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สาธารณะกรุงเทพมหานครและแนวทางการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่ค านึงถึงสิทธิ     
ผู้พิการมากขึ้น จากการที่ได้รวบรวมข้อมูลความหมายของความเป็นนโยบายสาธารณะและเปรียบเทียบ
กับความเป็นจริงท่ีรัฐได้ท านโยบายสาธารณะที่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในกรณีทางเท้าและรถขนส่ง
สาธารณะ สามารถสรุปได้ว่าทางภาครัฐในกรุงเทพมหานครก็มีการจัดบริการสาธารณะให้ผู้พิการ แต่
การจัดท าน้ันขาดความเอาใจใส่และความต่อเนื่องในการจัดท านโยบายท าให้มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการพัฒนาให้นโยบายสาธารณะของผู้พิการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใส่ใจใน
การท าโดยเฉพาะทางเท้าและการใช้บริการสาธารณะที่ประหยัดได้ เท่านี้ค าว่าการเลือกปฏิบัติก็จะ
หายไปเพียงแค่ใส่ใจในการท าและท าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิ ตเหมือนกับบุคคล
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ABSTRACT 

The study of the definition of public policy and comparing public policy of the 
government discriminate in sidewalk and public transportation to disabled people. It 
can be concluded that Bangkok administration provided public services to disabled 
people but they lack of attention and continuity which refer to discrimination against. 
The most important thing is public policy of disabled people have to develop 
continuously and pay attention to their policy working. The word discrimination will 
disappear and disabled people’s life is equality with other people and encourages 
mental health status improvement. 
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บทน า 
ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีการจัดบริการ

สาธารณะที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความเป็นเมือง
และความสะดวกสบายในหลายๆด้านเพื่อที่จะ
สามารถให้ทุกคนเข้าถึงเมืองหลวงได้และแน่นอน
ว่าเมื่อเมืองมีความเจริญเติบโตปัญหาภายในเมือง
ก็ต้องตามมากขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องมี
การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยการจัดบริการ
สาธารณะในเมืองหลวงเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในกรุงเทพมหานคร การจัดบริการสาธารณะ
ส่วนใหญ่รัฐมีหน้าที่ด าเนินการจัดท า 

แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เขามีร่างกายไม่สมบูรณ์
จนถึงเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป มิลเล็ตต์ (Millett) 
ได้กล่าวว่าเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะ
คือการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่
ประชาชนโดยได้สรุปเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมาก
ที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดไว้เสมอใน 5 หลัก คือ       
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรม
ในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคิดที่ว่าทุกคนเท่า
เทียมกัน ดังนั้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เท่า
เทียมกัน 2. การให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ใน
การให้บริการจะต้องตรงต่อเวลาเพื่อสร้างความ
พอใจให้กับประชาชน 3. การให้บริการที่เพียงพอ 
หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีจ านวน
การให้บริการและสถานที่บริการที่ เหมาะสม 
ความเสมอภาคและความตรงต่อเวลาจะไม่มี
ความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการบริการสาธารณะ
ไม่เพียงพอ 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง 
การให้บริการอย่างสม่ าเสมอ ยึดประโยชน์ของ
สาธารณะไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงาน 
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้ 
บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผล
การปฏิบัติงาน (John D. Millett. ม.ป.ป. Management 

in the public service the best for effective 
performance)  ดั งนั้ นหากเราพิจารณาจาก     
ค านิยามของ John D. Millett แล้วเราจะพบว่า
การจัดท าบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ยังคงขาดหลักการให้บริการอย่างเสมอภาค และ
การให้บริการอย่างต่อเนื่องในการจัดท าบริการ
สาธารณะต่อผู้พิการ จึงเป็นสาเหตุที่จ าเป็นต้อง
ศึกษา 

ท าให้เห็นว่าการจัดท าบริการสาธารณะของ 
ผู้พิการในกรุงเทพมหานครยังมีการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เท่าเทียมกันอยู่ ในกรณีทางเดินทางเท้าที่มี
สภาพพื้นผิวทางเดินทางเท้าที่ไม่เท่ากันท าให้      
ผู้พิการที่ใช้รถเข็นไม่สามารถเข็นรถด้วยตัวเองได้
เพราะ พื้นผิวที่ไม่เท่ากันท าให้ล้อของรถเข็นตก
หลุมได้ ท าให้ผู้พิการใช้ชีวิตล าบากมากขึ้น และ
กรณีการใช้บริการขนส่งมวลชนที่ผู้พิการไม่ได้รับ
การบริการสาธารณะ กล่าวคือผู้พิการสามารถขึ้น
รถหรือโบกรถได้ด้วยตัวเอง ผู้พิการต่อพึ่งคนอื่น
ในการเรียกใช้รถบริการสาธารณะ ทั้งสองกรณีนี้
เป็นกรณีที่ผู้ เขียนเรียกว่าการเลือกปฏิบัติต่อ      
ผู้พิการในการจัดบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
จากสาเหตุเหล่านี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อ

ผู้พิการในการจัดบริการสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดบริการสาธารณะ

ของกรุงเทพมหานครที่ค านึงถึงสิทธิผู้พิการมาก
ขึ้น 
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วิธีการศึกษา 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจาก

การวิเคราะห์เอกสาร รายงาน งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับนโยบายสาธารณะของผู้พิการ และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้พิการที่ได้ใช้บริการสาธารณะ รวมถึง
การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร 
เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้วท าการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษารัฐกับนโยบายสาธารณะ 
รัฐหรือประเทศเป็นหน่วยการเมืองที่ส าคัญ

ที่สุด ทั้ งนี้ เพราะเราต้องมีการจัดตั้ งรัฐหรือ
ประเทศที่มาก่อน จากนั้นจึงมีรัฐบาลเพื่อบริหาร
กิจการของรัฐขึ้นต่อไป ในแง่ค านิยาม รัฐอาจ
หมายถึงสถาบันที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ 
เช่น องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร องค์กรด้าน
ยุติธรรม และระบบราชการต่างๆ ดังนี้ องค์กร
เหล่านี้จึงต้องมีหน้าที่และบทบาทเป็นการเฉพาะ 
และท าหน้าที่ประสานกัน หน้าที่หลักของรัฐมีดังนี้ 
คือ การป้องกันรัฐ การรักษาความสงบภายใน   
อันเป็นบทบาทเบื้องต้น เมื่อรัฐพัฒนามากขึ้น 
บทบาทต่อไปนี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ การปกป้อง
สิทธิของบุคคล การจัดบริการสาธารณะต่างๆ 
และน าการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้
ด าเนินการไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม (C. Ham, 
and M.Hill, 1988, 22-25) 

 
สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการใน

การจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
เมื่อได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาการจัด 

บริการสาธารณะในกรุงเทพมหานครที่ เลือก
ปฏิบั ติ ต่ อผู้ พิ การ  สภาพปัญหาที่ เ ร า ได้ท า 
การศึกษากับพบว่าทางกรุงเทพมหานคร ได้มี 

การจัดท าบริการสาธารณะต่างๆให้กับผู้พิการจริง 
แต่ยกเว้นเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะทาง
เดินทางเท้าให้กับผู้พิการและการใช้บริการรถ
สาธารณะที่ผู้พิการสามารถใช้ร่วมกับบุคคล
ธรรมดาได้ ในกรณีทางเดินทางเท้าของผู้พิการ
จริงๆแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดท า
บริการสาธารณะทางเดินทางเท้าให้กับผู้พิการ  
แต่เมื่อเราเดินตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
กับพบว่าพื้นทางเดินทางเท้ากับมีสภาพที่ไม่ต่าง
กับการไม่ได้จัดท าให้กับผู้พิการได้เดินอย่าง
สะดวกเลย เช่น พื้นต่างระดับ เบรลล์บล็อคของ 
ผู้พิการตาบอดจัดว่างไม่เป็นระเบียบบางที่ก็ไม่มี
เบรลล์บล๊อค จึงท าให้เห็นว่าสภาพปัญหาพวกนี้
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ 

 
แนวทางการจัดบริการสาธารณะที่ค านึงถึง

สิทธิผู้พิการมากขึ้น 
จากการที่ได้ศึกษาแนวทางการจัดบริการ

สาธารณะที่จะค านึงถึงสิทธิผู้พิการมากขึ้น พบว่า
แนวทางที่จะท าค านึงถึงสิทธิผู้พิการมากขึ้นนั้นก็
คือเพียงแค่ทางกรุงเทพมหานครมีความใส่ใจใน
การจัดบริการสาธารณะของผู้พิการให้มากขึ้น
จัดท าบริการสาธารณะของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง 
และท าด้วยความเสมอภาคไม่ว่าผู้พิการจะด้วย
กว่าเราสักแค่ไหนพวกเขาก็ควรได้รับสิทธิที่ เท่า
เทียมกับคนทั่วไป เพียงเท่านี้ค าว่าการเลือก
ปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะก็จะถูกลบ
ออกไป 

 
องค์ประกอบนโยบายสาธารณะ 
ก่อนที่จะไปพิจารณานโยบายสาธารณะ เรา

สมควรพิจารณาถึงองค์ประกอบชองนโยบายก่อน 
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มีนักวิชาการหลายท่านได้ เสนอค าอธิบายไว้
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้

คนแรกที่พยายามอธิบาย คือ R. Lineburry 
(Lineburry, 1971) ซึ่งช้ีว่านโยบายสาธารณะเป็น
แนวทางปฏิบัติที่มีขอบเขตครอบคลุมอย่าง
กว้างขวาง ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การน า
นโยบายปฏิบัติ จนถึงการประเมินผลส าเร็จที่
เกิดขึ้น Lineburryกล่าวว่า มีการจ าแนกออกเป็น 
5 ประการ ดังน้ี  

1. นโยบายต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน 
วัตถุประสงค์นี้จ าเป็นต้องมีอยู่ เสมอ และมุ่ ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม 

2. ต้องมุ่งขั้นตอนของพฤติกรรม อันเป็น 
ส่วนของแผนงานท่ีต้องการให้เกิดขึ้น 

3. นโยบายนั้น ต้องก าหนดการกระท าต่างๆ 
ที่ต้องเลือกน ามาปฏิบัติ และการปฏิบัติดังกล่าวนี้
จ าเป็นต้องให้สอดคล้องทั้งเงื่อนเวลา และสถานท่ี 

4. นโยบายต้องมีการประกาศให้บุคคลทั่วไป
รับรู้หรือรับทราบซึ่งการประการดังกล่าวนี้อาจ
ออกมาในรูปจัดการพิมพ์อย่างเป็นงานเป็นการ
แถลงต่อรัฐสภา หรือการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน 
เป็นต้น 

5. นโยบายต้องมีการด าเนินการปฏิบัติ
ตามล าดับขั้นตอนของการกระท าที่ได้ตัดสินใจไว้
แล้วการจ าแนกองค์ประกอบของนโยบายใน
ลักษณะก็คือ ค าอธิบายโดย H Lasswell และ A. 
Kaplan (Lasswell and Kaplan, 1970) ที่เน้น
การอธิบายว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ ของสังคม คือ  

1. องค์ประกอบแรกต้องเป็นแผนงานของ
รัฐบาลที่ได้ก ากับไว้ กล่าวคือ เป็นแผนงานของ
รัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งแผนงานดังกล่าวนี้ อาจเป็น
แผนที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ในรัฐบาลนั้น หรืออาจ

แผนงานของรัฐบาลชุดก่อนที่ชุดปัจจุบันยอมรับ
น ามาใช้สานต่อ 

2. นอกจากจะเป็นงานของรัฐบาลที่ด ารง
ต าแหน่งขณะนั้นแล้ว ยังเป็นโครงการที่ระบุ
กิจกรรมไว้อย่างชัดเจนและระบุไว้ล่วงหน้าด้วย 
การกระท าเช่นนี้ก็ เพื่อแยกแยะให้ เห็นความ
แตกต่างกับการระบุแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้
เพราะว่า การก าหนดเป็นแผนและโครงการนั้น 
จ าต้องมีการศึกษาพิจารณาอย่ างละเอียด
รอบคอบทุกแง่ทุกมุมมาก่อน 

3. แผนงานดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของชาติ คุณค่าอย่างหนึ่ง
อย่างใดและการปฏิบัติของรัฐบาลในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง องค์ประกอบข้อนี้ช้ีให้เห็นความแตกต่าง
กับการระบุแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้เพราะว่า 
การก าหนดเป็นแผนงานและโครงการนั้ น
จ าเป็นต้องมีการศึกษาพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบทุกแง่ทุกมุมมาก่อน 

 
ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เอ็ดเวิร์ดที่สาม (Edward III, 1980, pp. 1-2) 

อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่
อยู่ระหว่างการก าหนดนโยบาย กับผลลัพธ์ของ
นโยบายที่ คนได้ รั บ  ถ้ าหากว่ านโยบายไม่
เหมาะสม และไม่สามารถแก้ปัญหาที่ออกแบบได้ 
ก็อาจจะล้มเหลวตั้งแต่แรกโดยไม่ต้องไปสนใจว่า
การน าไปปฏิบัติจะดีเพียงใด แต่ถ้าเป็นนโยบายที่
หลักแหลม หากปฏิบัติไม่ดีก็อาจจะไม่สามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  

การวิจั ยการน านโยบายไปปฏิบั ติ ใน
ประเทศไทย 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2536) ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสทิธิผลของการน า
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นโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษาส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร” 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผล การเปรียบเทียบของปัจจัยต่างๆ 
ระดับประสิทธิผลของการน านโยบายการ
ให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างงานต่างๆ วิธีการศึกษาการกระท าโดย
การวิจัยส ารวจกับประชาชนและเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร 36 เขต ผลการศึกษา พบว่า  
ตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ ความชัดเจนในเป้าหมาย
ของนโยบาย ความซับซ้อนของโครงสร้ าง     
ความพร้อมของทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ สามารถอธิบายประสิทธิผลของ     
การน านโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไป
ปฏิบัติได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตัวแปรที่
อธิบายประสิทธิผลได้มากท่ีสุด ได้แก่ ความพร้อม
ของทรัพยากร รองลงมา คือ ความซับซ้อนของ
โครงสร้าง ความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบาย 
และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ดังนั้นผู้เขียน
จึงสรุปได้ว่า หาทางกรุงเทพมหานครน าตัวแปร
อิสระทั้ง 4 ตัวซึ่ง ได้แก่ 1. ความชัดเจนในเป้าหมาย
ของนโยบาย 2. ความซับซ้อนของโครงสร้าง     
3. การมีส่วนร่วมของคนพิการ 4. ความพร้อมของ
ทรัพยากร หากทางกรุงเทพมหานครน า 4 ตัวแปร
นี้มาปฏิบัติอาทิ เ ช่นให้ผู้พิการมีส่ วนร่ วม ใน      
การน าเสนอการจัดท าบริการสาธารณะ และ    
การเตรียมความพร้อมในทรัพยากรให้เพียงพอต่อ
การจัดท าบริการสาธารณะของผู้พิการก็จะท าให้
ค าว่าการเลือกปฏิบัติหายไป 

 
 
 

การจัดท านโยบายสาธารณะกรุงเทพมหานคร
ของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสความหมาย
ตามแผนวิสัยทัศน์ของประชาชน  

เมืองกรุงเทพมหานคร มีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล ที่ครบถ้วนทันสมัย ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกับ
ประชาชนทั่วไป และจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
กลุ่มคนดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนในสังคม 

ความหมายทางวิชาการ 
1. ระบบฐานข้อมูลของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้
ทันสมัย เพื่อไม่ให้เกิดการ ตกหล่นของข้อมูล ที่
จะน าไปสู่การเข้าไม่ถึงสวัสดิการ 

2. ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ าสาธารณะ 
ทางขึ้น อาคาร - ทางเดินเท้า ทางลาด ลิฟต์ 
สะพานลอย ฯลฯ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
เพื่อให้เอื้อประโยชน์และ อ านวยความสะดวก
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส 
โดยให้สามารถใช้ร่วมกับประชาชนท่ัวไปได้  

3.  กรุงเทพมหานครจัดสวัสดิการสังคม 
ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่
ต้องการการช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง มีศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ อันน าไปสู่การลด ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส านักพัฒนา

สังคม ส านัก อนามัย  ส านักการโยธา และ
ส านักงานเขต หน่วยงานนอกสังกัด กทม. ได้แก่ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  กรมโยธาธิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เพิ่มขึ้น 
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ระบบสาธารณูปโภค 
1. สัดส่วนของสาธารณูปโภค ข้ันพ้ืนฐานเช่น 

ห้องน้ าสาธารณะ ทางขึ้นอาคาร - ทางเดินเท้า 
ทางลาด  ลิฟต์  สะพานลอย  ฯลฯ ที่ ไ ด้ รั บ         
การปรับปรุงและพัฒนา เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

2. สัดส่วนของจ านวนสิ่งอ านวย ความสะดวก 
เช่น รถเข็น ราวจับ กันลื่น ส าหรับผู้สูงอายุ         
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ. 2556 

สวัสดิการสังคม 
1. สัดส่วนของผู้สูงอายทุี่ต้องการความช่วยเหลือ 

ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเท่ากับเส้นความยากจน
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน 

2. สัดส่วนของผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเท่ากับเส้นความยากจน
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน 

3. สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเท่ากับเส้น 
ความยากจน อย่างครอบคลุมและครบถ้วน 

4 .  สั ด ส่ วนของผู้ สู ง อายุ  ผู้ พิ ก า รและ
ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับ 
การอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาเทคโนโลยีและ
อาชีพโดยมีการลดหย่อนค่าใช้จ่าย / ค่าเล่าเรียน 

5 .  สั ด ส่ วนของผู้ สู ง อายุ  ผู้ พิ ก า รและ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร 

6 .  สั ด ส่ วนของผู้ สู ง อายุ  ผู้ พิ ก า รและ
ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลือ มีที่อยู่
อาศัยท่ีช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

7. สัดส่วนของโรงพยาบาลส าหรับผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมกับจ านวนผู้สูงอายุ 

8.  ร้ อยละของผู้ สู งอายุ  ผู้ พิ การ ได้ รั บ
สวัสดิการด้านกองทุนออมและกองทุนชุมชนเพื่อ
ประกอบอาชีพ 

9. ร้อยละของเด็กพิเศษมีสถานศึกษารองรับ
อย่างครอบคลุม 

10. สัดส่วนของประชาชนที่ด้อยโอกาส 
ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนเอง
(ท่ีไม่ใช่รูปแบบการสงเคราะห์จากภาครัฐ) 

 
สถ านก า ร ณ์ ด้ าน สวั ส ดิ ก า รสั ง คม ที่ 

เกี่ยวข้องกับคนพิการ  
ระบบฐานข้อมูลของคนพิการ ใน กรุงเทพมหานคร 

ในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวน ผู้พิการ ที่มีบัตร
ประจ าตัวคนพิการทั้งสิ้ น 52 ,623 คน แต่มี
จ านวนผู้พิการที่ ได้รับเบี้ยความ พิการเพียง 
46,340 คน หรือร้อยละ 88.1 เท่ากับว่าประมาณ
จ านวนผู้พิการ ร้อยละ 11.9 ไม่ได้รับเบี้ยความ
พิการ และคาดการณ์ว่า ใน ปีงบประมาณ 2557 
จะมีจ านวนคนพิการที่ได้ รับเบี้ยความพิการ 
51,800 ราย ซึ่งการขอรับ เบี้ยนี้ อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานเขต แต่ปัญหาที่พบ คือ 
การไม่เช่ือมต่อข้อมูลระหว่าง หน่วยงานของรัฐ 
และไม่มีการจ าแนกบุคคลที่มี ความพิการที่ด้อย
โอกาสเอาไว้ท าให้การให้ความ ช่วยเหลือเป็นไป
ได้แค่รายกรณีที่ยื่นค าขอเท่านั้น อีกทั้งอาจยังมี  
ผู้ตกหล่นจากฐานข้อมูล เนื่องจาก ไม่ ได้ ไป
ลงทะเบียนจากส านักเขตในแต่ละแห่งไว้ เพราะ 
มีความยุ่ งยากซับซ้อน ความไม่รู้ สิทธิความ        
ไม่ต้องการให้ถูกตีตราว่า “พิการ” ประเด็นการ
จัดสวัสดิการเพื่อคนพิการ พบว่า ภาครัฐได้มี    
การช่วยเหลือคนพิการในรูป แบบสวัสดิการและ
สงเคราะห์ประเภทตา่ง ๆ และ ส านักพัฒนาสังคม
ก็ได้จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ คนพิการ เช่น     
วั น คน พิ ก า ร ส า กล  กิ จ ก ร ร ม  ทั ษนศึ กษ า
ศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษา ส าหรับคน
พิการ ทั้งในระบบและนอกระบบ (โรงเรียนเรียน
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ร่วม และการฝึกอาชีพส าหรับคน พิการ) การจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ ผู้สูงอายุและ     
คนพิการ การจัดช่องทางพิเศษ (Fast Track) 
บริการตรวจและประเมินสภาพความ พิการ    
การจัดท าเว็บไซต์ ส าหรับคนพิการ ทางสายตา 
การจัดท าหนังสือเสียงในห้องสมุด หนังสือเสียง 
กีฬาส าหรับคนตาบอด (ได้แก่ ฟุตซอล ว่ายน้ า 
และกรีฑา )  รถบริ การส าหรั บผู้ พิ การและ 
ผู้สูงอายุ/ แท็กซี่ส าหรับคนพิการ เป็นต้น 

สวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ เบี้ยความพิการ 
500 บาท ทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 5,000 บาท 
/ ครอบครัว ค่าครองชีพประจ าวัน 1,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล 1,000 
บาทั้งนี้  ช่องว่างของการจัดสวัสดิการให้กับ       
ผู้พิการ อยู่ที่บุคคลที่มีความพิการแต่ไม่มีบัตร  
คนพิการ เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการ    
ท าให้ ไม่สามารถขอรับเบี้ยความพิการและ          
ค่าครองชีพ ประจ าวันได้ เนื่องจากผู้ที่ขอได้ 
จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขอรับเบี้ย
ความพิการ แต่ต้องขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว 
ส าหรับคนพิการที่ไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ       
ยังสามารถขอทุน ประกอบอาชีพได้และได้รับ 
การรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แม้สวัสดิการ
และการสงเคราะห์ เป็นการจัดสวัสดิการรูปแบบ
หนึ่งที่รัฐพึงจัดให้ประชาชน แต่หากพิจารณาใน
แง่ของจิตใจก็พบว่า บางรายไม่ต้องการรับ
สวัสดิการในรูปแบบการสงเคราะห์ เนื่องจาก     
ไม่สามารถยอมรับการถูกตีตราว่า “พิการ” ที่ต้อง
ได้รับเบี้ยยังชีพแบบการสงเคราะห์ ที่ท าให้ รู้สึก
ว่าไร้ศักดิ์ศรีได้ (กรรณจริยา สุขรุ่ง, 2554)  

 
 

สถานการณ์ระบบสาธารณูปโภคส าหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ 

ระบบสาธารณูปโภคส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ภายในสถานที่แต่ละแห่ง ของ 
กรุงเทพมหานครนั้น ได้มีการจัดสาธารณูปโภค 
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและ  
ผู้พิการไว้แล้ว โดยเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ก าหนด สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับ
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
อาศัย อ านาจตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับท่ี 3) มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 
31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 48 และมาตรา 
50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ก าหนดไว้ดังนี้  ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้  “สิ่ ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ หรือทุพพล
ภาพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วน ของ
อาคารที่ สร้ างขึ้น  และอุปกรณ์อัน เป็นส่ วน 
ประกอบของอาคาร ที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและ 
ภายนอกอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้ 
อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
“ลิฟต์” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้ ส าหรับน า
คนขึ้นลงระหว่างพื้นของอาคารที่ต่าง ระดับกัน 
แต่ไม่ใช่บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน “พื้นผิวต่าง
สัมผัส” หมายความว่า พื้นผิว ที่มีผิวสัมผัสและสี
ซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิว และสีในบริเวณ
ข้างเคียงซึ่งคนพิการทางการมอง เห็นสามารถ
สัมผัสได้ “ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความ 
กว้างที่วัดจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดย 
ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง ข้อ 3 อาคารประเภท
และลักษณะดังต่อไปนี้ต้อง จัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และ
คนชรา ตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวงนี้ในบริเวณ
ที่เปิดให้บริการแก่บุคคล ทั่วไป (1) โรงพยาบาล 
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สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานี
อนามัย อาคาร ที่ท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ 
อ งค์ ก ารของ  รั ฐที่ จั ดตั้ ง ขึ้ นตามกฎ หมาย 
สถานศึกษา หอสมุด และพิพิธภัณฑสถานของรัฐ 
สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานี
รถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบ เรือ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของ
อาคารที่เปิดให้บริการ แก่บุคคลทั่วไปเกิน 300 
ตารางเมตร (2) ส านักงาน โรงมหรสพ โรงแรม 
หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า 
ประเภทต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิด 
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตารางเมตร 
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ก าหนดให้
คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้ จากสิ่ง
อ านวยความสะดวก ตลอดจน สวัสดิการและ
ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ข้อมูลทางสถิติ แม้ กรุงเทพมหานครมีการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 
ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ าป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ 
บริการข้อมูล และอื่น ๆ (รถเข็นส าหรับคนพิการ 
ลิฟต์ส าหรับคนพิการ ช่องทาง fast track ฉลาก
ซองยาอักษรเบลล์และ ไม้ เท้าสี่ขา)  แต่ยั ง         
ไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุม สถานที่ทุกแห่ง 
และข้อมูลที่ได้มีเพียงข้อมูลจาก ส านักงานของ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่มีการ ส ารวจข้อมูล
ของสถานที่อื่น ๆ เช่น อาคารของ เอกชน หรือ
โรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากไม่มี การเช่ือมโยง
ข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมี สาเหตุมาจาก
การท างานท่ีแยกจากกัน และการ ของบประมาณ 
ไม่ได้ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร หากแต่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติอยู่แล้ว 

 

สถานการณ์ระบบสวัสดิการสังคมอื่น ๆ 
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  

นอกจากรูปแบบสวัสดิการที่ ได้กล่าวถึง 
ข้างต้น กรุงเทพมหานครก็ได้จัดตั้ง โรงเรียน      
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร 
การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยศูนย์     
ฝึกอาชีพแบบครบวงจร และการพัฒนาอาชีพ 
ด้านเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบ 
อาชีพในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่สนใจ    
เพื่อน าไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดในอาชีพตน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน และโรงเรียน 
ฝึกอาชีพที่เสียค่าใช้จ่ายเพียง 105 บาท ต่อ หลักสูตร 
แต่ขอยกเว้นได้ในกรณีของกลุ่มยาเสพติด ซึ่ง เมื่อ
เรียนจบหลักสูตร ก็จะได้วุฒิบัตร / ใบประกาศนียบัตร 
ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพ ได้ แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นคือ บางครั้งการขอยกเว้นหรือผ่อนผัน
ค่าใช้จ่าย / ค่าเล่าเรียน ส าหรับ คนยากไร้ไม่สามารถ
ด า เนินการ ได้  เนื่ อ งจาก ติ ดระ เบี ยบและ
งบประมาณที่มีจ ากัด ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ ที่เข้า
เรียนมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ บุคคลวัยท างาน 
เนื่องจากความไม่สะดวกในการ เข้าเรียน เกณฑ์
การรับสมัครผู้ที่เข้าเรียนนั้นต้อง มีส าเนาบัตร
ประชาชน ซึ่งเท่ากับว่าผู้ด้อยโอกาส ที่เป็นบุคคล
ไร้สัญชาติ จะไม่สามารถเข้าถึง สวัสดิการส่วนน้ีได้ 
แม้แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม มักมุ่งเน้น 
รูปแบบการสงเคราะห์จากทางภาครัฐ แต่การ 
จัดตั้งสวัสดิการชุมชนก็เป็นสวัสดิการอีกแนวทาง 
หนึ่ง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเล็งเห็นถึงคุณค่าและ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับประชาชน 
อื่น ๆ เนื่องจากผู้ด้อยโอกาสสามารถเปลี่ยน 
สถานะได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไป 
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บทสัมภาษณ์ 
ผู้พิการโปลิโอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

และต้องใช้รถเข็นในการเดินทาง มีนามว่าน้องพี 
ผู้ให้สัมภาษณ์คือแม่ของน้องพี ได้กล่าวว่า ทุก
วันนี้ได้รับสวัสดิการเดือนละ 800 บาท และ
ทะเบียนคนจน 300 บาท ได้เฉพาะ สองส่วนนี้ 
ในส่วนของการเดินทางบริเวณทางเท้ามีความ
ล าบาก มีหลุมบ้าง ผิวทางเดินไม่มีความสม่ าเสมอ 
เป็นทางลาดชันไม่มีทางลง ต่อมาการใช้บริการ
รถเมล์ ไม่สามารถใช่บริการได้ท าให้ต้องบริการ
แท็กซี่แทนที่มีราคาสูงกว่า แม่ของน้องพียังกล่าว
อีกว่างบประมาณของรัฐไม่ค่อยทั่วถึง คุณแม่น้อง
พีต้องการที่จะให้ภาครัฐพัฒนาทางเดินทางเท้า
และการใช้รถเมล์ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อคน
พิการเพื่อท่ีจะลดค่าใช้จ่าย 

บทสัมภาษณ์  
นายบุญชัย แซ่เฮ้ง พิการแขนขวาขาด ได้

กล่าวว่า เขาได้รับค่ายังชีพ เดือนละ 800 บาท 
และค่ารักษาพยาบาลต่างๆ รักษาฟรี ทั้งหมด ลุง
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาครัฐว่า มีการจัดบริการ
ดีขึ้นกว่าเมื่อ 20 ปี ที่แล้วเยอะ และอยากให้
ภาครัฐจัดท าให้น้ าใหม่ปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน 

บทสัมภาษณ์  
นายสว่ าง  ศรี สม  เป็นผู้ พิการทางการ

เคลื่อนไหวต้องใช้รถเข็น ได้กล่าวว่า การเดินทาง
ไปใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีก าแพงเพชร ซึ่งไม่มี
ลิฟต์ที่จะขึ้นไปยังช้ันบนของรถไฟฟ้า และต้องใช้
รถเข็น เข็นไปยังจุดที่มีลิฟต์ก็จะพบปัญหาอีกคือ 
บนทางเท้ามีหลุมพื้นผิวไม่เรียบ และสิ่งกีดขวาง
บริเวณทางเท้า เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้า เป็นต้นผู้
พิการยังกล่าวอีกว่าการออกแบบรถไฟฟ้า ลิฟต์
มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ที่จ าเป็นมันก็จะท าให้เราใช้
งานได้ไม่เต็มที่ต้องไปข้ามถนนพ้ืนท่ีรอบนอก เช่น

ทางเท้า ทางหน่วยงานของรัฐยังขาดสิ่งอ านวย
ความสะดวกและยังขาดความต่อเนื่อง ในการ
จัดบริการทางเท้าที่สมบูรณ์ 

 
พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน 
ค าว่าสิทธิมนุษยชนเป็นค าที่เกิดขึ้นใหม่หลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง แต่อย่างไรก็ตามแนวคิด
กับสิทธิมนุษยชนมีมานานแล้วนับตั้งแต่สมัยกรีก 
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มิได้อยู่นิ่งเฉยแต่เป็น   
ผลจากวิวัฒนาการของขบวนการเรียกร้องของ
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่อ้างความชอบธรรมของ
ประโยชน์นั้นๆ ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อความเป็น
มนุษย์โดยมีฐานทางกฎหมายในการเรียกร้อง
อย่างไรก็ตามศาตราจารย์วิทิต มัณตาภรณ์ได้เคย
ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่าการขยายขอบเขต
สิทธิมนุษยชนกว้างขึ้นแม้จะท าให้มนุษย์ ได้ 
พัฒนามากขึ้น แต่ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิด         
ความสับสนได้มากขึ้น และอาจท าให้สิทธิได้รับ
รองอยู่แล้วมีน้ าหนักน้อยลง 

ค าว่ า  สิทธิ  (Rights)  มีผู้ ให้ความหมาย
แตกต่างกันในหลายทัศนะ แต่อาจสรุปได้ว่า สิทธิ 
หมายความถึง สิ่งท่ีไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์
มาตั้งแต่เกิดหรือก าหนดขึ้น โดยกฎหมายให้ได้รับ
ประโยชน์ และมนุษย์เป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเองโดย
ไม่มีผู้ใดมาบังคับได้ 

สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพในการรับ
สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและ
ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ประเทศที่เจริญแล้วจะ
เห็นความส าคัญของคนพิการหรือทุพพลภาพ ให้
มีความเป็นอยู่ที่ ดีนอกจากนี้ยั ง ได้ รับความ
สะดวกสบายในการใช้บริการสาธารณะ เช่น มี
ห้องน้ า มีที่นั่งส าหรับคนพิการเป็นพิเศษ เป็นต้น 
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คนพิการในสังคมไทย สถานภาพ-ปัญหา
และความต้องการ 

มนุษย์ได้รับการยกย่องว่า เป็นทรัพยากรที่
ส าคัญและมีค่ามากที่สุด เป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ สังคมใดที่มีทรัพยากรทีมีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ และมีสมรรถภาพทั้งทางด้าน
ร่ า ง ก ายและจิ ต ใ จ  สั ง คมนั้ น ก็ จ ะมี ค ว าม
เจริญก้าวหน้าแต่ตามข้อเท็จจริงนั้น ไม่ว่าสังคมใด
จะเจริญก้าวหน้ามากแค่ไหนย่อมต้องประกอบไป
ด้วยประชากรประเภทต่างๆทั้งที่มีคุณภาพและ
ด้อยคุณภาพ ทั้งที่ร่างกายปกติสมบูรณ์และผู้ที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญาที่
ถูกเรียกว่า“คนพิการ” รวมอยู่ในสังคมด้วยทั้งสิ้น 

สังคมไทยก็เช่นกัน จะพบเห็นคนพิการอยู่
เป็นจ านวนมาก นับวันจะทวีจ านวนมากขึ้น ทั้งนี้
เพราะสาเหตุมาจาก โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติ เหตุ 
อุบัติภัย ภาวะทุโภชนา และผลมาจากการต่อสู้
ปกป้องพิทักษ์รักษาความมั่นคง และความสงบ
เรียบร้อยของประเทศชาติ  ยิ่ งสังคมมีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากเท่าไรจ านวนคนพิการก็มาก
ขึ้นตามไปด้วย องค์การสหประชาชาติได้ท าการ
ส ารวจและประมาณการเกี่ยวกับประชากร ผู้มี
ความพิการทั่วโลกในปีคนพิการสากล (พ.ศ.2524) 
ว่ามีอยู่ถึง 500 ล้านคน คือ ประมาณร้อยละ 10 
ของจ านวนประชากรในประเทศต่างๆ แต่ใน
ประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือก าลังพัฒนาอาจจะมี
จ านวนสูงมากกว่านี้ ดังนั้นคนพิการในประเทศ
ไทยจึ งมีประมาณ 5 ล้ านคน จากจ านวน
ประชากรไทยท้ังสิ้น 53 ล้านคน (ในปี พ.ศ.2530) 
เพื่อพิจารณาถึงจ านวนประชากรผู้มีความพิการ
ของประเทศไทยมีถึง 5ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็น

จ านวนมาก ผู้พิการแหล่านี้ได้รับความเอาใจใส่
ดูแลจากสังคมและรัฐอย่างไร สถานภาพทาง
สังคมของพวกเขาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบ
กับประชากรกลุ่มน้อย และผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆ 
และกับผู้มีความปกติทางร่างกายและจิตใจ ถึง
เวลาแล้วหรือยังที่รัฐ และสังคม จะหันมาให้ 
ความสนใจและช่วยเหลือผู้พิการ “ทรัพยากร
มนุษย์” ที่มีคุณค่าส่วนหน่ึงของสังคม 

คนพิการ (Disabled People) 
ในทัศนะของบุคคลทั่วๆไปในสังคม เมื่อเอ่ย

ถึง “คนพิการ” ก็มักจะคิดถึงคนตาบอดคนง่อย
เปลี้ยเสียแขน เสียขา คนมือกุดเท้ากุดที่นั่ ง
ขอทานอยู่ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ก็จะ
แตกต่างกันไปตามพื้นฐานของจิตใจ การอบรมสั่ง
สอน และการศึกษา บ้างก็จะแสดงออกซึ่งความ
สงสาร ความเห็นอกเห็นใจ ความสมเพชเวทนา 
โดยการให้ทาน บ้างก็แสดงอาการรังเกียจ และก็มี
จ านวนไม่น้อยที่รู้สึกเฉยๆ ปราศจากความสนใจ
ใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าไม่ใช่ธุระอะไรของตน แต่
ค าว่า “คนพิการ” นั้นมีความหมายกว้างขวาง
มากและได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 

1. คนพิการ ตามความหมายขององค์การ
สหประชาชาติ คือ บุคคลผู้มีความพิการตลอดไป
และพิสูจน์ได้ชัดเจน จะพิการโดยลักษะใดก็ตาม
ท า ให้ ไ ม่ ส า ม า ร ถท า ง าน ไ ด้  ห รื อ สู ญ เ สี ย
ความสามารถในการท างาน 

2. คนพิการ ตามความหมายขององค์การ
กรรมกรระหว่างประเทศ ( ILO) หมายถึง บุคคล
ซึ่งเสื่อมสมรรถภาพ และโอกาสที่จะท างาน
ประกอบอาชีพ อันเป็นผลเนื่องมาจากความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือจิตใจ 

โดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลดังที่กล่าว
มาแล้วในบทความนี้ สภาคนพิการฯจึงได้ยกร่าง 
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พ.ร.บ. ฟ้ืนฟูสมรรถคนพิการ มาตรา 20 ขึ้นโดยมี
ใจความว่า “กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใดที่
ออกมาเพื่อจ ากัด หรือลิดรอนสิทธิของคนพิการ
ในฐานะพลเมืองของประเทศ โดยค านึงแต่เพียง
ความพิการทางร่างกาย แต่ไม่ค านึงถึงความสามารถ
ของคนพิการนั้ น  ให้ ถื อ เป็นอันยกเลิ กโดย
กฎหมายฉบับนี้ คนหูหนวกและเป็นใบ้ที่รู้ และ
เข้าใจภาษามือให้ถือว่าอ่านออกเขียนได้ ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 (2) ในถือว่าสุนัข
น าทางเป็นส่วนหนึ่งของคนตาบอด คนตาบอดมี
สิทธิน าพาสุนัขน าทางไปในสาธารณสถาน เช่น 
โรงแรม ภัตตาคาร ฯลฯ และขึ้นยานพาหนะโดย
สาธารณะทุกประเภทและเข้าอยู่อาศัยในบ้าน
หรือห้องเช่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามคิดค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าเพิ่มเติมส าหรับสุนัขน า
ทาง หรือเนื่องจากมีสุนัขน าทางให้ถือว่าเก้าอี้มีล้อ
ส าหรับคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของคนพิการทาง
ร่างกาย ให้คนพิการทางร่างกายมีสิทธิน าเก้าอี้มี
ล้อส าหรับคนพิการขึ้นยานพาหนะโดยสาร
สาธารณะทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมส าหรับเก้าอี้มีล้อ ส าหรับคนพิการ 
หรือเนื่องจากการมีเก้าอ้ีมีล้อส าหรับคนพิการ คน
พิการนั้น นอกจากมีความบกพร่องทางร่างกาย
บางส่วนแล้วไม่มีอะไรผิดแผกแตกต่างไปจากคน
ไทยทั่ว ไป คนพิการมี ชีวิต จิต ใจความรู้สึ ก 
เหมือนกันคนอื่น ต้องการได้รับการศึกษาฝึก
อาชีพและมีงานท า ต้องการไปไหนมาไหนได้อย่าง
อิสระ เสรี ปราศจากอุปสรรคขัดขวาง ต้องการด า
ลง ชี วิ ตอยู่ อย่ า งคนปกติ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
สังคมไทยไม่ต้องการเป็นภาระของสังคม แต่
ต้องการมีส่วนช่วยเหลือของสังคม ท าประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม คนพิการเฝ้ารอ
คอยรัฐบาลที่มีจิตส านึกอย่างพ่อแม่ ที่มองเห็นคน

พิการเป็นลูก หากรัฐบาลเป็นพ่อแม่ที่ดีเมื่อเห็น 
ลูกมีความบกพร่องทางร่างกายคงไม่ทดทิ้งหรือ
แยกหรือตัดเขาออกไปจากสังคม แต่จะเข้าไป
ช่วยเหลือลูกพิการ ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ
เพื่อให้ลูกพิการสามารถเอาชนะความพิการของ
ตนด้วยการเข้าไปฟื้นฟูและให้การศึกษาแก่เขา 
นอกจากนี้ยังต้องเข้าไปช่วยยกเลิกกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพของ
เขาอย่างไร้เหตุผล และเปิดโอกาสให้เขามีงานท า
มากขึ้น เพื่อลูกที่พิการจะได้ด าเนินชีวิตตามปกติ
สุขเหมือนท่ีน้องคนไทยที่อยู่ร่วมประเทศเดียวกัน 
สิ่งเหล่านี้รัฐบาลสามารถท าได้ด้วยการ ออก
กฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามยกร่างที่
สภาคนพิการฯเสนอ คนพิการยังเฝ้ารอคอย 
ความเข้าใจและความเห็นใจจากพี่น้องชาวไทย 
ด้วยการเข้ามาร่วมพลังกับคนพิการช่วยกันผลัด
ดันให้มี พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเกิดขึ้น
ในประเทศไทย 
 

สรุปผลและอภปิลาย 
เมื่อเมืองมีความเจริญเติบมากขึ้นแน่นอนว่า

ความต้องการของมนุษย์ก็ต้อง เพิ่ มขึ้นตาม     
ความเจริญของเมือง แต่จะท าอย่างไรเมื่อภาครัฐ
มีการเลือกปฏิบัติการจัดท านโยบายสาธารณะ
กรณีทางเดินทางเท้าและการใช้บริการรถเมล์ทั้งๆ 
ที่พวก เขามี สิทธิ เท่ า เทียมที่ ต้ องได้ รั บสิทธิ
เหมือนกับคน  

และจากที่ได้ศึกษาข้อมูลการจัดท านโยบาย
สาธารณะของกรุงเทพมหานครของผู้พิการกับ
พบว่ากรุงเทพมหานครนั้นก็ได้จัดท านโยบาย
สาธารณะทางเดินทางเท้าให้และการใช้บริการ
รถไฟฟ้าแต่จากสิ่งที่พบเจอในปัญหาก็คือ ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้กับผู้พิการนั้นยังขาด



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  
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ความเอาใจใส่และขาดการท าบริการอย่าง
ต่อเนื่องจึงท าให้มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติกับ    
ผู้พิการซึ่งหากทางกรุงเทพมหานครเอาใจใส่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะ ให้กับผู้พิการและท า
อย่างต่อเนื่องเพียงเท่านี้ค าว่าการเลือกปฏิบัติกับ
ผู้พิการก็จะหายไป 

สิ่งที่ผู้พิการต้องการให้ปรับปรุงในการจัดท า
นโยบายสาธารณะก็คือการท าทางเดินทางเท้า
และการใช้บริการรถเมล์ให้มีการใช้บริการสะดวก
ต่อผู้พิการมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมถึงเพิ่ม
จ านวนห้องน้ าผู้ พิ การ ให้ทั่ วถึ ง เพี ย ง เท่ านี้
กรุ ง เทพมหานครก็ จะ ไม่ มี ค า ว่ าการ เลื อก
ปฏิบัติการจัดท านโยบายสาธารณะของผู้พิการใน
กรณีทางดินทาง เท้ าและการ ใ ช้บริ การรถ
สาธารณะ 
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