตางๆ สัญลักษณ ตางๆ สัญญาณไฟเตือน ซ่ึงปจจุบันยังไมพรอมในเรื่อง
ดังกลาว นอกจากนี้ขาวสารสาธารณะที่แพรภาพผานโทรทัศนยังมีคําบรรยายใตภาพ หรือจอลาม
ภาษามือ ที่ไมครอบคลุม ทุกชองสถานี และไมครอบคลุมเวลาของการแพรภาพทั้งหมด รวมทั้งรถ
โดยสารสาธารณะก็ยังอยูในสภาพที่ไมเอื้อตอการเดินทางของคนพิการทางการไดยิน ดังนั้นจึงเปน
ส่ิงที่คนพิการทางการไดยินตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา และปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกดังกลาว เพื่อใหคนพิการทางการไดยิน สามารถดํารงชีวิตรวมกับคนทั่วไปในสังคมไดอยาง
ปกติ 
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คนพิการทางกาย (การเคล่ือนไหว) 
คนพิการทางกายทุกภาคสวนมากมีความคิดเห็นวาสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลที่

ไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมไดมาตรฐาน และไมเหมาะสมกับการใชงานจริง 
เชน กายอุปกรณบางชนิด ไมค้ํายัน รถวีลแชร สวนมากมีคุณภาพต่ํา อายุการใชงานนอย สิ้นเปลือง
คาซอมบํารุง สวนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะก็เชนกันยังไมเหมาะสมกับการดํารงชีวิตใน
สังคม ไดแก ทางลาด ทางเดิน สะพานลอยขามถนน ลิฟต หองสุขา หองน้ํา ที่ยังมีนอย และไมได
มาตรฐาน และไมเอื้อตอคนพิการทางกายโดยเฉพาะผูใชวีลแชร ตลอดจนรถโดยสารสาธารณะ ที่ยัง
ไมเหมาะสมกับคนพิการที่ใชวีลแชร คนพิการทางกายตองการให หนวยงานที่เกี่ยวของเรงจัดทํา 
และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ เหมาะกับการใชงานใน
สภาพที่เปนจริงของคนพิการทางกาย ทั้งนี้การจัดทําและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาว 
บุคคลที่ปกติสามารถใชรวมกับคนพิการได โดยเฉพาะผูสูงอายุ สตรีมีครรภ และผูมีสภาพรางกาย
ไมแข็งแรง  

คนพิการทางจิตใจ หรือพฤตกิรรม 
คนพิการทางจติใจ หรือพฤติกรรม สวนมากมีความคิดเห็นวา สภาพการไดรับบริการสิ่ง

อํานวยความสะดวกเฉพาะบคุคล และสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ อยูในสภาพเหมาะสม 
เพราะสวนมากคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ที่เปนตัวแทนของภาคตางๆมีรางกายปกตเิหมือน
คนทั่วไป และ สามารถใชส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ไดเหมือนคนปกติทั่วไป ยกเวนถามีความ
พิการซ้ําซอนทางกายเกิดขึน้ความจําเปนในการไดรับ ส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล และสิ่ง
อํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ จะตองสอดคลองกับความพิการทางกายนัน้ๆ 

คนพิการทางสติปญญา หรอืการเรียนรู 
คนพิการทางสติปญญา หรือการเรียนรูทกุภาค สวนมากมีความคิดเห็นวาสภาพการไดรับ

บริการสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล และสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ เหมาะสม 
นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา คนพิการทางสติปญญา หรือการเรียนรู สวนมากอยู
ในการดแูลของผูปกครอง และครอบครัว ซ่ึงจะไดรับการอํานวยความสะดวก และการดูแลในการ
ดํารงชีวิตจากผูปกครอง และครอบครัว ทําใหไมมปีญหาในการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะ  

จากสภาพการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมในปจจุบันตลอดจนปญหา
การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมที่ตองการชี้ใหเห็นวารัฐจะตองปรับปรุงใน
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เร่ืองของมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลใหมีประสิทธิภาพการใชงานที่สอดรับกับ
ความตองการและลักษณะความพิการของคนพิการอยางแทจริง แนวทางการพัฒนามาตรฐานนั้นรัฐ
จะตองประสานความรวมกับหนวยงานตางๆ ไดแก ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยแหงชาติ องคการทหารผานศึก และมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ผลิตกายอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนา
มาตรฐานสิ่งอํานวยเฉพาะบุคคลใหไดมาตรฐานการใชงาน และจะตองประชาสัมพันธใหคนพิการ
รูวาหนวยงานใดใหความชวยเหลือส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลบาง ในการติดตอขอรับ
ความชวยเหลือจะตองทําอยางไร มีขั้นตอนอะไรบาง  

ในสวนของสิง่อํานวยความสะดวกสาธารณะนั้นปญหาที่พบสวนมากคือ ปญหาดาน
สถาปตยกรรม และสิ่งกอสราง เชน ทางลาด ทางเดิน สะพานลอย ลิฟต หองสุขาสาธารณะ ยังไม
เหมาะสม ไมไดมาตรฐาน และไมเอื้อตอการดํารงชีวิตของคนพิการและทุกคนในสังคมปจจุบนั 
โดยเฉพาะระบบทางเดินสาธารณะ รวมทั้งอุปกรณความสะดวกบนทางเทา เชน ตูโทรศัพท
สาธารณะ ปายบอกทาง ทีพั่กคอยรถประจาํทาง ยังมีปญหา และเปนอปุสรรคที่ทําใหคนพิการและ
ผูสูงอายุ ยังไมสามารถเขาถึงและใชงานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เหลานั้นไดอยางประสิทธิภาพ 

นอกจากทางเดินสาธารณะแลวส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะในสวนของบริการ
สาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ เชน รถประจําทาง รถไฟฟาบนดิน รถไฟฟาใตดิน 
รถไฟ รถใหบริการสาธารณะอื่นๆ ยังขาดแคลน และที่มีอยูก็ยังไมเอื้อตอการใชงานของคนพิการ
ประเภทตางๆ  

ดังนั้นการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะใหคนพิการสามารถอยู
รวมกับคนทั่วไปในสังคมไดอยางปกติสุข จึงเปนเรื่องเรงดวน ที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการ
ทุกฝาย และทุกระดับ ควรเรงดําเนินการอยางเปนรูปธรรม โดยเนนการออกแบบเพื่อใหทุกคนใน
สังคมสามารถใชรวมกันได (Universal Designed) และเพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่รัฐจัดทําขึ้นไดอยางแทจริง จึงควรใหคนพิการ 
ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ เด็ก และผูที่มีสุขภาพไมแข็งแรง ไดเขามามีสวนรวมในการใหความคิดและ
ขอเสนอแนะเพื่อการออกแบบจัดสราง และปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ดวย 
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ตอนที่ ๒ การจัดการดูแลระบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
บทบาทหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของ 
จากการสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของดานการ

จัดทําและใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และเพื่อทุกคนในสังคม มีสาระสําคัญ
ดังนี้ 

สิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล 
มีหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบในการใหความชวยเหลือเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก

เฉพาะบุคคล ไดแก กายอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวิต เพื่อการศึกษา เพื่อการ
ประกอบอาชีพแกคนพิการทุกประเภท หลายหนวยงาน ทั้งที่อยูในสวนกลาง ไดแก กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม และอยูในเขตการปกครองทองถ่ิน ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการเขตและจังหวัด โรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัด
และอําเภอ สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล นอกจากนี้
ยังมีหนวยงานอิสระตางๆ ไดแก สมาคมคนพิการทุกประเภท ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยแหงชาติ องคการทหารผานศึก จะเห็นไดวามีหลายหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ
ดานสิ่งอํานวยความเฉพาะบุคคลโดยคนพิการไมตองเสียคาใชจาย ซ่ึงผลการวิจัยพบวาสวนมากคน
พิการไมรูวาจะติดตอ ส่ือสารเพื่อขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ไดอยางไร และมี
ขั้นตอนอะไรบางในการขอรับความชวยเหลือ ซ่ึงปญหาของการขอรับความชวยเหลือมาจากการ
ขาดการรับรูขาวสาร และขาดการประชาสัมพันธจากหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ ทําใหคนพิการ
สวนมากที่มีปญหาขาดการรับรูขาวสาร ขาดโอกาสในการรับบริการชวยเหลือ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกเฉพาะบุคคล  

นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องของความซ้ําซอนในการชวยเหลือ ตลอดจนปญหากฎระเบียบ
หรือเกณฑตางๆ ที่แตละหนวยงานมี ไมเอื้อตอการใหความชวยเหลือคนพิการ เชน เกณฑระดับ
ความพิการซึ่งบางหนวยงานจะตองมีการประสานขอความรวมมือระหวางหนวยงาน โดยเฉพาะ
หนวยงานดานสาธารณสุข เพื่อประเมินความพิการของคนพิการผูขอรับความชวยเหลือ จนบางครั้ง
ทําใหมีการดําเนินงานลาชา ไมทันตอความตองการในการดําเนินชีวิตของผูพิการ  
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สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ 
มีหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน

พิก ารและทุ กคนในสั งคม  จํ านวนมากทั้ งที่ ในอยู ส วนกลาง  ได แก  กรมโยธาธิ ก าร 
กระทรวงมหาดไทย และอยูในเขตการปกครองทองถ่ิน ไดแก สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตางๆ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล หนวยงานดังกลาวขางตนมีหนาที่ใน
การจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคม ซ่ึง
จะตองยึดกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
เกี่ยวกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและกฎกระทรวงมหาดไทย  ป
พุทธศักราช ๒๕๔๘ เกี่ยวกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสําหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา ในการควบคุมดูแลการกอสรางทางสถาปตยกรรม สําหรับคนผูพิการและ
เพื่อทุกคนในสังคมในเขตการปกครองที่รับผิดชอบ โดยสถาปนิกและวิศวกรที่สังกัดหนวยงาน
ดังกลาว  จะตองมีหนาที่ในการตรวจแบบอาคาร  และควบคุมการกอสรางให เปนไปตาม
กฎกระทรวงมหาดไทยป ๒๕๔๘ สวนการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ ไดแก ทางเดิน
เทา ทางลาด สวนสาธารณะ หองน้ําสาธารณะ และถนนหนทางตางๆ องคการบริหารสวนกลาง 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง และองคการบริหารสวนตําบล จะตองรับผิดชอบในการ
จัดทํา และปรับปรุงใหมีมาตรฐาน เอื้ออํานวยตอการใชงานของผูพิการและเพื่อทุกคนในสังคม 
ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติการถายโอนอํานาจสูทองถ่ิน ป ๒๕๔๒ ที่กําหนดใหเทศบาลทุก
ระดับมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
นอกจากนี้เทศบาลทุกระดับตองปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับแกไขเพิ่มเติม ป 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดใหทําหนาที่ในการจัดทําและบํารุงระบบทางบก ทางน้ํา สุขาสาธารณะ การ
ขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร และสวนสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน
ดวย เพื่อใหการจัดทําและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม 
เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สถาปนิก และวิศวกรที่ใหขอมูลในการ
สัมภาษณเชิงลึก เสนอแนวทางวา ควรใหคนพิการ ผูสูงอายุ ผูที่มีสุขภาพไมแข็งแรงไดเขามามีสวน
รวมในการออกแบบการจัดสรางและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆดวย ทั้งนี้ผูที่
ออกแบบการกอสรางหรือปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก จะตองมีจิตสาธารณะในการออกแบบ
เพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถใชงานรวมกันได 
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ตอนที่ ๓ ตนทุนตอหนวยในการจัดทําหรือปรับเปล่ียนสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับคนพิการ
และเพื่อทุกคนในสังคม 

ขอมูลที่นําเสนอในตอนนี้สังเคราะหจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกคนพิการ
เกี่ยวกับตนทุนในการจัดทําหรือปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล ซ่ึงประกอบดวยส่ิง
อํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวิต ส่ิงอํานวยความสะดวกดานการศึกษา ส่ิงอํานวยความสะดวก
เพื่อการประกอบอาชีพ และขอมูลตนทุนตอหนวยในการจัดทําหรือปรับเปลี่ยนส่ิงอํานวยความ
สะดวกสาธารณะที่ไดจากการประเมินราคาของสถาปนิกและวิศวกรที่สังกัดหนวยงานที่จัดทําและ
ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ นําเสนอรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

ตนทุนในการจัดทําหรือปรับเปล่ียนสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล 
ผลการสังเคราะหส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลตามรายภาคตางๆ ของประเทศไทย 

พบวา ส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลที่ใชมีความหลากหลายของราคาตนทุนทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพการใชงาน ความคงทน และการมีคุณสมบัติพิเศษตางๆ รวมทั้งขึ้นอยูกับวัสดุที่
นํามาใชในการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นๆ ดวย จากขอมูลที่รวบรวมไดสามารถสังเคราะห
ราคาและชวงของราคาสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลรวมทั้งตนทุนในการซอมบํารุงตอปได
ดังที่เสนอรายละเอียดไวในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

ตนทุนในการจัดทําหรือปรับเปล่ียนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะที่คนพิการทุกประเภทตองการใหหนวยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนจัดทําและปรับปรุงมากที่สุด ไดแก ทางลาด ทางเชื่อมระหวางอาคาร (ซ่ึงสามารถ
ประยุกตเปนทางเทาได) ลิฟตที่เอื้ออํานวยสําหรับคนพิการ รวมทั้งหองสุขาสาธารณะที่เอื้ออํานวย
ต อคนพิ ก าร  จากผลการวิ เ ค ร าะห คณะผู วิ จั ย ได มี หนั งสื อ ถึ ง ผู อํ านวยการกองแผน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความอนุเคราะหใหงานผังแมบทที่มีประสบการณในการออกแบบ
แปลนและประเมินราคาสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งมีประสบการณใน
การตรวจรับงานกอสรางวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล (หนวยงานศึกษาสําหรับผูพิการ
ระดับอุดมศึกษา) ทําการประเมินราคาและออกแบบแปลนมาตรฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะดังกลาวเพื่อใชในการกอสรางหรือจัดทําขึ้นใหม ผลการออกแบบและประเมินราคา
ตนทุนของสถาปนิกและวิศวกรประจํางานผังแมบท กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดนําเสนอ
รายละเอียดไวในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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แนวทางการจดัทําและใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนท่ีเหมาะสมใน
บริบทของประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นับเปนกฎหมายแมบทฉบับแรก
ของประเทศไทย ที่ไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพของกลุมบุคคลในสังคมทุกกลุมอยางทั่วถึงและ
ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ซ่ึงในมาตรา ๓๐ ระบุวา “บุคคลยอม
เสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพจะกระทํา
ไมได” รวมทั้งมีมาตราอื่นๆ ที่ระบุเพิ่มเติมไวอีก เชน มาตรา ๕๕ “กําหนดใหบุคคลพิการมีสิทธิ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจากรัฐ” มาตรา ๘๐ “รัฐตองสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และคน
พิการ” นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ยังได
ใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ “คน” ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา บนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในดานการพัฒนาคุณภาพคนพิการนั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและ
แผนแมบทของประเทศดังกลาวมาแลวขางตน และพันธสัญญาที่ไดตกลงรวมกับนานาประเทศ 
อาทิ แผนปฏิบัติการโลกวาดวยเรื่อง คนพิการ กฎมาตรฐานโลกวาดวยการสรางความเสมอภาคและ
โอกาสแกคนพิการ ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดําเนินตามกรอบการปฏิบัติงานของ
ทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕ และการพิจารณารางอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิและศักดิ์ศรีของคนพิการ จึงไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรหลักของ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙  

การพัฒนาศักยภาพคนพิการนอกจากจะพัฒนาโดยใหการศึกษาแลว การจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งเฉพาะบุคคลและสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะใหกับคน
พิการก็มีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้จะทําใหคนพิการมีโอกาสในการเขาถึงบริการตางๆ ที่สามารถ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได อันเปนหนทางนําไปสูการพึ่งพิงตนเองไดอยาง
แทจริง 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลสภาพความเปนจริงในปจจุบัน
รวมกับขอคิดเห็นตางๆ ที่ไดจากการประชุมระดมความคิดเชิงวิพากษ สามารถนําไปขยายผลเปน
แนวทางการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ
คนพิการและทุกคนในสังคม ไดดังตอไปนี้ 
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การพัฒนามาตรฐานสิง่อํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล 
รัฐจะตองปรับปรุงในเรื่องของมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลใหมี

ประสิทธิภาพการใชงานที่สอดรับกับความตองการและลักษณะความพิการของคนพิการอยาง
แทจริง แนวทางการพัฒนามาตรฐานนั้นรัฐจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดแก 
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ  องคการทหารผานศึก  และ
มหาวิทยาลัยตางๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนและผลิตกายอุปกรณรวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศิลปากร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนามาตรฐาน
ส่ิงอํานวยเฉพาะบุคคลใหมีประสิทธิภาพการใชงานมากขึ้น 

การพัฒนาสิง่อํานวยความสะดวกสาธารณะและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับทุกคน
ในสังคม 

ภาครัฐจะตองจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะดานสถาปตยกรรม
ไดแก ทางลาด ทางเดิน สะพานลอย ลิฟต หองสุขา หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ สุขาสาธารณะ ปาย
เตือนและปายบอกทาง ที่พักคอยรถประจําทาง และบริการสาธารณะไดแก รถประจําทาง รถไฟฟา
บนดิน รถไฟฟาใตดิน รถไฟ รถใหบริการสาธารณะอื่นๆ ใหครอบคลุมการใชงานของคนพิการทุก
ประเภท และครอบคลุมสถานที่สาธารณะตางๆ เพื่อใหคนพิการสามารถอยูรวมกับคนทั่วไปใน
สังคมไดอยางปกติสุข จึงเปนเรื่องเรงดวน ที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการทุกฝาย และทุกระดับ 
ควรเรงดําเนินการอยางเปนรูปธรรม โดยเนนการออกแบบเพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถใชรวมกัน
ได (Universal Designed) และเพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่รัฐจัดทําขึ้นไดอยางแทจริง จึงควรใหคนพิการ ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ เด็ก และผู
ที่มีสุขภาพไมแข็งแรง ไดเขามามีสวนรวมในการใหความคิดและขอเสนอแนะเพื่อการออกแบบ
จัดสราง และปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ดวย นอกจากนี้ตองประสานความ
รวมมือภาคเอกชนในการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะในเขตพื้นที่บริการ
ที่รับผิดชอบดวย โดยอาจออกกฎหมายและมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมใหการปฏิบัติเปนรูปธรรม
เร็วขึ้น รวมทั้งสรางแรงจูงใจในเรื่องของการลดหยอนภาษีใหกับภาคเอกชนที่จัดทําและปรับเปลี่ยน
ส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม  
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การจัดทําและปรับเปล่ียนสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคมโดย
ใหชุมชนมีสวนรวม  

แนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิ ตคนพิการ  ซ่ึ งการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  (community-based 
rehabilitation: CBR) เปนยุทธศาสตรในการพัฒนาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน เพื่อสราง
โอกาสใหคนพิการเทาเทียมกับคนปกติ งาน CBR จึงเปนลักษณะนโยบายนําไปสูการปฏิบัติ โดย
พยายามที่จะรวมใหคนพิการ ครอบครัว และชุมชน ใหไดรับสุขภาพ การศึกษา อาชีพ และบริการ
สังคมตางๆ ตามความเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา อบรม และการฝกวิชาชีพตามความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถิ่น ดังนั้นองคกรปกครองทองถ่ินควรมีบทบาทใหความชวย จัดทํา
และปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคม แตการที่จะดําเนินการ
ไดจะตองหาคําตอบวาองคกรปกครองทองถิ่นมีความพรอมหรือไม ดังนั้นจะตองมีหนวยงานที่มี
หนาที่ในการประเมินความพรอมและใหความรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานแกองคกร
ปกครองทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะ 

ดานนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ 
จากสถานการณปญหาการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

และเพื ่อทุกคนในสังคมปจจุบันแสดงใหเห็นวาภาครัฐยังขาดความเอาใจใสในการพัฒนา
คุณภาพคนพิการอยางจริงจัง การจัดสรรงบประมาณดานการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวย
ความสะดวกสาธารณะยังไมเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหสามารถพึ่งพิงตนเองได 
และยังมีปญหาเรื่องการทํางานซ้ําซอนและปญหาการประสานจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ใหความชวยเหลือคนพิการ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อทุกคนในสังคมเปนรูปธรรมได รัฐบาลควร
ดําเนินการดังนี้ 

๑. จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ โดยแยกเปนยุทธศาสตรหลักไมรวมอยูในกลุมคนดอยโอกาสตางๆ 
ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ นั้น เนนการพัฒนาคุณภาพคนโดยได
รวมคนพิการเขาไวในกลุมคนดอยโอกาส เชน คนชรา และคนยากจน ทําใหการดําเนินการเพื่อ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไมเดนชัดในทางปฏิบัติ ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั ่นคงของมนุษยประสบอยู  จึงไดจ ัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ขึ้น ซึ่งการดําเนินงานตางๆ ตามแผน ยังไมเปนรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ ดังนั้นรัฐบาลจะตองใสแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไวใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที ่ ๑๐ ดวย รวมทั ้งกําหนดนโยบายที ่ชัดเจนในเรื ่องของการจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม ทั้งนี้ตองใหเครือขาย
องคกรคนพิการเขามามีสวนรวมในการออกแบบทางสถาปตยกรรม ซ่ึงจะตองสนับสนุนดาน
วิชาการและงบประมาณในการดําเนินการอยางเพียงพอ  

๒. จัดทําแผนงบประมาณแผนดินเพื่อการดําเนินการจัดทําและปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับคนพิการและทุกคน
ในสังคม โดยกระจายงบประมาณใหครอบคลุมทั้งสวนกลางและสวนทองถ่ิน 

๓. จัดทําโครงการรณรงคใหสถานประกอบการ หนวยงานเอกชน รวมกันจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคมภายในบริเวณที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งปรับปรุงระบบภาษีใหเอื้อตอสถานประกอบการ และหนวยงานเอกชน ที่เขารวมโครงการ 
เชน มาตรการลดหยอนภาษีรายไดมากขึ้น และสามารถนําคาใชจายในการสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการในสถานประกอบการการมาลดหยอนภาษีไดเปนตน 

๔. สรางความพรอมของสวนราชการทองถ่ินในการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ซ่ึงสอดรับกับจากการที่ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองทองถิ่นมีอํานาจ
ในการกอสรางสิ ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ไดแก ทางเดินเทา ทางลาด  หองน้ํา
สาธารณะ และใหอํานาจในควบคุมดูแลสถาปตยกรรมตางๆ ตามความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถิ่น ดังนั้นรัฐจะตองสรางความเขมแข็งใหหนวยงานที่รับการถายโอนอํานาจ 
โดยตองกําหนดขอบเขตงาน อํานาจหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดานตางๆ สรางความ
ตระหนักและใหความรูแกองคกรปกครองทองถ่ินเกี่ยวกับความจําเปนในการสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกโดยเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถ่ินรวมทั้งใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในทองถ่ิน รวมทั้งตองมีการ
ตรวจสอบขั้นตอนและเกณฑมาตรฐานในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ภาครัฐตองเขาไป
ดูแลอยางใกลชิด รวมทั้งจะตองจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการจัดทําและปรับเปลี ่ยนสิ ่ง
อํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ ในชุมชนดวย โดยอาจสนับสนุนใหบางทองถิ่นจัดทํา
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โครงการเพื่อจัดทําและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม
เปนโครงการนํารองที่เปนตัวอยางแกองคกรปกครองทองถ่ินอื่นๆ  

๕. รณรงคการปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองใหสังคมไทย โดยใหทุกภาคสวนของสังคมตระหนัก
ถึงความเสมอภาคแหงโอกาสและสิทธิมนุษยชน ใหคนพิการแทนความเมตตาสงสารโดยสราง
กิจกรรมทางสังคมใหคนทั่วไปและคนพิการไดทํากิจกรรมทางสังคมตางๆ รวมกัน เพื่อสรางความรู
ความเขาใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งรวมมือในการพัฒนาสังคมดานตางๆ  

๖. สรางความเข็มแข็งใหองคกรคนพิการประเภทตางๆ และสงเสริมใหเขาไปมีสวนรวมใน
การจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคมทั้งใน
สวนกลางและสวนทองถ่ิน ในสวนทองถ่ินใหคนพิการในทองถ่ินเปนผูนําและรวมกันผลักดันให
องคกรปกครองทองถ่ินจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนใน
สังคมภายในบริเวณที่รับผิดชอบทั้งนี้อาจรวมมือกับ NGO ตางๆ  

๗. จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบและประเมินผลการการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคมของหนวยงานภาครัฐระดับตางๆ ทั้งในสวนกลาง
และสวนทองถ่ินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงรูปแบบมาตรฐานของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการและทุกคนในสังคม ใหเหมาะสมกับบริบทของสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมของสังคมในแตละ
ทองถ่ิน 

๘. สงเสริมใหสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนดานสถาปตยกรรม และ
มัณฑณศิลปบรรจุเนื้อหาการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคม
ไวในหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะเพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถใชงานรวมกันได (Universal Designed) ออกมารับใช
สังคมตอไป 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลและสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคมนอยมากใน
ประเทศไทย จึงเปนสาเหตุหนึ่งของการขาดขอมูลที่สําคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการของประเทศไทย ดังนั้นผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จึงเปนขอมูลที่สําคัญสวนหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อ



สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม ๑๘

ทุกคนในสังคมที่สอดคลองกับบริบทที่เปนอยูจริงในปจจุบัน ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
มีดังนี้ 

๑. สงเสริมการวิจัยดานการพัฒนามาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลและสิ่ง
อํานวยความสะดวกสาธารณะที่เหมาะสมสําหรับทุกคนในสังคม เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน
พัฒนาของหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป  

๒. สงเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะหตนทุนในการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะบุคคล
สําหรับคนพิการประเภทตางๆ และสิ่งอํานวยสาธารณะเพื่อทุกคนในสังคม เพื่อประโยชนในการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดทําและปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตอไป 

๓. สงเสริมการวิจัยเพื่อการออกแบบดานสถาปตยกรรมและการกอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกสาธารณะอื่นๆ ในลักษณะที่เปนรูปแบบเพื่อใหทุกคนในสังคมสามารถใชงานรวมกันได 
(Universal Designed) 


