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บทคัดย่อ 
 

     การศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ                
เป ็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก                           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ตลอดจน
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และมาตรการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงนโยบายการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  

จากการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ พบว่า 
คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือขับเคลื่อนงานถึง 
2 ครั้งด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดตัวชี้วัดนโยบายที่ชัดเจน ประกอบด้วย (1) เป้าหมายเชิงพ้ืนที่ 
(หน่วยงานภาครัฐ) (2) ขอบเขตด้านระยะเวลา (3) เนื้อหาสาระของนโยบายเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ โดยกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นกลไกส าคัญตามกฎหมายใน
ระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) และกลไก
ระดับพ้ืนที่ ได้แก่ อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวดั โดยมาตรการสนับสนุน
การบรรลุผลของนโยบายที่ส าคัญ เช่น กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนพิการ
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) การการลดหย่อนภาษี การประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการ 
การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ตลอดจนการสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน ได้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของประเทศ  
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ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญภาพรวมในเชิงนโยบายคือ ทัศนคติของคนในสังคม ได้แก่ ขาดความ
ตระหนักรู้ (awareness) โดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีบทบาทส าคัญในการผลักดัน
ให้การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกเกิดขึ้นในองค์กร นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ไม่มีสภาพบังคับ ขาดงบประมาณที่สนับสนุนงานด้านนี้อย่างจริงจัง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ไม่สามารถจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างถูกต้อง ระบบการรายงานติดตามที่ไม่เข้มแข็ง รวมทั้ง
กลไกการขับเคลื่อนงานคนพิการในระดับพ้ืนที่ไม่ประสานงานกัน  

จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการ 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ดังนี้ 

(1) เชิงนโยบายต้องมีการเชื่อมหรือบูรณาการประเด็นการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เป็นเรื่องส าหรับทุกคน (Accessibility for All) ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ เพ่ือขยายฐาน               
ทีก่ว้างขึ้นให้เห็นถึงประเด็นของกลุ่มทางสังคม (mass) ที่จะขับเคลื่อนงานในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลในอีก 20 ปีข้างหน้า  

(2) รัฐบาลต้องให้ความส าคัญในการสนับสนุนงบประมาณ เช่น การจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณแบบ Budget Code โดยอาจพิจารณาก าหนดเป็นช่วงระยะเวลาด าเนินการ (Phase) ภายใน
ระยะเวลา 5 – 10 ปี  

(3) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้มี
สภาพบังคับพร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม โดยออกพระราชบัญญัติใหม่รวม
กฎกระทรวงสิ่งอ านวยความสะดวกหลายๆ ฉบับ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้  (Accessibility for all Act) ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน              
ที่เป็นมาตรฐานกลาง (National standard) ที่ก าหนดถึงรายละเอียดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
ให้หน่วยงานสามารถใช้เป็นคู่มือมาตรฐานกลางประกอบการอ้างอิงในการด าเนินงาน  

 
 

ค าส าคัญ: สิ่งอ านวยความสะดวก, คนพิการ 
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ABSTRACT 

 

      The study of government policy on the facilities for person with disabilities 
is a qualitative work by studying the relevant documents and in-depth interviews. 
The purpose of the study is to study of government policy on the facilities for person 
with disabilities and the problems and obstacles, including measures for management of 
facilities for person with disabilities in order to propose improvement approaches for 
the policy on the facilities for person with disabilities. 

According to the study of the government policy on the facilities for 
person with disabilities, it was found that the cabinet realized the importance of the issue; 
therefore, the cabinet came to the resolution to take actions twice. Policy indicators 
were clearly determined which consisted of (1) area target (government agencies), (2) scope 
of duration, (3) essence of the policy in order to have the relevant organizations take actions 
in the national level such as Committee of Promotion and Improvement of Quality of 
Life of Persons with Disabilities. The regional mechanism would be carried out by Provincial 
Subcommittee of Promotion and Improvement of Quality of Life of Persons with Disabilities 
by promoting the achievement of the significant policies such as laws, resolution of 
the cabinet and participation from the person with disabilities who were stakeholders,  
 
 



(4) 

 

tax reduction, good location for the person with disabilities competition, Corporate 
Social Responsibility (CSR), along with support from public, civic and private sectors 
to participate in providing facilities to the person with disabilities in order to meet  
the objectives of the national public policy. 

The problems and obstacles concerning the policy was the attitudes of 
the people in the society such as lack of awareness, especially those organization 
administrators who played a key role in providing facilities in their organization. In addition, 
there were other factors concerned such as unenforceability of laws, lack of budget, 
lack of knowledge and understanding, failure to provide proper facilities, weak 
follow-up system, and lack of coordination from the person with disabilities in certain 
areas. 

According to the study, the researcher would like to give suggestions on  
the study of government policy on the facilities for person with disabilities as follow:  

(1) In terms of policy, the connection or integration of facilities provision  
should be accessibility for all, whether the elder, children and the pregnant in order to 
expand the foundation and make the mass aware of the government strategies in 
the next 20 years.       
                (2) The government should focus on providing budgets such as proposing 
the budget code by considering the phase of operation to be within 5-10 years.  
                (3) The laws concerning the facilities for person with disabilities should be 
amended to be enforced, and the penalty for those who do not comply  should be 
implemented by passing a new act and incorporating ministerial regulations concerning 
the facilities in order to create accessibility for all, whether the elder, children and 
the pregnant. In addition, the operational manuals of national standard should be 
made to specify details of facilities so that certain organizations can use them as              
the standard for the reference in the operation. 

. 

Keywords: Facilities, Person With Disabilities 
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  บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐาน  

ของรัฐ มาตรา 54 ได้ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอ านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  มาตรา 20 
ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่ งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ และจากการที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับข้างต้นก าหนดให้
คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ด ารงชีวิต และส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม จึงท าให้มีหลักประกันว่าคนพิการจะ
ได้รับสิทธิและสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งกลุ่มคนพิการถือว่าเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่
ควรจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีวิตประจ าวันมาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่สุด  เพราะนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพิการแล้วยัง
เป็นการกระตุ้นให้ภาคสังคมมีเจตคติท่ีดีต่อคนพิการและความพิการ เกิดการตระหนักรู้ถึงสิทธิ โอกาส 
และศักยภาพเปิดโอกาสให้คนพิการอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างเป็นสุขร่วมกัน ในฐานะที่เป็น
พลเมืองส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีคุณค่าสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

คนพิการมีอัตราเพ่ิมขึ้นในสังคม มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิ มีความพิการตั้งแต่
ก าเนิดเนื่องจากสภาวะผิดปกติหรือได้รับการกระทบกระเทือนจากหลายสาเหตุระหว่างการตั้งครรภ์ 
ความพิการภายหลังจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยจากโรค และรวมถึงจากการที่คนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น
อันอาจเนื่องมาจากความล้ าหน้าด้านวิทยาการทางการแพทย์ หรือปัจจัยด้านอ่ืนๆ ซึ่งก็ล้วนแต่ เป็น
การเพ่ิมความเสี่ยงในส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือความเสี่ยงโอกาสที่จะพิการมากยิ่งขึ้นซึ่ง
จากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 พบว่า ประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวน
มากถึง 10 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด1โดยจากรายงานข้อมูลสถานการณ์ 

                                           
1มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล, สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557,พิมพ์ครั้งที่ 1,(กรุงเทพฯ:บริษัทอมรินทร์ 
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน),2558),6. 
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ด้านคนพิการของประเทศไทยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พบว่ามีจ านวนคนพิการกว่า 1.5 ล้านคน จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้าน
คนพิการของประเทศไทยจะเห็นว่า จ านวนคนพิการในประเทศที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัว                   
คนพิการมีจ านวนถึง 1,568,847 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของประชากรทั้งประเทศ โดยสามารถ
จ าแนกตามประเภท และสาเหตุความพิการ ได้ดังนี้2 
 (1) ทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว จ านวน 752,910 คน (ร้อยละ 48.07) 
 (2) ทางการได้ยิน/สื่อความหมายจ านวน 278,550 คน (ร้อยละ 17.78) 
 (3) ทางการเห็น จ านวน 168,422 คน (ร้อยละ 10.75) 
 (4) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จ านวน 112,456 คน (ร้อยละ 7.18) 
 (5) ทางสติปัญญา จ านวน 113,021 คน (ร้อยละ 7.22) 
 (6) ออทิสติก จ านวน 7,985 คน (ร้อยละ 0.51) 
 (7) ทางการเรียนรู้จ านวน 6,687 คน (ร้อยละ 0.43) 

 โดยมีคนพิการซ  าซ้อน (พิการมากกว่าหนึ่งประเภท  จ านวน 108,862 คน (ร้อยละ 6.95) 
และไม่ระบุประเภทความพิการ 17,047 คน (ร้อยละ 1.11) 
 ทั งนี  เมื่อจ าแนกตามสาเหตุความพิการพบว่า ความพิการมีสาเหตุ ดังนี  
 - ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่างๆ ในภายหลัง (ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ 
/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื อ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ 29.62 
 - ความพิการแต่ก าเนิด ร้อยละ 20.30 
 - อุบัติเหตุ ร้อยละ 14.35 
 - กรรมพันธุ์ ร้อยละ 0.50 
 - มากว่า 1 สาเหตุ ร้อยละ 3.32 
 - ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 31.91 

  จากการวิเคราะห์สถานการณ์คนพิการพบว่า คนพิการส่วนใหญ่ร้อยละ 70 อยู่ในชนบท
ห่างไกล มีความยากจน มีความยากล าบากในการเดินทางไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร ท าให้ไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิ มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะท าให้เกิดข้อจ ากัด
ในการท ากิจกรรมจึงเป็นผลท าให้การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกมีความส าคัญส าหรับกลุ่มคนดังกล่าว

                                           
2“รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการของประเทศไทยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ”, http://dep.go.th/sites/default/files/files/news/REPORT_PWDS_Mar2559.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559). 
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ในฐานะที่เป็นประชากรส่วนหนึ่งของประเทศให้ทัดเทียมกับประชาชนทั่วไป หากคนพิการได้รับโอกาส
ให้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านที่
เหมาะสมให้ดูแลตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม ทรัพยากรบุคคลกลุ่มนี้ก็จะ
เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดการด ารงชี วิตอิสระของคนพิการ 
(Independent Living : IL) คือ การที่คนสามารถก าหนดแนวทางการด ารงชีวิตของตนเองได้อย่าง
สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความพิการว่าจะรุนแรงมากน้อยเพียงไร ทั้งนี้อาศัย
บริการและความช่วยเหลือเท่าที่จ าเป็นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บุคคลได้เข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการของรัฐด้านต่างๆที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

  เนื่องจากมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะจากรัฐยังไม่เพียงพอ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิคนพิการ 
มีอ านาจในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์ได้จาก อาคาร สถานที่ และบริการต่างๆรวมทั้งมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปสอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญา ว่ าด้วยสิทธิของ
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีขอให้หน่วยงาน
ราชการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งมีมติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 
เห็นชอบให้หน่วยงานราชการด าเนินการส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงได้ ดังนี้ 
 (1) โรงพยาบาล จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2548 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนด 
ให้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราอ านวยความสะดวก
ภายในอาคารส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 
 (2) หน่วยงานราชการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต               
ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนต าบล/
ส านักงานเทศบาลนคร/ เมือง /ต าบล และเมืองพัทยา) สถานบันการศึกษา และสถานีต ารวจ จัดท า
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานที่ส่วนราชการควรด าเนินการ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึง ได้แก่ 
ทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ภายในปี 2554 ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า 
ที่จอดรถป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ทั้งนี้ให้มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการส ารวจ
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และจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ จ านวน 12,218 แห่ง ร้อยละ 28.40 เท่านั้น3 
จากหน่วยงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 
43,024 แห่ง 
 จากนั้นได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบสนับสนุน
การผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 (1) ให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณส าหรับการปรับปรุง หรือจัดท าสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของหน่วยงานราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า   
ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสารแห่งละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และให้
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2558 เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานทุกรอบ 6 เดือน โดยให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
 (2) ให้ทุกหน่วยงานก าหนดเป้าหมายการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ              
คนพิการจนถึงปี 2558 พร้อมทั้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) 
 (3) ให้ทุกหน่วยรายงานผลการด าเนินการทุกรอบ 6 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลจ าเป็น
กรณีไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ ซึ่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ิ(พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะเป็น
ผู้รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  และมีการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต            
คนพิการแห่งชาติ (พก.) อยู่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม .)           
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก (Focal Point) ในการประสานสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงาน 

                                           
3จินตนา จันทร์บ ารุง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการน านโยบายการปรับสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ” (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับต าบลและจังหวัด, โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ,               
11 กุมภาพันธ์ 2557). 
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ตามนโยบายผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงได้ในการเสนอ
นโยบายแผนหลักและโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการเพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการรวมทั้ง                
ให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติกลไกส าคัญตามกฎหมาย คือ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ (กพช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน น าเสนอนโยบายดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  
และมีผลผูกพันให้หน่วยงานปฏิบัติ ทั้งนี้จากการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการรายงานผลการด าเนินการ
ขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
พบว่า หน่วยงานเป้าหมายได้รายงานผลให้ทราบ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เพียงร้อยละ 28.40 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการยังไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า นโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ มีปัญหา อุปสรรคหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพ่ือให้มีการผลักดัน             
ให้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 
 
1.2 ค าถามวิจัย 

 
1.2.1 นโยบายการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

อย่างไร 
1.2.2 ท าอย่างไรจึงจะมีการผลักดันให้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

อย่างเป็นรูปธรรม 
 

1.3  วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  
1.3.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค มาตรการและกลไกสนับสนุนการจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพิการ 
1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงนโยบายการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

คนพิการ 
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1.4  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 : กรอบแนวคิดในการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 

 

1. ความเหมาะสมของนโยบาย 
   - การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
   - ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
   - การมีตัวชี้วัดนโยบายที่ชัดเจน 
2. การมีมาตรการต่างๆ สนับสนุน 
   - มาตรการบังคับทางกฎหมาย 
   - มาตรการจูงใจ 
   - มาตรการสมัครใจ 
3. กลไกสนับสนุน 
   - บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 
      คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) 
  - บทบาทคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา   
      คุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด 
  - มติคณะรัฐมนตรี / พระราชบัญญัติส่งเสริมและ      
     พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และ      
     ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือสนับสนุน 
    มาตรการผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก  
    ให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ 
    ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน 
4. การสนับสนุนของภาคส่วนต่าง 
   - ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการหลักที่เก่ียวข้อง 
   - ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

การบรรลุผลของ
นโยบายการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวก                           
ส าหรับคนพิการ 

ผลกระทบ 
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จากแผนภาพข้างต้นผู้วิจัยจะท าการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการโดยจะศึกษาด้านเนื้อหาสาระของนโยบายหรือโครงการ (Policy content)
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ ได้แก่ การมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนความเหมาะสมของนโยบายตลอดจนการมี
มาตรการต่างๆ สนับสนุนได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.)  รวมทั้งความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร 

เพ่ือหาค าตอบว่า นโยบายการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการมีปัญหา  
อุปสรรคหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมาตรการและกลไกสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อให้
มีการผลักดันให้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

1.5 วิธีการศึกษา 
 

1.5.1 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 

       ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 1.5.1.1 ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เพ่ือให้ทราบ            
ถึงอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยศึกษา 
จากเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

(2) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
(3) รายงานผลการด าเนินงานมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552

และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
(4) เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

1.5.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
แบบมีแนวค าถามสัมภาษณ์เป็นเค้าโครงของหัวข้อการสนทนาไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย 
และความคาดหวังของการด าเนินนโยบายการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการรวมถึง 
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ มาตรการ กลไกสนับสนุน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัด              
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการโดยแบ่งหน่วยวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  



8 
 

 

(1) ภาครัฐ ได้แก่หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายการจัด          
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการประกอบด้วย 

    - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ านวน 1 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

    - กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 คน  ได้แก่ ผู้แทนสถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ 

    - กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 คน ได้แก่ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 1 คน และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 คน  

    - กระทรวงคมนาคม จ านวน 1 คน ได้แก่ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน                
การขนส่งและจราจร (สนข.) 

(2) ภาคประชาสังคม จ านวน 3 คน ได้แก่ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
ผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และผู้แทนการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

(3) ภาคประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ตัวแทนคนพิการ จ านวน 4 คน 
ประกอบด้วย ประเภทความทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว จ านวน 2 คน และประเภทความพิการ

ทางการเห็นจ านวน 2 คน 

  การศึกษานี้เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดประสงค์/

เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

ตามหลักการของเหตุผลโดยมีความสอดคล้องกับปัญหาที่ศึกษา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 

1.6 ขอบเขตในการศึกษา 

 
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
        ในการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

นั้นจะมุ่งศึกษาด้านเนื้อหาสาระของนโยบาย ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการโดยศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการทั้งนี้ การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
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1.6.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และเวลา 
        ในการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

จะศึกษาด้านเนื้อหาสาระของนโยบายโดยพิจารณาจากการมีวัตถุประสงค์ ตลอดจนการมีมาตรการต่างๆ
สนับสนุน และศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการตั้งแต่  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
เป็นต้นมา 

1.6.3 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 
        กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) คือ 

  (1) ภาครัฐ ได้แก่หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายการจัดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับคนพิการประกอบด้วย  

      - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 1 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

     - กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 คน ได้แก่  ผู้ แทนสถาบันสิรินธร                   
เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์  

     - กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 คน ได้แก่ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 1 คน และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 คน  

     - กระทรวงคมนาคม จ านวน 1 คน ได้แก่ ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน              
การขนส่งและจราจร (สนข.) 

  (2) ภาคประชาสังคม จ านวน 1 คน ได้แก่ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 
  (3) ภาคเอกชน จ านวน 2 คน ได้แก่ ผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

และผู้แทนการท่าอากาศยานดอนเมืองบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
  (4) ภาคประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ตัวแทนคนพิการ จ านวน 4 คน 

ประกอบด้วย ประเภทความทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว จ านวน 2 คน และประเภทความพิการ
ทางการเห็น จ านวน 2 คน 
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1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.7.1 ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และมาตรการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ 

1.7.2 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน ามาเป็นแนวทางเพ่ือเสนอแนะการจัด           
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.8 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
1.8.1 คนพิการ หมายถึง คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
1.8.2 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกขั นพื นฐานตามมติ

คณะรัฐมนตรีก าหนด 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล
ข่าวสาร 

1.9 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่ต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีมีจ านวนมากจึงท าให้ไม่สามารถ 

ศึกษาได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานประกอบกับข้อจ ากัดด้านระยะเวลา ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการได้แก่ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม 

และข้อมูลเชิงประจักษ์ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อจ ากัดด้านการสื่อสารกับคนพิการบางประเภท
จึงท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถศึกษาครบทุกประเภทความพิการได้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการผู้ศึกษาได้รวบรวม

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้   
2.1 แนวคิดเรื่องนโยบายสาธารณะ 
2.2 นโยบายที่เกี่ยวกับคนพิการ 

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
(2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
(3) กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ

และคนชรา พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย 
(4) กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 

หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(5) กฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ 
บริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้                
พ.ศ. 2556 กระทรวงคมนาคม 

(6) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอ านวย  
ความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้พร้อมรับประชาคมอาเซียน  
 

2.1 แนวคิดเรื่องนโยบายสาธารณะ 

2.1.1 แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ 
        นักวิชาการได้ให้ค านิยามค าว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 

ไว้หลากหลายแต่มีความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของนักวิ ชาการนั้นๆ 
ว่าต้องการเน้นเรื่องใด ซึ่งอาจกล่าวสรุปได้ว่าขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาว่า 
“องค์การที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่ส าคัญ           
ทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่แค่ไหน เพียงใด” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง               
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การน านโยบายไปปฏิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ “ความสามารถที่จะผลักดันให้การท างาน 
ของกลไกที่ส าคัญทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้”1 

 2.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
         ศุภชัย ยาวะประภาษ ได้อธิบายถึงปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลว                   

ของการน านโยบายไปปฏิบัติ พอสรุปได้ 8 ประการ ดังนี้2 
   2.1.2.1 ลักษณะของนโยบาย ลักษณะบางประการของนโยบายจะมีส่วนก าหนด

ความส าเร็จและล้มเหลวของนโยบายนั้นๆ ได้แก่ (1) ประเภทของนโยบาย (2) ผลประโยชน์สัมพัทธ์
ของนโยบายนั้นๆ ได้แก่ น้ าหนักของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่นโยบายนั้นจะผลักดันให้เกิดขึ้นมา 

   2.1.2.2 วัตถุประสงค์ของนโยบายการมีตัวชี้วัดที่จะแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของนโยบายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของนโยบายนั้นโดย                       
มีคุณลักษณะดังนี้ (1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ (2) ความสอดคล้องต้องกันของวัตถุประสงค์                
ที่ก าหนดขึ้น (3) ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ 

   2.1.2.3 ความเป็นไปได้ทางการเมือง ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางการเมือง              
ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอาจก่อให้เกิดปัญหาและไม่อาจมองข้ามตัวแปรต่อไปนี้
ส่งผลกระทบถึงความเป็นไปได้ทางการเมืองของนโยบายนั้นๆ 

   2.1.2.4 ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมักส่งผลส าคัญต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบาย เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก 

   2.1.2.5 ความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่ประสบความส าเร็จจะต้องได้รับ
การสนับสนุนทางทรัพยากรทางด้านการเงินและก าลังคนอย่างเต็มที่  จึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้            
(1) ความสนับสนุนทางด้านการเงิน (2) ก าลังและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ จ านวนเจ้าหน้าที่ที่น านโยบาย
ไปปฏิบัติ (3) ปัจจัยทางด้านบริการ ซึ่งได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ท าการ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ดิน
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

                                           
1สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุรัตน์ อนันธนาธร, นโยบายสาธารณะ (public Policy)(กรุงเทพฯ : 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์ เทรด ประเทศไทย, พ.ศ. 2555),247. 
2ศุภชัย ยาวะประภาษ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบาย 

ไปปฏิบัติ, (2550: 101), อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุรัตน์ อนันธนาธร, “นโยบายสาธารณะ 
(public Policy)” (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์ เทรด ประเทศไทย,พ.ศ. 2555),255-261. 
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    2.1.2.6 ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะของหน่วยงาน              
ที่น านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลอย่างมากต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจึงควร                  
ให้ความส าคัญในลักษณะต่อไปนี้ (1) ประเภทของหน่วยงาน (2) โครงสร้างและล าดับขั้นการบังคับบัญชา
(3) ความสามารถของผู้น า  

    2.1.2.7 ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่น านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัต ิ
ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง นโยบายเหล่านี้อาจถูกน าไปปฏิบัติอย่างจริงใจ ไม่บิดพลิ้ว ซึ่งจะตรงข้าม
กับนโยบายที่ขัดกับความรู้สึกพ้ืนฐาน หรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะน าไป
ปฏิบัติอย่างไม่เต็มใจ และอาจบิดเบือนให้เป็นไปในแนวทางที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

    2.1.2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่างๆ ที่น านโยบายไปปฏิบัติลักษณะต่อไปนี้ 
จะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายได้ (1) จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) จ านวน
จุดตัดสินใจ (3) ความสัมพันธ์ดั้งเดิมระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย              
(4) การแทรกแซงของหน่วยงานระดับบน แม้จะมีจุดตัดสินใจไม่มากและสายการบังคับบัญชาน้อย 
นโยบายอาจประสบปัญหาหากถูกแทรกแซงจากหน่วยงานระดับบนมากเกินสมควร 

  
 2.1.3 องค์การและผู้เกี่ยวข้องในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
          การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องสลับซับซ้อน เนื่องมาจากมีองค์การและผู้เกี่ยวข้อง

ในการน านโยบายไปปฏิบัติหลายฝ่าย ซึ่งล้วนมีความคาดหวังผลประโยชน์และเป้าหมายวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกันต้องเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันและปฏิสัมพันธ์กันระดับใดระดับหนึ่งด้วยบทบาทและอิทธิพล
ที่มีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติมากน้อยแตกต่างกัน องค์การและผู้เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ
เหล่านี้ ได้แก่ ฝ่ายการเมือง ระบบราชการ ข้าราชการ และประชาชน/องค์กร ซึ่งได้รับผลจากนโยบาย3 

     2.1.3.1 ฝ่ายการเมือง 
               ได้แก่ รัฐสภาและคณะมนตรี มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณพิจารณา

หน่วยงาน ที่มีสมรรถนะที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง 
สนับสนุนยุตินโยบาย อาจกล่าวได้ว่าถ้าฝ่ายการเมืองให้ความเห็นชอบ ดูแลติดตามการน านโยบาย             
ไปปฏิบัติก็ท าให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบสนใจและให้ความส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
แต่บทบาทของฝ่ายการเมืองในการน านโยบายไปปฏิบัติ จะน้อยกว่าฝ่ายบริหาร/ระบบราชการ 

                                           
3วรเดช จันทรศร, องค์การและผู้เกี่ยวข้องในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ , (2542:           

18-28), อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน, 281-283. 
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     2.1.3.2 ระบบราชการ 
               ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ อาจกล่าวได้ว่า ระบบราชการมีความ 

ส าคัญที่สุดเนื่องจากระบบราชการมีความส าคัญที่สุด เนื่องจากระบบราชการสามารถครอบง าฝ่าย
การเมืองได้เพราะระบบราชการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และป้อนข้อมูลให้แก่ฝ่ายการเมือง มีหน้าที่
ก าหนดแผนงานและโครงการต่างๆ ท าให้ระบบราชการมีอ านาจมากและควบคุมได้ยาก โดยปกติ
ราชการจะเลือกเฉพาะนโยบายที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองเพ่ือน าไปปฏิบัติ ขณะมีการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ หน่วยงานอาจจะไม่ร่วมมือ/ประสานกัน ทั้งๆที่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของ
นโยบาย นอกจากนี้อาจมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งเกี่ยวกับวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย                
ทั้งนี้เนื่องมาจากผลประโยชน์วัตถุประสงค์ และค่านิยมของหน่วยงานแตกต่างกัน 

  2.1.3.3 ข้าราชการ  
               ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงในระบบหน่วยงาน ผู้บริหารโครงการ และ          

ผู้ให้บริการตามโครงการบุคคลเหล่านี้ต่างมีแรงจูงใจ เป้าหมาย และค่านิยมต่างกัน มีผลท าให้พฤติกรรม
ของบุคคลเหล่านี้แตกต่างกัน ในการน านโยบายไปปฏิบัติบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
แตกต่างกันคือ ผู้บริหารระดับสูงต้องให้การสนับสนุนและผูกพันกับนโยบายที่ตนต้องรับผิดชอบส่วน
ผู้บริหารโครงการคือผู้น าของข้าราชการ ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการให้สัมฤทธิผล
ขณะที่ผู้บริการตามโครงการ คือ ข้าราชการระดับปฏิบัติซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการตาม
โครงการมี อิสระ/อ านาจ/วิจารณญาณ (discretion) ในการตัดสินใจที่ผู้บริหารระดับสูงควบคุมไม่ได้                  
เมื่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการไม่ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของข้าราชการ/หน่วยงานของตน อาจท าให้ข้าราชการหลีกเลี่ยง เพิกเฉยหรือตีความวัตถุประสงค์ใหม่            
ในการน านโยบายไปปฏิบัติได้ 

  2.1.3.4 ประชาชน/องค์กร ซึ่งได้รับผลจากนโยบาย 
               ได้แก่ ประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการและได้รับประโยชน์จากนโยบาย

ตลอดจนกลุ่มองค์การภาคเอกชน และองค์การไม่แสวงหาก าไร ซึ่งอาจรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์
หรือกลุ่มอิทธิพล เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากนักการเมืองหรือข้าราชการ โดยการเจรจาต่อรอง และ
ประสานประโยชน์ 
 

 2.1.4 แนวคิดการบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) การบริหารรัฐกิจ
ในศตวรรษที่ 21 

         ที่ผ่านมานักวิชาการด้านบริหารรัฐกิจต่างถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในเรื่อง
รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารปกครอง เพราะโครงสร้างที่เต็มไปด้วยล าดับชั้ นการบังคับบัญชา 
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(hierarchical structure) และการสั่งการควบคุมแบบรวมศูนย์นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการท างาน 
ในสภาวะปัจจุบันและความต้องการของสังคมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไป การก าหนดนโยบายของ
โครงสร้างที่ป่วยแบบนี้เป็นไปในทิศทางจากบนลงล่าง ซึ่งสอดคล้องกับการสั่งการและการควบคุม และ
จากล่างขึ้นบนด้วยการรายงานการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลที่บ่อยครั้งผู้ก าหนดนโยบายไม่ได้ถูก
น าไปใช้ ดังนั้น ในแง่มุมของการบริหารจัดการจึงควรที่จะเปลี่ยนจากแนวดิ่ง (vertical) ไปเป็นแนวนอน 
(Horizontal) รวมถึงการแผ่ขยายออกไปทุกภาคส่วน มีความเป็นเครือข่าย (Network) และสามารถ
ระบุระดับที่แตกต่างได้ (scalable) นอกจากนี้กระแสแนวคิดการเพ่ิมความส าคัญของการส่งเสริมให้
ภาครัฐค านึงประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริง และเปิดพ้ืนที่ให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการต่างๆของภาครัฐ โดยเฉพาะในขั้นตอนของการตรวจสอบสาธารณะ ส่งผลเป็นอย่างยิ่ง
ต่อกระบวนการนโยบายและการส่งมอบนโยบาย ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ โดยเป้าหมายของนโยบายได้มุ่งเน้นอยู่ที่การท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา           
ต่อกลุ่มต่างๆในสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่มีผู้แสดงเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งผลลัพธ์นั้น
สามารถสามารถตอบสนองต่อความหลากหลายของสังคมในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีพลวัต 4 
โดยหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญประการหนึ่งของการบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ คือ การสร้างความทันสมัย 
(Modernization) ให้กับองค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกันเองและภาคส่วนอ่ืนๆ 
จุดเน้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ระบบบริหารงานภาครัฐจะต้องปรับตัวให้สอดรับกับบริบท
สังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบราชการไม่สามารถผูกขาดการตัดสินใจในการท างานแบบระบบปิด
อีกต่อไป ประชาชนในสังคมยุคใหม่เรียกร้องวิถีการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย
และยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Democratic and Good Governance)5 
 
 
 

                                           
4ทวิดา กมลเวช, “นโยบายสาธารณะในบริบทการบริหารปกครอง”ในหนังสือการบริหาร

ปกครองสาธารณะ (Public Governance) การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21,พิมพ์ครั้งที่ 2,(ปทุมธานี: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 36-37. 

5อรทัย ก๊กผล, “การมีส่วนร่วมของประชาชน :ความท้าทายของนักบริหารรัฐกิจในสังคม
ประชาธิปไตย”เรื่องเดียวกัน, 85. 
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2.2 นโยบายที่เกี่ยวกับคนพิการ 

 2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
          สิทธิคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้  

คนพิการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสมอภาคกับคนทั่วไปในสังคมและให้คนพิการได้รับสวัสดิการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนที่เหมาะสมจากรัฐ ได้แก่ ความเสมอกันทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง               
ตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล (มาตรา30) สิทธิ             
ในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 40) สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีรัฐจะต้อง                       
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 49) สิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก                 
สวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐบุคคล
วิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา 54) สิทธิตามแนวนโยบายด้านสังคม 
การสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรม (มาตรา 80) และสิทธิในการมีส่วนร่วมกรณีร่าง
พระราชบัญญัติ มีสาระส าคัญเก่ียวกับคนพิการหรือทุพพลภาพ (มาตรา 152)6 

 ดังนั้น จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะเห็นว่า รัฐได้ให้ความส าคัญกับคนพิการมากขึ้น
ตามมาตราที่กล่าวข้างต้น โดยให้สิทธิและความคุ้มครองแก่คนพิการมากกว่ารัฐธรรมนูญในทุกฉบับ            
ที่ผ่านมา 

2.2.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ           
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25567 

  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
        “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน

หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว      
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับ                 
มีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด 

                                           
6“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550”, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที ่47 ก               

(24 สิงหาคม 2550), http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-10-2554-
a0003.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559). 

7ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556,(กรุงเทพฯ: ร้านดีสุวรรณ
ซัพพลายเซอร์วิส, 2556), 2-15. 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-10-2554-a0003.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-10-2554-a0003.pdf
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เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 
ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ประกาศก าหนด 

  “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีข้ึน หรือด ารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดย
อาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือให้
คนพิการได้มีโอกาสท างานหรือด ารงชีวิต ในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 

  “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ                
การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์ และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่ากระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื ่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 “องค์การคนพิการแต่ละประเภท” หมายความว่าองค์กรสมาชิกระดับชาติ             
ตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับส านักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 “กองทุน” หมายความว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่าคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห่งชาติ 
  มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัด กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้แทน
องค์การคนพิการแต่ละประเภทจ านวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค านึงถึงจ านวนสมาชิกของ
องค์การคนพิการนั้น และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการให้เลขาธิการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

 โดยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐโดยได้ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมี
ฐานะเป็นกรมและก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบให้ค าแนะน าและช่วยเหลือคนพิการให้
ได้รับสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกเพ่ิมขึ้นรวมทั้งก าหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือ
องค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น
ตลอดจนก าหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริการ 

 2.2.3 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ               
ทุพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย 

    กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8 (1) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล              
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ก าหนดให้อาคารบางประเภทต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคม
ได้ประกอบกับ มาตรา 55 และ มาตรา 80 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติว่า
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะความช่วยเหลืออ่ืนและการสงเคราะห์
จากรัฐ ซึ่งในกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 มีการก าหนดประเภทและลักษณะอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามที่ก าหนดในข้อที่ 3 ของกฎกระทรวงฯ ในบริเวณท่ีเปิด
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป (1) โรงพยาบาลสถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคาร  
ที่ท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสถานศึกษาหอสมุดและ
พิพิธภัณฑสถานของรัฐสถานีขนส่งมวลชนเช่นท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถท่าเทียบเรือที่มีพ้ืนที่
ส่วนใดของอาคารทีเ่ปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 300 ตารางเมตร และ (2) ส านักงาน โรงมหรสพ 
โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่มีพ้ืนที่ส่วนใดของอาคาร
ที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2 ,000 ตารางเมตร โดยมีการก าหนดรายละเอียดสิ่งอ านวย          
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ความสะดวกไว้ 9 หมวดคือ (1) ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก (2) ทางลาดและลิฟต์ (3) บันได                   
(4) ที่จอดรถทางเข้าอาคาร (5) ทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร (6) ประตู (7) ห้องส้วม 
(8) พ้ืนผิวต่างสัมผัส (9) โรงมหรสพหอประชุมและโรงแรม 

 2.2.4 กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่  หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและ                        
ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

           จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 37           
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพ่ือก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะบริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะ
อ่ืน ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จึงท าให้เกิดกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการ
จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ  ในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือให้
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 เพ่ือให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง 
หรือผู้ให้บริการสาธารณะอ่ืน ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษี
เป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด8 

   ข้อ 5 อาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใด
ให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้ (1) ที่นั่งส าหรับคนพิการหรือพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ (2) ทางลาด  (3) พ้ืนผิว
ต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการเห็น (4) บันไดเลื่อนส าหรับคนพิการ (5) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อน
ในแนวราบ (6) ราวกันตกหรือผนังกันตก (7) ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ (8) สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์
ส าหรับคนพิการ (9) โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพิการ (10) จุดบริการน้ าดื่มส าหรับคนพิการ             
(11) ตู้บริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ (12) ประตูส าหรับคนพิการ (13) ห้องน้ าส าหรับคนพิการ  
(14) ลิฟต์ส าหรับคนพิการ (15) ที่จอดรถส าหรับคนพิการ (16) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสง              
ขอความช่วยเหลือส าหรับคนพิการ (17) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
(18) ทางสัญจรส าหรับคนพิการ (19) ตู้ไปรษณีย์ส าหรับคนพิการ (20) พ้ืนที่ส าหรับหนีภัยของคนพิการ 

                                           
8ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, คู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอ านวย

ความสะดวกหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ 2556,(กรุงเทพฯ: ร้านดีสุวรรณ
ซัพพลายเซอร์วิส, พ.ศ. 2556), 4. 
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(21) การประกาศเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือสัญญาณไฟเตือนภัย
ส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (22) การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับ             
คนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมายส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย (23) เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการ             
แต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งคนเพ่ือให้บริการคนพิการ 

 ในกฎกระทรวงฯมีการก าหนดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการส าหรับคนพิการ                 
ทั้งสิ้น 23 รายการ โดยสามารถใช้กับโครงการทั้ง 23 รายการและสามารถใช้รวมกับกฎกระทรวงก าหนด 
สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงมหาดไทย 8 รายการ ดังนั้น มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการส าหรับคนพิการที่ต้อง
ออกแบบหรือปรับปรุงตามกฎกระทรวงฯนี้เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 15 รายการได้แก่ (1) ที่นั่งส าหรับคนพิการ
หรอืพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ (2) บันไดเลื่อนส าหรับคนพิการ (3) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อน
ในแนวราบ (4) ราวกันตกหรือผนังกันตก (5) ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ (6) สถานที่ติดต่อหรือ
ประชาสัมพันธ์ส าหรับคนพิการ (7) โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพิการ (8) จุดบริการน้ าดื่มส าหรับ
คนพิการ (9) ตู้บริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ (10) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือ
ส าหรับคนพิการ (11) ตู้ไปรษณีย์ส าหรับคนพิการ (12) พ้ืนที่ส าหรับหนีภัยของคนพิการ (13) การประกาศ
เตือนภัยส าหรับคนพิการทางการเห็น (14) การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับคนพิการทางการเห็น 
(15) เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท
อย่างน้อยหนึ่งคนเพ่ือให้บริการคนพิการ 

  2.2.5 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือบริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง                   
และใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 กระทรวงคมนาคม 

          อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 37 วรรคหนึ่งและมาตรา 4 5แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ 

   ในกฎกระทรวงฯ มีการก าหนดอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการ                 
ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง ทั้งสิ้น 3 หมวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   (1) หมวดทั่วไป ก าหนดให้ อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดให้มีในอาคาร
สถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งตามกฎกระทรวงนี้ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการ
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ใช้งานเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท และการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการใน
อาคารหรือสถานที่เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   (2) หมวดยานพาหนะได้แบ่งยานพาหนะออกเป็น 6 ประเภทโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
        ประเภทที่ 1 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจ าทาง

และไม่ประจ าทางตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
 ประเภทที ่2 รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์
 ประเภทที่ 3 รถไฟตามกฎหมายว่าด้วยการจัดวางการรถไฟและทางหลวง 
 ประเภทที่ 4 รถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 ประเภทที่ 5 เรือโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
 ประเภทที่ 6 อากาศยานขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
 รายละเอียดการจัดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือให้คนพิการ

สามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ส าหรับยานพาหนะตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือการจัด            
ให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งเพ่ือให้                 
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 กระทรวงคมนาคมที่พาหนะทั้ง 6 ประเภท     
ต้องจัดให้มีส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีรายละเอียดทั้งสิ้น 20 รายการโดยมีเพียงหนึ่งรายการ               
ที่พาหนะทั้ง 6 ประเภท ต้องจัดให้มีได้แก่คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาส าหรับเจ้าหน้าที่
ประจ าพาหนะเพ่ือใช้สื่อสารกับคนพิการส าหรับการจัดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการอ่ืนๆ
นั้นจะจ าแนกตามประเภทของยานพาหนะ 

   (3) หมวดบริการขนส่งได้แบ่งบริการขนส่งออกเป็น 6 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  ประเภทที ่1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
  ประเภทที่ 2 ทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทและทาง

หลวงสัมปทาน 
  ประเภทที่ 3 อาคารหรือสถานที่ในเขตทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินทาง

หลวงชนบททางหลวงสัมปทานและทางพิเศษ 
  ประเภทที ่4 สถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้า 
  ประเภทที ่5 ท่าเทียบเรือ 
  ประเภทที ่6 ท่าอากาศยาน 
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 รายละเอียดการจัดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ส าหรับบริการขนส่งตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์           
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งเพ่ือให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 กระทรวงคมนาคมที่บริการขนส่งทั้ง 6 ประเภท ต้องจัดให้มีส าหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุมีรายละเอียดทั้งสิ้น 24 รายการโดยมีเพียงสามรายการที่บริการขนส่งทั้ง 6 ประเภท 
ต้องจัดให้มีได้แก่ทางลาดพ้ืนผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการเห็นและโทรศัพท์สาธารณะส าหรับ
คนพิการ 

 2.2.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน 

         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  ท าขึ้นระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กับส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง 
พลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นชอบและตระหนักร่วมกันในการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ถือเป็นภารกิจส าคัญที่
ส่วนราชการตามข้อตกลงนี้ ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวโดยการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือบริการ ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืนและ
คุ้มครองสิทธิให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
พร้อมรับประชาคมอาเซียน สรุปได้ว่า การจัดให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 21 หน่วยงาน 
(19 กระทรวง 2 หน่วยงาน) นั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความส าคัญ
และตระหนักในเรื่องของการให้ความส าคัญกับคนพิการโดยมองว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม           
จึงได้มีการที่จะขับเคลื่อนงานการผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นจริงในสังคมเพ่ือที่จะให้คนพิการสามารถที่จะเข้าไป            
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างได้อย่างเต็มที่และเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลปกติทั่วไป 
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 2.2.7 ความหมายของคนพิการ9 
  Hammermanและ Maikowski ได้สรุปความหมายของ “ความพิการ”               

ว่าหมายถึง ความเสียเปรียบ (Handicap),ความพิการ (Disability),และความบกพร่อง (Impairment) 
สามารถอธิบายได้ว่า บุคคลหนึ่งอาจมีความบกพร่อง โดยไม่พิการและพิการโดยไม่เกิดการเสียเปรียบ
ก็ได้หากได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพสิ่งเหล่านี้สามารถ
เยียวยาความบกพร่องที่มีอยู่ได้ และจะไม่ส่งผลให้บุคคลนั้น เกิดความเสียเปรียบในการด ารงชีวิต เช่น 
คนตาบอดท างานใช้สายตาไม่ได้ แต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเสียงประกอบได้ สามารถเล่นดนตรี 
เป็นนักกีฬาได้ เป็นต้น  

  องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความหมายความพิการว่าคนพิการหมายถึง 
เป็นความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เกิดจากความช ารุด หรือความสามารถบกพร่อง                
เป็นผลท าให้บุคคลนั้นไม่อาจแสดงบทบาท หรือกระท าอะไรให้เหมาะสมสอดคล้องตามวัย สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้  

  ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พ.ศ. 2541 ให้ความหมายคนพิการหรือทุพพลภาพ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสมควรที่จะได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ด้วยความเสมอภาคได้รับข้อมูลข่าวสารสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับความพิการ และได้รับการ
ยอมรับในศกัดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 

  องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ค าจ ากัดความจากมุมมองด้านฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพและการจ้างงานคนพิการ ว่าคนพิการ คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีโอกาส            
ด้านความมั่นคงในชีวิต สถานภาพการจ้างงาน หรือความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสมถูกจ ากัด
หรือลดอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลจากความบกพร่องร่างกายหรือจิตใจ 

  ส าหรับประเทศไทย ได้ให้ความหมายของคนพิการว่า คนพิการ หมายถึง บุคคล
ซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้  
หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้อง

                                           
9ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ,รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

โครงการการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, 9. 
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ได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ประกาศ 

 จากการศึกษาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า “คนพิการ” หมายถึง ความเสียเปรียบ ความพิการ และ
ความบกพร่อง ซึ่งมีผลท าให้บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเนื่องมาจากมี
ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา 
การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ไม่ว่าจะมาจากก าเนิดหรือไม่ก็ตาม และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษ
จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน                  
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 
 

 2.2.8 ประเภทของความพิการ  
                โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่มักจะรู้จักหรือเข้าใจ “คนพิการ” เฉพาะคนพิการ                    

โดยประจักษ์ หรือที่พบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น แขนขาด ขาขาด หูหนวก ตาบอด เป็นต้น แต่แท้ที่จริงแล้ว
คนพิการมีหลายประเภท ซึ่งตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 
ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดประเภทของความพิการ
ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 10 

 (1) ความพิการทางการเห็น  
 (2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  
 (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  
 (4) ความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม  
 (5) ความพิการสติปัญญา  
 (6) ความพิการทางการเรียนรู้  
 (7) ความพิการทางออทิสติก 
 
 

                                           
10กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ, พระราชบัญญัติส่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ฉบับอ้างอิง พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ดีสุวรรณซัพพลาย
เซอร์วิส, 2556), 3-4.   
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 2.2.8.1 ความพิการทางการเห็น ได้แก่  
 (1) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม                   

ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า            
3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง 
หรือมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา 

        (2) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิต ประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง           
ในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับ
ตั้งแต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่ วน 18 (6/18) 
หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา 

  2.2.8.2 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่  
        (1) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม                 

ในชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่           
ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดัง
ของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป 

        (2) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม                         
ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์
1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า 
90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล 

        (3) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัด             
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผล               
มาจากการมีความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น 

  2.2.8.3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่  
        (1) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ                   
มีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา                  
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อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขา ขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบ 
ต่อการท างานมือ เท้า แขน ขา 

        (2) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็น                
ได้อย่างชัดเจน 

  2.2.8.4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ           
มีความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจ หรือสมอง ในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด 

  2.2.8.5 ความพิการทางสติปัญญาได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิต ประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
พัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ
18 ปี 

  2.2.8.6 ความพิการทางการเรียนรู้ ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ท าให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่านการเขียน การคิด 
ค านวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พ้ืนฐานอ่ืน ในระดับความสามารถที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วง
อายุและระดับสติปัญญา 

  2.2.8.7ความพิการทางออทิสติก ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิต ประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่อง
ทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ  2 ปีครั้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัย              
กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืนๆ 
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2.3 แนวคิดการออกแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Universal Design)11 
  แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการออกแบบเพ่ือคนพิการ            

ซึ่งเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อ เซลวิล โกลด์สมิธ (Selwyn Goldsmith) ผู้เขียนหนังสือ Designing for Disabled
ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบเพ่ือให้คนพิการสามารถเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ ได้ โดยผลงานที่ได้รับการยกย่องของเซลวิล คือ ทางลาดบนถนน ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐาน
ให้กับสิ่งปลูกสร้างไปทั่วโลก 

 แนวคิดการออกแบบดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากจ านวน
ของคนพิการมีมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 สิ่งของเครื่องใช้และสาธารณูปโภคต่างๆ            
ที่มีอยู่ได้กลายเป็นอุปสรรคส าหรับคนพิการ  ดังนั้น ใน พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) สมาคมมาตรฐานแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายคนพิการ (The American Disabilities Act) ขึ้นเพ่ือก าจัดอุปสรรค 
ต่อผู้พิการ โดยรับรองสิทธิของผู้พิการให้ทัดเทียมกับคนทั่วไป แต่กฎหมายนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมสินค้า
หรือบริการทุกประเภท ดังนั้น โรนัลด์แอลเมซ (Ronald L. Mace) สถาปนิกชาวอเมริกัน จึงได้เสนอ
แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนหรือ Universal Design โดยอธิบายถึงแนวคิดที่จะสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและใช้งานได้จริงส าหรับทุกคน เพ่ือให้ทุกคนสามารถใช้สินค้าและบริการได้เท่าเทียมกันหมด 

 ต่อมาแนวความคิดนี ้ได ้กลายมาเป็นแนวทางสากลที ่องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations : UN) ได้พยายามเผยแพร่ไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญ           
ที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีความเสมอภาค โดยประเทศที่น าแนวความคิดมาประยุกต์ใช้จนประสบ
ความส าเร็จส่วนใหญ่มักเป็นประเทศที่มีคนพิการและผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก เช่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียที่สามารถน าแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนมาปรับ                 
ใช้ได้เป็นผลส าเร็จ คือ ประเทศญี่ปุ่น  

 2.3.1 แนวคิดในการออกแบบท่ีเป็นสากล (Universal Design Concept)   

  การออกแบบที่เป็นสากลเป็นการออกแบบสภาวะสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ หรือ
สิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล สะดวก 
ปลอดภัย และเสมอภาคในการใช้งานของทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินชีวิตหรือการปฏิบัติกิจวัตร

                                           
11ส านักการโยธากรุงเทพมหานคร, สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือทุกคนในสังคม, พ.ศ. 2556, 

พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ,2556),13,(ม.ป.ท.). 
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ประจ าวันมีความสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย โดยมีหลักในการออกแบบ                 
7 หลักการ ในการออกแบบให้มีประสิทธิภาพดังนี้12 

 หลักการที่ 1 ความเท่าเทียมกันในการใช้สอยของผู้ใช้ที่ต่างวัยและต่างความสามารถ 
(Equitable Use) การออกแบบสามารถสร้างความเท่าเทียมกันในการใช้สอยของผู้ใช้ที่ต่างวัยและ
ต่างความสามารถ โดยค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ 

 หลักการที่ 2 ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ (Flexibility in Use) การออกแบบสามารถรองรับ
การใช้สอยจากผู้ใช้ที่หลากหลาย มีหลายทางเลือกที่สามารถใช้งานได้ สะดวกทั้งการใช้งานมือขวา
หรือมือซ้าย อ านวยความสะดวกที่ผู้ใช้ปรับการใช้งานเมื่อต้องการความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น 
สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ได้ 

 หลักการที่ 3 ใช้ง่ายด้วยตัวเอง (Simple and Intuitive) การออกแบบควรง่ายต่อการ
เข้าใจ โดยไม่ค านึงถึงประสบการณ์ ความรู้ ภาษาหรือระดับความช านาญของผู้ใช้ การออกแบบต้อง
เรียบง่าย ผู้ใช้งานต้องใช้งานได้โดยง่าย จากสามัญส านึก และมีข้อแนะน าการใช้งานที่ส าคัญโดยไม่ค านึง 
ถึงการรู้ หรือไมรู้หนังสือหรือความหลลากหลายทางภาษา 

 หลักการที่ 4 การสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ (Perceptible Information) งานออกแบบ                       
สามารถสื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นกับผู้ใช้งานได้ ปราศจากข้อจ ากัดผู้มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส  
งานออกแบบควรมีป้ายบอกเป็นสัญลักษณ์การใช้พ้ืนผิวต่างสัมผัสหรือสีสันที่ตัดกันกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ และการแนะน าการใช้งานหลากหลายสื่อ (เช่น มีทั้ง สัญลักษณ์ อักษรเบรลล์ สัญลักษณ์
เสียง ประกอบกัน) 

 หลักการที่ 5 การออกแบบที่ป้องกันความผิดพลาด (Tolerance for Error) การออกแบบ 
ควรลดอันตรายอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจโดยมีการออกแบบการเตือนอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นไว้ เช่น มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสแบบเตือนอันตราย (Warning Block) ไว้ก่อนการออกแบบที่เตรียม
อุปกรณ์เพ่ือให้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยไว้ (เช่น ราวจับในที่ต่างๆ) และการออกแบบที่ป้องกันการเข้าถึง
ในส่วนที่เป็นอันตราย 

 หลักการที่ 6 เบาแรง (Low Physical Effort) การออกแบบที่มีความสะดวกต่อการ 
ใช้งานง่ายต่อท่าทางปกติ และสามารถใช้ก าลังตามปกติ ไม่ต้องออกแรงมากหรือต้องพยายามใช้งาน
หลายครั้ง 

                                           
12ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , ตัวอย่างที่ดีการปรับ

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์),
3-4, (ม.ป.ป.). 
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 หลักการที่ 7 มีขนาด - ที่ว่างเพ่ือการเข้าถึงและใช้ได้ (Size and space Approach 
and Use) สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทั้งการเอ้ือมการจับต้อง โดยปราศจากเงื่อนไขของข้อจ ากัด
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สามารถมองเห็นชัดเจน ไม่ว่าจะมองขณะยืนหรือนั่งในรถล้อเลื่อน  
จัดเตรียมพ้ืนที่ใช้งานที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้สอยโดยค านึงถึงบุคคลทั่วไปและบุคคลที่ต้อง             
มีผู้ดูแลหรือมีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ (เช่น รถเข็นคนพิการ ไม้เท้าขาวฯลฯ) 

 

2.4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

สามารถจ าแนกประเภทงานวิจัยได้ 2 กลุ่มได้แก่ 
 2..4.1 กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในสถานศึกษา                    
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา

พบว่าช่อเพชร พานระทึก13 ศึกษาเรื่อง แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราพ.ศ. 2548 กรณีศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการศึกษาพบว่า อาคารกรณีศึกษามีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
แปรผกผันกับอายุของอาคารซึ่งมีกฎหมายแต่ยุคสมัยเป็นตัวแปรส าคัญจากการสัมภาษณ์พบว่า  ควร
ปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาให้เป็นไปตามรูปแบบเพ่ือใช้ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานจริง โดยค านึงถึง 
(1) บริเวณ (2) การเข้าถึงอาคารเพ่ือน าไปสู่การใช้บริการภายในต้องมี ทางลาด บันได หรือลิฟท์  นั้น
แล้วแต่กรณี  (3) ภายในอาคารจ าเป็นต้องมีห้องน้ า – ห้องส้วม ไว้บริการจ านวนหนึ่ง และบางพ้ืนที่มี
ข้อจ ากัดที่ผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีล้อไม่สามารถใช้ก็สามารถยอมรับได้ นอกจากนี้ผู้พิการทางสายตาในกรณีศึกษา
มีความเห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนผิวต่างสัมผัสภายในอาคาร แต่ควรมีแนวเตือนที่พ้ืนเพ่ือให้ระวัง
ในระดับศรีษะ แนวทางการปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาให้เป็นไปตามความจ าเป็น เนื่องจากต้องพิจารณา
ด้านงบประมาณด้วย การปรับปรุงที่พบมี 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เพ่ิมป้าย-สัญลักษณ์ ที่จอดรถ ได้แก่ 
อาคารมหิตลาธิเบศร, ระดับที่ 2 เพิ่มป้าย-สัญลักษณ์ ที่จอดรถ ปรับปรุง ห้องน้ า – ห้องส้วม ด้วยการ
ติดตั้งราวจับและปรับบริเวณที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ อาคารพนิตประชานาถ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ 
ศาลาพระเก้ียว ระดับท่ี 3 จัดให้มีองค์ประกอบตามระดับที่ 2 และจัดพ้ืนที่ให้ผู้พิการนั่งชมกีฬาได้โดย

                                           
13ช่อเพชร พานระทึก, “แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด       

สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  กรณีศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549),(บทคัดย่อ). 
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ไม่รู้สึกแปลกแยกในอาคารสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระดับที่ 4 ปรับตามองค์ประกอบ
ระดับที่ 2 เพ่ิมทางลาด ได้แก่ อาคารจุลจักรพงษ์ อาคารสนามกีฬาในร่ม อาคารหอประชุมจุฬาลงกรณ์ฯ  
นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาควรจัด
ให้มีผังป้ายแบบ 3 มิติ ให้สามารถสัมผัสได้ และในภาพรวมเพ่ือก้าวสู่ความสากล เสนอแนะว่า ควรมี
นโยบายเปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาด้วยเพ่ือท าให้เกิดการขับเคลื่อนระบบภายในสังคมได้ต่อไป 
ซ่ึงข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ กรรวิภาร์ หงษ์งาม14 ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษา
สภาพและความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับนักศึกษาพิการ ในส านัก
วิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับนักศึกษาพิการ ในส านักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับนักศึกษาพิการในส านัก
วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต และปัญหาอุปสรรคการรับบริการของนักศึกษาพิการในส านัก
วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต และจากการศึกษาพบว่า    

(1) สภาพการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในส านัก                  
วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิตแบ่งการจัดบริการออกเป็น 5 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร                   
2) ด้านอาคารสถานที่ส าหรับผู้รับบริการที่เป็นคนพิการทางการเห็น การแสดงสัญลักษณ์อ านวย 
ความสะดวกในการบอกทิศทางส าหรับคนพิการทางการเห็น ลิฟท์ภายในอาคาร มีอักษรเบรล์ล                       
ให้กดเลือกชั้น ด้านอาคารสถานที่ส าหรับผู้รับบริการ ที่เป็นคนพิการทางการได้ยิน มีสัญลักษณ์                
บอกทิศทางอย่างชัดเจน ด้านอาคารสถานที่ส าหรับผู้รับบริการที่เป็นคนพิการทางกายหรือการ
เคลื่อนไหวการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ทางลาด ขึ้น – ลง ราวจับ ที่ทางลาด 
3) ด้านอาคารสถานที่ส าหรับผู้รับบริการที่เป็นคนพิการ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
ผู้รับบริการที่เป็นนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง CCTV 4) ด้านทรัพยากร 
สารนิเทศ การตรวจสอบทรัพยากรสารนิเทศให้มีสภาพที่พร้อมให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 5) ด้านการ
ให้บริการ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการของห้องสมุดในรูปสื่อที่นักศึกษาพิการ
เข้าถึงได้ง่าย 

(2) ความต้องการในการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
จากผู้ให้บริการในส านักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน ระดับความ

                                           
14กรรวิภาร์ หงษ์งาม, “งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวกและบริการส าหรับนักศึกษาพิการ ในส านักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ,”            
(คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2549),(บทคัดย่อ). 
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ต้องการที่มากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยส าหรับคนพิการต้องการให้มีคุณภาพของเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยที่ให้บริการ 

 (3) ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในส านักวิทยบริการ 
ส าหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นศึกษา ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยีส าหรับ
คนพิการทางการเห็น ด้านโปรแกรมอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการทางการเห็นด้าน
ทรัพยากรสารนิเทศ และด้านบริการ พบว่า มีความต้องการระดับมากในทุกด้าน ปัญหาอุปสรรคที่พบ
คือ การจัดการบริการบางครั้งไม่สามารถตอบสนองคนพิการทางการเห็นได้ดีไม่มีหนังสือ อักษรเบรลล์ 
การเข้าใช้บริการในส านักวิทยบริการไม่สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ได้สะดวกเนื่องจากไม่มีโปรแกรม
อ านวยความสะดวก 

 (4) ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในส านักวิทยบริการ 
ส าหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยีส าหรับ
คนพิการทางการได้ยิน ด้านทรัพยากรสารนิเทศ และด้านบริการ พบว่า มีความต้องการระดับมาก                  
ในทุกด้าน ประเด็นที่มีความต้องการมากที่สุด คือ ต้องการบริการให้ยืมวัสดุ  อุปกรณ์ สิ่งอ านวย                 
ความสะดวกส าหรับนักศึกษาพิการปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ด้านบุคลากรที่ขาดล่ามภาษามือ                   
คอยให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่รู้ภาษามือ ท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร 

 (5) ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในส านักวิทยบริการ 
ส าหรับนักศึกษาพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวได้แก่  ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยี
ทางกายหรือการเคลื่อนไหวด้านทรัพยากรสารนิเทศ และด้านบริการ พบว่า มีความต้องการระดับมากที่สุด 
ด้านบุคลากรด้านอาคารสถานที่ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ผู้ให้บริการในห้องสมุดไม่ทราบถึงวิธีการให้บริการ 
ด้านอาคารสถานที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการในส่วนที่ต้องการเข้าใช้บริการได้ด้วยตนเอง 
        ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวพบว่า คนพิการแต่ละประเภทความพิการนั้น 
มีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีแตกต่างกันออกไป  

 2.4.2. กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่ัวไป 

           ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
พบว่า ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
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คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์15 ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและเพ่ือทุกคนในสังคม” สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

 (1) คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการมองเห็นส่วนมากมีความคิดเห็นว่า  
สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะยังไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต โดยสภาพของทางเดิน ทางลาด               
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ห้องสุขา ห้องน้ า ลิฟต์ มีจ านวนน้อยไม่ได้มาตรฐาน ไม่เอ้ือต่อการใช้งานจริง นอกจากนั้น 
รถโดยสารสาธารณะและโทรศัพท์สาธารณะยังไม่เอ้ือต่อการใช้งานของคนพิการ  ทางการมองเห็น            
จึงต้องการให้มีเสียงเตือนและปุ่มอักษรเบรลล์ 

 (2) คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางการได้ยินส่วนมากประสบปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะที่ยังมีสภาพไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องของระบบการสื่อสาร ซึ่งคนพิการ                     
ทางการได้ยินต้องการรับข่าวสารในรูปของสื่อที่เป็นภาษามือและสัญลักษณ์ 

 (3) คนพิการทางการเคลื่อนไหว ส่วนมากประสบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในเรื่องเกี่ยวกับกายอุปกรณ์บางชนิด ไม้ค้ ายัน วีลแชร์ มีคุณภาพต่ า อายุการใช้งานน้อย ท าให้สิ้นเปลือง
ค่าซ่อมบ ารุง ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะก็เช่นกันยังไม่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในสังคม 
ได้แก่ ทางลาด ทางเดิน สะพานลอยข้ามถนน ลิฟต์ ห้องสุขาท่ียังมีน้อย ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เอ้ือต่อ
คนพิการทางกายโดยเฉพาะผู้ใช้วีลแชร์ตลอดจนรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่เหมาะสมกับคนพิการ               
ที่ใช้วีลแชร์ 

 (4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมส่วนมาก
สามารถใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้เหมือนคนทั่วไป ยกเว้นกรณีมีความพิการซ้ าซ้อน 

 (5) คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ 
ส่วนมากอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองและครอบครัว ซึ่งจะได้รับการอ านวยความสะดวกและการดูแล
ในการด ารงชีวิตจากผู้ปกครองและครอบครัว ท าให้ไม่มีปัญหา ยกเว้นถ้าอยู่เพียงล าพังและมีความพิการ
ซ้ าซ้อน 

 
 
 
 

                                           
15กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ“รายงานวิจัย เรื่อง สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและเพ่ือทุกคนในสังคม,” (กรุงเทพฯ: เอกพิมพ์ไทยจ ากัด, 2549), 206-207.   
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 นอกจากนี้ รัฐพล ปัญจอาภรณ์16 ศึกษาเรื่อง  สิ่งอ านวยความสะดวกในที่พ านัก              
ระยะยาวส าหรับผู้พิการ จากผลการศึกษาด้านสภาพทางกายภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก                
เพ่ือคนพิการ พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกที่โครงการจัดให้คนพิการส่วนใหญ่ไม่ตรงตามข้อก าหนด
กฎกระทรวง โดยโครงการที่ศึกษาทั้งหมด 8 โครงการ ติดตั้งราวจับของทางลาด และบันไดโดยไม่มี
ระยะยื่น 250 – 300 มิลลิเมตร จากแนวสิ้นสุดของทางลาดและบันได ไม่มีการติดตั้งพ้ืนผิวต่างสัมผัส 
บริเวณด้านหน้าลิฟท์ บันได และทางเดินเชื่อม และไม่มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยจากภายใน
ห้องพัก และห้องน้ าสู่ภายนอก 
 ด้านการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการของคนพิการ ส่วนใหญ่สามารถ                 
ใช้งานได้ แต่ไม่สะดวกนักและมีความต้องการให้ปรับปรุง (1) ทางลาด (2) ห้องน้ า (3) ประตู                   
(4) เคาน์เตอร์ (5) ที่จอดรถ ตามล าดับ ด้านผู้ประกอบการได้เห็นถึงประโยชน์จากการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก และต้องการให้ภาครัฐช่วยท าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวส าหรับคนพิการเพ่ิมขึ้น
นอกเหนือ จากมาตรการด้านภาษี 
 การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ควรปรับปรุงให้เป็นไปตามรูปแบบ               
การใช้งานจริงของคนพิการ โดยค านึง (1) บริเวณภายนอกเพ่ือให้เข้าถึงตัวอาคารได้สะดวก (2) การเข้าถึง
อาคารเพ่ือน าไปสู่การใช้บริการภายใน (3) สามารถใช้งานและท ากิจกรรมภายในอาคารได้สะดวก               
ซึ่งสัมพันธ์กับทฤษฎีการวิเคราะห์เส้นทางเดินทาง (Travel Chain Analysis) ควรมีการประชาสัมพันธ์
และอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการสนับสนุนและตรวจสอบจากภาครัฐเพิ่มมากข้ึน เพ่ือช่วย
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 
เด็ก และสตรีมีครรภ์อีกด้วย 
 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการเช่นเดียวกับ
งานการศึกษาของ วิไลพร ตรีพรชัยศักดิ์17 ศึกษาเรื่อง แนวทางการปรับปรุงอาคารในการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา
สภาพกายภาพสภาพปัญหาในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีการ

                                           
  

16
 รัฐพล ปัญจอาภรณ์, “สิ่งอ านวยความสะดวกในที่พ านักระยะยาวส าหรับผู้พิการ ,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551),(บทคัดย่อ). 

17วิไลพร ตรีพรชัยศักดิ์, “แนวทางการปรับปรุงอาคารในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ    
ผู้พิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต, สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555),(บทคัดย่อ). 
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จัดไม่ตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 13 ข้อ ที่ก าหนดไว้ โดยโรงแรมระดับ 5 ดาว มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบแต่มีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลท าให้ผู้ใช้งาน
ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุเกิดปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายโรงแรม 
รองลงมาโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงบางส่วนของพ้ืนที่ใน
การใช้งานเท่านั้น โดยการเข้าใช้งานได้นั้นอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือพนักงานบริการ 
และโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ยังขาดการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับใช้งาน ซึ่งจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ การสัมภาษณ์สรุปผลการวิจัยเพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงอาคารได้ดังนี้ (1) แนวทางการปรับปรุงอาคารประเภทโรงแรมควรค านึงถึงประเภทลักษณะ
พฤติกรรมการใช้งาน การเข้าถึง ความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงของพ้ืนที่ใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ภายในโรงแรมและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงแรมต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย  (2) แนวทางการปรับปรุงอาคารประเภทโรงแรมควรค านึงถึงความเป็นไปได้โดย แบ่งออก
ได้ดังนี้  ล าดับที่ 1 การปรับปรุงตามความจ าเป็นเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ (ข้อจ ากัดทางด้าน
ร่างกาย) ได้แก่ ที่จอดรถ , ทางลาด , ราวจับ , ทางเข้าอาคาร ทางเดินและทางเชื่อมระหว่างอาคาร, 
ห้องพัก,ห้องน้ าในห้องพัก  ล าดับที่ 2 การปรับปรุงเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งานของพ้ืนที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
ได้แก่ ประตู, พื้นที่ส่วนกลาง,ห้องน้ าส่วนกลาง ล าดับที่ 3 การปรับปรุงเพ่ือส่งเสริมในการบริการทาง
โรงแรมให้ดีมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์,จุดบริการพิเศษ : เคาน์เตอร์/โทรศัพท์/เอทีเอ็ม/ คอมพิวเตอร์
ล าดับที่ 4 การปรับปรุงตามข้อจ ากัดในการใช้งานหรือข้อจ ากัดทางโครงสร้างของอาคารท าให้สามารถ
ปรับปรุงได้ยาก ได้แก่ พ้ืนผิวสัมผัส,ลิฟท์,บันได โดยแนวทางในการปรับปรุงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุควรมีหน่วยงานต่างๆ ช่วยรณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นให้ทุกโรงแรม
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกอาคารสาธารณะประเภทโรงแรมให้เป็นรูปธรรม
เพ่ือพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวให้เป็นสากล 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าคนพิการนั้น
ล้วนแต่มีความต้องการขั้นพ้ืนฐาน และประสบปัญหาที่ไม่ต่างจากประชาชนทั่วไป กล่าวคือ คนพิการ
มีความจ าเป็นในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมร่วมกับคนทั่วไป 
เช่น เรียนหนังสือ  ประกอบอาชีพ พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
และเนื่องจากสภาพความพิการดังกล่าว อาจมีผลท าให้คนพิการมีความต้องการบางอย่าง              
ที่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปคนพิการจึงมีความจ าเป็นต้องการปฏิบัติ การดูแล การให้ความช่วยเหลือ 
หรือการให้ความสะดวกเพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บนพ้ืนฐานของความต้องการพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภท ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า คนพิการเองไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางออกจาก
แหล่งที่อยู่อาศัยไปใช้บริการ อาคาร สถานที่ ระบบขนส่งสาธารณะท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
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พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ
ของการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการด้วยการสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ ส าหรับ  
รองรับผู้สูงอายุและคนพิการสร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือเปิดโอกาสให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงบริการด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมในฐานะ                
ที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าส่วนหนึ่งของสังคม 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกคนพิการ 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการเพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหา 
อุปสรรค การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ตลอดจนเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 

3.1 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 
 

 ในการศึกษาเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั้นผู้วิจัยมีวิธี
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 3.1.1 ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เพ่ือให้ทราบถึงนโยบาย
ที่เกี่ยวกับคนพิการ บทบาทอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานในการด าเนินงานด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ โดยศึกษาจากเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 (2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ  

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
 (3) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
 (4) กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
 (5) กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 

หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 
 (6) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัด                   

สิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคม
อาเซียน 

 (7) มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ผลงานการวิจัยของสถาบันการศึกษา 
และเอกสารอื่นๆ รวมทั งจากสื่ออินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง 
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  3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 

แบบมีแนวค าถามสัมภาษณ์เป็นเค้าโครงของหัวข้อการสนทนาไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและ
ความคาดหวังของการด าเนินมีผลต่อความส าเร็จในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
รวมไปถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการโดยแบ่งหน่วยวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

 (1) ภาครัฐ ได้แก่หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายการจัด                
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ประกอบด้วย 

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ านวน 1 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

 - กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 คน  ได้แก่ ผู้แทนสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์  

 - กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  2  คน ได้แก่ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน  1  คน และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการจ านวน 1 คน  

 - กระทรวงคมนาคม จ านวน 1 คน  ได้แก่ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน    
การขนส่งและจราจร (สนข.) 

 (2) ภาคประชาสังคม จ านวน 1 คน ได้แก่  นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 
 (3) ภาคเอกชน จ านวน 2 คน ได ้แก่ ผู ้แทนบริษัท การบินไทย จ าก ัด 

(มหาชน)และผู้แทนการท่าอากาศยานดอนเมืองบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 (4) ภาคประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ตัวแทนคนพิการ จ านวน 4 คน 

ประกอบด้วยประเภทความทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว จ านวน 2 คน และประเภท                 
ความพิการทางการเห็น จ านวน 2 คน 
 การศึกษานี้เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดประสงค์/
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
ตามหลักการของเหตุผลโดยมีความสอดคล้องกับปัญหาที่ศึกษา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

 (1) ท่านคิดว่านโยบายในการส่งเสริมและผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการในหน่วยงานของรัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  มีจุดแข็ง 
จุดอ่อน อย่างไร 

  1.1 ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เช่น ความพร้อมของหน่วยงานด้านงบประมาณ 
สถานที่ มีผลต่อการบรรลุผลของนโยบายหรือไม่ อย่างไร 

 1.2 การบังคับทางกฎหมาย เช่น มาตรการทางภาษี หรือ การด าเนินกิจกรรม 
ที่รับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ผลต่อการบรรลุผลของนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร 

 (2) ท่านคิดว่าในมีตัวชี้วัดนโยบายที่ชัดเจนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2552 และมติ
คณะรัฐมนตรี ปี 2555 มีส่วนส าคัญในการผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกมากน้อยเพียงใด          

 (3) ในทัศนะของท่านบทบาทของหน่วยงานในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ MOU ส่งผลให้การผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการเป็นไปในทิศทางใด
เมื่อเทียบกับการด าเนินการที่ผ่านมา 

 (4) ท่านคิดว่าบทบาทของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการ
ส่งเสริมและผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไร  

 4.1 การจัดประกวดและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการมีส่วน               
ช่วยให้เกิดแรงจูงใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และส่งผลต่อการบรรลุผลในการจัดสิ่งอ านวย                
ความสะดวกส าหรับคนพิการหรือไม่อย่างไร 

 (5) ในทัศนะของท่านบทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) มีส่วนส าคัญในการผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
หรือไม่อย่างไร 

 (6) ท่านคิดว่า ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ                
คนพิการของหน่วยงานและภาพรวมคืออะไร  

 6.1 ทัศนะคติ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานส่งผล              
ต่อการบรรลุผลการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการหรือไม่ อย่างไร 

 (7) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มค่ากับเรื่องสิทธิของ                
คนพิการในการน างบประมาณ มาจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
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 (8) ท่านคิดว่าบทบาทของหน่วยงานของท่าน มีการจัดท าแผนงาน โครงการ 
มาตรการ เพ่ือส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการหรือไม่อย่างไร 

 (9) ท่านคิดว่าอะไรเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ ประสบผลส าเร็จ 
                            9.1 มาตรการส าคัญท่ีช่วยในการส่งเสริมและผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการเพ่ิมขึ้น หน่วยงานของรัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านนี้อย่างไร       
ควรมีมาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างไร 

 (10) ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือการปรับปรุงนโยบายการจัด                  
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 3.2.2 ผลการด าเนินงานมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์พิจารณาให้ความเห็น  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัย
จะน าข้อมูลทั้งหมด ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักการและทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ เพ่ือตอบ
ค าถามการวิจัยที่ก าหนด และน าเสนอเชิงพรรณนาความโดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 

คนพิการ” ผู้วิจัยได้แบ่งปัจจัยในการศึกษานโยบายออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความเหมาะสม
ของนโยบาย  ได้แก่ การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการมีตัวชี้วัดนโยบาย             
ที่ชัดเจน (2) การมีมาตรการต่างๆ สนับสนุนได้แก่มาตรการบังคับทางกฎหมายมาตรการจูงใจและ
มาตรการสมัครใจ (3) กลไกสนับสนุน ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ (กพช.) บทบาทคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ า
จังหวัดมติคณะรัฐมนตรีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือสนับสนุนมาตรการ
ผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้พร้อมรับ
ประชาคมอาเซียน (4) การสนับสนุนของภาคส่วนต่าง ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
และภาคประชาสังคม และภาคเอกชนได้ผลการวิจัยตามปัจจัยกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 
4.1 ความเหมาะสมของนโยบาย 

 4.1.1 การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
        ประเทศไทยนั้นได้มีรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิของคนไทยทุกคนบนแนวทางแห่ง         

สิทธิมนุษยชนที่ค านึงถึงความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ประกาศใช้เมื่อปี   
พ.ศ. 2540 นั้นได้ให้ความส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนและท่ีส าคัญเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีมีบทบัญญัติ
ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะและเป็นการสานต่อจากพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการปี  
พ.ศ. 2534 ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน 4 ด้าน คือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการศึกษาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านสังคมโดยเน้นเรื่องการสงเคราะห์ ซึ่งมาตราในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
คนพิการ มีดังนี้ มาตรา 30 บัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
สภาพทางกายหรือสุขภาพ จะกระท ามิได้ มาตรา 55 บัญญัติไว้ว่าบุคคลซึ่งพิการหรือทุพลภาพมีสิทธิ
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
และมาตรา 80 บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องสงเคราะห์ผู้พิการหรือทุพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเอง
ได้จากสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้รัฐต้องจัดสวัสดิการสาธารณะ             
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แก่ทุกคนในสังคมและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมต่างๆซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยต่างก็พยายามที่จะให้มีการจัดท า
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปมากขึ้น1 รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ก็ยังคงให้ความส าคัญกับกลุ่มคนพิการ ที่ยังคงเน้นบนฐานสิทธิ ตามกฎหมาย (Rights base 
Approach) ที่ได้รับอิทธิพลด้านของสิทธิมนุษยชน โดยได้ก าหนดเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกไว้โดยเฉพาะใน 
มาตรา 54 ว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอ านวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐบุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” และจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นที่เน้นการให้ความส าคัญกับการกระจาย
ความเป็นธรรมให้กับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมอ่ืนๆ ให้เข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการต่างๆ จากรัฐ อันจะมีผลต่อการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
การพัฒนาประเทศในภาพรวม ซึ่งคนพิการนับเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศ ดังนั้น ทั้งภาครัฐ 
เอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นที่สามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐาน ให้กลุ่มคนดังกล่าวออกสู่สังคมโดยไม่เป็นอุปสรรค 

 สิ่งอ านวยความสะดวกมีความจ าเป็นส าหรับคนพิการ ดังนั้น เพ่ือให้เห็นพ้อง อย่างชัดเจน               
จึงเห็นควรที่จะเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรีเป็นนโยบาย การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
ซึ่งตามกฎกระทรวงมหาดไทย ปี 2548 ก าหนดไว้เฉพาะในส่วนของอาคารที่ก่อสร้างภายหลังปี 2548 
แต่ไม่ได้มีผลบังคับกับอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี 2548 จึงท าให้เป็นปัญหาว่า หากคนพิการจ าเป็นต้องใช้/
ติดต่อธุระกับอาคารที่สร้างก่อนที่กฎกระทรวงปี 2548 บังคับใช้จะท าอย่างไร ซึ่งหากจะให้ครอบคลุม
ทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ในเบื้องต้น จึงตัดสินใจน าร่องที่หน่วยงาน
ของรัฐ เฉพาะในส่วนของมหาดไทย (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/ศาลากลางจังหวัด/ที่ว่าการ
อ าเภอ) ซึ่งสถานที่ต่างๆเหล่านี้มาจากการส ารวจ (Check list) ความต้องการของคนพิการว่ามีความจ าเป็น 
หรือต้องติดต่อกับหน่วยงาน/สถานที่ราชการของหน่วยไหนมากที่สุดจึงจ าเป็นต้องสอบถามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือประกอบการจัดท าเป็นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
โดยการจัดอันดับความส าคัญ (Priority) ได้แก่ (1) โรงพยาบาล (2) ศาลากลางจังหวัด (ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด (พมจ.)/จัดหางานจังหวัด) (3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)/

                                           
1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ“รายงานวิจัย เรื่อง สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและเพ่ือทุกคนในสังคม,” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เอกพิมพ์ไทยจ ากัด, 2549), 1- 2. 
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ที่ว่าการอ าเภอ (4) โรงเรียน (5) โรงพัก (สถานีต ารวจ) โดยมีสิ่งที่จ าเป็นต้องท าประกอบด้วย 5 อย่าง 
ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ และบริการข้อมูลข่าวสาร2 

 เมื่อพิจารณาในแง่ของการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของนโยบายแล้ว จะเห็นว่า นโยบาย
ของรัฐเรื ่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั้นในภาพรวมเรื ่องของกฎหมายของ            
คนพิการเมื่อเทียบในระดับอาเซียน (ASEAN) ประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะด้าน เช่น ของประเทศไทย 
และเมื่อเทียบด้านการด าเนินงานถือว่าอยู่ในระดับต้น ในขณะที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่เฉพาะ
เกี่ยวกับคนพิการ และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเร็วมากจากพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการปี พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้การผลักดันงานด้านนี้ให้เกิดเป็น
นโยบายสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ 
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนพิการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ส าคัญกับ
ด้านนี้โดยตรงในการขับเคลื่อนงานนโยบายการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ทั้งนี้   
เมื่อพิจารณาในแง่ของความต่อเนื่องของนโยบายแล้วจะเห็นว่า คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ             
ในประเด็นดังกล่าวจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าวถึง 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 
 ครั้งที่ 2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 

4.1.2 ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
         นโยบายภาครัฐ เมื่อรัฐมีการประกาศและก าหนดเป็นแนวนโยบายแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวต้องรับไปด าเนินการ หากนโยบายมีความชัดเจน ผู้ปฏิบัติรับทราบและเป็นไป                  
ในทิศทางเดียวกันประเด็นเรื่องความพร้อมของหน่วยงานดังนี้ 

 4.1.2.1 งบประมาณพบว่า มีส่วนส าคัญในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
โดยเฉพาะส่วนราชการจะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้น             
จะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระบุรายการค่าใช้จ่ายไว้เป็นการเฉพาะแล้วดังนั้น หากหน่วยงานจะต้อง

                                           
2จินตนา จันทร์บ ารุง, สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                 

คนพิการ, 18 เมษายน 2559. 
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ด าเนินการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการก็จะต้องบริหารจัดการจากงบด าเนินงานหรือ
เจียดจ่ายจากงบประมาณด้านอ่ืนๆ3 

 4.1.2.2 วิสัยทัศน์ของผู้น า พบว่า ผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรมีบทบาทส าคัญ 
ในการผลักดันให้การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งหากผู้บริหารเกิดความตระหนักรู้ 
และเล็งเห็นถึงความส าคัญในประเด็นดังกล่าวก็จะน าไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่อไป แต่หาก
ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญ การด าเนินการก็ยากท่ีจะประสบผลส าเร็จ 

 4.1.2.3 องค์ความรู้/ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนั้น พบว่า                
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้หรือได้รับการอบรม
ในเบื้องต้นก่อน เพราะหากระดับเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจก็ไม่สามารถด าเนินการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกได้อย่างถูกต้องเพราะบางกรณีหน่วยงานมีความสนใจที่จะด าเนินการเองแต่เมื่อลงมือท า
แล้วให้ไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องมาจากการขาดองค์ความรู้ ท าให้ต้องแก้ไข เสียเวลา 
เสียงบประมาณ เช่น กรณีของทางลาดที่ไม่ได้มาตรฐานราวจับในห้องน้ าที่ติดตั้งผิดรูปแบบ4 

 4.1.3 การมีตัวช้ีวัดนโยบายที่ชัดเจน 
           มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 (สมัยนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ก าหนดให้หน่วยราชการด าเนินการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 5 อย่างได้แก่ ทางลาด
ห้องน้ า ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ และบริหารข้อมูลข่าวสารก าหนดระยะแล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี
(พ.ศ. 2554) โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อมาได้มีการเสนอเรื่องต่อมติคณะรัฐมนตรีออกมติใหม่และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 (สมัยนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ส าหรับขับเคลื่อนงาน
การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการอีกครั้ง โดยขยายระยะเวลาจากเดิม 2 ปี เป็น 4 ปี 
ผนวกรวมเข้ากับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้ก าหนดเป้าหมายให้ได้ในปี 
พ.ศ. 2558 และให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ 80 ล้านบาท จ านวน 301 แห่ง ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาถึงความชัดเจนของนโยบายการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการแล้ว จะเห็นว่า      

                                           
3สุรินทร์ สว่างอารมณ์, สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน,4พฤษภาคม 2559. 
4ภัชราภรณ์ กองเกิด, สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ทางการแพทย์แห่งชาติ, 21 เมษายน 2559. 
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มติคณะรัฐมนตรีทั้ง 2 ครั้ง ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดนโยบายที่ชัดเจน ประกอบด้วย (1) เป้าหมาย             
เชิงพ้ืนที่ (หน่วยงานภาครัฐ) (2) ขอบเขตด้านระยะเวลา (3) เนื้อหาสาระของนโยบายเพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 

  
4.2 การมีมาตรการต่างๆ สนับสนุน 

  4.2.1 มาตรการบังคับทางกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวกับอาคาร

ทั้งการจัดสัดส่วนอาคารค านวณออกแบบก่อสร้าง (หรือปลูกสร้าง) และใช้งานอาคารครอบคลุมทั้งงาน              
ด้านสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมที่เก่ียวกับอาคารโดยก าหนดกรอบหรือหลักเกณฑ์กว้างๆไว้ และ
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ ผู้พิการ               
หรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 เพ่ือบังคับใช้ให้อาคารใหม่ที่จะปลูกสร้างใหม่ต้องจัดสิ่งอ านวย              
ความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุในอาคารด้วย โดยก าหนดประเภทและลักษณะอาคารที่ต้องจัด
ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามที่ก าหนดในข้อที่  3 ของ
กฎกระทรวงฯ ในบริเวณที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป (1) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
สถานศึกษา หอสมุด และพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยานสถานีรถไฟ
สถานีรถท่าเทียบเรือที่มีพ้ืนที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 300 ตารางเมตร และ 
(2) ส านักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าประเภทต่าง ๆ 
ที่มีพ้ืนที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2 ,000 ตารางเมตร โดยมีการก าหนด
รายละเอียดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ 9 หมวดคือ (1) ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก (2) ทางลาด
และลิฟต์ (3) บันได (4) ที่จอดรถทางเข้าอาคาร (5) ทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
(6) ประตู (7) ห้องส้วม (8) พ้ืนผิวต่างสัมผัส (9) โรงมหรสพหอประชุมและโรงแรม จากกฎกระทรวง
ข้างต้นนอกจากจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนพิการแล้วจะเห็นว่าการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถ
เอ้ือประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ แต่เมื่อพิจารณาข้อบังคับทาง
กฎหมายตามกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า กฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้มีผลบังคับควบคุมย้อนหลัง
ควบคุมไปถึงอาคารที่มีอยู่ก่อนหรือได้รับอนุญาตหรือได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
หรือได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้ด าเนินการตาม มาตรา 39 ทวิ แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ และนอกจากนั้นแล้วกฎกระทรวงดังกล่าวยัง
ไม่ได้ก าหนดบทลงโทษหรือสภาพบังคับทางกฎหมายในกรณีท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม จึงเป็นผลท าให้
การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกอาจยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร  
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 4.2.2 มาตรการจูงใจ 
        การด าเนินการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั้นกฎหมายได้

ก าหนดให้สิทธิแก่เจ้าของอาคารสถานที่ยานพาหนะบริการขนส่งหรือผู้ให้บริการสาธารณะอ่ืนซึ่งได้     
จัดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้น
ภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
มาตรการนี้จะเป็นภาคส่วนเอกชน โดยจะไม่รวมหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการลดหย่อนภาษีจึงเป็นอีกหนึ่ง
มาตรการที่ภาครัฐน ามาใช้เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจหน่วยงานภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า  
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของประเทศ 

  แต่อย่างไรก็ตามในการจัดนอกจากนี้แล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้มีการด าเนินกิจกรรมผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ โดยการตรวจติดตามสถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการ โดยมีการมอบเงินรางวัล
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้หากหน่วยงานได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม 
3 ปีติดต่อกันจะได้รับรางวัล citation award เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อคนพิการมา
อย่างต่อเนื่อง5 ซึ่งในบางกรณีการด าเนินการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการของหน่วยงาน
จนได้รับรางวัลดังกรณีของโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับรางวัลระดับดีนั้น พบว่า 
เป็นการริเริ่มจากแนวคิดท่ีของทางผู้อ านวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการเกิดความสนใจ จึงได้มี
การน างบประมาณมาด าเนินการในด้านนี้ ซึ่งการด าเนินการกรณีดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของการเป็น
หน่วยให้บริการประชาชน รางวัลจากการประกวดสถานที่นั้นเป็นผลพลอยได้ 

  ซึ่งการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการนั้น พบว่า ประเด็นเรื่องของ
แรงจูงใจมองว่าไม่จูงใจเท่าที่ควร เช่น หากหน่วยงานจะท าทางลาดด้วยงบประมาณ 100,000 บาท 
เพ่ือการประกวดแต่ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งก็อาจจะไม่สนใจที่จะท าเนื่องจากหน่วยงาน                
มีเรื่องท่ีส าคัญที่จะต้องด าเนินการ 

 

                                           
5“พม. มอบรางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการ ประจ าปี 2553 หนุนจัดสวัสดิการและสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม”, https://www.m-society.go.th/ 
ewt_news.php?nid=5368 (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559). 

 

https://www.m-society.go.th/%20ewt_news.php?nid=5368
https://www.m-society.go.th/%20ewt_news.php?nid=5368
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 4.2.3 มาตรการสมัครใจ 
   การด าเนินการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั้น นอกจากมาตรการ

บังคับทางกฎหมายมาตรการจูงใจทั้งทางภาษีและการจัดประกวดสถานที่ดีเด่นแก่คนพิการแล้ว                        
ยังมีมาตรการสมัครใจด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) เพ่ือเป็นการตอบแทนสังคมและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม เพ่ือแสดงให้เห็นว่า 
ภาคส่วนต่างๆของสังคมก็ได้ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนิน
กิจกรรมทางสังคมร่วมกัน 
 
4.3 กลไกสนับสนุน 

 4.3.1 บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
(กพช.) 

  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 5 ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภทจ านวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค านึงถึงจ านวนสมาชิก
ขององค์การคนพิการนั้น และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้เลขาธิการ
เป็นกรรมการและเลขานุการและให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
และมาตรา 6 ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ (1) เสนอนโยบายแผนหลักและโครงการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้นโยบายดังกล่าวต้องค านึงถึง
พันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่ด้วย (2) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออก
กฎกระทรวงตามมาตรา 20 (6) มาตรา 33 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง และมาตรา 37 วรรคหนึ่ง (3) เสนอ
ความเห็นและให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมายอ่ืนใดของรัฐที่อาจมี
ผลกระทบต่อคนพิการ (4) ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
เงินอุดหนุนสิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการต่างๆอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  (5) วินิจฉัยและมีค าสั่ง              
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เพิกถอนการกระท าหรือห้ามมิให้กระท าการที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 
(6) พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (7) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการจัดหาผลประโยชน์
และการจัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระเบียบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานะ
การเงินและการบริหารกองทุนระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินกองทุนและการ
ตัดหนี้เป็นสูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ (8) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (9) อนุมัติ 
โครงการหรือแผนงานที่จะใช้เงินกองทุนในส่วนที่เกินกว่าอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุน (10) ก าหนดมาตรฐานให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กร
อ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด (11) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ดังนั้น บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.)  
จึงถือว่าเป็นกลไกระดับชาติที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายเพ่ือน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ในการออกมติของคณะรัฐมนตรี ในแง่ของการก ากับ ติดตาม อนุมัติเพ่ือให้มีผลต่อส่วนราชการในการ
น าไปปฏิบัติ 

 4.3.2 บทบาทคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด 
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดถือว่า

เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ส าคัญในระดับพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนของส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร             
ด้านคนพิการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกจากองค์กรด้านคนพิการ โดยมีหน้าที่ประกาศก าหนด
แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ยุทธศาสตร์โครงการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต               
คนพิการแห่งชาติ โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ตลอดจนประสานการด าเนินงานที่เกี่ยวกับคนพิการทุกภาคส่วน สนับสนุน
หน่วยงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับคนพิการ ประสานทรัพยากร และระดมทุนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ แผนงาน 
การขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ตรวจสอบติดตาม แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ 
กลั่นกรองแผนงาน โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานและความเข้มแข็งขององค์กรด้าน
คนพิการและศูนย์บริการคนพิการภายในจังหวัดดังนั้น คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจ าจังหวัด จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านคนพิการตามแผน
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ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่โดยอาศัยการประสานงาน (coordination) ความร่วมมือในการ
ท างาน (co-operation) และการร่วมแรงร่วมใจให้ได้ผลงาน (collaboration) 

 4.3.3 มติคณะรัฐมนตรี 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก            

อันเป็นสาธารณะจากรัฐยังไม่เพียงพอส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิคนพิการมีอ านาจในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์ได้จาก อาคาร สถานที่
และบริการต่างๆรวมทั้งมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปสอดคล้องกับกฎหมาย
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานราชการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ 2 ครั้ง 

 4.3.1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ราชการด าเนินการส ารวจและจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ดังนี้ 

 (1) โรงพยาบาล จัดท าสิ ่งอ านวยความสะดวกให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ                 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดให้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราอ านวยความสะดวกภายในอาคารส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 

 (2) หน่วยงานราชการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ/
ส านักงานเขต ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหาร
ส่วนต าบล/ส านักงานเทศบาลนคร/เมือง/ต าบลและเมืองพัทยา) สถานบันการศึกษา และสถานีต ารวจ 
จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานที่ส่วนราชการควรด าเนินการ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึง ได้แก่ 
ทางลาดห้องน้ า ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ภายในปี 2554 ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ที่
จอดรถป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล 

 4.3.1.2  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบสนับสนุนการ
ผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

 (1) ให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณส าหรับการปรับปรุง หรือ
จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของหน่วยงาน
ราชการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด 
ห้องน้ าที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสารแห่งละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
และให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2558 เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
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และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานทุกรอบ 6 เดือน โดยให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 

(2) ให้ทุกหน่วยงานก าหนดเป้าหมายการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 
คนพิการจนถึงปี 2558 พร้อมทั้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) 

(3) ให้ทุกหน่วยรายงานผลการด าเนินการทุกรอบ 6 เดือน พร้อมทั้งชี้แจง 
เหตุผลความจ าเป็นกรณีไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้                          
ซึ่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) จะเป็นผู้รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

4.3.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และ           
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

        มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก 
อันเป็นสาธารณตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ฯลฯ และ มาตรา 37 ที่ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดลักษณะหรือการจัด
ให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะบริการขนส่งหรือบริการ
สาธารณะอ่ืนให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เจ้าของอาคารสถานที่ยานพาหนะบริการ
ขนส่งหรือผู้ให้บริการสาธารณะอ่ืนซึ่งได้จัดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการตามวรรคหนึ่งมี
สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย
ก าหนดซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้จะเป็นภาคส่วนเอกชน โดยจะไม่รวมหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งการลดหย่อนภาษี จึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ภาครัฐน ามาใช้เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจหน่วยงาน
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะของประเทศ 

4.3.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน 

  การจัดให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของทั้ง 21 หน่วยงาน (19 กระทรวง                         
2 หน่วยงาน) นั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนัก
ในเรื่องของการให้ความส าคัญกับคนพิการโดยมองว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงได้มีการที่จะ
ขับเคลื่อนงานการผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดข้ึนจริงในสังคมเพ่ือที่จะให้คนพิการสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างได้อย่างเต็มที่และเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลปกติทั่วไป เพ่ือให้
หน่วยงานตระหนักร่วมกันเป็นภารกิจส าคัญที่ส่วนราชการตามข้อตกลงนี้ ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน
มาตรการดังกล่าวโดยการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการ ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ 
บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืนและคุ้มครองสิทธิให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้
คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เปรียบเสมือน
การน านโยบายการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่แล้วแต่ท าให้มีความชัดเจนมากข้ึนโดยเห็นได้ชัด
จากการที่นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off                    
“เปลี่ยนภาระเป็นพลัง” ทุกหน่วยงานมีการรับรู้ ดังนั้น จึงเป็นการสื่อให้เห็นถึงความส าคัญว่าทุก
หน่วยงานต้องด าเนินการตาม เป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานได้รับทราบให้เห็นถึงนโยบายของ
รัฐที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจึงมีส่วนส าคัญมาก เพราะเป็น
การเชื่อมโยงต่อจากมติคณะรัฐมนตรี ทั้ง 2 ครั้ง ให้เกิดความต่อเนื่องในการผลักดันมติคณะรัฐมนตรี              
ทั้ง 2 ครั้ง ทั้งนีพ้บว่า หน่วยงานมีการรับรู้และถือปฏิบัติตามมากขึ้น 

  
4.4 การสนับสนุนของภาคส่วนต่าง 

 4.4.1 การสนับสนุนของหน่วยงานราชการหลักที่เกี่ยวข้อง 
 4.4.1.1 บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 
               ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก (Focal Point) ในการประสานสนับสนุน 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามนโยบายผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
และทุกคนเข้าถึงได้ในการเสนอนโยบายแผนหลักและโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปด าเนินการรวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และจากการ
สัมภาษณ์ นางจินตนา จันทร์บ ารุง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่า “ในส่วนของการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
ในเชิงนโยบายนั้นควรส่งเสริมเพราะเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 รวมทั้ง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแต่การน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) อย่างจริงจังนั้นยังเป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคนพิการบางกรณีมีการ
จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการแต่ไม่สามารถใช้งานได้หรือบางหน่วยงานเพิกเฉยไม่ได้
ให้ความส าคัญเนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับซึ่งในส่วนบทบาทของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในการส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั้น และจากการมองเห็น
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ความส าคัญว่าสิ่งอ านวยความสะดวกมีความจ าเป็นส าหรับคนพิการ ดังนั้น เพ่ือให้เห็นพ้องอย่างชัดเจน 
จึงได้เสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรีเป็นนโยบายการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการโดยในการ
ขับเคลื่อนงานนั้นหน่วยงานได้เน้นและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตลอดจนได้ประสานความร่วมมือกลุ่มนักวิชาการ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพ่ือเข้ามาช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมผลักดันองค์ความรู้ทางวิชาการ นอกจากนี้แล้วเพ่ือเป็นการ
ขยายผลน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานได้ เริ่มมีการผลักดันที่ชัดเจนช่วงปี พ.ศ. 2550                
ที่ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากเดิมที่จะมีการจัดอบรมบ้าง โดยเป็นการใช้มาตรการ              
เชิงบวก 3 กิจกรรม คือ (1) การจัดประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  
เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ (2) โครงการต าบลน่าอยู่ (3) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือ คู่มือ 
โปสเตอร์ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ส าหรับการขับเคลื่อนงานดังกล่าวซ่ึงการผลักดันที่จะให้ประสบผลส าเร็จ อาจจะต้องมีการ
ผลักดันอ่ืนๆ ควบคู่กันด้วยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด อีกอย่างคือ การใช้มาตรการแบบป่าล้อมเมือง              
ซึ่งค่อนข้างจะได้ผลชัดเจน เพราะท่ีผ่านมาเราใช้การสั่งการ นโยบายจากส่วนกลางมองว่าการจะท าให้
นโยบายประสบความส าเร็จต้องมีการส่งเสริม/ขับเคลื่อน ในระดับปฏิบัติเป็นคู่ขนานควบคู่กันไป 
เพราะการก าหนดเป็นนโยบายจาก บน - ล่าง (Top – Down) ลงไป อย่างเดียวมันอาจท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องของความไม่รู้ไม่เข้าใจ ในขณะเดียวกันหากเราเลือกที่จะเจาะเข้ากับกลุ่มที่มีความต้องการ
หรือประสบปัญหาจริงๆ ยกตัวอย่าง กรณี 10 จังหวัดน าร่อง ถ้าผู้ว่าราชการสั่งการก็จะท าให้นโยบาย
นั้นบรรลุผลส าเร็จได้เร็ว มากกว่าการที่จะสั่งการจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัด/อ าเภอ) 
และส่วนท้องถิ่น  การที่นโยบายจะประสบความส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับ (1) กลไกระดับพ้ืนที่                        
(2) ตัวนโยบายมีความชัดเจนต่อเนื่อง (3) ระบบการติดตาม/รายงานผล (4) การมีส่วนร่วมของกลุ่ม
คนพิการที่มสี่วนส าคัญในการขับเคลื่อนประเด็นของตน”6 

 
 

                                           
6จินตนา จันทร์บ ารุง,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต              

คนพิการ, 18 เมษายน 2559. 
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 4.4.1.2 บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข (สธ .) ในฐานะที ่เป็นหน่วย
ให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่เป็นศูนย์วิชาการในการประสานนโยบาย
และแผนงาน ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย และผู้พิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ และจากการสัมภาษณ์ นางสาวภัชราภรณ์ กองเกิด สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พบว่า “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มีการ Kick Off สถาบันสิริน
ธรเริ่มเข้าไปมีบทบาทในการด าเนินการด้านการจัดสิ่งอ านวยสะดวกอย่างจริงจัง ภายหลังการท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธร
เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน (ซึ่งศูนย์เป็นหน่วย
วิชาการ) ส ารวจและส่งหนังสือไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ 890 แห่ง (ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาล ทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ) ว่ามีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือไม่ ซึ่งการส่งแบบสอบถามเป็นเพียงการระบุเพียงแค่ มีหรือไม่มี และมีการ
รายงานกลับมาเพียงแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นการประเมินตัวเองซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่แน่ชัดปี                
พ.ศ. 2556-2557 การผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกยังเป็นแบบผิวเผินยังไม่ได้มีอะไรมาก 
และกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานส่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ว่าในแต่ละด้านมีการด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง ทุกๆ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2558 
ได้มีการผลักดันเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และ ผู้สูงอายุ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
เพ่ือน ามาเป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวง ในโรงพยาบาลแต่กลุ่มเป้าหมายระยะแรกไม่ใช่โรงพยาบาล
ทั้ง 890 แห่ง แต่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป 123 แห่ง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 
กระทรวงสาธารณสุขปรับกลยุทธ์โดยการให้ความรู้ เพราะตั้งแต่กฎกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2548 
บังคับใช้หน่วยงานย่อมจะต้องด าเนินการตามกฎหมายคือต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกตามกฎหมาย 
แต่ว่าไม่มีบทลงโทษ และเมื่อโรงพยาบาลจะด าเนินการก่อสร้างอาคาร จะต้องใช้แบบกลางของ             
กองแบบแผนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ว่าต้องใช้แบบที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นแบบแปลนเก่าที่ไม่มี
สิ่งอ านวยความสะดวกใดๆ ส าหรับคนพิการ หากหน่วยงานจะออกแบบเองจะต้องจ้างหน่วยงานเอกชน
เป็นผู้เขียนแบบ และเมื่อแบบเสร็จแล้วจะต้องส่งให้กองแบบแผน ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งอาจ 
จะไม่ตรงกันกับช่วงระยะเวลาของการจัดท าค าของบประมาณ เพราะฉะนั้นเพ่ือความรวดเร็วทุกโรงพยาบาล 
ก็จะใช้แบบของกองแบบแผนที่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วซึ่งเป็นปัญหาท าให้ต้องมีการแก้ไข
ในภายหลังซึ่งเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณมาแล้วหน่วยงานจะต้องสร้างตามแบบที่เสนอไปและเมื่อมี
การก่อสร้างไปแล้วอาจจะไม่สามารถด าเนินการแก้ในระหว่างที่ก าลังก่อสร้างได้ ซึ่งจะขอแก้ไขแบบได้ 
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ก็ต่อเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จและภายหลังจาก ที่ได้มีการเปิดใช้อาคารไปแล้ว 1 ปี จึงจะสามารถแก้ไข
แบบได้ ซึ่งจะมีความซับซ้อนในกฎระเบียบโดยสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นปัญหามากที่สุด                  
คือ ทางลาด เนื่องจาก (1) งบประมาณ (2) ข้อจ ากัดด้านโครงสร้างของอาคาร”7 

    4.4.1.3 บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด               
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์  นายบันลือ วิศิษฎอนุพงษ์
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนด้านจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมีการผลักดันให้สถาบันศึกษาจัดตั้ง
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center : Disability Support Service Center) เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการในระดับอุดมศึกษาด้วย “ทุกวันนี้ประเด็นเรื่องของการจัดสิ่งอ านวยความสะวกนั้นยังไม่สมบูรณ์
โดยเฉพาะทั้งในแง่ของงบประมาณ นโยบายของหน่วยงาน และบุคลาการ ซึ่งภาครัฐควรมีมาตรการที่
เข้มงวด เข้มแข็ง และเอาจริงเอาจังกับการด าเนินงานในด้านนี้  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรับในส่วน
ของที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลอยู่ จ านวนกว่า 100 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการแจ้ง
แนวนโยบายของรัฐให้หน่วยงานในสังกัดได้รับรู้ พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการด าเนินการให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทราบทั้งนี้ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็มีการจัด                 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนให้กับกลุ่มนักศึกษาพิการโดยมีศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ (DSS Center : Disability Support Service Center) จ านวน 34 แห่ง ทั่วประเทศ 
ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลนักศึกษาพิการของสถาบันบริการให้ค าปรึกษา จัดท าแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (ISP : Individual Service Plans) ให้บริการด้านการจัดสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับคณะที่มีนักศึกษาเรียนร่วม และเป็น
เครือข่ายให้บริการกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆในส่วนของการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 
5 อย่าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการเน้นย้ ากับทาง
มหาวิทยาลัยให้ได้รับทราบว่า ส านักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานสามารถน าเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายมาพัฒนา ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของ 

                                           
7ภัชราภรณ์ กองเกิด, สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ             

ทางการแพทย์แห่งชาติ, 21 เมษายน 2559. 
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อาคาร สถานที่ เช่น ทางลาด ห้องน้ า ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งก็ได้น าแนวนโยบายนี้ไปปฏิบัติแล้ว”8

นอกจากนี้แล้วในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ยังได้มีการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์ นายสุรินทร์ 
สว่างอารมณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ 3 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า               
“ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  มีงบประมาณที่อุดหนุนส าหรับ                 
คนพิการโดยเฉพาะเฉลี่ยปีละ 100 ล้าน ซึ่งทางส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีเกณฑ์ 
ที่ใช้พิจารณาประกอบการจัดตั้งงบประมาณว่าให้ความส าคัญกับประเด็นอะไรบ้าง อะไรที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายแล้วต้องด าเนินการตามเพ่ือให้หน่วยงานใช้ประกอบการจัดท างบประมาณว่าจะให้
ความส าคัญในด้านไหนซึ่งก็อาจจะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและเนื่องจากหน่วยงานสถานศึกษา             
ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีจ านวนกว่า 30,000 แห่ง จึงเป็นการยาก 
ที่สนับสนุนงบประมาณให้ทั่วถึงกับทุกหน่วยซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีนั้นก าหนดว่าให้ ส านัก
งบประมาณ (สงป.) ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณแต่ในทางปฏิบัติเวลาที่มีการเสนอของบประมาณ 
ส านักงบประมาณก็ไม่ได้อนุมัติตามรายการที่เสนอขอแต่จะให้หน่วยงานมาปรับเกลี่ยหรือบริหาร
จัดการจากงบประมาณด้านอ่ืน ซึ่งไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิม (Top Up) ส าหรับหรือก าหนด
รายการงบประมาณส าหรับการด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ จึงท าให้การด าเนินการด้านนี้                
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือาจยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควรซ่ึงในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 225 เขต ได้มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบทั้ง 5 อย่าง ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ในส่วนของโรงเรียนนั้นอาจจะยังมีไม่ทั่วถึงส่วน
หนึ่งเนื่องจากรูปแบบของอาคารเรียนที่ยังเป็นแบบอาคารสมัยเก่าที่มีลักษณะของอาคารแบบใต้ถุนสูง
ท าให้มีปัญหาเรื่องของการปรับแบบทางลาดที่จะเข้าถึงตัวอาคาร”9 

 4.4.1.4 บทบาทของกระทรวงคมนาคม (คค.) จากการสัมภาษณ์                
นางสาวลักษณวดี ธนามี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเชื่อมต่อรูปแบบการขนส่ง กองพัฒนาระบบการขนส่ง
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่า “กระทรวงคมนาคมมีการติดตาม
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ โดยหน่วยงานในสังกัดจะต้องท าแผนปฏิบัติการ 

                                           
8บันลือ วิศิษฎอนุพงษ์, สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

27 เมษายน 2559. 
9สุรินทร์ สว่างอารมณ์, สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน,4 พฤษภาคม 2559. 
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(Action Plan) เสนอคณะกรรมการทุก 6 เดือนส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
ได้ด าเนินโครงการศึกษาพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการในภาคการขนส่ง
ส าหรับคนพกิารและผู้สูงอายุ ได้ผลลัพธ์ของโครงการ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  

     (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในภาคการขนส่งส าหรับ               
คนพิการและผู้อายุ เพ่ือก าหนดทิศทางการการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระยะสั้น                
ระยะกลาง และระยะยาว 

     (2) ต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาคการขนส่ง
ส าหรับคนพิการและผู้อายุ ในสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง 5 แห่ง ครอบคลุมทุกรูปแบบการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ป้ายหยุดรถเมล์ประจ าทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีขนส่ง 
ผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ท่าเรือพระนั่งเกล้า สถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัด
นครปฐม และท่าอากาศยานดอนเมือง 

     (3) คู่มือให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ประเภทและผู้สูงอายุ และคู่มือ
แปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษา ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง 

      นอกจากนี้แล้ว ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ได้ด าเนินการ
ศึกษาการส ารวจ เพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ ง
สาธารณะเพ่ือคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ใน 9 จังหวัด ครอบคลุมการเดินทาง 
ทั้ง 4 รูปแบบ คือ ขนส่งสาธารณะทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และขนส่งสาธารณะทางราง”10 

   4.4.1.5  ข้อมูลการจัดท าสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการของ
กรุงเทพมหานครพบว่า กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกและหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ในอาคารสถานที่ต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานในกฎกระทรวงซึ่ง
ก าหนดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ได้แก่ 
การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้าย
สัญลักษณ์ บริการข้อมูลข่าวสาร ในสถานที่ราชการ และที่ส านักงานเขต 50 เขต ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์มิติใหม่) จ านวน                 
7 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์ลุมพินี จัตุจักร สะพานสูง บางกะปิ หนองจอก ทวีวัฒนา ดอนเมือง ปัจจุบันหน่วยงาน  
ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนพิการได้เกือบครบทุกแห่ง 

                                           
10ลักษณวดี ธนามี,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง              

และจราจร, 29 เมษายน 2559. 
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โดยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างหลังปี พ.ศ. 2548 ส่วนอาคารก่อนปี พ.ศ. 2548 อาจมีบางแห่งที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านพื้นที่ที่ไม่สามารถขยับขยายได้อีกทั้งบางแห่งเป็นอาคารเช่า 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงรูปแบบในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบตามจ านวน11 
 

 4.4.2 การสนับสนุนของภาคส่วนต่าง 
  4.4.2.1 ภาคประชาสังคม 
            การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั้นองค์กรด้านคนพิการ 

และกลุ่มคนพิการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) นับว่ามีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนงาน และ
จากการสัมภาษณ์ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พบว่า “การเผยแพร่
เกี่ยวกับประเด็นคนพิการ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเผยแพร่อยู่เฉพาะในกลุ่มของคนพิการ หน่วยงานที่ท างาน
ด้านคนพิการและครอบครัวของคนพิการ แต่ยังไม่ถูกเผยแพร่ภาพใหญ่ออกไปสู่สังคมภายนอก เช่น 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการคืออะไร ท าไมจึงจ าเป็นต้องมี เพราะการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกนั้นไม่ได้เป็นการท าที่เน้นเฉพาะกลุ่มของคนพิการเท่านั้น แต่เป็นไปเพ่ือส าหรับคนทุกกลุ่ม            
ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก (Accessibility for All) ท าความเข้าใจกับภาคสังคมให้เห็นว่า สิ่งอ านวยความ
สะดวกนั้นส าคัญอย่างไร โดยอาจจะเน้นให้เห็นว่า สิ่งอ านวยความสะดวกนั้นมันเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมี 
เพราะมองว่า คนพิการคือความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะพิการมากขึ้นถ้าสิ่งแวดล้อมหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกนั้นไม่เอ้ืออ านวยแต่สิ่งเหล่านี้จะเข้าใจอยู่เฉพาะแค่ในกลุ่มของคนพิการอาจ               
ไม่เพียงพอ เพราะคนพิการไม่ใช่คนเพียงกลุ่มเดียวที่ต้องอาศัยอยู่ในสังคม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจกับคนทั่งไปในสังคมมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ
มากขึ้น ซึ่งองค์กรด้านคนพิการเองได้มีการเสนอแนวคิดนี้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพ่ือน าไป
บรรจุไว้ในชั่วโมงเรียนของเด็กเพ่ือให้ได้เรียนรู้ถึงประเด็นการอยู่ร่วมกันในสังคม ประเด็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกจะต้องมองทั้งระบบ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีหน้าที่ก ากับดูแลสั่งนโยบายเป็นตัวกลางในการคอยประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเน้นในเรื่องของการ                 
ควบคุมอาคารกระทรวงคมนาคม ดูเรื่องระบบของการขนส่งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
ดู เรื่องสิ่ งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้คนพิการสามารถเช้ าไปใช้ชีวิตในสถานประกอบการ

                                           
11ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร,ส านักงานการสงเคราะหแ์ละสวสัดิภาพสังคม,ข้อมูลการจัด  

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558. 
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กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษา และ
กระทรวงสาธารณสุข ดูเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงพยาบาล สถานพยาบาล เพราะสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการจะไม่ใช่สิ่งอ านวยความสะดวกที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งรับผิดชอบ 
ทุกหน่วยงานมีเจ้าภาพตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพราะหากต่างหน่วยงานต่างท าโอกาสที่จะ
ส าเร็จก็ยาก”12 

 4.4.2.2 เอกชน 

             จากการสัมภาษณ์ นายวราวุฒิ วีวุตมเสน หัวหน้างานระดับ 8 ฝ่ายอาคาร
สถานที่บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า “การบินไทยด าเนินการเรื่องของการจัดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกก่อนที่จะมีกฎหมายด้านนี้บังคับใช้ เนื่องจากการที่การบินไทยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนพิการ
ด้วยส่วนหนึ่ง ประกอบกับกฎระเบียบ กระบวนการแนวทางวิธีปฏิบัติ (Procedure) ของการบินว่า
ต้องอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นไปตามสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 
(IATA :International Air Transport Association) ว่าหน่วยงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไรโดยจะ
มีกฎระเบียบก าหนดไว้ ซึ่งในส่วนของ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จะเน้นที่บนเครื่อง
เป็นส่วนใหญ่แต่ต่อมาในระยะหลังก็ได้ขยายมายังการบริการบนภาคพ้ืน เช่น จะต้องมีวีลแชร์ ส าหรับไว้
บริการให้ขึ้นเครื่องได้สะดวก ซึ่งในสมัยก่อนการท่าอากาศยานไม่ได้จัดเตรียม (Provide) ให้กับทาง 
การบินไทย แต่ต่อมาในระยะหลังการท่าอากาศยานได้เข้าไปเป็นสมาชิกของส่วนหนึ่งของทางสมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการตามเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ซ่ึงในสมัยก่อนอดีตผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) มองว่า สิ่งอ านวย
ความสะดวกนั้น ไม่น่าที่จะท าเฉพาะแค่เพียงที่สนามบินเพียงแห่งเดียว เพราะยังมีผู้โดยกลุ่มหนึ่งที่ยัง
ต้องมาใช้บริการที่อาคารส านักงาน ดังนั้น จึงเริ่มด าเนินการที่ห้องจ าหน่ายตั๋วเป็นล าดับแรก ทั้งในส่วน
ของ ห้องน้ า ทางลาด ราวจับ โดยตั้งงบประมาณไว้ตั้งงบประมาณส าหรับด าเนินการไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลมีการก าหนดเป็นนโยบายหลัก กระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมไปด าเนินการพร้อมทั้งมีการติดตามเป็นระยะๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคมมักจะถูกมองเป็นเป้าหลัก โดยเฉพาะการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในภาคการขนส่งสาธารณะเป็นพิเศษ เช่น กรณีของป้ายรถเมล์ ท่าเรือ ในภาพรวมมองว่า
เป็นประโยชน์กับกลุ่มคนพิการ ที่จะท าให้เข้าถึงบริการของรัฐ ส าหรับเรื่องของงบประมาณมีความส าคัญ 
สมัยก่อนการบินไทยไม่ได้ประสบปัญหาทางการเงิน ดังนั้น ผู้บริหารของทางการบินไทยก็จะสนับสนุน

                                           
12ศุภชีพ ดิษเทศ,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, 

17 พฤษภาคม 2559. 
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เต็มทีว่่าหากหน่วยงานจะด าเนินการอะไร ดังนั้น  แต่ละส่วนงานก็จะคิดท าโครงการ (Project) ใหม่ๆ 
ซึ่งส าหรับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั้นเริ่มด าเนินการมาตั้งปี พ.ศ. 2551 ปีละ  
150,000 บาท และมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2555 จ านวน 800,000 บาท และได้ด าเนินการเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบันแต่จ านวนเงินงบประมาณก็มีการลดลงบ้างตามสภาพทางเศรษฐกิจ”13และจากการสัมภาษณ์ 
นายตรึกตรอง  ปานะถึก เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน 4 ฝ่ายการท่าอากาศยานท่าอากาศยานดอนเมือง
บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) พบว่า “ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญที่จะผลักดันใน 
เชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) นั้น เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการจัดการการด าเนินงานและการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง            
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับ
ให้บริการ โดยจะให้ความส าคัญในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นในแบบส าหรับคนทุกกลุ่ม 
(Universal Design : UD) และปัจจุบันบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ในส่วนของท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 สถานที่ต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในสถานีที่ให้บริการภาคขนส่ง กระทรวงคมนาคม”14 

 ตัวแทนคนพิการผู้มีส่วนได้เสียจ านวน 4  คน ประกอบด้วย ประเภทความทางร่างกาย
หรือทางการเคลื่อนไหว จ านวน 2 คน จากการสัมภาษณ์ นายชัยพร ภูผารัตน์  ผู้อ านวยการสมาคม 
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพบว่า “ประเด็นเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั้น
ที่ผ่านมาส่วนราชการมักจะให้เหตุผลเรื่องข้อจ ากัดด้านงบประมาณเป็นหลักเนื่องจากเห็นว่า งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรมานั้นจะมีการระบุรายการก าหนดวัตถุประสงค์ในขณะที่ภาคเอกชนมักเปิดช่องทาง
ที่เอ้ือต่อการสนับสนุนด าเนินงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านนี้ ซึ่งบางส่วนอาจเนื่องมาจาก
มาตรการในเรื่องของการลดหย่อนภาษีที่เป็นแรงจูงใจส าคัญ รวมทั้งเป็นประเด็นของการท ากิจกรรม 
ที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องรณรงค์ท าความเข้าใจประเด็น
การอยู่ร่วมกันในสังคมมองว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการต่างๆ เพ่ือให้มีการบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เนื่องจาก

                                           
13วราวุฒิ  วีวุตมเสน,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, บริษัทการบินไทย จ ากั ด(มหาชน),               

6 พฤษภาคม 2559. 
14ตรึกตรอง ปานะถึก,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), 

28 เมษายน 2559. 
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ที่ผ่านมาพยายามลดทอนรายละเอียดเนื้องาน (Specification) เช่น ขนาดสัดส่วนของทางลาด ท าให้
เป็นปัญหาของคนพิการที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง”15 และจากการสัมภาษณ์ นายธีรยุทธ สุคนธวิท พบว่า 
“การขับเคลื่อนงานด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผ่านมาตัวแทนคนพิการได้มีบทบาทและส่วนร่วม
ในการผลักดันการ ด าเนินงานค่อนข้างมากเพราะเป็นปัญหาของคนพิการโดยตรงที่ผ่านมารัฐมุ่งที่จะให้
ความส าคัญไปกับการพัฒนาคนมาก ฟ้ืนฟูคนแต่สุดท้ายมาตกม้าตายเรื่องที่คนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในสังคมเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย ดังนั้น การที่จะแก้ไขปัญหาคนพิการจ าเป็นต้องท าทั้ง 
2 อย่าง ควบคู่กัน ทั้งในส่วนของพัฒนาคนพิการและการปรับสภาพแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยที่ไม่ได้
ทิ้งน้ าหนักหรือให้ความส าคัญเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งสภาพแวดล้อมที่พูดถึงอาจจะไม่เฉพาะแค่
ลักษณะทางกายภาพ ตึก ราม บ้านช่อง สถานที่ แต่ยังรวมถึงทัศนะคติกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารสาน
สนเทศต่างๆ เพราะเราก าลังจะท าเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุและคนอ่ืนหลายกลุ่มที่ไม่เฉพาะกับกลุ่ม
คนพิการ ฉะนั้น ความคุ้มค่าที่ผู้สูงอายุคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ ไม่ได้วัดที่จ านวนของ
ผู้ใช้บริการความคุ้มค่า มองว่าการที่คนพิการคนหนึ่งได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือไปพบแพทย์ตามนัด 
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมระดับหนึ่ง ไม่ต้องอยู่แบบติดบ้าน ติดเตียง ตรงนี้ไม่สามารถประเมินวัดออกมา
เป็นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้ เพราะเวลาพูดถึงคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งไม่อยากให้วัดคุ้มค่ากับตัวเลข
จ านวนของคนพิการในสังคม แต่ควรจะมองไปที่สังคมไทยในอนาคตอีก 10–20 ปีข้างหน้า”16 

 ประเภทความพิการทางการเห็น จ านวน 2 คนจากการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ พบว่า “จุดเริ่มควรจะเริ่มตั้งแต่ความตระหนักรู้ (awareness) เรายังไม่เห็น
ความส าคัญของการที่เราจะท าให้สังคมของเราให้เป็นสังคมส าหรับทุกคนที่เรียกว่า Inclusive Society
เพราะเราไม่ตระหนักรู้ ไม่เข้าใจ และไม่เห็นความส าคัญ ไม่ค่อยได้เอาใจใส่อย่างที่ควรจะเป็น ทั้งๆ                
ที่ประเด็นแนวคิดการท าสังคมส าหรับทุกคนนั้นนับวันจะยิ่งมีความส าคัญ ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนของการ
ทีป่ระเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยประมาณการว่าในอีกประมาณ 9-10 ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ. 2568 
จะมีผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3 ดังนั้นถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือส าหรับทุกคนก็จะท าให้คนที่อยู่ในกลุ่มข้างต้น
ไม่สามารถออกจากบ้านไปท าภารกิจต่างๆ และก็จะกลายเป็นภาระของคนอ่ืนๆเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อม 
อันเป็นสาธารณะนั้นจึงควรมีการออกแบบส าหรับทุกคน เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มคนพิการทางการมองเห็นไม่ค่อยเป็นปัญหาเหมือนกับกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว                     

                                           
15ชัยพร ภูผารัตน์,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, 

18เมษายน 2559. 
16ธีรยุทธ สุคนธวิท,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สภาศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ 

ประเทศไทย,19 เมษายน 2559. 
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เพราะแค่มีผิวต่างสัมผัส เช่น เวลาจัดสัมมนาตามโรงแรมแค่วางพรม หรือ Guiding block หรือ 
Warning block น าทางให้แค่นี้ก็อาจจะเพียงพอแล้ว คนหูหนวก ติดไฟให้สัญญาณเวลาฉุกเฉินให้เขาเห็น 
โดยอาจจะพิจารณาที่เหตุผลความจ าเป็นเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยไทย เน้นไปที่กลุ่มพิการทางการ
เคลื่อนไหว”17 และจากการสัมภาษณ์ นายธรรม จตุนาม อาจารย์ประจ าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย 
มหิดลพบว่า “เรื่องสภาพแวดล้อมกับกลุ่มคนพิการตาบอดนั้นไม่ได้มีส่วนได้เสียเยอะกรณีของคนพิการ
ตาบอดนั้น จะเน้นที่การฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation 
and Mobility : O & M) โดยในกรณีของคนตาบอดนั้นเห็นว่า การปรับคนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น 
ง่ายกว่าการปรับสภาพแวดล้อมปัญหาที่พบเป็นเรื่องของทัศนะคติของคนในสังคมเกี่ยวกับคนพิการในสังคม 
เช่น ความไม่เข้าใจเรื่องของคนพิการ ซึ่งหมายถึง ไม่เข้าใจแก่นของคนพิการ คือ เมื่อเห็น  คนพิการ 
คนก็มักเกิดความสงสารซึ่งทัศนคติมุมมองแบบนั้นท าให้คนทั่วไปมองไม่เห็นซึ่งศักยภาพ ความสามารถ
ของคนพิการมองว่าคนพิการต้องเป็นผู้รับอย่างเดียว ซึ่งความสงสารนั้นมีแนวคิดหลักการพ้ืนฐานนั้น
หลักการพื้นฐานก็มาจากการสงเคราะห์ จึงมีผลท าให้เป้าหมายในการช่วยเหลือนั้นคลาดเคลื่อนซึ่งอัน
แท้จริงแล้วคนพิการเน้นเรื่องสิทธิ เพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิ (Human Rights) จะต้องมีการตราเป็นกฎหมาย 
ซึ่งเป็นกฎหมายในลักษณะที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการ”18 

 

                                           
17วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ,มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ, 

13 เมษายน 2559. 
 

18ธรรม จตุนาม,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ,วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 
22เมษายน 2559. 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
   

 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค และมาตรการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงนโยบายการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและจาก         
ผลการศึกษาทั้งทางเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 5.1.1 นโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

  จากการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
พบว่า ประเทศไทยมีฐานข้อมูลของคนพิการและกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับคนพิการให้คนพิการมีสิทธิ
เป็นจ านวนมาก การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในประเทศไทยเป็นสิทธิและสวัสดิการ
ของคนพิการที่พึงจะได้รับอันเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยมีรูปแบบการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการด ารงชีวิตประจ าวันด้านการศึกษา
ด้านสถาปัตยกรรมอาคารสถานที่และบริการขนส่งสาธารณะด้านการท างานและประกอบอาชีพด้าน
ข้อมูลข่าวสารการสื่อสารและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นบุคคล/สิ่งที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการ             
ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรมอาคารสถานที่และบริการสาธารณะมีความก้าวหน้ามาก
ที่สุดและถือเป็นนโยบายส าคัญในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จเพ่ือคนพิการและทุกคนเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ (Universal Design) กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์           
เป็นหน่วยงานหลัก (Focal Point) ในการประสานสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตาม
นโยบายผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงได้โดยมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกลไกที่ส าคัญตามกฎหมายในระดับชาติคือคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานน าเสนอนโยบายดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและมีผลผูกพันให้หน่วยงานปฏิบัติตามและกลไกระดับพ้ืนที่ ได้แก่ อนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมกีารด าเนินงานอ่ืนๆ ทีส่นับสนุน 
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การปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น (1) การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
ต้นแบบของการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการของศาลากลางจังหวัดจ านวน  52 แห่ง             
ที่มีคนพิการไปติดต่อและใช้บริการของหน่วยงานจังหวัดละ 100,000 บาท อีกทั้งจัดท าโครงการเพ่ือ
สนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ตามยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2) จัดกิจกรรมเปิดตัว (Kick Off) “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังสร้างสังคม
เพ่ือทุกคน” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีการจัดให้
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานราชการระดับกระทรวง 21 แห่ง 
ในการร่วมมือด าเนินการและก ากับให้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการตามภารกิจ              
(3) การตรวจติดตามการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้หน่วยงานที่ลงนาม MOU จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการที่ถูกต้องและเป็นไป
ตามมาตรฐานอีกทั้งให้เป็นต้นแบบที่ดีของหน่วยงานพร้อมทั้งการอบรมให้ความรู้ในการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและหลักเกณฑ์แนวทางในการประเมินการตรวจติดตามการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกจังหวัด 

 โดยภาพรวมในเชิงนโยบายส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ ทัศนคติของคนในสังคม เพราะต่อ             
ให้มีกฎหมายที่ดีที่สุดแล้ว แต่ในการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติก็ยังไม่เกิดผลเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุแล้วเห็นว่า
ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้สูงอายุ แต่คนจะมองว่าเรื่องพิการนั้นเป็นเรื่องไกลตัว คนทั่วไปจึงไม่เห็นถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องท า ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุก็ไม่ได้ให้ความส าคัญเห็นถึงจ าเป็นในการผลักดันงาน
ด้านนี้เท่าที่ควรท าให้การรวมตัวขับเคลื่อนประเด็นนี้ไม่ดีพอ ดังนั้น โอกาสที่จะหยิบยก (rest) ขึ้นมา
เป็นประเด็นทางสังคม (hot issue) จึงไม่มี  

 ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่คนในสังคมขาดความตระหนักรู้ (awareness) ไม่เห็น
ความส าคัญของการที่เราจะท าให้สังคมของเราให้เป็นสังคมส าหรับทุกคนที่เรียกว่า Inclusive Society 
เมื่อคนในสังคมไม่ตระหนักไม่เข้าใจ เลยไม่ได้ทุ่มเทที่จะท า โดยเฉพาะผู้บริหารว่าจะให้ความส าคัญมากน้อย
แค่ไหนเนื่องจากมีบทบาทส าคัญที่จะผลักดันในเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนอกจากนี้ ความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็มีส่วนส าคัญในการด าเนินการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ เพราะหากระดับเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจก็ไม่สามารถด าเนินการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกได้อย่างถูกต้องจึงจ าเป็นต้องได้รับการอบรมในเบื้องต้นก่อน 
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 จุดแข็ง: การมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนพิการซึ่งเป็น             
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตลอดจนได้ประสานความร่วมมือกลุ่มนักวิชาการ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                        
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพ่ือเข้ามาช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมผลักดันองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติตลอดจนหน่วยงาน
ของรัฐมีการจัดอบรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้มีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกได้ถูกต้อง 

 จุดอ่อน : ตัวบทกฎหมาย ไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังเนื่องจากไม่ได้ก าหนดบทลงโทษไว้
ในกรณีท่ีไม่ถือปฏิบัติตาม ขาดงบประมาณ ที่สนับสนุนงานด้านนี้อย่างจริงจัง ทั้งนี้แม้ว่ามติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณส าหรับการปรับปรุง 
หรือจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของหน่วยงาน
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด 
ห้องน้ าที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสารแห่งละ 300,000 บาทและส านักงบประมาณ
ได้สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท จ านวน 301 แห่ง 
แต่ก็ยังคงไม่ครอบคลุมและไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าหลายหน่วยงาน ขาดองค์ความรู้
เพราะบางกรณีหน่วยงานมีความสนใจที่จะด าเนินการเองท าให้ไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ 
เนื่องมาจากการขาดองค์ความรู้ ท าให้ต้องแก้ไข เสียเวลา เสียงบประมาณ เช่น กรณีของทา งลาด            
ที่ไม่ได้มาตรฐานราวจับในห้องน้ าที่ติดตั้งผิดรูปแบบ นอกจากนี้แล้วยังเกี่ยวกับระบบการรายงานติดตาม
ที่ไม่เข้มแข็ง ท าให้เกิดช่องว่างของการรายงานเพราะอาจมีหน่วยงานที่จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก
แต่ไม่ได้รายงานให้ส่วนกลางทราบเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่เห็นความส าคัญ มองว่ากรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่ใช่หน่วยงานที่จะให้คุณโทษจากการด าเนินการดังกล่าวจึงไม่ได้
เห็นถึงความส าคัญมากนัก ท าให้ระบบการติดตามรายงานของส่วนกลางไม่เป็นผลรวมทั้งกลไกการ
ขับเคลื่อนงานคนพิการในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ระดับจังหวัด และองค์กรคนพิการไม่ประสานงานกันซึ่งในบางกรณีจ าเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์
ดั้งเดิมระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังนั้นหากเกิดการโยกย้ายหรือ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลก็จะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานไมป่ระสบผลส าเร็จอย่างที่ควรจะเป็น 

 มาตรการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการมาตรการที่เป็นแรงจูงใจ (Incentive) 
เช่น สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชน ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐแล้วการด าเนินการจะอยู่บนพ้ืนฐานของการจัดท าบริการสาธารณะ (Public Services) ในฐานะ
ของหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชนซึ่งการจัดประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการอาจจูงใจ            
ได้ระดับหนึ่ง จึงขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะหากตัวบุคคลขาดการตระหนัก การรับรู้ ก็ไม่เกิดผลเพราะ  
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มองว่าหากหน่วยงานจะท าทางลาด ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท เพ่ือประกวดแต่ได้รับเงินรางวัล 
10,000 บาท ซึ่งก็อาจจะไม่สนใจที่จะด าเนินการ เนื่องจากหน่วยงานมีเรื่องที่ส าคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหา
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่หลักที่ส าคัญ (Priority) ของหน่วยงาน เช่น 
การเตรียมการเรียนการสอน การดูแลรักษาชีวิตคนไข้ มากกว่าที่จะต้องมาจัดท าสถานที่เพ่ือประกวด 

  การด าเนินการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในเชิงนโยบายนั้นนอกจาก
จะพิจารณาถึงประเด็นสภาพปัญหาที่เป็นอยู่แล้ว การก าหนดนโยบายสาธารณะในปัจจุบันนั้นจะต้อง
รับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ที่มีสวนได้เสีย (Stakeholders) เป็นส าคัญ โดยเฉพาะคน             
ที่เป็นกลุ่มพิเศษที่เราจะต้องให้ความส าคัญให้เขาเข้ามามีโอกาสส่วนร่วมทางสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ก าหนดนโยบายสาธารณะมีความสอดคล้องกับความต้องการและลักษณะทางกายภาพของบุคคล 
เพราะการที่เราได้รับรู้ประเด็นความต้องการนั้นย่อมจะเป็นผลดีต่อการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของคนกลุ่มดังกล่าว 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษานโยบายของ
รัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ดังนี้ 

 5.2.1.1 ในเชิงนโยบายหากเราไม่มองว่าเจาะจงเฉพาะกลุ่มของคนพิการแต่ให้
มองว่าส าหรับทุกกลุ่ม ทุกวัย มันจะท าให้กว้างขึ้นเพราะคนในสังคมจะมองว่าคนพิการเป็นเรื่องของ
คนกลุ่มเล็กในสังคม เป็นเรื่องไกลตัวจึงให้ความส าคัญกับงานด้านนี้ค่อนข้างน้อย ถ้าจะให้ความส าคัญ
เฉพาะเรื่องคนพิการอย่างเดียวคนจะวัดที่ตัวเลขจ านวนคนที่มาใช้บริการเชิงปริมานในทันทีเมื่อคิดในเชิง
เศรษฐศาสตร์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) แล้วมองว่าไม่คุ้มค่า ดังนั้นเสนอแนวคิดที่ว่า สิ่งอ านวย
ความสะดวกไม่ได้ท าส าหรับคนพิการเพียงกลุ่มเดียวต้องมีการเชื่อมหรือบูรณาการประเด็นการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้เป็นเรื่องส าหรับทุกคน (Accessibility for All) ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ โดยที่
ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่กลุ่มคนพิการ เพ่ือขยายฐานให้กว้างขึ้นให้เห็นถึงประเด็นของกลุ่มทางสังคม 
(mass) โดยพยายามผลักดันให้เป็นประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพราะเมื่อเรา
พูดถึงผู้สูงอายุแลว้รู้สึกว่ามันกระทบกับทุกคน จึงต้องดึงกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการ
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ท างานเพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบ (Impact) ที่กว้างขึ้น และประเด็นทางสังคมผู้สูงอายุในการที่จะขับเคลื่อน
งานในอนาคต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลในอีก 20 ปีข้างหน้า1 

 5.2.1.2 การบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงาน โดยร่วมจัดท าแผนก าหนด
แนวทางการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตาม
ภารกิจของทั้ง 21 หน่วยงานรวมทั้งผลักดันการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกโดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
(KPI) ในระดับกระทรวง 

 5.2.1.3 รัฐบาลต้องให้ความส าคัญในการสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจจ าเป็นต้อง
หารือกับส านักงบประมาณเพ่ือประสานการด าเนินการจัดเตรียมช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านนี้เป็นการเฉพาะ เช่น การจัดท าค าเสนอของบประมาณแบบ Budget Code โดยอาจพิจารณาก าหนด
เป็นช่วงระยะเวลาด าเนินการ (Phase) ภายในระยะเวลา 5 – 10 ปี2 

 5.2.1.4 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ                  
คนพิการให้มีสภาพบังคับพร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม โดยออกพระราชบัญญัติใหม ่
รวมสิ่งอ านวยความสะดวกหลายๆ ฉบับเข้าด้วยกันเพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
(Accessibility for all Act) ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานกลาง 
(National standard) ที่ก าหนดถึงรายละเอียดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้หน่วยงานสามารถ
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานกลางประกอบการอ้างอิงในการด าเนินงาน3 

 5.2.1.5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการออกแบบเพ่ือทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ (Universal Design) สื่อสารสู่สังคมอย่างกว้างขวาง 

 5.2.1.6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นหน่วยงานหลัก (Focal point) 
ที่ต้องรวบรวมประเด็นข้อเรียกร้อง (Requirement) ความต้องการของกลุ่มคนพิการทุกกลุ่มให้ครอบคลุม
ทุกประเด็นความต้องการตามล าดับ 1,2,3 เพ่ือประกอบการหารือถึงประเด็นความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

                                           
1จินตนา จันทร์บ ารุง,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    

คนพิการ, 18 เมษายน 2559. 
2ลักษณวดี ธนามี,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 

และจราจร, 29 เมษายน 2559. 
3ธีรยุทธ สุคนธวิท,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สภาศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ 

ประเทศไทย,19 เมษายน 2559. 
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ทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กลุ่มคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน เพ่ือประกอบการเขียนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานก่อนที่จะมอบหมายให้ส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการต่อไปซึ่งการก าหนดแผนยุทธศาสตร์นั้นควร
ก าหนดให้เป็นไปทีละขั้น (Step by Step) โดยจะต้องค านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนให้ดีโดยอาจจะก าหนดเป็นปีๆ ไป ให้ทุกภาคส่วน ได้ก้าวไปพร้อมๆกันถึงจะ
ประสบความส าเร็จ โดยที่ระยะเวลาที่จะปฏิบัติตามแผนจะต้องไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป เพราะยิ่งเป็น
หน่วยงานราชการเมื่อมีนโยบายแล้ว ส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือประกอบค าของบประมาณ 
ซึ่งค่อนข้างที่จะใช้เวลา เว้นแต่เมื่อรัฐบาลมีนโยบายหลักในการสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการด้วย 
เช่น ให้ใช้งบกลาง หรือช่องทางงบประมาณด้านอ่ืนก็จะท าให้นโยบายบรรลุผลได้เร็วขึ้น4 

 5.2.1.7 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการนั้นอาจไม่จ าเป็นจะต้อง
จ ากัดอยู่เฉพาะเพียงแค่ที่กฎหมายก าหนดไว้ใส่วนของ อาคาร สถานที่ เท่านั้น แต่ควรรวมไปถึงพ้ืนที่
สาธารณะที่น่าจะสามารถจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการได้นั้นก็ควรที่จะด าเนินการในส่วน
พ้ืนที่บริเวณนั้นด้วยเช่น พ้ืนที่สาธารณะที่เป็นทางเดิน (foot path) โดยเฉพาะในเขตของกรุงเทพมหานคร
ควรจะจัดท าเป็นต้นแบบที่เป็น (General Usage) เนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นนอกจากมีความส าคัญ
ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้ว ยังมีนัยยะส าคัญด้านอ่ืนๆ เช่น เป็นเมืองที่มีกลุ่มคนมีความรู้
มากสุด มีคนอยู่อาศัยมากที่สุด มีช่องทางท ามาหากินมากสุด และที่ส าคัญคือมีจ านวนคนพิการมากที่สุด 
ซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครอาจจะต้องประสานขอความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้เขาสามารถออกสู่สังคมได้อย่างคนปกติโดยไม่เป็นอุปสรรค
ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการคืนทางเท้าให้กับประชาชนตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

 

 

 

 

                                           
4วราวุฒิ  วีวุตมเสน,สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, บริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน),               

6 พฤษภาคม 2559. 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ           

คนพิการ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวกขั นพื นฐานตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 5 ประเภท                       
ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ และเนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะเวลา รวมทั้งข้อจ ากัด
ด้านการสื่อสารกับคนพิการบางประเภท จึงท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถศึกษาครบทุกประเภทความพิการได้ 
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการศึกษานโยบายของรัฐเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และครบทุกกลุ่มประเภท
ความพิการ 
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รายการอ้างอิง 
 

หนังสือ 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 แห่งชาติ. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข 
 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ดีสุวรรณซัพพลายเซอร์วิส, 2556. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.รายงานวิจัย เรื่อง สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
และเพ่ือทุกคนในสังคม.กรุงเทพฯ: เอกพิมพ์ไทยจ ากัด, 2549.  

จินตนา จันทร์บ ารุง.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการน านโยบายการปรับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
          การใช้ชีวิตของคนพิการ.เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับต าบลและจังหวัด,  
 โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ.,2557. 
ทวิดา กมลเวช.“นโยบายสาธารณะในบริบทการบริหารปกครอง”.ในหนังสือการบริหารปกครอง

สาธารณะ (Public Governance) การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21.ปทุมธานี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส .ผส .) ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557.กรุงเทพฯ:2558. 

วรเดช จันทรศร. องค์การและผู้เกี่ยวข้องในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ.(2542: 18-28), อ้างถึงใน 
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุรัตน์ อนันธนาธร, “นโยบายสาธารณะ (public Policy)”กรุงเทพฯ: 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์ เทรด ประเทศไทย, 2555. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ. 
 (2550: 101), อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุรัตน์ อนันธนาธร, “นโยบายสาธารณะ  
 (public Policy)” (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์ เทรด ประเทศไทย,2555. 
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุรัตน์ อนันธนาธร. นโยบายสาธารณะ (public Policy).กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด                

เวิลด์ เทรด ประเทศไทย, 2555. 
ส านักการโยธากรุงเทพมหานคร.สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือทุกคนในสังคม.กรุงเทพฯ:2556. (ม.ป.ท.) 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ .ตัวอย่างที่ดีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่

อาศัยให้แก่คนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์. (ม.ป.ป.) 
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ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
 ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ:ร้านดีสุวรรณ 
ซัพพลายเซอร์วิส, 2556. 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.คู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
 หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ 2556. กรุงเทพฯ: ร้านดีสุวรรณ 
 ซัพพลายเซอร์วิส, 2556. 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการ 

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ. 2550. 

ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. ข้อมูลการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2556 – 
 พ.ศ. 2558. 
อรทัย ก๊กผล.“การมีส่วนร่วมของประชาชน:ความท้าทายของนักบริหารรัฐกิจในสังคมประชาธิปไตย”.

ในหนังสือการบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) การบรหิารรฐักิจในศตวรรษที่ 21.              
ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. 

 
วิทยานิพนธ์ 
 
กรรวิภาร์ หงษ์งาม. “การศึกษาสภาพและความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 

ส าหรับนักศึกษาพิการ ในส านักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต,” คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต, 2549.  

ช่อเพชร พานระทึก. “แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย,” วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.  
รัฐพล ปัญจอาภรณ์. “สิ่งอ านวยความสะดวกในที่พ านักระยะยาวส าหรับผู้พิการ ,” วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551. 

วิไลพร ตรีพรชัยศักดิ์. “แนวทางการปรับปรุงอาคารในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร,” วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  
“พม. มอบรางวัลสถานที่ดีเด่นท่ีเอ้ือต่อคนพิการ ประจ าปี 2553 หนุนจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวย 

ความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม”. https://www.m-society.go.th/ewt_ 
news.php?nid=5368 (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559). 

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550”.ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 47 ก               
(24 สิงหาคม 2550). http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-
10-2554-a0003.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559). 

“รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการของประเทศไทยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”. 
http://dep.go.th/sites/default/files/files/news/REPORT_PWDS_Mar2559.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559).  

 
 
สัมภาษณ์ 

 
จินตนา จันทร์บ ารุง. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 
 18 เมษายน 2559. 
ชัยพร ภผูารัตน.์ สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, 
 18 เมษายน 2559. 
ตรึกตรอง ปานะถึก. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน),  
 28  เมษายน 2559. 
ธรรม จตนุาม. สัมภาษณ์โดย ศภุชัย กระธรรมะ,วิทยาลัยราชสดุา มหาวิทยาลัยมหิดล, 22 เมษายน 2559. 
ธีรยุทธ สุคนธวิท. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สภาศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย, 
 19 เมษายน 2559. 
บันลือ วิศิษฎอนุพงษ์. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  
 27 เมษายน 2559. 
ภัชราภรณ์ กองเกิด. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
 ทางการแพทย์แห่งชาติ, 21 เมษายน 2559. 
ลักษณวดี ธนามี. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 
 29 เมษายน 2559. 

https://www.m-society.go.th/ewt_%20news.php?nid=5368
https://www.m-society.go.th/ewt_%20news.php?nid=5368
http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-10-2554-a0003.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-10-2554-a0003.pdf
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วราวุฒิ วีวุตมเสน. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, บริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน), 6 พฤษภาคม 2559. 
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ,มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ,13 เมษายน 2559. 
ศุภชีพ ดิษเทศ. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, 17 พฤษภาคม 2559. 
สุรินทร์ สว่างอารมณ์. สัมภาษณ์โดย ศุภชัย กระธรรมะ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
 4 พฤษภาคม 2559. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายศุภชัย กระธรรมะ 

 

วันเดือนปีเกิด 18 ธันวาคม พ.ศ. 2524 
 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2548 – 2551 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
การมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม         
และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 

  

  
 


