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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการส่ งเสริมและ
สนับสนุนการจัดระเบียบทางเท้าสาหรับผู้พิการเขตพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษานโยบาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางเท้า
สาหรับ ผู้ พิการในเขตพื้น ที่ของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับ นโยบาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ
ข้อบัญญัติ และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางเท้าสาหรับผู้พิการ ในต่างประเทศ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การจัดระเบียบทางเท้า เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ทางเท้า
สาหรับการเดินทางได้อย่างคนปกติ
จากการศึกษาพบว่า การจัดระเบียบทางเท้าสาหรับผู้พิการในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ไม่มีมาตรการทางนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และกฎหมายใดที่เป็นรูปธรรมในการ
กาหนดให้มีการจัดระเบียบทางเท้าสาหรับผู้พิการ
ปัจจุบันนานาประเทศล้วนได้มีการส่งเสริม สนับสนุน หรือแก้ไขปัญหา การจัดระเบีย บ
ทางเท้ าส าหรั บ ผู้ พิ ก ารที่ ป รากฏกั น อย่า งชั ด เจน เช่ น ในประเทศญี่ ปุ่ น โดย ในรูป แบบของการ
ออกแบบทางเท้าสาหรับผู้พิการทางสายตา หรือทางเท้าสาหรับผู้พิการที่ต้องใช้รถช่วยเข็น โดยกาหนด
ในมาตรการทางการบริหาร และมาตรการทางกฎหมาย ที่รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
จากข้อเท็จจริงของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางนโยบาย เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
กรุงเทพมหานคร ได้กาหนด แบบรูป คุณลักษณะ และแนวทางการจัดระเบียบทางเท้า ให้เป็นไปเพื่อ
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(2)
ความสะดวก ปลอดภั ย แก่ ผู้ ใช้ท างเท้าสาธารณะ โดยเป็น ไปตามรูป แบบการจัดสภาพแวดล้ อ ม
สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามหลักการ “การเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า ” ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางเท้าทุกคน และประโยชน์เกื้อกูล ต่อเนื่องถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความสวยงามของกรุงเทพมหานคร อันเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
คาสาคัญ : กรุงเทพมหานคร, ทางเท้า, ผู้พิการ
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to study legal measures that would promote
and support the organizing of pathways for the disabled in Bangkok Metropolitan
area. The study examines the policies, rules, regulations and legal measures related
to the organization of footpaths for the disabled in Bangkok, compares them with
those of other countries, and finally recommends guidelines for footpaths
improvement for the disabled to travel conveniently.
The study found that there is neither policy, rule, regulation, provision
nor legal mandate to organize pathways for the disabled in Bangkok Metropolitan
area.
Nowadays many countries, such as Japan, promote and support footpath
arrangement for the disabled especially the footpaths designed for the visually
impaired and for the wheel chair persons. This policy has been imposed in
administrative mandate and legal measures so that the state authorities might
actively and continuously promote and support.
From the study of the problems and obstacles mentioned above, this
thesis presents guidelines for improving policy and legal measures for the Bangkok
Metropolitan Administration to define format, characteristics and framework of the
convenience and safety for the public footpath traffic. This is in line with the model
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of a public environment that everyone can access and get benefit from public
pathways which conform with the principle of ‘convenient access for all’. Thus, all
footpath users can take advantage continuously with regard to the orderliness and
beauty of Bangkok as the capital city of Thailand.
Keywords: BANGKOK, Footpath, Disabled
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ในเบื้องต้น
ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. อานาจ วงศ์บัณฑิต ซึ่งได้ให้ความเมตตากับผู้เขียน
ตั้งแต่เป็นกรรมการสอบเข้าศึกษาต่อในสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอาจารย์
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับการจัดทา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่กรุณารับเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และท่าน ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งทาการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์ และให้ข้อคิดในประเด็น
ของข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้แก่ คุณรัตน์ กิจธรรม ผู้อานวยการฝ่ายต่างประเทศและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คุณธีรพล คุตตวัส นักวิชาการสุขาภิบาล สานักการระบายน้า
และคุณฐิติภา คุตตวัส ในการอานวยความสะดวกการลงพื้นที่ และการจัดเก็บข้อมูลภาพประกอบ
ท้ า ยสุ ด ผลอั น เป็ น ประโยชน์ ความดี ค วามงามทั้ ง ปวง ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการศึ ก ษา
วิท ยานิพ นธ์นี้ ขอมอบแด่ผู้ที่มีพ ระคุณ และผู้ที่ให้ก ารสนับ สนุน ทุกท่าน และหากมีข้อบกพร่อ ง
ด้วยประการใด ๆ ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทย จะก้ า วเข้ า สู่ สั งคมผู้ สู งอายุ เต็ ม ตั ว ในปี 2568 โดยมี ผู้ สู งอายุ
ประมาณ 14 ล้ านคน และมี ผู้ พิ ก ารคนพิ ก ารที่ ได้ รั บ การออกบั ต รประจ าตั ว คนพิ ก าร จ านวน
2,058,082 คน (ร้อยละ 3.09 ของประชากรทั้งประเทศ)1 โดยจานวนผู้สูงอายุและผู้พิการเหล่านี้ ล้วนมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และการเพิ่มขึ้นทุกปีของประชากรผู้ที่มีข้อจากัดในด้านร่างกาย ที่เป็นอุปสรรค
สาหรับการดารงชีวิตอันเป็นปกติสุข ดังนั้นแล้ว เพื่อลดปั ญหาสาหรับการดารงชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชากรเหล่านี้ คือการได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสวัส ดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะ
สวัส ดิ การขั้น พื้ น ฐานที่ มีความจ าเป็ นต่อการด ารงชีวิต ประจาวัน หนึ่งในนั้น ก็คือ “การเดินทาง”
ที่อาจมีหลายรูปแบบที่เป็นทางเลือก เช่น ทางเท้า ทางล้อ ทางราง หรือทางเรือ ฯลฯ ล้วนแต่มีความจาเป็น
ทั้งสิ้น แต่ที่เป็นพื้นฐานและมีความสาคัญในเบื้องต้น นั้นคือ “ทางเท้า” เพราะทางเท้าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการที่จะไปสู่การเดินทางในรูปแบบอื่น เช่น การเดินทางไปท่าเรือก็ต้องเดินผ่านทางเท้า ดังนั้น
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และอานวยความสะดวกให้คนพิการเล่านี้ได้เข้าถึงบริการสาธารณะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตประจาวัน ได้อย่างปกติสุข หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่ลดอุปสรรค และลดช่องว่าง
ทางสั ง คมให้ กั บ คนพิ ก ารเหล่ า นี้ ใ ห้ น้ อ ยลง โดยด าเนิ น การส่ ง เสริ ม เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน2 ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
กรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวง และนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร
และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าพระยา มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน
และแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร3
1

‘รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย’ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์) <http://dep.go.th/Content/View/6615/1> สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2563.
2 ‘ภู มิ ภ าคของประเทศไทย’ (กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ )
<https://patchara1589.wordpress.com/กรุงเทพมหานคร/> สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2563.
3 ‘ประวั ติ ก รุ ง เทพมหานคร’ (ThaiLaw) <http://www.thailaws.com/> สื บ ค้ น เมื่ อ 18
พฤษภาคม 2563.
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มีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 3,625 คนต่อตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การบริหารเป็น 6 กลุ่มเขต
และพื้นที่การปกครองเป็น 50 เขต ดังนี้ 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง 9 เขต ได้แก่ ดินแดง ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย
พญาไท พระนคร ราชเทวี วังทองหลาง สั มพันธวงศ์ และห้ วยขวาง 2. กลุ่ มกรุงเทพใต้ 10 เขต ได้แก่
คลองเตย บางคอแหลม บางนา บางรัก ปทุ มวัน พระโขนง ยานนาวา วัฒ นา สวนหลวง และสาทร
3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 เขต ได้แก่ จตุจักร ดอนเมือง บางเขน บางซื่อ ลาดพร้าว สายไหม และหลักสี่
4. กลุ่ มกรุงเทพตะวัน ออก 9 เขต ได้แก่ คลองสามวา คันนายาว บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุรี
ลาดกระบัง สะพานสูง และหนองจอก 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ 8 เขต ได้แก่ คลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด 6. กลุ่มกรุงธนใต้ 7 เขต ได้แก่ ทุ่งครุ บางขุนเทียน
บางแค บางบอน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ และหนองแขม 4 มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทย โดยเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนากรุงเทพมหานคร
คือการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ประชาชนทุกคน ได้เข้าถึง และได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง แต่ในปัจจุบันกลับพบว่ากรุงเทพมหานครยังคงประสบกับปัญหาการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับการจราจรและโครงข่ายการเดินทางในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานครที่ ไม่ ส ามารถสร้างความสะดวกให้ แ ก่ป ระชาชนคนปกติ และเอื้ อต่ อคนพิ การได้
โดยเฉพาะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเบื้องต้นอย่างเช่น ทางเท้า ในกรุงเทพมหานครปัจจุบัน มีขนาด
ทางเล็ กแคบ สภาพพื้ นไม่ เรี ยบสม่าเสมอ มี สิ่ งกีดขวางตั้งบนทางเท้ าจานวนมากและหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ ต้นไม้ แผงค้า หาบเร่แผงลอย รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ตู้โทรศัพท์ ตู้สัญญาณสื่อสาร
ท่ อประปา เสาไฟฟ้ า ตู้ ไปรษณี ย์ ป้ อมต ารวจ เครื่อ งกั้น รถจั กรยานยนต์ ตู้ น้ าดื่ ม ฯลฯ ซึ่ งท าให้
ประชาชนผู้ใช้บริการทางเท้า ไม่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และสมประโยชน์ต่อการใช้ทางเท้า
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล บารุงรักษาและพัฒนาทางเท้าสาธารณะ
ทั้ง 50 เขตพื้น ที่รับ ผิ ดชอบ ซึ่งประสบปัญ หาในการบริห ารจัดการในการจัดระเบียบทางเท้า ให้
สามารถอานวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกายอย่างเช่น
ผู้พิการ ได้เข้าถึงบริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตประจาวัน

4

‘การแบ่ งพื้นที่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร’ (สานักงานปกครองและทะเบียน
กรุ ง เท พ มห านคร) <http://office2.bangkok.go.th/ard/?page_id=4048> สื บ ค้ น เมื่ อ 18
พฤษภาคม 2563.
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
12.1 เพื่อศึกษาถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยในการกาหนดรูปแบบ
ทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการ
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศที่มีการส่งเสริม
และบังคับใช้รูปแบบทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการ
1.2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการ
จัดระเบียบ และกาหนดรูปแบบทางเท้าสาธารณะเพื่อคนพิการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร
1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่ เหมาะสมในการส่งเสริมการกาหนดรูปแบบทางเท้ า
สาธารณะสาหรับผู้พิการให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
นโยบายภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถดาเนินการจัดระเบียบ
ทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการได้ เนื่องจากการบริหารจัดการเรื่องทางเท้าสาธารณะเข้าไปเกี่ยวข้อง
กั บ หลายหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น การไฟฟ้ า การประปา การคมนาคม ฯลฯ และปั จ จุ บั น ไม่ มี
แนวนโยบายหรือมาตรการทางกฎหมายใดที่เป็นการเฉพาะ หรือบังคับใช้อย่างชัดเจน ในการจัดระเบียบ
ทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการ ดังนั้น จึงสมควรที่จะศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการดาเนินการ
จัดระเบียบทางเท้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ใช้ทางเท้า
อย่างเท่าเทียมกัน
1.4 ขอบเขตการศึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ฉ บั บ นี้ มุ่ งเน้ น ศึ ก ษานโยบาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ข้ อ บั ญ ญั ติ และ
มาตรการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่ไม่ได้กาหนดการจัดระเบียบทางเท้าสาหรับผู้พิการไว้โดยตรง แต่สามารถ
นามาเกื้อกูลเพื่อปรับใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อการจัดระเบียบทางเท้าสาหรับผู้พิการให้ ใช้งานได้จริง
รวมถึงแนวนโยบายรัฐ และมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่ได้มีการส่ งเสริม สนั บสนุ น
การจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการไว้ โดยสามารถนาแนวทางรูปแบบที่เหมาะสมมากาหนด
เป็นนโยบายและมาตรการทางด้านกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือกาหนดเป็น
แนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
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1.5 วิธีการศึกษา
ค้นคว้าและศึกษาจากองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางเท้าสาธารณะและผู้พิการ ในด้านนโยบาย
และมาตรการทางกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เว็ บ ไซต์ ตั ว บทกฎหมาย หนั ง สื อ บทความ วารสาร เอกสารทางวิ ช าการ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในเชิง
นโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทราบถึงแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศที่มีการส่งเสริม
การใช้ทางเท้าสาธารณะที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อผู้พิการ
1.6.2 ทราบถึงปัญ หาการใช้บังคับ กฎหมายของประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้
ทางเท้าสาธารณะ
1.6.3 ทราบถึงแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการจัดระเบียบ และกาหนด
รูปแบบทางเท้าสาธารณะเพื่อคนพิการที่ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
1.6.4 เพื่อนาผลการศึกษามาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะ
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้พิการได้จริง
1.6.5 เพื่อนาผลการศึกษาด้านนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการจัดระเบียบ
ทางเท้าสาหรับผู้พิการมาแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นในประเทศไทย
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บทที่ 2
ทางเท้าสาหรับผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาเรื่องการจัดระเบียบทางเท้า สาหรับผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษา
ได้ทาการรวบรวมแนวคิด ผลการวิจัย ข้อเสนอเชิงทฤษฎีจากเอกสาร ตาราวิชาการ วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่สารวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเท้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต
เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
1. ทางเท้า
2. ผู้พิการ
3. กรุงเทพมหานครกับปัญหาทางเท้า
2.1 ทางเท้า
“ทางเท้า” พื้นที่สาธารณะของเมืองที่ใกล้ชิดผู้คนมากที่สุดอยู่ในชีวิตประจาวันของคน
ส่วนใหญ่ แต่มักจะถูกละเลยอย่างน่าน้อยใจ1 นับตั้งแต่คนเราเปลี่ยนจากคลานเป็นเดินตั้งแต่ประมาณ
ขวบแรกของชีวิต การเดินคือการเคลื่อนที่เพื่อไปให้ถึงจุดหมายเป็นรูปแบบการเดินทางที่เท่าเทียมกัน
อีกทั้งยังเป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์คุ้นชินมากที่สุด ราคาถูกที่สุด 2 และเป็นตัวชี้วัดสาคัญของการ
พัฒนาเมืองให้ยั่งยืนดังเช่นที่เราเห็นเมืองใหญ่ทั่วโลกมุ่งพัฒนาสู่ ‘เมืองเดินดี’ (walkable city) หรือ
เมืองที่ผู้คนเดิน ใช้จักรยาน และระบบขนส่งมวลชน เป็นวิธีหลัก ในการเดินทาง อย่างเช่น โตเกียว
ลอนดอน พอร์ตแลนด์ ประชาชนในเมืองเดินได้เหล่านี้ล้วนมีสุขภาพแข็งแรง สภาพแวดล้อมน่าอยู่
และย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ซึ่งปัจจัยหลักที่สาคัญของการเดินนั้นก็คือ “ทางเท้า”
ซึ่งได้มีคานิยามและความหมายหลากหลาย อาทิเช่น

1 ‘ทางม้าลายกลายพันธุ์ที่จะพาพวกเราก้าวสู่การเดินเท้านิยม’ (The Cloud, Art and Crossing,

19 กรกฎาคม 2561) <https://readthecloud.co/scoop-art-and-crossing/> สื บ ค้ น เมื่ อ 16
พฤษภาคม 2563.
2 ‘ทางเท้ า หั ว ใจการเดิ น ทางของคนเมื อ ง’ (TERRABKK) <https://www.terrabkk.com/
articles/> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
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2.1.1 ความหมาย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคาว่า “ทางเท้า”
ไว้ว่า ทางข้างถนนที่มักยกสูงขึ้นสาหรับให้คนเดิน3 ขณะที่กฎหมายอื่นได้ให้คานิยาม ดังนี้
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้ความหมายของคาว่า ทางเท้า ไว้ใน
มาตรา 4 (11) ว่า “พื้นที่ที่ทาไว้สาหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง
หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สาหรับคนเดิน” และให้ความหมายของคาว่า “คนเดินเท้า” ไว้ใน
มาตรา 4 (29) ว่า “คนเดิน และให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้าอี้ล้อสาหรับคนพิการหรือรถสาหรับเด็กด้วย”
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 ให้คานิยามของคาว่าทางเท้าไว้ในมาตรา 4 ในความหมายว่า “ถนน” หมายความรวมถึง
ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย
สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ให้ความหมายของคาว่า "ทางหลวง" หมาย
ความวา ทางหรือถนน ซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบกไม วาในระดับพื้นดิน ใต้
หรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนอกจากทางรถไฟ และ ใหหมายความ
รวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้า อุโมงค ร่องน้า กาแพงกันดิน เขื่อน รั้ว
หลักสารวจ หลักเขต หลักระยะ ปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณ
ไฟฟา ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร เรือสาหรับขนสงขามฟาก ทาเรือสาหรับขึ้นหรือลงรถและอาคาร
หรือสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่ไดจัดไวในเขตทางหลวง และเพื่อประโยชนแกงานทางหลวง
และให้ความหมายของ “ทางเท้า” ไว้ว่า สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทาหรือจัดไวสาหรับคนเดิน
จากความหมายของ “ทางเท้า” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มีความหมาย
เป็นอันที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นทางสาหรับคนเดิน แต่ทั้งนี้ ในรูปแบบหรือลักษณะของทางเดินกลับมี
รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น พื้นทางข้างถนนที่มักยกสูงขึ้น หรือพื้นที่ทาไว้สาหรับคนเดิน อยู่ข้างใด
ข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทาง หรือส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทา
หรือจัดไวสาหรับคนเดิน

3

ส านั ก งานราชบั ณ ฑิ ต ยสภา, ‘พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554’
<http://www.royin.go.th/> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
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2.1.2 ประเภทของทางเท้า
โดยทั่วไปลักษณะของทางเท้าที่มีความปลอดภัยต่อการเดิ นเท้าคือทางเท้าที่แยก
ออกจากถนนหรือเส้นทางการจราจรของรถยนต์อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามลักษณะทางเดินเท้ายังคงมี
ความหลากหลายโดยส่วนใหญ่เป็นเส้นที่ออกแบบให้ขนานไปกับถนน (sidewalk) ซึ่งมีการแบ่งส่วน
การใช้พื้นที่ออกจากถนนและแบบที่ใช้ร่วมกับถนนในลักษณะของไหล่ทาง (shoulder) นอกจากนี้ยัง
สามารถแบ่ งทางเท้ าตามลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ห รือ การให้ บ ริ ก ารโดยสามารถแบ่ งออกเป็ น
4 ประเภทใหญ่ดังนี้
2.1.2.1 ทางเดินเท้าขนานไปกับแนวถนน
เท้าออกจากถนนหมักใช้การสร้างแนวกันชนที่นิยมมากที่สุดคือ การยกระดับผิว
ทางเท้าให้สูงกว่าถนนและอาจใช้ไม้ประดับหรือปลูกต้นไม้เพื่อทาให้แนวกันชนมีความชัดเจนมากขึ้น 4
(ตามภาพที่ 2.1)

ภาพที่ 2.1 ทางเดินเท้าขนานไปกับแนวถนน
จาก ‘แนวคิด ทฤษฎี’ (smilesky88) <https://smilesky88.wordpress.com/> สืบค้นเมื่อ
11 มีนาคม 2563.
2.1.2.2 ทางเท้าชนิดเป็นทางลัด
เป็นทางเท้าที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นที่สาหรับประชาชนในพื้นที่ใช้ใน
การลัด เลาะตามตรอก ซอย ด้านหลังของอาคาร หรือริม แม่น้า ซึ่งทางเท้าเหล่านี้อาจได้รับ การ
ส่งเสริม ให้อยู่ในระบบทางเท้าของเมือง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมสองข้างทางเป็นการช่วยสร้าง

4

‘แนวคิด ทฤษฎี’ (smilesky88) <https://smilesky88.wordpress.com/> สืบค้นเมื่อ
11 มีนาคม 2563.
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โครงข่ายทางเท้าให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัยให้กับระบบการ
สัญจรของเมืองได้5 (ตามภาพที่ 2.2)

ภาพที่ 2.2 ทางเท้าชนิดเป็นทางลัด
จาก ‘ทางเท้ า ชนิ ด เป็ น ทางลั ด ’ (CONDONAYOO) <https://www.condonayoo.com/thehudson-sathorn-7/> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
2.1.2.3 ทางเท้าระหว่างอาคารหรือลานเดินเท้า
เป็น บริเวณที่คนสามารถเดินติดต่อกันได้ทั้งบริเวณ โดยไม่มีการสัญจร
ทางรถ เข้า มาเกี่ ย วข้อ ง หรือ ในบางแห่ง มีก ารสัญ จรทางรถบ้า งแต่ไ ด้ใ ช้บ ริเ วณของถนนเป็น
ทางเดิน เท้า โดยบริเวณดังกล่าวมักเป็นบริเวณย่านพาณิช ย์และมีบรรยากาศในเชิงนัน ทนาการ
และอาจใช้เป็นทางลัดจากทางเดินตามแนวถนนในเมืองด้วย 6 (ตามภาพ 2.3)

5

เพิ่งอ้าง.
6 เพิ่งอ้าง.
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ภาพที่ 2.3 ทางเท้าระหว่างอาคารหรือลานเดินเท้า
จาก ‘1 Day Trip เที่ยว กิน ดื่ม คาเฟ่สุดชิคของวัยรุ่นย่านสยาม ในงบประหยัด 350 บาทต่อคน’
(Ryoil) <https://www.ryoiireview.com/article/siam-trip-1day-byryoiireview/> สื บ ค้ น เมื่ อ
11 มีนาคม 2563.
2.1.2.4 ทางเท้าชั่วคราว
เป็ น การปิ ด ถนนบางสายในวั น พิ เศษเพื่ อ ใช้ เป็ น ทางเดิ น เท้ า หรื อ เพื่ อ
กิจกรรมนันทนาการ บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการประกอบพระราชพิธีและพิธีกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดงานในเทศกาลต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งได้แก่ ถนนในเขตชั้นในทั่วไป (ตามภาพที่ 2.4)

ภาพที่ 2.4 ทางเท้าชั่วคราว
จาก ‘อุ่ น ไอรั ก วั น สุ ด ท้ า ย ข่ า วในพระราชส านั ก ’ (มติ ช นออนไลน์ , 19 มกราคม 2562)
<https://www.matichon.co.th/court-news/news_1325503> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
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2.1.2.5 ทางเดินเท้าที่อยู่ในแนวขวาง เส้นทาง (Cross walk) ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ทางเดินเท้าในแนวขนาน (ตามภาพที่ 2.5)

ภาพที่ 2.5 ทางเดินเท้าที่อยู่ในแนวขวาง เส้นทาง
จาก ‘STREET SCAPE เดิ น เจริ ญ กรุ ง ’ (Trend) <https://www.creativethailand.org/article/
place> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
2.1.3 องค์ประกอบของทางเท้า7
2.1.3.1 ความกว้างของทางเท้า
ความกว้างของทางเท้ า ควรมี ข นาดเพี ยงพอกั บ ปริม าณผู้ สั ญ จร โดย
ขนาดทางเท้า จะขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้สัญจรในเส้นทางนั้น ปกติเกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล ระบุ
ขนาดทางเดินเท้าในย่านการค้าและย่านธุรกิจที่มีผู้สัญจรไปมาหนาแน่นให้มีความกว้างอย่างน้อยที่สุด
3.00 เมตร ซึ่งความกว้างนี้เป็นตัวเลขที่ใช้กับสภาพการณ์ทั่วไป ไม่สามารถนาไปใช้ได้ทุกกรณี เช่น
กรณีเป็นย่านการค้าสาคัญมีปริมาณคนมากเป็นพิเศษจาเป็นจะต้องใช้ขนาดทางเท้าที่กว้างยิ่งขึ้นไปอีก
การปลู กต้น ไม้ และสิ่ งอานวยความสะดวก บางประเภท เช่น ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ เป็นต้น ไม่รวม
กิจกรรมอื่นที่อาจเกิดบนทางเท้า ยกเว้นการรอรถโดยสารประจาทาง8

7

พรชัย โลหะพิริยกุล, ‘แนวทางการออกแบบทางเท้าสาหรับการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่ง
มวลชนในเมืองใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานีมักกะสัน’ (วิทยานิพนธ์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557) 46.
8 ศันสนีย์ แสงศิลา, ‘พฤติกรรมเดินเท้าเพื่อเข้ามางานรถไฟฟ้าของชุมชนรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน’ (วิทยานิพนธ์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555) 9.
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มาตรฐานความกว้างทางเดินเท้าของกรมทางหลวงในย่านชุมชน ให้ถือตาม
กาหนดในรูปแบบมาตรฐาน (ultimate design) ของเขตต่าง ๆ ในกรณีที่เขตทางแคบจนไม่สามารถ
ก่อสร้างทางเท้าตามมาตรฐานได้ ให้ลดความกว้างทางเดินเท้าได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และ
ในกรณีที่ต้องขยายความกว้างทางเดินเท้า ให้มากกว่าที่กาหนดในมาตรฐานตามปริมาณคนเดินเท้า
และมีพื้นที่พอให้ขยายได้ แต่ต้องไม่มากกว่า 5.00 เมตร (กรมทางหลวง, 2539) และจากการศึกษา
การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพผิวจราจรและความปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร9
2.1.3.2 ความต่อเนื่องของทางเท้า
โครงข่ายของทางเดินต้องมีความสมบูรณ์ต่อเนื่องและสามารถทาให้คน
เดินไปถึงจุดหมายได้โดยไม่มีอุปสรรคกีดขวาง มีพื้นผิวราบเรียบ ไม่มีการเปลี่ยนระดับโดยไม่จาเป็น
2.1.3.3 สภาพแวดล้อมของทางเท้า
ทางเท้ า ควรมี บ รรยากาศในการช่ ว ยผ่ อ นคลายความตึ งเครี ย ดของ
บรรยากาศเมือง และช่วยทาให้เมืองสวยงามมีชีวิตชีวาขึ้น โดยอาจมีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่ น มี บ ริ เวณที่ นั่ งพั ก มี บริเวณแผงลอย รถเข็ นขายอาหาร หรือเครื่องดื่ มในบางจุด โดยจั ด
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นให้ร่มรื่นสะอาดสวยงามไปพร้อมๆ กับการคานึงถึงประโยชน์ในเชิงการสัญจร
ทางเท้า
2.1.3.4 ความปลอดภัยในการเดินเท้า
การเดิ น เท้ าต้ อ งคานึ งถึ งความปลอดภั ย ในการเดิ น เท้ าจากการสั ญ จร
ประเภทอื่ น และในแง่ของสวัส ดิภ าพในการเดิน เท้ า เช่ น ในบริเวณที่ เป็ น ทางข้าม ซึ่งเป็ น จุดตั ด
ระหว่างผู้ สั ญ จรกับ ยานพาหนะ ต้องมีระบบควบคุมหรือวิธีป้องกันไม่ให้ เกิดความสับ สนและเกิด
อันตรายขึ้นได้ โดยควรมีระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางข้ามสาหรับผู้พิการทางสายตาและผู้ใช้รถเข็น
ตลอดจนต้องมีการติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้าส่องทาง เป็นต้น10
2.1.4 อุปสรรคบนทางเท้า
ความกว้าง ความต่อเนื่ อง สภาพแวดล้ อ มของทางเท้ า เป็ น องค์ป ระกอบที่ มี
ผลกระทบต่อผู้ใช้ทางเท้าโดยตรง เพราะการใช้ทางเท้านั้นประกอบไปด้วยผู้ ใช้ที่ห ลากหลายกลุ่ ม
กิจกรรม ซึ่งมีทุกเพศ ทุกวัย หากองค์ประกอบบนทางเท้าดังกล่าว ขาดการบริหารจัดการที่ดีอาจ
กลายเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ เป็นอุปสรรคอันตรายต่อการสัญจร และไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางเท้า

9

เพิ่งอ้าง 10.
10 เพิ่งอ้าง.
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จากรายงานการศึกษาวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ (WALKABILITY TOOLS RESEARCH)11 พิจารณาการ
ประเมินอุปสรรคการสัญจรออกเป็นอุปสรรคทั่วไป อุปสรรคไม่ปกติถาวร และอุปสรรคเคลื่อนที่ได้
2.1.4.1 อุปสรรคทั่วไป (Regular Obstacles)
อุ ปสรรคทั่ วไปบนทางเท้ า โดยทั่ วไปมี การติ ดตั้ งถาวรบนทางเท้ าในหลาย
ลักษณะ จากองค์ประกอบทางเท้าด้านวัสดุพื้นผิวที่ขาดความแข็งแรง ผิววัสดุที่สามารถเกิดการลื่นไถล
การก่อสร้างทางเท้าไม่เรียบเป็ นขอบสัน รากต้นไม้ที่ยื่น อุปสรรคจากองค์ประกอบของงานระบบ
สาธารณูปโภค แนวเสาไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่าง ที่กีดขวางทางเท้า การลดความกว้างของทางเท้า
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรของผู้ใช้รถเข็น เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร โดยเฉพาะองค์ประกอบ
ที่มีขนาดใหญ่ สามารถเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาได้ หน่วยงานด้านคมนาคม
ของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงลักษณะองค์ประกอบของทางเท้า ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร
ของผู้บกพร่องทางสายตา
- องค์ประกอบที่ยื่นออกมาจากระนาบผนังระยะความสูงตั้งแต่ 0.685 –
2.030 เมตร ไม่ควรมีส่วนยื่นเข้าทางสัญจร มากกว่า 10 เซนติเมตร
- องค์ป ระกอบที่ติดตั้ งบนพื้นทางสัญจรในลักษณะเสา ไม่ควรมีส่วนยื่น
จากแนวเสามากกว่า 30 เซนติเมตร ในระยะความสูงตั้งแต่ 0.685 - 2.030 เมตร (department of
Justice. ADA,2012: 512-513)12
2.1.4.2 อุปสรรคไม่ปกติถาวร (Permanent Non-regular Obstacle)
อุ ป สรรคที่ ไ ม่ ป กติ ถ าวรเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ถู ก จั ด ตั้ ง โดยหน่ ว ยงาน
เทศบาล ด้วยจุดประสงค์การใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการสัญจร มีตาแหน่งการจัดวางองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน เช่น ม้านั่ง ถังขยะ รวมถึงบางองค์ประกอบที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น เสาป้ายรถประจาทาง
ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทาง
2.1.4.3 อุปสรรคไม่ปกติที่เคลื่อนที่ได้ (Moveable Non-regular Obstacles)
อุป สรรคที่เกิดจากกิจกรรมจากลุ่มผู้ใช้งานทางเท้าชั่วคราว มีการจัดตั้ง
เช่น ป้ ายประชาสั มพั น ธ์ แผงลอย รถจักรยานยนต์ มี การจัดวางชั่ว คราวไม่ ถาวร อาจมีตาแหน่ ง
แตกต่างกัน ตามช่วงเวลา13

11

พรชัย โลหะพิริยกุล (เชิงอรรถ 7) 43.
12 เพิ่งอ้าง.
13 เพิ่งอ้าง 22.
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2.2 ผู้พิการ
2.2.1 ความหมาย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคาว่า “คนพิการ”
ไว้ว่า คนที่มีความผิดปรกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ14 ขณะที่กฎหมายอื่น
ได้ให้คานิยามดังนี้
2.2.1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
บัญญัติว่า คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือ เข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
และมีความจาเป็น เป็น พิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลื อด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป16
2.2.1.2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)
ข้อ 1 ความมุ่งประสงค์ “คนพิ การ” หมายความรวมถึง บุคคลที่ มีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับ
อุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียม
กับบุคคลอื่น15
2.2.2 ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
2.2.2.1 ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ เรื่อ ง
ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 119 ง ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 หน้า 22 กาหนดหลักเกณฑ์ความพิการไว้ดังนี้
(1) ความพิการทางการเห็น
(2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
(3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
(4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

14

สานักงานราชบัณฑิตยสภา (เชิงอรรถ 3).
15 ‘อนุ สั ญ ญ าว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค น พิ การ Convention on the Rights of Persons with
Disbilities (CRPD)’ (ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ) <http://
humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/CRPD.pdf> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563.
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(5) ความพิการทางสติปัญญา
(6) ความพิการทางการเรียนรู้
(7) ความพิการทางออทิสติก16
โดยผู้พิการในประเทศไทยที่ได้รับการออกบัตรประจาตัวคนพิการมีจานวนทั้งสิ้น
1,995,767 คน (ร้อยละ 3.01 ของประชากรทั้งประเทศ)17 ดังนี้
ล าดับที่ 1. ทางการเคลื่ อนไหวหรือทางร่างกาย จ านวน 986,583 คน (ร้อยละ
49.43) ล าดับที่ 2 ทางการได้ยิ นหรือสื่ อความหมาย จ านวน 372,189 คน (ร้อยละ 18.65) ดับที่ 3
ทางการเห็น จานวน 196,081 คน (ร้อยละ 9.82) ลาดับที่ 4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จานวน 151,495
คน (ร้อยละ 7.59) ลาดับที่ 5 ทางสติปัญญา จานวน 135,085 คน (ร้อยละ 6.77) ลาดับที่ 6 ออทิสติก
จานวน 12,892 คน (ร้อยละ 0.65) ลาดับที่ 7 ทางการเรียนรู้ จานวน 10,533 คน (ร้อยละ 0.53)
2.2.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของ
คนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 255218
ข้อ 2 ประเภทของคนพิการ มีดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ
(3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
(4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
(5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
(7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
(8) บุคคลออทิสติก
(9) บุคคลพิการซ้อน

16

ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทหลักเกณฑ์
ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 3.
17 ‘รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย’ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ) <http://dep.go.th/
uploads/> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
18 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กาหนดประเภทและหลั ก เกณฑ์ ของคนพิ การทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 1.
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ข้อ 3 การพิจารณาบุคคลที่มีความบกพร่องเพื่อจัดประเภทของคนพิการให้มี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) บุ คคลที่มีความบกพร่องทางการเห็ น ได้แก่ บุคคลที่สู ญ เสี ยการเห็ น
ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1.1) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อ
สัมผัสและสื่อเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 (6/60)
หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง
(1.2) คนเห็ น เลื อ นราง หมายถึ ง บุ ค คลที่ สู ญ เสี ย การเห็ น แต่ ยั ง
สามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 20
ส่วน 70 (20/70)
(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยิน
ตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(2.1) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถ
เข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยิน
จะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลขึ้นไป
(2.2) คนหูตึง หมายถึง บุค คลที่มีก ารได้ยิน เหลือ อยู่เ พีย งพอที่จ ะ
ได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการ
ได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล
(3) บุ คคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจากัด
อย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทาง
สติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญร่วมกับความจากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2
ทักษะจาก 10 ทักษะได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การดารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทาง
สังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การนา
ความรู้ ม าใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น การท างาน การใช้ เวลาว่ าง การรัก ษาสุ ข ภาพอนามั ย และความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี
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(4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้19
(4.1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่
บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิด ปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว
ความบกพร่อ งดังกล่าวอาจเกิด จากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
การไม่สมประกอบ มาแต่กาเนิด อุบัติเหตุ และโรคติดต่อ
(4.2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วย
เรื้อรัง หรือมีโรคประจาตัวซึ่งจาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ซึ่งมีผลทาให้เกิดความจาเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ
(5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติ
ในการทางานของสมองบางส่วน ที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ ที่อ าจเกิดขึ้นเฉพาะ
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ซึ่งไม่สามารถ
เรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ
(6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความ
บกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคล
ที่มีความบกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา
(7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มี
พฤติกรรมเบี่ย งเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่อง หรือความผิดปกติทางจิตใจ หรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์ หรือ
ความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น
(8) บุ คคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทางาน
ของสมองบางส่วนซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคม และการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม และมีข้อจากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความ
ผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน
(9) บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการ
มากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน

19

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทและหลั กเกณฑ์ ของคนพิ การทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 1.
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2.2.2.3 สาเหตุของความพิการ
คณ ะกรรมการผู้ เ ชี่ ย วชาญ องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization Expert Committee) ได้จาแนกสาเหตุของความพิการทางการแพทย์ไว้ ดังนี้20
(1) ความพิการแต่กาเนิด อาจมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ เช่น โรคอัมพาต
กล้ามเนื้อลีบ ปัญญาอ่อน ตาบอด หูหนวก หรืออาจมีสาเหตุที่ไม่ใช่จากกรรมพันธุ์ เช่น มารดาติดเชื้อ
หัดเยอรมันในระยะตั้งครรภ์ ๓ เดือนแรก มารดากินยาแก้แพ้ แก้ปวด หรือยาคลายอารมณ์ เครียด
ระหว่างตั้งครรภ์ รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ ในระหว่างคลอด
(2) โรคติด ต่อ เช่ น โปลิ โอ เนื่ องจากการติ ดเชื้อไวรัส เยื่อหุ้ มสมอง
อัก เสบจากเชื้อ วัณ โรค เยื่ อ บุ ส มองอั กเสบจากเชื้อ ไวรัส ปั ญ ญาอ่อ น เนื่ อ งจากมารดาติด เชื้ อหั ด
เยอรมัน ขณะตั้งครรภ์ ในระยะ 3 เดือนแรก
(3) โรคที่ไม่ติดต่อ เช่น โรคกระดูกผุ เป็นหนอง โรคข้ออักเสบ ปวดหลัง
กระดูกสันหลังโก่งหรือคด หูหนวก หูตึง ตาบอด เบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคลมชัก
(4) โรคจิต เช่น โรคประสาทซึมเศร้า โรคประสาทชนิดย้าคิดย้าทา โรค
ประสาทชนิดโฟเบีย (phobia เป็นความกลัวที่ผิดปกติ)
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง และการติดสารเสพติดต่างๆ
(6) ภยันตรายและการบาดเจ็บ เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุต่างๆ เช่น
จากการสัญจรทางบก ทางน้า หรือทางอากาศ จากอาวุธที่เป็นอันตราย ยาอันตรายบางชนิด น้ายา
เคมีต่างๆ จากเมล็ดผลไม้บางชนิด หรือของเล่นหลุดเข้าไปในจมูกหรือหลอดลม
(7) ภาวะทุพโภชนาการ คือ การขาดสารอาหารที่ทาให้ตาบอด หรือ
พัฒนาการทางสมองช้า
(8) สาเหตุอื่นๆเช่น ภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับพิษไอ
ปรอทเรื้อรัง หรือการได้ยินเสียงอึกทึกเป็นประจา การรักษาพยาบาลที่ไม่ถูกวิธี การฆ่าตัวตายแต่ ไม่
ตาย เป็นต้น

20

‘เรื่องที่ 10 การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา/สาเหตุของความพิการ’
(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน) <https://www.saranukromthai.or.th/> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน
2563.
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2.2.2.4 ผลกระทบจากความพิการ
คนพิการไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใดก็ตาม ทั้งพิการแต่กาเนิด หรือพิการ
ภายหลังจะมีความพิการเพียงเล็กน้อย หรือพิการมาก ฯลฯ ผลที่เกิดขึ้นจากความพิการนั้น ไม่เพียงพอ
แต่จะส่งผลให้เฉพาะคนพิการเท่านั้น แต่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติย่อมได้รับผลกระทบเหล่านั้น
ด้วย21
2.2.2.5 สิทธิคนพิการ
สิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (RPD) มีความมุ่งประสงค์
เพื่อส่งเสริมคุ้มครองและประกันให้คนพิการทั้งปวงได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้ง
ปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน และส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด ซึ่งประเทศไทยได้
ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยเนื้อหา
ในเรื่องของการส่งเสริมคุ้มครองและประกันให้คนพิการ ได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
เต็มที่และ เท่าเทียมกัน และส่งเสริมในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
ทุกรูปแบบ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสาร
และบริการสาธารณะ การยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมาย ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา การทางาน การรักษาพยาบาล การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนพิการ โดยมีหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ
ดังนี้
(1) การเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึง
เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และความเป็นอิสระของบุคคล
(2) การไม่เลือกปฏิบัติ
(3) การเข้ามีส่วนร่วมและเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในสังคม
(4) การเคารพความแตกต่าง และการยอมรับว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่ง
ของความหลากหลายของมนุษย์และมนุษยชาติ
(5) ความเท่าเทียมกันของโอกาส
(6) ความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง

21 วัชรา

ริ้วไพบูลย์, ‘รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้
พิการ (รายงานผลการวิจัยเสนอสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2544) <http://164.115.27.97/digital/
items/show/9713> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
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(7) การเคารพขี ด ความสามารถของเด็ ก พิ ก ารที่ มี พั ฒ นาการอย่ า ง
ต่อเนื่องและการเคารพสิทธิของเด็กพิการเพื่อสงวนรักษาอัตลักษณ์แห่งตน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) มีปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย
มีข้อกาหนดดังนี้
(1) คนพิการมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและเสรีภาพแห่งบุคคล
ย่อมได้รับ ความคุ้มครองในฐานพลเมืองไทยตามรัฐธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมี
สิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ภายใต้ปฏิญญานี้ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ และโดยปราศจากการแบ่งแยกเชื้อ
ชาติ ศาสนา การเมือง ภาษา ถิ่นกาเนิด เพศ อายุ หรือสถานะอื่นใด
2) คนพิการมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง
(3) คนพิการ มีสิทธิเข้าร่วมในการตัดสินกาหนดนโยบายและแผนงาน
ทุกด้าน ที่เกี่ยวกับคนพิการทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(4) คนพิการมีสิทธิได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒ นาตั้งแต่
แรกเกิดและแรกเริ่มที่พบความพิการ รวมทั้งผู้ปกครองและครอบครัวของคนพิการต้องได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐในทุกด้านเพื่อให้สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการอย่างเต็มศักยภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล
(5) คนพิการมีสิทธิได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้สามารถ
ดารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
(6) คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ
ทุกรูปแบบ ของการจัดการศึกษาตามความต้องการของคนพิ การอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ทั้ง
การศึกษาใน ระบบ นอกระบบ และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยไม่มีการจากัด กีดกัน เลือก
ปฏิบัติหรือยกเว้น ใด ๆ
(7) คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
การฝึ กอาชี พ การประกอบอาชีพ ทุ ก ประเภทได้ รับ การจ้ างงาน หรือว่าจ้างเข้ าท างานตามความ
ต้องการและความสามารถ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้รับความก้าวหน้า รวมทั้งได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโดยไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ
(8) คนพิการมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกคุกคามทาง
เพศ ทาร้ายร่างกายและจิตใจ กักขัง เอารัดเอาเปรียบ หรือการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ จากความพิการ
ทั้งนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
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(9) คนพิการมีสิทธิอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนของตนและมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม
(10) คนพิ การ มี สิ ทธิ ได้ รั บสิ่ งอ านวยความสะดวก บริ การ และความ
ช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
(11) คนพิการมีสิทธิได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัว
ชุมชน และสังคมได้รับรู้และเข้าใจคนพิการในทางที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ ศักยภาพ และ
ความสามารถรวมทั้งการบาเพ็ญประโยชน์ของคนพิการ
(12) คนพิ การมี สิ ทธิ์ ได้ รั บและเข้ าถึ งข้ อมู ลข่ าวสาร โดยเฉพาะเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิ ของคนพิการ ทั้งนี้ ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีสื่อทุกประเภทที่เหมาะสมกับความพิการ
รวมทั้ งต้ องจั ดให้ มีล่ ามภาษามื อ อักษรเบรลล์ สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ พิเศษอื่น ๆ ที่ ใช้ในการ
สื่อสาร
(13) คนพิการและครอบครัว ชุมชน สังคม มีสิทธิได้รับและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อทราบถึงสิทธิอันระบุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทยโดยทั่วถึง
(14) รัฐต้องให้ความสาคัญและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการ ซึ่งได้ลงนามหรือตกลงร่วมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ22
2.2.2.6 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ในแนวคิ ด เชิ ง สั ง คม (social model) มี มุ ม มองว่ า ผู้ พิ ก ารคื อ มนุ ษ ย์
(human being) ดังนั้น สิทธิคนพิการก็คือสิทธิมนุษยชน (human rights) นั้นเอง ซึ่งมีแนวความคิด
ว่าสังคมควรจะแสดงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีความบกพร่องและความพิการ รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบ แนวคิดเชิงสังคมเน้นอุปสรรคหลัก 3 ประการซึ่งผู้พิการ
เผชิญอยู่ คือ (1) อุปสรรคทางกายภาพ (physically barrier) เช่น อาคาร สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน (2) อุป สรรคทางนโยบายของระบบ (systematic barrier) เช่ น
ระบบการบริหารสังคมขาดการเอื้ออาทร กฎหมาย และสถาบันการเมือง (3) อุปสรรคทางทัศนคติ
(attitude barrier) เช่น ความคิดเชิงลบที่คนไม่พิการมีต่อผู้พิการ อคติจากสังคม (prejudice) การ

22

จุฬาพัฒน์ ช่างเกตุ, ‘กฎหมายสิทธิสาหรับคนพิการ’ (pdf) <https://www.parliament.
go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2246> สื บ ค้ น เมื่ อ 13 เม ษ ายน
2563.
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ตั ด สิ น แบบเหมารวม (stereotype) 23 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารได้ เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ค นพิ ก ารก็ คื อ สิ ท ธิ
มนุษยชน (human rights) รัฐจึงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเหล่านี้ โดยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมและ
พิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และ
เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อม ที่
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
2.3 กรุงเทพมหานครกับปัญหาทางเท้า
2.3.1 ประวัติ
กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2325
และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากมุ ม ขนาดเล็ ก ริม ฝั่ งแม่ น้ าเจ้ าพระยา เป็ น มหานครที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
1,568.74 ตารางกิโลเมตร มีประชากรมากกว่า 5.6 ล้านคน คาดการณ์ว่าเมื่อรวมประชากรแฝงของ
กรุงเทพมหานครแล้ว กรุงเทพมหานครจะมีประชากรราว 10 ล้านคน การขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
ความสาคัญของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงส่งผลให้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
กรุงเทพมหานครอยู่ตลอดเวลา จากเดิมการบริหารกรุงเทพมหานครอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
เวียง ต่อมามีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองและเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ทาให้มีการจัดตั้ง
เทศบาลนครกรุงเทพมหานครขึ้น และได้พัฒนาเป็นเทศบาลนครหลวงกรุงเทพมหานครธนบุรี และ
สุดท้ายจัดตั้งเป็นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 251524
จากประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 335 ลงวั น ที่ 13 ธั น วาคม 2515 ได้
จัดรูป แบบการปกครองของกรุงเทพมหานคร จากนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเทศบาลนครหลวง
โดยรวมนครหลวงกรุงเทพธนบุรี องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวง และ

23

ภั ท รกิ ติ์ โก ม ล กิ ติ , ‘ชี วิ ต แ ล ะ ข้ อ จ ากั ด ด้ าน ก ารเดิ น ท างข อ งผู้ พิ ก ารไท ย ’
<http://www.arch.chula.ac.th> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563.
24 ‘กรุ ง เท พ ม ห าน ค รตามป ระกาศของคณ ะป ฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 335 ’ (ศู น ย์ ส ารสน เท ศ
กรุงเทพมหานคร) <https://apps.bangkok.go.th/info/m.info/bmahistory/335.html> สื บค้น
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
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สุ ข าภิ บ าล ในเขตนครหลวงมาเป็ น “กรุ ง เทพมหานคร” และได้ จั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานครใหม่ เป็ นลั กษณะผสม ระหว่ างราชการบริห ารส่วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค และส่ว น
ท้องถิ่น แต่ให้มีฐานะเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมือง แต่งตั้งโดย
คณะรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ มาได้ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ 14 ตุ ล าคม 2516 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ประกาศขึ้นใช้การปกครองท้องถิ่น ทุกระดับรวมทั้งนครหลวง ให้มี
สภาท้องถิ่น และผู้ บริห ารหรือคณะผู้ บริห ารปกครองท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
ท้ อ งถิ่ น นั้ น ในปี พ.ศ. 2518 ได้ มี ก ารประกาศใช้ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบั บที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และตาม พระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ได้บัญญัติให้กรุงเทพมหานครแบ่ง
พื้นที่การปกครองออกเป็นเขต และแขวง และกาหนดให้กรุงเทพมหานคร เป็นทบวงการเมือง มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนคร 25 มีพื้นที่ในการดูแล 1,568.737 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่
การบริหารออกเป็น 50 เขต 169 แขวง
2.3.2 อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ดังต่อไปนี้
(1) การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน ทั้ ง นี้ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุ งเทพมหานคร และตามกฎหมายอื่น ที่ ก าหนดให้ เป็ น อานาจหน้ าที่ ของ
กรุงเทพมหานคร
(2) การทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(5) การผังเมือง
(6) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
7) การวิศวกรรมจราจร
(8) การขนส่ง
(9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
(10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
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(11) การควบคุมอาคาร
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(14 ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(15) การสาธารณูปโภค
(16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(17) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(18) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(19) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(20) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยในโรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(21) การจัดการศึกษา
(22) การสาธารณูปการ
(23) การสังคมสงเคราะห์
(24) การส่งเสริมการกีฬา
(25) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(26) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(27) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร26
2.3.3 ทางเท้าในกรุงเทพมหานคร
สานักการโยธามีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อม
โครงข่ายถนนเริ่มตั้งแต่การวางแผนงานโยธา การออกแบบถนนและสะพาน การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การควบคุมการก่อสร้างการตรวจวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง การบารุงรักษาถนนและสะพาน การควบคุมอาคาร
การดูแลรักษาที่สาธารณะและการสารวจและจัดทาแผนที่ ที่ดิน ซึ่งภารกิจหลักของสานักการโยธา
ประกอบด้วยการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายถนน เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง
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และถนนโครงข่ายจราจร สะพาน ทางลอดทางต่างระดับ และทางยกระดับ เป็นต้น โดยจาแนกข้อมูล
เบื้องต้นได้ดังนี้27 (ตามตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 ประเภทถนน
ลาดับ

ประเภทถนน

1
2
3

ถนนสายหลัก

จานวน
(สาย)

ความยาว
(ม.)

พื้นที่เขตทาง
(ตร.ม.)

พื้นที่ผิวจราจร
(ตร.ม.)

พื้นที่ทางเท้า
(ตร.ม.)

98
488,590 3,447,306.73 2,556,215.48 680,465.58
ถนนสายรอง
223
547,026 2,216,265.00 1,776,195.89 365,405.46
ถนนโครงข่าย
82
159,262 48,417.72
36,483.79
11,749.03
รวม
403 1,194,878 5,711,989.45 4,368,895.16 1,057,620.07
จาก ‘แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. 2563: ฉบั บ เดื อ นมี น าคม 2563’ (ส านั ก การโยธา
กรุ ง เทพมหานคร) <https://drive.google.com/file/d/1wLkPoAj1u2QhtOrLCT86UUGssbb
QRY4/view> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
ถนนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในความดูแลของสานักการโยธากรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ถนนสายหลักมีความยาวทั้งหมด 479.98 กิโลเมตร ถนนสายรองมีความยาวทั้งหมด
498.85 กิโลเมตร และถนนสายย่อยมีความยาวทั้งหมด 244.02 กิโลเมตร พบว่าถนนสายรองเป็น
ถนนที่มีจานวนเส้นทางมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นถนนที่รองรับการจราจรจากถนนสายหลัก
สู่ถนนสายย่อย หรือถนนสายโครงข่าย ถนนสายรองเป็นถนนที่มีจานวนเส้นทางมากที่สุดในมีช่องทาง
จราจรตั้งแต่ 4 ถึง 6 ช่องทางจราจร มีความกว้างทางเท้าสาธารณะระยะที่ แคบที่สุด 1.00 เมตร มีระยะ
ที่กว้างที่สุด 8.00 เมตร ลาดับถัดมา ถนนสายโครงข่ายเป็นประเภทถนนที่มีระยะทางน้อยที่สุด โดยมี
ช่องจราจรตั้งแต่ 1 ถึง 4 ช่องจราจร โดยมีความกว้างทางเท้าสาธารณะระยะแคบที่สุด 0.50 เมตร
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และมีความกว้างมากที่สุด 2.50 เมตร โดยถนนสายรองจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นย่านที่อยู่อาศัย และย่าน
พาณิชกรรม28 เป็นส่วนมาก
ถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต มีจานวนดังนี้ 29ในพื้นที่เขตบางกะปิ 15 ถนน
เขตบางเขน 7 ถนน, เขตบึงกุ่ม 7 ถนน, เขตมีนบุรี 11 ถนน, เขตลาดพร้าว 11 ถนน, เขตหนองจอก 14 ถนน,
เขตสะพานสูง 3 ถนน, เขตวังทองหลาง 11 ถนน, เขตสายไหม 6 ถนน, เขตพระนคร 48 ถนน, เขตดินแดง
12 ถนน, เขตห้วยขวาง 15 ถนน, เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย 30 ถนน, เขตสัมพันธวงศ์ 21 ถนน, เขต
บางรัก 23 ถนน, เขตคลองเตย 18 ถนน, เขตวัฒนา 9 ถนน, เขตบางคอแหลม 8 ถนน, เขตยานนาวา
10 ถนน, เขตสาทร 16 ถนน, เขตพระโขนง 5 ถนน, เขตบางนา 5 ถนน, เขตบางนา 7 ถนน, เขต
ประเวศ 7 ถนน, เขตสวนหลวง 9 ถนน, เขตลาดกระบัง 13 ถนน, เขตคลองสามวา 9 ถนน, เขตคันนายาว,
3 ถนน, เขตตลิ่งชัน 3 ถนน, เขตบางกอกน้อย 8 ถนน, เขตบางกอกใหญ่ 9 ถนน, เขตภาษีเจริญ 7
ถนน, เขตบางแค 15 ถนน, เขตหนองแขม 8 ถนน, เขตทวีวัฒฯ 8 ถนน, เขตบางบอน 6 ถนน, เขต
คลองสาน 9 ถนน, เขตจอมทอง 8 ถนน, ขตธนบุรี 13 ถนน, เขตบางขุนเทียน 6 ถนน, เขตราษฎร์
บูรณะ 7 ถนน, เขตทุ่งครุ 4 ถนน, เขตพญาไท 12 ถนน, เขตดุสิต 32 ถนน, เขตราชเทวี 21 ถนน,
เขตตุจักร 19 ถนน, เขตดอนเมือง 2 ถนน, เขตหลักสี่ 3 ถนน, เขตบางซื่อ 9 ถนน
2.3.4 ปัญหาทางเท้าในกรุงเทพมหานคร
ปั ญ หาทางเท้าในกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัย ได้ล งพื้ นที่ ส ารวจบางพื้น ที่ ในความ
รับผิดชอบ ของกรุงเทพมหานคร 50 เขตพื้นที่ พบว่า
2.3.4.1 รูปแบบของเบรลล์บล็อกนาทางสาหรับผู้พิการมที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ไม่เหมือนกัน เช่น บางแห่งใช้ปุ่มสัญลักษณ์ สีเหลืองบางแห่งใช้สีขาว ขนาดขอปุ่มสัญลักษ์
มีความนูนไม่เท่ากัน พื้นผิวเบรลล์บล็อกบางแห่งทาจากอลูมิเนียม บางแห่งทาจากปูนพิมพ์ขึ้นรูป บางแห่ง
จัดวางรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง (ตามภาพที่ 2.6)

28

ภัทริยา สุวัณณะศรี, ‘ศึกษาความร่วมมือด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐเพื่อนาไปสู่
รูป แบบการจั ดการทางเท้าสาธารณะในถนนสี ลมกรุงเทพมหานคร’ (การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561) 36.
29 ‘คู่ มื อ ก่ อ สร้ า งสาธารณู ปโภค พ.ศ. 2550’ (ส านั ก การโยธา กรุ ง เทพมหานคร)
<http://203.155.220.238/cdo/2020/index.php/2016-04-24-04-25-58/82-31102560-1>
สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
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ภาพที่ 2.6 ปัญหารูปแบบของเบรลล์บล็อก

2.3.4.2. ปัญหาจากลักษณะพื้นผิวของทางเท้าในกรุงเทพมหานครที่
มีความหลากหลายของรูปแบบ ทาการให้การปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บารุงรักษา เป็นไป
ด้วยความลาบาก (ตามภาพที่ 2.7)
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ภาพที่ 2.7 ปัญหาลักษณะของพื้นผิวทางเท้า
2.3.4.3 ปั ญ หาจากการจัดระเบียบต้นไม้ ที่ไม่มีความเหมาะสมกับขนาดและ
สภาพแวดล้อมบนทางเท้า ไม่ว่าจะเป็นชนิดของต้นไม้ กรอบ (คอก) ต้นไม้ ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้งานบนทางเท้า โดยกีดขวางทางเดินเท้า และทาให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวทาง ดังภาพตัวอย่าง

(ตามภาพที่ 2.8)
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ภาพที่ 2.8 ปัญหาจากการจัดระเบียบต้นไม้
2.3.4.4. ปัญหาจากสาธารณูปโภค และอื่น ๆ กีดขวางบนทางเท้า เป็นอุปสรรค
ต่อการใช้ทางเท้า (ตามภาพที่ 2.9)
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ภาพที่ 2.9 ปัญหาจากสาธารณูปโภคและอื่น ๆ
2.4.3.5. ปัญหาขนาด และลักษณะทางเท้า บางแห่งมีขนาดเล็ก แคบ พื้นสูง
ไม่ต่อเนื่องกับทางเท้า เป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้ใช้ทางเท้า โดยเฉพาะผู้พิการ (ตามภาพที่ 2.10)

ภาพที่ 2.10 ปัญหาขนาดและลักษณะทางเท้า
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ทางเท้ าสาธารณะในพื้ น ที่ ข องกรุง เทพมหานครพบว่ า มี พื้ น ที่ ท างเท้ าที่ มี
ลักษณะแคบและมีสิ่งกีดขวางทางเท้า เข้าไปสร้างอุปสรรคให้กับประชาชนที่สัญจรบนทางเท้า หรือ
ได้รับอุบัติเหตุจากการดาเนิ น การก่อสร้างบริเวณทางเท้า ทาให้ประชาชนที่สัญจรบริเวณทางเท้า
จาเป็นจะต้องเดินบริเวณถนนแทน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ต่อผู้สัญจรได้ และอาจได้รับอุบัติเหตุจากการ
ก่อสร้าง อาทิ เดินสะดุดวัสดุอุปกรณ์ เศษของพื้นวัสดุจากการทางานของเครื่องจักรหนักกระเด็นใส่
การไม่มีป้ายสัญลักษณ์เตือนอย่างชัดเจน ทาให้ประชาชนไม่ทราบมีการดาเนินการก่อสร้างอยู่ ส่งผลให้
เดินพลัดตกลงไปในบริเวณบ่อพักของงานระบบ สร้างความไม่ปลอดภัยและความเดือนร้อนให้ แก่
ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนไม่สัญจรในรูปแบบการเดินทางเท้า เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
ทาให้เปลี่ยนมาอาศัยการสัญจรผ่านรถยนต์ รถจักรยานยนต์รับจ้างต่างๆ แทน30
จากปัญหาดังกล่าวเกิดจากงานสาธารณูปโภคที่มีบ่อพักอยู่บนบริเวณทางเท้า
อาทิเช่น งานระบบประปาดาเนินงานโดยการประปานครหลวง งานระบบไฟฟ้าดาเนินงานโดยการ
ไฟฟ้านครหลวง งานระบบโทรศัพท์และท่อเส้นใยนาแสง (fiber optic) เพื่อดาเนินในการใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ ต ดาเนิ นงานโดยบริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) บริษัททีโอที จากัด
(มหาชน) (TOT) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม อาทิ บริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (AIS) บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (DTAC)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (TURE) งานระบบระบายน้าดาเนินงานโดยสานักการระบาย
น้า กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานสาธารณูปโภคได้ดาเนินการซ่อม หรือดาเนินการก่อสร้างบ่อพัก
โดยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการขุดเปิดพื้นที่หน้าดินบริเวณทางเท้าสาธารณะเหล่านี้ มี
ขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในการสัญจรทางเท้า หลังจากได้
ดาเนินการขุดเปิดทางเท้า และคืนสภาพผิวทางเท้าหลังดาเนินการเสร็จแล้ว มีสภาพไม่เรียบร้อย ไม่
เหมาะสมกับการเดินทางเท้า การสัญจรทางเท้าของประชาชน
2.3.5 หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางเท้าสาธารณะ
2.3.5.1 การไฟฟ้า
การให้บ ริหารระบบกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ภ ายใต้การ
ดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีขอบเขตให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
และนนทบุรี สามารถให้บริการกระแสไฟฟ้ าได้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด (3,1392 ตาราง
กิโลเมตร) โดยจ่ ายกระแสไฟฟ้ าได้ 11,665 มิล ลิ เกาส์ (mG) มี ผู้ ใช้บ ริการปี พ.ศ. 2561 จานวน
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3,784,058 หลังคาเรือนสาหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ คือ บ้านพักอาศัย จานวน
3,220,466 หลังคาเรือน คือเป็นร้อยละ 85.10 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ลาดับถัดมาคือกิจการขนาดเล็ก
จานวน 508,672 หลังคาเรือน กิจการขนาดกลาง 23,107 หลังคาเรือน กิจการขนาดใหญ่ 3,142 หลังคาเรือน
ส่ว นราชการและองค์ก ร 317 หลัง คาเรือ น ไฟชั่ว คราว 9,082 แห่ง และสถานีอัด ประจุไ ฟฟ้า
65 หลังคาเรือน โดยหน่วยจาหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด 116,666.84 ล้านหน่วย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร31
2.3.5.2 การประปา
การบริการน้าประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาเนินการโดยการประปานคร
หลวง ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี รวมพื้นที่ 3
จังหวัด ประมาณ 3,192 ตารางกิโลเมตร และจากการศึกษาสถิติของการประปานครหลวง ณ ปี พ.ศ. 2562
พบว่า การประปานครหลวงสามารถให้ บริการน้าประปา ประมาณ 1,280 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40 ของพื้น ที่ รับผิ ดชอบโดยมีปริมาณการผลิต 2,075.2 ล้ านลู กบาศก์เมตร มีปริมาณน้า
จาหน่ายทั้งหมด 1,467.4 ล้านลูกบาศก์เมตร32
2.3.5.2 การประปา
การบริการน้าประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาเนินการโดยการประปา
นครหลวง ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี รวมพื้นที่
3 จังหวัด ประมาณ 3,192 ตารางกิโลเมตร และจากการศึกษาสถิติของการประปานครหลวง ณ ปี
พ.ศ. 2562 พบว่า การประปานครหลวงสามารถให้ บริการน้าประปา ประมาณ 1,280 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเป็น ร้อยละ 40 ของพื้นที่ รับผิดชอบโดยมีปริมาณการผลิต 2,075.2 ล้านลูกบาศก์เมตร มี
ปริมาณน้าจาหน่ายทั้งหมด 1,467.4 ล้านลูกบาศก์เมตร33
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‘ข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร’ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
<http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=116>
สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2564.
32 ‘ข้อมูล สาคัญ ของการประปานครหลวง’ (การประปานครหลวง) <https://www.mwa.
co.th/main.php?filename=stat&t=top> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563.
33 เพิ่งอ้าง.
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2.3.5.3 การให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
2.5.3.3.1 บริษัททีโอที จากัด (มหาชน) (TOT)
ให้ บ ริก ารท่ อ ร้ อ ยสายใต้ ดิ น จากบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายดินรองรับ
การเป็ น มหานครแห่ ง อาเซี ย น ที โ อที เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารท่ อ ร้ อ ยสายรายหลั ก แก่ ผู้ ป ระกอบการ
โทรคมนาคมราย อื่นๆ โดยจะดาเนินการขยายท่อร้อยสายควบคู่กันไปกับโครงการสายไฟฟ้าลงดิน
ของการไฟฟ้านครหลวง
2.5.3.3.2 คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละ
โทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.)
เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุ
เพื่อกิจการโทรคมนาคม และกากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
ที่กาหนด รวมทั้งตรวจสอบและดาเนินคดีผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ กากับดูแลบริษัทที่ดาเนินกิจการ
ด้านระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร อาทิเช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (AIS)
บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (DTAC) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (TURE)
2.3.5.4 การโยธา
การบริหารงานด้านการโยธาของกรุงเทพมหานครอยู่ในความรับผิดขอบ
ของ 2 หน่วยงาน ดังนี้
2.3.5.4.1 สานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
(1) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ บริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหน่วยงานสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาเนินการก่อสร้างในเขตทาง
สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักการโยธา อันได้แก่ ถนนสายหลัก และถนนสายรอง
(2) ส านั ก งานเขต มี อ านาจหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ า ง การ
ซ่อมแซมและการ ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณะประโยชน์และสะพานคน
เดินข้ามการบารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ท่อระบายน้าและสิ่งสาธารณูปโภคโดยสานักการงานเขตจะ
ดูแลพื้นที่ที่เป็นถนนในซอย ตรอกต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับบ้านพักอาศัยของประชาชนมากที่สุด
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2.3.5.4.2 การระบายน้า
โดยสานักการระบายน้าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบารุงรักษาทางระบายน้า
ต่างๆ อันเป็นระบบระบายน้าหลัก ท่อระบายน้า ในความรับผิดชอบของสานักการระบายน้า มีความ
ยาวประมาณ 1,950 กิ โลเมตร โดยมี ม าตรการในการก่ อ สร้ างในพื้ น ที่ ชุ ม ชนหนาแน่ น ส าหรั บ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระดับพื้นดิน บางแห่ง ต่ากว่าระดับน้าภายนอก ใช้ระบบป้องกันน้าท่วมและ
ระบายน้า แบบระบบพื้นที่บริหารจัดการน้าท่วม (Polder system) ซึ่งประกอบด้วย
(1) การป้องกันน้าภายนอกไหลเข้าพื้นที่บริหารจัดการน้าท่วม ส่วน
ที่เป็นพื้นดินใช้คันกั้นน้าในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล. แนวป้องกันน้าท่วมรูปแบบ
ต่างๆ ส่วนที่เป็นทางระบายน้า ใช้ประตูระบายน้า ประตูท่อ ทานบ ปิดกั้น เป็นต้น
(2) การระบายน้าออกจากพื้นที่บริหารจัดการน้าท่วม มีระบบการ
ระบายน้ า 2 แบบ คือ ระบายออกโดยธรรมชาติ ใช้ประตู ระบายน้า ประตูท่ อ เป็ นต้น และการ
ระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้า
(3) การระบายน้าในพื้นที่บริห ารจัดการน้าท่วม ระบายน้าใช้จาก
อาคารบ้านเรือน ถนน ซอยไปสู่ภายนอก โดยท่อระบายน้า คู คลอง การชะลอน้า เพื่อเก็บกักน้าไว้
ระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุ่ม ต่าง ๆ ซึ่งส่วนที่ เกี่ยวข้องกับทางเท้าสาธารณะในการระบายน้า
จาเป็นจะต้องมีฝาบ่อพักท่อ ระบายน้า
2.4 การประสานงานของหน่วยงานสาธารณูปโภค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง กับทางเท้าสาธารณะมีรูปแบบ
หน่วยงานที่หลากหลายต่างทาหน้าที่เฉพาะของตนเอง อาทิเช่น ระบบ ไฟฟ้า หน่วยงานการไฟฟ้า
นครหลวงเป็นผู้ดาเนินการ ระบบน้าประปาการประปานครหลวงเป็นผู้ดาเนินการ ระบบการสื่อสาร
หน่ ว ยงานด าเนิ น การมี ห ลายหน่ ว ยงาน เช่น บริษั ท ที โอที จ ากั ด (มหาชน) (TOT) บริษั ท กสท
โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน) (CAT) คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กากับดูแลหน่วยงานการสื่อสารและโทรคมนาคม บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (AIS) บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (DTAC) บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (TURE) ส่วนหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ดาเนินการส่วนของการ
ระบายน้า โดย สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร การคมนาคมและขนส่ง โดยสานักการจราจร
และขนส่ง กรุงเทพมหานคร งานการประเมินผลและรวมรวมข้อมูลสารสนเทศ โดยสานักยุทธศาสตร์
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และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ด้านการโยธาหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่
กรุ ง เทพมหานคร อั น ได้ แ ก่ ส านั ก การโยธา กรุ ง เทพมหานครและ ส านั ก งานเขต ตามค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 500/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสาหรับทางหลวง ท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นเจ้าของพื้นที่ในการดูแลและบารุงรักษาทางสาธารณะ หากหน่วยงานด้าน สาธารณูปโภคประสงค์
ที่จะเข้าดาเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตต่อกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 3
แนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับทางเท้าและสิทธิคนพิการ
ในการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะในต่างประเทศ ที่ได้รับการกล่าวถึงว่ามีความสะดวก
สะอาด ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อทุกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ทุกคนรู้จัก
คือประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหน่วยงานของรัฐในประเทศดังกล่าว ได้ตระหนักและ
ให้ความสาคัญกับเรื่องทางเท้าสาธารณะในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นนวตกรรม การออกแบบ ที่กาหนด
อยู่ ในแนวทางปฏิ บั ติ แนวนโยบาย มาตรการส่ งเสริม และมาตรการทางกฎหมาย ทาให้ การจั ด
ระเบียบ ทางเท้าสาธารณะประสบความสาเร็จ ดังนั้น กรุงเทพมหานครสามารถนามาเป็นกรณีศึกษา
เพื่อฃ่วยให้การจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการกรุงเทพมหานครประสบความสาเร็จมาก
ยิ่งขึ้น โดยศึกษาจากแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
3.1 กฎหมายระหว่างประเทศ
3.2 กฎหมายต่างประเทศ
3.2.1 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.2.2 กฎหมยของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1 กฎหมายระหว่างประเทศ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES : CRPD)
สิทธิคนพิการตามอนุสัญ ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ซึ่งมีความมุ่งประสงค์เพื่ อ
ส่งเสริม คุ้มครอง และประกันให้คนพิการทั้งปวงได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่าง
เต็มที่และเท่าเทียมกัน และส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยเนื้อหาในเรื่องของ
การส่งเสริมคุ้มครองและประกันให้คนพิการ ได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่
และเท่าเทียมกัน และส่ งเสริมในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด การขจัดการเลื อกปฏิบัติต่อคนพิการทุก
รูปแบบ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสาร
และบริการสาธารณะ การยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมาย ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา การทางาน การรักษาพยาบาล การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับ
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บุคคลทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนพิการ โดยมีหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ
ดังนี้
(1) การเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงเสรีภาพ
ในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และความเป็นอิสระของบุคคล
(2) การไม่เลือกปฏิบัติ
(3) การเข้ามีส่วนร่วมและเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในสังคม
(4) การเคารพความแตกต่างและการยอมรับว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลาย
ของมนุษย์และมนุษยชาติ
(5) ความเท่าเทียมกันของโอกาส
(6) ความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง
(7) การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและการเคารพ
สิทธิของเด็กพิการเพื่อสงวนรักษาอัตลักษณ์แห่งตน
3.2 กฎหมายต่างประเทศ
3.2.1 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3.2.1.1 มาตรการทางด้านกฎหมาย
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก Road Traffic Act หรือ พระราชบัญญัติ
จราจรทางบกของประเทศญี่ปุ่น เป็นกฎหมายแม่บทสาคัญที่บังคับใช้กับผู้สัญจรบนท้องถนน ทั้งทาง
ยานพาหนะต่างๆ รวมไปถึงคนเดิน เท้า โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานดังต่อไปนี้ นิยาม
ของคาว่าจักรยาน คือ ยานพาหนะที่ใช้เท้าถีบหรือมือปั่น มีสองล้อ หรือมากกว่านั้น เคลื่อนที่ด้วย
กาลั งคน (ไม่รวมถึงยานพาหนะที่วิ่งบนราง) และให้ ห มายความรวมถึง รถเข็นส าหรับ คนพิ การ 1
ยานพาหนะที่ช่วยในการเดิน (ซึ่งอาจมีการติดตั้งเครื่องยนต์ทุ่ นกาลังคน ทั้งนี้ ตามแต่ที่รัฐ มนตรี
กาหนด)
กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของคนเดินเท้าของประเทศญี่ปุ่น
โดยประเทศญี่ปุ่นนั้นมักจะถูกขนานนามให้เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงประเทศหนึ่งของโลก

1

กิตติธัช ขุนเจริญ, ‘มาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน : ศึกษากรณีคน
เดินเท้าใช้ทางข้าม’ (สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2560) 55.
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ระบบการเกิด อุบัติเหตุในประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถศึกษาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้ านของการแบ่ งหน้ าที่ ระหว่างหน่ ว ยงาน รวมไปถึงภาคส่ ว นของสั งคมอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
กล่าวคือ มีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลคนเดินเท้าเป็นส่วนสาคัญ โดยประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลนั้นเป็นหน่วยงานของภาครัฐ แต่ในด้านการประมวลผลในการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวอุบัติเหตุเชิงลึกนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นเพื่อกระทาหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
การจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลโดยภาครัฐ หน่วยงานหลักภาครัฐ
ของประเทศญี่ปุ่นที่ทาการจัดเก็บ ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร คือสานักงานตารวจจังหวัด (Prefectural
Police; TODOUHUKEN KEISATSU) โดยมีฝ่ายจราจร (KOUTSUU KYOKU) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(NATIONAL POLICE AGENCY; NPA) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลระดับประเทศ ทั้งสองหน่วยงานนี้จะจั ดเก็บ
และรวบรวมข้อมูล อุบั ติเหตุตลอดปี และมีการเผยแพร่ข้อมูล เฉพาะในช่ว งเทศกาลหรือช่วงเวลา
สาคัญด้วยเพื่อเป็นการรณรงคให้ประชาชนทราบถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งได้แก่ (1)
ช่วงสิ้นปี ขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม ในปีถัดไป (2) ช่ วงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยประจาปีช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างวันที่ 6 เมษายน ถึง 15 เมษายน (3) ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม (4) ช่วงวันหยุดปีใหม่เก่าหรือเทศการโบน
(Bon) ระหว่างวันที่ 9 ถึง 18 สิงหาคม (5) ช่วงการรณรงค์ความปลอดภัยประจาปีช่วงฤดูใบไม้ร่วง
ระหว่างวัน ที่ 21 ถึง 30 เมษายน และนอกจากหน่วยงานตารจแล้ว ยังมีกระทรวงสวัสดิการและ
แรงงาน (Ministry of Welfare and Labor; MOWL) มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรอีกด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านการเสียชีวิต นอกจากหน่วยงานข้ างต้นแล้ว ยังมีหน่วยงานกลางซึ่งไม่ได้
จัดเก็บ ข้อมูลโดยตรง แต่ทาหน้ าที่เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศด้านความปลอดภัยด้านการจราจรสู่
สาธารณะ หน่ วยงาน ดังกล่าวได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการนโยบายจราจร (Koutsuu Taisaku Honbu)
ปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการกลางนโยบายความปลอดภัยจราจร อันเป็นหน่วยงานพิเศษสังกัด
สานักคณะรัฐมนตรี หน่วยงานนี้จะทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรทางบกในแต่ละปี
เผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือปกขาวประจาปีหรือ “White Paper on Traffic Safety in Japan”
ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นรายงานที่จะต้องส่งเข้าสู่รัฐสภาตามมาตรา 13 ของ “กฎหมายพื้นฐานนโยบาย
ความปลอดภัยจราจร (Koutsuu Anzen Taisaku Kihon-Hou)” ในปี ค.ศ. 200
การรวบรวม ประมวลผล และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล อุ บั ติ เหตุ จ ราจร หน่ ว ยงานนอก
ภาครัฐที่ทาการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุราจรทางถนนของภาครัฐ แล้วจัดทาฐานข้อมูลอุบัติเหตุ
อย่างเป็นระบบ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสาธารณะและการค้า หน่วยงานดังกล่าว
ได้แก่ สถาบั นเพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล อุบัติเหตุทางถนน (Institute for Traffic Accident
Research and Data Analysis; ITARDA) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 1992 ภายใต้การอนุญาตจัดตั้ง
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ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่ ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง
นอกจากนั้นยังได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติหตุจากคณะกรรมการความปลอดภัย
สาธารณ ะแห่ ง ชาติ (National Public Safety Commission) เมื่ อ วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 1992
หน่วยงานดังกล่าวนี้บริหารและดาเนินการในรูปแบบของนิติบุคคลประเภทมูลนิธิ (Zaidan-houjin)
ซึ่งหน้าที่หลักของ ITARDA ได้แก่
(1) การสารวจตัวอย่างของสถานที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ยานพาหนะ สภาพแวดล้อม
และยานพาหนะอย่างละเอียด เพื่อแสวงหาสาเหตุของอุบัติเหตุ (Micro Investigation)
(2) การจัดทาฐานข้อมูลของ Micro Investigation ประเทศญี่ปุ่นได้รวมคนเดินเท้า
และจักรยานเป็นกลุ่มเดียวกันกับคนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพียงแต่แยกเรื่องความปลอดภัย ออกมา
ในแง่ ของการเดิ นตามถนนและเดิ นข้ ามถนน ซึ่ งที่ ประเทศญี่ ปุ่ น กลุ่ มนี้ จะมี ศั กย์ ใหญ่ กว่ าคนใช้ รถ
หมายความว่ารถต้องหยุดและให้ทางกับคนเดินเท้าเพื่อข้ามถนน ทางเดินเท้าก็จะเป็นทางสาหรับ
คนเดินเท้าจริงๆ ไม่มีร้านค้ามาตั้งแผงขายของหรือ มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางเดิน แม้จะเป็นถนนในชนบท
ก็มีการก่อสร้างทางเท้าไว้ด้วยเสมอ เพราะประเทศญี่ปุ่นให้ความสะดวกแก่คนเดินเท้าและจักรยาน
ก็คือการตัด curb (ขอบถนน) ทิ้ง หรือทา curb ให้ต่า บริเวณทางขึ้นลง ทาให้รถจักรยานหรือรถเข็น
คนพิการสามารถขึ้นลงถนนได้อย่างสะดวก แล้วปรับช่องระบายน้าให้เป็นรางแนวนอนที่ขอบผิวทาง
รวมถึงการจัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมสาหรับคนทุกกลุ่ มทุกวัย ทาให้ คนเดินเท้าและ
จักรยานมีความปลอดภัยมากในประเทศญี่ปุ่น
โดยกฎหมายจราจรในประเทศญี่ ปุ่ น นั้ น เป็ น กฎหมายที่ บั ญ ญั ติไว้อย่ างเข้ม งวด
สามารถ ยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ ในกรณีไม่หยุดรถตามป้ายสัญญาณ มีโทษหักคะแนน 2 แต้ม เสีย
ค่าปรับ 5,000-9,000 เยน ตามขนาดของรถ ตั้งแต่จักรยานยนต์ไปจนถึงรถบรรทุก หากคะแนนที่ถูก
หักสะสมย้อนหลัง 3 ปี รวมกันตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป จะถูกยึดใบขับขี่เป็นเวลา 30-180 วัน เว้นแต่
หากเป็นการสะสมจากกระทาความผิดอันไม่รุนแรง (1-3 แต้ม) อาจได้รับผ่อนผันให้เข้ารับการอบรมผู้
ปฏิบัติผิดกฎจราจรแทนการยึดใบขับขี่ และอีกกรณีหนึ่งในกฎหมายจราจรของประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ให้
ความสาคัญกับคนเดินเท้าเป็นพิเศษ โดยมีกฎหมายที่เอาผิดผู้ขับที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ขัดขวาง
การข้ามถนนของคนเดินเท้า ขัดขวางการสัญจรของเด็กเล็ก ไม่รักษาขัดขวางการข้ามถนน ของคนเดิน
เท้า ไม่รักษาระยะห่ างจากคนเดิน เท้าในระยะที่ปลอดภัยไม่ชะลอรถ ในถนนคนเดิน จะมีโทษหั ก
คะแนน 2 แต้ม และปรับ 5,000-9,000 เยน ยกเว้นความผิดฐานขัดขวางการข้ามถนนจะมีโทษปรับ
หนักกว่า คือ 6,000-12,000 เยน
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3.2.1.2 แนวทางปฏิบัติเรื่องทางเท้า
3.2.1.2.1 ขนาดของทางเท้า
ญี่ปุ่นกาหนดให้บริเวณที่เป็นทางเท้าต้องมีความกว้างประสิทธิผล
มากกว่า 2 เมตร (ความกว้างประสิทธิผลคือความกว้างที่ใช้เดินได้จริง ไม่นับรวมสิ่งกีดขวาง เช่น
สะพานลอย เสา พุ่มไม้ ต้นไม้) และกว้างกว่า 3.5 เมตร ในบริเวณที่มีคนเดินเท้ามากอาจอนุโลมให้
เหลือ 1.5 เมตรได้ บริเวณที่มีข้อจากัด ความกว้าง 2 เมตร นี้กว้างพอสาหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็นจะสวนกัน
ได้ เป็นการออกแบบตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ เพื่อให้คนหลากหลายเดินทางออกจากบ้านได้ด้วย
ตัวเอง ทางเท้าที่อนุญาตให้ ขี่จักรยานได้ ควรจะมีความกว้างประสิทธิ ผลมากกว่า 3 เมตร สาหรับคน
ใช้เก้าอี้เข็นสวนกันได้และสาหรับจักรยานวิ่งได้หนึ่งคัน ถ้ามีคนเดินเท้ามากก็ควรกว้างกว่า 4 เมตร
ความกว้างที่คนต่าง ๆ ต้องการ เช่น ผู้ใหญ่ 0.75 เมตร คนเข็นรถเข็นเด็ก 0.75 เมตร คนนั่งเก้าอี้เข็น
(วีลแชร์) 1 เมตร คนกางร่ม 1 เมตร ผู้พิการทางสายตาพร้อมสุนัขนาทาง 1.5 เมตร คนขี่จักรยาน
1 เมตร2 (ตามภาพที่ 3.1)

ภาพที่ 3.1 ทางเท้าควรกว้างเท่าไหร่
จาก ‘เกร็ด น่ ารู้ เกี่ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ องหลั งความคิ ดต่ าง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กัน ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.

2

‘เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น เบื้องหลังความคิดต่าง ๆ ในญี่ปุ่น’ (มองญี่ปุ่น, 9 กันยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.
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3.2.1.2.2 จัดแบ่งพื้นที่ให้มีความเหมาะสม
ประเทศญี่ปุ่นจะกาหนดทิศทางการพัฒนาเมือง โดยจัดแบ่งพื้นที่
สาธารณะ ที่จากัด ให้เหมาะสมตามปริมาณและความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม3 (ตามภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.2 ถนนแคบให้ความสาคัญกับใครก่อนดี
จาก ‘เกร็ด น่ ารู้ เกี่ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ องหลั งความคิ ดต่ าง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กัน ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.
3.2.1.2.3 ลดขนาดพื้นที่ถนนเพิ่มขนาดทางเท้า
ประเทศญี่ปุ่น ในเมืองที่มีพื้นที่ถนนแคบ หนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหาก็
คือ การลดพื้นที่ถนนเพิ่มพื้นที่ทางเท้า ตัวอย่างเช่น ถนนชิโจย่านกิอง ในเมืองเกียวโต มีทางเดินรถ
กว้าง 15 เมตร มีคนขับรถผ่าน 2,200 คน ในขณะที่ทางเท้าสองข้างกว้างรวมกัน 7 เมตร แต่มีคน
ผ่าน 7,000 คนต่อวัน เพื่อแก้ปัญหา ความไม่สมดุลระหว่าง ถนนที่มีพื้นที่แคบและมีจานวนรถมาก
ทางเท้าแคบและมีคนใช้ทางเท้าจานวนมาก จึงได้ขยายทางเท้าจากข้างละ 3.5 เมตร เป็น 6.5 เมตร
และลดผิวถนนจากถนน 4 เลน เหลือ 2 เลน เพื่อวิถีชีวิตคนในชุมชน และปรับเปลี่ยนส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เช่น
(1) เปลี่ยนจุดจอดรถเมล์เป็นแบบยื่นไปบนถนน (terrace) เพิ่ม
พื้นที่ให้คนรอรถเมล์ และรถเมล์ก็จอดเทียบป้ายได้ชิดให้คนขึ้นลงสะดวก รวมป้ายรถเมล์จากเดิมมี
กระจัดกระจาย 16 แห่ง ให้เหลือเพียง 4 แห่ง เพือ่ ให้การใฃ้งานได้สะดวกขึ้น

3

เพิ่งอ้าง.
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(2) จัด ท าบริเวณจอดรถชั่ ว คราวริม ถนน ส าหรับ รถส่ งของส าหรับ
ร้านค้าสองข้างทาง
(3) ท าที่ ส าหรับ รถแท็ ก ซี่ จ อดรอผู้ โดยสาร เนื่ อ งจากรถแท็ ก ซี่ ไม่ มี
ตารางเวลาชัดเจน แต่ต้องมาจอดรอผู้โดยสาร การมีที่สาหรับรถแท็กซี่จอดรอโดยเฉพาะ ทาให้ไม่กีด
ขวางการจราจร4 (ตามภาพที่ 3.3)

ภาพที่ 3.3 เมื่อเวลาเปลี่ยน เมืองต้องปรับ
จาก ‘เกร็ด น่ ารู้ เกี่ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ องหลั งความคิ ดต่ าง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กัน ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.
3.2.1.2.4 การปลูกต้นไม้บนทางเท้า
ญี่ปุ่นกาหนดให้ทางเท้ามีความกว้างประสิทธิผลอย่างต่า 2 เมตร
ซึ่งแต่ละเมืองหรือท้องถิ่น มักจะนาไปกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเอง ตัวอย่างเขตเอโดะกาว่า ใน
โตเกียว มีแนวทางปฏิบัติว่า ถ้ามีที่ทาทางเท้ากว้าง 3 เมตรได้ จะแบ่งที่ 0.67 เมตรเป็นพื้นที่สาหรับ
ปลูกต้นไม้ เนื่องจากประโยชน์ของต้นไม้ริมถนนในเขตเมืองมีหลายด้าน เช่น ในด้านภูมิทัศน์เป็นเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว เป็นเส้นนาสายตาสาหรับผู้ขับขี่รถยนต์ ในด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดลดปรากฏการณ์
เกาะความร้อน (urban heat island) ลดมลพิษทางอากาศ ลดเสียงรบกวนจากยานยนต์ 5 (ตามภาพ
ที่ 3.4)

4 เพิ่งอ้าง.
5

เพิ่งอ้าง
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ภาพที่ 3.4 ขอที่ให้ต้นไม้ด้วย
จาก ‘เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นเบื้องหลังความคิดต่าง ๆ ในญี่ปุ่น’ (มองญี่ปุ่น, 9 กันยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.
3.2.1.2.5 ทางเท้าเชื่อมต่อกับอาคาร
ประเทศญี่ ปุ่น ทางเดินเข้า – ออก อาคารหรือห้ างสรรพสิ นค้า มี
ทางเท้าสาหรับเดินเข้าแยกเป็นสัดส่วนจากถนนสาหรับรถ ซึ่งจะทาให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการเข้าถึงอาคารได้
อย่างปลอดภัย ไม่ว่าการเดินทางมาด้วย รถเมล์ รถไฟ จะมีทางเข้าที่ต่อเนื่องจากทางเท้าภายนอก
เมื่อคนหลากหลายสามารถเข้าถึงอาคารหรือห้างสรรพสินค้าได้ ซึ่งเท่ากับเพิ่มโอกาสที่จะมีลูกค้ามาใช้
บริการด้วย6 (ตามภาพที่ 3.5)

6

เพิ่งอ้าง.
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ภาพที่ 3.5 มีทางเท้าให้คนเดินเข้าตึกไหม
จาก ‘เกร็ด น่ ารู้ เกี่ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ องหลั งความคิ ดต่ าง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กัน ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.
3.2.1.2.6 ทาทางเท้าชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง
ญี่ ปุ่ นตระหนั กเรื่ องคนเดิ นเท้ าเสมอ แม้ ว่ าพื้ นที่ จะมี การก่ อสร้ าง
จะต้องตั้งกรวยบนพื้นถนนเพื่อกันที่สาหรับคนเดินเท้าปลอดภัย และเป็นสัดส่วนต่างหากจากถนน และ
ยังมีทางลาดขนาดเล็กอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถเข็นด้วย ตัวอย่างของรายการที่ผู้รับเหมาต้องทา
ตาม กรณีที่ต้องกันที่ทาทางเดินชั่วคราว
(1) ความกว้างทางเดินชั่วคราวควรกว้างพอที่ผู้ใช้เก้าอี้เข็น(วีลแชร์) ผ่านได้
(2) ทางเดินชั่วคราวควรทาให้เรียบเสมอทางเท้าเดิมให้มากที่สุด
(3) ถ้าพื้นผิวทางเดินชั่วคราวลื่น ควรปูแผ่นยางกันลื่น
(4) ถ้าทางเท้าเดิมมีผิวต่างสัมผัสอยู่ ต้องหาวิธีนาทางอื่นเพื่อให้ผู้พิการทาง
สายตาผ่านได้
(5) ถ้ าทางเดิ น ติ ด กั บ ทางม้ า ลาย ต้ อ งท าให้ ท างเดิ น สู งกว่ าพื้ น ถนน 2
เซนติเมตร เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาแยกได้ว่าบริเวณไหนเป็นถนน บริเวณไหนเป็นทางเท้า7
(ตามภาพที่ 3.6)

7

เพิ่งอ้าง.

Ref. code: 25645901034511BIX

45

ภาพที่ 3.6 ใส่ใจคนเดินเท้า
จาก ‘เกร็ด น่ ารู้ เกี่ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ องหลั งความคิ ดต่ าง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กัน ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.
3.2.1.2.7 ท่อและทางระบายน้า
ญี่ปุ่นจะพัฒนาและออกแบบท่อและทางระบายน้าเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้
ทางเท้า และสะดวกสาหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น โดยพัฒนาออกแบบทางระบายน้าแบบที่มีรูระบายเป็นทาง
แคบยาวไปตามถนน ซึ่งเป็นบล็อกคอนกรีตสาเร็จรูปที่ยกมาติดตั้งหน้างานได้ทันที ซึ่งจะสะดวกและ
มีขนาดตามต้องการ คนเดินบนทางระบายน้าได้สะดวกกว่าแบบที่เป็นทางลาดเอียง ขนาดของช่อง
ระบายน้าก็ได้รับการออกแบบให้มีความกว้างสอดคล้องกับการใช้งาน ถ้าเป็นบริเวณที่มีคนเดินเท้า
เลือกใช้ช่องแคบเพียง 15 มิลลิเมตร ช่วยให้ล้อเก้าอี้เข็นหรือจักรยานผ่านได้สะดวกไม่ติดในร่อง ตาม
ถนนใหญ่ ไหล่ทาง เดิมที่มีตะแกรงระบายน้าขนาดใหญ่ ก็จะช่วยให้มีพื้ นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทาเป็น
เลนจักรยานได้ และจากช่องระบายเป็นทางยาว จะสามารถระบายน้าได้หลายตาแหน่งพร้อม ๆ กัน 8
(ตามภาพที่ 3.7)

8 เพิ่งอ้าง.
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ภาพที่ 3.7 รูระบายน้าทาไมต้องเป็นรู ? เป็นช่องแคบ ๆ แทนได้ไหม
จาก ‘เกร็ด น่ ารู้ เกี่ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ องหลั งความคิ ดต่ าง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กัน ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.
3.2.1.2.8 ย้ายเสาไฟฟ้าไม่ให้ขวางทางเท้า
ญี่ปุ่นมีการจัดวางเสาไฟฟ้า หรือป้ายบอกทางสาหรับรถยนต์ไม่ให้กีดขวางถนน
โดยคานึงถึงการเดินทางของคนพิการ ผู้สูงอายุ ตัวอย่าง เช่น เมืองทนดะบายาชิ เสาไฟฟ้า ขวางทางเท้า
ซึ่งเป็ น ทางสั ญ จรของเด็ก ๆ ไปโรงเรียน ผู้ ปกครองและโรงเรียนจึงหารือกันและเสนอเรื่องไปยัง
การจราจรและบริษัทไฟฟ้าคันไซให้พิจารณาย้ายเสาไฟฟ้า ซึ่งบริษัทไฟฟ้าคันไซจะเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่าย
ในการย้ า ย โดยย้ า ยเข้ า ไปชิ ด ก าแพงโรงเรีย น เพื่ อ ให้ เด็ ก นั ก เรี ย นเดิ น ทางได้ ป ลอดภั ย มากขึ้ น 9
(ตามภาพที่ 3.8)

ภาพที่ 3.8 ย้ายเสาไฟฟ้าไม่ให้ขวางทางเท้า
จาก ‘เกร็ด น่ ารู้ เกี่ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ องหลั งความคิ ดต่ าง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กัน ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.

9 เพิ่งอ้าง.
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3.2.1.2.9 อุปกรณ์กั้นรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า
แม้ทางเท้าญี่ปุ่นจะกว้างและมีทางลาดสะดวกสบาย แต่ไม่อนุญาต
ให้รถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า จึงได้จัดทาเครื่องกีดขวางเพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์บนทางเท้า แต่ผู้
พิการ ที่ใช้ รถเข็ญสามารถผ่ านไป ตั วอย่างเช่น ทางเท้าบริเวณมหาวิทยาลั ยนาโก มีเครื่องกีดขวางที่
ออกแบบ มาโดยเฉพาะ ตรงกลางรถจักรยานผ่านได้ ด้านขวารถเข็ญผู้พิการผ่านได้ ซึ่งรถจักรยานยนต์ไม่
สามารถผ่านทางได้เพราะวงเลี้ยวแคบ 10 (ตามภาพที่ 3.9)

ภาพที่ 3.9 ทางเท้านี้ห้ามมอเตอร์ไซด์เข้า
จาก ‘เกร็ด น่ ารู้ เกี่ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ องหลั งความคิ ดต่ าง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กัน ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.
3.2.1.2.10 การติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัส
การติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เนื่องจาก
การติดตั้งที่เป็นไปในทางเดียวกันช่วยทาให้ผู้พิการทางสายตาไม่สับสน หรือแปลความหมายผิด ซึ่ง
อาจนาไปสู่อุบัติเหตุได้ และในการกาหนดมาตรฐาน พื้นผิวต่างสัมผัสนั้น ผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็น
ผู้ใช้โดยตรงมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานนั้น เช่น พื้นผิวต่างสัมผัสแบบเตือนอยู่ห่างจากสิ่งกีด
ขวาง (ถนน ทางข้าม ทางต่ างระดั บ ฯลฯ) ประมาณ 30 เซนติ เมตร ไม่ ไกลไปและไม่ใกล้ เกิ น ไป
บริเวณทางข้ามจะต้องปู พื้นผิวต่างสัมผัสนาทางให้ ชี้ทิศที่ต้องเดินข้ามถนน เพื่อช่วยให้ ผู้พิการทาง
สายตารู้ทิศที่ต้องเดิน เพื่อข้ามไปอีกฝั่ง การปูพื้นผิวต่างสัมผัสแบบนาทางไปยังสิ่งต่าง ๆ เช่น นาทาง
ไปยังประตูเข้าสถานีรถไฟด้านที่มีพนักงานประจาอยู่ นาทางไปยังปุ่มกดเรียกลิ ฟต์ และติดตั้งพื้นผิว
10 เพิ่งอ้าง.
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ต่างสัมผัสเตือนบริเวณหน้าปุ่มกดลิฟต์แต่ไม่ให้เกินออกมากีดขวางหน้าประตูลิฟต์ เพื่อให้ผู้ใช้เก้าอี้เข็น
เข้าออกลิฟต์ได้สะดวก นาทางไปยังบันไดลงสถานีรถไฟ11 (ตามภาพที่ 3.10)

ภาพที่ 3.10 ตัวอย่างการติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัส
จาก ‘เกร็ด น่ ารู้ เกี่ ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ องหลั งความคิ ดต่ าง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กัน ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563.
3.2.1.2 นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
ประเด็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพั ฒนาสิ่งอานวยความสะดวกส าหรับคน
พิการและผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นแนวปฏิบัติจากนโยบายตามกฎหมาย Barrier-free law ปี ค.ศ.
2006 ของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น นั้น ประเด็นสาคัญคือ ประสิทธิภ าพในการถ่ายทอดแนวคิดที่เป็น
รากฐสาคัญของเจตจานงของกฎหมายที่เน้นถึงรัฐต้องจัดสวัสดิการให้กับประชาชนผู้เสียภาษี และ
ความใส่ใจและเข้าใจคนที่มีข้อจากัดเพื่อให้สามารถดารงชีวิตประจาวันอย่างอิสระในสังคมได้ จากนั้น
เป็นเรื่องของ หน่วยงานระดับงานก่อสร้าง ที่ต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความเข้าใจและทักษะในการ
ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสานึกสาธารณะของประชาชนโดยทั่วไปที่
ช่วยกันสอดส่องดูแลสิ่งอันเป็นสาธารณะให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ12
การรวมกฎหมายควบคุมอาคารกับกฎหมายขนส่งที่เกี่ยวกับการจัดสิ่งอาานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าด้วยกัน การรวมกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอานวยความ
11 เพิ่งอ้าง.
12

‘โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาค
ขนส่ งส าหรั บ คนพิ ก ารและผู้ สู งอายุ ’ (กระทรวงคมนาคม) <http://www.otp.go.th/uploads/
tiny_uploads/ProjectOTP/> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563.
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สะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 2 ฉบับ คือ กฎหมาย Heartful Building Act ปี ค.ศ. 1994 ซึ่งเป็น
กฎหมายควบคุมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สู งอายุในอาคาร สถานที่ต่างๆ และ
กฎหมาย Transportation Barrier-free Act ปี ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็น กฎหมายควบคุม สิ่ง อานวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สู งอายุในระบบขนส่ ง รวมกันเป็น กฎหมาย Barrier-Free Act ปี
ค.ศ. 2006 สะท้อนถึงความจาเป็นและความสาคัญของการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก
ภายใต้กรอบกฎหมายที่แยกส่วนกัน13
การให้ความสาคัญกับบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นในการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ กฎหมาย Barrier-Free Act ปี ค.ศ. 2006 ให้ ความสาคัญกับ
รัฐบาลท้องถิ่นในการริเริ่มจัดทาแผนพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดย
กาหนดเป็นเขตพื้นที่พัฒนาเร่งด่วน (Priority Development Area) ที่จะต้องได้รับการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคาร สถานที่ และเส้ นทางในพื้นที่ที่คนพิการและผู้สู งอายุใช้งานเป็นจานวนมาก โดย
รัฐบาลกลางจากัดบทบาทเป็นผู้ กาหนดนโยบายระดับชาติ ให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคต่างๆ และติดตามประเมินผล เท่านั้น
การให้การสนับสนุนทางงบประมาณจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ในการ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รัฐบาลกลางให้การสนับสนุนงบประมาณ
สาาหรับโครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่รั ฐบาลท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการสนับสนุน ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเขตพื้นที่เร่งด่วนที่ท้องถิ่น
จัด ทาขึ้น โดยรัฐบาลกลางให้เงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วน 1/3 รัฐบาลท้องถิ่นให้เงินอุดหนุนคิดเป็น
สัดส่วน 1/3 และหน่วยงานเจ้าของสถานที่รับผิดชอบเอง 1/3
การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ งหน่ ว ยงาน
รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนผู้ประกอบการมีการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุ
อย่ างละเอียดและต่อเนื่ อง ท าให้ ส ามารถใช้ข้อมูล ดังกล่ าวในการวางแผนการพั ฒ นา และติดตาม
ประเมินผลความสาเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี14
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และการสร้างจิตสานึกแก่ประชาชนทั่วไปในการให้ความ
ช่วยเหลือ คนพิการและผู้สูงอายุ กฎหมาย Barrier-Free Act มีบทบัญญัติให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการในภาค
การขนส่ง ทาการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับคนพิการและผู้สูงอายุ และการฝึกอบรมทักษะการ
ให้ความ ช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการในภาคการขนส่ง นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ มีความ

13

เพิ่งอ้าง.
14 เพิ่งอ้าง.
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ตระหนัก ถึงความสาคัญของการสร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับการมีน้าใจให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ
การสร้างกรอบความร่วมมือสาหรับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สาหรับสถานที่ที่ให้บริการในภาคการขนส่งขนาด
ใหญ่ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นจานวนมาก
การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ ประสบความสาเร็จจะต้องได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น ดั งนั้ น อาจจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารสร้า งกรอบความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยผลักดันการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 15
3.2.1.3 มาตรการส่งเสริม
ประเทศญี่ ปุ่ นเป็ นประเทศที่ ให้ ความส าคั ญ และน าหลั กการออกแบบเพื่ อ
มวลชนมาใช้ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยเริ่มใช้กับการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวย
ความสะดวก โดยในปี ค.ศ. 1994 มีการออกกฎหมายอาคารและพื้นที่สาธารณะสาหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม และสถานที่สาคัญที่เป็นที่ชุมนุม และที่
สาธารณะ ในช่วงปี ค.ศ. 2003 กฎหมายได้ครอบคลุมไปถึงอาคารที่เป็นโรงเรียน สานักงาน และ
อาคารชุดพักอาศัย จนถึงปี ค.ศ. 2006 มีกฎหมายใหม่สาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งไม่เพีย ง
บังคับให้มีแต่สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มาใช้ในอาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงขนาดของอุปกรณ์
และพื้น ที่ใช้งานให้มีมาตรฐาน มีเกณฑ์ในการวัดและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังได้นาหลักการ
ออกแบบเพื่อมวลชนเข้ามาใช้ในการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ รวมถึงสินค้าเกื อบทุกประเภท
ดังนั้นนักออกแบบจะต้องคิดค้นรูปแบบใหม่และนาเสนอแนวคิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ทาให้ประเทศ
ญี่ ปุ่ น กลายเป็ น ผู้ น านวัตกรรมด้านการออกแบบรูป แบบและตัว อย่างอารยสถาปั ตย์ (Universal
Design) ในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกได้เป็น 4 หัวข้อ คือ16
(1) การออกแบบภายในที่พักอาศัย17
ลักษณะบ้านพักอาศัยที่ออกแบบมาเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จะให้
ความส าคั ญ กั บ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ในที่ พั ก อาศั ย โดยเตรี ย มสิ่ ง อ านวยความสะดวกใน

15

เพิ่งอ้าง.
16 ‘อ า ร ย ส ถ า ปั ต ย์ (Universal Design)’ (pdf, ส า นั ก ง า น เล ข า ธิ ก า ร วุ ฒิ ส ภ า )
<http://library.senate.go.th/document/Ext8864/8864876_0002.PDF> สื บ ค้ น เมื่ อ 16
พฤษภาคม 2563.
17 เพิ่งอ้าง.
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ชีวิตประจาวันไว้ให้ เช่น บริเวณประตูทางเข้าที่มีขนาดกว้าง ประตูหน้าต่างในส่วนอื่นสามารถปิดได้ง่าย
พื้นทางเดินเป็นผิวเรียบไม่มีขั้นให้สะดุด ห้องครัวและเตรียมอาหารมีรูปทรงที่สามารถใช้งานได้สะดวก
ห้องน้ามีราวจับเพื่อช่วยพยุงตัว รวมถึงการจัดวางแปลนของห้องต่าง ๆ ที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย
เป็นต้น
(2) การออกแบบภายนอกที่พักอาศัย และสถานที่บริการสาธารณะต่าง ๆ
รัฐบาลญี่ปุ่นใส่ใจและให้ความสาคัญมากในการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในทุกพื้น ที่ เพื่อให้ คนพิการ ผู้สู งอายุ และผู้ ด้อยโอกาสในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้ส ะดวก และ
ปลอดภัยเทียบเท่ากับคนธรรมดา
2.1) ทางคนเดิน และทางจักรยานก็เป็นสิ่งสาคัญมาก ในประเทศญี่ปุ่นมีการใช้
รถส่วนตัวน้อยเนื่องจากประเทศมีพื้นที่น้อย รัฐบาลสนับสนุนให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อเป็นการ
แก้ปั ญ หามลพิ ษ และรถติด โดยจะเป็ นการแบ่งทางสั ญ จรของการเดิ นทางออกอย่างชัดเจน เช่ น
ช่องทางรถวิ่งทางคนเดิน ทางจักรยานพร้อมที่จอดที่เป็นสัดส่วน การปรับทางเท้าให้เรียบและต่อเนื่อง
ตลอดเส้นทางเพื่อความสะดวกของผู้ที่ใช้ทางเท้าทุกประเภท เป็นต้น
2.2) ทางเข้าอาคาร มีทางลาดสาหรับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้ใช้รถเข็นเด็ก
2.3) พื้น ใช้บล็อกนาทาง หรือเบรลล์บล็อก (braille block) สาหรับคน
พิการทางสายตาให้สามารถเดินไปตามทางได้อย่างสะดวก
2.4) บันได ขั้นบันไดจะมีความสูงน้อยลง มีการติดแถบสีเพื่อให้เห็นบันไดแต่ละ
ขั้นได้ชัดเจนขึ้น หรือมีแผ่นพื้นนาทางสาหรับคนพิการทางสายตา มีราวจับหลายระดับสาหรับผู้ใช้ที่มี
ความสูงต่างกัน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมถึงมีอักษรเบรลล์ที่ราวจั บบันไดสาหรับคนตาบอด
อุปกรณ์ช่วยในการขึ้นบันไดสาหรับคนพิการใช้รถเข็น เมื่อกดปุ่มจะมีแผ่นพื้นกางออกมาเพื่อรองรับ
รถเข็นและจะเลื่อนขึ้นไปส่งชั้นบนโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์นี้จะมีอยู่เกือบทุกสถานีรถไฟใต้ดินบล็อก
นาทาง หรือเบรลล์บล็อก (braille block) คิดค้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 โดยอาจารย์ในโรงเรียนสอนคน
ตาบอด ชื่อนาย Seiichi Miyake และได้มีการปูครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 1967 ที่ห น้ า
โรงเรียนสอนคนตาบอด ในเมืองโอกายามะ โดยทั่วไปจะเป็นสีเหลือง มี 2 ประเภท
- แบบที่เป็นปุ่มจุดกลม มีความหมาย ให้หยุด เพื่อบอกให้คนตาบอดรู้ว่า
กาลังจะถึงจุดที่ต้องข้ามถนน หรือจุดขึ้นลงทางเท้า
- แบบที่เป็นเส้นยาว มีความหมาย ให้ตรงไป เพื่อนาทางคนตาบอดให้เดิน
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว
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2.5) ลิฟท์โดยสาร มีเสียงบอกชั้นและการเปิดปิดประตูสาหรับคนพิการ
ทางสายตาสามารถขึ้นลงได้ถูกชั้น พร้อมปุ่มสวิตซ์ที่มีอักษรเบรลล์ ตาแหน่งสวิตซ์กดขึ้นลงสาหรับคน
พิการรถเข็น ออกแบบสาหรับการใช้งานได้กับผู้คนทุกประเภท
2.6) รถให้บริการสาธารณะ ประตูรถโดยสารประจาทางจะมีความกว้าง
มากพอสาหรับผู้ใช้รถเข็น ภายในรถจะมีที่สาหรับผู้ใช้รถเข็น ส่ วนรถไฟจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการวาง
ทางเชื่อมเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถเข็น สถานีรถไฟจะมีประตูทางเข้าชานชาลากว้างๆ อย่าง
น้อยหนึ่งประตูสาหรับผู้ใช้รถเข็น รถเข็นเด็ก หรือผู้มีสัมภาระมาก รวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดินก็ยังมีแบ่งโซนพื้นที่
สาหรับคนท้อง คนพิการ คนชรา โดยแยกเป็นโซนสีเหลืองให้เห็นชัดเจนและผู้ที่อยู่ในโซนนี้ห้ามใช้
โทรศัพท์ เพราะคลื่นโทรศัพท์อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ในโซนนี้
2.7) อื่น ๆ เช่น การเดินทางที่จะต้องมีการข้ามถนนในตามแยกต่าง ๆ จะ
มีอุป กรณ์ ที่ติดอยู่กับเสาสัญญาณไฟ เมื่อกดปุ่มนี้สัญญาณไฟจะเปลี่ ยนเป็ นไฟเขียวให้ อย่างรวดเร็ว
ขณะข้ามถนนจะมีเสียงสัญญาณ เช่น เสียงนก หรือเสียงดนตรีอื่นๆเพื่อจะบอกให้รู้ถึงสถานะของ
สัญญาณไฟนั้นว่าอยู่ในตาแหน่งไฟสีอะไร และเสียงสัญญาณของทั้งสองฝั่งก็จะไม่เหมือนกัน เพื่อจะให้
คนพิการทางสายตาได้ทราบว่ากาลังเดินข้ามจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งตรงข้ามได้ถูกต้องและปลอดภัย
ในการออกแบบป้ายบอกทางต่าง ๆ ในบริเวณริมทางเท้า ยังคานึงถึงระดับสายตาการมองของคน
พิการรถเข็น ที่จะต้องอยู่ในตาแหน่งที่เห็นได้สะดวกและชัดเจน มีการจัดที่จอดรถสาหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ไว้ใกล้ประตูทางเข้าอาคารห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ต
(3) การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละส่ ว นประกอบอื่ น ๆ ถึ ง แม้ จ ะเป็ น เรื่ อ ง
เล็กน้อย แต่ก็มีผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างยิ่งตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบให้ใช้
งานง่ายขึ้น ด้วยการลดการต่อสายไฟหรือลดช่องเสียบสายต่าง ๆ เครื่องซั กผ้าที่ออกแบบเป็นฝาหน้า
เพื่อให้เด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนพิการที่ใช้รถเข็นสามารถหยิบผ้าเข้า - ออกได้ง่าย และมองเห็นการทางาน
ภายใน หรือบรรจุภัณฑ์ ออกแบบขวดแชมพูกับครีมนวดผมให้มีสัมผัสที่ต่างกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้
งานของคนตาบอด และผู้ที่กาลังสระผมที่มองไม่เห็น กล่ องนมกับกล่องน้าผลไม้ (ซึ่งทาจากกระดาษ
เหมือนกัน) ออกแบบให้มีสัมผัสต่างกัน ตรงที่กล่องนมจะมีรอยหยักหรือรอยเว้า เพื่อให้คนตาบอด
สัมผัสแล้วรู้ว่าเป็นนมไม่ใช่ น้าผลไม้กล่อง plastic wrap (พลาสติกห่อ) และกล่องอะลูมิเนียมฟอยล์
จะมีตราประทับนูนไว้ที่กล่อง เพื่อให้คนตาบอดสัมผัสแยกแยะได้ ถุงที่ออกแบบให้ฉีกได้ง่ายขึ้นโดยไม่
ต้องใช้กรรไกร และขวดน้าที่ออกแบบให้รินได้ง่าย สามารถฉีกลอกกระดาษปิดขวดได้ง่าย
(4) การออกแบบสัญลักษณ์และองค์ประกอบอื่นๆ ประเทศญี่ปุ่นมีความสามารถ
ในเรื่องแนวคิดในการออกแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ดูกลมกลืนและสวยงาม เช่น การออกแบบป้ายรอ
รถประจาทางให้เหมาะสมตามขนาดพื้นที่ที่มี ในกรณีที่มีพื้นที่น้อยก็ขนาดเล็ก หรือถ้ามีพื้นที่มากก็ใช้
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ป้ายขนาดใหญ่ การออกแบบแผ่นทางเท้าปิดบริเวณโคนต้นไม้เพื่อความปลอดภัยในขณะที่คนพิการ
รถเข็น หรือจักรยานวิ่งผ่าน การออกแบบตะแกรงท่อน้าทิ้งซึ่งภายในมีตาข่ายละเอียดกรองเศษสิ่งของ
หรือใบไม้ตกลงไปป้องกันท่อตัน การออกแบบฝาท่อที่แตกต่างกันในแต่ละเขต โดยจะใส่เอกลักษณ์
สาคัญของเขตนั้นลงไป เพื่อความสวยงาม และเป็นการแบ่งเขตการปกครอง18
3.2.2 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายด้ านคนพิการ คือ กฎหมายคนพิการอเมริกัน ค.ศ.
1990 (The Americans with disability Act 1990 : ADA) กฎหมายฉบั บ นี้ มี จุ ด หมายเพื่ อ ขจั ด
ปัญหาการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ต่อคนพิการและต้องการให้คน พิการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมกระแสหลักของวิถีชีวิตของคนอเมริกัน ดั งนั้นจึงเสมือนเป็นกฎหมายสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1964
(Civil right law) อีกฉบับหนึ่งที่ปกป้องประชาชนจากการเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ
และศาสนา ที่มีอยู่แล้ว ADA เป็นพันธสัญญาที่จะทาให้คนพิการมีโอกาสเท่าเทียมใน 4 ประเด็นใหญ่ๆ
คือ 1) สิทธิการถูกจ้างงาน 2) สิทธิการเดินทางคมนาคมและบริการสาธารณะ 3) สิทธิในการเข้าถึง
ที่พักอาศัยและสินค้า 4) สิทธิในการติดต่อทางโทรคมนาคม หรือซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า เป็นกฎหมาย
พิทักษ์สิทธิในความเท่าเทียมของคนพิการ กล่าวโดยสรุปแล้ว ADA เป็นกฎหมายที่ วิวัฒนาการมาจาก
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง 2 ฉบั บ คื อ กฎหมายสิ ท ธิ พ ลเมื อ ง ปี ค .ศ. 1964 (Civil right law) 13 และ
กฎหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพ ค.ศ. 1973 (The Rehabilitation Act 1973) แต่ปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัยต่อเหตุการณ์และโลกาภิวัฒ น์ที่เปลี่ยนแปลง รัฐหรือองค์กรสาธารณะอื่น ๆ จะปฏิเสธการ
ให้บริการแก่คนพิการด้านสิ่งใช้สอย การบริการ และการติดต่อสื่อสารไม่ได้ หากพื้นที่ใดไม่มีขนส่ง
สาธารณะต้องมีการขนส่งประเภทต่าง ๆ จัดรองรับเพื่ออานวยความสะดวกแก่คนพิการ สถานที่
สาธารณะที่จัดทาโดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือธุรกิจ เช่น ภัตตาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์
คลินิกแพทย์ร้านขายยา ห้องสมุด สวนสาธารณะ สถานบริการทางสังคม โรงเรียน จะต้องไม่เลือก
ปฏิบัติและต้องจัดสภาพพื้นที่เพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้ 19 โดยขอบเขตของกฎหมายนี้ บังคับใช้รวมไป
ถึงยานพาหนะสาหรับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจาทาง รถราง รถไฟ รถไฟฟ้า
ทุกชนิด ต้องมีมาตรการทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติช่วยให้ผู้พิการเข้า-ออก หรือ ขึ้น-ลง ได้สะดวก
เช่น ปรับระดับบันไดขึ้นลง ปรับระดับพื้นรถไฟ รถไฟฟ้ากับระดับชานชาลา มีสะพานทางลาด ภายใน

18

เพื่งอ้าง.
19 ‘ปฏิ รู ป คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร’ (ส านั ก วิ ช าการ ส านั ก เลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร)
https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/dec2558-7.pdf> สื บ ค้ น เมื่ อ
19 ตุลาคม 2563.
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รถต้องจัดให้มีที่ว่างให้รถเข็น และให้ยึดกับตัวรถเพื่อความปลอดภัย มีป้ายสัญญาณสาหรับผู้พิก าร
แต่ละชนิด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า คนอเมริกาประสบความสาเร็จในการสร้างประเทศให้เป็นสวรรค์ของ
ผู้พิการและด้อยโอกาส ด้วยการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างทุกชนิดและยวดยานสาธารณะทั้งทางน้า
อากาศและทางบก ให้ทุกคนใช้เดินทางเข้าถึงทุกแห่ง 20 กฎหมายนี้ให้เวลากาหนดเวลาใช้บังคับ เป็น
ระยะ ๆ ให้หน่วยงานทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กร ห้างร้าน บริษัท ร้านอาหาร เอกชน
ทั่วประเทศ ที่เปิดให้สาธารณชนเข้าไปใช้บริการทุกแห่ง พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
อาคาร ทางเดิน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ โดยเฉพาะผู้ที่นั่งรถเข็น โดยกาหนดเวลา 2 ปี
ในการติดตามผลทาความเข้าใจ

20

‘อ เ ม ริ ก า ส ว ร ร ค์ ข อ ง ค น พิ ก า ร ’ ( มู ล นิ ธิ พั ฒ น า ค น พิ ก า ร ไ ท ย )
<http://www.tddf.or.th/laws/detail.php?contentid=0153&postid=0010470&currentpage=3>
สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563.
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บทที่ 4
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อกับทางเท้าสาหรับผู้พิการ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง รู ป แบบ ลั ก ษณ ะ และปั ญ หาอุ ป สรรคของทางเท้ า ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร กับการเดินทางในชีวิตประจาวันของผู้ที่มีร่างกายปกติ หรือผู้ใช้ทางเท้าที่มีข้อจากัด
ทางด้านร่างกาย ล้วนได้รับผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบใน
ด้านกายภาพ เช่น ขนาด พื้นผิวทาง สาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่ประกอบในทางเท้า ฯลฯ และผลกระทบ
ทางด้านจิ ตใจ ที่ทาให้ ผู้ ใช้ทางเท้ารู้สึ กไม่ได้รับความสะดวก ไม่ส บายใจ และไม่ปลอดภัย ปัญ หา
อุปสรรค บนทางเท้าเหล่านี้ จึงควรได้รับการแก้ไขให้หมดไป ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวอาจมุ่งเน้นไปใน
เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายของภาครัฐ และมาตรการที่ควบคุมทางกฎหมาย
ซึ่งแนวนโยบายของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับทางเท้าสาหรับผู้พิการ ทั้งในลักษณะ
ที่เป็ น การเกื้อกูล คื อส่ งเสริ มและสนั บสนุน และลั กษณะที่เป็ นข้ อห้ ามหรือจากัด เพื่ อให้ ทางเท้ า
สาธารณะได้กลับมามีความสะดวก ปลอดภัย และเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อความเป็นไป
แห่งประโยชน์กับประชาชนทุกคน รวมถึงประชาชนที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกายอย่างผู้พิการ
4.1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางเท้าสาหรับผู้พิการ
4.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 25641
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดทาขึ้น
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยได้น้อมนา
หลั ก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง” มาเป็ น ปรัช ญานาทางในการพัฒ นาประเทศต่อเนื่ องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม แห่ งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็ น แผนแม่ บ ทหลั กของการพั ฒ นาประเทศ ใน
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ ง การปรั บ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อ
1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564.
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มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งได้กาหนดประเด็นเพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง
และเกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุข ที่ยั่งยืนของสังคมไทย โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง
กับเรื่องทางเท้าสาธารณะอยู่ที่ส่วนที่ 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทุก
คนเข้าถึงบริ การทางสั งคมที่ มีคุณ ภาพได้อย่างทั่ว ถึง และมี แนวทางการพัฒ นาส่ งเสริม และจัดหา
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่จะได้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม โดยมีแผน
รองรับในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับ ที่ 5 พ.ศ. 2560 และกาหนดแนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เหมาะสมเกี่ยวกับทางเท้าอยู่ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น
ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์มุ่งเน้นการขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม โดย
(1) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก ด้านการขนส่ง
และการค้ า รวมทั้ งมี กลไกก ากับ ดู แล การประกอบกิ จการขนส่ งที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพและโปร่งใสให้
สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน
(2) มีแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งตามข้อ 3.1.2 พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุน
การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒ นาทางข้าม ทางเท้า และทางจักรยานในพื้นที่ที่ส ามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และการสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้สัญจรทางเดิน
เท้าและผู้ใช้จักรยานในเขตเมือง เพื่อเพิ่มสัดส่วนของการเดินทางที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ในภาพรวม ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในระยะต่อไปต้องคานึงถึงการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยออกแบบพัฒ นาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะของภาครัฐให้
สามารถอานวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภ าพ
ภายใต้หลักการการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)2

2

เพิ่งอ้าง.
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
(1) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาเมื อ งศู น ย์ ก ลางของจั งหวัด ให้ เป็ น เมื อ งน่ าอยู่
สาหรับคนทุกกลุ่ม
(2) มีแนวทางการพัฒนาตามข้อ 3 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพื่อ
บรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่าและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญต่อระบบรถประจาทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนา
สถานีขนส่งสาธารณะ
4.1.2 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575)3
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) หรือแผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านการ
วางแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นาแนวคิดของแผนกรุงเทพมหานคร ระยะ
12 ปี (พ.ศ. 2552 – 2563) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2563) ที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันมากาหนดมาตรการและโครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้
1.มหานครปลอดภัย
2. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
3.มหานครสาหรับทุกคน
4. มหานครกะทัดรัด
5. มหานครประชาธิปไตย
6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และ
7. การบริหารจัดการ
โดยมีป ระเด็น ยุท ธศาสตร์แ ละโครงการต่าง ๆ ที่ก รุงเทพมหานครดาเนิน การ ที่
เชื่อมโยงกับเรื่องทางเท้าและผู้พิการ อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานคร สีเขียว สะดวกสบาย ที่
ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยเรื่อง ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงสะดวก ประหยัด จราจรคล่องตัว
และมีทางเลือก ซึ่งกาหนดเป้าหมายภายใน พ.ศ. 2575 พลเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถสัญจรด้วย
ทางเรื อ จั ก รยานและทางเดิ น เท้ าอย่ า งสะดวกและปลอดภั ย โดยมี โครงการพั ฒ นาทางเดิ น เท้ า

3 ‘แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ระยะ 20: บทสรุปสาหรับผู้บริหาร’ (pdf, สานักยุทธศาสตร์
และประเมิน ผล กรุงเทพมหานคร) <oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/.PDF.> สืบค้นเมื่อ 13
เมษายน 2563.
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เชื่อมโยงกับ สถานี รถไฟฟ้ า และประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ 3 มหานครส าหรับทุ กคน กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยเรื่องจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
โดยมีเป้าหมายภายในปี พ.ศ.2575 ผู้สูงอายุ ผู้พิก ารและผู้ด้อยโอกาส จะต้องได้รับสวัสดิการสังคม
สาธารณูปโภคสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และสามารถอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมี
โครงการรองรับได้แก่ โครงการจัดซื้อรถประจาทางชานต่า และโครงการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการใน
ระดับชุมชน”เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส4
จากแผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) เห็ น ได้ ว่ า
กรุงเทพมหานครยังคงตระหนักและให้ความสาคัญต่อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ให้อยู่ได้ด้วย
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยได้รับความสะดวกขั้นพื้นฐานจากสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก
ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเรื่องทางเท้าสาหรับผู้พิการ
กรุงเทพมหานครกาหนดให้มีโครงการพัฒนาทางเดินเท้าที่เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า แต่ในการกาหนด
โครงการดังกล่าว เป็นการกาหนดเฉพาะพื้นที่ของทางเท้าที่เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งไม่ได้
กาหนดให้มีโครงการพัฒนาทางเท้าสาหรับผู้พิการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
4.1.3 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ. 2563
จัดทาขึ้น เพื่อให้ กรุงเทพมหานครมีกรอบและทิศทางการพัฒ นากรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาลและบริบท
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรุ ง เทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2563
กรุงเทพมหานคร ได้นาไปเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจาปี
พ.ศ. 2563 ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ดั ง นั้ น แผนปฏิ บั ติ ร าชการดั ง กล่ า ว จึ ง มี
ความสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในฐานะกลไกการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายรัฐบาล งานตามภารกิจของกรุงเทพมหานครทั้งงานเชิงยุทธศาสตร์ระดับสานักและ
ระดับพื้นที่เขต ให้บรรลุผลสาเร็จตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอันเป็นเป้าหมายหลักใน
การด าเนิ น งานของกรุ ง เทพมหานคร ให้ เกิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและยั่ งยื น ต่ อ ไป โดยก าหนด

4

เพิ่งอ้าง.

Ref. code: 25645901034511BIX

59
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ด้าน5 โดยมีงานตามภารกิจของด้านที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องทางเท้าและผู้พิการ ในภารกิจด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย โดยจัดให้มีโครงการ
บูรณาการแผนการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ทางเท้า และโครงการนาสาย
สื่อสารลงใต้ดิน ส่วนภารกิจด้านที่ 3 มหานครสาหรับทุกคน 6 ในมิติการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมี
โครงการที่จะดาเนินการคือ โครงการปรับปรุงอาคารของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
(Universal Design) สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โครงการติดตั้งดวง
โคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสาหรับ ผู้พิการ และโครงการรถบริการสาหรับผู้พิการและ
ผู้ สู งอายุ ที่ ใช้ รถเข็น โครงการจั ด หาอุป กรณ์ ช่ว ยเหลื อทางการเคลื่ อนไหวแก่คนพิ การ ผู้ สู งอายุ ผู้
ประสบปั ญหาทางการเคลื่อนไหว และโครงการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างครบวงจร
แผนปฏิ บั ติ ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ มี โครงการที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเท้ าส าหรั บผู้ พิ การ ได้แก่ โครงการโครงการบู รณาการแผนการก่อสร้างของ
หน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ทางเท้า และโครงการนาสายสื่อสารลงใต้ดิน โครงการปรับปรุง
อาคารของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอานวยความสะดวก (Universal Design) สาหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ และคนพิการใน
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ เสียงประกอบทางข้าม
สาหรับผู้พิการ โครงการระยะสั้ นที่กาหนดดาเนินการในปี พ.ศ. 2563 และกาหนดดาเนินงานเฉพาะ
บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น

5

‘แผนปฏิ บั ติ ร าชการกรุ ง เทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2563’ <http://203.155.220.
238/eso/index.php/2019-10-19-14-56-57/2019-10-17-14-06-35/34-2563> สื บ ค้ น มื่ อ วั น ที่ 1 3
เมษายน 2563.
6 เพิ่งอ้าง.
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4.2 มาตรการทางกฎหมาย
4.2.1 มาตรการทางกฎหมายในเรื่องทางเท้า
4.2.1.1 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 25357
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ได้ ให้ ค วามหมายทางหลวง ไว้ ในมาตรา 4 ความว่า “ทาง
หลวง” หมายถึง ทางหรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับ
พื้ น ดิ น ใต้ ห รื อ เหนื อ พื้ น ดิ น หรื อ ใต้ ห รือ เหนื อ อสั งหาริ ม ทรัพ ย์ อ ย่ างอื่ น นอกจากทางรถไฟ และ
หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้า อุโมงค์ ร่องน้า กาแพงกันดิน
เขื่ อน รั้ว หลั กส ารวจ หลั กเขต หลั กระยะ ป้ ายจราจร เครื่องหมาย จราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่อง
สัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสาหรับขนส่ง
ข้ามฟาก ท่าเรือสาหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่น อันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่
ได้จัดไว้ในเขตทางหลวง เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวง ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนด
ความหมายของทางเท้าไว้อย่างชัดเจนในมาตรานี้ คือ “ทางเท้า” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทา
หรือจัดไว้สาหรับคนเดิน โดยในพระราชบัญญัตินี้ได้แบ่ง ประเภทของทางหลวงไว้ในมาตรา 65 มี 5
ประเภท คือ
(1) ทางหลวงพิเศษ
(2) ทางหลวงแผ่นดิน
(3) ทางหลวงชนบท
(4) ทางหลวงท้องถิ่น
(5) ทางหลวงสัมปทาน
และทางหลวงกรุงเทพมหานคร เป็นทางหลวงท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในมาตรา 108 โดยทางหลวงท้องถิ่น
คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบารุงรักษา และ
ได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการกากับ ตรวจ
ตราและควบคุมทางหลวงและงานทางในทางหลวงท้องถิ่น ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงสามารถกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินงานเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการได้ทุก
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตามหน้าที่ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

7 พระราชบัญญัติทางหลวง

พ.ศ. 2535.
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นี้ แต่ปั จ จุบั น กรุงเทพมหานครยั งไม่มีมาตรการในกาหนดการจัดระเบียบเรื่องทางเท้า สาธารณะ
สาหรับผู้พิการแต่อย่างใด
4.2.1.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 25358
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของทางเท้าไว้ใน มาตรา 4 “ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า
ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกลไกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนน
ส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
มาตรา 6 วรรคแรก เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติด
กับทางเท้า มีหน้ าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร โดยมีบท
กาหนดโทษ มาตรา 53 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 8 วรรคแรก เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู้ใด (1) วางกระถาง
ต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้น ไม้ที่บ ริเวณภายนอกอาคาร ที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และ
ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใน
กระถางต้น ไม้ห รือที่บ ริเวณภายนอกของอาคาร มีบทกาหนดโทษมาตรามาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรคแรก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 17 ห้า มมิใ ห้ผู ้ใ ด (1) กระท าด้ว ยประการใด ๆ ให้ท างเท้า ช ารุด
เสียหาย (2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่
เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้ จอดหรือขับขี่ได้มีบทกาหนดโทษ
มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา มาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรีย บร้ อยของบ้ านเมือง มีบ ทบั ญ ญั ติที่มุ่งในเรื่องการดาเนิ นงานด้านการรักษาความสะอาด และ
กาหนดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเป็นหลัก ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ ทางเท้าตามในมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 17 ข้างต้น แต่สิ่งที่บัญญัติไว้และมีผลกระทบต่อ
ปัญหาการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ยังสามารถวางกระถางต้นไม้บนทางเท้าได้ ซึ่งไม่ได้มีการห้ามวาง เพียงแต่มีหน้าที่ดูแลให้อยู่ในสภาพที่
ดูดีน่ามอง ซึ่งปัจจุบันการวางกระถางต้นไม้ส่งผลกระทบต่อทางเท้าสาธารณะ ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

8 พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง
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อาคารนามาตั้งวางทาให้ขนาดทางเท้าเล็กแคบลงไม่สะดวกต่อผู้ใช้ทางเท้าโดยเฉพาะผู้พิการที่ใช้รถเข็น
และผู้พิการทางสายตา
4.2.1.3 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 25229
เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชบั ญญั ติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เนื่ องจากการ
คมนาคมและขนสงทางบกไดเจริญกาวหนาขยายตัวไปทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทศใกลเคียง
และจ านวนยานพาหนะในทองถนนและทางหลวง ไดทวีจานวนขึ้นเปนล าดับ และเพื่ อให้ มีความ
เหมาะสมกับบสภาพการจราจรและจานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นและเพื่อความปลอดภัยแกชีวิต รางกายและ
ทรัพยสินของประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดเกี่ยวกับทางเท้าไว้ดังนี้
มาตรา 4 (11) “ทางเท้า” หมายความว่า พื้นที่ที่ทาไว้สาหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใด
ข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สาหรับคนเดิน และ
มาตรา 4 (29) “คนเดินเท้า” หมายความว่า คนเดินและให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้าอี้
ล้อสาหรับคนพิการหรือรถสาหรับเด็กด้วย และมีมาตรการเกี่ยกับทางเท้า
มาตรา 55 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ (2) บนทางเท้า
มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอด (1) บนทางเท้า
ในพระราฃบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีผลต่อการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะ
สาหรับผู้พิการเนื่องจาก ตามคานิย ามในมาตรา 4 (29 ) บัญญัติให้ผู้ใช้เก้าอี้ล้อสาหรับคนพิการ ถือ
เป็นคนเดินเท้า ที่มีสิทธิเดินในทางเท้า แต่ปัจจุบัน ได้มีอุปกรณ์ที่ช่วยสาหรับการเดินทางของผู้พิการ
หรือผู้สู งอายุ เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตตามคานิยามตามพระราชบัญญั ติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 นี้ ซึ่งทาให้เกิดปัญหาต่อการจัดระเบียบในการกาหนดขนาดความกว้างทาง
และการผ่านอุปกรณ์ที่กั้นจักรยานยนต์ไม่ให้ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า ดังตัวอย่าง รถของผู้พิการ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นเก้าอี้ล้อ เดินด้วยกาลังไฟฟ้า ซึ่งไม่อยู่ในคานิยามที่จะใช้ทางเท้าได้ แต่ถ้าให้ รถผู้พิการคันนี้
ไปใช้ทางถนนก็อาจเกิดอันตรายกับผู้พิการได้ (ตามภาพที่ 4.1)
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ภาพที่ 4.1 เก้าอี้ล้อไฟฟ้า
จาก ‘จักรยานไฟฟ้าลดโลกร้อน’ (EBIKE THAIKIT) <https://www.ebikethaikit.com> สืบค้นเมื่อ
วันที่ 13 เมษายน 2563.
4.2.1.4 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 256210
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายเพื่อกาหนดรูปแบบการวางและจัดทาผังเมือง
ทุกระดั บ พร้อมทั้งบริ หารจั ดการผั งเมืองให้ มี รูปแบบการด าเนิ นการและการบริ หารจัดการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและ
ขั้น ตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งให้ ความหมายต่างที่เกี่ยวข้องไว้ในมาตรา 4 ดังนี้ “การผั งเมือง” หมายความว่า การวาง
จัดทา และการดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามผังเมือง ในระดับต่าง ๆ สาหรับเป็นกรอบชี้นาการพัฒ นา
ทางด้านกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นที่เฉพาะ
ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเมือง และให้ความหมายที่เกี่ยวกับ
ทางเท้า “ที่อุปกรณ์” หมายความว่า ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดให้เป็นที่เว้นว่าง หรือใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์อย่างอื่นด้วย เช่น ทางเท้า ทางเดิน ตรอกหลังหรือข้างอาคาร ทางน้า ทางระบายน้า
หรือท่อระบายน้า บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วนตาบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพั ทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่เป็นการวางและจัดทาผังเมืองรวม หรือผังเมือง
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2562 ได้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งทางเท้ า ไว้ ใ น
ความหมายของอุปกรณ์ และไม่มีส่วนอื่นใดที่จะเป็นการเกื้อกูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดระเบียบ
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ทางเท้าสาหรับผู้พิการได้ ในพระราชบัญญัติ มุ่งเน้นให้มีรูปแบบโดยรวมเพื่อดาเนินการและบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ แผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละจังหวัดต้องไปดาเนินการให้เป็นไปในแนวทางที่กาหนดกรอบไว้
ดังเช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในนิยามคาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องนาเดินการ
ในเรื่องผังเมืองที่เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 255611
กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 มี
วัตถุประสงค์ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้
เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ ท างเท้ า ในข้ อ 5 (1) ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยการพั ฒ นาบริ ก ารทางสั ง คม
สาธารณูปโภคและข้อ 5 (5) ส่งเสริมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง
โดยการพัฒ นาและเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน และโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ และสาธารณูปการ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน โดยในกฎกระทรวงนี้ไม่ได้กล่าวถึงกา
จัดเบียบทางเท้าสาหรับผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม
4.2.1.5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 253512
เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ กล่าวได้ว่า เพื่อขยายขอบเขตการ
กากับดูแลกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสามารถ
นามาปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องทางเท้า ในคานิยามตามมาตรา 4 ว่า “ที่หรือทางสาธารณะ”
หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ ซึ่ง
พระราชบัญญัตินี้ มีผลต่อทางเท้าสาธารณะในมาตราที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือ
ทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากใน ที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ ซึ่งมีบทกาหนดโทษ
ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เกิ น หกเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เกิ น ห้ า หมื่ น บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ ซึ่ ง
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กรุ งเทพมหานครในฐานะราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ งได้ อ อกข้ อ บั ญ ญั ติ เพื่ อ ด าเนิ น การดั งกล่ าว คื อ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 254413
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ช่ ว ยในการจั ด ระเบี ย บทางเท้ า
สาธารณะสาหรับผู้พิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่
หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากในที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ การห้ามการถ่าย
เท ทิ้ ง หรื อท าให้ มีขึ้ น ในที่ห รื อทางสาธารณะซึ่ งสิ่ งปฏิ กูล หรือมู ล ฝอย ดังกล่ าวจะช่ วยให้ การจั ด
ระเบี ย บทางเท้ า มี ค วามสะอาด และสะดวกต่ อ การใช้ ท างของผู้ พิ ก าร โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กรุ งเทพมหานครในฐานะราชการส่ วนท้ องถิ่น จึงได้อ อกข้อ บัญ ญั ติ เพื่ อ
ดาเนินการดังกล่าว คือ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 254414
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย พ.ศ. 2544
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2544 อาศัย อานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2544
ประกอบกับ มาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
กรุงเทพมหานครโดยความ เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัตินี้ และมีเหตุผลในการ
ออกข้อบั ญ ญัติฉบั บนี้ เพื่อกาหนดหามการถาย เท ทิ้ง หรือทาใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่ ง
ปฏิกูล หรื อมูล ฝอย โดยที่ “ที่ห รื อทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ห รือทางซึ่งมิใชเปนของ
เอกชน และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได และข้อบัญญัตินี้ได้กาหนดข้อห้ามมิใหผูใด
คุยเขี่ย ขุด ขน มูลฝอย ในที่รองรับมูลฝอย รถหรือเรือเก็บ ขน มูลฝอยหรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ เว้น
แต่เปนการกระทาของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร ที่มีหนาที่หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ข้อบัญญัติฉบับนี้มีผลต่อการจัดระเบียบทางเท้ าสาธารณะสาหรับผู้พิการ เนื่องจากปัจจุบัน การจัดที่
รองรับมูลฝอยถูกตั้งบริเวณทางเท้าสาธารณะตามข้อ 11 (ตามภาพที่ 4.2)
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544.
14 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544.
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ภาพที่ 4.2 รื้อถุงขยะ
จาก ‘รื้ อ ค้ น ขยะ! เก็ บ แต่ ข องที่ ข ายได้ . ..แล้ ว จากไป ปล่ อ ยให้ ข ยะเกลื่ อ นถนนและทางเท้ า ’
<https://www.js100.com/en/site/post_share/view/77121> สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 13 เมษายน
2563.
ซึ่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 ข้อ 11
ห้ามไม่ให้ คุยเขี่ย ขุด ขน มูลฝอย ในที่รองรับมูลฝอย รถ เรือ หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ซึ่งไม่ได้มี
ความหมายรวมถึงการกองมูลฝอย ตามทางสาธารณะที่รอเจ้าหน้าที่มาเก็บขน เป็นการห้าม คุ้ยเขี่ย
ขุด ขน ในที่รองรับมูลฝอย รถ เรือ หรือสถานที่เทมูลฝอย แต่ไม่ได้เป็นการห้ามในที่มูลฝอยนั้นวาง
ตั้งอยู่นอกที่รองรับ ทาให้มีคนบางกลุ่ม มาทาการรื้อค้น คุยเขี่ย ทาให้ทางเท้าสาธารณะในพื้นที่
4.2.1.6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252215
เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอานวยความสะดวก
แก่ ก ารจราจร ซึ่ งในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลต่ อ การจั ด ระเบี ย บทางเท้ าสาธารณะส าหรั บ ผู้ พิ ก าร
เนื่องจากในพระราชบัญญัตินี้ กาหนดไว้ในมาตรา 8 ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
อาคารมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องตาม มาตรา 8 (7) ลักษณะ ระดับความสูง เนื้อที่ว่างภายนอก
อาคาร หรือแนวอาคาร และให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง โดยให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ แต่ถ้ายังไม่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่อง
ใดไว้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องนั้นได้
15
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงที่กาหนด
ระดับความสูง เนื้อที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร ที่เชื่อมต่อกับทางเท้าสาธารณะที่จะทาให้
การใช้ทางเท้าของกลุ่มคนต่าง ๆ รวมถึงผู้พิการได้มีความสะดวกและปลอดภัย (ตามภาพที่ 4.3)

ภาพที่ 4.3 ทาไมฟุตปาธในญี่ปุ่น ถึงเดินได้อย่างสบายใจ
จาก ‘ทาไมฟุตปาธในญี่ปุ่น ถึงเดินได้อย่างสบายใจ?’ < https://kiji.life/japan-footpath-part2/>
สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563.
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 254416
อาศั ยอานาจ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญญั ติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ประกอบกับอานาจตามพระราชบัญญั ติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยความเห็ นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ข้อบัญญั ติ
กรุ งเทพมหานคร เรื่ อ ง ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2544 มี เนื้ อ หาของข้ อบั ญ ญั ติในก าหนดหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาต ให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยกาหนด
ลักษณะต่าง ๆ ของอาคาร เช่น บันได บันไดหนีไฟ แนวอาคาร และระบบสาธารณูปโภคในอาคาร เป็นต้น
ส่วนในเรื่องของทางเท้า ได้กาหนดรวมอยู่ในคานิยามคาว่าเขตทาง ตาม ในข้อ 5 (4) ) ว่า “เขตทาง” หมายถึง
ความกว้างรวมของทางระหว่างแนวที่ดินทั้งสองด้าน ซึ่งรวมความกว้างของผิวจราจร ทางเท้า ที่ว่าง
สาหรับปลูกต้นไม้ คูน้า และอื่นๆ และส่วนที่เกี่ยข้องกับผู้พิการกาหนดอยู่ในหมวด 3 ลักษณะตางๆ
ของอาคาร ในข้อ 32 ที่กาหนดให้การจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการไว้ในเรื่องของทางเขาสูอาคาร
ทางลาด ประตู บันได ลิฟต ห้องน้า – หองสวม และสถานที่จอดรถ ซึ่งข้อบัญญัตินี้ไม่ได้กาหนดในส่วนของ
ทางเท้า หรือทางอื่น ที่ผู้พิการเดินทางเข้ามาจนถึงตัวอาคาร แต่เป็นการกาหนดเฉพาะทางเข้าอาคาร
เท่านั้น
16 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 .
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4.2.1.7 พระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถื่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 255317
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถื่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุ โทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มี วั ตถุ ประสงค์ ในการออกพระราชบั ญญั ติ นี้ เพื่ อ
กาหนดให้จัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็ นอิสระองค์กรหนึ่ง ทาหน้าที่ดาเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งกาหนด
ขอบเขตการดาเนินงานขององค์กร และการกากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วย องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสม ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ไม่มีส่วนในการช่วยจัดระเบียบทางเท้า
สาธารณะสาหรับผู้พิการแต่อย่างใด แต่เนื่องจากในพระราชบัญญัตินี้มีประกาศที่ออกมามีส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการ คือ
- ประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศ น์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย
วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 256018
ประกาศฉบับนี้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปัก หรือ
ตั้งเสา หรือเดิน สาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบ โดยมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะแต่ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง”
เรียกโดยย่อว่า “กพส.” จานวนห้าคน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้าน
โทรคมนาคม การประเมินราคาทรัพย์สิน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายด้านละหนึ่งคน ให้มี
หน้าที่พิจารณาให้ความเห็น ในแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง และแนวเขตในการปัก
หรือตั้งเสา เดินสาย วางท่อ และการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการให้บริการโทรคมนาคม โดยเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งการพิจารณาของอนุกรรมการนี้ มีส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการจัดระเบียบทางเท้า
สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ในการ ปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้ง
อุ ป กรณ์ ใ นพื้ น ที่ บ นทางเท้ า ซึ่ ง พื้ น ที่ บ นทางเท้ า ในเขตกรุ ง เทพมหานครนั้ น จะประกอบด้ ว ย
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18 ประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2560.
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สาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น เสาไฟฟ้า ประปา และป้าย ตู้โทรศัพท์ ป้อมตารวจ ฯลฯ ล้วนประกอบอยู่
บนทางเท้า เมื่อมีการพิจารณาแผนปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่บน
ทางเท้าในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร แต่ในคณะกรรมการและคณะอนุกรรม ที่จะพิจารณาหรือให้
ความเห็นชอบ ไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการที่พิจารณา ย่อมจะ
เกิดผลกระทบต่อการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการ อย่างเช่น ปัจจุบันที่มีการปัก ตั้งเสา
กีดขวางทางเท้าสาธารณะ (ตามภาพที่ 4.4)

ภาพที่ 4.4 สายไฟรกรุงรัง
จาก ‘สายไฟลงใต้ ดิ น กทม.’ (ผู้ จั ด การออนไลน์ ) <https://mgronline.com/daily/detail/
9580000100620> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้ง
ป้อมเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรในที่สาธารณะ พ.ศ. 2547 19
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งป้อม
เพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรในที่สาธารณะ พ.ศ. 2547 ฉบับนี้ มี เหตุผลการประกาศใช้ เนื่องจากมี
การติดตั้งปอมเพื่อควบคุมสัญ ญาณไฟจราจรในที่ส าธารณะซึ่งเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินที่
ประชาชนใช้ ส อยร่ ว มกั น โดยไม่ ได้ ขออนุ ญ าตจากกรุงเทพมหานคร จึงจาเป็ น ต้ องออกประกาศ
กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ และในประกาศฉบับนี้มีผลต่อการจัด ระเบียบทางเท้าสาธารณะ
ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ตามข้อ 4 และข้อ 5 คือ
19

ประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญ าตติดตั้งป้อมเพื่ อ
ควบคุมสัญญาณไฟจราจรในที่สาธารณะ พ.ศ. 2547.
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ข้อ 4 กรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้อมเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรใน
บริ เวณที่ ส าธารณะ ดังต่อไปนี้ 4.1 ผิ ว จราจร 4.2 ทางเขา ทางออกอาคาร 4.3 ทางเทาโดยรอบ
สถานที่สาคัญ ทางเทาที่สงวนไวสาหรับการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร 4.4 ทับฝาบอพัก หรือ
ฝาแนวรองสายโทรศัพท ไฟฟา หรือสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ข้อ 5 การติดตั้งป้อมเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรในที่สาธารณะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ต้องไม่กีดขวาง ปิด หรือบัง และเว้นระยะห่างพอเพียงในบริเวณหรือสถานที่ ทางลาดคนพิการ
ซึ่งประกาศฉบับ นี้ ห้า มติดตั้งป้อมเพื่อ ควบคุม สัญ ญาณไฟจราจรบนทางเท้า
ตามข้อ 4 .3 เฉพาะทางเท้ารอบสถานที่ สาคัญ และทางเท้าที่ ส งวนไว้ส าหรับการจัดกิจกรรมของ
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น แต่ไม่ได้กาหนดถึงทางเท้าในส่วนของพื้นที่อื่น และในข้อ 5 กาหนดให้ติดตั้ง
ป้อมเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้ แต่ต้องไม่กีดขวาง ปิด หรือบัง และเว้นระยะห่างพอเพียงใน
บริเวณทางลาดคนพิการ ซึ่งไม่ได้กาหนดในส่วนทางที่เป็นพื้นพื้นผิวสัมผัสแผ่นทางเท้าสาหรับผู้พิการ
ทางสายตา (braille block)
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้
โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะ พ.ศ. 254620
ประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการขออนุ ญ าตติ ด ตั้ ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากมีการติดตั้ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ทาให้เกิดสภาพรกรุงรังไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมทั้งมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในจุดที่ไม่เหมาะสม ปิด หรือบังเครื่องหมาย หรือ
สั ญ ญาณที่ เกี่ ย วกั บ จราจร หรื อ ทั ศ นวิ สั ย ในการมองของประชาชนผู้ ใช้ ส อยทางเท้ า หรื อ ผู้ ขั บ ขี่
ยานพาหนะ ในการมองทางหรือป้าย เครื่องหมายต่างๆ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้
สอยทางเท้าและการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร หรือ หน่วยงานในสังกัด และในประกาศฉบับนี้
มี ผ ลต่ อ การจั ด ระเบี ย บทางเท้ า สาธารณะในพื้ น ที่ 50 เขต ของกรุ ง เทพมหานคร ตามข้ อ 4
กรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในบริเวณที่สาธารณะ ดังต่อไปนี้ 4.1 ผิวจราจร
4.2 ทางเข้ า - ออก อาคาร 4.3 ทางเท้ าโดยรอบสถานที่ ส าคั ญ 4.4 ทั บฝาบ่ อพั ก หรื อ ฝาแนวร่ อ ง
สายโทรศัพท์ ไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตลอดจนพื้นที่ทางเท้าที่สงวนไว้สาหรับการจัดกิจกรรมของ
กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในสังกัด

20

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้ งตู้โทรศัพท์
สาธารณะในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546.
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ข้อ 5 การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะตาม จะต้องไม่กีดขวาง ปิด หรือ
บัง และเว้นระยะห่างพอเพียงในบริเวณ หรือสถานที่ ทางลาดคนพิการ
ประกาศฉบับนี้ ห้ามติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในบริเวณทางเท้ารอบสถานที่
สาคัญและพื้นที่ทางเท้าที่สงวนไว้สาหรับการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานในสังกัด
เท่านั้น ส่วนพื้นที่ทางเท้าบริเวณอื่นงการติดตั้งต้องไม่กีดขวาง ปิด หรือบัง และเว้นระยะห่างพอเพียง
ในบริเวณ หรือสถานที่ทางลาดคนพิการ แต่ไม่ได้กาหนดห้ ามติดตั้งในส่วนทางที่เป็นพื้นผิวสั มผั ส
สาหรับผู้พิการทางสายตา (braille block) ไว้เช่นกัน (ตามภาพถ่ายที่ 4.5)
ประกาศฉบับนี้ ห้ามติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในบริเวณทางเท้ารอบสถานที่
สาคัญและพื้นที่ทางเท้าที่สงวนไว้สาหรับการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานในสังกัด
เท่านั้น ส่วนพื้นที่ทางเท้าบริเวณอื่นงการติดตั้งต้องไม่กีดขวาง ปิด หรือบัง และเว้นระยะห่างพอเพียง
ในบริเวณ หรือสถานที่ทางลาดคนพิการ แต่ไม่ได้กาหนดห้ ามติดตั้งในส่วนทางที่เป็นพื้นผิวสั มผั ส
สาหรับผู้พิการทางสายตา (braille block) ไว้เช่นกัน (ตามภาพถ่ายที่ 4.5)

ภาพที่ 4.5 ตู้โทรศัพท์บนทางเท้า
จาก ‘ตู้โทรศัพท์ชาร์ตแบต’ <https://techsauce.co/news> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
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- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้
ทางเท้าสาธารณะ พ.ศ. 2547 21
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้า
สาธารณะ พ.ศ. 2547 เหตุผลที่ออกการประกาศฉบับนี้ เนื่องจากวามีหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองคกร เอกชน ที่มีหนาที่ใหบริการดานสาธารณูปโภคแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมีการ
ขุดหลุม ปกเสาหรือวางทอ หรือติดตั้งอุปกรณตาง ๆ บนทางเทาซึ่งเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินที่
ประชาชนใชสอยรวมกัน โดยขาดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบรอยไมเกะกะกีดขวางการสัญจรของประชาชน จึงจาเปนตองออกประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้
เพื่ อ ใชเปนหลั ก ปฏิ บั ติ ต อไป ซึ่ งประกาศดั ง กล่ า วมี ข้ อ ก าหนดที่ ช่ ว ยในการจั ด ระเบี ย บทางเท้ า
สาธารณะสาหรับผู้พิการได้ โดยประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ ใหหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรเอกชนที่มีหนาที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพท ซึ่งจาเปนตองขุด
พื้นที่ทางเทาเพื่อปกเสา หรือวางทอ หรือติดตั้งอุปกรณตางๆ บนทางเทาสาธารณะในลักษณะถาวรหรือกึ่ง
ถาวร ตองขออนุญาตตอกรุงเทพมหานคร โดยข้อ 4. เสาหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ปก หรือติดตั้งบนทาง
เทาสาธารณะ ตองเวนระยะหาง พอสมควรในบริเวณดังตอไปนี้
1 ทางขึ้น ทางลงรถโดยสารประจาทางตลอดแนว
2 ทางขึ้น ทางลงรถยนตสาธารณะ
3 ทางขึ้น ทางลงสะพานคนเดินขาม
4 ทางขึ้น ทางลงอุโมงคคนเดิน
5 ทางลาดคนพิการ และทางขึ้น ทางลงสาหรับคนพิการ
ซึ่ง ประกาศฉบับ นี้ ไม่กาหนดระยะการปัก เสาหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ปก หรือ
ติดตั้งบนทางเทาสาธารณะ หรือ บริเวณทางลาด ทางขึ้น ทางลงสาหรับคนพิการ อย่างชัดเจน แต่ใช้
คาว่า เว้น ระยะห่ างพอสมควร เป็ นปัญ หาต่อแนวทางปฏิ บัติทาให้ การปั ก ติดตั้ง เกิดปั ญ หาเช่น
ปัจจุบัน (ตามภาพถ่ายที่ 4.6)

21

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้า
สาธารณะ พ.ศ. 2547.
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ภาพที่ 4.6 ปัญหาการปักเสาบนทางเท้า
- ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา
ในที่สาธารณะ พ.ศ. 254522
ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่
สาธารณะ พ.ศ. 2545 เหตุผลที่ออกการประกาศฉบับนี้ เนื่องจากดวยปรากฏวามีการติดตั้งปายโฆษณา
จานวนมากในที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ทาใหเกิดสภาพรกรุงรังไมเปนระเบียบเรียบรอย ติดในที่
ที่ไมเหมาะสม ปดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เกี่ยวกับการจราจร และมีการติดตั้งปายโฆษณา
ที่ไมมั่นคงแข็งแรง ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนได โดยประกาศฉบับนี้มีส่วนต่อการจัดระเบียบ
ทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการ โดยมีข้อกาหนดของหลักเกณฑ์ที่จะติดตั้งป้ายโฆษณาได้ในข้อ 6 ดังนี้
1 ตองเปนปายที่มีความมั่นคงแข็งแรงและไมมีลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตราย
2 ไมปดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เกี่ยวกับการจราจร
3 ตองติดตั้งในที่ที่ไมเปนอุปสรรคแกการจราจร
4 ผูไดรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปาย หรือ
จากการติดตั้งหรือจากการรื้อถอนปายนั้น
5 กรณีปายที่ติดตั้งเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ผูติดตั้ง
ตองดาเนินการใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย (ตามภาพที่ 4.7)

22

ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

พ.ศ. 2545.
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ภาพที่ 4.7 การติดตั้งป้ายขวางทางเท้า
โดยประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา
ในที่ ส าธารณะ พ.ศ. 2545 การกาหนดการติ ดตั้ งป้ ายโฆษณาตามขอ 6.3 ตองติ ดตั้ งในที่ ที่ ไมเปน
อุปสรรคแกการจราจร ปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะเพราะมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ว่ามีช่องทางเดินเพียงคนเดินเท้าเบี่ยงตัวหลบจากป้ายโฆษณาได้ก็ยังอยู่ในคาว่า “ไมเปน
อุปสรรคแกการจราจร
4.2.1.9 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ ให้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้
มากที่สุด เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ ทาให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 23 ซึง่ เหตุผลหลักในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ตระหนักและให้ความสาคัญคือ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล และตรวจสอบได้ ตามมาตรา 8 ซึ่ ง กรณี ดั ง กล่ า วยั งไม่ มี ค วามชั ด เจนในก ารสร้ า ง
หลักประกันว่า สิ่งที่รัฐจัดซื้อจัดจ้างประชาชนทุกกลุ่มคนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และเข้าถึง
โด ย ส ะด ว ก ถ้ ว น ห น้ า (Accessibility for All) แล ะใน พ ระราช บั ญ ญั ติ นี้ ไม่ ได้ ก าห น ด ให้
คณะกรรมการนโยบายจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ตามมาตรา 20(3) และ
23
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คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ตามมาตรา 27(3) และคณะกรรมการตรวจ
รับ พั ส ดุ ตามข้อ 26 ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั ส ดุ
ภาครัฐ ให้ผู้พิการหรือผู้แทนจากองค์กรผู้พิการเข้าร่วมเป็นกรรมการ
4.2.2 มาตรการทางกฎหมายในเรื่องผู้พิการ
4.2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256024
4.2.2.1.1 มาตรการทางกฎหมายในสิทธิของผู้พิการ
ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้ ผู้พิการมี
สิทธิเสมอเช่นเดียวกับคนปกติ โดยบัญญัติไว้หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27
ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายเท่าเทียม
กัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพจะกระทามิได้
4.2.2.1.2 มาตรการทางกฎหมายในหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลคนพิการ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้ รัฐมีหน้าที่
ต้องดูประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยกาหนดหน้าที่ของรัฐไว้ใน หมวด 5 มาตรา 56 โดยให้รัฐต้องจัด
หรือดาเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ จาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึงตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เห็นได้ว่า ผู้พิการ ได้รับความคุ้มครองในด้านกฎหมายให้
มีสิทธิและเสรีภาพที่จะไม่ให้ มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
4.2.2.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 255025
เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ เพื่ อ ก าหนดแนวทางและ
ปรับปรุง วิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกาหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการ เพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมเพราะเหตุสภาพ ทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอานวยความสะดวก
อันเปน สาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ. 2550 นี้ ได้ให้
ความหมาย คนพิการไว้ในมาตรา 4 โดยมีความหมายว่า “คนพิการ” คือ บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้

24

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.
25 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550.
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ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจาเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้าน
หนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่าง
บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของ มนุษย์ประกาศกาหนด ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีผลต่อการจัดระเบียบทางเท้าสาหรับผู้พิการ ใน
มาตรา 37 ที่ ก าหนดให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพื่อ
ก าหนดลั ก ษณะ หรื อ การจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ สิ่ งอ านวยความสะดวก หรื อบริ การในอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
- กฎกระทรวง ก าหนดลัก ษณะ หรือ การจั ดให้ มีอุ ป กรณ์ สิ่ งอ านวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 255626
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อกาหนดลักษณะ หรือ การจัดให้
มีอุป กรณ์ สิ่ งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริก ารขนส่ ง หรือ
บริการสาธารณะอื่นให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยกฏกระทรวงฉบับนี้ได้กล่าวถึง
เรื่องทางเท้าสาหรับผู้พิการไว้ใน ข้อ 12 ที่กาหนดให้ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และ
ทางหลวงสัมปทาน ให้ มีอุป กรณ์ หรือสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ทางเท้าสาหรับคนพิการ
(2) สัญญาณข้ามถนนและทางข้ามถนนสาหรับคนพิการ
(3) ทางลาด
(4) พื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับคนพิการทางการเห็น
(5) สะพานลอยข้ามถนนสาหรับคนพิการ
(6) โทรศัพท์สาธารณะสาหรับคนพิการ
(7) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ

26 กฎกระทรวง

กาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการ
ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริ การขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
พ.ศ. 2556.
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ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ ห รือ สิ่ งอ านวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตาม
รายการอุ ปกรณ์ หรื อ สิ่ งอ านวยความสะดวกในทางหลวงพิ เศษ ทางหลวงแผ่ นดิ น ทางหลวงชนบท
และทางหลวงสัม ปท าน ที ่ก าห นดในบัญ ชีท ้า ยกฎ กระทรวงในรายการอุป กรณ์ห รือ สิ ่ง
อานวยความสะดวกในทางหลวงพิเศษ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่ นดิน ทางหลวงชนบท และ
ทางหลวงสั ม ปทาน ตามรายละเอี ย ดของกฎกระทรวงนี้ ได้ ก าหนดให้ ค นพิ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง
และใช้ป ระโยชน์ ได้ท างเท้ าส าหรั บ คนพิ การ และสิ่ งอ านวยความสะดวกอื่น ซึ่งกาหนดให้ มีไว้ใน
รายการบัญชีท้ายกฎกระทรวงในรายการอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก แต่กฎกระทรวงดังกล่าว
กาหนดให้ต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่ างหนึ่ งอย่ างใดตามข้อ 12 มี เ ฉพาะในทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่น ดิน ทางหลวงชนบท
แต่ไ ม่ไ ด้ก าหนดให้ท างหลวงท้อ งถิ ่น ซึ่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรุ ง เทพมหานครต้ อ งม
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ทางเท้า คือทางที่อยู่ด้านข้างถนนที่มีไว้สาหรับให้คนเดิน ดังนั้น ทางเท้าจึงเป็นสิ่งจาเป็น
และสาคัญสาหรับคนเดินเท้า เพราะการเดินเท้าเป็นการสัญจรที่เป็นอิสระมากที่สุดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ที่แม้แต่จักรยานก็ยังมีเงื่อนไขในการหาที่จอด คือ การเดินเท้านั้นเป็นการประหยัด ออกกาลัง
กาย และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ประโยชน์ ท างด้ า นสั ง คม
เศรษฐศาสตร์ คือ เป็นมิตรกับธุรกิจเล็กๆ ข้างทาง เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒ นาระดับท้องถิ่น
ทาให้คนเดินเท้าสามารถพบปะกับผู้คน พบปะกับสิ่งรอบกาย ทาให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 1
และการเดินเท้าจะทาให้เกิดความเท่ าเทียมกันได้นั้น จะต้องเป็นการได้สมประโยชน์แห่งการใช้ทาง
เท้าของคนทุกกลุ่มไม่เว้นแม้นแต่กลุ่มคนที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกายอย่างผู้พิการ ซึ่งทางเท้าที่ดีที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางทุกกลุ่มคนอย่างเท่าเทียมกัน ควรมีคุณลักษณะเบื้องต้น ได้แก่ 1) ขนาดของ
ทางเดินที่เหมาะสมซึ่งสัมพันธ์กับขนาดอาคาร คนใช้ และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ 2) คุณภาพของผิว
ทาง ความเรียบเนียน งดงาม และแข็งแรง 3) ประสิทธิภาพการระบายน้าฝน โดยน้าไม่ท่วมขังผิวทาง
และทางเท้า 4) การออกแบบให้ทุกคนใช้ได้ ความสมบูรณ์ของการออกแบบ ผิวทางเชื่อมประสาน
เป็นเนื้อเดียวกัน เน้นทางลาดและระบบกันลื่น 5) เป็นโครงข่ายทางเดินที่สามารถเชื่อมต่อกับถนน
หรือสามารถเชื่อมไปยังสถานีหรือโหมดการเดินทางอื่นๆ ได้ง่ายและสะดวก มีความปลอดภัย ด้วยการ
สร้างทางลาดโค้งเพื่อปกป้องอุบัติเหตุจากยวดยานอื่น 6) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดึงดูดใจให้คนมาใช้
ด้วยความงดงามและความสมดุลของสภาพแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจสองข้างทาง 7) ใช้ได้ตลอด
ทุกช่วงเวลาอย่างปลอดภัยและสะดวก 8) มีป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ระบุตาแหน่งที่ตั้งที่
สามารถเดินถึงหรือเข้าถึงด้วยรถขนส่งสาธารณะจากที่ตั้งของป้ายไปยังที่หมาย2
1

นิรมล กุลศรีสมบัติ, ‘เมืองเดินได้ เมืองเดินดี’ <http://goodwalk.org/press/เมืองเดินได้
สู่เมืองเดินดีอนาคตวัฒนธรรมสัญจรรูปแบบ> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
2 ฐาปนา บุณยประวิตร, ‘เกณฑ์ 8 ข้อในการยกระดับทางเท้าเพื่อสร้างความคึกคักมีชีวิตชีวา
ให้ กับ เมือ ง’ (สมาคมการผั งเมือ งไทย) <http://tatp.or.th/eight-principles-sidewalk/> สื บ ค้ น
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
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ปัจจุบัน ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทางเท้าเพื่อใช้เป็นทางเดินนั้นไม่ได้สมประโยชน์ของ
ผู้ใช้ทางอย่างแท้จริง เพราะทางเท้าได้เปลี่ยนลักษณะจากการใช้เพื่อเป็นทางเดิน มาเป็นที่ตั้งของ
ส่วนประกอบอื่นเข้ามาในทางเท้า ทาให้เกิดปัญหาอุปสรรคมากมาย ที่ผู้ใช้ทางเท้าไม่ได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง ซึ่งปัญหาอุปสรรคบนทางเท้า ซึ่ง ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในเรื่องของ
ทางเท้าในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร พบว่า ทางเท้ามีขนาดทางไม่เท่ากันทุกพื้นที่ บางพื้นที่
มีขนาดเล็กแคบ บางพื้นที่กว้าง พื้นผิวทางไม่เรียบสม่าเสมอและมีหลากหลายแบบ มีสิ่งกีดขวางจาก
สาธารณูปโภค เช่น เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้อมตารวจ ต้นไม้ แผงค้า
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดบนทางเท้า อุปกรณ์ช่วยป้องกันรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า (s-gard)
จากปัญหาสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่บนทางเท้าล้วนเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้ทางเท้าที่มีร่างกายกายปกติ หรือผู้
ที่มีข้อจากัดในทางร่างกายที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการเดินทาง เช่น ผู้พิการทางด้านสายตา
หรื อผู้ พิ การที่ต้อ งนั่ งรถเข็น เป็ น ต้ น โดยปั ญ หาทางเท้ าในกลุ่ ม เทพมหานครที่พ บเกิดจากปัญ หา
โครงสร้างของทางเท้า และการจัดการส่วนประกอบอื่น ๆ บนทางเท้า
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากปัญหาอุปสรรคทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้น กรุงเทพมหานครได้นา
มาตรการทางด้านการบริห ารและมาตรการทางด้านกฎหมายมาเพื่อเขามาแก้ไขปัญ หา อาทิเช่น
ในทางบริหารได้กาหนดแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 จั ดให้มีโครงการบูรณาการแผนการ
ก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ทางเท้า โครงการนาสายสื่อสารลงใต้ดิน และ
โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสาหรับผู้พิการ ซึ่งโครงการที่ดาเนินการ
เป็ น เพียงโครงการที่ดาเนิน โครงการในปีนั้น ๆ และไม่ได้เป็ นโครงการต่อเนื่อง หรือโครงการที่จะ
ดาเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนมาตรการทางด้านกฎหมายได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งป้อมเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรในที่สาธารณะ
พ.ศ. 2547 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์
สาธารณะในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ และ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอ
อนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศดังกล่าวทั้ง 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับทางเท้า เป็น
ประกาศที่ออกมานาน แล้วไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ทาให้มาตรการที่กรุงเทพมหานครนามาใช้
จึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเท้าได้ แต่อย่างไรก็ดี หากการใช้มมมาตรการดดังกล่าวแล้วไม่บรรลุผล
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กรุงเทพมหานคร ควรจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการที่ได้ดาเนินการมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการทางด้านการบริหาร หรือการใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย ดังเช่น
5.2.1 มาตรการในทางบริหาร
จากการศึ ก ษานโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่ องของทางเท้ าสาธารณะ
สาหรับผู้พิการในแผนบริหารราชการการุงเทพมหานคร หรือแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
(แผนประจาปี) ไม่ปรากฏว่ามีโครงการเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางเท้าแต่อย่างใด มีเพียงโครงการที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเท้า เช่น โครงการนาสายสื่อสารลงใต้ดิน และโครงการติดตั้งดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสาหรับผู้พิการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการที่จัดขึ้นทาเพียง
บางส่วนของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และเป็นโครงการที่ไม่ต่อเนื่องจนครอบคลุมทุกพื้นที่
ดังนั้น เพื่อให้มาตรการทางบริหารเข้าไปมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องทางเท้าสาหรับผู้พิการได้นั้น
กรุงเทพมหานครสามารถน าแนวทางการปฏิบั ติ เรื่องทางเท้ าของประเทศญี่ ปุ่ น เข้ามากาหนดใน
แผนงาน หรือแผนปฏิบัติราชการ ของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทาเป็นแผนงานโครงการระยะสั้น และ
แผนงานโครงการระยะยาว
แผนงานโครงการระยะสั้น
1. จัดทาแผนการจัดระเบียบต้นไม้บนทางเท้า เช่น จัดซื้อต้นไม้ให้เหมาะสม
กับสภาพทางเท้า ล้อมต้นไม้ให้อยู่ในทิศทางเดียวกันบนทางเท้า ตัดแต่งต้นไม้อย่างสม่าเสมอ เป็นต้น
2. จัดทาแผนการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ให้ไม่กระทบกับผู้ใช้ทางเท้า
3. จัดทาแผนตรวจสภาพพื้นที่ทางเท้า และซ่อมแซมทันทีที่มีการชารุด
4. จัดทาโครงการจับ ปรับ ทันที เมื่อมี่การขับขี่บนทางเท้า
5. จั ด ท าแผนโครงการส่ ง เสริ ม การออกแบบเพื่ อทุ ก คน เป็ น ตามหลั ก
(Universal Design) โดยนาผลงานที่ได้มาใช้กับการออกแบบทางเท้าสาหรับผู้พิการต่อไป
แผนงานโครงการระยะยาว
1. จัดทาโครงการจัดระเบียบทางสาหรับผู้พิการตามหลักหลักการออกแบบ
เพื่ อ ทุ ก คน เป็ น ตามหลั ก (Universal Design) ในพื้ น ที่ ถ นนที่ ก่ อ สร้ า งใหม่ ทุ ก พื้ น ที่ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ แ นวทางการออกแบบการใช้ ท างเท้ า ของประเทศญี่ ปุ่ น และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงการใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย และติดตาม
ประเมิ น การใช้ ท างเท้ านั้ น ทุ กปี หรือ สองปี อย่ างประเทศสหรัฐ อเมริก า เพื่ อ ท าการปรับ ปรุงให้
เหมาะสมกับผู้พิการต่อไป
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2. โครงการจัดระเบี ยบสาธารณู ปโภค เช่น เสาไฟฟ้ า เสาสื่ อสาร ประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ ลงใต้ดินทุกพื้นที่ 50 เขต
3. โครงการปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าให้เหมาะสมกับผู้พิการครอบคลุมทุกพื้นที่
ทางเท้าของกรุงเทพมหานคร เช่น การใช้เบลล์บล็อคในพื้นผิวทางเท้า
4. โครงการน าแนวนวตกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทางเท้ า และผู้ พิ ก ารมาใช้
ตัวอย่างเช่น การออกแบบแอพิเคชั่นการเดินทางในทางเท้าสาหรับผู้พิการ การกาหนดใช้ระบบ GPS
การปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสนาทางด้วยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไม้เท้านาทางอัจฉริยะ3 หรืออื่น ๆ
5.2.2 มาตรการทางกฎหมาย
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของกรุงเทพมหานคร ไม่พบว่า มีกฎหมาย
ในการจัดระเบียบทางเท้าสาหรับผู้พิการไว้เป็นการเฉพาะ มีเพียงประกาศกรุงเทพมหานครที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเท้า 4 ฉบับ คือ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอ
อนุญาตติดตั้งป้อมเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรในที่สาธารณะพ.ศ. 2547 ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์ส าธารณะในที่ส าธารณะ พ.ศ. 2546
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้า ยโฆษณาในที่สาธารณะ และ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ พ.ศ. 2547
ซึ่งประกาศกรุ งเทพมหานคร ดังกล่ าว มี ห ลั กเกณฑ์ ที่ คล้ ายกัน ในติดตั้ งบนในทางเท้ า และมี การ
ประกาศใช้มากว่า 15 ปี ซึ่งสภาพพื้นที่ทางเท้าได้มีการเปลี่ยนแปลง บางแห่งมีขนาดทางเท้าเล็กลง
เนื่องจากการขยายพื้นที่ถนน มีการติดตั้งสาธารณูปโภค และกิจกรรมอื่น เข้าไปตั้งอยู่บนทางเท้า ทา
ให้ ป ระกาศของกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ฉบับดังกล่ าวไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้ เกิดความยุ่งยากในการ
ควบคุมตามประกาศดังกล่ าว และประกาศของกรุงเทพมหานครที่มี อยู่ไม่ครอบคลุ มกิจกรรมทุ ก
ประเภทบนทางเท้ า ที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตการใช้ ท างเท้ า ดั ง นั้ น เมื่ อ ปั ญ หาทางเท้ า สาธารณะใน
กรุงเทพมหานครมีรูปแบบที่คล้ายกันทุกพื้นที่ ตั้งแต่การก่อสร้างที่ไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ การ
บริหารจัดการ รูปแบบมาตรฐาน ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้การจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการ
เกิดเป็นรูปธรรมที่จะดาเนินการกรุงเทพมหานคร สามารถดาเนินการมาตรการทางการบริหาร และ
มาตรการทางด้านกฎหมายควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยในส่วนมาตรการทางด้านกฎหมาย ควรมีการ
ปรับ ปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้เป็น ปัจ จุบัน หากยังไม่ส ามารถดาเนินการจัดระเบี ยบทางเท้าสาหรับ

3

อภินันท์ ธนชยานนท์ และคณะ, ‘ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อคนตาบอด’ (รายงานผลการวิจัยเสนอ
ต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2551) <https://sites.google.com/
site/site4theblind/home/staff4blind> สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563.
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ผู้พิการได้ครบถ้วนโดยกฎหมายที่มีอยู่ กรุงเทพมหานครสามารถออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่
เป็นการเฉพาะได้ ตามมาตรการทางด้านกฎหมาย ดังนี้
5.2.2.1 ปรับปรุงกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับทางเท้าสาธารณะ ไว้ 4 ฉบับ ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งป้อมเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรในที่สาธารณะ
พ.ศ. 2547 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์
สาธารณะในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ และ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอ
อนุ ญ าตใช้ท างเท้าสาธารณะ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศดังกล่ าวแนวทางปฏิ บัติคล้ ายกัน และมีการ
ประกาศใช้มานาน ดังนั้ น เพื่ อให้ ก ารจัดระเบียบทางเท้าเป็นไปสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และ
สะดวกต่อการปฏิบัติอย่างครอบคลุม และไม่ซ้าซ้อน ควรยกเลิกประกาศบางฉบับและปรับปรุงฉบับที่
จะใช้งานได้จริงให้ ครอบคลุ มปั ญหาอุปสรรคของเรื่องทางเท้า และเอื้อต่อการจัดระเบียบทางเท้า
สาหรับผู้พิการให้ครอบคลุมทุกพื้น ที่กรุงเทพมหานคร เช่น ปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการขออนุ ญ าตใช้ท างเท้ าสาธารณะ พ.ศ. 2547 โดย น าหลั ก เกณฑ์ ข อง
ประกาศอีก 3 ฉบับ ที่เหลือเข้ามาอยู่ในประกาศที่ปรับปรุง
5.2.2.2 ออกข้อบัญญัติใหม่
กรุงเทพมหานครสามารถตราข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดระเบียบทางเท้าขึ้นใหม่
โดยผ่ านความเห็ น ชอบของสภากรุงเทพมหานคร ตามอานาจในพระราชบั ญ ญั ติระเบีย บบริห าร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25284 โดยข้อบัญญัติการจัดระเบียบทางเท้าประกอบด้วยสาระสาคัญ
ของข้อบัญญัติและบทกาหนดโทษ ซึ่งมีรายละเอียด

4 มาตรา 97 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้นโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ใน

กรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(2) เมื่ อ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก รุ ง เทพมหานครมี อ านาจตราเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร
ฯลฯ
ฯลฯ
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกาหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่มิให้
กาหนดโทษจาคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
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5.2.2.2.1 สาระสาคัญของข้อบัญญัติ
1. กาหนดให้กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายใน
การจัดระเบี ยบทางเท้าทุกพื้น ที่ของกรุงเทพมหานคร กาหนดให้แผนการบริหารกรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหาคร ให้มีการโครงการหรือแผนงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางเท้า
สาหรับผู้พิการ
2. ก าหนดให้ ท างเท้ า มีข นาด รูป แบบ โครงสร้าง พื้ น ผิ ว ทางมีค วาม
เหมาะสมกับการใช้งานกับผู้พิการ ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดอาคาร คนใช้ และกิจกรรมการใช้ประโยชน์
เป็นแบบเดียวกันทั้ง 50 สานักงานเขต
3. กาหนดให้การจัดวาง เสาไฟฟ้า ปะปา ตู้สัญญาณ หรือ ป้ายบอกทาง
ป้อมตารวจ เสาสัญญาณไฟจราจร หรืออื่น ๆ ที่อยู่บนทางเท้า ต้องจัดวางอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดย
ไม่กีดขวางทางเดินเท้า หรือทางเดินรถเข็นสาหรับผู้พิการ
4. กาหนดให้มีป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจน
5. กาหนดการจัดวางกระถางต้นไม้ การปลูกต้นไม้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่
ทางเท้า โดยไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้ใช้ทาง
6. กาหนดการขออนุญาต การใช้ทางเท้าเพื่อประกอบกิจกรรมอื่นที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ทางเท้า
7. กาหนดให้ผู้อานวยการเขตทุกสานักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีหน้าที่ต้องจัดทารายงานความคืบหน้าในการจัดระเบียบทางเท้าต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุก
ปี
8. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2.2.2.2 บทกาหนดโทษ
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจัดระเบียบทางเท้านี้ ควรกาหนด
โทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกาหนดโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน และหรือปรับไม่กินหนึ่งหมื่นบาท
5.2.2.3 สนับสนุน เสนอแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่
1. พระราชบัญญั ติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ให้เพิ่มบทนิยาม คาว่า “ทางเท้า” และให้แก้ไข มาตรา 8 ห้ามเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคาร วางกระถางต้นไม้บนทางเท้า
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2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้พิการและเป็นประโยชน์ต่อการจัดระเบียบ
ทางเท้าสาธารณะสาหรับผู้พิการ เห็นควร กาหนดคานิยาม “รถสาหรับผู้พิการ” ที่สามารถวิ่งบน
ทางเท้าได้
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ควรออกกฎกระทรวงที่กาหนดระดับความสูง เนื้อที่ว่างภายนอกอาคาร
หรือแนวอาคาร ที่เชื่อมต่อกับทางเท้าสาธารณะที่จะทาให้การใช้ทางเท้าของกลุ่มคนต่าง ๆ รวมถึงผู้
พิการได้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยมีมาตรฐานเดียวกันทุกท้องถิ่น เช่น ดังตัวอย่างประเทศญี่ปุ่น
4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แก้ไขโดยเพิ่มผู้พิการ หรือตัวแทนผู้พิการ เข้าไปในคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจั ดจ้างพัส ดุภาครัฐ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ (TOR) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550
- กฎกระทรวง กาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ก าหนดเพิ่ ม ในข้ อ 12 ให้ เ พิ่ ม ทางหลวงท้ อ งถิ่ น ให้ มี อุ ป กรณ์ หรื อ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้ คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยต้องมีอุปกรณ์ หรือ
สิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ ทางเท้าสาหรับคนพิการ สัญญาณข้ามถนน และทางข้ามถนนสาหรับคนพิการ
ทางลาด พื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับคนพิการทางการเห็น สะพานลอยข้ามถนนสาหรับคนพิการโทรศัพท์
สาธารณะสาหรับคนพิการ ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
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digital/ items/show/9713> สืบค้นเมือ่ 16 พฤษภาคม 2563.
อภินันท์ ธนชยานนท์ และคณะ, ‘ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อคนตาบอด’ (รายงานผลการวิจัยเสนอต่อสถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง 2551) <https://sites.google.com/
site/site4theblind/home/staff4blind> สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทย
-- ‘1 Day Trip เที่ ย ว กิน ดื่ม คาเฟ่ สุ ดชิ คของวัย รุ่นย่ านสยาม ในงบประหยัด 350 บาทต่ อคน’
(Ryoil) <https://www.ryoiireview.com/article/siam-trip-1day-byryoiireview/> สื บ
ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
-- ‘STREET SCAPE เดิ น เจ ริ ญ ก รุ ง ’ (Trend) <https://www.creativethailand.org/article/
place> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
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-- ‘กรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335’ (ศูนย์สารสนเทศ กรุงเทพมหานคร)
<https://apps.bangkok.go.th/info/m.info/bmahistory/335.html> สื บ ค้ น เมื่ อ 1 6
พฤษภาคม 2563.
-- ‘การแบ่ ง พื้ น ที่ เ ขตการปกครองของกรุ ง เทพมหานคร’ (ส านั ก งานปกครองและทะเบี ย น
กรุงเทพมหานคร) <http://office2.bangkok.go.th/ard/?page_id=4048> สืบค้นเมื่อ 18
พฤษภาคม 2563.
-- ‘เกร็ ด น่ า รู้ เกี่ ย วกั บ ญี่ ปุ่ น เบื้ อ งหลั งความคิ ด ต่ า ง ๆ ในญี่ ปุ่ น ’ (มองญี่ ปุ่ น , 9 กั น ยายน 2557)
<https://japan1616.wordpress.com /2014/09/02/sidewalk-width/> สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน
2563.
-- ‘ข้ อ มู ล ส าคั ญ ของการประปานครหลวง’ (การประปานครหลวง) <https://www.mwa.
co.th/main.php?filename=stat&t=top> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563.
-- ‘ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร’ (การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย)
<http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid
=116> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2564.
-- ‘จั กรยานไฟฟ้ าลดโลกร้ อ น’ (EBIKE THAIKIT) <https://www.ebikethaikit.com> สื บ ค้ น เมื่ อ
วันที่ 13 เมษายน 2563.
-- ฐาปนา บุณยประวิตร, ‘เกณฑ์ 8 ข้อในการยกระดับทางเท้าเพื่อสร้างความคึกคักมีชีวิตชีวาให้กับ
เมือง’ (สมาคมการผังเมืองไทย) <http://tatp.or.th/eight-principles-sidewalk/> สืบค้น
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
-- ‘ตู้โทรศัพท์ชาร์ตแบต’ <https://techsauce.co/news> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
-- ‘ท า ง เท้ า ช นิ ด เป็ น ท า ง ลั ด ’ (CONDONAYOO) <https://www.condonayoo.com/thehudson-sathorn-7/> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
-- ‘ท างเท้ าหั วใจการเดิ น ท างข องค น เมื อ ง ’ (TERRABKK) < https://www.terrabkk.com/
articles/> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
-- ‘ทางม้ าลายกลายพั นธุ์ ที่ จะพาพวกเราก้ าวสู่ การเดิ นเท้ านิ ยม’ (The Cloud, Art and Crossing, 19
กรกฎาคม 2561) <https://readthecloud.co/scoop-art-and-crossing/> สืบค้นเมื่อ 16
พฤษภาคม 2563.
-- นิรมล กุลศรีสมบัติ , ‘เมืองเดินได้ เมืองเดินดี’ <http://goodwalk.org/press/เมืองเดินได้สู่เมือง
เดินดีอนาคตวัฒนธรรมสัญจรรูปแบบ> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563.
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-- ‘แนวคิ ด ทฤษฎี ’ (smilesky88) <https://smilesky88.wordpress.com/> สื บ ค้ น เมื่ อ 11
มีนาคม 2563.
-- ‘ปฏิ รู ป คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต คนพิ ก าร’ (ส านั ก วิ ช าการ ส านั ก เลขาธิ ก ารสภ าผู้ แ ท นราษฎ ร)
<https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/dec2558-7.pdf>
สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2563.
-- ‘ป ระวั ติ ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร ’ (ThaiLaw) < http://www.thailaws.com/> สื บ ค้ น เมื่ อ 18
พฤษภาคม 2563.
-- ‘แ ผ น ป ฏิ บั ติ ราช ก ารก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร ป ระจ าปี พ .ศ . 25 63 ’ <http://203.155.220.
238/eso/index.php/2019-10-19-14-56-57/2019-10-17-14-06-35/34-2563> สืบค้นมือ่ วันที่
13 เมษายน 2563.
-- ภั ท ร กิ ติ์ โ ก ม ล กิ ติ , ‘ชี วิ ต แ ล ะ ข้ อ จ า กั ด ด้ า น ก า ร เดิ น ท า ง ข อ ง ผู้ พิ ก า ร ไ ท ย ’
<http://www.arch.chula.ac.th> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563.
-- ‘รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย’ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์) <http://dep.go.th/Content/View/6615/1> สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2563.
-- ‘รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย’ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ) <http://dep.go.th/
uploads/> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
-- ‘เรื่ อ งที่ 10 การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพเยาวชนผู้ พิ ก ารด้ า นการศึ ก ษา/สาเหตุ ข องความพิ ก าร ’
(สารานุ กรมไทยส าหรั บ เยาวชน) <https://www.saranukromthai.or.th/> สื บ ค้น เมื่ อ
13 เมษายน 2563.
-- ‘รื้ อ ค้ น ขยะ! เก็ บ แต่ ข องที่ ข ายได้ . ..แล้ ว จากไป ปล่ อ ยให้ ข ยะเกลื่ อ นถนนและทางเท้ า ’
<https://www.js100.com/en/site/post_share/view/77121> สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 13
เมษายน 2563.
-- ‘อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร Convention on the Rights of Persons with Disbilities
(CRPD)’ (ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ) <http://
humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/CRPD.pdf> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563.
-- ‘อเมริ ก าสวรรค์ ข องคนพิ ก าร’ (มู ล นิ ธิ พั ฒ นาคนพิ ก ารไทย) <http://www.tddf.or.th/laws/
detail.php?contentid=0153&postid=0010470&currentpage=3> สื บ ค้ น เ มื่ อ 1 8
พฤษภาคม 2563.

Ref. code: 25645901034511BIX

88
-- ‘อุ่ น ไอรั ก วั น สุ ด ท้ าย ข่ า วใน พ ระราช ส านั ก ’ (ม ติ ช น ออน ไลน์ , 19 ม กราคม 2562)
<https://www.matichon.co.th/court-news/news_1 3 2 5 5 0 3 > สื บ ค้ น เมื่ อ 1 1
มีนาคม 2563.
เอกสารอื่น ๆ
ภาษาไทย
-- ‘โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่ง
ส าหรั บ คนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ ’ (กระทรวงคมนาคม) <http://www.otp.go.th/
uploads/ tiny_uploads/ProjectOTP/> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563.
จุ ฬ าพั ฒ น์ ช่ างเกตุ , ‘กฎ ห มายสิ ท ธิ ส าห รั บ คนพิ การ’ (pdf) <https://www.parliament.
go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2246> สื บ ค้ น เมื่ อ 13
เมษายน 2563.
-- ‘แผนพัฒ นากรุงเทพมหานคร ระยะ 20: บทสรุปสาหรับผู้บริหาร’ (pdf, สานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร) <oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/.PDF.> สืบค้น
เมื่อ 13 เมษายน 2563.
-- ส านั ก งาน ราช บั ณ ฑิ ต ย ส ภ า, ‘พ จ น านุ ก รม ฉ บั บ ราช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ าน พ .ศ . 2554’
<http://www.royin.go.th/> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563.
-- ‘อารยสถาปั ต ย์ (Universal Design)’ (pdf, ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา) <http://library.
senate.go.th/document/Ext8864/8864876_0002.PDF> สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม
2563.
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ปัญหาทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปัญหาทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต 6 กลุ่มโซน ดังนี้
1. กลุ่มกรุงเทพกลาง 9 เขต ได้แก่
เขตดินแดง

เขตดุสิต

Ref. code: 25645901034511BIX

91
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เขตพญาไท

เขตพระนคร
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เขตราชเทวี

เขตวังทองหลาง

เขตสัมพันธวงศ์
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เขตห้วยขวาง

2. กลุ่มกรุงเทพใต้ 10 เขต ได้แก่
เขตคลองเตย
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94
เขตบางคอแหลม

เขตบางนา

เขตบางรัก
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95
เขตปทุมวัน

เขตพระโขนง

เขตยานนาวา
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เขตวัฒนา

เขตสวนหลวง

เขตสาทร
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3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 เขต ได้แก่
เขตจตุจักร

เขตดอนเมือง

เขตบางเขน
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เขตบางซื่อ

เขตลาดพร้าว
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เขตสายไหม

เขตและหลักสี่

4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 9 เขต ได้แก่
เขตคลองสามวา
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เขตคันนายาว

เขตบางกะปิ

บึเขตงกุ่ม
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เขตประเวศ

เขตมีนบุรี

เขตลาดกระบัง
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เขตสะพานสูง

เขตหนองจอก

5. กลุ่มกรุงธนเหนือ 8 เขต ได้แก่
เขต คลองสาน
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เขตจอมทอง

เขตตลิ่งชัน

เขตทวีวัฒนา
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เขตธนบุรี

เขตบางกอกน้อย

เขตบางกอกใหญ่
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เขตบางพลัด

6. กลุ่มกรุงธนใต้มีจานวน 7 เขต ได้แก่
เขตทุ่งครุ

เขตบางขุนเทียน
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เขตบางแค

เขตบางบอน

เขตภาษีเจริญ

Ref. code: 25645901034511BIX

107
เขตราษฎร์บูรณะ

เขตหนองแขม
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง
ประสบการณ์ทางาน

สุนันทา คัมภีระ
ปีการศึกษา 2549: นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปีการศึกษา 2559. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา
นิติกรชานาญการ สานักงานกฎหมายและคดี
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน นิติกรชานาญการ
สานักงานกฎหมายและคดี สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555 – 2561 นิติกรปฏิบัติการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักการคลัง
พ.ศ. 2554 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานเขตหนองแขม
พ.ศ. 2545 – 2553 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 6
โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์
พ.ศ. 2537 – 2544 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 3
สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร

ผลงานทางวิชาการ
สุ นั น ทา คั มภี ร ะ, ‘การจั ด ระเบี ย บทางเท้ าส าหรับ ผู้ พิ การในเขตกรุงเทพมหานคร’ (วิท ยานิ พ นธ์
มหาบั ณ ฑิ ต (สาขากฎหมายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม) คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565).
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