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วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล 
โดย รศ. ไตรรัตน จารุทัศน 
หัวหนาหนวยวิจัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุและผูพิการ   
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
“หลักของ Universal Design คือทําอยางไรใหคนทุกกลุมใชงานได การออกแบบอาคาร

ตาง ๆ ในอดีตมันไมรองรับการใชงานของคนทุกกลุมได อยางคนพิการ ผูสูงอาย ุ คนสองกลุมน้ีเขาก็อยาก
ไปกินขาวนอกบาน ไปเที่ยว หรือไปตามสถานที่ตาง ๆ ที่เขาสนใจเหมือนกัน แตทุกวันน้ีสังคมบอกใหเขาอยู
บาน เพราะถาออกไปขางนอกก็เดินทางลําบาก” รศ.ไตรรัตน จารุทัศน หัวหนาทีมวิจัยของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บุคคลซ่ึงเปนหัวหนาทีมวิจัยภายใตแนวคิด Universal Design กลาว  
   “คอนเซ็ปตการใชชีวิตสําหรับผูสูงอายแุละคนพิการที่ควรจะเปน คือ ใหเขาดํารงตนอยางมีอิสระ และมี
ศักด์ิศรี ไมใชวาเขามีปญหาแลวใหอยูแตที่บานหามไปไหน เขาก็ตองการไปเที่ยวบาง ใชชีวิตนอกบานบางเหมือน
เรา ๆ น่ีแหละ”  
   ทั้งน้ี หากมองในมุมของกฎหมายน้ัน การประกาศกฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผูพิการทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 แมจะชวยไดสวนหน่ึง แตก็อาจยังไมครอบคลุมส่ิงอํานวยความ
สะดวกทั้งหมดที่กลุมคนพิการและคนชราควรจะไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ส่ิงอํานวยความสะดวกที่อยูภายนอก
อาคาร เชน ฟุตบาท ทางเทา ทางขาม หรือแมแตระบบขนสงมวลชน  
   “กฎหมายไมไดพูดถึงส่ิงอํานวยความสะดวกภายนอกอาคารเลย อยางรถเมล ขสมก. ที่ชวงหน่ึงเคย
ประชาสัมพันธวามีรถสําหรับคนน่ังรถเข็น ซ่ึงก็มีจริง ๆ มีอยู 2 คัน และตอนน้ีจอดเสียทั้งสองคัน ใน
สวนน้ีมีหลายฝายที่เขามองเห็นถึงชองโหว เชน ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ แลวก็พยายามผลักดัน
เรื่อยมา โดยมีทั้งการรีวิวกฎหมายในตางประเทศ และพิจารณาในขอกฎหมายที่สามารถนํามาปรับใชกับประเทศ
ไทยได ซ่ึงจะนําขอมูลเหลาน้ีเสนอตอรัฐบาลตอไป”  
   ดานตัวอยางสถานที่ที่ไดรับการออกแบบไดเขากับคอนเซ็ปต “Universal Design” ซ่ึง รศ.ไตรรัตน
ยกข้ึนมากลาวถึง คือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มูลนิธิแมฟาหลวง วัดรองขุน เมืองพัทยา และสวนสันติ
ชัยปราการ สวนสาธารณะริมแมนํ้าเจาพระยาบนถนนพระอาทิตย  
   "การออกแบบโครงสรางของแตละสถานที่ข้ึนอยูกับนโยบาย และฟงกชันการใชงานเปนหลัก ซ่ึงงาน
ออกแบบเหลาน้ีจะมีกระจายเปนจุด ๆ ประปราย ไมไดครอบคลุมทั่วประเทศ ซ่ึงหากมองไปที่โครงสรางของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงน้ันจะเห็นวาดี และสมบูรณมาก และออกแบบไดเช่ือมโยงกันทั้งหมด เพราะทางคณะ
ผูบริหารเห็นความสําคัญ ขณะที่วัดรองขุน ของอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ก็เชนเดียวกัน สวนเมือง
พัทยาน้ันเขาทําเยอะพอสมควร ทั้ง โรงแรม รานอาหาร โรงละคร ชายหาด พูดไดวาถาวันหยุดนักขัตฤกษ



พาคุณพอคุณแมไปเที่ยวเชียงรายกับพัทยา โอกาสไดเขาชม หรือไดรับบรรยากาศของการทองเที่ยวมีสูง เพราะ
ส่ิงอํานวยความสะดวกคอนขางครบ”  
   สวนภาพรวมของงานสถาปตยกรรม For All ในระดับประเทศแลว จากการสํารวจขอมูล
พบวา เปนที่นาเสียดายที่สวนมากแลวอยูในลักษณะตางคนตางทํา ไมมีการเช่ือมโยงเขาดวยกัน เน่ืองจากขาด
การผลักดันจากเจาภาพตัวจริงอยางรัฐบาล สวนมากเราทํากันแบบกระจัดกระจาย แตถาผูสูงอายุหรอืผูพิการจะ
เดินทางไป มันไปไมได เพราะฟุตบาท- การคมนาคมยังไมพรอม”  
   ดวยแนวคิดดี ๆ ของสถาปตยกรรมแบบ Universal Design จึงทําใหในอนาคตอัน
ใกล โครงการดังกลาวมีแผนจะขยายแนวคิดเหลาน้ีออกสูภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศไทยดวย โดยจะจัดทําเปน
โครงการนํารอง “แผนที่ทองเที่ยวสําหรับผูพิการและ
ผูสูงอาย”ุ ใน 5 เสนทาง ไดแก ภาคเหนือ (นครสวรรค พิษณุโลก เชียงใหม เชียงราย) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี นครพนม) ภาค
ตะวันออก (ชลบุรี ระยอง) ภาคตะวันตก (นครปฐม เพชรบุร ี กาญจนบุรี) และ
ภาคใต (สงขลา นครศรีธรรมราช) ภายใตความรวมมือของหลายหนวยงานที่หันมาใหความสนใจตอกลุมผู
พิการ และคนชรามากข้ึน  
   รศ.ไตรรัตนเลาวา “ปหนาเราจะเริ่มไปสํารวจเสนทางกัน ซ่ึงจะไปดูหมด
เลย รานอาหาร ปมนํ้ามัน โรงแรม สถานที่ทองเที่ยว สถานที่ราชการ สถานีตํารวจ ถาสถานที่ไหน
ดี เราจะเอาปายไปติดใหแบบเชลลชวนชิม แลวก็จะมีการพล็อตจุดวาสถานที่แตละแหงมีส่ิงอํานวยสะดวกมากนอย
เพียงใด ซ่ึงเม่ือไดขอมูลเหลาน้ีแลว นอกจากเราจะไดเสนทางสําหรับการทองเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุและ
คนพิการแลว เรายังมีขอมูลของสถานที่ที่ควรไดการปรับปรุงมาดวย ซ่ึงสามารถนําไปกระตุนใหหนวยงานที่
รับผิดชอบนําไปพัฒนาตอไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูทั่วไปเก่ียวกับความพิการ 
โดย นายวันเสาร ไชยกุล วิทยากรจากองคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
 
นิยามความพิการ 
ความหมายของความพิการ 
• ความเจ็บปวย (Sickness) 
• ความบกพรอง (Impairment) 
• ความพิการ (Disability) 
• ความเสียเปรียบ (Handicap) 
• คนพิการ (Persons with Disabilities) VS คนปวย (Patients/Sick ) 
เปนการบรรยายโดยการนําแนวคิดตางๆเขามาประกอบ ไดแก 

• แนวคิดความเปนปกติ (Normalism/Ableism) 
• แนวคิดเวทนานิยม(Charitable-based Model) 
• แนวคิดเชิงการแพทย(Medical Model of Disability 
• แนวคิดทางสังคม (Social Model of Disability) 

บทสรุป 
ความบกพรอง + อุปสรรค = ความพิการ 
คนที่มีความบกพรอง + สังคมที่เต็มไปดวยอุปสรรค 
สิทธิและความเสมอภาค 
กรอบแนวคิด 

• ทําอยางไรใหคนพิการมีสวนรวมและมีความเสมอภาคเทาเทียมกับคน 
ปกติในสังคม 
• ซ่ึงมีสองอยางที่ตองสัมพันธกัน และตองทําคูกันไป คือคนพิการมีความเขมแข็งมันก็มีองคกร – พิทักษสิทธ 
การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการมันก็จะตองมีการฟนฟูสมรรถภาพ เม่ือฟนฟูเสร็จคนพิการมีความเขมแข็ง
แลวพวกเขาก็ตองการมีสวนรวมและใชชีวิตในสังคมและเราจะทําอยางไรที่จะใหคนพิการอยูในชุมชนและใน
สังคมโดยปราศจาก 
อุปสรรค 
• เราจะตองขจัดอุปสรรคน้ัน และอุปสรรคมันอะไรบางมันก็มีทั้งหมด 4 หัวขอ  ไดแก 

อุปสรรคดานกายภาพแวดลอม 
•  สภาพแวดลอมรอบตัวเรามันก็มีถนนหนทางฟตุบาทไมมีทางลาดการเดินทางการข้ึนรถ และตึกอาคาร 



ตาง ๆอุปสรรคเหลาน้ี จะมีปญหากับผูพิการทางสายตาและน่ังรถเข็นพวกเขาไมสามารถเดินทางหรือออกไปไหนได 
 

อุปสรรคดานขอมูลการสื่อสาร 
• ขาวสารและขอมูลตาง  ๆ อุปสรรคน้ีจะมีปญหา กับคนพิการตาบอดและทางการไดยินและส่ือสารพวกเขาจะไม

สามารถไดรับขาวขอมูลไดเลย 
อุปสรรคดานกฎระเบียบ 

• คือกฎระเบียบตางๆ เชนไมสามารถรับคนพิการเขาทํางานไดไมสามารถเขาเรียนในมหาวิทยาลัย เปน
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอคนพิการ 

อุปสรรคดานความคิดเจตคต ิ
• คนในสังคมมักจะเช่ือ คิดและมองคนพิการวาไมสามารถทําอะไรได และมองอยางสงสารเวทนาคิดวา 

จะตองทําใหเปนภาระ 
การปรับปรุงกระบวนทรรศน 

• เราจะปรับปรุงทศันคติของคนในสังคมเปล่ียนความคิดของคนในสังคมอยางไรอยาใหเขาคิดแตเวทนาสงสาร
เมตาทําบุญสงเคราะหและชวยเหลือเราจึงตองคํานึงความเปนมนุษยสิทธิและความเสมอภาคแลวก็ศักด์ิศรี
ของเราวาเราก็มีศักด์ิศรีมีความเปนมนุษยและมีสิทธิเทาเทียมกับพวกเขาเราจึงตองทําการปรับปรุงกระบวน
ทรรศนและความคิดของพวกเขาใหมวาเราก็ทําไดอยางพวกเขาและอาจจะดีกวาเสียอีก 

• โดยในการทํากิจกรรมขางตน เปนการแบงกลุมเพื่อใหแสดงความคิดเห็นวา ไดยินคําวาคนพิการแลวรูสึก
อยางไร  และ ไดยินคําวานางสาวไทยแลวรูสึกอยางไร คําตอบของผูรวมสัมมนา  สวนมากเปนดังน้ี 

คนพิการ 
คนใบ คนหูหนวก ไมครบ 32 ไมมีความสามารถ บกพรอง ชวยเหลือตัวเองไมได เปนตน 
นางสาวไทย 
คนสวย คนเกง รักเด็ก บุคลิกดี 
ซ่ึงจะเห็นไดวามีความแตกตางอยางชัดเจนในคําตอบเหลาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุปกรณเครื่องชวยความพิการประเภทตาง  ๆ
โดย นางสาวสุรีพร ยุพา และนางสาวนฤชล จักรภพสําเภา 
วิทยากรจากองคการคนพิการสากลแหงภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก 
 

“คนพิการ” หมายถึง บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากมีความบกพรองทางการ
เห็น การไดยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู  หรือความบกพรองอื่น
ใด  ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหน่ึงดานใด 
เพื่อใหสามารถปฏิบัตกิิจกรรมในชีวิตประจําวันไดอยางบุคคลทั่วไป  ทั้งน้ีตามประเภทและหลักเกณฑที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยประกาศกําหนด 
n คนพิการแบงออกเปน 6 ประเภท 
n 1. คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ทางรางกาย) 
n 2. คนพิการทางสายตา (ตาบอด) 
n 3. คนพิการทางการไดยิน (หูหนวก) 
n 4. คนพิการทางสติปญญา 
n 5. คนพิการทางจิตใจ อารมณ พฤติกรรม 
n 6. คนพิการซ้ําซอน  
n 7. ผูสูงอายุ 

 
อุปกรณเครื่องชวยความพิการ 
รถเข็น (Wheelchair) แบบตางๆ 

1. ไมคํ้ายัน 
2. อุปกรณสําหรับคนตาบอด  ไมเทาขาวและนาฬิกา 
3. คนหูหนวกส่ิงที่คนพิการทางหูตองการ คือ การเขาถึงขอมูลขาวสารได เชน  เครื่องชวยฟง รายการ

โทรทัศนที่มีคําบรรยาย สําหรับคนหูหนวก 
หลังจากน้ันทางวิทยากรไดตั้งคําถามใหผูเขารวมอบรมคิดโดยคําถามแบงออกเปน 4 ขอ คือ 
Q1 ความพิการเกิดมาจากการทําบาปในชาติกอน เห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด? 
Q2 คนพิการเปนคนปวยและตองไดรับการดูแลรักษาเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด? 
Q3  คนตาบอดไมสามารถตีปงปองได เห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด? 
Q4  คนพิการมีพรสวรรคมากกวาคนทั่วไป เชน สามารถรองเพลง ขับรถ ทํางานฝมือ ฯลฯ ไดดีกวาคนทั่วไป 
เห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด? 



               คําตอบที่ไดรับมีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยตามแตเหตุผลของแตละคน หลังจากน้ันแตละกลุมออกมา
นําเสนอคําตอบของตัวเอง ตัวอยางคําตอบของแตละขอ เชน 
Q1 ความพิการเกิดมาจากการทําบาปในชาติกอน เห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด? 
ตอบ      เห็นดวย   เพราะพระพุทธศาสนาสอนวากรรมเกิดจากการกระทํา เช่ือเรื่องการเวียนวายตายเกิด 
              ไมเห็นดวย   เพราะคิดวาความพิการเกิดจากหลายชาติ เชน พันธุกรรม อุบัติเหตุ  เปนตน 
Q2 คนพิการเปนคนปวยและตองไดรับการดูแลรักษาเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด? 
ตอบ       
 ไมใชคนปวยแตอาจจะมีอวัยวะไมครบ 32 ประการ 
Q3  คนตาบอดไมสามารถตีปงปองได เห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด? 
ตอบ       ไมเห็นดวย คนตาบอดอาจใชการฟงเขาชวยได 
Q4  คนพิการมีพรสวรรคมากกวาคนทั่วไป เชน สามารถรองเพลง ขับรถ ทํางานฝมือ ฯลฯ ไดดีกวาคนทั่วไป 
เห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด? 
ตอบ        เห็นดวย  เพราะวาคนพิการมักจะมีพรสวรรคเฉพาะดานในส่ิงที่ตนถนัด 
                ไมเห็นดวย   เพราะวา ตองมีพรแสวงมีการฝกฝนจึงจะทําได 
 
--------------------------------------------- จบการอบรมในวันที ่29 กรกฎาคม 2553 --------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 30 กรกฎาคม 2553  
มารยาทระหวางคนพิการกับผูใหบริการตามแบบของการดํารงชีวิตอิสระ   
โดยนางสาวสุรีพร  ยุพา และนางสาวนฤชล จักรภพสําเภา 
ประวัติความเปนมาของการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ 

แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการ หรือ Independent Living Concept เกิดข้ึนครั้งแรกที่ เมืองเบอกร
เลย แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  เม่ือป 1962 โดย Mr. Ed Roberts  
 บริการที่สําคัญของการดํารงชีวิตอิสระคนพิการ ๔ ขอ 

1. การบริการขอมูลขาวสารและการสงตอ 
      Information and referal 
        2. การใหคําปรึกษาฉันเพื่อน 
                Peer Counseling 
        3. การฝกทักษะการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ 
                IL Skill Training 
        4. การพิทักษสิทธิ ์
   Advocacy 
คนพิการทางรางกาย 
n การเรียกช่ือ ตองเรียกช่ือของคนพิการคนน้ัน 
n เม่ือตองการทราบเรื่องคนพิการ ตองถามคนพิการเอง 
n เม่ือตองชวยคนพิการ กอนชวยตองถามกอนวาเขาตองการใหชวยหรือไมเพราะบางทีการชวยก็อาจทําใหเกิด

อันตรายได 
n ในการตักอาหารควรใหเขาเลือกวาจะรับประทานอะไรคะ 
n ในการพูดคุยไมควรพูดแบบเขิน เกรงใจ คนพิการจนมากเกินไป 
n ใชคําวา “คนพิการ” เรียกคนพิการ ไมใชคําวา “ผูพิการ” หรือ คนปกติ ไมปกต ิ

คนพิการทางสายตา (ตาบอด) 
n เม่ือจะตองเดินจากไปจากคนตาบอดที่เปนคูสนทนา ควรแจงใหทราบวากําลังจะออกไปจากตรงน้ัน 
n เม่ือตองตักอาหารใหคนตาบอด ควรบอกรายการอาหารกอนแลวจงึใหคนตาบอดเลือกเอง 
n เวลาตักอาหารใสจานตองแจงวาอะไร อะไรอยูตําแหนงกี่โมง 

คนพิการทางหู 
n การพูดหรือซุบซิบตอหนาคนหูหนวกโดยทําลักษณะที่ไมดี  
n ถาพูดกับคนหูหนวกตองมองที่หนาของคนูหนวกที่เรารับฟงเราดวย 



n แสดงอาการไมรูเรื่อง หรือแสดงอาการไมอยากสนทนากับคนหหูนวก 
 
ถาม – ตอบ ขอสงสัย 

1. เรื่องการทานยาและอาหาร คนพิการตองทานยาทุกคนไหม และมีอาหารอะไรที่ตองระวังเปนพิเศษหรือไม 
ตอบ     เรื่องการรับประทานยาเปนเรื่องที่ข้ึนอยูกับแตละบุคคลบางคนอาจมีความจําเปนตองทานยาเพื่อการ
บรรเทาอาการบางอยาง แตบางคนอาจจะไมจําเปน สวนเรื่องอาหาร คนพิการทานอาหารปกติแตตองระวังอาหารที่
ไมสะอาดหรืออาหารคางคืน 
2. การกล้ันปสสาวะ  อุจจาระในกรณีเดินทาง 
ตอบ      คนพิการมักจะมีการเตรียมตัวในชวงการเดินทางโดยการสวมผาออมผูใหญ 
3. สําหรับคําถามที่วา “ทําไมถึงพิการ” เปนคําถามที่ถามไดหรือไม 
ตอบ      ข้ึนอยูกับแตละบุคคล แตสําหรับคนที่กลาออกมาใชชีวิตภายนอกสวนมากจะเปนคนที่ยอมรับความ
พิการไดแลว 
4. การตักอาหารใหมีความจําเปนหรือไม 
ตอบ       ควรถามคนพิการกอนวาเคาตองการใหทําอยางไร ไมควรตักอาหารใหมากเกินไป และไมควรเสนอตัว
ตักใหโดยไมถามความเห็นของคนพิการกอน 
5. คนพิการตางชาติ จะตองระมัดระวังคําถามดานไหนบาง และเราจะเรียนรูไดอยางไรวาเคาไมพอใจ 
ตอบ     อาการคนพิการทีไมพอใจมักจะเปนคนพิการที่ไมไดออกจากบาน และถูกดูแลโดยครอบครัว ในกรณีที่จะ
สังเกตวาเคาไมพอใจหรือไม คงตองสังเกตจากสีหนาทาทาง และควรทําความเขาใจกันในเบื้องตนวา เราไมเคย
ดูแลคนพิการมากอน ถาเรื่องที่คนพิการทําไมไดเคาจะรองขอความชวยเหลือเอง ซ่ึงบางทีอาจเปนเรื่องวัฒนธรรม
เขามาเกี่ยวของ 
6. ภาษามือของคนไทยและสากลแตกตางกันอยางไร 
ตอบ     ความแตกตางของภาษามือของแตละประเทศจะแตกตางกันไปตามประเทศ และก็มีคําเปนสวนมากที่
คอนขางเปนสากลเหมือนกัน สวยนรายละเอียดปลีกยอยอาจแตกตางกันไปตามแตละประเทศ 
7. มีผูเขารวมสัมมนาแบงปนความรูจากคูมือการปฏิบัติตอคนพิการของ สสส บอกรายละเอียด เกี่ยวกับคําถาม 
ตอคนพิการ วา “ จงอยาถามวาเปนอะไร ทําเวรทํากรรมอะไรมา”   
สรุป    มารยาททางสังคมตอคนพิการ คนพิการก็ตองการที่จะถูกปฏิบัติเหมือนคนทั่วไป ยกเวนเพียงรายละเอียด
เล็กนอยที่แตกตางกันออกไป 

 
 
 
 



การถายทอดประสบการณในการทองเที่ยวและการชวนคนพิการทางรางกายและผูสูงอายุที่มีขอจํากัดทางการ
เคลื่อนไหว และสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการจัดรายการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวกลุมนี ้

นางสาวสุภา วงศวนพัฒน      มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ 
นายวันเสาร  ไชยกุล               องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
นางสาววันเพ็ญ  ลังกาสิทธ์ิ     สมาคมมัคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 
นางมยุรี  ทองสงฆ                  ผูดําเนินรายการ 
คุณมยุรี  :  ขอใหคุณวันเสารตัวแทนจาก DPIAP มาถายทอดประสบการณทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
รวมทั้งการเดินทางไปสัมมนาในประเทศตางๆคะ 
คุณวันเสาร   :  การเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศคอนขางจะสะดวกสบายกวาการเดินทางภายในประทศเน่ือง
ดวยส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆในตางประเทศจะมีพรอมมากกวา และผูประกอบการทางการทองเที่ยวใน
ตางประเทศจะคอนขางมีความเขาใจในการทองเที่ยวของคนพิการมากกวา  แตผมจะขอยกตัวอยาง การเดินทางไป
ทองเที่ยวที่ปางชาง พัทยา โดยเดิมที ผมและเพื่อนตั้งใจเพียงจะไปถายรูปกับชาง แตสุดทายผมก็มีโอกาสไดน่ังชาง
ในปางชางแหงน้ัน โดยที่ผูใหบริการไมไดมองวาความพิการของผมเปนปญหาหรืออุปสรรคในการทองเที่ยว เคาจะ
ถามผมตลอดเวลา วาตองทําอยางน้ี อยางน้ันใชไหม ซ่ึงทําใหผมรูสึกไดวาเคามองวาผมเปนนักทองเที่ยวคนหน่ึง 
ไมใชคนพิการ ซ่ึงในสวนน้ี แสดงใหเห็นวา ผูใหบริการทางการทองเที่ยวหรือมัคคุเทศกจําเปนตองปรับตัวใหเขากับ
ลูกคาทุกๆทาน โดยที่ควรมองวาลูกคาไมวาจะเปนใครก็คือลูกคาเหมือนกัน และมัคคุเทศกก็ควรเรียนรูพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่แตกตางกันไปในแตละชาต ิ
คุณมยุรี  : ในฐานะที่คุณวันเพ็ญเปนมัคคุเทศกอาวุโส ขอใหชวยแบงปนประสบการณ ปญหาอุปสรรคใหกับ
นองๆมัคคุเทศกหนอยคะ 
คุณวันเพ็ญ  : ฉันเคยมีประสบการณในการใหบริการนักทองเที่ยววลีแชร ชาวออสเตรีย โดยที่นักทองเที่ยวมี
ผูชวยสวนตัวหน่ึงคน โดยเราพาเคาไปลองเรือ ซ่ึงคอนขางลําบากในการอุมเคาลงเรือ นักทองเที่ยงคอนขางตัวใหญ 
ซ่ึงในกรณีน้ีควรระมัดระวังในการวางโปรแกรมทองเที่ยว หลีกเล่ียงการไปเที่ยว ทางนํ้า นํ้าตก เพราะคอนขาง
เดินทางลําบาก อีกกรณีหน่ึง คือ กรณีนักทองเที่ยวสูงอายุอาจมีระดับนํ้าตาลในเลือดต่ํา  บางทีอาจตองมีการแวะ
พักเพื่อนใหนักทองเที่ยวไดพักรับประทานนํ้าหวาน เพื่อใหเคารูสึกดีข้ึน   กรณีที่นักทองเที่ยวน่ังวีลแชรจะตอง
ระมัดระวังเรื่องการเดินทางข้ึนรถ เพราะรถโดยสารในประเทศไทยคอนขางสูง มีจุดข้ึนลง และสถานทีทองเที่ยว มี
จุดข้ึนลงหลายจุด เชน อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย อาจแกปญหาโดยการนํารถเข็นวีลแชรข้ึนรถสามลอ แลวพา
เคาเที่ยวชมเมือง เพื่อสรางความเพลินเพลินกับนักทองเที่ยว แตทั้งน้ีทั้งน้ันตองถามความสมัครใจของนักทองเที่ยว
กอน เพราะมันเปนความปลอดภัยของตัวเคา  เน่ืองจากการเขาถึงแหลงทองเที่ยวและส่ิงอํานวยคงวามสะดวก
ทางการทองเที่ยวในไทยยังไมคอยมี มัคคุเทศกจึงจําเปนตองดัดแปลงส่ิงที่มีอยูรอบตัวเพื่อใหเปนประโยชน 



คุณมยุรี : ในประเทศไทยยังไมมีรถโดยสารที่เหมาะสมกับผูมีปญหาทางการเคล่ือนไหวมากพอ  มีอยูเพียงไมมี
คัน ยกตัวอยางเชน รถโดยสารไฮโดรลิกของกรุงเทพมหานครซ่ึงมีไวสําหรับผูมีปญหาทางการเคล่ือนไหวซ่ึงมีอยู
ไมกี่คัน สวนในเรื่องของการชวยเหลือผูที่ใหความชวยเหลือควรมีความรูเบื้องตนในการใชรถเข็นวีลแชร หรือการ
ใหความชวยเหลือตอผูมีปญหาทางสายตา  คะ และทานสุดทายของเราในรอบแรกนะคะ คุณสุภาคะ 
 
 
คุณสุภา  :  ดิฉันเปนคนชอบเที่ยว เวลาเที่ยวกับครอบครัวก็จะไปเหมือนคนไมพิการ จนภายหลังไดมาพบกับ
เพื่อนๆคนพิการที่พิการภายหลัง การทองเที่ยวตางประเทศเราตองมีความเตรียมพรอม 
 
อยางสายการบิน ไมใชทุกสายการบินจะรับผูโดยสารวีลแชร อยาง แอรเอเชียก็จะมีขอจํากัดวาตองมีผูชวยสวนตัว 
หรือสายการบินภายในประเทศจีน เคาก็อาจปฏิเสธการเดินทางได  ในประเทศไทยเน่ืองจากส่ิงอํานวยความสะดวก
ยังไมเพียงพอ จึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนในสังคม คนพิการตองการการเดินทางทองเที่ยว
ตามปกติ ไมไดตองการเดินทางที่พิเศษมากไปกวาน้ัน หากเราเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ เราจะพยายามทดลอง
ระบบการขนสงสาธารณะในตางประเทศ ในตางประเทศจะมีที่พิเศษใหคนพิการ ซ่ึงในไทยยังไมมี หรือรถไฟใน
ตางประเทศจะระบุตูไววาตูไหนเปนผูโดยสารวีลแชร    สําหรับกรณีโรงแรม อาจเปนเพราะกฏหมายที่ทําใหเกิดขอ
อุปสรรคเพราะกฎหมายระบุไววาถามีเกินหน่ึงรอยหองจึงตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกของคนพิการ ในกรณีที่พัก
เราตองตรวจสอบวา ประตูหองนํ้ากวางเทาไหร หองนํ้าอาบนํ้ายังไง ดูวาเราสามารถยายตัวเขาไปอาบไดรึเปลา  
จะตองมีการสํารวจเสนทางในโรงแรม   ในไทยวัดมีนอยมากที่เราจะไปกันได  แตก็พอมีอยูบาง 
คุณมยุรี : ทางสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว มีการจัดทํามาตรฐานโรงแรม และหองนํ้า เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหนักทองเที่ยว ส่ิงสําคัญของมัคคุเทศกคือการสํารวจแหลงทองเที่ยวกอนทําการเดินทางทองเที่ยวาที่คุณวันเสาร
นะคะ 
ผูรวมสัมมนา : สวนตอรถไฟฟา BTS จากออนนุชไปถึงสําโรง ตอนน้ีมีการสรางทางลาดแตคอนขางลาดชัน จึง
ขอใหทางสํานักงานเขามาดูแล 
คุณมยุรี : เรื่องน้ีทางเจาภาพหลักคือ กรุงเทพมหานครและกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึง
ตอนน้ีก็มีการรณรงคกันอยู โดยสมาคมสถาปนิกจะเขามามีสวนรม ในสวนของทองเที่ยวจะเขาไปดูแลในเรื่องของ
แหลงทองเที่ยว ซ่ึงในเรื่องน้ีดิฉันจะไปรวมบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอนน้ีขอกลับมาทีคุ่ณวันเสาร ขอให
ฝากเรื่องการทองเที่ยว หรืออุปสรรคไวหนอย 
คุณวันเสาร : เราอาจจะมองวาตางประเทศเคาคอนขางพรอม แตเราตองไมลืมวากวาจะถึงวันน้ีในตางประเทศ คน
พิการก็ผานกระบวนการตอสู ผานการเขาไปมีสวนรวมของคนพิการ มีการรณรงค ตางๆผานระยะเวลาหลายสิบป 
อยางกรณีปญหาในประเทศไทย มันก็ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆภาคสวน รวมทั้งตัวคนพิการเอง โดย
ปญหากอยางเชน การทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลยังไมเปนที่แพรหลาย สืบเน่ืองจากป 2007 มีการสัมมนา มีการทํา



ขอตกลงออกมา แตก็ไมมีการนํามาใชอยางเปนระบบ ทางเราเองก็ทําเรื่องน้ี กระทรวงก็ทําเรื่องน้ี  แตไมมีการ
เช่ือมตอขอมูลอยางเปนระบบ อาจเน่ืองมากจากมีหนวยงานในการดําเนินงานมากเกินไป แตอาจมีบางเรื่องที่
หนวยงานรัฐมันกาวกายกันไมได ทางออกคือ เราควรแกปญหาแบบตางคนตางทําไปกอน โดยเราอาจจะเริ่มเอง
กอน ทาง DPI ก็มีความคิดจะเริ่มทํา เราเคยขอใหโรงแรงทํา รานอาหารทํา เคาก็มองไมเห็นวามันจะมีตัวเงินหรือ
ประโยชนกับเคาตรงไหน ยกตัวอยางเชน โรงแรมแมนํ้า เคาเล็งเห็นความสําคัญ เห็นวาเออ เคาก็มีลูกคาคนแก
และคนพิการ เราจึงตองมองวา ถาเราเปนเจาของธุรกิจและเราลงทุนไปโดยไมไดอะไรเราจะทําไปทําไม แตถาเรามี
ลูกคามาใหเคา เคาก็จะเริ่มเล็งเห็นความสําคัญในการลงทุนในการสรางส่ิงอํานวยความสะดวก  สวนในเรื่องการ
การใหบริการ ผมเช่ือม่ันวามัคคุเทศกไทยสามารถปรับตัวไดดีเน่ืองจากเราก็เปนคนไทยมีนํ้าใจ  ซ่ึงผมเห็นวาเรา
เองควรเปนฟนเฟองเล็กๆ เพื่อนผลักดันหนวยใหญในสังคมใหเห็นคุณคาของการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลไดครับ 
ผูสัมมนา :  มีตราอะไรที่จะทําใหคนอื่นรูไหมวาเราสามารถดูแลคนพิการได 
คุณมยุรี : เราคิดเรื่องน้ีอยูตลอด เชนเดียวกับเรื่องมาตรฐาน เราจะประชาสัมพันธใหทุกชองทางที่เราสามรถทําได 
เราจะทําเปนทําเนียบนามสงไปยังตางประเทศเพื่อใหนักทองเที่ยวมาใชบริการ แตทั้งน้ีทั้งน้ันก็ตองคอยเปนคอยไป
นะคะ เพราะเราตองประสานงานกับหนวยอื่น ถาเราทําอะไรใหไดกอนเราจะรีบทําใหเลยคะ ขอไปที่คุณวันเพ็ญอีก
ครั้ง วันน้ีคุณวันเพ็ญมีคําแนะนําในการพานักทองเที่ยวไปเที่ยว รวมทั้งประเด็นปญหาแนะนําใหเพื่อนมัคคุเทศก
ดวยคะ 
คุณวันเพ็ญ : ถาเราอยากเห็นการอบรมมัคคุเทศกแบบน้ีอีก ขอใหทุกทานเขียนลงไปในใบประเมินผล เพื่อ
นําเสนอของบประมาณตอไป สําหรับเรื่องการทองเที่ยวของคนทั้งมวล ในป 2008 เราเคยมีคณะกรรมการการ
ทองเที่ยวโดยไรอุปสรรค แตพอเปล่ียนรัฐมนตรีคณะกรรมการน้ีก็หายไป ทีน้ีมาดูในเรื่องการเตรียมตัวของ
มัคคุเทศกในการใหบริการผูสูงวัยแบละนักทองเที่ยววีลแชร  คือ เราตองเขาใจนักทองเที่ยว และเขาใจงานของ
มัคคุเทศก  การเขาใจนักทองเที่ยวคือ เราตองเขาใจปญหาทางกายภาพของเคา นักทองเที่ยวทุกคนตองการไดรับ
บริการที่ดีเหมือนกัน พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ทางตะวันตกจะตางจาตะวันออกมาก โดนทางฝงยุโรป อมริกา
จะมีการชวยเหลือตัวเองคอนขางมาก หากเราไปใหความชวยเหลือเคาโดยไมบอกกอน จะถือเปนการไมใหเกียรติ
เคา แตเราก็ตองระมัดระวังใหเคาดวย แตถาเปนนักทองเที่ยวไทยจะยินดีใหเราชวยเหลือเคา  ดิฉันไมอยากให
มัคคุเทศกมองวานักทองเที่ยววีลแชรเปนภาระ ถาเรามีความเขาใจเคาเราก็จะสามารถใหบริการไดดี เราตองมีความ
เขาใจแหลงทองเที่ยว มีความยืดหยุนทางการจัดโปรแกรม ซ่ึงสําคัญมาก นักทองเที่ยวผูสูงอายุนักทองเที่ยววีลแชร 
อาจใชเวลามากกวาปกต ิ ซ่ึงเราเองก็ยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยววีลแชรหรือนักทองเที่ยวที่
เปนผูสูงอายุ  การเคล่ือนยายตัวนักทองเที่ยวตองบอกใหเคาทราบกอน เรื่องที่พักเราควรตรวจตราดูเชน สวิทชไฟ  
ระดับความสูงของเตียง ความกวางของประต ูรวมทั้งควรอยูใกลลิฟท 
คุณมยุรี : คุณสุภาจะพาทานจะชมภาพการทองเที่ยวสวยๆที่ทานเคยไปทองเที่ยวมานะคะ 
คุณสุภา : (นําเสนอภาพการทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยใชวลีแชร) 



 
หลังจากน้ันในภาคบายเปนการแบงกลุมมัคคุเทศกที่เขาฝกอบรมออกเปน 9 กลุม เพื่อทํากิจกรรมฐานทั้งหมด 9 ฐาน
ดังน้ี 

1. รองน้ํามรณะ เปนการสาธิตวิธีการเข็นรถเข็นผานรองนํ้าที่มีแกรงกั้น อาจทําใหลอหนาของรถเข็นเขาไปติดที่ซ่ี
ของตะแกรง ทําใหคนน่ังรถเข็นอาจเกิดอันตรายได 

2. ฟุตบาทหรรษา เปนเทคนิควิธีการข้ึน-ลงทางลาด โดยมีคนชวย 1 คน และ 2 คน ซ่ึงมีวิธีการแตกตางกัน 
เพื่อปองกันไมใหคนพิการและคนที่ชวยเกิดการบาดเจ็บการจากการชวยผิดวิธี  

3. ทางเดินเทาหฤโหด เปนวิธีการใชไมคํ้ายัน รถเข็นคนพิการ และไมเทาขาว ที่ถูกตอง ซ่ึงแตละวิธีจะมีเทคนิค
ในการใชแตกตางกัน 1. การใชไมคํ้ายันความจะอยูระดับใตรักแรประมาณ 2-4 น้ิว สอดใตรักแรแลวเดินโดย
ลงนํ้าหนักที่ไม 2. การใชไมเทาขาวควรจะอยูระดับหนาอกของผูใช วิธีการใชตองมีการฝก O&M ซ่ึงในการใช
ไมเทาขาวมี 2 แบบ คือ แบบกวาดในระยะ 1 เมตร และวิธีการเคาะ ในระยะ 1 เมตร เชนกัน 3. วิธีการเข็น
รถเข็น โดยการเข็นและกระดกขามส่ิงกีดขวาง เปนตน 

4. ขึ้นลงรถอยางไร เปนวิธีการอุมคนพิการข้ึนดวยวิธกีารที่ถูกตองเน่ืองจากคนพิการมีความพิการที่หลากหลาย
แตกตางกัน เชน คนพิการทั่วไปใชผูชวย 2 คน สอดมือที่ใตรักแรแลวจับมือคนพิการที่ประสานกันไว อีกคน
หน่ึงสอดใตเขาแลวยกพรอมกัน  สวนความพิการประเภทอื่นตองข้ึนอยูกับความพิการประเภทน้ันๆ ที่สําคัญ
ตองถามคนพิการคนน้ันกอนวาจะมีวิธียกแบบไหน 

5. ทางลาดหฤโหด ทางลาดที่ชันมากกวา 1:5 เมตร ถือเปนทางลาดที่ชัน ถาคนพิการไมแข็งแรงอาจเกิดอันตราย
จึงตองมีคนชวยเข็น  วิธีการเข็นคือ การเข็นข้ึนคนชวยอยูดานหลังกระดกลอหนาข้ึนบนทางลาดแลวเข็นข้ึนไป 

6. ทางลาดสบายๆ ทางลาดที่มีสัดสวนตั้งแต 1: 8 -1:12 เปนสัดสวนที่ไดมาตรฐาน คนพิการสามารถเข็นรถข้ึน
ลงไดสบายๆ 

7. ขึ้นลงบันไดไดงายๆ การข้ึนลงบันได โดยมีคนชวยเพียง 1 คน และการข้ึนลงบันไดที่มีผูชวยตั้งแต 2 คนข้ึน
ไป มีวิธีการที่แตกตางกัน เชน การชวยโดย 1 คน จะตองข้ึนแบบถอยหลังโดยกระดกรถเข็นข้ึนหงาย 45 
องศา แลวกระดกข้ึนดึงถอยหลังทีละข้ัน กรณีน้ีใชสําหรับบันไดที่ไมสูงมาก 

8. ขึ้นลงเตียงสบายๆ ฐานสุดทายการข้ึนลงเตียง ข้ึนลงเตียงถาคนพิการไมสามารถลงเตียงไดเอง ตองมีคนชวย 
โดยแบงออกเปนการชวยโดยใช 1 คน และการชวยโดยใช 2 คน 

9. ไมแกไมรู ผูสูงอายุที่มีอายุมากอวัยวะตางๆของรางกายก็จะเส่ือมสภาพ เชน ตาฝาฟาง กระจกตาเส่ือม ตอ
หินและตอกระจก หรือหู เชน ประสาทหูเส่ือม  หรือแมแตแขนขา ก็จะมีอาการชา ไมมีแรง  จึงใหมัคคุเทศก
ลองจําลองสถานการณเปนผูสูงอายุ โดยใชอุปกรณตาง  ๆ

 
 

                -------------------------จบการฝกอบรมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553----------------- 



 
 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2553  
       โดยนางสาวสุภา วงศวนพัฒน , นายวันเสาร ไชยกุล, นางสาวสุรีพร ยุพา และนางสาวนฤชล จักรภพสําเภา 

เปนการออกเดินทางทัศนะศึกษาสถานที่ทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสําหรับคนทั้งมวล แบงออกเปน 2 จุด  
จุดที1่   การเขาถึงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทชายหาด ณ ชายหาดพัทยา  
ในชวงเชามัคคุเทศกและคนพิการออกสํารวจบริเวณชายหาดพัทยา โดยแบงออกเปน 4 กลุม บริเวณชายหาดคอนขาง
สะดวกหลังจากที่เทศบาลเมืองพัทยาไดปรับปรุงแหลงทองเที่ยว อุปสรรคที่พบคือเม่ือเข็นบนพื้นทรายไมสามารถเข็นได 
วิธีการแกไขก็คือ ยกลอหนาเข็นลอหลัง 2 ลอ หรือใชวิธีเข็นถอยหลังจะทําใหเข็นงายข้ึน สวนการข้ึนเรือน้ันส่ิงที่ทําได
ตอนน้ีตองจอดเรือใกลๆชายฝงแลวยกคนพิการข้ึนไปบนเรือโดยมีคนรอรับขางบน 
จุดที2่     การเขาถึงแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทตลาดน้ํา ณ ตลาดน้ําสี่ภาค 
การสํารวจตลาดนํ้าส่ีภาค เน่ืองจากเปนแหลงทองเที่ยวที่สรางข้ึนใหมอาคารตางๆทําดวยไม มาทางเช่ือมทางลาดสราง
จากไม คอนขางสะดวกสําหรับคนพิการที่น่ังรถเข็น มีบางจุดทีย่ังเปนบันไดซ่ึงสามารถออมไปอีกทางได แตในรานคา
ตางๆไมสามารถเขาไปได  
รับประทานอาหาร และเดินทางกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรรยากาศในงาน 

 
 การบรรยายแลกเปลี่ยนขอมูลความรู 

เรื่องมารยาทระหวางคนพิการกับผูใหบริการตามแบบของการดํารงชีวิตอิสระ 
โดยนางสาวสุรีพร  ยุพา และนางสาวนฤชล จักรภพสําเภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การถายทอดประสบการณในการทองเที่ยวและการชวยคนพิการทางรางกายและผูสูงอายุที่มีขอจํากัดทางการ

เคลื่อนไหว และสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการจัดรายการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวกลุมนี ้
นางสาวสุภา วงศวนพัฒน        มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ 
นายวันเสาร  ไชยกุล              องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
นางสาววันเพ็ญ  ลังกาสิทธ์ิ        สมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 
นางมยุรี  ทองสงฆ                 ผูดําเนินรายการ 

 
 



 
การฝกปฏิบัติกิจกรรมตามฐานตางๆ 

 

 
                ฐานรองน้ํามรณะ                           ฐานฟุตบาทหรรษา 
 

 
             ฐานทางเดินเทาหฤโหด 
 
                                                                                              

 
 
 

 ฐานขึ้นลงเตียงสบาย  ๆ
 

ฐานทางลาดสบายๆ 

ขึ้นลงบันไดงาย  ๆ
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