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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการจดัระเบยีบทางเท้าส าหรบัผูพ้ิการเขตพื้นที่ของกรุงเทพมาหานคร โดย
ศกึษานโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิและมาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เปรยีบเทยีบกบัการจดัระเบยีบทาง
เทา้ส าหรบัผูพ้กิารในต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขการจดัระเบยีบทางเทา้ เพื่อใหผู้พ้กิารสามารถ
ใชท้างเทา้ส าหรบัการเดนิทางไดอ้ย่างคนปกต ิ  
 จากการศกึษาพบว่า การจดัระเบยีบทางเท้าส าหรบัผูพ้ิการในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ไม่มมีาตรการทาง
นโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิและกฎหมายใด ทีเ่ป็นรปูธรรมในการก าหนดใหม้กีารจดัระเบยีบทางเท้าส าหรบั
ผู้พิการ จากข้อเท็จจริงของปัญหาและอุปสรรคดงักล่ าว จึงได้เสนอแนะแนวทาง ในการปรบัปรุงแก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางนโยบายเพื่อให้หน่วยงานกรงุเทพมหานครไดก้ าหนดรปูแบบ คณุลกัษณะ และแนวทางการจัด
ระเบียบทางเท้าให้เป็นไปเพื่อความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ใช้ทางเท้าสาธารณะ โดยเป็นไปตามรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามหลักการ “การเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า” ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางเท้าทุกคน และประโยชน์เกื้อกูลต่อเนื่องถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของ
กรงุเทพมหานคร อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย 
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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. From the study of the problems and obstacles mentioned 
above, this thesis presents guidelines for improving policy and legal measures for the Bangkok Metropolitan 
Administrative to define format, characteristics and framework of the convenience and safety for the public footpath 
traffic. This is in line with the model 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 regards to the orderliness and beauty of Bangkok as the capital city of Thailand. 
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1.บทน ำ  
 ปัจจุบนัประเทศไทย จะกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุเตม็ตวั 
ในปี 2568 โดยมผีูสู้งอายุประมาณ  14 ล้านคน และมผีูพ้ิการ
ประมาณ 1,800,499 (รายงานขอ้มูลคนพิการ ณ วนัที่ 1 เดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2560) โดยจ านวนผูสู้งอายุและผูพ้ิการเหล่านี้  
ล้วนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และการเพิ่มขึ้นทุกปีของ
ประชากรผูท้ี่มขีอ้จ ากดัในดา้นร่างกาย ที่เป็นอุปสรรคส าหรบั
การด ารงชวีติอนัเป็นปกตสิุข ดงันัน้แลว้ เพื่อลดปัญหาส าหรบั
การด ารงชวีติและความเป็นอยู่ของประชากรเหล่านี้ คอืการได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการข ัน้พื้นฐานของร ัฐ 
โดยเฉพาะสวสัดิการข ัน้พื้นฐานที่มีความจ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนั หนึ่งในนัน้ก็คือ “การเดินทาง” ที่อาจมีหลาย
รปูแบบทีเ่ป็นทางเลอืก เชน่ ทางเทา้ ทางลอ้ ทางราง หรอืทางเรอื 
ฯลฯ ล้วนแต่มีความจ าเป็นทัง้สิ้น แต่ที่เป็นพื้นฐานและมี
ความส าคญัในเบื้องต้น นัน้คือ “ทางเท้า” เพราะทางเท้าเป็น
จุดเริม่ต้นของการที่จะไปสู่การเดนิทางในรูปแบบอื่น เช่น การ
เดนิทางไปท่าเรอืกต็้องเดนิผ่านทางเท้า ดงันัน้ เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริม และอ านวยความสะดวก ให้คนพิการเล่านี้ได้เขา้ถึง
บรกิารสาธารณะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติประจ าวนัได ้
น้อยลง โดยด าเนินการส่งเสริมเสริมและสนับสนุนให้มี
สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติที่ผูพ้ิการ
สามารถเขา้ถงึและไดป้ระโยชน์อย่างแทจ้รงิ 
  กรงุเทพมหานครทีเ่ป็นเมอืงหลวง และนครทีม่ปีระชากร
มากที่สุดของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศกึษา 
การคมนาคมขนสง่ การเงนิการธนาคาร การพาณิชย์ การสือ่สาร 
และความเจริญของประเทศ ตัง้อยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น ้า
เจ้าพระยา มแีม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน และแบ่งเมอืงออกเป็น 2 
ฝัง่ คือ ฝัง่พระนคร และฝัง่ธนบุรี มีพื้นที่ทัง้หมด 1,568.737 
ตารางกโิลเมตร มคีวามหนาแน่นประชากรเท่ากบั 3,625 คนต่อ
ตารางกโิลเมตร แบ่งพื้นที่การบรหิารเป็น 6 กลุ่มเขต และพื้นที่
การปกครองเป็น 50 เขต มอี านาจหน้าที่ในการด าเนินงานเพื่อ
พฒันากรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นเมอืงหลวงของไทย โดยเป้าหมาย
หนึ่ งของการพัฒนากรุ งเทพมหานครคือการจัดให้มี
สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ ประชาชน
ทุกคนไดเ้ขา้ถงึและไดป้ระโยชน์อย่างแทจ้รงิ แต่ในปัจจุบนักลบั
พบว่ากรุงเทพมหานครยังคงประสบกับปัญหาการพัฒนา
สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน โดยเฉพาะปัญหาทีเ่กีย่วกบัการจราจร
และโครงข่ายการเดินทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ไม่
สามารถสรา้งความสะดวกใหแ้กป่ระชาชนคนปกต ิและเอื้อต่อคน
พิการได ้โดยเฉพาะสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานเบื้องต้นในเรื่อง

ทางเท้า ซึ่งมขีนาดทางเลก็ แคบ สภาพพื้นผวิทางเทา้ ไม่เลยีบ
สม ่าเสมอ มีสิ่งกีดขวางตัง้บนทางเท้าจ านวนมากและหลาก
ประเภท ไดแ้ก่ ต้นไม ้ แผงคา้ หาบเร่แผงลอย รถจกัรยานยนต์ 
รถยนต์ ตู้โทรศพัท์ ตู้สญัญาณสื่อสาร ท่อประปา เสาไฟฟ้า ตู้
ไปรษณีย์ ป้อมต ารวจ เครื่องกัน้รถจกัรยานยนต์ ตู้น ้าดื่ม ฯลฯ 
ซึ่งท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการทางเท้า ไม่ได้รบัความสะดวก 
ปลอดภยั และสมประโยชน์ต่อการใชท้างเทา้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
  1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยในการก าหนดรูปแบบทางเท้าสาธารณะส าหรบัผู้
พกิาร 
  2. เพื่อศกึษาแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
ในต่างประเทศที่มกีารส่งเสรมิและบงัคบัใช้รูปแบบทางเท้า
สาธารณะส าหรบัผูพ้กิาร 
  3. เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการใชแ้นวนโยบาย
และมาตรการทางกฎหมายในการจัดระเบียบ และก าหนด
รูปแบบทางเท้าสาธารณะเพื่อคนพิการ ให้ครอบคลุมพื้นที่
ความรบัผดิชอบของกรงุเทพมหานคร 
  4. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริม
การก าหนดรูปแบบทางเท้าสาธารณะส าหรบัผูพ้ิการให้เป็น
รปูแบบเดยีวกนัทุกเขตในพื้นทีก่รงุเทพมหานคร 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
  ศกึษาคน้ควา้จากองค์ความรูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัทางเท้า
สาธารณะ และผู้พิการ ในด้านนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมาย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางข้อมูล
เอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซต์ ตวับทกฎหมาย หนังสอื 
บทความ วารสาร เอกสารทางวิชาการ ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
น าเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในแนวนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมาย งานวจิยัฉบบันี้มุง่เน้น ศกึษานโยบาย 
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิและมาตรการทางกฎหมาย 
ที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัระเบยีบทางเท้าสาธารณะในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่ไม่ได้
ก าหนดการจดัระเบยีบทางเทา้ส าหรบัผูพ้ิการไวโ้ดยตรง แต่
สามารถน ามาเกื้อกูลเพื่อปรบัใชใ้ห้เกดิประโยชน์ต่อการจัด
ระเบียบทางเท้าส าหร ับผู้พิการให้ใช้งานได้จริง รวมถึง
แนวนโยบายรฐั และมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่
ไดม้กีารส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัระเบยีบทางเท้าสาธารณะ
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ส าหรบั ผูพ้กิารไวโ้ดยสามารถน าแนวทางรูปแบบที่เหมาะสม 
มาก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการทางดา้นกฎหมาย เพื่อ
บังคับใช้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือก าหนดเป็น
แนวทางเดยีวกนัทัว่ประเทศ 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 1. ปัญหาทางนโยบาย ในแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศอย่างเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560 – 2564 ร ัฐบาลมีความ
ตระหนักที่จะส่งเสริมและจัดหาและออกแบบพัฒนา และ
ปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานสาธารณะของภาครฐัให้สามารถ
อ านวยความสะดวกและรองรบัผูใ้ช้บริการทุกกลุ่มได้อย่าง
ปลอดภยัและมปีระสทิธิภาพ ภายใต้หลกัการการออกแบบ
เพื่ อทุกคน (Universal Design) แต่แนวทางการพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก ของภาครฐัใน
ปัจจุบนัมุ่งเน้นและให้ความส าคญัเฉพาะกบัการพัฒนาทาง
ขา้ม ทางเทา้ และทางจกัรยาน ในพื้นทีท่ีส่ามารถเชือ่มต่อการ
เดนิทางกบัระบบขนสง่สาธารณะเท่านัน้ ไมร่วมถงึทางเท้าใน
ถนนสาธารณะทุ กพื้ นที่  และในส่ วนนโยบายของ
กรงุเทพมหานครตามแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2556 – 2575) ประกอบกับแผนปฏิบัติ ราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2563 มแีนวนโยบายและมี
โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสาธารณะตามแนวทางของ
รฐับาล ท าใหก้ารพฒันาหรอืการจดัระเบยีบทางเท้าส าหรบัผู้
พิการพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงยงัคงเป็นปัญหาอย่างเชน่ใน
ปัจจุบนั 
 2. ปัญหาดา้นมาตรการทางกฎหมาย เนื่องจากเรื่อง
การจดัระเบยีบทางเท้าส าหรบัผูพ้ิการไม่มีกฎหมายใดเป็น
การเฉพาะ จึงท าให้การจดัระเบียบทางเท้าส าหรบัผูพ้ิการ
หรือทางเท้าส าหร ับคนทุกกลุ่มต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใน
กฎหมายหลายฉบบั อาทเิชน่ พระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติร ักษาความสะอาด พ.ศ. 2535, 
พระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522, พะราชบญัญตัิผงั
เมอืง พ.ศ. 2562,  พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535, 
พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, พระราชบญัญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วทิยุกระจายเสยีงวทิยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553,  พระ ร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห าร ร า ชก า ร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตัง้ป้อมเพื่อ

ควบคุมสญัญาณไฟจราจรในที่สาธารณะพ.ศ. 2547 ประกาศ
กรงุเทพมหานคร เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขออนุญาต
ติดตั ้งตู้ โทรศัพท์ ในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 ประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลกัเกณฑ์และ เงื่อนไขการทางเท้า
สาธารณะ พ.ศ. 2547 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการตดิตัง้ป้ายโฆษณาในทีส่าธารณะ 
พ.ศ. 2545, พระราชบญัญตัิการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิาร
พสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 เป็นตน้ 
 3. จากการศกึษากฎหมายต่างประเทศจากแนวทาง
ต่าง  ๆพบวา่ 
  3.1 กฎหมายระหว่างประเทศ ตามอนุสญัญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ (CONVENTION ON THE RIGHTS OF 
PERSONS WITH DISBILITIES : CRPD) ก าหนดให้รฐัต้อง
ใหค้วามส าคญัและปฏบิตัติามพนัธสญัญา ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน
พิการ โดยเฉพาะสทิธิที่คนพิการที่จะไดร้บัสิง่อ านวยความ
สะดวก การบรกิาร และความชว่ยเหลอืจากรฐั เพื่อใหส้ามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทัว่ไป ดงันัน้ 
หน่วยงานภาครฐัจึงต้องมหีน้าที่ในการจดัสิ่งอ านวยความ
สะดวกพื้นฐานในชวีติประจ าวนั เชน่ ทางเทา้สาธารณะที่เป็น
สิ่งอ านวยความสะดวก  ข ัน้พื้นฐานให้มีความเหมาะสม 
สะดวก ปลอดภยั โดยผูพ้ิการไดเ้ขา้ถึงและไดร้บัประโยชน์
อย่างเท่าเทยีมเชน่เดยีวกบับคุลทัว่ไปในสงัคม 
   3.2 กฎหมายต่างประเทศ 
  3.2.1 กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 
    พระราชบัญญัติการจราจรทางบก Road 
Traffic Act เป็นกฎหมายแม่บทส าคญัที่บงัคบัใชก้บัผูส้ญัจร
บนท้องถนน ยานพาหนะต่าง ๆ รวมไปถึงคนเดนิเท้า เป็น
กฎหมายทีบ่ญัญตัไิวอ้ย่างเขม้งวด ใหค้วามส าคญักบัคนเดนิ
เท้าเป็นพิเศษ โดยกฎหมายเอาผิดกับผู้ข ับที่ก่อให้เกิด
อุบตัเิหตุ เชน่ ขดัขวางการขา้มถนนของคนเดนิเท้า ขดัขวาง
การสญัจรของเดก็เล็ก ขดัขวางการขา้มถนนของคนเดนิเทา้
ไม่รกัษาระยะห่างจากคนเดนิเท้าในระยะทีป่ลอดภยัไมช่ะลอ
รถ ในถนนคนเดิน จะมีโทษหักคะแนน 2 แต้ม และปรับ 
5,000-9,000 เยน   
    3.2.1.1 นโยบายในดา้นกฎหมายในการแกไ้ข
การจัดระเบียบทางเท้าที่ปรากฏ คือ มีการรวมกฎหมาย
เกีย่วกบัการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการ
และผูสู้งอายุ 2 ฉบบั ไดแ้ก่กฎหมาย Heartful Building Act ปี 
ค.ศ. 1994 ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรบัคนพิการและผู้สูงอายุ ในอาคาร สถานที่ต่างๆ และ
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กฎหมาย Transportation Barrier-free Act ปี ค.ศ. 2000 ซึ่ง
เป็นกฎหมายควบคมุสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพกิาร
และผูส้งูอายุในระบบขนสง่รวมกนัเป็นกฎหมาย Barrier-Free 
Act ปี ค.ศ. 2006 สะทอ้นถงึความจ าเป็นและความส าคญัของ
การพฒันาอย่างเป็นองคร์วม  
    3.2.1.2 นโยบายของการส่งเสริม โดยให้
ความส าคญักบับทบาทของรฐับาลท้องถิ่น ในการพฒันาสิง่
อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการและผูสู้งอายุ กฎหมาย 
Barrier-Free Act ปี ค.ศ. 2006 ให้ความส าคัญกับร ัฐบาล
ท้องถิ่นในการรเิริม่จดัท าแผนพฒันาสิง่อ านวยความสะดวก
ส าหร ับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยก าหนดเป็นเขตพื้นที่
พัฒนาเร่งด่วน (Priority Development Area) ที่จะต้องไดร้บั
การพัฒนา สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ และ
เส้นทางในพื้นที่ที่คนพิการและผู้สูงอายุใช้งานเป็นจ านวน
มาก โดยรฐับาลกลางจ ากดับทบาทเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
ระดบัชาติ ให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคต่าง ๆ จึงท าให้หน่วยงานท้องถิ่นมแีนวปฏิบตัิ
เรื่องการจดัระเบยีบทางเท้าไดด้งัต่อไปนี้ เช่น ก าหนดขนาด
ของทางเท้าไว้อย่างเจนโดยทางเท้าต้องมีความกว้าง
ประสทิธผิลมากกวา่ 2 เมตร จดัแบง่พื้นทีใ่หม้ ีความเหมาะสม
กบัทุกกลุ่มคนที่ใช้งานในทางเท้า ลดขนาดพื้นที่ถนนเพิ่ม
ขนาดทางเท้า ทางเท้ากวา้ง 3 เมตรจึง จะแบ่งที่ 0.67 เมตร
เป็นพื้นที่ส าหรบัปลูกต้นไม ้ทางเท้าต้องเชื่อมต่อกบัอาคาร 
จดัท าทางเทา้ชัว่คราวในพื้นที่ก่อสรา้ง ท่อและทางระบายน ้า
ใช้ช่องแคบเพียง 15 มิลลิเมตรช่วยให้ล้อเก้าอี้ เข็นหรือ
จกัรยานผ่านไดส้ะดวกไม่ติดในร่อง หรอืย้ายเสาไฟฟ้าไมใ่ห้
ขวางทางเท้าโดยย้ายเข้าไปในที่ เอกชน  อุปกรณ์กัน้
รถจกัรยานยนต์วิง่บนทางเทา้ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อผูพ้กิาร ทีใ่ช้
รถเข็ญ และมีการติดตัง้พื้นผิวต่างสัมผสัเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัทัง้ประเทศ 
  3.2.2 กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
   ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายด้านคน
พิการ คือ กฎหมายคนพิการอเมริก ัน ค.ศ. 1990 (The 
Americans with disability Act 1990 : ADA) ถือเป็นกฎหมาย
สิทธิภาคพลเมืองที่ดีฉบบัหนึ่งที่เคยมีมาของชาติอเมรกิา 
กฎหมายดงักล่าวไดล้งนามโดยประธานาธิบด ีGorge Bush 
ในวนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 กฎหมายฉบบันี้มจีุดหมาย
เพื่อขจดัปัญหาการเลอืกปฏบิตั ิ(Discrimination) ต่อคนพกิาร
และตอ้งการใหค้นพกิารเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคมกระแส
หลักของวิถีชีวิตของคนอเมริก ัน ดังนัน้จึงเสมือนเป็น

กฎหมายสทิธิ พลเมอืง ค.ศ. 1964 (Civil right law) ฉบบัหนึ่ง
ที่ปกป้องประชาชนจากการเลือกปฏิบตัิเนื่องจากชาติพันธุ์ 
เชือ้ชาต ิเพศ และศาสนา ADA เป็นพนัธสญัญาทีจ่ะท าให้คน
พกิารมโีอกาสเท่าเทยีมใน 4 ประเดน็ใหญ่  ๆคอื  
     1) สทิธกิารถูกจา้งงาน  
     2) สทิธิการเดนิทางคมนาคมและบริการ
สาธารณะ  
     3) สิทธิในการเข้าถึงที่พักอาศัยและ
สนิคา้ 
     4) สิทธิในการติดต่อทางโทรคมนาคม 
หรอืซึ่งอาจจะเรยีกไดว้่า เป็นกฎหมาย พิทกัษ์สทิธิในความ
เท่าเทยีมของคนพกิาร กล่าวโดยสรปุแลว้ ADA เป็นกฎหมาย
ที่ วิว ัฒนาการมาจากกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ 
กฎหมายสิทธิพลเมือง ปีค.ศ. 1964 (Civil right law) 13 และ
กฎหมายการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. 1973 (The Rehabilitation 
Act 1973) แต่ปรบัปรุงให้มคีวามทนัสมยัต่อเหตุการณ์และ
โลกาภวิฒัน์ทีเ่ปลีย่นแปลง 
     จากการศกึษาสรุปไดว้่า การจดัระเบยีบ
ทางเทา้ส าหรบัผูพ้กิาร โดยสง่เสรมิและจดัหาออกแบบพฒันา 
และปรับปรุง ให้สามารถอ านวยความสะดวกและรองรบั
ผูใ้ชบ้รกิารทุกกลุ่มคน ไดอ้ย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ 
ภายใต้หลกัการการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 
ในส่วนของรฐับาล และกรุงเทพมหานครยังไม่มีมาตรการ
ทางดา้นนโยบายและมาตรการทางดา้นกฎหมายอย่างชดัเจน
ในการแกไ้ขปัญหาการจดัระเบยีบทางเทา้ส าหรบัผูพ้กิาร 
 
5. อภิปรำยผล 
 ทางเท้า คอืทางที่อยู่ดา้นขา้งถนนที่มไีวส้ าหรบัให้
คนเดนิ ดงันัน้ ทางเท้าจึงเป็นสิง่จ าเป็นและส าคญัส าหรบั
คนเดนิเท้า ซึ่งทางเท้าที่ดทีี่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชท้างทุก
กลุ่มคนอย่างเท่าเทยีมกนั ควรมคีณุลกัษณะเบือ้งตน้ ไดแ้ก ่
1) ขนาดของทางเดนิทีเ่หมาะสมซึง่สมัพนัธ์กบัขนาดอาคาร 
คนใช ้และกจิกรรมการใชป้ระโยชน์ 2) คณุภาพของผวิทาง 
ความเรยีบเนียน งดงาม และแขง็แรง 3) ประสทิธิภาพการ
ระบายน ้าฝน โดยน ้าไม่ท่วมขงัผวิทางและทางเทา้ 4) การ
ออกแบบใหทุ้กคนใชไ้ด ้ความสมบรูณ์ของการออกแบบ ผวิ
ทางเชื่อมประสาน เป็นเนื้อเดยีวกนั เน้นทางลาดและระบบ
กนัลื่น 5) เป็นโครงขา่ยทางเดนิทีส่ามารถเชือ่มต่อกบัถนน
หรอืสามารถเชื่อมไปยงัสถานีหรอืโหมดการเดนิทางอื่น ๆ  
ไดง้่ายและสะดวก มคีวามปลอดภยั ดว้ยการสรา้งทางลาด
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โคง้เพื่อปกป้องอุบตัเิหตุจากยวดยานอื่น 6) เป็นโครงสรา้ง
พื้นฐานที่ดงึดูดใจให้คนมาใช ้ดว้ยความงดงามและความ
สมดลุของสภาพแวดลอ้มและระบบเศรษฐกจิสองขา้งทาง 7) 
ใชไ้ดต้ลอดทุกชว่งเวลาอย่างปลอดภยัและสะดวก 8) มป้ีาย
บอกทิศทางที่ช ัดเจน เข้าใจง่าย ระบุต าแหน่งที่ต ัง้ ที่
สามารถเดนิถึงหรอืเขา้ถึงดว้ยรถขนส่งสาธารณะจากทีต่ ัง้
ของป้ายไปยงัทีห่มาย 
 ปัจจุบนั ปัญหาการใชป้ระโยชน์จากทางเทา้เพื่อใช้
เป็นทางเดนินัน้ไมไ่ดส้มประโยชน์ของผูใ้ชท้างอย่างแท้จรงิ 
เพราะทางเทา้ไดเ้ปลีย่นลกัษณะจากการใชเ้พื่อเป็นทางเดนิ 
มาเป็นทีต่ ัง้ของสว่นประกอบอื่นเขา้มาในทางเทา้ ท าใหเ้กดิ
ปัญหาอุปสรรคมากมาย ที่ผูใ้ชท้างเท้าไม่ไดร้บัประโยชน์
อย่างแท้จรงิ ซึ่งปัญหาอุปสรรคบนทางเท้า ซึ่งผูว้จิยัไดล้ง
พื้นที่เพื่อศกึษาปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทางเทา้ในพื้นที ่
50 เขต ของกรงุเทพมหานคร พบวา่ ทางเทา้มขีนาดทางไม่
เท่ากนัทุกพื้นที่ บางพื้นที่มขีนาดเล็กแคบ บางพื้นที่กวา้ง  
พื้นผวิทางไมเ่รยีบสม ่าเสมอและมหีลากหลายแบบ มสีิง่กดี
ขวางจากสาธารณูปโภค เช่น เช่น ป้ายโฆษณา ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ ศาลาทีพ่กัผูโ้ดยสาร ป้อมต ารวจ ตน้ไม ้แผง
คา้ รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์จอดบนทางเท้า อุปกรณ์
ช่วยป้องกนัรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า (s-gard) จาก
ปัญหาสิง่ต่าง ๆ ทีต่ดิตัง้อยู่บนทางเทา้ลว้นเป็นอุปสรรคต่อ
ผูใ้ชท้างเทา้ที่มรี่างกายกายปกติ หรอืผูท้ี่มขีอ้จ ากดัในทาง
ร่างกายที่ต้องใชอุ้ปกรณ์เสรมิเพื่อช่วยในการเดนิทาง เชน่ 
ผูพ้กิารทางดา้นสายตา หรอืผูพ้กิารทีต่อ้งนัง่รถเขน็ เป็นตน้ 
โดยปัญหาทางเทา้ในกลุ่มเทพมหานครทีพ่บเกดิจากปัญหา
โครงสรา้งของทางเท้า และการจดัการส่วนประกอบอื่น ๆ 
บนทางเทา้ 
  ปัญหาทางเทา้ในพื้นทีก่รงุเทพมหานครมขีนาดทาง
เล็ก แคบ สภาพพื้นผวิทางเท้าไม่เลียบสม ่าเสมอ มสีิง่กดี
ขวางบนทางเท้าจ านวนมากและหลากหลาย ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเดนิทางโดยใชท้างเท้าของผูพ้กิารและกลุ่ม
คนทัว่ไป และจากการศึกษาพบว่า ในปัญหาดงักล่าวนี้  
หน่วยงานภาครฐัไม่มีมาตรการทางด้านนโยบายในการ
แกไ้ขปัญหา โดยไม่ไดม้กีารก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทางเทา้ หรอืจดัระเบยีบทางเทา้ส าหรบัผูพ้ิการไวใ้น
แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครแต่อย่างใด และส่วนมาตรการทางดา้น
กฎหมายในการจดัระเบยีบทางเทา้ส าหรบัผูพ้กิารทีเ่ขา้ไป
เกีย่วเนื่องกบักฎหมายหลายฉบบั ซึง่แต่ละฉบบั ไมม่มีาตร

ในในการจดัระเบยีบทางเท้าส าหรบัผูพ้ิการเป็นการเฉพาะ
อย่างชดัเจน ดงันัน้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเท้า ให้มคีวาม
เหมาะสมกับทุกกลุ่มคน คุณภาพของผิวทางที่ดี มี
ประสทิธิภาพการระบายน ้าฝน ผวิทางเชื่อมประสาน เป็น
โครงข่ายทางเดนิที่สามารถเชื่อมต่อกบัการเดนิทางอื่น ๆ 
ได้ง่ายและมีความสวยความและความสมดุลของ
สภาพแวดลอ้ม ใชง้านไดต้ลอดทุกช่วงเวลาอย่างปลอดภยั 
มีป้ายบอกทิศทางที่ช ัดเจน หน่วยงานภาครฐัจึงต้องมี
มาตรการแก้ไขปัญหาทางเท้าส าหร ับผู้พิการในด้าน
นโยบายและมาตรการทางกฎหมาย 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
  จ า ก ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ท า ง เ ท้ า ใ น พื้ น ที่
กรงุเทพมหานครทีเ่กดิขึน้ กรงุเทพมหานครไดน้ ามาตรการ
ทางดา้นการบรหิารและมาตรการทางดา้นกฎหมายมาเพื่อ
เขามาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่กย็งัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหา
ทางเท้าหรอืจดัระเบยีบทางเท้าได ้แต่อย่างไรกด็ ีหากการ
ใชม้าตรการดงักล่าวแลว้ไม่บรรลุผลได ้ควรมกีารปรบัปรงุ
มาตรการทางดา้นการบรหิาร และการใชม้าตรการกฎหมาย
ที่เป็นการเฉพาะในการด าเนินการจัดระเบียบทางเท้า
ส าหรบัผูพ้กิาร 
 6.2.1 มาตรการในทางบรหิาร 
   จากการศึกษานโยบายของกรุงเทพมหานคร 
ในเรื่องของทางเทา้สาธารณะส าหรบัผูพ้ิการในแผนบรหิาร
ราชการกรุงเทพมหานคร หรือแผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานครป (แผนประจ าปี)  ไมป่รากฏวา่มโีครงการ
เกีย่วกบัการจดัระเบยีบทางเทา้แต่อย่างใด มเีพยีงโครงการ
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกบัเรื่องทางเท้า เช่น โครงการน าสาย
สื่อสารลงใต้ดนิ และโครงการติดตัง้ดวงโคมพรอ้มอุปกรณ์
เสยีงประกอบทางขา้มส าหรบัผูพ้กิาร ซึ่งโครงการดงักล่าว
เป็นโครงการที่จ ัดขึ้นท าเพียงบางส่วนของพื้ นที่ ใน
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ และเป็นโครงการทีไ่มต่่อเนื่องจน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดงันัน้ เพื่อให้มาตรการทางบรหิารเขา้
ไปมสี่วนช่วยในการแกปั้ญหาเรื่องทางเท้าส าหรบัผูพ้ิการ
ไดน้ัน้ กรงุเทพมหานครสามารถน าแนวทางการปฏบิตัเิรื่อง
ทางเท้าของประเทศญี่ปุ่ นเขา้มาก าหนดในแผนงาน หรอื
แผนปฏบิตัิราชการ ของกรุงเทพมหานคร โดยจดัท าเป็น
แผนงานโครงการระยะสัน้ และแผนงานโครงการระยะยาว 
    แผนงานโครงการระยะสัน้  
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     1. จัดท าแผนการจัดระเบียบต้นไม้บน
ทางเทา้ เชน่ จดัซื้อตน้ไมใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพทางเท้า ลอ้ม
ตน้ไมใ้หอ้ยู่ในทศิทางเดยีวกนับนทางเทา้ ตดัแต่งตน้ไมอ้ย่าง
สม ่าเสมอ เป็นตน้ 
     2. จดัท าแผนการจดัระเบยีบหาบเร่ แผง
ลอย ใหไ้มก่ระทบกบัผูใ้ชท้างเทา้ 
     3. จัดท าแผนตรวจสภาพพื้นที่ทางเท้า 
และซ่อมแซมทนัททีีม่กีารช ารดุ 
     4. จัดท าโครงการจับ ปรบั ทันที เมื่อมี่
การขบัขีบ่นทางเทา้ 
     5. จดัท าแผนโครงการสง่เสรมิการออกแบบ
เพื่อทุกคน เป็นตามหลัก (Universal Design) โดยน าผลงานที่
ไดม้าใชก้บัการออกแบบทางเท้าส าหรบัผูพ้กิารต่อไป 
    แผนงานโครงการระยะยาว  
     1. จดัท าโครงการจดัระเบยีบทางส าหรบั
ผูพ้ิการตามหลกัหลกัการออกแบบเพื่อทุกคน เป็นตามหลกั 
(Universal Design) ในพื้นที่ถนนที่ก่อสร้างใหม่ทุกพื้นที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวทางการออกแบบการใชท้าง
เท้าของประเทศญี่ปุ่ น และประเทศสหรฐัอเมรกิา ที่ผูพ้ิการ
สามารถเข้าถึงการใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกสบาย และ
ปลอดภยั และติดตามประเมนิการใชท้างเท้านัน้ทุกปี หรอื
สองปี อย่างประเทศสหรฐัอเมริการ เพื่อท าการปรบัปรุงให้
เหมาะสมกบัผูพ้กิารต่อไป 
     2. โครงการจัดระเบียบสาธารณูปโภค 
เชน่ เสาไฟฟ้า เสาสือ่สาร ประปา โทรศพัท์ ฯลฯ ลงใตด้นิทุก
พื้นที ่50 เขต 
     3. โครงการปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าให้
เหมาะสมกับผู้พิการครอบคลุมทุกพื้นที่ทางเท้ าของ
กรงุเทพมหานคร เชน่ การใชเ้บลล์บลอ็คในพื้นผวิทางเทา้  
     4. โครงการน าแนวนวตักรรมที่เกีย่วขอ้ง
กบัทางเท้าและผู้พิการมาใช้ ตัวอย่างเช่น การออกแบบ
แอพิเคชัน่การเดนิทางในทางเท้าส าหรบัผูพ้กิาร การก าหนด
ใชร้ะบบ GPS การปรบัปรุงพื้นผวิสมัผสัน าทางดว้ยเชื่อมต่อ
กบัอุปกรณ์ไมเ้ทา้น าทางอจัฉรยิะ หรอือื่น  ๆ

 6.2.2 มาตรการทางกฎหมาย 
  จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของ
กรุงเทพมหานคร ไม่พบว่า มกีฎหมายในการจดัระเบยีบทาง
เท้าส าหร ับผู้พิการไว้เป็นการเฉพาะ มีเพียงประกาศ
กรุงเทพมหานครที่เขา้มาเกีย่วขอ้งกบัเรื่องทางเท้า 4 ฉบบั 
คอื ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข
การขออนุญาตติดตัง้ป้อมเพื่อควบคุมสญัญาณไฟจราจรในที่
สาธารณะพ.ศ. 2547 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตัง้ตู้โทรศพัท์
สาธารณะในทีส่าธารณะ พ.ศ. 2546 ประกาศกรงุเทพมหานคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตัง้ป้ายโฆษณาในที่
สาธารณะ และ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขการขออนุญาตใชท้างเทา้สาธารณะ พ.ศ. 2547 
    ดังนั ้น  เมื่ อ ปัญหาทาง เท้ าสาธารณะใน
กรุงเทพมหานครมีรูปแบบที่คล้ายกนัทุกพื้นที่ ตัง้แต่การ
ก่อสร้างที่ไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ การบริหารจัดการ 
รปูแบบมาตรฐาน ฯลฯ  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารจดัระเบยีบทางเท้า
สาธารณะส าหรบัผู้พิการเกิดเป็นรูปธรรมที่จะด าเนินการ
กรงุเทพมหานคร สามารถด าเนินการมาตรการทางการบรหิาร 
และมาตรการทางดา้นกฎหมายควบคู่ไปพรอ้ม ๆ  กนั โดยใน
ส่วนมาตรการทางดา้นกฎหมาย ควรมกีารปรบัปรุงกฎหมาย
ที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบ ัน หากยังไม่สามารถด าเนินการจัด
ระเบยีบทางเท้าส าหรบัผูพ้ิการไดค้รบถ้วนโดยกฎหมายทีม่ ี
อยู่ กรงุเทพมหานครสามารถออกขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร
ทีเ่ป็นการเฉพาะได ้ตามมาตรการทางดา้นกฎหมาย ดงันี้ 
   6.2.2.1 ปรบัปรงุกฎหมาย 
    เพื่อให้การจัดระเบียบทางเท้าเป็นไป
สอดคล้องกบัสภาพปัจจุบนั และสะดวกต่อการปฏบิตัิอย่าง
ครอบคลุม และไม่ซ ้าซ้อน ควรยกเลิกประกาศบางฉบบัและ
ปรบัปรุงฉบบัที่จะใชง้านไดจ้รงิใหค้รอบคลุมปัญหาอุปสรรค
ของเรื่องทางเทา้ และเอื้อต่อการจดัระเบยีบทางเทา้ส าหรบัผู้
พกิารใหค้รอบคลุมทุกพื้นทีก่รงุเทพมหานคร  
   6.2.2.2 ออกขอ้บญัญตัใิหม่กรุงเทพมหานคร
สามารถตราขอ้บญัญตั ิเรือ่ง การจดัระเบยีบทางเทา้ขึน้ใหม ่
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