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บทคัดย่อ 
 การศึกษาสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ2) ศึกษากลุ่มเป้าหมายคือกรรมการชุมชนและประธานคณะ
กรรมชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 30 คน โดยการสมัครใจและเจาะจงซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง 
สัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีสังเกตข้อมูลโดยใช้การสังเคราะห์เชิงเนื้อหาตามประเด็นส าคัญของวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า 1. สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนที่พบในปัจจุบันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มี
สภาพที่ทางเท้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของเทศบาลนครขอนแก่นในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ทางเท้าในจุดที่
ส าคัญกับเศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่น มักจะได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมาก่อนเป็นอันดับแรก ประชาชน
ในเขตเทศบาลตระหนักถึงการรักษา ดูแล ทางเท้าร่วมกันมากขึ้น และ มาตรฐานของทางเท้าในเขตเทศบาลถูกต้องตาม
มาตรฐานงานก่อสร้าง 2. แนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนบนทางเท้า สรุปได้ว่า เทศบาลควรเพิ่มช่องทางการประสานงานกับ
ประธานชุมชนมากขึ้นกว่าเดิม เทศบาลควรปรับการบริหารงานให้เอื้อกับสภาพทางเท้า ท าให้ทางเท้าถูกน าไปบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจ านวนหลายโครงการ ซึ่งล้วนแสดงออกให้เห็นถึง
การใส่ใจของหน่วยงานราชการที่ต้องการให้ประชาชนได้รับสิทธิตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับ และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 1) ทางเท้าในเขตเทศบาลควรได้รับการใส่ใจ
อย่างเท่าเทียมกันในทุกจุด 2) เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น โดยอยากให้รับฟังการแสดง
ความคิดเห็นจากประชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และน าไปปรับกับแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 3) สิทธิมนุษยชนบนทางเท้า
เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว การปลูกฝังจิตส านึกให้คนในพื้นที่มีความหวงแหน จะท าให้บ้านเมืองน่าอยู่ 4) ต้องการให้ทางเทศบาล
ดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตามสิทธิที่พึงมี 5) ควรท างานด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและได้คุณภาพคือสิ่งที่ประชาชนต้องการได้รบัจากทางเทศบาล 6) เทศบาลนครขอนแก่นควรจัดสร้างทางเท้าที่ได้
มาตรฐานจะท าให้ภาพลักษณ์ของเมืองมีทัศนียภาพท่ีสวยงามตามไปด้วย  
 
ค าส าคัญ : สิทธิมนุษยชน, ทางเท้า, เทศบาลนครขอนแก่น  
 
Abstract 
 The objectives of human rights study on sidewalks in Khon Kaen Municipality were 1) to study 
the human rights condition of the sidewalk of the people in Khon Kaen Municipality and 2) to study the 
guidelines for the development of human rights regarding the sidewalk of the people in the Khon Kaen 
Municipality. The target group were 30 community committee members and the chairman of the 
community committee in Khon Kaen Municipality voluntarily and specifically which the researcher uses 
qualitative research methods by studying from documents and related research together with interviewing 
individually using semi-structural interview. In depth - interview and observation Data were analyzed by 
using content analysis based on important issues of research objectives. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 The results of the study revealed that 1. Human rights relating to the sidewalk of the people 
currently found in Khon Kaen municipality. The condition in which the sidewalk was built for the beautiful 
scenery of Khon Kaen Municipality for a period of time only. Sidewalk in an important point with the 
economy of Khon Kaen Municipality always being taken care of in a good condition first. The people in the 
municipality were aware of the maintenance of sidewalks more together and the standard of the sidewalks 
in the municipality was correct according to the construction standards. 2. The human rights development 
guidelines: the municipality should increase more channels of coordination with the community president. 
The municipality should adjust the administration to accommodate pedestrian conditions causing the 
sidewalk to be included in the local development plan (2018-2022) of Khon Kaen Municipality in many 
projects all of which demonstrated the attention of government agencies that support people to have rights 
as human rights deserved. The recommendations of the community leaders agree in the following directions: 
1) the sidewalks in the municipality should be given equal attention at all points. 2) Give the opportunity to 
the people in the community to become more involved with the local development plan and adapting to 
the plan for sustainable local development. 3) Human rights on the sidewalk were about to be nearby 
instilling awareness among local people to be jealous 4) the municipality to look after basic public facilities 
in the want for the people to be comfortable with their rights. 5) There should be working with speed, 
efficiency and quality for the people interest to participation from the municipality. 6) Khon Kaen 
Municipality should develop plan to build a standard footpath to create the image of the city have beautiful 
scenery as well.  
 
Keywords: Human rights, sidewalk, KhonKaen Municipality.  
 
บทน า 
 ทางเท้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน
อย่างหนึ่งที่ประชนควรพึงได้รับตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐควร
จัดให้มีภายในประเทศตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ ใน
ปัจจุบันนี้ทางเท้ามีอยู่เป็นจ านวนมากตามเขตชุมชนเมือง
ต่างๆของประเทศไทย ท าให้การสัญจรภายในพื้นที่ชุมชน
เมืองมีความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศมีความคล่องตัวในระดับเบื้องต้นตามไปด้วยเช่นกัน 
 ในปัจจุบันทางเท้าได้เริ่มเข้ามามีความส าคัญกับ
ชุมชนเมืองมากขึ้นกว่าในระยะเริ่มแรกที่มีการก่อสร้าง ทาง
เท้าเปรียบเสมือนหัวใจหลักอีกรูปแบบในการสัญจรระยะสั้น 
ทางเท้าจะมีรูปแบบติดกับถนนหลักในตัวเมือง และมี
ทางเดินเท้ารูปแบบที่แยกกับถนนหลักในตัวเมืองอย่าง
ชัดเจน ซึ่งทางเดินเท้าท าให้เกิดการเช่ือมโยงระบบต่างๆใน
ตัวเมืองให้เข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนเมือง
ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมากจะท าให้ระบบ
สาธารณูปโภคเข้าถึงกันได้ทั่วทุกมุม ( ถนอมศักดิ์ แก้วเขียว
,2536) ปัจจุบันเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีทางเดินและทาง
เท้าอยู่ตามชุมชนในเขตต่างๆอยู่เป็นจ านวนมาก ได้ตาม
มาตรฐานงานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ และประชาชนเองก็มี

ความพยายามตระหนักถึงการใช้ทางเท้าร่วมกัน โดยการ
ก่อสร้างงานทางเดินและทางเท้าก็คือ การก่อสร้างทางเท้า
ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด โดยการเกลี่ยแต่งและบด
ทับพื้นฐานให้ได้ตามระดับ รูปร่าง และสร้างผิวอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะมี
วิธีการก่อสร้างทางเท้าที่เป็นมาตรฐานงานทางเดินและทาง
เท้าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ได้ก าหนดไว้มี 4 รูปแบบด้วยกัน พบลักษณะทางเท้าในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นนั้นมีลักษณะครบทั้งสี่แบบ คือ แบบ
ทางเดินและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบทางเดินและ
ทางเท้าปูกระเบื้องหินเกล็ด แบบงานทางเดินและทางเท้า
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น และแบบงานทางเดินทางเท้า
ปูแอสฟัลต์คอนกรีต โดยส่วนมากจะเป็นทางเท้าในรูปแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก และมีโครงการปรับปรุงเป็นระยะๆตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล(กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย, 2558)  
 รูปแบบของทางเท้าที่เราสามารถพบได้ในเขต
ชุมชนเมืองต่างๆของทางเทศบาล จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
คือ ทางเดินเท้าขนานไปกับแนวถนน เป็นรูปแบบทางเดิน
เท้าที่ขนานไปถนนสายหลักในตัวเมือง จะอยู่ ในจุดที่มี
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ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ ล าดับที่สองทางเดินเท้ารูปแบบที่
เป็นทางลัด เป็นทางเดินเท้าที่ไม่ได้อยู่ในการสัญจรเส้นหลัก
ของเขตชุมชนเมือง มีความส าคัญในระดับย่อยลงมา 
เชื่อมต่อจากถนนสายหลักเข้าไปในตัวชุมชนมากขึ้น ล าดับที่
สามทางเดินเท้าระหว่างตัวอาคารหรือพื้นที่บริเวณกว้าง
ส าหรับทางเท้า เป็นทางเท้าที่ไร้การสัญจรจากยานพาหนะ
ในตัวเมืองเข้ามารบกวน มีไว้ส าหรับให้ประชนเดินทางเท้า
อย่างแท้จริง สุดท้ายคือทางเดินเท้าในรูปแบบช่ัวคราว เป็น
ทางเดินเท้าที่ถูกมีไว้ใช้ในช่วงพิธีส าคัญระดับประเทศ 
เทศกาลต่างๆที่ประชาชนจะออกมาใช้พื้นที่เป็นจ านวนหนึ่ง 
ไม่มีความคงทนถาวร จากลักษณะทางเท้าที่มีอยู่ได้ตอบ
โจทย์ลักษณะการใช้งานของประชาชนได้ในระดับหนึ่งแต่ก็
ยังไม่สามารถช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้รับปลอดภัยมากข้ึน 
ซึ่งรูปแบบทางเท้าที่ได้กล่าวมามีความเกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนเรื่องที่ได้บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน โดยก าหนดไว้ในข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซง
ตามอ าเภอใจในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการ
สื่อสารหรือจะถูกหลบหลู่เกียรติยศและช่ือเสียงไม่ได้ ทุกคน
มีสิทธิจะได้รับการคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซง
สิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น ซึ่งจากการลงพื้นที่วิจัย
พบว่า บางพื้นที่ในเขตเทศบาล ทางชุมชนมีการถูกลิดรอน
สิทธิในเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างพอสมควร น้ันเป็นเพราะการ
ขาดการตระหนักถึงคุณค่าและการเห็นความส าคัญร่วมกัน
ของสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนจะต้องได้รับความเสมอภาค
เท่าเทียมกันจากรัฐผู้ปกครองและต้องไม่ถูกกดขี่จากอ านาจ
ผู้ปกครอง การประสานงานกัน การประชุมของทางเทศบาล
ก็มีส่วนส าคัญที่จะสร้างความเข้าใจและความตระหนักอันดี
งามในเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมกันด้วย (ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2554)  
 ในตัวเขตอ าเมืองเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็น
พื้นที่ซึ่งจัดอยู่ในเขตการปกครองระดับท้องถิ่นที่เรียกว่า
เทศบาล การปกครองแบบเทศบาลแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เขต
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีการบริหารที่อยู่ในรูปแบบ
เทศบาลนคร เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่
ตั้งแต่จ านวน 50,000 คนขึ้นไป ในปัจจุบันเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีพื้นที่รวม 46 ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็น 4 เขต 
ตามการเลือกตั้ง มีจ านวนชุมชนทั้งสิ้น 95 ชุมชน แบ่ง
ประเภทของชุมชนออกเป็น ชุมชนสลัมหรือชุมชนแออัด 
หมายถึง ชุมชนที่มีการรวมตัวของประชาชนอาศัยกันอยู่
อย่างแออัดท าให้เกิดสุขภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัยเท่าที่ควร 
การก่อสร้างบ้านเรือนมีความเรียบง่าย ความมั่นคงของชีวิต

และด้านรายได้ค่อนข้างอยู่ในระดับที่เลี้ยงชีพตนได้เป็น
รายวัน ขาดพื้นท่ีหลักในการอยู่อาศัย เกิดการอพยพเปลี่ยน
ถิ่นเสมอ ชุมชนเมือง เป็นชุมชนที่มีรูปแบบการรวมตัวเพื่อ
ธุรกิจการค้าขาย เป็นสังคมที่มีความหลากหลาย การพบปะ
กันของคนในชุมชนเป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคาวามรู้ท า
ให้เศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ีมีความก้าวหน้า ชุมชนกึ่งเมือง เป็น
ชุมชนที่มีลักษณะการอยู่อาศัยแบบเครือญาติ ยังยึดถือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมในการปฏิบัติสืบทอดต่อกัน
มา มีความหลากหลายของอาชีพทั้งทางเกษตร ค้าขาย และ
อาชีพอื่นๆร่วมด้วย ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร เป็นชุมชนท่ีมีการ
จัดสรรขึ้นมาอยู่อย่างเป็นระเบียบ สาธารณูปโภคครบถ้วน 
และชุมชมหน่วยราชการ เป็นชุมชนที่รวมตัวของประชาชน
ที่รับราชการในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดขอนแก่น จากการได้
ลงไปศึกษา สอบถาม ท าให้เห็นสภาพแวดล้อมของเทศบาล
นครขอนแก่นที่มีการจัดท าทางเท้าได้ครอบคลุมแทบทุก
พื้นที่ แต่ยังขาดการบ ารุงให้ทั่วถึง สม่ าเสมอ หากเพิ่มเติมใน
จุดนี้  จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจกับทางเท้าที่
เทศบาลได้จัดท าให้ เพราะทางเท้าที่ดีและมีคุณภาพ เหมาะ
กับขนาดชุมชน ได้รับการเอาใจใส่อย่างเท่าเทียม จะท าให้
คนในชุมชนรู้สึกว่าตนได้รับการตอบสนองตามสิทธิขั้น
พื้นฐานที่มนุษยชนควรพึงได้รับ (เทศบาลนครขอนแก่น , 
2561) 
 จากจ านวนประชาชนท่ีมีอยู่ทั้งหมดของเทศบาล
นครขอนแก่นประกอบกับจ านวนชุมชนที่มี อยู่ทั้ งหมด
ด้วยกัน ท าให้วิเคราะห์ทางเท้าในเขตเทศบาลได้ว่ามีการ
ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ท าให้
การสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้น แต่ในการ
ก่อสร้างนั้น ยังต้องมีการบ ารุงรักษาและพยายามรักษา
มาตรฐานทางเท้าให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ทางผู้วิจัยจึงตั้งใจศึกษาใน
เรื่องนี้ว่าสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีเรื่องอะไรบ้างที่ประชาชนควรได้รับรู้ การบริหาร
จัดการทางเท้า มาตรฐานทางเท้า และการบ ารุงรักษา หรือ
โดนผลกระทบในจุดไหนที่ทุกคนพึงมีในฐานะเป็นสิทธิที่ติด
ตัวมาแต่ก าเนิด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าที่มีคุณภาพ
และสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ตระหนักถึงการใช้ทาง
เท้าร่วมกันในเขตเทศบาลอย่างมีจิตส านึกเพื่อทางเท้าที่ได้
มาตรฐานส าหรับทุกคน 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทาง
เท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
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 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน โดยการเลือกแบบเจาะจงใน
ชุมชนที่มีการพัฒนาทางเท้าในการสัญจรและใช้ประโยชน์ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 30 คน 

 2. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  กรอบแนวคิดในการวิจัยของสิทธิมนุษยชน
บนทางเท้ า ใน เขต เทศบาลนครขอนแก่น  ผู้ วิ จั ย ได้
ท าการศึกษาตามกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้  คือ ด้านปัจจัย
สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตชุมชน ด้านการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานทางเท้า ประกอบไปด้วย การขึ้นทะเบียนถนน 
การบริหารจัดการก่อสร้างทางเท้า มาตรฐานวิธีการก่อสร้าง
ทางเท้า การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาทางเท้า ซึ่งเป็น
หลักในการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลวิจัยที่ครบถ้วน 

 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 3. วิธีการวิจัย 
  ใช้หลักในการวิจัยปฏิบัติการดังนี้ คือ การ
ปฏิบัติ และ การสังเกต เพื่อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เกี่ยวกับ
งานวิจัยอย่างครอบคลุม 
 4. ระยะเวลาในการวิจัย   
  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยค้นคว้ า
ระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 – ตุลาคม 2562 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
 วิธีการด าเนินวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้เครื่องมือวิจัย คือ 
  1. แบบสัมภาษณ์ โดยการน าแบบสัมภาษณ์
ตามกรอบวิจัยไปสัมภาษณ์ตามกลุ่มเป้าหมายคือผู้น าชุมชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจ านวน 30 ชุด ผู้น าชุมชน
จาก 4 เขตของเทศบาลนครขอนแก่น  
  2. การสังเกต ใช้วิธีการสังเกตผู้ถูกสัมภาษณ์
ว่ามีความคิดเห็นเช่นไรกับทางเท้าในเขตเทศบาลประกอบ
กับลงศึกษาพ้ืนท่ีจริงทั้ง 4 เขตของเทศบาล  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก

กับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ที่เป็น
กันเองในเขตชุมชมกับผู้น าชุมชนทั้ง 4 เขต เพื่อการได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ครบถ้วน ผู้ให้สัมภาษณ์มีการแสดงความคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมาและตอบค าถามได้ครอบคลุมในหัวข้อ
การวิจัยตามที่ผู้ศึกษาวิจัยได้วางเอาตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
(เสาวลักษณ์ ค าหาญสุนทร,2562) 
  1. ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการส ารวจจ านวน
ประชาชนและจ านวนชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
  2. ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น ถึงนายกองค์การบริหารเทศบาลนคร
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
  3. ท าการศึกษาข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 
  4. ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่ครอบคลุมประเด็นมาตรฐานถนน ทางเดินและ
ทางเท้ากับกลุ่มผู้น าชุมชนทั้ง 4 เขตในเทศบาลนครอนแก่น
จ านวน 30 คน ระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 – ตุลาคม 
2562 แล้วน าตรวจสอบและสรุปเพื่อความถูกต้องของ
เนื้อหาในการวิจัย  

สภาพและแนวทางเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนกับทางเท้าตาม
ความคิด เห็นของกรรมการ
ชุมชน ใน เขต เทศบ าลนคร
ขอนแก่น 

1. ปัจจัยสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตชุมชน 
2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางเท้า 
    2.1 การขึ้นทะเบียนถนน 
    2.2 การบริหารจัดการก่อสร้างทางเท้า 
    2.3 มาตรฐานวิธีการก่อสร้างทางเท้า 
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธมินุษยชนบนทางเท้า 
4. การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาทางเท้า 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2564 

 

32 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยศึกษาได้ท าการตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ และ
น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ศึกษาเชิงเนื้อหา 
 2. ข้อมูลที่ผู้ศึกษาวิจัยได้จากการสัมภาษณ์และ
สังเกตมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปให้อยู่ในกรอบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 3. น าข้ อเสนอแนะจากผู้ น าชุ มชนโดยการ
ประมวลผลข้อมูลที่ ได้จากแบบสัมภาษณ์ทั้ง 30 ชุดมา
สังเคราะห์ว่าเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีมาตรฐานทางเท้า
ค รบ ถ้ ว น ต าม ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ งท้ อ งถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อน ามาเป็นกรอบพัฒนาทางเท้าใน
อนาคตให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
 4. สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึก
กับผู้น าชุมชนและวิธีการสังเกต เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าของประชาชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยจะประกอบไปด้วย 3 
ประเด็นหลัก คือ 1) สิทธิมนุษยชนบนทางเท้า 2) การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางเท้า และ 3) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดของการสรุปผลการศึกษาวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
  1. สภาพสิทธิมนุษยชน 
   1.1 จากการลงพื้นที่ท าการศึกษาท าให้ผู้
ศึกษาวิจัยทราบว่าสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 โดยการส ารวจประชากรตามช่วงอายุ นับเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 118,080 คน 
แบ่งเป็นชายจ านวน 54,799 คน หญิง 63,281 คน แบ่งเขต
การปกครองเป็นจ านวน 4 เขต โดยมีกรรมการชุมชนรวม
ทั้งสิ้น 95 คน ลงส ารวจ 30 คนกระจายตาม 4 ชุมชน 
พบว่า ไม่ได้รับการปกป้องสิทธิที่มีตามสมควร เกิดการถูก
ลิดรอนสิทธิบนทางเท้าจากการละเลยในการบริหารงานของ
ทางเทศบาลในบางจุด การก่อสร้างทางเท้าท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างเขตชุมชนที่มีความส าคัญกับเศรษฐกิจของเทศบาล
นครขอนแก่นที่จะได้รับการจัดสรรพัฒนาก่อน 
   1.2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทาง
เท้า ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางเท้า
ของเทศบาลนครขอนแก่นตามความคิดเห็นของผู้น าชุมชน

ทั้ง 4 เขตมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานทาง
เท้าเกือบทุกจุดในเขตเทศบาล มีเพียงบางส่วนในเขตพื้นที่ที่
ได้รับการบ ารุงรักษาล่าช้าแต่ก็ได้รับการปฏิบัติในระยะเวลา
ใกล้ เคียงต่อมาจากการสื่อสารท าความเข้าใจระหว่าง
เทศบาลกับผู้น าชุมชนที่ได้เปิดช่องทางในการร้องเรียน
ข้อมูลมากขึ้น เพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็น
การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
   1.3 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความต้องการให้
ทางเทศบาลบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนที่สมควรพึง
ได้รับจากการสร้างทางเท้าลงไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม
ไปถึงเรื่องมาตรฐานของทางเท้าให้มีความชัดเจนเพื่อเป็น
แบบแผนเดียวกัน จะได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกรอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ข้อสรุปตามประเด็นส าคัญๆรายด้าน  
   2.1 การขึ้นทะเบียน เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นควรมีทางเดินเท้าท่ีถูกต้องตามการจดทะเบียนและ
การรับรู้ ควรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทางเดินเท้าและ
รายงานการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกปี การรวบรวมข้อมูล
ทางเท้าจากโครงสร้างของถนนเพื่อน าไปพัฒนาต่อใน
อนาคต เทศบาลออกแบบการก่อสร้างทางเท้าที่ได้วางไว้
ตามโครงการเป็นไปตามาตรฐานงานก่อสร้างด้านความ
ปลอดภัย  
   2.2 การบริหารจัดการก่อสร้างทางเท้า 
เทศบาลควรมีการช้ีแจงข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบและ
รับฟั งค วามคิ ด เห็ น ของการก่ อสร้ าง  มี ก ารส ารวจ
สภาพแวดล้อมที่อยู่ในอาณาบริเวณทางเท้าและจุดใกล้เคียง 
เช่น อาคาร ถนน เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า  มีการ
วางเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความเป็นจริงจากพ้ืนท่ี เทศบาลออกแบบโครงสร้างโดยรอบ
ทางเท้า มีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 
   2.3 มาตรฐานวิธีการก่อสร้างทางเท้า 
เทศบาลควรมีการตรวจสอบวัสดุบนทางเท้าอย่างสม่ าเสมอ 
เทศบาลจัดหาวัสดุทางเท้า รองพื้นทางเท้า มีความกว้าง 
ความหนาตามมาตรฐานสากล มีการจัดหาวัสดุทางเท้า
ปราศจากสารที่ท าให้เสื่อมสภาพก่อนการหมดอายุตามการ
ใช้งาน สร้างระบบการควบคุมงานผิวจราจรทางเท้ามีความ
ถูกต้องและได้มาตรฐานงานก่อสร้าง 
   2.4 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ก า รท า นุ
บ ารุงรักษาทางเท้า เทศบาลควรมีการตรวจสอบวัสดุที่ใช้
เสริมในการก่อสร้างถูกต้องตามแบบ เทศบาลตรวจสอบ
ความบกพร่องทางเท้าและน าเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็น
ประจ า ชุมชนได้ร่วมตรวจสอบความบกพร่องของทางเท้า



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2564 

 

33 

และน าเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ า มีการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมความเสียหายของทางเท้าภายในวันที่ก าหนด
หากสามารถควบคุมการซ่อมแซมตามระยะเวลาที่วางไว้ได้ก็
จะเป็นการดี เพราะการซ่อมแซมตามก าหนดจะได้งานที่มี
คุณภาพ  
  3. แนวทางการพัฒ นาสิ ท ธิมนุ ษ ยชน
เกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
   ผลจากการศึกษาพบว่า แนวทางการ
พัฒนาสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นต่างเห็นพ้องไปในทิศทางดังนี้ 1) ทาง
เท้าในเขตเทศบาลควรได้รับการใส่ใจอย่างเท่าเทียมกันใน
ทุกจุด  2) เปิด โอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการรับฟัง
การแสดงความคิดเห็นจากประชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และ
น าไปปรับกับแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 3) สิทธิ
มนุษยชนบนทางเท้าเป็นเรื่องที่อยู่ ใกล้ตัว การปลูกฝัง
จิตส านึกให้คนในพ้ืนท่ีมีความหวงแหน จะท าให้บ้านเมืองน่า
อยู่  4) ข้อเสนอแนะให้ เทศบาลดูแลสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตามสิทธิที่พึงมี 
5) เน้นการท างานด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและได้
คุณภาพคือสิ่งที่ประชาชนต้องการได้รับจากทางเทศบาล 6) 
เทศบาลนครขอนแก่นคือ เมืองหลักแห่ งหนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทางเท้าที่ ได้มาตรฐานจะท าให้
ภาพลักษณ์ของเมืองมีทัศนียภาพที่สวยงามตามไปด้วย ดัง
ข้อความจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายดังนี้  

 “ อยากให้บัญญัติเรื่องการใช้ทาง
เท้าและเพิ่มสิทธิ์ที่คนในชุมชนพึงๆได้รับ ควรมีอะไรบ้าง 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากสาธารณูปโภคมาก
ขึ้น ” (พวงเพ็ชร ค าทองพะเนาว์) 

 “ อยากให้ ทางเทศบาลบัญญั ติ
เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนจากการสร้างทางเท้าและ
มาตรฐานของทางเท้าให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นแบบแผน
เดียวกัน ” (สุเทพ บัวภา, 2562) 

 “ อยากให้ทางเทศบาลท าเร็วมาก
ขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ 5 ปี และตามที่ได้ตกลงกันไว้เวลามีประชาคม ” (บุญมี 
ปานิคม, 2562) 

 “ อยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิ
มนุษยชนพื้นฐานในการใช้ทางเท้าร่วมกัน ถ้าหากเรามีความ
เข้าใจในสิทธิของตนที่พึงมี สังคมก็จะมีความสุข ” (นิวัฒน์ชัย 
วินัยแพทย,์ 2562) 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น มีประเด็นส าคัญที่ต้องการอภิปราย
ผลดังหัวข้อต่อไปนี ้
  1) สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น 
   ทางเป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่ทุกคน
มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การ
ก ากับดูแลและด าเนินการให้เป็นไปตามาตรฐานของทาง
เทศบาล ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของทางเท้าและรถยนต์ มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน
และป้องการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ทางเท้าจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรฐานการก่อสร้าง เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การออกแบบการก่อสร้างและการ
ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์บนทางเท้า ตลอดจนการ
ดูแลรักษา 
   การก่อสร้างทางเท้ าของเทศบาลมี
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเศรษฐกิจที่ส าคัญในชุมชน 
มักจะมีทางเท้าที่ได้มาตรฐานสวยงามและมีการจัดระเบียบ
ทางเท้าที่ดี สะอาด เรียบร้อย มากกว่าทางเท้าในชุมชนที่
ห่างไกล 
   โดยภาพรวมของทางเท้าในเขตพื้นที่
ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นส่วนมากมีการจัดสร้างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการก่อสร้างทางเท้า กระทรวงมหาดไทย 
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพัฒนาทางเท้าให้เหมาะสมกับผู้
พิการทางกายภาพและสายตา ให้สามารถใช้ทางเท้าได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย ปราศจากสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย 
แสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครขอนแก่นให้ความใส่ใจในด้าน
สิทธิมนุษยชนอันพึงได้รับ ท าให้เทศบาลนครขอนแก่น
ปรับปรุงภาพลักษณ์ทางเท้าที่สวยงามและใส่ใจถึงสิทธิของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
   ประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลนคร
ขอนแก่น สามารถใช้ประโยชน์จากทางเท้าได้จริงและมี
ความพึงพอใจกับทางเท้าที่สร้างขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกัน
ดูแลรักษาไม่ให้ช ารุดเสียหายและรักษาความสะอาดร่วมกัน 
สร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้แก่ชุมชน ท าให้ชุมชนน่าอยู่ มี
ความสามัคคีและความเข้าใจอนัดีต่อกัน 
  2) การปฏิบัติตามาตรฐานทางเท้าในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น 
   เทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบัติตา
มาตรฐานทางเท้าในเขตชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ท าทะเบียนถนนที่มีทางเท้า การก่อสร้าง การปรับปรุงและ
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บ ารุงรักษาให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และเข้ากับวิถีชีวิต 
ลักษณะทางสังคมของประชาชนในเขตพื้นท่ี 
   จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทางเดินเท้า
ในเขตชุมชนได้จัดท าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้
ความส าคัญต่อสิทธิมนุษยชนที่ควรพึ งได้รับ โดยการ
ปรับปรุงทางเท้าให้เอื้อต่อผู้พิการทางร่างกายและทาง
สายตา เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการสัญจรและการใช้พื้นที่
ออกก าลังกาย 
   เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือ
ร่วมใจจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสภาพทาง
เท้า การตรวจสอบ รวมถึงการเข้าร่วมการก่อสร้างทางเท้า
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมชุมชน แม้ว่าบางครั้งการ
ออกแบบทางเท้าเป็นหน้าที่ของทางเทศบาล แต่การรับฟัง
ความคิดเห็นจากชุมชนก็เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการใช้ประโยชน์ของชุมชน เพราะเทศบาลก่อสร้างทาง
เท้ามาเพื่อให้คนในชุมชนเป็นผู้ใช้ 
   ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของการรักษา
พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน รวมไปถึงการได้รับการดูแลจาก
เทศบาลอย่างสม่ าเสมอ ได้ช่วยท าให้มาตรฐานงานก่อสร้าง
ทางเท้ามีความเป็นระเบียบและมีคุณภาพ ตามที่ได้วางแผน
ไว้ เพราะมาตรบานงานก่อสร้างที่ดี ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์
ของชุมชนให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การประกอบธุรกิจ รวมไป
ถึงงานในส่วนอื่นๆของชุมชน 
   การบริหารจัดการก่อสร้างทางเท้า โดย
ทางเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน เพราะชุมชนย่อมมีความ
เข้าใจในสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นอย่างดี 
การพัฒนาพื้นที่จึงต้องให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เทศบาล
ร่วมกับชุมชนในการส ารวจพื้นที่ตามความเป็นจริงเพราะ
การก่อสร้างทางเท้าไม่ควรไปเบียดบังหรือรุกล้ าในที่ของ
ประชาชน ทางเท้าจะต้องปราศจากสิ่งกีดขวางรบกวน 
   การก่อสร้างทางเท้าต้องไม่เกิดปัญหากับ
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย และการสัญจรของคนในชุน 
มุ่งเน้นให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย 
    การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาทาง
เท้า เทศบาลร่วมกับชุมชนด าเนินการตรวจสอบการก่อสร้าง
ทางเท้า การใช้วัสดุก่อสร้าง รูปแบบ ลักษณะการก่อสร้าง 
ความทนทานต่อการใช้ประโยชน์ของทางเท้า ทุกจุดของการ 
ก่อสร้างต้องปราศจากความบกพร่อง ทุกฝ่ายต้องดูแล 
 
 

ประโยชน์ของทางเท้าด้วยความมุ่งมั่นในจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
คือ สิทธิมนุษยชนดีมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อแสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การลงพื้นที่วิจัยในครั้งนี้ ควรเสริมสร้าง
จิตส านึกอันดีให้ประชาชนทั้ง 4 เขตรู้สึกถึงคุณค่าและหวง
แหนพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ ร่วมกันดูแลและบ ารุงรักษาให้มี
ภาพลักษณ์ที่สวยงาม มีแบบแผนในการปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกัน 
  1.2 การลงพื้นที่ทั้ง 4 เขตของเทศบาลนคร
ขอนแก่น การลงเก็บข้อมูลแบบใกล้ชิด นั่งรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงใจและเคารพในความ
คิดเห็นของทุกคน รับฟังด้วยใจที่ เป็นกลาง ติดตามผล
ต่อเนื่องหลังจากลงพื้นที่เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงและวิถีการ
ใช้ชีวิตของคนในพ้ืนท่ีอย่างจริงใจ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงพื้นเพที่มาของแต่
ละชุมชนว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร ลักษณะการด ารงชีวิต 
ประชาชนมีการผูกสัมพันธ์เช่นไรภายในชุมชนของตัวเอง 
และความสัมพันธ์โดยรวมกับชุมชนใกล้เคียง 
  2.2 ควรศึกษาถึงพฤติกรรมในภาพรวมของ
ประชาชนท้ัง 4 เขตว่าการมีทางเท้าที่อยู่ในชุมชนของตนได้
ช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ตนพึงมีอยู่แล้ว เป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานในชีวิต ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและสามารถน า
หลักนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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