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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกลุ่มผู้มีข้อจ ากัดทางการเคลื่อนไหว 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้มีแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีข้อจ ากัดทางการเคลื่อนไหว โดยการน าเสนอแบบตรวจประเมิน
มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ (มทท. 
310: 2555) และเปรียบเทียบมาตรฐานนี้กับข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น โดย
เกณฑ์การประเมินของมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการ การบริการ และสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เพ่ือประเมินตนเอง โดยผลการประเมินระดับมาตรฐานการ
บริการ แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม ดี ปานกลาง และควรปรับปรุง โดยมาตรฐานได้ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริการเท่ากัน โดยมีตัวชี้วัดย่อยท่ีส าคัญที่สุด คือ ห้องน้ า รองลงมา คือ ที่จอดรถ และ
ถัดมา คือ การให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ในการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นให้ความส าคัญ คือ ห้องน้ า การดูแลความปลอดภัย ที่นั่งพัก และที่จอดรถ ตามล าดับ 
ในตัวชี้วัดด้านการบริการ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยมีบริการเว็บไซต์หน่วยงาน 
แสดงข้อมูลที่คนพิการสามารถใช้งานได้ เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญมากที่สุดในมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว 
เพราะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจ าเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบในการเดินทางท่องเที่ยว 
 
ค าส าคัญ: ผู้มีข้อจ ากัดทางการเคลื่อนไหว, เก้าอ้ีรถเข็น, มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว 
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Improving Tourism for Travellers with Mobility Impairment 
 

Katika Samaneein1* 
 
ABSTRACT 
 This article aims to support tourism in Thailand in order to assess and improve 
standards for travellers with physical disabilities. This article was commissioned following 
complaints against the official Thailand tourism standard TTS 310: 2012. This standard governs 
accessibility and service requirements at general tourist destinations for people with 
disabilities, older people, families with young children, pregnant women, and people that use 
wheelchairs. The standard consists of 3 elements: management, services and facilities. These 
three elements can be used for self-evaluation by tourism authorities using a grading score at 
one of four levels: very good, good, average, and poor. The tourism standard for travellers 
with physical disabilities focuses equally on facilities and service elements. The most 
important sub-indicators have been shown to be bathrooms, parking lots and quality of 
service. This is in line with data obtained from previous studies which demonstrated that the 
priorities of wheelchair users were bathroom, safety, resting seats, and parking, respectively. 
In the area of service, website information and communication was shown to be most 
important factor. A website is an increasingly essential requirement for people that use 
wheelchairs as they need to plan their travel carefully to ensure that the places they want to 
visit have sufficient services and devices for their needs. 
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บทน า 
องค์การสหประชาชาติ ได้มีการประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่ง

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ โลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การ
โภชนาอาหาร โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 10% ของประชากรรวมทั่วโลก อายุ
เฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น โดยประเทศญี่ปุ่น ประชากรมีอายุยืนยาวที่สุด เฉลี่ย 83 ปี ส่วนประเทศอ่ืนๆทั่วโลก
เฉลี่ยอยู่ที่ 81 ปี (National Institutes of Health, 2015) ด้วยเหตุผลดังกล่าวนั้ ท าให้แนวโน้มการท่องเที่ยว
ส าหรับผู้สูงอายุก็มากขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะประเทศที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่านักท่องเที่ยวที่ใช้เก้าอ้ี
รถเข็นนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวสหรัฐฯ ปีละกว่า 21 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ากระตุ้นการท่องเที่ยวถึง 13,600 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทางด้านสหภาพยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักร ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งผู้พิการ และผู้สูงอายุ
เดินทางไปท่องเที่ยว ประมาณ 134-267 ล้านคน ต่อปี มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 83-166 พันล้านยูโร 
หรือประมาณ 3,910-7,820 พันล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) แนวโน้มของตลาดท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้ มี
แต่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะการเดินทางแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวผู้พิการ หรือผู้สูงวัยอาจมีครอบครัว หรือ
ผู้ติดตามดูแล มาท่องเที่ยวด้วย จึงท าให้ตลาดการท่องเที่ยวยังเติบโตได้อีกมาก  

ส าหรับประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติสรุปว่าไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 
โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 10.4% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
ในช่วงปี 2567- 2568 เนื่องจากมีสัดส่วนประชากรสูงอายุทั้งประเทศมากกว่า  ร้อยละ 10 ข้อมูลจากบทสรุป
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ในประเทศไทยมีผู้ใช้
เก้าอ้ีรถเข็น (Wheelchair) ประมาณ 1.3 ล้านคน ประกอบด้วย เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ทั้งเพศชาย เพศหญิง 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2014) ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น คือ บุคคลที่มีความบกพร่อง หรือข้อจ ากัดในการ
เดิน โดยมีสาเหตุคิดเป็นร้อยละ (Katika S, Karl L, Peter G, Philip R, 2012) ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งภาวะ
ปัญหาสุขภาพดังกล่าวพบมากในผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน ส่วนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่พบได้จากสถิติ 
ข้อมูลผู้มีบัตรประจ าตัวคนพิการ ล่าสุดเมื่อปี 2557 ประมาณ 1 ,338,508 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ ข้อมูล
พ้ืนที่ที่มีผู้พิการมากที่สุด คือ ภาคอีสาน 515,514 ขณะที่กรุงเทพฯ ส ารวจพบผู้พิการ ประมาณ 50,641 คน 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2557)  

การเคลื่อนที่ด้วยเก้าอ้ีรถเข็นช่วยให้ประชากรที่มีข้อจ ากัดในการเดินสามารถไปไหนมาไหนได้โดย
อิสระ และท าสิ่งที่ต้องการได้ ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นจะมีความมั่นใจ และความภาคภูมิใจเพ่ิมขึ้น เมื่อได้รับเก้าอ้ี
รถเข็นท่ีเหมาะสม และสามารถใช้งานได้ดีในการเข้าสู่สังคม โดยไม่ต้องพ่ึงพิงผู้ดูแล เช่น สามารถไปท างาน ไป
โรงเรียน พบปะเพ่ือน และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ ได้ (สถาบันสิรินธร, 2558) อย่างไรก็ตามเป็นเรื่อง
ยากท่ีผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นจะออกจากบ้านเพ่ือท่องเที่ยวในประเทศไทย  เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ยังไม่มีทางลาด ไม่มี
ห้องน้ า และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ต่อผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น การเข้าถึงสถานที่ต่างๆ จึงเป็นเรื่องยากส าหรับ
ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น ประกอบกับเหตุผลที่ไม่อยากเป็นภาระให้กับผู้ดูแล หรือครอบครัว (wheel-go-round, 
2014) หากสถานที่ท่องเที่ยวสามารถจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้รถเข็น ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เด็ก รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถเดินได้ น่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางของธุรกิจท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น ให้สามารถเป็นทางเลือกแรกๆ ที่ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น และครอบครัววางแผน และจัดโปรแกรมการเดินทาง
ท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 1 ร้อยละของสาเหตุปัญหาสุขภาพท่ีเป็นข้อจ ากัดในการเดิน  
ปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 
โรคหลอดเลือดสมอง 11.10% 
โรคข้ออักเสบ  10.40% 
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 5.00% 
ขาพิการ 3.70% 
โรคอัมพาตขา 3.60% 
กระดูกส่วนล่างผิดปกติ 3.60% 
โรคหัวใจ 3.30% 
อัมพาตสมอง 3.10% 
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 3.00% 
โรคเบาหวาน 2.40% 

 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น และครอบครัวสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น โดยการน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาจากแบบตรวจประเมินมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ (Thailand Tourism Standard TTS 310: 2012) (กรมการท่องเที่ยว, 
2556) และเปรียบเทียบมาตรฐานนี้กับข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยว กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้
เก้าอ้ีรถเข็นจากงานวิจัยที่ผ่านมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยให้สถานประกอบการ หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวได้มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจตัวเอง หรือสามารถส่งต่อโจทย์ไปยังจังหวัดต่างๆ น าไปสู่การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น อันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในแง่ของการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวตามห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ต่อไป ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถ
ตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และเพ่ิมคุณค่าทางสังคมให้กับกลุ่มผู้
พิการ และพัฒนาสังคมของครอบครัวในการใช้เวลาท่องเที่ยวร่วมกันของผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น ผู้ดูแล ลูกหลาน และ
ครอบครวั โดยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ ไม่เป็นอุปสรรค ลดภาระต่อผู้ดูแลผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น  
 
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มทท.310: 2555 
 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดท ามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุ่มคน
พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ เพ่ือใช้ในการตรวจประเมิน และยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการของสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยสถานประกอบการสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางการด าเนินการพัฒนา และยกระดับการบริการของสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยขอบเขต
ของกลุ่มธุรกิจที่จะใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนี้ คือ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวตามห่วงโซ่คุณค่า (Njegus, 
2014) ดังแสดงใน 
ภาพที่ 1 ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร/ภัตตาคาร บริการขนส่ง ร้านขายของที่ระลึก สถานบันเทิงและ
นันทนาการ แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการข้อมูล สถานีบริการน้ ามัน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในการให้บริการ
หรือรับบริการ เพ่ือนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์  
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ภาพที่ 1 ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวตามห่วงโซ่คณุค่า 
 

ในการประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพการบริการของมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุ่มคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ ผู้ประเมินจะใช้แบบตรวจ คะแนนเต็ม 52 คะแนน 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ด้านการจัดการ การบริการ และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดย่อยที่มีการให้
ระดับคะแนนที่แตกต่างกัน สรุปในตารางที่ 2 และเกณฑ์การตัดสินระดับมาตรฐานของสถานประกอบการตาม
ค่าคะแนนรวม แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม ดี ปานกลาง และควรปรับปรุง และในแต่ละองค์ประกอบต้องอยู่ใน
ระดับปานกลางข้ึนไป แสดงในภาพที่ 2  

 

ตารางที่ 2 คะแนนการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบ ด้านการจัดการ   ด้านการบริการ   ด้านสิ่งแวดล้อม   
ตัวช้ีวัด พันธกิจและขอบเขต 4 การให้บริการ 4 ที่จอดรถ 5 
 ทรัพยากรบุคคล  4 การให้ข้อมูลและสื่อสาร 4 ทางลาด 4 
 ข้อร้องเรียน 4 การอ านวยความสะดวก 4 ห้องน้ า/ห้องส้วม 7 
   การรักษาพยาบาล 4 ป้ายและสัญลักษณ์ 2 
      การเดินทาง 4 เคาน์เตอร์ติดต่อ 2 
คะแนนเต็ม 52   12   20   20 
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ภาพที่ 2  การประเมินผลตามระดับคะแนนของมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว 

 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามองค์ประกอบหลักทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการจัดการ การ

บริการ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
1.8.1 1. ด้านการจัดการ   

ในมาตรฐานได้ให้ข้อก าหนดด้านการบริหารจัดการ เพ่ือประเมินลักษณะของการบริหารงานของสถาน
ประกอบการนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.1 พันธกิจและขอบเขตของการให้บริการ ก าหนดให้สถานประกอบการต้องมีพันธกิจและขอบเขตของการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
บ่งบอกภาระหน้าที่อย่างชัดเจน คะแนนที่ได้ในตัวชี้วัดนี้คือ 0-4 คะแนน ตามระดับความชัดเจนของพันธกิจ
และขอบเขตการบริการ 
 1.2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องมีการเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ด้านการบริการนั กท่องเที่ยว
กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ ทั้งด้านความรู้ด้านทักษะและเจตคติให้กับ
พนักงาน คิดเป็นชั่วโมงต่อคนต่อปี อย่างน้อย 16 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ได้ 1 คะแนน และไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี จึงได้คะแนนเต็ม 4 คะแนน 

1.3 การแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของลูกค้า โดยสถานประกอบการต้องมีการรับฟัง และจัดการแก้ไข
ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะของลูกค้า เช่น มีกล่องร้องเรียนเพ่ือให้ลูกค้าประเมินการให้บริการ คะแนนที่ได้
ในตัวชี้วัดนี้คือ 0-4 คะแนน ตามระดับความชัดเจนและหลักฐานที่แสดง 
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1.8.2 2. ด้านการให้บริการ   
ในข้อก าหนดพฤติกรรม และลักษณะด้านการให้บริการ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะมี

ลักษณะที่พึงประสงค์ในรายการการตรวจประเมิน หากมีพฤติกรรมหรือลักษณะการให้บริการที่พึงประสงค์ แต่
ละข้อที่ก าหนดไว้ จะได้คะแนนตามที่ก าหนด ยิ่งมีหลายข้อก็จะได้คะแนนเพิ่มข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การให้บริการ ต้องมีการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีเด็กเและ
สตรีมีครรภ์ โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คือ บริการดัวยความยิ้มแย้ม, สุภาพ อ่อนน้อม
ต่อการให้บริการ,  ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว, และบริการได้อย่างถูกต้อง หาก
ไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน 

2.2 การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มีลักษณะบริการที่พึงประสงค์ 4 ข้อ คือ มีบริการ
เว็บไซต์หน่วยงาน แสดงข้อมูลที่คนพิการสามารถใช้งานได้ (World Wide Web Consortium; W3C) 2 
คะแนน, มีบริการเอกสารข้อมูลอักษรเบรลล์หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ 1 คะแนน, มีบริการล่ามภาษามือหรือบริการ
สื่อสารกับคนพิการทางการได้ยินหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ 1 คะแนน หากไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน 

2.3 การให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยอ านวยความสะดวก มีลักษณะบริการที่พึงประสงค์ 4 ข้อๆ ละ 1 
คะแนน คือ มีบริการเก้าอ้ีเข็นคนพิการและรถเข็นเด็ก,บริการที่วางสิ่งของ, บริการที่นั่งพักทุกระยะ 200 เมตร 
และบริการที่เปลี่ยนผ้าอ้อม หากไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน 

2.4 การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล มีลักษณะบริการที่พึงประสงค์ 3 ข้อ คือ มียาสามัญประจ าบ้าน 
และชุดปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพ ไม่หมดอายุและจัดเตรียมไว้ในจุดที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน จะได้ 1 คะแนน,  
ถ้าสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสถานพยาบาลสามารถให้บริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จะ
ได้อีก 1.5 คะแนน, และมีหน่วยพยาบาลเบื้องต้นหรือห้องพยาบาลในหน่วยงาน จะได้ 1.5 คะแนน หากไม่มี
เลย ได้ 0 คะแนน 

2.5 การให้บริการในการเดินทาง มีลักษณะบริการที่พึงประสงค์ 3 ข้อ คือ มีบริการเคลื่อนย้ายขึ้นหรือ ลง
พาหนะ 1 คะแนน, มีบริการยานพาหนะ ที่คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์
สามารถร่วมใช้ ได้ 1.5 คะแนน, และมีบริการยานพาหนะส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ (รถตู้ไฮดรอลิคหรืออ่ืนๆ) 
ได้อีก 1.5 คะแนน หากไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน 

1.8.3 3. ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่  
ในด้านนี้ แต่ละตัวชี้วัดจะมีลักษณะที่พึงประสงค์ในรายการการตรวจประเมิน หากมีพฤติกรรมหรือ

ลักษณะการให้บริการที่พึงประสงค์ แต่ละข้อที่ก าหนดไว้ จะได้คะแนนตามที่ก าหนด ยิ่งมีหลายข้อก็จะได้
คะแนนเพิ่มขึ้นเหมือนกับข้อก าหนดด้านการให้บริการ ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

3.1 ที่จอดรถ มีลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คือ ต้องมีที่จอดรถเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
กว้างไม่น้อยกว่า 2.4 x 6 เมตร, มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตรตลอดความยาวของที่จอดรถโดย
ที่ว่างต้องมีลักษณะพ้ืนผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ, มีสัญลักษณ์รูปคนพิการบนพ้ืนอยู่บนพ้ืนกลางที่
จอดรถขนาด 90 x 90 เซนติเมตร, มีป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการ ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร ติดสูงจากพ้ืนไม่
น้อยกว่า 2 เมตร ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน, และก าหนดให้ที่จอดรถส าหรับคนพิการใกล้ทางเข้า -ออกของ
อาคารมากที่สุด  

3.2 ทางลาด มีลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คือ ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 4.76 
องศา, ทางลาดที่มีความยาวโดยรวมไม่เกิน 6 เมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร หรือทางลาดมี
ความยาวโดยรวมเกิน 6 เมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และทางลาดยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตรใน
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กรณีท่ีทางลาดยาวเกินต้องมีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร คั่นระหว่างช่วงของทางลาด, ทางลาดยาวตั้งแต่ 
2.5 เมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้ง 2 ข้าง, และราวจับมีลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร 

3.3 ห้องน้ า/ห้องส้วม มีลักษณะที่พึงประสงค์ 7 ข้อๆ ละ 1 คะแนน ได้แก่ ประตูต้องมีความกว้างสุทธิ90 
เซนติเมตร, เป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอกโดยเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบบานเลื่อน เปิด
ปิดได้ง่าย, พื้นที่ว่างภายในห้องส้วมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร, พ้ืนห้องส้วมมีระดับเสมอพ้ืน
ภายนอกหรือมีทางลาดในกรณีเป็นพ้ืนต่างระดับ, มีราวจับแนวนอนสูงจากพ้ืน 60-70 เซนติเมตรยื่นล้ าออกมา
จากด้านหน้าโถส้วม 25-30 เซนติเมตร มีราวจับแนวดิ่งต่อจากราวจับแนวนอนข้ึนไปอย่างน้อย 60 เซนติเมตร, 
มีราวจับแบบพับเก็บได้ในแนวราบด้านที่ไม่ชิดผนัง มีระบบล็อคที่ปลดล็อคได้ง่ายห่างจากขอบโถส้วม 15 -20 
เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร, และระยะก่ึงกลางของโถส้วม ห่างผนัง 45-50 เซนติเมตร 

3.4 ป้ายและสัญลักษณ์ต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้ง่ายติดอยู่ในต าแหน่งที่ไม่ท าให้สับสนและมีสัญลักษณ์
หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวก มีลักษณะที่พึงประสงค์ 2 ข้อๆ ละ 1 คะแนน ได้แก่ 
ต้องมีสัญลักษณ์รูปคนพิการสีน้ าเงิน-ขาว, และมีเครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการ   

3.5 เคาน์เตอร์ที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ มีลักษณะที่พึงประสงค์ 2 ข้อๆ ละ 1 คะแนน ได้แก่ความสูงเมื่อ
รวมส่วนบนเคาน์เตอร์แล้วต้องสูงระหว่าง 70-76 เซนติเมตร พ้ืนที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นคนพิการ
สามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง สูงมากกว่า 60  เซนติเมตร, และส่วนบนเคาน์เตอร์ที่ยื่นออกมาต้องมี
ความยาวอย่างน้อย 40 เซนติเมตร 

จากเกณฑ์การให้คะแนนในมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มี
เด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ 2555 นี้ พบว่ามีการจัดล าดับความส าคัญขององค์ประกอบหลัก และตัวชี้วัดย่อย 
แสดงเป็นค่าร้อยละตาม  
ตารางที่ 3 ค่าความส าคัญของตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 
ด้านการจัดการ 23.08 ด้านการบริการ 38.46 ด้านสิ่งแวดล้อม 38.46 
พันธกิจและขอบเขต 33.33 การให้บริการ 20.00 ที่จอดรถ 25.00 
ทรัพยากรบุคคล  33.33 การให้ข้อมูลและสื่อสาร 20.00 ทางลาด 20.00 
ข้อร้องเรียน 33.33 การอ านวยความสะดวก 20.00 ห้องน้ า/ห้องส้วม 35.00 

  การรักษาพยาบาล 20.00 ป้ายและสัญลักษณ์ 10.00 
    การเดินทาง 20.00 เคาน์เตอร์ติดต่อ 10.00 

ข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น 
งานวิจัยที่ผ่านมาหลายๆ งานได้เก็บข้อมูลจากสิ่งที่กลุ่มผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น โดยแบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ พบว่า ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นที่เดินทางท่องเที่ยว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้พิการที่เดินทางกับครอบครัว หรือ
ผู้ดูแล  กลุ่มที่สองคือเดินทางเอง และกลุ่มที่สาม คือเดินทางเป็นกลุ่มผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นด้วยกัน (พิทักษ์ ศิริวงศ์, 
ปัทมอร เส็งแดง, 2554) ในมุมมองของพวกเขา สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ คือ การพ่ึงพาตัวเองได้อย่างอิสระ การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และการให้เกียรติเสมือนเป็นพลเมืองคน
หนึ่ง (CRC, 2008) ในทางกายภาพสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต้องใช้ของ ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นระหว่างการ
ท่องเที่ยว แสดงในตารางที่ 4 (ชูกลิ่น อุ่นวิจิตร, ญานัท ศิริสาร, ไพรัช โรงสะอาด, 2557) 

ในการจัดการวางแผนการท่องเที่ยวของผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น พบว่าผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจ าเป็นต้อง
วางแผนที่ ดีในการเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีล าดับขั้นตอนและวิธีการมากกว่าคนปกติทั่วไป ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น
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เตรียมการเดินทางโดยการค้นหาข้อมูลจากรายการโทรทัศน์ โฆษณาต่าง ๆ และ การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว นอกจากแหล่งที่กล่าวมาแล้ว การใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสายการบิน ข้อมูลร้านค้าร้านอาหาร และที่พัก  เป็นต้น โดยต้อง
ตรวจสอบว่าแต่ละแห่งสามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น มีรถ  รับส่งสนามบิน รวมทั้งศึกษาข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ทางลาด แผนผัง ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น โดยพ้ืนที่อย่างน้อยที่
ต้องการ คือ ให้เก้าอ้ีรถเข็นสามารถเลี้ยวและกลับตัวได้ ดังแสดงในภาพที่ 3 (สถาบันสิรินธร, 2558) 
ตารางที่ 4  สิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างการท่องเที่ยวที่ผู้พิการให้ความส าคัญ 
รายการสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ ระดับความส าคัญ 
1. ห้องน้า 90.19 มาก 
2. การดูแลความปลอดภัย 86.73 มาก 
3. ที่นั่งพัก 84.38 มาก 
4. ที่จอดรถ 81.42 มาก 
5. ทางลาด 81.23 มาก 
6. ประชาสัมพันธ์ 81.46 มาก 
7. ราวจับ 81.19 มาก 
8. ตู้ยาปฐมพยาบาล 76.54 ปานกลาง 
9. ป้าย/สัญลักษณ์ 69.62 ปานกลาง 
10. ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 67.12 ปานกลาง 
11. ร้านขายของ 65.77 ปานกลาง 
12. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 65.73 ปานกลาง 
13. สัญญาณโทรศัพท ์ 64.88 ปานกลาง 
14. อ่ืนๆ เช่น ผู้มีความรู้และเข้าใจคนพิการการดูแล
อย่างใกล้ชิด 

8.00 น้อย 
 

 
ภาพที่ 3  พ้ืนที่การเข้าถึงสถานที่ด้วยเก้าอ้ีรถเข็น  
 

ในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ แม้ว่าสร้างมีทางลาดส าหรับรถเข็นแต่ไม่สามารถใช้เพ่ือการเดินทางเข้าไป
ยังอาคาร เพราะขนาดประตูไม่ได้มาตรฐาน ก่อนการเดินทางผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นต้องโทรศัพท์สอบถาม ถึง
รายละเอียดต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้พิการ เช่น เรื่องความกว้างของทางเข้าร้านเหมาะสม
ส าหรับรถเข็นผู้พิการหรือไม่เป็นประการแรก ประการที่สองมีทางลาดส าหรับรถเข็นหรือไม่ ประการที่สามมี
สถานที่จอดรถส าหรับรถเข็นผู้พิการจัดไว้บริการหรือไม่  ประการสุดท้ายมีห้องน้ าส าหรับผู้พิการหรือไม่ 
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บางครั้งยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากร้านมีทัศนะที่ แตกต่างโดยมองว่าร้านได้จัดพนักงานเพ่ือคอย
ให้บริการแก่ลูกค้าทุกคน รวมถึงผู้พิการด้วยเช่นกัน แต่ในความคิด  ของผู้พิการพวกเขาต้องการช่วยเหลือ
ตนเองให้มากที่สุด ทางร้านเพียงแต่อ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่ เพ่ือให้ผู้พิการเข้าถึงร้านอาหารด้วย
ความสะดวกก็เพียงพอแล้ว (จันทกานต์ ฉายะพงศ์, 2557) 
 
บทสรุป 

เริ่มตั้งแต่การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ระบบบริการขนส่งสาธารณะให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ต้องพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้คนพิการเข้าถึงได้ง่าย อย่าง
น้อยตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 และแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับให้หน่วยงาน เจ้าของอาคาร ปรับปรุงอาคารสถานที่ เพ่ือสนับสนุนการ
เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น ทั้งผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยมี
กิจกรรมการผลักดันการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ด าเนินการ เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน/องค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถาน ประกอบการจัดท าสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด ตามมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้คนพิการ มีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ และเพ่ือให้สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารสถานที่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ ได้จัดให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์ และเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ท าให้คน
พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , 2016) นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวง
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2555 (กรมการ
จัดหางาน, 2556)  

การใช้มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรีมี
ครรภ์ 2555 เพ่ือใช้ประเมิน จึงเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
จะได้ทบทวนสถานการณ์จัดการของตนเอง  และยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มผู้ใช้ โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเกณฑ์คะแนนของมาตรฐานเปรียบเทียบกับความต้องการของผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น
จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่ามีความสอดคล้องกัน  โดยมาตรฐานได้ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม และการบริการเท่ากัน โดยในตัวชี้วัดย่อย พบว่า ห้องน้ ามีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ที่
จอดรถ และถัดมา คือการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ x ที่ได้จัดล าดับความส าคัญของสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นให้ความส าคัญ คือ ห้องน้ า การดูแลความปลอดภัย ที่นั่งพัก และที่จอดรถ
ตามล าดับ ในตัวชี้วัดด้านการบริการ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยมีบริการเว็บไซต์
หน่วยงาน แสดงข้อมูลที่คนพิการสามารถใช้งานได้ (W3C) เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญมากที่สุดในมาตรฐานการ
บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจ าเป็นต้องวางแผน
อย่างรอบคอบในการเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีล าดับขั้นตอน และวิธีการมากกว่าคนปกติทั่วไป ผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็น
เตรียมการเดินทางโดยการค้นหาข้อมูลจากโฆษณาต่าง ๆ การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
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