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Human right on the public sidewalks in Khon Kaen Municipality
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บทคัดย่อ
การศึกษาสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนกลุ่มเป้าหมายคือ
กรรมการชุมชนและประธานคณะกรรมชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จานวน 30 คน โดยการสมัครใจและเลือกแบบ
เจาะจงซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคลใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์เชิงลึกและวิธีสังเกตข้อมูลโดยใช้การสังเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า
1. วิเคราะห์ข้อ มูล สภาพสิทธิม นุษ ยชนเกี่ ยวกับ ทางเท้ าของประชาชนที่ พ บในปัจจุ บัน ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น มีสภาพที่ทางเท้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของเทศบาลนครขอนแก่นในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ทางเท้า
ในจุดที่สาคัญกับเศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่น มักจะได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ เรียบร้อยมาก่อนเป็นอันดับแรก
ประชาชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงการรักษา ดูแล ทางเท้าร่วมกันมากขึ้น และ มาตรฐานของทางเท้าในเขตเทศบาลถูกต้อง
ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
2. แนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนบนทางเท้า เทศบาลควรเพิ่มช่องทางการประสานงานกับประธานชุมชน
มากขึ้นกว่าเดิม เทศบาลควรปรับการบริหารงานให้เอื้อกับสภาพทางเท้า ทาให้ทางเท้าถูกนาไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจานวนหลายโครงการ ซึ่งล้วนแสดงออกให้เห็นถึงการใส่ใจของหน่วยงาน
ราชการที่ต้องการให้ประชาชนได้รับสิทธิตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับ และสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
1) ทางเท้าในเขตเทศบาลควรได้รับการใส่ใจอย่างเท่าเทียมกันในทุกจุด
2) เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่ว มกับแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น โดยอยากให้รับฟังการแสดงความ
คิดเห็นจากประชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และนาไปปรับกับแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
3) สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว การปลูกฝังจิตสานึกให้คนในพื้นที่มีความหวงแหน จะทา
ให้บ้านเมืองน่าอยู่
4) ต้องการให้ทางเทศบาลดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตามสิทธิที่พึงมี
5) ควรทางานด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพคือสิ่งที่ประชาชนต้องการได้รับจากทางเทศบาล
6) เทศบาลนครขอนแก่น ควรจัดสร้างทางเท้าที่ได้มาตรฐานจะทาให้ภาพลักษณ์ของเมืองมีทัศนียภาพที่
สวยงามตามไปด้วย
คาสาคัญ : 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
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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.
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, Khon Kaen Municipality.
บทนา
ทางเท้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน
อย่างหนึ่งที่ประชนควรพึงได้รับตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐควร
จั ด ให้ มี ภ ายในประเทศตามที่ ก ฎหมายได้ บั ญ ญั ติ เอาไว้
ในปัจจุบันนี้ทางเท้ามีอยู่เป็นจานวนมากตามเขตชุมชนเมือง
ต่างๆ ของประเทศไทย ทาให้การสัญจรภายในพื้นที่ชุมชน
เมื อ งมี ค วามสะดวกมากขึ้ น ส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจ ของ
ประเทศมีความคล่องตัวในระดับเบื้องต้นตามไปด้วยเช่นกัน
ในปัจจุบันทางเท้าได้เริ่มเข้ามามีความสาคัญกับ
ชุ ม ชนเมื อ งมากขึ้ น กว่ าในระยะเริ่ ม แรกที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง
ทางเท้ าเปรี ย บเสมื อ นหั ว ใจหลั ก อี ก รู ป แบบในการสั ญ จร

ระยะสั้ น ทางเท้ าจะมี รูป แบบติ ด กั บ ถนนหลั ก ในตั วเมื อ ง
และมีทางเดินเท้ารูปแบบที่แยกกับถนนหลักในตัวเมืองอย่าง
ชัดเจน ซึ่ งทางเดิ นเท้ าท าให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงระบบต่างๆ
ในตัวเมื องให้เข้าถึงกัน ได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชน
เมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจานวนมากจะทาให้ระบบ
สาธารณูปโภคเข้าถึงกันได้ทั่วทุกมุม (ถนอมศักดิ์ แก้วเขียว,
2536) ปั จ จุ บั น เขตเทศบาลนครขอนแก่ น มี ท างเดิ น และ
ทางเท้าอยู่ตามชุมชนในเขตต่างๆอยู่เป็นจานวนมาก ได้ตาม
มาตรฐานงานก่ อสร้า งที่ ก าหนดไว้ และประชาชนเองก็ มี
ความพยายามตระหนักถึงการใช้ทางเท้ าร่วมกัน โดยการ
ก่อสร้างงานทางเดินและทางเท้าก็คือ การก่อสร้างทางเท้า
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ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพตามที่กาหนด โดยการเกลี่ยแต่งและบด
ทับพื้นฐานให้ได้ตามระดับ รูปร่าง และสร้างผิวอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามที่กาหนดไว้ในรูปแบบและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะมี
วิธีการก่อสร้างทางเท้าที่เป็นมาตรฐานงานทางเดินและทาง
เท้าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ได้กาหนดไว้มี 4 รูปแบบด้วยกัน พบลักษณะทางเท้าในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นนั้นมีลักษณะครบทั้งสี่แบบ คือ แบบ
ทางเดินและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบทางเดินและ
ทางเท้าปูกระเบื้องหินเกล็ด แบบงานทางเดินและทางเท้า
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น และแบบงานทางเดินทางเท้า
ปูแอสฟัลต์คอนกรีต โดยส่วนมากจะเป็นทางเท้าในรูปแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก และมีโครงการปรับปรุงเป็นระยะๆตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2558)
รูปแบบของทางเท้ าที่เราสามารถพบได้ในเขต
ชุมชนเมืองต่างๆของทางเทศบาล จะมีลักษณะดังต่อไปนี้
คือ ทางเดินเท้าขนานไปกับแนวถนน เป็นรูปแบบทางเดิน
เท้ า ที่ ข นานไปถนนสายหลั ก ในตั ว เมื อ ง จะอยู่ ในจุ ด ที่ มี
ความสาคัญด้านเศรษฐกิจ ลาดับที่สองทางเดินเท้ารูปแบบที่
เป็นทางลัด เป็นทางเดินเท้าที่ไม่ได้อยู่ในการสัญจรเส้นหลัก
ของเขตชุ ม ชนเมื อ ง มี ค วามส าคั ญ ในระดั บ ย่ อ ยลงมา
เชื่อมต่อจากถนนสายหลักเข้าไปในตัวชุมชนมากขึ้น ลาดับที่
สามทางเดิ น เท้ าระหว่ างตั วอาคารหรือ พื้ น ที่ บ ริเวณกว้า ง
สาหรับทางเท้า เป็นทางเท้าที่ไร้การสัญจรจากยานพาหนะ
ในตัวเมืองเข้ามารบกวน มีไว้สาหรับให้ประชนเดินทางเท้า
อย่างแท้จริง สุดท้ายคือทางเดินเท้าในรูปแบบชั่วคราว เป็น
ทางเดิ น เท้ า ที่ ถู ก มี ไ ว้ ใ ช้ ใ นช่ ว งพิ ธี ส าคั ญ ระดั บ ประเทศ
เทศกาลต่างๆที่ประชาชนจะออกมาใช้พื้นที่เป็นจานวนหนึ่ง
ไม่ มี ค วามคงทนถาวร จากลั กษณะทางเท้ าที่ มี อ ยู่ ได้ ต อบ
โจทย์ลักษณะการใช้งานของประชาชนได้ในระดับหนึ่งแต่ก็
ยังไม่สามารถช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้รับปลอดภัยมากขึ้น
ซึ่ งรู ป แบบทางเท้ า ที่ ได้ ก ล่ า วมามี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ
มนุษ ยชนเรื่องที่ ได้บัญ ญั ติไว้ในปฏิ ญ ญาสากลว่าด้วยสิท ธิ
มนุษยชน โดยกาหนดไว้ในข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซง
ตามอาเภอใจในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการ
สื่อสารหรือจะถูกหลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคน
มีสิทธิจะได้รับการคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซง
สิ ท ธิ ห รื อ การลบหลู่ ดั งกล่ า วนั้ น ซึ่ งจากการลงพื้ น ที่ วิ จั ย
พบว่า บางพื้นที่ในเขตเทศบาล ทางชุมชนมีการถูกลิดรอน
สิทธิในเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างพอสมควร นั้นเป็นเพราะการ
ขาดการตระหนักถึงคุณค่าและการเห็นความสาคัญร่วมกัน
ของสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนจะต้องได้รับความเสมอภาค
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เท่าเทียมกันจากรัฐผู้ปกครองและต้องไม่ถูกกดขี่จากอานาจ
ผู้ปกครอง การประสานงานกัน การประชุมของทางเทศบาล
ก็มีส่วนสาคัญที่จะสร้างความเข้าใจและความตระหนักอันดี
งามในเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมกันด้วย (สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2554)
ในตั ว เขตอ าเมื อ งเมื อ ง จั งหวัด ขอนแก่ น เป็ น
พื้ น ที่ ซึ่ งจั ด อยู่ ในเขตการปกครองระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ เรีย กว่ า
เทศบาล การปกครองแบบเทศบาลแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
คื อ เทศบาลต าบล เทศบาลเมื อ ง และเทศบาลนคร เขต
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีการบริหารที่อยู่ในรูป แบบ
เทศบาลนคร เกิ ด จากการรวมตั ว ของประชาชนในพื้ น ที่
ตั้ งแต่ จ านวน 50,000 คนขึ้ น ไป ในปั จ จุ บั น เทศบาลนคร
ขอนแก่ น มี พื้ น ที่ รวม 46 ตารางกิ โลเมตรแบ่ งเป็ น 4 เขต
ตามการเลื อ กตั้ ง มี จ านวนชุ ม ชนทั้ งสิ้ น 95 ชุ ม ชน แบ่ ง
ประเภทของชุม ชนออกเป็ น ชุ มชนสลั มหรื อชุ ม ชนแออั ด
หมายถึง ชุมชนที่ มี การรวมตัวของประชาชนอาศั ยกัน อยู่
อย่างแออัดทาให้ เกิดสุขภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามั ยเท่าที่ควร
การก่อสร้างบ้านเรือนมีความเรียบง่าย ความมั่นคงของชีวิต
และด้ านรายได้ ค่ อ นข้ า งอยู่ ในระดั บ ที่ เลี้ ย งชี พ ตนได้ เป็ น
รายวัน ขาดพื้นที่หลักในการอยู่อาศัย เกิดการอพยพเปลี่ยน
ถิ่นเสมอ ชุมชนเมือง เป็นชุมชนที่มีรูปแบบการรวมตัวเพื่อ
ธุรกิจการค้าขาย เป็นสังคมที่มีความหลากหลาย การพบปะ
กันของคนในชุมชนเป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคาวามรู้ ทา
ให้เศรษฐกิจภายในพื้นที่มีความก้าวหน้า ชุมชนกึ่งเมือง เป็น
ชุ ม ชนที่ มี ลั ก ษณะการอยู่ อ าศั ย แบบเครื อ ญาติ ยั งยึ ด ถื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมในการปฏิบัติสืบทอดต่อกัน
มา มีความหลากหลายของอาชีพทั้งทางเกษตร ค้าขาย และ
อาชีพอื่นๆร่วมด้วย ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร เป็นชุมชนที่มีการ
จัดสรรขึ้นมาอยู่อย่างเป็นระเบียบ สาธารณูปโภคครบถ้วน
และชุมชมหน่วยราชการ เป็นชุมชนที่รวมตัวของประชาชน
ที่รับราชการในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดขอนแก่น จากการได้
ลงไปศึกษา สอบถาม ทาให้เห็นสภาพแวดล้อมของเทศบาล
นครขอนแก่น ที่ มี ก ารจัด ท าทางเท้ าได้ค รอบคลุม แทบทุ ก
พื้นที่ แต่ยังขาดการบารุงให้ทั่วถึง สม่าเสมอ หากเพิ่มเติม
ในจุ ด นี้ จะท าให้ ป ระชาชนมี ค วามพึ งพอใจกั บ ทางเท้ า ที่
เทศบาลได้จัดทาให้ เพราะทางเท้าที่ดีและมีคุณภาพ เหมาะกับ
ขนาดชุมชน ได้รับการเอาใจใส่อย่างเท่าเทียม จะทาให้คน
ในชุมชนรู้สึกว่าตนได้รับการตอบสนองตามสิทธิขั้ นพื้นฐาน
ที่มนุษยชนควรพึงได้รับ (เทศบาลนครขอนแก่น, 2561)
จากจานวนประชาชนที่มีอยู่ทั้งหมดของเทศบาล
นครขอนแก่นประกอบกับจานวนชุมชนที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน
ทาให้วิเคราะห์ทางเท้าในเขตเทศบาลได้ว่ามีการก่อสร้างขึ้นมา
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เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของประชาชน ท าให้ ก ารสั ญ จร
เป็ น ไปด้ ว ยความสะดวกมากขึ้ น แต่ ใ นการก่ อ สร้ า งนั้ น
ยังต้องมีการบารุงรักษาและพยายามรักษามาตรฐานทางเท้า
ให้ เป็ น ไปตามที่ ก รมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ก าหนด
อย่า งสม่ าเสมอ ทางผู้ วิจั ย จึ งตั้ งใจศึ ก ษาในเรื่ อ งนี้ ว่ าสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนบนทางเท้ า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น มี เรื่ อ ง
อะไรบ้างที่ประชาชนควรได้รับรู้ การบริหารจัดการทางเท้า
มาตรฐานทางเท้า และการบารุงรักษา หรือโดนผลกระทบ
ในจุดไหนที่ทุกคนพึงมีในฐานะเป็นสิทธิที่ติดตัวมาแต่กาเนิด
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ใช้ ท างเท้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและสามารถ
เดินทางได้อย่างปลอดภัย ตระหนักถึงการใช้ทางเท้าร่วมกันใน
เขตเทศบาลอย่างมีจิตสานึกเพื่อทางเท้าที่ได้มาตรฐานสาหรับ
ทุกคน
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเกี่ ย วกั บ
ทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กลุ่ม เป้าหมายเป็ น
ผู้นาชุมชนและกรรมการชุมชน โดยการเลือกแบบเจาะจงใน
ชุมชนที่มีการพัฒนาทางเท้าในการสัญจรและใช้ประโยชน์ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น จานวน 30 คน
2. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยของสิทธิมนุษยชน
บนทางเท้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
ตามกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ คือ ด้านปัจจั ยสิทธิมนุษยชน
บนทางเท้าในเขตชุมชน ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ทางเท้า ประกอบไปด้วย การขึ้นทะเบียนถนน การบริหาร
จัดการก่ อสร้างทางเท้ า มาตรฐานวิธีการก่อ สร้างทางเท้ า
การตรวจสอบและการบารุงรักษาทางเท้ า ซึ่งเป็ นหลัก ใน
การศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลวิจัยที่ครบถ้วน

กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ปัจจัยสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตชุมชน
2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางเท้า
2.1 การขึ้นทะเบียนถนน
2.2 การบริหารจัดการก่อสร้างทางเท้า
2.3 มาตรฐานวิธีการก่อสร้างทางเท้า
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบนทางเท้า
4. การตรวจสอบและการบารุงรักษาทางเท้า

สภาพและแนวทางเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนกั บ ทางเท้ า ตามความ
คิ ด เห็ น ของกรรมการชุ ม ชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
3. วิธีการวิจัย
ใช้ห ลักในการวิจัยปฏิ บัติการดังนี้ คือ การ
ปฏิ บั ติ และ การสั ง เกต เพื่ อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วกั บ
งานวิจัยอย่างครอบคลุม
4. ระยะเวลาในการวิจัย
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยค้นคว้าระหว่าง
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562

วิธดี าเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้เครื่องมือวิจัย คือ
1. แบบสัมภาษณ์ โดยการนาแบบสัมภาษณ์
ตามกรอบวิจัยไปสัมภาษณ์ตามกลุ่มเป้าหมายคือผู้นาชุมชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจานวน 30 ชุด ผู้นาชุมชน
จาก 4 เขต ของเทศบาลนครขอนแก่น

31

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2564

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. การสังเกต ใช้วิธีการสังเกตผู้ถูกสัมภาษณ์
ว่ามีความคิดเห็นเช่นไรกับทางเท้าในเขตเทศบาลประกอบ
กับลงศึกษาพื้นที่จริงทั้ง 4 เขต ของเทศบาล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ในเชิงลึก
กับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ที่เป็น
กันเองในเขตชุมชมกับผู้นาชุมชนทั้ง 4 เขต เพื่อการได้มาซึ่ง
ข้อ มู ล ที่ ค รบถ้ วน ผู้ให้ สั ม ภาษณ์ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น
อย่างตรงไปตรงมาและตอบคาถามได้ครอบคลุมในหัวข้อ
การวิจัยตามที่ผู้ศึกษาวิจัยได้วางเอาตามประเด็นดังต่อไปนี้
(เสาวลักษณ์ คาหาญสุนทร, 2562)
1. ผู้ศึกษาวิจัยได้ทาการสารวจจานวนประชาชน
และจานวนชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. ทาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น ถึงนายกองค์การบริหารเทศบาลนคร
ขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้นาชุมชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลในพื้นที่
3. ทาการศึกษาข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง
4. ใช้ วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมู ลโดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์ที่ครอบคลุมประเด็นมาตรฐานถนน ทางเดินและ
ทางเท้ากับกลุ่มผู้นาชุมชนทั้ง 4 เขต ในเทศบาลนครขอนแก่น
จานวน 30 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม–ตุลาคม 2562 แล้วนา
ตรวจสอบและสรุปเพื่อความถูกต้องของเนื้อหาในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยศึกษาได้ทาการตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ และ
นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ศึกษาเชิงเนื้อหา
2. ข้อมูลที่ผู้ศึกษาวิจัยได้จากการสัมภาษณ์และ
สังเกตมาวิเคราะห์ เชิ งเนื้อ หาและสรุป ให้ อยู่ในกรอบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
3. น าข้ อเสนอแนะจากผู้ น าชุ มชนโดยการ
ประมวลผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสั ม ภาษณ์ ทั้ ง 30 ชุ ด มา
สังเคราะห์ ว่ าเขตเทศบาลนครขอนแก่ นมี มาตรฐานทางเท้ า
ครบถ้วนตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เพื่ อน ามาเป็ นกรอบพั ฒนาทางเท้ าในอนาคตให้ มี ความเป็ น
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
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4. สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ ในเชิงลึก
กับผู้นาชุมชนและวิธีการสังเกต เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย จะประกอบไปด้ ว ย 3
ประเด็นหลัก คือ 1) สภาพสิทธิมนุษยชนบนทางเท้า และ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางเท้า และ 2) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
โดยมีรายละเอียดของการสรุปผลการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้
1. สภาพสิทธิมนุษยชน
1.1 จากการลงพื้นที่ทาการศึกษาทาให้ผู้
ศึกษาวิจัยทราบว่าสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
โดยการส ารวจประชากรตามช่ ว งอายุ นั บ เดื อ นธัน วาคม
พ.ศ. 2561 มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 118,080 คน แบ่งเป็น
ชายจ านวน 54,799 คน หญิ ง 63,281 คน แบ่ งเขตการ
ปกครองเป็นจานวน 4 เขต โดยมีกรรมการชุมชนรวมทั้งสิ้น
95 คน ลงสารวจ 30 คนกระจายตาม 4 ชุมชน พบว่า ไม่ได้
รับการปกป้องสิทธิที่มีตามสมควร เกิดการถูกลิดรอนสิทธิ
บนทางเท้าจากการละเลยในการบริหารงานของทางเทศบาล
ในบางจุด การก่อสร้างทางเท้าทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเขต
ชุมชนที่มีความสาคัญกับเศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
ที่จะได้รับการจัดสรรพัฒนาก่อน
1.2 การปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานทาง
เท้า ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางเท้า
ของเทศบาลนครขอนแก่นตามความคิดเห็นของผู้นาชุมชน
ทั้ง 4 เขตมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานทาง
เท้าเกือบทุกจุดในเขตเทศบาล มีเพียงบางส่วนในเขตพื้นที่ที่
ได้รับการบารุงรักษาล่าช้าแต่ก็ได้รับการปฏิบัติในระยะเวลา
ใกล้ เ คี ย งต่ อ มาจากการสื่ อ สารท าความเข้ า ใจระหว่ า ง
เทศบาลกั บ ผู้ น าชุ ม ชนที่ ได้ เปิ ด ช่ อ งทางในการร้ อ งเรี ย น
ข้อมูลมากขึ้น เพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็น
การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
1.3 ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้
ทางเทศบาลบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนที่สมควรพึง
ได้ รั บ จากการสร้ า งทางเท้ า ลงไปในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
รวมไปถึงเรื่องมาตรฐานของทางเท้าให้มีความชัดเจนเพื่ อ
เป็ น แบบแผนเดี ย วกั น จะได้ ป ฏิ บั ติ งานอย่ างถู ก ต้ องตาม
กรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
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2. ข้อเนอแนะ
2.1 การขึ้น ทะเบี ยน เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นควรมีทางเดินเท้าที่ถูกต้องตามการจดทะเบียนและ
การรับรู้ ควรดาเนินการตรวจสอบข้อมูลทางเดินเท้าและ
รายงานการเปลี่ยนแปลงเป็นประจาทุกปี การรวบรวมข้อมูล
ทางเท้าจากโครงสร้างของถนนเพื่อนาไปพัฒนาต่อในอนาคต
เทศบาลออกแบบการก่ อ สร้ า งทางเท้ า ที่ ไ ด้ ว างไว้ ต าม
โครงการเป็นไปตามาตรฐานงานก่อสร้างด้านความปลอดภัย
2.2 การบริหารจัดการก่อสร้างทางเท้า
เทศบาลควรมีการชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบและ
รับฟังความคิดเห็นของการก่อสร้าง มีการสารวจสภาพแวดล้อม
ที่อยู่ในอาณาบริเวณทางเท้าและจุดใกล้เคียง เช่น อาคาร
ถนน เป็นข้อมูลประกอบการจัดทา มีการวางเป้าหมายใน
การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาตามความเป็นจริง
จากพื้ น ที่ เทศบาลออกแบบโครงสร้ า งโดยรอบทางเท้ า
มีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
2.3 มาตรฐานวิธีการก่อสร้างทางเท้ า
เทศบาลควรมีการตรวจสอบวัสดุบนทางเท้าอย่างสม่าเสมอ
เทศบาลจั ด หาวัส ดุท างเท้ า รองพื้ น ทางเท้ า มี ความกว้า ง
ความหนาตามมาตรฐานสากล มี ก ารจั ด หาวั ส ดุ ท างเท้ า
ปราศจากสารที่ทาให้เสื่อมสภาพก่อนการหมดอายุตามการ
ใช้งาน สร้างระบบการควบคุมงานผิวจราจรทางเท้ามีความ
ถูกต้องและได้มาตรฐานงานก่อสร้าง
2.4 การตรวจสอบและการทานุบารุงรักษา
ทางเท้า เทศบาลควรมีการตรวจสอบวัสดุที่ใช้เสริมในการ
ก่อสร้างถูกต้องตามแบบ เทศบาลตรวจสอบความบกพร่อง
ทางเท้าและนาเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นประจา ชุมชนได้
ร่วมตรวจสอบความบกพร่องของทางเท้ าและน าเสนอให้
ผู้บริหารทราบเป็นประจา มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ความเสียหายของทางเท้าภายในวันที่กาหนดหากสามารถ
ควบคุมการซ่อมแซมตามระยะเวลาที่วางไว้ได้ก็จะเป็นการดี
เพราะการซ่อมแซมตามกาหนดจะได้งานที่มีคุณภาพ
3. แนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
ทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ผลจากการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทางเท้าของประชาชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นต่างเห็นพ้องไปในทิศทางดังนี้
1) ทางเท้าในเขตเทศบาลควรได้รับ
การใส่ใจอย่างเท่าเทียมกันในทุกจุด
2) เปิ ด โอกาสให้ ค นในชุ ม ชนได้ มี
ส่วนร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการ

รับฟังการแสดงความคิดเห็นจากประชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
และนาไปปรับกับแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
3) สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนบนทางเท้ า เป็ น
เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ กล้ ตั ว การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ให้ ค นในพื้ น ที่ มี
ความหวงแหน จะทาให้บ้านเมืองน่าอยู่
4) ข้ อ เสนอแนะให้ เ ทศบาลดู แ ล
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ตามสิทธิที่พึงมี
5) เน้นการทางานด้วยความรวดเร็ว
มีป ระสิท ธิภาพและได้คุณ ภาพคื อสิ่งที่ ประชาชนต้ องการ
ได้รับจากทางเทศบาล
6) เทศบาลนครขอนแก่ น คื อ เมื อ ง
หลั ก แห่ งหนึ่ งในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ทางเท้ า ที่ ไ ด้
มาตรฐานจะท าให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องเมื อ งมี ทั ศ นี ย ภาพที่
สวยงามตามไปด้ ว ย ดั ง ข้ อ ความจากการสั ม ภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายดังนี้
“อยากให้ บั ญ ญั ติ เรื่ อ งการใช้ ท างเท้ าและเพิ่ ม
สิทธิ์ที่คนในชุมชนพึงๆได้รับ ควรมีอะไรบ้าง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจากสาธารณูปโภคมากขึ้น ” (พวงเพ็ชร
คาทองพะเนาว์)
“อยากให้ ทางเทศบาลบั ญญั ติ เกี่ ยวกั บสิ ท ธิข อง
ประชาชนจากการสร้างทางเท้าและมาตรฐานของทางเท้าให้
มีความชั ดเจนเพื่ อ เป็ น แบบแผนเดี ยวกัน ” (สุเทพ บัวภา,
2562)
“อยากให้ทางเทศบาลทาเร็วมากขึ้น เพื่อความ
เป็ นอยู่ ของประชาชนตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นไว้ 5 ปี และ
ตามที่ได้ตกลงกันไว้เวลามีประชาคม” (บุญมี ปานิคม, 2562)
“อยากให้ ทุ ก คนได้ ต ระหนั ก ถึ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
พื้นฐานในการใช้ทางเท้าร่วมกัน ถ้าหากเรามีความเข้าใจใน
สิทธิของตนที่พึงมี สังคมก็จะมีความสุข” (นิวัฒน์ชัย วินัยแพทย์,
2562)
อภิปรายผล
จากการศึกษาสิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น มีประเด็นสาคัญที่ต้องการอภิปราย
ผลดังหัวข้อต่อไปนี้
1) สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น
ทางเป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่ทุกคน
มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การกากับ
ดูแลและดาเนินการให้เป็นไปตามาตรฐานของทางเทศบาล
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ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
ทางเท้าและรถยนต์ มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนและป้องการ
เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ทางเท้าจึงจาเป็นต้องมีมาตรฐานการ
ก่อสร้าง เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิ ด เห็ น การออกแบบการก่ อ สร้ า งและการก าหนดแนว
ทางการใช้ประโยชน์บนทางเท้า ตลอดจนการดูแลรักษา
การก่ อสร้ างทางเท้ าของเทศบาลมี
ความสัมพั นธ์กับพื้ นที่ซึ่งเป็นจุดเศรษฐกิจที่ สาคัญ ในชุมชน
มักจะมีทางเท้าที่ได้มาตรฐานสวยงามและมีการจัดระเบียบ
ทางเท้าที่ดี สะอาด เรียบร้อย มากกว่าทางเท้าในชุมชนที่ห่างไกล
โดยภาพรวมของทางเท้ า ในเขตพื้ น ที่
ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นส่วนมากมีการจัดสร้างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการก่ อ สร้ า งทางเท้ า กระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพัฒนาทางเท้าให้เหมาะสมกับ
ผู้พิ การทางกายภาพและสายตา ให้ สามารถใช้ท างเท้ าได้
อย่ า งสะดวกและปลอดภั ย ปราศจากสิ่ งกี ด ขวางที่ เป็ น
อันตราย แสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครขอนแก่นให้ความใส่ใจ
ในด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอั น พึ ง ได้ รั บ ท าให้ เ ทศบาลนคร
ขอนแก่นปรับปรุงภาพลักษณ์ทางเท้าที่สวยงามและใส่ใจถึง
สิทธิของประชาชนอย่างแท้จริง
ประชาชนในเขตชุ ม ชนเทศบาลนคร
ขอนแก่ น สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากทางเท้ าได้ จ ริ งและมี
ความพึ งพอใจกับ ทางเท้าที่ สร้างขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยกั น
ดูแลรักษาไม่ให้ชารุดเสียหายและรักษาความสะอาดร่วมกัน
สร้างภาพลักษณ์ ที่สวยงามให้แก่ ชุมชน ทาให้ชุมชนน่าอยู่
มีความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกัน
2) การปฏิบัติตามาตรฐานทางเท้าในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางเท้าในเขตชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ทาทะเบียนถนนที่มีทางเท้า การก่อสร้าง การปรับปรุงและ
บ ารุ งรั ก ษาให้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน และเข้ า กั บ วิ ถี ชี วิ ต
ลักษณะทางสังคมของประชาชนในเขตพื้นที่
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทางเดินเท้ า
ในเขตชุ ม ชนได้ จั ด ท าอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย โดยให้
ความสาคัญต่อสิทธิมนุษยชนที่ควรพึงได้รับ โดยการปรับปรุง
ทางเท้าให้เอื้อต่อผู้พิการทางร่างกายและทางสายตา เอื้ออานวย
ประโยชน์ต่อการสัญจรและการใช้พื้นที่ออกกาลังกาย
เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือ
ร่วมใจจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสภาพทาง
เท้า การตรวจสอบ รวมถึงการเข้าร่วมการก่อสร้างทางเท้า
ให้ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มชุ ม ชน แม้ ว่า บางครั้งการ
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ออกแบบทางเท้าเป็นหน้าที่ของทางเทศบาล แต่การรับฟัง
ความคิด เห็น จากชุ มชนก็เป็ น สิ่งจ าเป็ น เพื่ อ ให้เป็ นไปตาม
หลักการใช้ประโยชน์ของชุมชน เพราะเทศบาลก่อสร้างทาง
เท้ามาเพื่อให้คนในชุมชนเป็นผู้ใช้
ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ งของการรั ก ษา
พื้ น ที่ ส่ ว นรวมร่ ว มกั น รวมไปถึ ง การได้ รั บ การดู แ ลจาก
เทศบาลอย่างสม่าเสมอ ได้ช่วยทาให้มาตรฐานงานก่อสร้าง
ทางเท้ามีความเป็นระเบียบและมีคุณภาพ ตามที่ได้วางแผน
ไว้ เพราะมาตรบานงานก่อสร้างที่ดี ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์
ของชุมชนให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การประกอบธุรกิจ รวมไป
ถึงงานในส่วนอื่นๆของชุมชน
การบริหารจัดการก่อสร้างทางเท้า โดย
ทางเทศบาลได้ เปิ ด โอกาสให้ ชุม ชนมี ส่ ว นร่ ว มและแสดง
ความคิด เห็ น อย่ างเท่ าเที ยมกัน เพราะชุ มชนย่อ มมี ค วาม
เข้าใจในสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นอย่างดี
การพัฒนาพื้นที่จึงต้องให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เทศบาล
ร่วมกับชุม ชนในการส ารวจพื้ นที่ ตามความเป็นจริงเพราะ
การก่อ สร้างทางเท้ าไม่ ควรไปเบี ยดบั งหรือรุก ล้าในที่ ของ
ประชาชน ทางเท้าจะต้องปราศจากสิ่งกีดขวางรบกวน
การก่อสร้างทางเท้าต้องไม่เกิดปัญหากับ
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย และการสัญจรของคนในชุน
มุ่งเน้นให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย
การตรวจสอบและการบารุงรักษาทาง
เท้า เทศบาลร่วมกับชุมชนดาเนินการตรวจสอบการก่อสร้าง
ทางเท้า การใช้วัสดุก่อสร้าง รูปแบบ ลักษณะการก่อสร้าง
ความทนทานต่อการใช้ประโยชน์ของทางเท้า ทุกจุดของการ
ก่ อ สร้ า งต้ อ งปราศจากความบกพร่ อ ง ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งดู แ ล
ประโยชน์ของทางเท้าด้วยความมุ่งมั่นในจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือ สิทธิมนุษยชนดีมีประสิทธิภาพ
ข้อแสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การลงพื้นที่วิจัยในครั้งนี้ ควรเสริมสร้าง
จิตสานึกอันดีให้ประชาชนทั้ง 4 เขตรู้สึกถึงคุณค่าและหวง
แหนพื้ น ที่ ที่ ต นอาศัย อยู่ ร่วมกั น ดู แลและบ ารุ งรัก ษาให้ มี
ภาพลักษณ์ที่สวยงาม มีแบบแผนในการปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
1.2 การลงพื้นที่ทั้ง 4 เขตของเทศบาลนคร
ขอนแก่ น การลงเก็ บ ข้ อ มู ล แบบใกล้ ชิ ด นั่ งรั บ ฟั งความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงใจและเคารพในความ
คิ ด เห็ น ของทุ ก คน รั บ ฟั ง ด้ ว ยใจที่ เป็ น กลาง ติ ด ตามผล
ต่อเนื่องหลังจากลงพื้นที่เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงและวิถีการ
ใช้ชีวิตของคนในพื้นที่อย่างจริงใจ
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงพื้นเพที่มาของแต่
ละชุมชนว่ามี ความเป็น อยู่อย่างไร ลัก ษณะการด ารงชีวิต
ประชาชนมีการผู กสัมพั นธ์เช่นไรภายในชุม ชนของตัวเอง
และความสัมพันธ์โดยรวมกับชุมชนใกล้เคียง
2.2 ควรศึกษาถึงพฤติกรรมในภาพรวมของ
ประชาชนทั้ง 4 เขตว่าการมีทางเท้าที่อยู่ในชุมชนของตนได้
ช่ วยส่ งเสริม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ต นพึ งมี อ ยู่ แ ล้ ว เป็ น สิ ท ธิขั้ น
พื้นฐานในชีวิต ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและสามารถนา
หลักนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
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