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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ
ตอนหนึ่ง โดยระบุถึงการสราง “ชุมชนตนแบบอารยสถาปตย” ที่ตองการจะยกระดับ “เกาะเกร็ด” หรือเกาะ
เจดียเอียง เปนพื้นที่สงเสริมและสนับสนุนคนพิการหรือผูที่ตองใชอุปกรณชวยเหลือในการดําเนินชีวิตและการ
เดินทาง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (พม.) กลาววาโครงการดัง กลาวเปนแนวคิดของ พล.ต.อ.อดุล ย แสงสิ ง แกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวง พม. ที่มอบโจทยใหวาทําอยางไรจะใหคนพิการออกมาใชชีวิตนอกบานได เพราะหาก
คนพิการออกจากบานไดก็มีโอกาสจะพัฒนาศักยภาพตนเองไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ที่เลือกพื้นที่เกาะเกร็ด เพราะตั้งแต
นายก อบต. นายกเทศบาลนครปากเกร็ด ตลอดจนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี ไดดําเนินการเรื่องนี้ไปบางแลว
เพราะเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดนนทบุรี และในพื้นที่ก็มีผูสูงอายุและผูพิการจํานวน 100 กวาคน
โดยเชิญผูพิการ องคกรดานคนพิการ นักวิชาการดานสถาปตยกรรมเพื่อคนพิการ ผูนําทองเที่ยวมารวมประชุม
เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานและวางแผนวาจะทํากันอยางไร ตองปรับปรุงตรงสวนไหน เบื้องตนตั้งกรอบ
เวลาจะสํารวจพื้นที่ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 หรืออยางชาเดือนมกราคม 2558 จากนั้นเดือน
กุมภาพันธหรือเดือนมีนาคมจะเริ่มดําเนินการปรับปรุงกอสราง และนาจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2558
นัก วิ ชาการดา นสถาปตยกรรมเพื่ อคนพิก าร กล าววา โครงการไม ถึง ขั้ นไปปรับ ปรุง อารยสถาปต ย 100
เปอรเ ซ็นต เพราะถาตั้ง เปาหมายอยางนั้นตองรื้อทําใหมห มด ฉะนั้นจะเปนการปรับ ปรุงจากเดิม ภายใต
หลักการ “เขาถึงและใชประโยชนได” และทําในพื้นที่เปาหมายที่คนสวนใหญเ ขาถึง อาทิ วัด ทาเรือ ชุมชน
ไมไดทําทั้งเกาะ โดยอารยสถาปตยที่จะทํารองรับคนพิการ 3 ประเภท ไดแก พิการทางการเคลื่อนไหว พิการ
ทางการสื่อสาร และพิการทางการมองเห็น ซึ่งจะรองรับไปถึงเด็ก สตรีมีครรภ และผูสูงอายุ ซึ่งเปนครั้งแรก
ของประเทศไทยกับการปรับปรุงในระดับชุมชนและเมือง (หนังสือพิมพมติชน, 2557)
นอกจากนี้ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดเตรียมสํารวจเสนทาง
รอบเกาะรัตนโกสินทรเพื่อจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับทุกคน โดยเฉพาะผูพิการรวมกับคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและผัง เมือง มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กระทรวงคมนาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของโดยจะสํารวจเสนทางรถเมล และเสนทางทองเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทรเพื่อศึกษาการปรับสภาพแวดลอมเชิงลึกรองรับผูพิการใหใชประโยชนได เชน ทําทางลาดหองน้ํา
สําหรับ ผูพิการ เปนตน ทั้ง นี้พล.ต.อ.อดุล ย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวง พม. ไดย้ําถึง การจัดทํา
โครงการเพื่อตองการใหผูพิก ารไดรับ สิ่ง อํานวยความสะดวกตั้งแตออกจากบ านจนถึง จุดหมายปลายทาง
โครงการดังกลาวจะดําเนินการคูขนานกับโครงการสรางชุมชนตนแบบอารยสถาปตยที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
ทั้งสองโครงการจะเปนตนแบบการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ตอไป (หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2557)
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โครงการดังกลาวมีความสอดคลองอยางยิ่งกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในการผลิตและบริการที่หลากหลาย บนฐานของการเทคโนโลยีสมัยใหมและ
นวัตกรรม มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยเปนคนคุณภาพที่มีความสุข อยูดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป
ในยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นที่ 4.2 การสรางโอกาส
การเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง โดยประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงบริการทางสังคมไดอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม ครอบคลุมคนทุกกลุมในสังคมตามสิทธิ และกลุมคนที่แตกตางกันสามารถไดประโยชนจากบริการ
สาธารณะอยางเสมอภาค แนวทางการพัฒนาขอหนึ่งไดระบุถึงการสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมทาง
สังคมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตสําหรับทุกกลุมทุกวัย โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมที่ เปนมิตร
กับประชาชนทุกกลุมทุกวัย ตามหลักอารยสถาปตย (Universal Design) เชน ทางเดินเทา ระบบขนสง
สาธารณะ พื้นที่สาธารณะ ที่อยูอาศัย เปนตน การลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหประชาชนในพื้นที่ชายขอบสามารถเขาถึงขอมูลและการสื่อสาร ไดสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการดําเนินชีวิตใหแกกลุมคนที่มีความตองการพิเศษ เชน นวัตกรรม
ปองกันการลมในผูสูงอายุ หุนยนตดูแลผูสูงอายุ การทดสอบภาวะสมองเสื่อมผานอุปกรณอิเล็กทรอนิก ส
อุปกรณกายเทียมสําหรับคนพิการ เปนตน
จากสถิตขิ อมูลคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ ของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจํานวนคนพิก ารทั่วประเทศ 1,916,828 คน โดยกรุงเทพมหานคร มีจํานวน
81,553 คน ในสวนของจังหวัดนนทบุรีนั้น มีจํานวนคนพิการ 20,491 คน โดยพิการทางการเห็น การไดยิน
หรือสื่อความหมาย และการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย มีจํานวน 13,224 คน จะเห็นไดวาจังหวัดนนทบุรีเปน
จังหวัดที่มีประชากรคนพิการอาศัยอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีสถานสงเคราะหคนพิการ ศูนยพัฒนา
อาชีพคนพิก าร โรงเรียนเฉพาะความพิการ อีกกวา 10 แหง มีชมรม/สมาคม/มูลนิธิ และองคกรที่ทํางาน
เกี่ยวกับคนพิการทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด/พื้นที่ และองคกรตางประเทศเกือบ 100 องคกร
เปนศูนยรวมนักกีฬาคนพิการทีมชาติกวา 30 คน ในหลายชนิดกีฬา และเปนที่ตั้งของศูนยสิรินธรเพื่อการพื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
เกาะเกร็ดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเดนตั้งแตวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่นที่สืบ
เชื้อสายมอญ สถาปตยกรรมที่งดงามเปนเอกลักษณ ภูมิปญญาชาวมอญในการทําเครื่องปนดินเผา เครื่องดนตรี
มอญเดิม อาหารการกิน อาทิ หนอกะลา ขาวแช และเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่ตองพึ่งพาการเดินทางทั้ง
ทางบกและทางน้ําประกอบกับเปนเกาะขนาดเล็กทําใหงายตอการพัฒนาเปนพื้นที่นํารอง ชุมชนเกาะเกร็ดไมได
ถูกคัดเลือกมา เพียงเพราะใกลกรุงเทพมหานคร และมีคนพิการและผูสูงอายุอาศัยอยูจํานวนมากเทานั้น ยังมี
ความเขมแข็งของภาคประชาสังคมในชุมชน ประกอบกับเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่ตองพึ่งพาการเดินทาง
ทั้งทางบกและทางน้ํา เปนเกาะขนาดเล็กทําใหงายตอการพัฒนาเปนพื้นที่นํารอง ขนาดของพื้นที่ที่ไมใหญ
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จนเกินไป เดินทางทองเที่ยวไดโดยรอบภายในวันเดียว ทําใหเห็นภาพของการเดินทางของคนพิการตั้งแตการ
เดินทางออกจากบานไปยังทาเรือ โดยสารเรือขามฟากไปยังฝงปากเกร็ด เชื่อมตอการเดินทางดวยรถโดยสาร
สาธารณะเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ตองการ ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (พม.) รวมกับจังหวัดนนทบุรีจึงจัดทํา “โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด” ขึ้นเริ่มตั้งแต
เดือนธันวาคม 2557 เพื่อเปนตนแบบชุมชนที่ผูสูงอายุ คนพิการ และทุกคนในสังคมสามารถดํารงชีวิตและ
เดินทางไดอยางอิสระ สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งใหเปนรูปแบบที่สามารถนํา ไปขยายผลยังชุมชนตางๆ ของ
ประเทศและประชาคมอาเซียน โดยเปดตัวโครงการดังกลาวไปแลวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559
ดังนั้นจึงจัดทํางานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการ
จัดการทองเที่ยวภายใต โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจ และเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและ
คนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว
ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอ
การจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
ผูสูง อายุและคนพิก ารทางการเคลื่อนไหว/การไดยินหรือสื่อความหมาย/การมองเห็น ที่
เดินทางหรือเคยเดินทางมาทองเที่ยวเกาะเกร็ด
ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2561
ขอบเขตดานพื้นที่
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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นิยามศัพทเฉพาะ
ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่เดินทางหรือเคยเดินทางมาทองเที่ยวเกาะเกร็ด
คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การเคลื่อนไหว หรือการสื่อสาร โดยมีความจําเปนพิเศษ
ที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจ กรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมี
สวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป ที่เดินทางหรือเคยเดินทางมาทองเที่ยวเกาะเกร็ด
โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด หมายถึง โครงการตนแบบในการพัฒนาแบบองครวม
โดยการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ให
ครอบคลุมทั้งตนทาง กลางทาง และปลายทางของระบบการใชชีวิต
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ประโยชนที่ไดรับ
1. กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการชุมชนตนแบบ
อารยสถาปตยเกาะเกร็ด ไดรับทราบขอมูลจากผูใชประโยชนที่สามารถนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ใหเหมาะสมกับผูสูงอายุและคนพิการไดมากยิ่งขึ้น
2. ผูสูงอายุและคนพิการในเกาะเกร็ดและภายนอกที่เดินทางมาทองเที่ยวไดรับความสะดวกมากขึ้น
จากการปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
3. ขอมูลจากงานวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวสําหรับ ผูสูงอายุและคนพิการ
ใหกับพื้นที่อื่นๆ
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