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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวของ
ผูพ้ ิการทางสายตา และ 2) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตา ใช้วิธีวิทยา
การศึกษาอัตชี วประวัติและเรื่ องเล่า เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นผูพ้ ิการ
ทางสายตาที่ อยู่ในวัยทางานและมี ประสบการณ์เดิ นทางท่องเที่ ยวจานวน 10 คน ผลการศึ กษาพบว่าผูพ้ ิการทาง
สายตามี ความต้องการในการเดิ นทางท่ องเที่ ยวเหมื อนคนปกติ นิ ยมเดิ นทางพร้ อมกับครอบครั วแต่ ก็สามารถ
เดิ นทางด้วยตัวเองได้ มีการเตรี ยมตัวที่ ดีก่อนการเดิ นทางทุกครั้ง และพยายามช่ วยเหลือตัวเองก่อนที่ จะขอความ
ช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ น แหล่งท่ องเที่ ยวที่ เป็ นที่ นิยมคื อแหล่งท่ องเที่ ย วทางธรรมชาติ วัด และแหล่งเลื อกซื้ อสิ นค้า
สาหรับปั ญหาอุปสรรคที่พบระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเด็นหลักคือ 1) ด้านการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 2) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และ 3) ด้านทัศนคติของคน
ในสังคม ผูพ้ ิ การทางสายตาต้องการให้ภาครั ฐและเอกชนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องร่ วมมื อกันในการแก้ปัญหา เพื่ อให้
สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเข้าถึงบริ การต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ
คาสาคัญ: ผูพ้ ิการทางสายตา เรื่ องเล่าชีวิต การท่องเที่ยว
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อาจารย์ประจาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
The objectives of this qualitative research were 1) to study travel experiences of visually impaired people;
and 2) to study problems and obstacles while traveling of visually impaired people. This study applied the life
history, and narrative approach. The data were collected through an in-depth interview with 10 working age people
who were visually impaired and had travel experiences. The results showed that visually impaired people wanted
to travel like ordinary people. They normally traveled with their families, however they could travel by themselves.
They were well- prepared before travelling, and tried to help themselves before asking support from others. The
popular attractions were natural attractions, temples and shopping centers. The main problems and obstacles they
faced while travelling could be divided into 3 main issues: 1) access to tourism information; 2) tourism facilities;
and 3) attitudes of people in society. The visually impaired people urged a cooperation of both the government and
related agencies to solve the problems in order to help them travel and equally access to services just like ordinary
people.
Keywords: Visually Impaired People, Life Narrative, Tourism
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่ องเที่ ยวเป็ นกิ จกรรมที่ มีความสาคัญเป็ นอย่า งมากต่ อคนทุ กกลุ่มในสังคม เพราะเป็ นกิ จกรรมที่
นอกจากจะสร้างความสุ ขและประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่เดินทางท่องเที่ยวแล้วยังสร้างรายได้ให้กบั แหล่งท่องเที่ยวและ
คนในท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้นการมีส่ิ งอานวยความสะดวกและบริ การต่างๆ เพื่อดึ งดูดและรองรับนักท่องเที่ ยวทุก
กลุ่มจึงเป็ นเรื่ องที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ (นิศา ชัชกุล, 2557)
ในปั จจุบนั กลุ่มของนักท่องเที่ ยวมีความหลากหลายมากขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นนักท่องเที่ ยวกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มวัย
ทางาน กลุ่มผูส้ ูงอายุ หรื อกลุ่มที่มีขอ้ จากัดทางร่ างกาย ซึ่ งในกลุ่มหลังนี้ มีขอ้ มูลจากองค์การสหประชาชาติแสดงให้
เห็นว่าทุก 1 ใน 10 คนของประชากรโลกเป็ นผูพ้ ิการ และยังพบอีกว่ากลุ่มประเทศแถบเอเชี ยและแปซิ ฟิกมีผพู ้ ิการ
มากที่ สุดในโลก (สานักงานสถิติแห่ งชาติ , 2559) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษวดี พุทธภูมิพิทกั ษ์ (2554) ที่
กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่าเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของการเป็ นพลเมืองโลกโดยเฉพาะคนพิการซึ่ งนับวันจะมีมากขึ้น และ
อาจมีมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรโลกในอนาคต
สาหรับประเทศไทยนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคนทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมอย่าง
เป็ นธรรม ในขณะที่ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2565) ได้กล่าวถึงเรื่ องของการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเน้นไปที่การกาหนดทิศทางในการสร้างความเท่า
เทียมในการเข้าถึงบริ การต่างๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนนาไปสู่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2558) นอกจากนี้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-25559 ยังกาหนดว่า คนพิ การต้องเข้าถึ งและใช้ประโยชน์ได้จากระบบบริ การด้านสุ ขภาพ
การศึกษา อาชีพ กีฬาและการท่องเที่ยว (คณะกรรมการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ, 2554) อย่างไรก็ดีผล
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การศึ กษาของสถาบันวิจยั สังคมจุฬาลงกรณ์ (2554) พบว่า โอกาสในการเข้าถึงสิ ทธิ ต่างๆ ของคนพิการนั้นยังไม่
ทัว่ ถึง ส่ งผลให้ผพู ้ ิการมีขอ้ จากัดในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ ยว เช่ น การเดิ นทางที่ ไม่สะดวก
ปั ญหาในเรื่ องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูพ้ ิการ รวมทั้งทัศนคติเชิงลบของคนในสังคมที่มกั มองว่าผูพ้ ิการไม่ควรเดินทางท่องเที่ยว (Hersh, 2016)
งานวิจยั ของ Bowell (2015) แสดงให้เห็นว่าผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุในยุโรปมีมากถึง 120 ล้านคนในปี 2005
โดยร้อยละ 70 ของประชากรที่เป็ นผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุมีความพร้อมทั้งสภาพการเงินและความสามารถทางร่ างกาย
ในการเดินทางท่องเที่ ยว ในประเทศไทยมีผพู ้ ิการที่ได้รับการออกบัตรประจาตัวคนพิการ ณ เดือนธันวาคม 2558
เป็ นจานวนทั้งสิ้ นถึง 1,737,496 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์, 2559) ตัวเลขเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่าจานวนนักท่องเที่ ยวกลุ่มที่ มีขอ้ จากัดทางร่ างกายมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้ น และผูม้ ีความบกพร่ อง
ทางการมองเห็ นถูกจัดให้เป็ นกลุ่มนักท่ องเที่ ย วผูพ้ ิ การที่ มีศกั ยภาพในการเดิ นทางท่ องเที่ ย วค่ อนข้างสู งเพราะ
สามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้ (Small, Darcy and Packer, 2012) ดังนั้นเพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรให้ความสนใจในเรื่ องการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
ผูพ้ ิการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดีผลจากงานวิจยั ของพิทกั ษ์ ศิริวงศ์ และ ปั ทมอร เส็งแดง (2554) พบว่าการพัฒนาสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการท่องเที่ ยวของผูพ้ ิการยังไม่เป็ นรู ปธรรมเนื่ องจากยังขาดข้อมูลทั้งในเรื่ องรู ปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคทางการท่องเที่ยว รวมทั้งความต้องการในเรื่ องการจัดสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่ างๆ ให้กบั ผูพ้ ิ การ นอกจากนี้ ผ ลการวิจัยของ Freeman and Selmi (2010) พบว่าถึ งแม้ความสนใจในเรื่ อ งการ
ท่องเที่ยวของผูพ้ ิการจะสู งขึ้นมากแต่การศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ ยงั คงมีอยู่นอ้ ย และในงานจานวน
น้อยนั้นยังเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับผูพ้ ิการทางการเคลื่อนไหวเป็ นส่ วนใหญ่อีกด้วย (Poria, Reichel and Brandt, 2011)
จากที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาประสบการณ์ทางการท่องเที่ ยวของผูพ้ ิการทางสายตา
เพื่อให้ทราบถึงโอกาสเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริ การต่างๆ ทางการท่องเที่ยว รู ปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตาในสังคมไทยเพื่อนาไปสู่
ความเข้าใจถึงสภาพปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการเดิ นทางท่องเที่ ยว รวมถึงความต้องการในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับผูพ้ ิการทางสายตา ทั้งนี้ เพื่อให้ผพู ้ ิการทางสายตามีโอกาสเข้าถึงกิ จกรรมและสิ่ งอานวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว รวมทั้งได้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวและบริ การด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวอย่างเท่า
เทียมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตา
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตา
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แนวคิดที่เกีย่ วข้ อง
ความหมายของคาว่ าความพิการ (Disability)
ความพิการ (Disability) คือ คาที่ใช้ครอบคลุมทั้งความบกพร่ องในด้านต่างๆ ข้อจากัดในการทากิจกรรม
ต่างๆ และการต้องควบคุมการเข้าร่ วมในบางเรื่ อง (Bowtell, 2015)
ผู้พกิ ารทางสายตา (Visual Disabled)
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ ฉบับที่สอง (กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิต
คนพิการ, 2556) ได้ให้ความหมายของ “ผูพ้ ิการทางสายตา” ว่าหมายถึง บุคคล หรื อ กลุ่มคน ที่สูญเสี ยการมองเห็น
หรื อผูท้ ี่มีขอ้ จากัดหรื อความบกพร่ องทางการมองเห็น ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1. คนตาบอด (The Blind) หมายถึง คนที่ สูญเสี ยการมองเห็ น ไม่สามารถมองเห็ นได้ในระยะ 6 เมตร
หรื อ 20 ฟุต ทาให้สูญเสี ยการมองเห็นโดยรอบด้านไม่สามารถอ่านหนังสื อธรรมดาได้ ต้องใช้อกั ษร
เบรลล์ (Braille Code) หรื อวิธีการฟังแถบบันทึกเสี ยง
2. คนสายตาเลือนราง (Low Vision) หมายถึง คนที่สูญเสี ยการมองเห็นแต่ยงั สามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์
ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยใช้อุปกรณ์พิเศษหรื อแว่นขยาย
การท่ องเที่ยวที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้ าถึงได้ (Accessible Tourism)
Darcy & Dickson (2009) อธิ บายคาว่า Accessible Tourism ว่าคือ การเดินทางท่องเที่ยวโดยการเพิ่มความ
ต้องการในเรื่ องของการเข้าถึงในมิติต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน และการรับรู ้ เพื่อให้แต่ละ
บุคคลได้รับความเสมอภาคและศักดิ์ศรี ที่เท่าเทียมกันผ่านผลิตภัณฑ์ บริ การและสภาพแวดล้อมที่ถกู ออกแบบมาเพื่อ
ทุกคน (Universal Design) ซึ่ งคาจากัดความนี้หมายรวมถึงผูท้ ี่เดินทางพร้อมกับเด็กในรถเข็น ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ
แนวคิดการออกแบบเพือ่ คนทั้งมวล (Universal Design)
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือการออกแบบเพือ่ การใช้ งานของคนทุกกลุ่มในสั งคมเป็ นแนวคิดเรื่องการ
ออกแบบสิ่ งของ สถานที่ และสิ่ งแวดล้ อม เพื่อให้ ทุกคนในสั งคมไม่ ว่าจะเป็ น คนป่ วย คนสู งอายุ คนแคระ สตรี
ตั้งครรภ์ เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก คนพิการประเภทต่างๆ ไม่ว่า ตาบอด หูหนวก แขนขาร่ างกายพิการ คนพิการ
ทางปั ญญาทางจิ ต คนที่ อ่านหนังสื อไม่ออก ฯลฯ เพื่อให้ สามารถใช้ ประโยชน์ จากสิ่ งเหล่ านั้นได้ อย่ างเท่ าเทียม
กัน โดยไม่ตอ้ งมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรื อเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดโดยเฉพาะ (Hersh, 2010
and Mace, 1988)
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
Bowtell (2015) ได้ศึ กษาการประเมิ นมูลค่ า และความน่ า ดึ งดู ด ใจทางการตลาดของอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบเข้าถึงได้สาหรับคนทุกกลุ่มในยุโรปและพบว่าความต้องการในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริ การ
ต่างๆ ทางการท่องเที่ยวในยุโรปมีสูงขึ้นมาก โดยประชากรผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุในยุโรปว่ามีมากถึง 120 ล้านคนใน
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ปี 2005 ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 27 ของประชากรในยุโรป และอาจมีมากถึง 160 ล้านคนในปี 2025 โดยร้อยละ 70 ของ
ประชากรที่ เป็ นผูพ้ ิ การและผูส้ ู งอายุมีพร้ อมทั้งสภาพทางการเงิ นและความสามารถทางร่ างกายในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับข้อมูลจาก European Commission (EU) (2013) ที่มีการประมาณว่านักท่องเที่ยวผูพ้ ิการใน
EU ท่องเที่ ยวมากถึง 170 ล้านครั้งในช่ วงกลางปี 2012 ถึงกลางปี 2103 และนักท่องเที่ ยวกลุ่มนี้ จะใช้จ่ายมากกว่า
นัก ท่ อ งเที่ ย วปกติ ถึ ง 1.16 เท่ า ซึ่ งมี ศ ัก ยภาพท าให้ เ กิ ด รายได้สู ง ถึ ง 88.6 พัน ล้า นยูโ รในปี 2025 อย่ า งไรก็ ดี
นักท่ องเที่ ยวกลุ่มนี้ มากกว่าร้ อยละ 25 เลื อกที่ จะไม่เดิ นทางท่ องเที่ ย วเพราะข้อจากัดในการเข้าถึ งบริ การต่ า งๆ
ทางการท่องเที่ยว
ตามกฎมาตรฐานความเท่ า เที ย มกัน ของสหประชาชาติ (The United Nations Standard Rules on the
Equalisation of Opportunities, 1990) แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคในการเข้าถึงสิ ทธิ ต่างๆ ของผูพ้ ิการซึ่ งแยกออกได้
เป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การออกแบบสิ่ งอานวยความสะดวก (Facility design) แยกออกได้เป็ น 3 มิติคือ 1.1 การเข้าถึงทางด้าน
กายภาพ เช่ น ทางลาดสาหรับรถเข็น 1.2 การเข้าถึงทางด้านความรู ้สึก เช่ น การแตะสัมผัส ระบบการได้ยิน เสี ยง
และ 1.3 การเข้าถึงทางด้านการสื่ อสาร ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการทางด้านการเขียนและการพูด
2. ข้อมูล (Information) ทั้งนี้พบว่าการขาดแคลนข้อมูลเป็ นปัจจัยสาคัญที่บงั คับให้นกั ท่องเที่ยวผูพ้ ิการต้อง
ยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว
3. ทัศนคติ (Attitudes) Stumbo and Pegg (2005) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่าการปรับปรุ งบริ การต่างๆ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ ยวผูพ้ ิการเพียงอย่างเดี ยวยังไม่เพียงพอ หากบุคลากรในหน่ วยงานยังมีทศั นคติ ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการ
อบรมพนักงานจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา มิตตานนท์สกุล (2553) ที่ พบว่าคนขับ
แท็กซี่ ส่วนใหญ่มีเจตคติ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสู งต่อคนพิการ เนื่ องจากความกลัวถูกทาร้ายและเรื่ องของ
การสื่ อสาร จึ งควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ต่างๆ เพื่ อสร้ างความความมัน่ ใจและความเข้าใจที่ ถูกต้องให้กบั
บุคคลทัว่ ไปและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ยังมีงานวิจยั อีกหลายชิ้ นที่ ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปแบบการท่องเที่ ยว ความต้องการและรู ปแบบของสิ่ ง
อานวยความสะดวกสาหรับการท่ องเที่ ยว ปั ญหาและอุปสรรคในการท่ องเที่ ยว และแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวเพื่อตอบสนองผูพ้ ิการในด้านต่างๆ (มนัสสิ นี บุญมีศรี สง่า และคณะ, 2557; ชูกลิ่น อุนวิจิตร และคณะ,
2557; พิ ทกั ษ์ ศิ ริวงศ์ และ ปั ทมอร เส็ งแดง, 2554) ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันคื อ ผูพ้ ิ การมี ความ
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนคนปกติ โดยจะเดินทางกับครอบครัวเป็ นหลัก เพราะครอบครัวเป็ นผูด้ ูแลและออก
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่เข้าถึงได้
สะดวก มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ จาเป็ น และอุปสรรคสาคัญที่ พบในการเดิ นทางท่องเที่ ยวคื อการหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวสาหรับผูพ้ ิการ การขาดสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ ิการทั้งในส่ วนของการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว
ที่พกั และร้านอาหาร รวมทั้งทัศนคติของผูค้ นในสังคมที่มองว่าผูพ้ ิการไม่ควรออกมาท่องเที่ยว
การทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการทางสายตาทาให้ผวู ้ ิจยั เข้าใจความหมายของคาว่า ความพิการ การ
แบ่งประเภทของผูพ้ ิการของผูพ้ ิการทางสายตา ลักษณะของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดในการออกแบบ
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สิ่ งแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ส่ วนการทบทวนงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับผูพ้ ิ การทาให้ผูว้ ิ จยั
พบว่า ผูพ้ ิ การเป็ นกลุ่ มนักท่ อ งเที่ ย วที่ มีจานวนเพิ่ มมากขึ้ นเรื่ อยๆ และมี ค วามสามารถทั้งทางร่ างกายและทาง
เศรษฐกิจในการเดินทางท่องเที่ยว จัดเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก ซึ่ ง
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนี้ สามารถนาใปใช้ในการออกแบบเครื่ องมือที่ ใช้
ในการวิจยั การทาความเข้าใจผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งยังทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ได้อย่างครอบคลุมอีกด้วย
วิธีการวิจยั
การออกแบบการวิจยั
การวิ จัย นี้ การวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยใช้วิ ธีวิ ทยา แบบศึ กษาประวัติ ชี วิ ต และเรื่ องเล่ า (Life History and
Narative Approach) ซึ่ งเป็ นวิธีวิทยาภายใต้กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สงั คม (Social Constructivism Paradigm) ซึ่ งวิธี
นี้เป็ นวิธีการที่ใช้ในการเข้าถึงความหมายของประสบการณ์ชีวิตด้วยการศึกษาวิธีคิด การให้ความหมาย การตีความ
สถานการณ์และเรื่ องราวต่างๆ ที่ผา่ นเข้ามาในชีวิตของบุคคลจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ่ งจะมีผลต่ออนาคต เพราะเชื่ อ
ว่าความจริ งไม่ใช่ สิ่งคงที่ แต่ เป็ นสิ่ งที่ ถูกสร้ างขึ้ นมาอย่างแตกต่ างในแต่ ละบริ บทของสังคม และสิ่ งที่ สาคัญคื อ
ความหมายและประสบการณ์ ข องมนุ ษ ย์ (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2550) เรื่ อ งเล่ า จึ ง น าเสนอในรู ป แบบของ
อัตชีวประวัติ (Autobiography) เพื่อนามาสู่การวิเคราะห์บริ บททางสังคม
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
การเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกตัวอย่างเชิ งทฤษฎี (Theoretical Sampling) โดยใช้
หลักการว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องมี ความสอดคล้องกับวัต ถุประสงค์ของงานวิจัย เป็ นการคัดเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) ตามคุณสมบัติคือ 1) เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา 2) อยู่ในวัยทางานและมีการเดิ นทางท่องเที่ ยว
อย่างสม่าเสมอ 3) ยินดีให้ขอ้ มูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งนี้เมื่อข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) คือคาตอบที่ได้ซ้ ากันและไม่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติม ผูว้ ิจยั จึงหยุดการเก็บข้อมูล
โดยงานวิจยั นี้มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งสิ้ น 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1) ตัว ผู ้วิ จัย เป็ นเครื่ องมื อ ส าคัญ ในการวิ จัย เนื่ อ งจากผู ้วิ จัย ต้อ งมี ค วามไวต่ อ ทฤษฎี (Theoretical
Sensitivity) เพื่ อให้ได้ขอ้ มูลที่ ละเอี ยดและครบถ้วน ดังนั้นจึ งมี การเตรี ยมในส่ วนของความรู ้ ด ้วย
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2) แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi Structured Interview) มี ก ารก าหนดแนวค าถามเพื่ อ ให้
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการเก็บข้อมูล
3) อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องบันทึกภาพ ปากกา ดินสอ สมุดจดบันทึก เป็ นต้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี คือ 1) การสัมภาษณ์เชิ งลึกเป็ นรายบุคคลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน
10 คน เพื่ อให้สามารถสังเกตพฤติ กรรม ปฏิ กิริยาของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เปิ ดเผย
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ความรู ้สึกได้เต็มที่ 2) การสังเกตและจดบันทึ ก ลักษณะของการเก็บข้อมูลเป็ นการเน้นให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเล่าเรื่ องเพื่อ
ถ่ายทอดเรื่ องราวประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยผูว้ ิจยั ได้สงั เกตและจดบันทึกประเด็นสาคัญระหว่างการสัมภาษณ์
3) การศึ กษาเอกสาร เป็ นการเตรี ยมตัวทั้งก่ อน ระหว่างการเก็บข้อมูล และภายหลังจากเก็บข้อมูลแล้ว โดยการ
วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่ง
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้า นข้อมูล (Data Triangulation)
(สุ ภางค์ จันทวาณิ ช, 2540) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ ได้มาถูกต้องหรื อไม่ โดยการตรวจสอบแหล่งที่ มาของข้อมูลคือ
การสัมภาษณ์ การจดบันทึก การบันทึกเสี ยง การสังเกต
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลเริ่ มต้นจากการถอดบทสัมภาษณ์จากการบันทึกเสี ยงเป็ นตัวอักษร ผูว้ ิจยั อ่านข้อมูลแล้ว
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์เพื่อหาแก่นของข้อมูลและพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล จากนั้นทาการแยกแยะข้อมูล
ออกเป็ นหมวดหมู่ และนาข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่มานาเสนอแบบพรรณนาโดยมีขอ้ ความบรรยายประกอบเพื่อ
เพิ่มความชัดเจน
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผพู ้ ิการทางสายตาจานวน 10 คนและนามาข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม
แนวทางของการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผลการศึกษามีดงั นี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล ภูมหิ ลังและการดาเนินชีวติ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกคนอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร โดยมีท้ งั ที่ เป็ นคนกรุ งเทพฯ โดยกาเนิ ดและคนที่ อยู่
ต่างจังหวัดแต่เข้ามาเรี ยนและอาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯ โดยทุกคนอยู่ในวัยทางานและมีช่วงอายุต้ งั แต่ 23 - 47 ปี จบ
การศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) จนถึงระดับปริ ญญาตรี โดยมีภาวะการพิการทางสายตาที่
แตกต่างกันตั้งแต่เห็นเลือนรางจนถึงบอดสนิท โดยเป็ นการพิการในช่วงอายุที่แตกต่างกัน คือพิการแต่กาเนิด พิการ
ในช่ ว งวัย เด็ ก และพิ ก ารในช่ ว งวัย รุ่ น ซึ่ งการพิ ก ารทางสายตาในช่ ว งอายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้
สภาพแวดล้อม การเรี ยนรู ้ การจดจาลักษณะของสภาพแวดล้อมและสิ่ งต่างๆ รวมถึงการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคน
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุ กคนได้รับโอกาสในการอบรมเพื่ อเรี ยนรู ้ การใช้ชีวิตของผูพ้ ิการทางสายตาที่ จดั โดย
หน่วยงานต่างๆ เช่น วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศูนย์พฒั นาสมรรถภาพคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรี ยน
สอนคนตาบอด เป็ นต้น เพื่อสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ดว้ ยตัวเอง และสามารถใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้ โดย
การเรี ย นรู ้ ป ระกอบไปด้วยเรื่ อ งต่ า งๆ ดังนี้ คื อ การเรี ย นอัก ษรเบรลล์ การใช้ค อมพิ วเตอร์ การใช้ไ ม้เ ท้า ใน
ชี วิตประจาวัน การใช้ชีวิตประจาวันอย่างปลอดภัย การเดินทาง รวมถึงการเรี ยนวิชาชีพต่างๆ เช่น การนวด การทา
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การเกษตร เป็ นต้น การได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวิตอย่างคนปกติ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ในการ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ ิการทางสายตา ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็ นผูพ้ ิการแต่รู้สึกว่า
ตัวเองเป็ นคนธรรมดาเหมือนคนปกติ ทวั่ ๆ ไป ที่ สามารถดาเนิ นกิ จกรรมประจาวัน ทางานหาเลี้ยงชี พตนเองและ
เดินทางไปไหนมาไหนได้ดว้ ยตัวเอง เพียงแค่ขาดประสาทสัมผัสบางอย่างและต้องการความช่วยเหลือในบางเรื่ อง
เท่านั้นโดยในปั จจุบนั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนใช้ชีวิตประจาวันอย่างปกติ โดยมีท้ งั ที่ พกั กับครอบครัวและอาศัยคนเดียว
และเดินทางจากที่พกั อาศัยมาที่ทางานด้วยตัวเองทุกวัน โดยเป็ นการเดินทางด้วยระบบขนส่ งมวลชนประเภทต่างๆ
ตั้งแต่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถบัสประจาทาง รถไฟ รถไฟฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ดิน รถแท็กซี่ ในช่วงวันหยุดพักผ่อนก็มีการ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ กับ ครอบครั ว และกลุ่ ม เพื่ อ น โดยเป็ นการไปท่ อ งเที่ ย วทั้ง ใน
กรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยในประเด็นนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวไว้สอดคล้องดังความว่า
“อย่ ามองว่ าคนที่ ขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไปจะทาให้ เขาไม่ อยากทาอะไรเลย” (B นามสมมติ, 2559)
“อย่ ามองว่ าเราเป็ นคนน่ าสงสารเพียงเพราะแค่ เราขาดอะไรบางอย่ างไป” (C นามสมมติ, 2559)
2. การหาข้ อมูลก่ อนการเดินทางท่ องเที่ยว
เนื่ องจากผูพ้ ิการทางสายตาจาเป็ นต้องทราบข้อมูลต่างๆ ในการท่องเที่ ยวมากกว่าคนปกติ ดังนั้นการหา
ข้อมูลของทั้งแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พกั ร้านอาหาร และอื่นๆ จึงเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีวิธีในการค้นหาข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายตั้งแต่สอบถามคนที่เคยไปยังสถานที่น้ นั ๆ มาแล้ว
ติดต่อไปยังสมาคมต่างๆ เพื่อให้จดั รายการนาเที่ยวสาหรับกลุ่มคนตาบอดโดยเฉพาะ หรื อสอบถามข้อมูลต่างๆ ใน
รายการนาเที่ยวที่ทางสมาคมได้เคยจัดนาเที่ยวไปแล้ว แต่วิธีที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลนิ ยมใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด คือการค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซด์ต่างๆ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักใช้โปรแกรมอ่านออก
เสี ยงบนหน้าจอ (JAWS for Windows) ของทางไมโครซอฟท์ ซึ่ งเป็ นโปรแกรมของต่างประเทศ สาหรับในส่ วน
ของภาษาไทยจะเป็ นโปรแกรมอ่านออกเสี ยงบนหน้าจอเป็ นภาษาไทยชื่ อ โปรแกรมตาทิพย์ (PPA Tatip) ที่สมาคม
คนตาบอดร่ วมกับศูนย์เทคโนโลยี อิเ ล็กทรอนิ กส์ แ ละคอมพิ วเตอร์ แ ห่ งชาติ (Nectec) สร้ างสรรค์ข้ ึ น ทั้งนี้ จะมี
โปรแกรมลักษณะนี้หลายโปรแกรม โดยบางโปรแกรมใช้เสี ยงในการอ่านข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซด์ได้เลย
ทาให้การหาข้อมูลเป็ นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว อย่างไรก็ดีโปรแกรมเหล่านี้ ยงั ไม่สามารถอ่านเว็บไซด์ที่มี
ภาพปะปนกับข้อความได้จึงทาให้ผูใ้ ช้โปรแกรมนี้ มีปัญหาอยู่บา้ งเมื่ อเข้าสู่ เว็บไซด์ที่มีท้ งั ข้อความและภาพอยู่
ด้วยกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มว่าโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ สามารถติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ ได้โดยใช้เวลาไม่
นานทาให้การค้นหาข้อมูลของผูพ้ ิการทางสายตาผ่านทางเว็บไซด์ต่างๆ เป็ นไปโดยสะดวก
3. ประสบการณ์ การท่ องเที่ยวของผู้พกิ ารทางสายตา
สาหรับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวนั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนเดินทางท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ โดยกลุ่มคน
ที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่คือ 1) ครอบครัว 2) เพื่อนที่เป็ นคนตา
บอดหรื อตาเลือนราง และ 3) เพื่อนที่เป็ นคนตาดีที่พร้อมเดินทางและดูแลคนตาบอด แต่กม็ ีบางครั้งที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลต้อง
เดินทางท่องเที่ยวเพียงลาพังซึ่ งก็ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง สาหรับสถานที่
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ท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมักเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ น ทะเล ภูเขา ป่ า
น้ าตก เพราะถึงแม้จะมีความยากลาบากในการเข้าถึง แต่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ ก็ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตารู ้สึกปลอด
โปร่ ง ไม่มีความกดดัน สามารถใช้ประสาทสัมผัสที่ มีอยู่ได้ครบทุ กด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ยินเสี ยงของ
ธรรมชาติ การได้จบั ได้สัมผัสกับสิ่ งต่างๆ รอบๆ ตัว การได้สูดอากาศที่บริ สุทธิ์ สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่ทา
ให้ผพู ้ ิการทางสายตารู ้สึกผ่อนคลายและชดเชยการมองไม่เห็นได้
“คนตาบอดชอบเที่ ยวธรรมชาติ มาก เพราะได้ สัมผัสกับสิ่ งต่ างๆ แม้ แต่ การดานา้ ที่ ถึงแม้ จะไม่ เห็นอะไร
แต่ การได้ สัมผัสบรรยากาศในนา้ ก็เป็ นความสุขแล้ ว” (F นามสมมติ, 2559)
ทั้งนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้ยกตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา คือ น้ าตกห้วย แม่ขมิ้น
ที่จงั หวัดกาญจนบุรี ซึ่ งมีการทาทางเดินแบบมีราวจับตลอดเส้นทาง ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถเดินเข้าสู่ น้ าตก
เองได้ดว้ ยตัวเอง และยังมีการปรับภูมิทศั น์โดยรอบเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นน้ าในบริ เวณน้ าตก ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
รู ้สึกมีความสุ ขกับการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
“การมองไม่ เห็นอาจจะเป็ นอุปสรรคในการท่ องเที่ ยวบ้ าง แต่ ไม่ มาก” (A นามสมมติ, 2559)
นอกจากนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ วัดและแหล่งเลือกซื้ อสิ นค้า (Shopping)
ต่างๆ ก็เป็ นสถานที่ที่ผพู ้ ิการทางสายตานิ ยมเดิ นทางไปท่องเที่ยวอีกด้วย โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่นิยมเดิ นทางไป
วัดเพื่อการทาบุญ และให้อาหารปลา ทาให้จิตใจสงบจากการเผชิญปั ญหาต่างๆ ในชี วิตประจาวัน ส่ วนการไปเลือก
ซื้ อสิ นค้า นั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตประจาวันและเป็ นกิ จกรรมทางการท่ องเที่ ยวที่ กระทาได้
โดยง่ายเพราะสถานที่ ต่างๆ ในการเลือกซื้ อสิ นค้าสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่ิ งอานวยความสะดวก
ค่อนข้างครบ มีคนคอยช่วยเหลือดูแลและมีเสี ยงต่างๆ ทั้งจากฝ่ ายประชาสัมพันธ์และจากผูข้ ายให้ได้ยินเสมอๆ ทา
ให้รู้สึกไม่โดดเดี่ ยว รู ้สึกมีผคู ้ นอยู่รอบข้างและพร้อมจะให้ความช่ วยเหลืออยู่เสมอ นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ ยวที่ มี
ความแปลกใหม่ก็เป็ นที่ ดึงดูดให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลรู ้สึกต้องการเดิ นทางไปเที่ยวชม เช่ น เมืองหิ มะ ดรี มเวิลด์ แต่ก็มีผใู ้ ห้
ข้อมูลบางคนเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีความคุน้ เคย เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงและไม่
ต้องการรบกวนผูอ้ ื่นมากนัก ทั้งนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยปี ละ 5 – 6 ครั้งสาหรับการท่องเที่ยวไปยัง
ต่ างจังหวัด และเดิ นทางท่ องเที่ ยวทุ กเดื อนสาหรั บการท่ องเที่ ยวไปยังแหล่งท่ องเที่ ยวในกรุ งเทพมหานครหรื อ
โดยรอบกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ย้าให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเป็ นเรื่ องที่ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถทาได้ดว้ ย
ตัวเอง
“ชอบเที่ ยวมาก ยิ่งคนมองว่ าคนตาบอดไม่ ควรมาเที่ ยวยิ่งต้ องไปเที่ ยวให้ เค้ าเห็นว่ าเราก็เที่ ยวเองได้ ต้ องให้
เค้ ายอมรั บเราให้ ได้ ” (E นามสมมติ, 2559)
ด้านประสบการณ์ การเดิ นทางของผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีประสบการณ์ เดิ นทางด้วยยานพาหนะที่
หลากหลาย เช่น เครื่ องบิน รถยนต์ รถไฟ รถโดยสารประจาทาง เรื อ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
3.1 การเดินทางโดยเครื่องบิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางคนเคยมีประสบการณ์เดิ นทางด้วยสายการบิ นต่างๆ ซึ่ งทุกคนให้ขอ้ มูลตรงกันว่า ทุกสาย
การบิ นมี ระบบการดูแลผูพ้ ิ การเป็ นอย่างดี หากผูพ้ ิการได้แจ้งรายละเอี ยดไว้ต้ งั แต่ ตอนสารองบัตรโดยสาร การ
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ช่วยเหลือเริ่ มตั้งแต่การทาเช็คอินจนกระทัง่ พาไปนัง่ ในเครื่ องบิน ทั้งนี้ผพู ้ ิการทางสายตาได้สิทธิ์ ในการขึ้นเครื่ องบิน
ก่อนผูโ้ ดยสารปกติแต่จะได้ลงจากเครื่ องบินเป็ นคนสุ ดท้าย เพื่อที่พนักงานจะได้มีเวลาในการช่วยเหลือดูแลได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่ งการบริ การเหล่านี้สร้างความประทับใจให้กบั ผูพ้ ิการทางสายตาเป็ นอย่างมาก
“สายการบิ นดูแลดี มากทุ กสายการบิ นเลย ไม่ ร้ ู ว่ าเป็ นเพราะเป็ นความรั บผิ ดชอบของเค้ าหรื อเปล่ า แต่
ประทับใจมาก”(G นามสมมติ, 2559)
“เค้ าทาให้ เรารู้ สึกว่ าเราไม่ ได้ เป็ นคนพิการ เราเป็ นแค่ คนธรรมดาคนหนึ่งเท่ านั้น”(J นามสมมติ, 2559)
อย่ า งไรก็ ดี ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล เคยเดิ น ทางด้ว ยเครื่ อ งบิ น เฉพาะเส้ น ทางภายในประเทศเท่ า นั้น ยัง ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศ
3.2 การเดินทางโดยรถยนต์
การเดิ นทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับครอบครัวหรื อกลุ่มเพื่อนที่ สายตาดี และการเช่ าเหมารถตู ้ เป็ น
ทางเลือกของการเดินทางที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลชื่นชอบมากที่สุด เนื่องจากสามารถสื่ อสารกับคนขับรถและแจ้งความต้องการ
ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะหลงทาง หรื อต้องขึ้นลงรถที่ไหน และสามารถแวะพักตามสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ตอ้ งการได้โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลา
“ไปรถส่ วนตัวสบายที่ สุด จอดได้ ตามที่ ต้องการ และคนขับก็จะมาตามเราขึน้ รถด้ วยไม่ ต้องกลัวว่ าจะตก
รถ”(D นามสมมติ, 2559)
อย่างไรก็ดีวิธีน้ ี เป็ นวิธีที่เสี ยค่ าใช้จ่ายค่ อนข้างมาก และมี ขอ้ จากัดคื อหากเป็ นการเดิ นทางด้วยรถยนต์
ส่ วนตัวต้องมีคนขับรถเป็ นคนในครอบครัวหรื อเพื่อนที่เป็ นคนตาดีและพร้อมที่จะเดินทางด้วยกัน แต่หากเป็ นการ
เช่ าเหมารถตูก้ ็ตอ้ งหาคนร่ วมเดิ นทางให้ได้พอดี กบั จานวนที่ นั่ง เพื่อช่ วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องหา
คนขับรถที่มีความเข้าใจสภาพและความต้องการของผูพ้ ิการทางสายตาอีกด้วย
“รถตู้นั่งสบาย เดินทางสะดวกแต่ ต้องหาคนไปพร้ อมๆ กัน จะได้ ช่วยกันหารค่ ารถ” (G นามสมมติ, 2559)
3.3 การเดินทางโดยรถไฟ
สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลแล้วการเดิ นทางด้วยรถไฟถือเป็ นการผจญภัยครั้งใหญ่เพราะใช้เวลานานมาก เสี ยงดัง
และมี ความโคลงเคลงตลอดการเดิ นทาง รวมทั้งไม่สะดวกในการประมาณระยะในการก้าวเดิ น ทาให้มีความ
ผิดพลาดและนาไปสู่ อุบตั ิเหตุได้ง่ายถึงแม้จะใช้ไม้เท้าช่วยก็ตาม ทั้งนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเคยเดินทางด้วยรถไฟชั้น 3 โดยไม่
เสี ยค่าใช้จ่าย (รถไฟฟรี ) ซึ่ งไม่มีการระบุที่นงั่ ทาให้ตอ้ งยืนตลอดการเดิ นทางสาหรับการเดิ นทางในระยะทางไม่
ไกล เช่น กรุ งเทพฯ – สมุทรสงคราม แต่หากเป็ นการเดินทางในระยะทางไกล เช่น กรุ งเทพฯ – อุบลราชธานี ผูใ้ ห้
ข้อมูลต้องนัง่ ตามบริ เวณทางเดินซึ่ งเป็ นการกีดขวางผูอ้ ื่น รวมทั้งต้องคอยระวังสัมภาระต่างๆ ในการเดินทางเพราะ
มีมิจฉาชีพบนรถไฟค่อนข้างมาก นอกจากนี้สินค้าบริ โภคที่ขายบนรถไฟมีราคาค่อนข้างแพงทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
ในส่ วนนี้สูง แต่ขอ้ ดีของการเดินทางด้วยรถไฟที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้รับคือการได้สัมผัสกับธรรมชาติระหว่างการเดิ นทาง
อย่างเต็มที่ การมีกระแสลมพัดผ่านตลอดเวลา การได้สูดกลิ่นไอของธรรมชาติในท้องถิ่นต่างๆ ที่รถไฟวิ่งผ่าน การ
ได้ยินเสี ยงรอบๆ รวมทั้งเสี ยงของผูโ้ ดยสารคนอื่นๆ พูดคุยตลอดการเดินทาง ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้ใช้ประสาทสัมผัส
เต็มที่ รู ้สึกผ่อนคลายและมีความสุ ข ชดเชยการมองไม่เห็นได้เป็ นอย่างดี ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้
กล่าวไว้วา่
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“เดินทางด้ วยรถไฟถือว่ าหนักหนาสาหั สมาก เคยขึน้ รถไฟชั้ น 3 ไปเชี ยงใหม่ ใช้ เวลาไป 16 ชั่ วโมง นาน
มากแต่ กค็ ้ ุมค่ ามากเพราะมีความสุขมากระหว่ างการเดินทาง” (F นามสมมติ, 2559)
3.4 การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
การเดินทางด้วยวิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลให้ความนิยม เพราะสะดวกในหลายประการ เช่น มีรถโดยสารให้
เลือกหลากหลายบริ ษทั ประเภทรถโดยสารสอดคล้องกับความต้องการ เวลาในการเดินรถ และราคาที่สมเหตุสมผล
อีกทั้งพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารและผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ก็ให้ความช่ วยเหลื อเป็ นอย่างดี ตลอดการ
เดินทาง
“ถ้าไม่มีเพื่อนไปด้วยก็จะเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทางเพราะสะดวก ราคาไม่แพง รถมีให้เลือกเยอะ”
(H นามสมมติ, 2559)
อย่างไรก็ดีหากมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์บางอย่าง เช่น อุปกรณ์ให้เสี ยงเพื่อบอกตาแหน่งว่าขณะนี้รถอยู่ที่ไหน
แล้วก็จะทาให้ผพู ้ ิการทางสายตามีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นและไม่ตอ้ งรบกวนผูร้ ่ วมเดินทางคนอื่นมาก
นัก
3.5 การเดินทางโดยเรือ
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งหมดพบว่า การเดินทางด้วยเรื อไม่ว่าจะเป็ นเรื อโดยสารเพื่อข้ามฟาก
เรื อหางยาว เรื อเร็ ว (Speed Boat) หรื อเรื อโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ล้วนแล้วแต่เป็ นการเดินทางที่มีความยากลาบาก
ค่อนข้างมาก ตั้งแต่การขึ้ นลงเรื อที่ เป็ นเรื่ องที่ ยากที่ สุดเพราะต้องมีคนคอยดูแลและควรเป็ นคนที่ ได้รับการฝึ กมา
โดยเฉพาะ เพราะต้องอธิ บายรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน รวมไปถึงการเดิ นบนเรื อซึ่ งจะมีความโคลงเคลงมาก
ต้องใช้ความระมัดระวังสู งทาให้การเดิ นทางด้วยวิธีน้ ี ไม่ได้รับความนิ ยมมากนัก ทั้งนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้กล่าวไว้อย่าง
สอดคล้องดังนี้
“พนักงานบนเรื อต้ องเน้ นการอธิ บายรายละเอียดให้ คนตาบอดเข้ าใจสภาพ เพื่ อที่ จะช่ วยเหลือตัวเองให้ ได้
มากที่ สุด”(I นามสมมติ, 2559)
4. ปัญหาและอุปสรรคในการท่ องเที่ยวของผู้พกิ ารทางสายตา
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่ เคยเดิ นทางท่องเที่ ยวมาแล้วทั้ง 10 คนนั้น พบว่าทุกคนพยายามช่วยเหลือ
ตัวเองให้ได้มากที่ สุดก่ อนที่ จะขอความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่น อย่างไรก็ดียงั มี ประเด็นปั ญหาต่ างๆ ในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ ได้ดงั นี้
4.1 ปัญหาด้ านการคมนาคมขนส่ ง/การเดินทาง เป็ นประเด็นที่มีความสาคัญมากเนื่ องจากยานพาหนะเป็ น
สิ่ งที่จะนานักท่องเที่ยวไปสู่ จุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสร้างความทรงจาที่ดี แต่ในทางปฏิ บตั ิ
แล้วระบบขนส่ งมวลชนในประเทศไทยยังไม่สามารถรองรับความต้องการของผูพ้ ิการทางสายตาได้ จึงทาให้ยงั มี
ปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่ งสามารถแยกตามประเภทของยานพาหนะได้ ดังนี้
4.1.1 รถโดยสารประจาทาง
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การขาดสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ให้เสี ยงเพื่อบอกได้ว่าขณะนี้ รถโดยสารอยู่ที่ใดและที่นงั่
พิเศษเพื่อผูพ้ ิการทางสายตาซี่ งควรได้นงั่ ที่ นงั่ ใกล้ทางขึ้ นลงหรื อใกล้คนขับเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงรถและ
การสอบถามเส้นทาง
การขาดการควบคุมความเร็ วในการขับขี่ ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตารู ้สึกหวาดกลัวตลอดการเดิ นทาง
รวมทั้งการเร่ งรี บในการเข้าจอดยังจุดจอดต่างๆ และการจากัดเวลาในการขึ้นลงรถ ซึ่ งเป็ นปั ญหามากเพราะผูพ้ ิการ
ทางสายตาจะใช้เวลาในการขึ้นลงยานพาหนะมากกว่าคนปกติ
การไม่ มีจุดจอดที่ แน่ ชัดระหว่ างทาง ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาที่ตอ้ งลงระหว่างทางต้องพึ่งพิงพนักงาน
เก็บค่าโดยสาร หรื อผูโ้ ดยสารด้วยกันในการบอกทาง ซึ่ งบางครั้งผูท้ ี่ถกู ไหว้วานก็รู้สึกว่าเป็ นภาระ
4.1.2 รถไฟ
การขาดแคลนเจ้ าหน้ าที่ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ณ ชานชาลา เนื่ องจากระยะห่ างระหว่างตูร้ ถไฟ
และชานชลาค่อนข้างมาก ขั้นบันไดในการขึ้นตูร้ ถไฟมีความสู งกว่าขั้นบันไดปกติ อีกทั้งความโคลงเคลงขณะที่รถ
วิ่งยังเป็ นปั ญหาในการเดิ นระหว่างตูร้ ถไฟหนึ่ งไปยังอีกตูร้ ถไฟหนึ่ งอีกด้วย ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาต้องขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเสมอ
4.1.3 เรื อ
การขึน้ ลงเรื อ ไม่วา่ จะเป็ นเรื อโดยสารขนาดใหญ่ที่จอดเทียบท่าและสามารถเดินจากท่าเรื อสู่ ลาเรื อได้
เลย เรื อเร็ วที่ ตอ้ งเดิ นลุยน้ าเพื่ อไปขึ้ นเรื อ หรื อเรื อหางยาวที่ ตอ้ งก้าวจากท่าเรื อเพื่อลงสู่ ลาเรื อ ล้วนแล้วแต่ สร้ า ง
ปั ญหาให้กบั ผูพ้ ิการทางสายตาทั้งสิ้ นเพราะคลื่นที่กระแทกตัวเรื อตลอดเวลาทาให้ตวั เรื อไม่อยู่นิ่ง ส่ งผลให้ผพู ้ ิการ
ทางสายตาไม่สามารถประมาณระยะห่างระหว่างท่าเรื อและตัวเรื อได้ถกู ต้องจึงทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
4.1.4 เครื่ องบิน
การไม่ ทราบเคาน์ เตอร์ ลงทะเบียนเพื่ อรั บบัตรขึน้ เครื่ อง (Check in) ว่าเป็ นเคาน์เตอร์ ใดและเคาน์เตอร์
นั้นๆ ตั้งอยู่ที่ใด ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูพ้ ิการทางสายตาไม่สามารถอ่านข้อมูลจากกระดานแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเคาน์เตอร์
ในการทาเช็คอิน (Departure Board) ได้ดว้ ยตัวเอง จึงต้องมีบุคคลอื่นช่วยเหลือในการอ่านข้อมูลและนาทางไปยัง
บริ เวณเคาน์เตอร์ นอกนั้นพบว่าการเดินทางด้วยเครื่ องบินมีปัญหาระหว่างการเดินทางน้อยที่สุด เนื่องจากพนักงาน
มีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลผูพ้ ิการเป็ นอย่างดี
4.2 ปัญหาด้ านที่พกั ปัญหาที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลพบสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ด้านหลักๆ คือ
4.2.1 ปั ญหาด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก การขาดสิ่ งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและสามารถรองรับ
ความต้องการของผูพ้ ิ การทางสายตาได้ เช่ น ป้ ายบอกทางที่ เป็ นอักษรเบรลล์ อุปกรณ์ ให้เสี ยงในลิ ฟท์ ทางเดิ น
สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา (Braille Block) ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาไม่สามารถหาทางไปสถานที่ ต่างๆ ในที่ พกั ได้
ด้วยตัวเอง ต้องสอบถามหรื อพึ่งพาพนักงานของที่พกั ซึ่ งหลายครั้งพนักงานไม่ว่างที่จะตอบคาถามหรื อนาทางไป
ยังสถานที่ต่างๆ ทาให้เสี ยเวลาในการสอบถามจากคนอื่นๆ และยังพบว่าบ่อยครั้งที่พนักงานของที่พกั แจ้งพิกดั ของ
สถานที่ต่างๆ ผิดไปจากที่ควรเป็ น ทาให้เกิดการหลงทางอยูเ่ สมอ
4.2.2 ปั ญหาด้ านพนักงาน ซึ่ งแยกออกเป็ นเรื่ อง 1) การขาดความรู ้ความเข้าใจในการดูแลผูพ้ ิการ เช่น
การที่พนักงานนาทางผูพ้ ิการทางสายตาด้วยการดึงไม้เท้าทาให้เกิดการเสี ยหลัก หรื อการที่พนักงานเลือกให้ขอ้ มูล
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ของที่พกั เพียงบางส่ วนเพราะความเข้าใจว่าผูพ้ ิการทางสายตาไม่จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์หรื อสถานที่ทุกแห่ งในที่พกั
ทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่ องลักษณะทางกายภาพของที่พกั 2) ทัศนคติแง่ลบที่มีต่อผูพ้ ิการว่าไม่ควร
เดินทางท่องเที่ยว หรื อการไม่ทราบสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูพ้ ิการทาให้พนักงานมีการใส่ อารมณ์ในการอธิ บายข้อมูล
ต่างๆ เพราะผูพ้ ิการทางสายตามีการสอบข้อมูลที่มากกว่าคนปกติ
สาหรับปั ญหาอื่นๆ ที่พบมักเป็ นปั ญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น การไม่ทราบว่ามีสิ่งของอะไรในห้องพักบ้าง
การหาสิ่ งของต่างๆ ในที่พกั ไม่เจอ หรื อการลืมว่าวางกุญแจไว้ที่ใดและไม่สามารถหาเจอได้ดว้ ยตัวเอง ต้องโทรมา
ขอความช่วยเหลือจากพนักงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลพบว่าพนักงานส่ วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมการดูแลผู ้
พิการ ทาให้ไม่มีความเข้าใจที่ถกู ต้องในการช่วยเหลือผูพ้ ิการในเรื่ องต่างๆ
4.3 ปัญหาด้ านร้ านอาหาร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าเป็ นปั ญหาที่ผพู ้ ิการทางสายตาพบบ่อย
ที่สุดและต้องพึ่งพิงพนักงานในร้าน หรื อคนอื่นๆ รอบข้างเป็ นอย่างมาก โดยสามารถแยกประเด็นปั ญหาออกตาม
ลักษณะของการรับประทานอาหารดังนี้
4.3.1 อาหารตามสั่ ง (A La Carte) ผูพ้ ิการทางสายตาต้องให้พนักงานอ่านเมนูให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง และ
ในหลายครั้งต้องขอให้พนักงานทบทวนเมนูอีกรอบซึ่ งทาให้พนักงานรู ้สึกว่าเป็ นการเสี ยเวลาอย่างมาก พนักงานจึง
แจ้งเพียงแค่ไม่กี่เมนู ทาให้ผพู ้ ิการมีโอกาสในการรับประทานอาหารที่ไม่หลากหลาย
4.3.2 อาหารชุด (Set Menu) หรื อโต๊ ะจี น ปั ญหาที่พบคือการไม่ทราบว่ามีอาหารอะไรวางอยู่ตรงไหน
บ้าง ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาต้องสอบถามบุคคลอื่นอยู่ตลอด รวมทั้งเมื่อมีการหมุนหรื อสับเปลี่ยนอาหารไปจากจุด
เดิ มก็ทาให้ไม่ทราบตาแหน่ งและไม่กล้าตักบ่อยๆ เพราะเกรงจะรบกวนคนอื่นบนโต๊ะอาหาร ทาให้ผพู ้ ิการส่ วน
ใหญ่เลือกที่จะอาหารเพียงบางอย่างและไม่ตกั เพิ่มอีก
4.3.3 อาหารบุพเฟ่ ต์ (Buffet) ผูพ้ ิการทางสายตาต้องอาศัยผูอ้ ื่นในการนาทางมายังแถวตั้งอาหาร (Line
Buffet) และอธิ บายว่ามีอาหารอะไรบ้างก่อนจะที่ตกั กลับไปรับประทาน ซึ่ งผูพ้ ิการทางสายตารู ้สึกเกรงใจที่อาจต้อง
รบกวนผูอ้ ื่นหลายครั้ง
4.4 ปัญหาด้ านแหล่ งท่ องเที่ยว จากการสัมภาษณ์พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลประสบปั ญหาด้านนี้ นอ้ ยที่สุด เพราะใน
แหล่งท่องเที่ยวจะมีพนักงานหรื อนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว รวมทั้งตัวผูพ้ ิการทาง
สายตาเองก็ทราบศักยภาพของตัวเองและจะไม่ทาอะไรที่เกินกว่าความสามารถทางร่ างกายหรื อประสบการณ์ที่มีอยู่
แล้ว อย่างไรก็ดีปัญหาในแหล่งท่องเที่ยวสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ด้านคือ
4.4.1 การขาดสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรั บผู้พิการ เช่น ป้ ายบอกทางหรื อแผนที่ที่มีอกั ษรเบรลล์กากับ
ทางเดินสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา เสี ยงสัญญาณเตื อนในจุดต่างๆ เพื่อทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถท่องเที่ ยวได้
ด้วยตัวเองไม่ตอ้ งรบกวนผูอ้ ื่นมาก
4.4.2 การขาดบุคลากรเพื่ อดูแลนักท่ องเที่ ยวผู้พิการโดยเฉพาะ เช่น อาสาสมัครเพื่อนาเที่ยวผูพ้ ิการทาง
สายตา เจ้าหน้าที่ประจาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถให้ขอ้ มูลและความช่วยเหลือผูพ้ ิการได้อย่างถูกต้องของเพื่อให้ตวั
ผูพ้ ิการเองได้รับอรรถรสในการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน
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4.5 ปัญหาด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การในภาคส่ วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ที่ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเคยพบสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 ด้าน
หลักๆ คือ
4.5.1 ทัศนคติในแง่ ลบต่ อนักท่ องเที่ ยวที่ เป็ นผู้พิการ โดยพนักงานส่ วนใหญ่มองว่าเป็ นภาระที่ ทาให้
ต้องใช้เวลานานขึ้ นในการดูแล การอธิ บายข้อมูลต่างๆ และในบางครั้งยังต้องเสี ยเวลาในการทางานเพื่อเดิ นไป
รับส่ งผูพ้ ิการทางสายตาในจุดต่างๆ
4.5.2 การขาดความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้พิการทางสายตาอย่ างถูกต้ อง ทาให้การช่วยเหลือในหลาย
ครั้งเป็ นการช่วยเหลือที่ผิดวิธีและสร้างปั ญหาอื่นๆ ให้คนพิการทางสายตา เช่น การบอกทางโดยการดึงไม้เท้าของ
คนตาบอดแทนที่ จะจับบริ เวณแขนของคนตาบอด การไม่ได้บอกระยะห่ างระหว่างสิ่ งต่างๆ เช่ น ระยะห่ างของ
ขั้นบันได ระยะห่างระหว่างตัวรถกับขอบถนน ระยะห่างระหว่างเรื อสองลา ซึ่ งนาไปสู่การเกิดอุบตั ิเหตุได้
4.6 ปั ญหาด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลทางการท่ องเที่ยว อี กหนึ่ งปั ญหาหลักของผูพ้ ิ การทางสายตาคื อการหา
ข้อมูลเพื่อเตรี ยมตัวก่อนการเดิ นทาง ซึ่ งผูพ้ ิการส่ วนใหญ่พยายามค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเองจากในเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีการค้นหาข้อมูลยังเป็ นปัญหาสาหรับผูพ้ ิการเนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ
4.6.1 เว็บไซต์ ทางการท่ องเที่ ยวมักจะมีภาพประกอบค่ อนข้ างมาก แต่อุปกรณ์ที่ผพู ้ ิการทางสายตาใช้ใน
การค้นหาข้อมูลไม่สามารถอ่านข้อมูลภาพได้ ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดที่ปรากฏในภาพ
ได้
4.6.2 ข้ อมูลส่ วนใหญ่ ในเว็บไซต์ เป็ นข้ อมูลสาหรั บบุคคลทั่วไป ยังขาดการระบุรายละเอียดสาหรั บผู ้
พิการทางสายตา เช่น สถานที่ใดบ้างที่มีป้ายบอกทางที่เป็ นอักษรเบรลล์ มีทางเดินสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา บริ การ
อาสาสมัครเพื่อนาเที่ยวให้ผพู ้ ิการทางสายตา หรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึ กอบรมในการดูแลผูพ้ ิการหรื อไม่ เป็ นต้น
5. ความต้ องการการอานวยความสะดวกทางการท่ องเที่ยวสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา
เนื่ องจากผูพ้ ิ การทางสายตาต้องการช่ วยเหลื อตัวเองให้มากที่ สุด ก่ อนที่ จะขอความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ น
ดังนั้นสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ จึ งเป็ นสิ่ งที่ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ทาให้ผพู ้ ิ การทางสายตาสามารถเดิ นทาง
ท่องเที่ยวได้ดว้ ยตัวเองและได้รับความสุ ขจากการท่องเที่ยวเท่าเทียมกับคนปกติ ทั้งนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้คาแนะนาใน
เรื่ องการอานวยความสะดวกต่างๆ สาหรับผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ด้านหลักๆ คือ
5.1 ด้ านบุคลากรทางการท่ องเที่ยว
5.1.1 ควรจัดให้มีอาสาสมัครนาเที่ยวผูพ้ ิการทางสายตาประจาในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
5.1.2 ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในเรื่ องของทัศนคติที่มีต่อ
ผูพ้ ิ การ การดูแลผูพ้ ิ การอย่างถูกต้อง และความสาคัญของอุปกรณ์ในการช่ วยเหลือผู ้
พิการทางสายตา เพราะบ่อยครั้งที่พบว่ามีการนาสิ่ งของต่างๆ มาวางทับทางเดินสาหรับ
ผูพ้ ิการทางสายตา
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5.1.3

เจ้าหน้าที่ ในภาคส่ วนต่ างๆ ควรอธิ บายข้อมูลให้ครบถ้วนและให้ผูพ้ ิ การทางสายตา
ตัดสิ นใจเองว่าสามารถทากิ จกรรมทางการท่องเที่ ยวใดได้บา้ งตามศักยภาพที่ ตนเองมี
ไม่ควรตัดสิ นใจแทนผูพ้ ิการ
5.2 ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
5.2.1 ควรจัดให้มีอุปกรณ์ให้เสี ยงในสถานที่ ต่างๆ เช่น รถโดยสารประจาทาง ลิฟท์ ทางข้าม
ถนน
5.2.2 ควรจัดให้มีทางเดินสาหรับผูพ้ ิการทางสายตาในสถานที่ต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบอกเส้นทาง
5.2.3 ควรจัดให้ป้ายบอกทางหรื อแผนที่แนะนาเส้นทางมีอกั ษรเบรลล์กากับ โดยอักษรเบรลล์
ที่กากับอาจระบุเฉพาะที่สาคัญๆ เช่น ห้องน้ า ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว เป็ นต้น
5.2.4 ควรจัดให้มีการทาภาพจาลองสาหรับคนสายตาเลือนราง เพราะคนกลุ่มนี้ ยงั สามารถม
องเห็นได้เพียงแต่ภาพจาลองต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติเท่านั้น
5.2.5 ควรจัดให้มีทางลาดพร้ อมราวจับในแหล่งท่ องเที่ ย วแบบปิ ด เช่ น พิ พิธภัณฑ์ เพราะ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ในผูพ้ ิการประเภทต่างๆ และผูส้ ูงอายุ
5.2.6 ควรจั ด ให้ มี โ ปรแกรมอ านวยความสะดวกต่ า งๆ (Application) ที่ ใ ช้ ร่ วมกั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะโปรแกรมที่สามารถบอกได้ว่าผูพ้ ิการทางสายตาอยู่ ณ จุด
ใดในสถานที่น้ นั ๆ หรื อสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ โดยใช้เสี ยงได้
5.2.7 ควรเพิ่ มเติ มข้อมูล ที่ ส าคัญส าหรั บผูพ้ ิ การทางสายตาในเว็บ ไซต์ทางการท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อให้ผพู ้ ิการเข้าใจสภาพการท่องเที่ยวก่อนตัดสิ นใจเดินทาง
6. การเดินทางท่ องเที่ยวกับบริษทั นาเที่ยว
เมื่อได้สอบถามถึงการเลือกเดินทางท่องเที่ยวกับบริ ษทั นาเที่ยวผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนตอบตรงกันว่าต้องการให้
มีบริ ษทั ที่จดั รายการนาเที่ยวเพื่อผูพ้ ิการทางสายตาโดยเฉพาะ โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลบางคนเคยเดินทางท่องเที่ยวกับทาง
บริ ษทั นาเที่ ยว แต่ปัญหาที่ พบคื อต้องเป็ นการเดิ นทางไปกับครอบครัวหรื อเพื่อนที่ สามารถดูแลกันเองได้ เพราะ
มัคคุเทศก์ไม่สามารถดูแลทุกคนได้อย่างทัว่ ถึงรวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็รู้สึกเกรงใจคนตาดีที่ร่วมเดินทางในทริ ปเดียวกัน
ว่าต้องเสี ยเวลาค่อนข้างมากในการรอและอาจไม่เข้าใจลักษณะการท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตา ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
รู ้สึกอึดอัดในการเดินทางท่องเที่ยวร่ วมกับคนตาดี ในประเด็นนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้กล่าวถึงว่า
“ถ้ามีบริ ษทั ที่จดั ทัวร์ให้คนตาบอดโดยเฉพาะ จะซื้ อทัวร์ไปแน่ๆ” (B นามสมมติ, 2559)
“ไปทัวร์ร่วมกับคนตาดีแล้วเกรงใจเค้า เพราะแต่ละที่มีเวลาจากัดแต่เราต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่น กลัวเค้า
ไม่เข้าใจ” (G นามสมมติ, 2559)
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7. ทัศนะของผู้พกิ ารทางสายตากับการจัดการการท่ องเที่ยวเพือ่ ผู้พกิ ารของภาครัฐ
ในทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้นรั ฐบาลมี นโยบายส่ งเสริ มให้คนพิ การใช้ชีวิตร่ วมกับคนปกติ ในสังคมและ
เข้าถึงบริ การต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเที ยมกับคนทัว่ ไป แต่ในความเป็ นจริ งแล้วบริ การต่างๆ รวมไปถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ยงั ขาดการสนับสนุนในการสร้าง การปรับปรุ งลักษณะทางกายภาพและสิ่ งอานวยความสะดวก
ที่ เหมาะสมกับผูพ้ ิการ อีกทั้งยังขาดการอบรมให้ขอ้ มูลความรู ้กบั เจ้าหน้าที่ และบุคคลทัว่ ไปเพื่อที่ จะเข้าใจการอยู่
ร่ วมและการดูแลคนพิการทางสายตา นอกจากนี้ รัฐบาลยังควรส่ งเสริ มการปรับทัศนคติของคนตาดีบางคนที่มองว่า
คนตาบอดไม่ควรออกมาเดิ นทางท่องเที่ ยว ทั้งนี้ เพื่อให้ผพู ้ ิการไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ที่ยืนในสังคม ไม่มีตวั ตน ไม่มี
โอกาส โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้อย่างหลากหลายดังนี้
“เวลาโดนถามว่ ามาคนเดียวเหรอ จะรู้ สึกไม่ ดีร้ ู สึกว่ าเค้ ามองว่ าเราเป็ นปั ญหา แต่ เราดูแลตัวเองได้ ”(A นาม
สมมติ, 2559)
“เราอยู่บนโลกใบเดียวกันไม่ ใช่ หรื อ แต่ คนตาดีให้ โอกาสเราแค่ ไหน”(D นามสมมติ, 2559)
“คนตาบอดก็คือคนทั่วไปที่ ขาดประสาทสั มผัสแค่ อย่ างเดียวเท่ านั้น แต่ ความต้ องการ ความฝั น ความหวัง
ก็เหมือนคนทั่วๆ ไป การท่ องเที่ ยวเป็ นเหมือนสิ่ งที่ มาเติมเต็มความฝั นของเรา”(I นามสมมติ, 2559)
“การมองไม่ เห็นทาให้ เกิ ดปั ญหาแค่ การไม่ ทราบรายละเอี ยด แต่ ไม่ เป็ นอุปสรรคในการเสพความสุ ขจาก
การท่ องเที่ ยว เพราะความสุ ขไม่ ได้ ขึน้ กับการมองเห็นเท่ านั้น แต่ ยังขึน้ กับสั มผัสอื่ นๆ เช่ น เสี ยง กลิ่น บรรยากาศ
รอบตัวและบุคคลที่ เราได้ สัมผัส”(F นามสมมติ, 2559)
อภิปรายผล
จากการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 10 คนเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาที่ สามารถทางานหาเลี้ยงชี พตัวเองได้
และใช้เวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ โดยสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ดว้ ยยานพาหนะที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ น รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจาทาง รถไฟ เรื อ หรื อเครื่ องบิ น แต่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่ วนตัวเนื่องจากเป็ นประเภทของการเดินทางที่ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไป
ท่องเที่ ยวคื อแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ วัด และแหล่งเลือกซื้ อสิ นค้า สาหรับบุคคลผูร้ ่ วมเดิ นทางไปด้วยส่ วน
ใหญ่เป็ นคนในครอบครัวหรื อเพื่อนที่เป็ นคนตาบอดด้วยกัน และไม่นิยมเดินทางกับบริ ษทั นาเที่ยวเนื่ องจากเกรงว่า
จะรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่ร่วมเดินทางไปด้วย ทั้งนี้ ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวได้
ด้วยตัวเองจากทางเว็บไซด์ต่างๆ โดยทุกคนพยายามเตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทางและช่วยเหลือตัวเองก่อนขอ
ความช่ วยเหลือจากผูอ้ ื่นเสมอ อย่างไรก็ดีผวู ้ ิจยั พบว่าผูพ้ ิการทางสายตาที่ มีประสบการณ์การเดิ นทางท่องเที่ ยวที่
แตกต่างกัน และเดิ นทางไปยังสถานที่ ที่แตกต่างกัน กลับพบปั ญหาที่ คล้ายคลึงกันซึ่ งสามารถจาแนกปั ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ ยวของผูพ้ ิการทางสายตาออกได้เป็ น 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1) ด้านการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและการบริ การต่างๆ และ3) ด้านทัศนคติของคน
ในสังคม

45

46

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ผลการวิจยั ทาให้พบว่าผูพ้ ิการทางสายตายังคงมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ งข้อค้นพบนี้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Pagan (2014) ที่ ได้กล่าวถึงผลของการท่ องเที่ ยวว่าทาให้ผูพ้ ิการรู ้ สึกมีความมัน่ ใจในตัวเองและ
สามารถหลีกหนี ความรู ้ สึกของการเป็ นเพียง “วัตถุที่ตอ้ งดูแล” (Objects of care) นอกจากนี้ พิทกั ษ์ ศิ ริวงศ์ และ
ปัทมอร เส็งแดง (2554) ยังได้สรุ ปว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยว และผูพ้ ิการต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ สาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็ นที่ นิยมของผูพ้ ิการทางสายตาคื อ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัด และแหล่งเลือกซื้ อสิ นค้านั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชูกลิ่น อุนวิจิตรและคณะ
(2557) ที่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ เหมาะสมกับคนพิการควรเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ศาสนา เนื่ องจากสามารถตอบสนองความต้องการคลายเครี ยด และทาให้สุขภาพจิตดีข้ ึน ส่ วนแหล่งเลือกซื้ อสิ นค้า
นั้นเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถใช้จินตนาการจากการฟั งเสี ยงได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้
ผลการวิจยั ในส่ วนของบุคคลที่ ผพู ้ ิ การทางสายตาเลื อกที่ จะร่ วมเดิ นทางไปด้วยยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
บริ ษทั อินทัชรี เสิ ร์ชฯ (2555) ที่จดั ให้คนพิการเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท “ครอบครัวสาคัญ” เพราะครอบครัวจะ
เป็ นผูด้ ูแลระหว่างการท่องเที่ยว และการได้พบปะคนพิการด้วยกันจะเป็ นการสร้างเสริ มพลังให้กบั ทั้งร่ างกายและ
จิตใจซึ่ งจะเป็ นการพัฒนาศักยภาพของคนพิการได้อีกทางหนี่ง
สาหรับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตาที่พบในงานวิจยั นั้นสอดคล้องกับ
อุปสรรคในการเข้าถึงสิ ทธิ ต่างๆ ของผูพ้ ิการที่ระบุไว้ในกฏมาตรฐานความเท่าเทียมกันของสหประชาชาติ (1990)
โดยในด้านของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิ่ งอานวยความสะดวกรวมทั้งบริ การต่างๆ นั้นพบว่าไม่ได้ถกู ออกแบบ
มาเพื่อรองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม จึงทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่ งต่างๆ
เหล่านั้นได้อย่า งเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิ จยั ของ Bowtell (2015) ที่ พบว่าการไม่สามารถเข้า ถึ งข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยวเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผพู ้ ิการต้องยกเลิกการเดิ นทาง ทั้งนี้ องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism
Organization, 2013) ได้มีการกาหนดว่าผูพ้ ิการทุกคนมีสิทธิ์ อย่างเต็มที่เทียบเท่าคนปกติในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ยานพาหนะและลักษณะทางกายภาพในสถานที่ต่างๆ ดังนั้นแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
จึงเป็ นประเด็นที่ควรถูกหยิบยกมาพิจารณาอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยทั้ง 3 ภาคส่ วนคือ 1) ภาครัฐ 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ และ 3) ผูพ้ ิการหรื อผูม้ ีขีดจากัดต่างๆ ต้องร่ วมมือกันในการดาเนิ นโครงการต่างๆ (สถาบันสร้าง
เสริ มสุ ขภาพคนพิ การ, 2554). ส่ วนปั ญหาในด้านทัศนคติ ของคนในสังคมนั้น Gillovic & McIntosh (2015) ได้
อธิ บายว่าทัศนคติดา้ นลบของคนในสังคมเป็ นอุปสรรคที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเดินทางท่องเที่ ยวของผูพ้ ิการ ดังนั้น
การให้ความรู ้กบั คนทัว่ ไปรวมทั้งผูม้ ี หน้าที่ ให้บริ การในภาคส่ วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวในเรื่ อ ง
ความสาคัญของคนพิการ การช่วยเหลือดูแลคนพิการอย่างถูกต้อง นอกจากจะเป็ นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน
ในสังคมแล้วยังเป็ นการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนพิการ ตามแนวคิดของรัฐบาล
ในเรื่ องของการ “ให้โอกาส ให้เกียรติ ให้กาลังใจ” เพื่อนาไปสู่การสร้างความเท่าเทียมของคนพิการได้อีกด้วย (กรม
ประชาสัมพันธ์, 2559)
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรมีการตรวจสอบสิ่ งอานวยความสะดวก
ที่ มีในแหล่งท่องเที่ ยวหรื อบริ การต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การจัดทานโยบายเกี่ ยวกับการออกแบบสิ่ งของ สถานที่ และ
สิ่ งแวดล้ อม เพือ่ รองรับคนทุกกลุ่มในสั งคม
2. หน่ วยงานทั้งภาครั ฐและเอกชนควรจัด ทานโยบายเกี่ ย วกับการอบรม การปรั บทัศนคติ แ ละพัฒ นา
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการให้ขอ้ มูลและการบริ การผูพ้ ิการ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญและ
สิ ทธิ ต่างๆ ที่ผพู ้ ิการ เพื่อให้ผพู ้ ิการสามารถเข้าถึงสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ได้เท่าเทียมกับคนปกติ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและบริ การต่างๆ ที่มี
สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ ผู ้พิ ก ารหรื อสิ่ ง ที่ ผู ้พิ ก ารควรเตรี ยม เพื่ อ ให้ ผู ้พิ ก ารสามารถใช้ข ้อ มู ล นั้ นๆ
ประกอบการตัดสิ นใจและการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษารู ปแบบการท่ องเที่ ยวที่ เหมาะสมกับผูพ้ ิ การประเภทต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การออกแบบ
เส้นทางนาเที่ ยว การพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทางการท่องเที่ ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ ยวกลุ่มผู ้
พิการ
2. ควรมี การสารวจค่ าใช้จ่ายต่ อคนต่ อครั้ งของการท่ องเที่ ยวสาหรั บผูพ้ ิ การเพื่ อนามาแสดงให้เ ห็ นถึ ง
ความสาคัญทางเศรษฐกิจของกลุ่มนักท่องเที่ยวผูพ้ ิการที่มีต่อภาคส่ วนต่างๆ
3. ควรมีการศึกษามุมมองของผูป้ ระกอบการนาเที่ยวที่มีต่อการจัดนาเที่ยวให้ผพู ้ ิการ เพื่อนาไปสู่ การขยาย
ตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มทางเลือกให้ผปู ้ ระกอบการ
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