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แปลและขยายความโดย
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ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีวิตและข้อจำกัดด้านการเดินทาง
ของผู้พิการไทย

ปัญหาเรื่องของความพิการอาจเป็นหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่สังคมรับรู้ แต่ไม่ได้ให้ความ
ใส่ใจมากพอเพียง อีกทั้งนิยามสากลของคำว่าความพิการยังมีความเข้าใจต่างกันด้วย
อาทิ ในสหรัฐอเมริกาเรียกผู้พิการว่าแฮนดีแคป (Handicap) ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่
ต้องการแต้มต่อจากผู้อื่น แต่ในสหราชอาณาจักรกลับเรียกว่า ดิสเอเบิล (Disable)
หรือผู้ไร้ความสามารถ ทัศนคติที่แตกต่างกันนี้ล้วนมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ที่ผู ้พิการ
ได้รับจากบุคคลทั่วไปได้ ทั้งนี้ทัศนะและมายาคติกับความพิการอาจเกิดจากการ
ละเลยความจริงที่ว่า ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งเราเองก็อาจจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องรับ
ผลของความพิการด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะมาจากความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุต่างๆ
ผู้พิการในปัจจุบันมีจำนวนไม่ใช่น้อยที่ไม่ได้มีความพิการมาตั้งแต่กำเนิด ความพิการ
ส่งผลกระทบทั้งด้านจิตใจและการดำรงชีวิตหากเกิดกับผู้อยู่ในวัยเรียนจะส่งผลต่อ
การพัฒนาทางทักษะและสติปัญญาด้วย และการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางเพื ่อเข้าถึงการศึกษาสำหรับพวกเขาก็เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการทาง
สติปัญญา และการประกอบสัมมาอาชีวะของผู ้พิการในสังคมไทยเป็นอย่างมาก
ดังตัวอยา่งเชน่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) เปิดรบัสมัครนกัศึกษาใน “โครงการ
นกัศกึษาพกิาร” ประจำปกีารศกึษา 2551 เม่ือวนัที ่ 14-16 พฤศจกิายนทผ่ีานมา
ปรากฏว่ามีนักศึกษาพิการเข้าสมัครศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพียง 35 คน
จากจำนวนทีเ่ปดิรบัทัง้หมด 56 คน ส่วนใหญเ่ลือกเรยีนในคณะศลิปศาสตร ์จำนวน
7 คน รองลงมาคณะนิติศาสตร์ 6 คน นอกจากนี้ ยังมีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะละ 4 คน การที่มีเด็ก
พิการมาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจำนวนน้อยกว่าที่เปิดรับมีสาเหตุหนึ่ง
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มาจาก มเีดก็พกิารทีจ่บในระดบัมธัยมศกึษาจำนวนนอ้ย เนือ่งจากอปุกรณอ์ำนวย
ความสะดวกในการเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้น การก้าวเข้ามาในระดับมหาวิทยาลัย
จึงเป็นเรื ่องยากลำบาก การเปิดโครงการนักศึกษาพิการเป็นการเปิดโอกาสให้
เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการขึ้น มีรถวีลแชร์ คอมพิวเตอร์ช่วยแปล ห้องสมุดเทป เป็นต้น เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาพิการอันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ประสบ
ความสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยคาดหวังว่า ถ้าเราให้โอกาสเขา เขาก็สามารถ
ดูแลตัวเองและครอบครวัได้ จะไม่เป็นภาระของสังคม ท่ีน่ีให้เด็กพิการเรยีนรว่มกับ
นักศึกษาปกติโดยไม่มีการแยกห้องเรียน เพื ่อให้นักศึกษาพิการสามารถเรียนรู ้
การใช้ชีวิตในสังคมและยังพิสูจน์ได้อีกว่าเด็กพิการมีความเทียบเท่ากับเด็กปกติ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม
กับการใช้ชีวิตของผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ทางลาด ประตู ให้เหมาะกับการใช้
เก้าอี้รถเข็นอีกด้วย

จากการสำรวจความพกิารของสำนกังานสถติิแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550 พบวา่ประเทศไทย
มีผู้พิการประมาณ 1.9 ล้านคน อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด และกว่า
3หมื่นคนอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ และสามารถจำแนกประเภทความพิการ
ออกได้ดังนี้

1. พิการทางร่างกาย เดินได้

2. พกิารทางรา่งกาย เดนิไมไ่ด ้ ใชเ้ก้าอีเ้ข็น

3. พิการทางการได้ยิน (หูหนวก หูตึง)

4. พิการทางการมองเห็น (ตาบอด สายตาเรือนลาง)

5. พิการทางสติปัญญา (ปัญญาอ่อน)

6. พกิารทางการเรยีนรู ้ (learning Disorder, LD)

7. พิการทางจิตใจ หรือ พฤติกรรมออทิสติก

โดยสถิติที่แจ้งไว้ในเดือนกันยายน 2550 มีผู้พิการที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อเข้าสู่
กระบวนการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย ์การศกึษาและอาชพีแลว้ 721,489 คน
หรือประมาณร้อยละ 38 ของผู้พิการทั้งหมด โดยแยกเป็นพิการร่างกาย (แขนขา)
349,332 คน พิการทางการได้ยินเป็นใบ้ 98,349 คน สติปัญญา 91,992 คน
ที่เหลือเป็นผู้พิการตาบอด พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จากการสำรวจนี้เราจะ
เห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการพิการทางร่างกายประเภทแขนขา อย่างไรก็ตาม
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การให้บริการผู้พิการทุกประเภท ยังมีอุปสรรคเนื่องจากผู้พิการส่วนใหญ่กว่าร้อยละ
80 อยู่ในพื้นที่ชนบท ทำให้การเดินทางยากลำบาก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จะสูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่า เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน
ที ่ให้บริการรองรับกับผู ้พิการทางการเคลื ่อนไหว ทำให้มักไม่ค่อยเดินทางไป
โรงพยาบาล จึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพตาม พ.ร.บ.
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี พ.ศ. 2534 ได้ นอกจากนี้จากการสำรวจผู้พิการอายุ
ต้ังแต ่5-30 ปีรวม 2.3 แสนคน พบวา่รอ้ยละ 81.7 ไม่เคยเรยีน หรือกำลงัเรียนอยู,่
ร้อยละ 18.3 กำลงัเรยีนอยู ่ ,ร้อยละ 9.5 กำลงัเรยีนในระดบัประถมศกึษา รองลงมา
คือ ร้อยละ 6.0 กำลงัเรยีนระดบัมัธยมศกึษา และ มีเพยีงรอ้ยละ 0.5 เท่านัน้ท่ีศึกษา
ในระดับปริญญา และหากพิจารณาด้านการมีงานทำพบว่าร้อยละ 65 ไม่มีงานทำ
ส่วนที่เหลือคือร้อยละ 35 ทำงานประเภทต่างๆ อาทิ งานบริการร้านค้า, งานทักษะ
ทางการเกษตร, อาชีพพื้นฐาน และ งานฝีมือต่างๆ

มุมมองและค่านิยมท่ีควรจะตระหนักในการออกแบบสำหรับผู้พิการ

มุมมองและการตอบสนองต่อผู้พิการในสังคมไทยยังคงมีความครุมเคลือ, อคติ,
ที่ต้องทำความเข้าใจอีกมาก บทสรุปจากการสัมมนาเรื่อง “ความเสมอภาคคนพิการ
จาก เวทสีมัชชาสงัคมไทย” วนัที ่ 21-23 ตลุาคม 2549 ท่ีจดัขึน้ ณ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์ วทิยาเขตรงัสิต  มีประเดน็สำคญัทีจ่ะหยบิยกขึน้มา 2 ประการ ดงันี้

1.  ต้องมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift ) จากการอุ้มชูไปสู่การทำงานเพื่อเป็น
การพัฒนาคนพิการ

ปรบัเปลีย่นมมุมอง ทัศนคตขิองคนในสงัคมทีมี่ต่อผู้พกิาร : โดยสว่นใหญแ่ลว้คนทัว่ไป
เริ่มต้นจากคนในครอบครัว จะมีมุมมองทัศนคติต่อคนพิการว่าเป็นคนที่น่าสงสาร
น่าเวทนา เป็นบุคคลพิเศษที่ต้องดูแล อุ้มชูไปตลอด ไม่จำเป็นต้องออกมาใช้ชีวิต
ภายนอกให้ลำบาก “เดี ๋ยวพ่อ-แม่ ดูแลให้ จัดการให้” จึงเกิดสถานสงเคราะห์
มากมายไว้สำหรับรองรับผู้พิการ เลี ้ยงดูผู ้พิการ มีสถานศึกษาสำหรับคนพิการ
มีสถานที่ฝึกอาชีพ แต่ทุกอย่างล้วนแยกคนพิการออกไปอยู่เป็นอีกพวกหนึ่ง ซึ่ง
หมายความว่าผู้พิการจะต้องมีสถานที่เฉพาะ ไม่มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไป
สิ่งที ่สังคมทำให้คือการสงเคราะห์และเวทนา เพราะคิดว่าผู ้พิการนั้นเป็นผู ้ที ่ไร้
ความสามารถ จงึจำเปน็จะตอ้งมสีถานสงเคราะห ์ เงินสงเคราะห ์ฯลฯ เหมือนจะตอ้ง
รับภาระนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด แต่สังคมไม่เคยมองถึงพื้นฐานความเป็นมนุษย์หรือ
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สิทธิมนุษย์ชน (Rights base) เลยว่าแท้ที่จริงแล้วผู้พิการเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง
เพียงแค่ขาดความสมบูรณ์ของร่างกายไปบางส่วน สิทธิขั ้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงจะ
ได้รับคนพิการก็ต้องการเช่นกัน ผู้พิการไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษ ไม่ต้องการสถาน
ศึกษาพิเศษ ถ้าสถานศึกษานั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ไม่ต้องการ
ขอลดค่าโดยสาร ถ้าระบบขนส่งนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ไม่ต้องการ
เงินสงเคราะห์ ถ้าหากเปิดโอกาสให้ผู้พิการทำงานอย่างทั่วถึง และสิ่งสำคัญคือทุกๆ
สถานที่นั้นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้คนพิการได้
เข้าไปสู่สังคม ได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ การศึกษา อาชีพ การเข้าถึงข่าวสารสาระ
ต่างๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างที่มนุษย์ธรรมดาควรจะเป็น

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานจากการกุศล (charity based) เป็นการพัฒนา
บนพืน้ฐานของสทิธิมนุษยชน (rights based) ภายใตแ้นวคดิเชงิสังคม (social model)
โดยศาสนาและการกุศลมีมุมมองว่าคนพิการเป็นเหยื่อของความบกพร่อง ความ
ผิดพลาด บาปกรรมและเป็นผลประโยชน์ของการกุศล การทำทาน และการบริการ
อ่ืนๆ ผู้พิการมีภาพพจน์ท่ี สลดหดหู่ น่าสงสาร ทุกข์ทรมาน และต้องการการสงเคราะห์
ขณะเดียวกันผู้พิการกลับพบว่าพวกเขามีทางเลือกไม่มากนัก ไม่มีคนให้คำปรึกษา
แนะนำ และไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าความช่วยเหลือแบบใดดีที่สุด  การบริการ
ต่างๆ ถูกออกแบบและจัดหาให้คนพิการโดยปราศจากการปรึกษาหรือ การมี
ส่วนร่วมของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการอาจมีอำนาจการตัดสินใจที่เหนือกว่าผู้พิการ
บางครั้งคนดูแลก็เป็นผู้ตัดสินใจแทน

ดังนั้น เป็นเรื่องไม่ปกติที่ผู้พิการต้องอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือต่างๆ และคนทำบุญ
ทำทานเพื่อให้รางวัลกับชีวิต การบริจาคเกิดจากความมีเมตตาของผู้บริจาคซึ่งมาจาก
ความคิดว่าการบริจาคเป็นความประเสริฐ ผู้บริจาคหรือผู ้ดูแลผู ้พิการตัดสินว่า
ผู้พิการไม่มีค่า ชีวิตมีแต่ความขมขื่น มองคนพิการในแง่ลบ ความช่วยเหลืออาจจะ
มาจากความปรารถนาดี ผู้พิการเป็นผู ้ที ่ต้องรอรับ หรือการให้ทานจนเกินจริง
หากผู้พิการต้องการความช่วยเหลือในระดับที่สูงขึ้น หรือต้องการเอาชนะอุปสรรค
ในชีวิต ก็จะถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าว รุนแรง อารมณ์แปรปรวน

การช่วยเหลือที่นำไปสู่ความแปลกแยก
เนื่องจากว่าผู้พิการถูกมองว่ามีความแตกต่างจากคนปกติทั่วไป จึงมีความพยายาม
จัดใหมี้บรกิารทีพิ่เศษ (special services) หรือแตกตา่ง สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ  เช่น
ระบบการขนส่งแบบพิเศษ ตึกแบบพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ แต่หลักสูตร
กลับไม่มีความน่าสนใจ และความรู้ทางด้านวิชาการยังไม่ทัดเทียมกับโรงเรียนทั่วไป
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จึงทำให้ผู ้พิการพบความลำบากในการเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ ้นและส่งผลให้
การหางานยากยิ่งขึ ้น นอกจากนี้ยังมีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการพิเศษเฉพาะ
ผู้พิการทำให้เกิดความแปลกแยก (Alienate) มากขึ้นไปเสียอีก ในกรณีของศูนย์ฝึก
อาชีพผู้พิการซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรพิเศษในการให้บริการเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้
ส่งผลให้ประเทศที่เศรษฐกิจขาดดุลยภาพ ที่แม้กระทั่งความสามารถในการจัดหา
การบรกิารท่ีเพียงพอและมปีระสิทธิภาพให้กับประชากรทัว่ไป เช่น บริการสาธารณสขุ
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาภาคบังคับ  และการผลิตให้เหมาะสมกับประชากรทั้งหมด
ยังมีไม่พอเพียง การจัดสรรทรัพยากรให้ผู ้พิการจะยิ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าคนทั่วไป
ลงไปอีกมาก

ผู้พิการก็คือมนุษย์
แนวคดิเชงิสังคม (social model) มีมุมมองวา่ผูพ้กิารคอืมนษุย ์(human being) ดัง้นัน้
สิทธิคนพิการก็คือสิทธิมนุษยชน (human rights) นั้นเอง ซึ่งมีแนวความคิดว่าสังคม
ควรจะแสดงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีความบกพร่องและความพิการ รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบ แนวคิดเชิงสงัคมเน้นอุปสรรค
หลัก 3 ประการซึ่งผู้พิการเผชิญอยู่ คือ (1) อุปสรรคทางกายภาพ (physically
barrier) เช่น อาคาร สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
(2) อุปสรรคทางนโยบายของระบบ (systematic barrier) เช่น ระบบการบริหาร
สังคมขาดการเอื้ออาทร กฎหมาย และสถาบันการเมือง (3) อุปสรรคทางทัศนคติ
(attitude barrier) เช่น ความคิดเชิงลบที่คนไม่พิการมีต่อผู้พิการ อคติจากสังคม
(prejudice) การตัดสินแบบเหมารวม (stereotype)

ให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคม
การใช้แนวคิดเชิงสังคมภายใต้สิทธิมนุษยชน (human rights) ไม่ได้หมายความว่า
ต้องยกเลิกการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทุกชนิด หรือการบริจาคหรือ
ความช่วยเหลืออื่นๆ แต่แนวคิดนี้ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความช่วยเหลือซึ่ง
ควรจะครอบคลุมรายละเอียดวิถีการดำเนินชีวิตของผู้พิการในวงกว้าง เพราะพื้นฐาน
ความต้องการของผู้พิการน้ันเหมือนกับคนท่ัวๆ ไป เช่น ความรัก การศึกษา การจ้างงาน
ความตอ้งการเขา้ไปมส่ีวนรว่มในกจิกรรมสงัคม การเขา้ถึงบรกิารตา่งๆ อยา่งเพยีงพอ
และทันต่อความต้องการ รวมถึงการบริการทางการแพทย์และความจำเป็นในการ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ ซึง่เปน็สิทธิ ทางเลอืกตา่งๆ ในการควบคมุวถีิการดำเนนิชวิีตตนเอง
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ชีวิตและข้อจำกัดด้านการเดนิทาง
ของผู้พิการไทย

สังคมควรจะฟังเสียงจากผู้พิการ
รูปแบบเชิงสังคมเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ช่วยให้ผู ้พิการและบุคคลที่เกี ่ยวข้อง
ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเชิงบวก และคนไม่พิการมีความเข้าใจ
เรื่องความพิการมากขึ้น เหมือนกับการเรียกร้องโดยผู้พิการและกลุ่มการเคลื่อนไหว
ทางด้านสังคม เช่น การเคลื ่อนไหวเรื ่องสิทธิสตรี เรื ่องชนกลุ ่มน้อย เชื ้อชาติ
การเคลื่อนไหวด้านผู้พิการก็เรียนรู้มาจากการเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ในสังคมซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงมักเริ่มต้นจากความกดดัน ในกรณีนี้คือความกดดันของผู้พิการเอง
ผู้พิการมีความเชี่ยวชาญในเรื่องความพิการของตนเองและมีความเข้าใจดีที่สุดว่า
สังคมจัดการกับความต้องการของผู้พิการในสังคมของคนไม่พิการอย่างไร ปัจจุบัน
ระดับผู้พิการสากลได้มีการแสดงออกถึงความต้องการมากขึ้น และกระตือรือร้น
ในการเรียกร้องที่เข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งคนไม่พิการต้องร่วมกันรับผิดชอบใน
การปรบัเปลีย่นทศันคต ิทิศทาง และเปน็ผูน้ำการเปลีย่นแปลงเพือ่ใหผู้้พกิารไมถู่กคดั
แยกออกจากสังคม ผู้พิการจำนวนมากมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุน
มีความเข้าใจปัญหาสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ

2.  ต้องมีนโยบายควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment)

ระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ที่เน้นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านวัตถุ ทำให้
คุณภาพชีวิตของคนได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การปฏิรูปโครงสร้างในระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (infrastructure) ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตต้องพบกับ
การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ตกึระฟา้ การคมนาคมขนสง่ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการและรองรับปริมาณประชากร ประชาชนคนเดินถนนในเมืองใหญ่ๆ
ประสบความยากลำบากในการเดินทาง เพราะทางม้าลายและทางลาดสำหรับ
การข้ามถนนลดน้อยลง การสร้างสะพานลอยเพื่อนำพื้นที่ไปเชื่อมต่อกับทางด่วน
การจราจรหนาแน่นขึ้นและมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ระบบขนส่งมวลชน
เช่นรถไฟใตดิ้น รถไฟลอยฟา้ ระบบรถเมลส์าธารณะ และรถไฟทางไกล ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มอย่างเพียงพอและขาดการเชื่อมต่อ
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผู ้พิการ และผู ้สูงอายุที ่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุยังไม่ได้รับประโยชน์จาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ตรงกันข้ามกลับต้องสูญเสียผลประประโยชน์ที ่
ควรจะได้รับจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ ้นจนไม่สามารถที่จะ
ประเมินค่าได้ ดังนั้นควรจะเร่งสร้างสังคมสำหรับทุกคน (society for all) ที่เคารพ
ความหลากหลาย (diversity) ของบุคคล เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์
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ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ควรต้องอยู่ในสังคมและมีโอกาสเข้า (access) ถึงสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างปลอดภัย จากการรายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่า
ประเทศไทยยังไม่มีแผนรับมือกับผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้น ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ในอีก
10 ปีข้างหน้า จึงจำเป็นต้องมีการผลักดันนโยบายควบคุมสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นให้ได้มาตรฐานสากลในด้าน Universal Design หรือการออกแบบเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย เพื่อรองรับกับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ

สิ่งอำนวยความสะดวกในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น : ด้วยทรรศนะคติของคนใน
สังคม ที่มองข้ามผู้พิการ มองไม่เห็นความสามารถและความจำเป็นที่ผู้พิการจะต้อง
ออกมาสู่สังคม ต้องการมีประสบการณ์ต่างๆ และใช้ชีวิตประจำวันเช่นคนปกติ
สังคมจึงมองข้ามและไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก เพราะอาจ
คิดว่าเป็นการบดบังทัศนียภาพ สร้างแล้วไม่คุ้มถ้าผู้พิการไม่ค่อยมาใช้ ถิอเป็นการ
ส้ินเปลือง เพ่ิมภาระ ฯลฯ ด้วยความคิดเช่นน้ีจึงเป็นการปิดก้ัน ปิดโอกาสความสามารถ
ของผู้พิการให้จำต้องอยู่แต่ในบ้าน ไม่ได้รับรู้ข่าวสาร ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่
สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งๆ ที่ก็มีการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการแล้ว สิ่งที่
สังคมจัดเตรียมให้ผู้พิการดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์หรือแทบจะสูญเปล่าเลย เช่น
รัฐบาลสร้างสถานศึกษาพิเศษให้ผู้พิการ เมื่อผู้พิการมีความรู้แล้ว แต่สุดท้ายก็
ออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ เพราะระบบขนส่งสาธารณะนั้นไม่มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้พิการ การเดินทางที่สะดวกสำหรับผู้พิการไทยในปัจจุบัน
คือใช้บริการแท็กซี่ ซึ่งในความเป็นจริงเงินเดือนก็ไม่คุ ้มกับค่าเดินทางเลย
สุดท้ายผู้พิการก็ต้องอยู่กับบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยสำคัญที่สังคม
มองข้าม สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นไม่ได้ใช้สำหรับผู้พิการเท่านั้น บางชนิดอาทิ
ทางลาด หรือลฟิท์ยงัอำนวยความสะดวกใหกั้บคนชรา เด็ก หรือสตรมีีครรภไ์ด้อีกดว้ย

จากทั้ง 2 ประเด็นใหญ่ข้างต้น เราสามารถเห็นได้ถึงมุมมองที่ยังผิดเพี้ยน และ
สภาพแวดล้อมที ่ไม่เอื ้ออำนวยต่อการอยู ่ร ่วมกันในสังคมอย่างสมภาคภูมิใน
สังคมไทย หากเราจะมองหาตัวอย่างของเมืองที่อาจใช้เป็นกรณีศึกษาของชุมชนที่
มีการพัฒนาที่ดีนั้นอาจจะสามารถศึกษาได้จากเกาะไต้หวันที่แม้จะมีพื้นที่เล็กกว่า
ไทยราว ๑๕ เท่า และประชากรไม่หนาแน่นนักมีประมาณ ๒๓ ล้านคนเท่านั้น แต่
ไต้หวันให้ความสำคัญกับผู้พิการที่มีเพียงร้อยละ ๕ หรือประมาณ ๑.๔ ล้านคน
ทางเดินเท้าทุกหนทุกแห่งมีทางลาดสำหรับให้ผู ้พิการ หรือผู ้ใช้งานรถเข็นอื ่นๆ
ที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้นลงถนนและทางเดินเท้าได้อย่างสะดวก และยังมีทางเดิน
สำหรับคนตาบอดบนทางเท้าด้วย ห้องน้ำในสำนักงานของรัฐ ห้างสรรพสินค้าและ
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ร้านค้าใหญ่ๆ มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการใช้เก้าอี ้เข็น ในลิฟต์ยังมีตัวอักษรเบรลล์
อำนวยความสะดวกคนตาบอดอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่ไปไต้หวันอาจคิดว่า สิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้พิการเพิ่งมีในสมัยที่ นายเฉิน สุ่ย เปียน เป็นประธานาธิบดี
เพราะภรรยาของท่านเป็นผู้พิการนั่งรถเข็น แต่ความจริงแล้วไต้หวันมีสวัสดิการ
สำหรับคนตาบอดมานาน ๑๐ ปีแล้ว โดยเฉพาะเมื่อมีการก่อตั้งมูลนิธิสวัสดิการ
สังคมอีเดน เมื่อปี ๒๕๒๕ โดย นางหลิว เซียะ นักเขียนหญิงหัวใจแกร่ง ที่ต้องนั่ง
รถเข็นเพราะเป็นโรคไขข้ออักเสบ แต่ไม่ยอมแพ้สภาพร่างกาย พยายามต่อสู้เพื่อ
ช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น อบรมอาชีพ การจ้างงาน การดูแล
ในระยะยาว ทุกวันนี้ ผู้พิการในไต้หวันเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้
อย่างสบาย ขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ ขึ้นรถโดยสารสาธารณะก็ได้ เพียงแค่แสดงบัตรผู้พิการ
ก็จะได้รับการดูแลอย่างดี และยังมีรถโดยสารสาธารณะสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ
โดยมีรางเลื่อนยกรถเข็นขึ้นรถและจะออกวิ่งตามเวลา ปัจจุบัน ผู้พิการในไต้หวัน
พึงพอใจในสวัสดิการสำหรับผู้พิการมากถึงร้อยละ ๖๐-๗๐

การออกแบบผลิตภัณฑ์กับ การดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการ

ก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจถึงการดำรงชีวิตอิสระเสียก่อนเนื่องจากปัจจุบันเรา
มีการผลักดันให้ทุกๆ คนสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระ การดำรงชีวิตอิสระ คือการที่
คนสามารถคิด และตัดสินใจสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวเองได้, สามารถเลือกวิถีการ
ดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเอง และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมสมศักดิ์ศรี
ความเปน็มนษุย ์หากตอ้งมีข้อจำกดักค็วรใหเ้ปน็ข้อจำกดัเดยีวกบัคนทัว่ๆ ไปในสงัคม
การดำรงชีวิตอิสระไม่ได้หมายความว่าผู ้พิการต้องแยกตัวออกมาอยู่เพียงลำพัง
และไม่ได้หมายความว่าผู้พิการต้องสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองทุกอย่าง เพราะ
ในสังคมย่อมต้องมีการช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน ผู้พิการก็เช่นเดียวกันที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการที่จะมีชีวิตที่อิสระ มนุษย์ย่อม
ต้องการคิดและตัดสินใจสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเอง แต่มนุษย์เมื่อมีความ
พิการเกิดขึ้นกับตัวเองส่วนใหญ่คนพิการจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า หรือคิดว่าตัวเอง
ไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากผู้พิการได้รับความกดดันต่างๆ มากมายจากคนใน
ครอบครัวหรือคนรอบข้าง จนทำให้ผู้พิการขาดความมั่นใจในตัวเอง กระบวนการ
ส่งเสริมการดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการจึงเริ่มตั้งแต่การดึงความเชื่อมั่นของผู้พิการ
กลับคืนมา โดยใช้กระบวนการการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนและการมีต้นแบบ (Role
Model) เมื่อผู้พิการสามารถดึงความเชื่อมั่นของตัวเองกลับคืนมาแล้วเขาก็สามารถ
ที่จะคิด และตัดสินใจสิ่งที ่มีผลกระทบต่อตัวเองได้และจะสร้างการเปลี่ยนแปลง
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ให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ระดับหนึ่ง  แต่ถ้าพูดถึงการดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการแล้ว
ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย  เพราะฉะนั้นศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ
ของคนพิการในประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ ต้องทำงานทั้งทางด้านการให้บริการ
และการพิทักษ์สิทธิ์ควบคู่กันไป เพื่อทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้พิการ
และผู้คนในสงัคม  เพ่ือเกิดความเสมอภาคและการเขา้ถึงบริการของคนทกุคนใน สังคม
รวมถึงตัวผู ้พิการเองเมื ่อสามารถเกิดการเปลี ่ยนแปลงกับตัวเองแล้วต้องเป็น
ผู้ท่ีเปลีย่นทศันคตขิองคนในครอบครวั,คนรอบขา้งรวมถงึคนในสงัคมทัว่ๆ ไป โดยตอ้ง
คำนึงถึงสิทธิของตัวเองที่ควรจะได้รับนั่นคือ สิทธิของผู้พิการรวมถึงสิทธิมนุษยชน
ซึ่งจะทำให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและสมศักดิ์ศรี
ความเปน็มนษุย ์การดำรงชวิีตอสิระลว้นเปน็ท่ีต้องการของมนษุยทุ์กคน เพราะฉะนัน้
หากสังคมเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง และผู้พิการไม่ว่าพิการมากหรือน้อย
สามารถที่จะพัฒนาได้ คุณภาพชีวิตของผู้พิการก็จะดีขึ้น และก็คงจะไม่ใช่เรื่องยาก
ที่ผู้พิการจะสามารถดำรงชีวิตอิสระได้

บทบาทของนักออกแบบเพ่ือผู้พิการ

จากบทสรุปของเวทีสมัชชาสังคมไทย ว่าด้วยเรื่องของผู้พิการนั้น เราในฐานะของ
นักออกแบบจึงควรที่จะมองให้เห็นถึงประเด็นความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ และไม่ควรมีทัศนะว่าโลกของผู้พิการแปลกหรือแตกต่างจากโลกของคน
ทั่วไป งานออกแบบควรที่จะมีรูปลักษณ์ที่ไม่ต่ำต้อย หรือดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไร้
ชวีติชวีาตา่งจากผลติภณัฑำหรบัคนทัว่ไป และตอ้งตระหนกัวา่การออกแบบสำหรบั
ผู ้พิการนั ้นยังมีความซับซ้อนในด้านกายภาพที่แตกต่างจากการออกแบบให้กับ
คนทัว่ไปคอ่นขา้งมาก ไม่ว่าจะเปน็เรือ่งของความแตกตา่งของพยาธสิภาพทางรา่งกาย
หรือความแตกต่างทางกายภาพของอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้พิการใช้งานอยู่แล้ว
และผู้พิการแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความแข็งแรงของร่างกาย และ
สภาพการเจบ็ป่วยทำให้การออกแบบจำเปน็ท่ีต้องมีการปรับให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละคน
อย่างเหมาะสม อีกทั้งต้องออกแบบให ้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มิได้สร้างขึ้น
เพื่ออำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากลของผู้พิการ ซึ่ง ปัญหาส่วนใหญ่มัก
จะเกิดขึ้นกับผู้พิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยรถเข็นซึ่งเป็น
อุปกรณที่ต้องการเนื้อที่ และไม่ค่อยที่จะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั่วไป
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งานออกแบบเพ่ือการเดินทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นในรูปแบบต่างๆ

ในปัจจุบันมียานพาหนะสำหรับการเดินทางนอกเหนือจากการเดินทางระยะส้ันในชุมชน
ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ต้องพึ่งพาเก้าอี้รถเข็นใน
รูปแบบต่างๆ ได้ตั้งแต่แบบที่ทำขึ้นมาใช้เองจากวัสดุที่หาได้ทั่วไป ไปจนถึงระบบ
ขนส่งมวลชนที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางของผู้พิการ แตกต่างกันไปตามสภาวะ
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆ รวมถึงทัศนคติของผู้บริหารชุมชนนั้นๆ ว่าเขาตระหนัก
ถึงบทบาททางสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และความพยายามที่จะสร้างสังคม
สำหรับทุกคน (Social for All) มากน้อยเพียงใด หากสังคมใดมีความพร้อมในด้าน
บริการของชุมชน เช่นในกรณีของประเทศไต้หวันดังกล่าวมาแล้ว การแสวงหายาน
พาหนะดัดแปลงหรือยานพาหนะอื่นๆ ก็อาจจะมีน้อย แต่ในประเทศที่เครือข่าย
คมนาคมสำหรบัผู้พิการยงัไม่มีความพรอ้ม ก็จะมคีวามตอ้งการยานพาหนะสว่นบคุคล
มากเป็นเงาตามตัว

ตัวอย่างผลงานที่จะนำเสนอนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ที่จะนำมา
พัฒนาใช้ในสังคมไทยที่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีความพร้อมที่จะจัดบริการด้านการคมนาคม
ของรัฐหรือของชุมชนสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แม้ว่าเราจะมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พศ. 2550 ที่ส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถ
อยูร่ว่มในสงัคมไดอ้ยา่งปลอดภยัและมศีกัดิศ์ร ี จำตอ้งยอมรบัวา่คงใชเ้วลาอกีมากกวา่
ที่การพัฒนาจะทั่วถึงและมีคุณภาพ ในขั้นต้นยังมีบริการอยู่แต่เพียงย่านใจกลางเมือง
ที่มีความเจริญสูง แต่ในย่านอื่นๆ การเดินทางด้วยเก้าอี้รถเข็น หรือด้วยวิธีการอื่นๆ
ยังเป็นไปได้ลำบาก ดังนั้นการพึ่งพาตนเองและอิสรภาพในการดำเนินชีวิตจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ผู้พิการไทยต้องการ

แนวทางการพัฒนายานพาหนะสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยเก้าอี้
รถเข็นนั้นมีอยู ่ด้วยกันหลักๆ สองแนวด้วยกันคือ การเคลื่อนย้ายในแบบที่แยก
ผู้พิการออกจากเก้าอี้รถเข็นของเขา (Unoccupied Lift) กับแบบที่เคลื่อนย้ายผู้พิการ
ไปพร้อมกับเก้าอี้รถเข็นของเขา (Occupied Lift) ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน
กล่าวคือในแบบแรกหรือแบบที่แยกผู ้พิการออกจากรถเข็นนั้นจะมีการดัดแปลง
ยานพาหนะหรือระดับความซับซ้อนต่ำกว่า เนื่องจากผู้พิการจะใช้งานยานพาหนะ
ในรูปแบบและลักษณะเดียวกับคนทั่วไป การออกแบบในลักษณะแยกออกนั้นเหมาะ
กับผู้ที่มีความพิการในระดับต่ำหรือมีความแข็งแรงทางร่างกายสูง อาทิ ท่อนขาตั้งแต่
เข่าลงไปขาดทั้งสองข้างจากอุบัติเหตุ แต่ร่างกายท่อนบนตั้งแต่ส่วนท้องขึ้นไปแข็งแรง
ก็สามารถใช้ระบบนี้ได้ เพราะกล้ามเนื้อในการทรงตัวมีสมรรถภาพดีก็จะสามารถ
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แยกออกจากเก้าอี้รถเข็นได้ แต่หากผู้พิการเป็นผู้ที่มีสภาพความพิการรุนแรงเช่น
อัมพาตครึ่งท่อนล่างซึ่งส่งผลต่อการทรงตัวโดยรวมทำให้ไม่สามารถแยกตัวเขาจาก
เก้าอี้รถเข็นได้เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ อีกทั้งโดยทั่วไปตัวของผู้พิการ
ยงัมีอุปกรณอ่ื์นๆ พว่งตดิกับเกา้อีร้ถเขน็ของเขาดว้ย อาท ิถุงใสปั่สสาวะ หรอืสัมภาระ
เล็กน้อยๆ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการแยกตัวของเขาออกจากเก้าอี้รถเข็นอีกด้วย
ทำให้ต้องเลือกใช้ระบบที่สองคือ การเคลื่อนย้ายผู้พิการไปพร้อมๆ กับเก้าอี้รถเข็น
ของเขา

จะเห็นได้ว่าการออกแบบ และเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับผู้พิการมีลักษณะใกล้เคียงกับ
การออกแบบเฉพาะกรณ ี (Tailor-Made) ข้ึนอยูกั่บวา่ผูท่ี้เราออกแบบใหมี้ความพกิาร
มากหรือน้อย หรือมีความต้องการความช่วยเหลือในระดับใด แต่ทั้งนี้การออกแบบ
ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสอดคล้องกับการใช้งาน ซึ่งหมายความได้ว่า
ต้องปรับอุปกรณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้ มากกว่าที่จะปรับผู้ใช้ให้เข้ากับอุปกรณ์ แต่เก้าอี้
รถเข็นมีรูปแบบ และมาตรฐานแตกต่างหลากหลาย ดังนั้นการออกแบบให้เข้ากับ
อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วจึงมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ในบางกรณีจึงอาจจำเป็นต้องออกแบบ
เก้าอี้รถเข็นให้สัมพันธ์กับยานพาหนะซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันมากมายอีกด้วย

กรณีศึกษาตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือการเดินทางสำหรับผู้พิการ

รูปที่ 1:  เก้าอี้รถเข็นแบบกำลังมนุษย์ มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับผู้มีกล้ามเนื้อแข็งแรง มีราคาหลากหลายตั้งแต่ถูก 2000 บาทขึ้นไป
รูปที่ 2:   เก้าอี้รถเข็นเคลื่อนที่ด้วยกำลังไฟฟ้า น้ำหนักมาก มีราคาสูง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านกำลังกล้ามเนื้อ และผู้สูงอายุ
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รูปที่ 3:  รถเข็นไฟฟ้าแบบใหม่ที่มีมอเตอร์อยู่ที่ดุมล้อ ช่วยให้ง่ายต่อการขนย้าย

ภาพที่ 4 และ 5:  การออกแบบประเภทการเคลื่อนย้ายผู้พิการชนิดแยกกับรถเข็น การออกแบบในลักษณะนี้เหมาะสำหรับผู้พิการที่มีความแข็งแรง
และคล่องแคล่ว เพราะต้องใช้แรงของตนเองในการย้ายตำแหน่งจากรถเข็น ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากการล้มคว่ำได้ และการออกแบบจำเป็นต้อง
มีการดัดแปลงให้เข้ากับยานพาหนะแต่ละรุ่นไป
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ภาพที่ 6 และ7:  การออกแบบประเภทการเคลื่อนย้ายผู้พิการโดยไม่ต้องแยกกับเก้าอี้รถเข็น เหมาะมากสำหรับผู้พิการที่ร่างกายไม่แข็งแรง
และยังเหมาะกับผู้พิการทางร่างกายทุกระดับเนื่องจากให้ความปลอดภัยสูง ปราศจากการตก หรือล้มคว่ำซึ่งเกิดได้ง่ายกับแบบที่ต้องแยกจาก
เก้าอี้รถเข็น แต่การดัดแปลงมีความซับซ้อนและราคาสูง และในภาพที่ 3 จะเห็นได้ชัดเจนว่า เก้าอี้รถเข็นเองก็ได้รับการออกแบบให้เข้ากับ
รถยนต์อย่างเป็นระบบเดียวกัน

ภาพที่ 8:  รถยี่ห้อ Nippi จากสหราชอาณาจักร มีจุดเด่นเรื่องการ
ขึ้นรถจากด้านหลังที่สะดวก แต่อาจมีอันตรายจากการถอยหลังออก
เพราะใช้ระบบทางลาด

ภาพที่ 9:  รถไฟฟ้า Kengaru จากประเทศฮังการี ที่มีแนวคิด
คล้ายกับ Nippi แต่มีการใช้ระบบพื้นปรับระดับให้ได้ระดับเท่ากับ
พื้นภายนอกทำให้ปลอดภัยจากการถอยหลังออก
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ภาพที่ 10:  ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของนายชวกร จิระพิริยะเลิศ จากภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำเสนอแนวความคิดการเคลื่อนย้ายผู้พิการแบบไม่แยกออกจากเก้าอี้รถเข็นที่ขึ้นลงทางเดียวกันโดยไม่ต้องเสี่ยง
กับการถอยหลังออกด้วยการใช้ระบบพื้นจานหมุน (Turntable Floor) ที่เอื้อต่อการนำเอายานพาหนะไปใช้ในงานพาณิชย์ส่วนตัวของผู้พิการได้
เนื่องจากสามารถหมุนตัวไปด้านหลังรถได้อย่างสะดวกสบาย

บทสรุป งานออกแบบเพ่ือผู้พิการ ความเสมอภาคบนความแตกตา่ง

จากหลายๆ ประเด็นข้างต้นเราสามารถเห็นได้ถึงความพยายามในการสร้างความ
เสมอภาคให้เกิดขึ้นกับสังคมที่เราอยู่ร่วมกันระหว่างคนทั่วไป กับผู้พิการ ด้วยแนว
ความคิดของอิสรภาพทางการดำรงชีวิต อิสรภาพในการเดินทางจะเป็นผลสืบเนื่อง
ให้ผู ้พิการสามารถมีความเสมอภาพทางสุขอนามัย, การศึกษา และการแสวงหา
โอกาส แต่ผู้ออกแบบจำเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างทางพยาธิสภาพของผู้พิการ
ก่อนท่ีจะทำการออกแบบ เน่ืองจากถึงแม้ว่าจะเป็นผู้พิการทางการเคล่ือนไหวเหมือนกัน
แต่ระดับของความพิการอาจจะแตกต่างกันมากจนไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้
จากการตื่นตัวอย่างมากในเรื ่องของอิสรภาพและความเท่าเทียมของผู้พิการไทย
ทางภาครัฐและเอกชนควรจะตื่นตัวและพัฒนาอุปกรณ์และบริการต่างๆ เพื่อที่ให้
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ประชากรกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแสดง
ศักยภาพของตัวเขา และคุณค่าของเขาต่อชุมชนของเขาด้วย พร้อมกับลดทัศนคติ
ทางลบเกี ่ยวกับการเป็นภาระของสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมี
คุณค่าและภาคภูมิ
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