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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหภาพรวมของปรัชญาและแนวคิดตาง  ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาคนพิการในบริบทของการทองเท่ียวตามแนวคิดทุพพลภาพศึกษาภายใตกระแสการเดินทางของ
กลุมคนพิการที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยบทความจะเร่ิมจาก ความสําคัญของการทองเที่ยวและสิทธิของคน
พิการ  ปรากฏการณกระแสการเดินทางของคนพิการ ฐานคิดในการศึกษาคนพิการที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางและการทองเท่ียว รวมทั้งอุปสรรคการทองเท่ียวของคนพิการ  ผลการศึกษาพบวา กระแสการ
ทองเที่ยวของคนพิการ มีพัฒนาการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเปน 3 กระแสหลัก  กระแสแรกเนนที่สิทธิของ
คนพิการ  กระแสที่ 2 มองคนพิการเปนตลาดการทองเท่ียวควบคูไปกับสิทธิของคนพิการ และกระแสท่ี 3 
เปนเร่ืองของการสรางมาตรฐานและมาตรการการทองเท่ียวของคนพิการ  สําหรับแนวคิดในการศึกษาคน
พิการในบริบทของการทองเที่ยวนั้นพบวามี 2 รูปแบบคือรูปแบบเชิงการแพทย และรูปแบบเชิงสังคม 
โดยรูปแบบเชิงการแพทยจะใชการทองเท่ียวและนันทนาการเปนเครื่องมือในการรักษาและฟนฟูรางกาย
หรือจิตใจคนพิการใหกลับสูสภาพปกติ และสวนใหญจะปรากฏอยูในศาสตรดานวิทยาศาสตรการกีฬา 
สวนรูปแบบเชิงสังคมถือเปนแนวคิดในทุพพลภาพศึกษาที่แบงออกเปน 2 แนว โดยในแนวแรกจะเนนถึง
ความเสียเปรียบและความไมเทาเทียมกันในสังคมที่มีตอคนพิการโดยไมกลาวถึงประเด็นทางการแพทย  
สวนแนวท่ีสองจะเนนที่ความสัมพันธระหวางคนพิการกับสังคมและใหความสําคัญในการคนหาอุปสรรค
และสิ่งกีดขวางท่ีเกิดขึ้นแกคนพิการในการเดินทางและการทองเที่ยวโดยไมปฏิเสธรูปแบบทางการแพทย
ในการคนหาความตองการดานอุปกรณการชวยเหลือและส่ิงอํานวยความสะดวกตามความจําเปนท่ีตางกนั
ของความพิการ  
คําสําคัญ  การเดินทางของคนพิการ   ทุพพลภาพศึกษา อุปสรรคการทองเที่ยวคนพิการ  
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Abstract 

This research aimed to analyze the philosophy and concepts related to 
disability studies in the context of current tourism trends. The importance of tourism, 
disability rights, emerging trends of disability tourism, fundamental idea of disability 
studies associated with travelling and tourism, and barriers faced by disabled tourists 
were studied and discussed. The results suggested that the emerging trends of disability 
tourism mainly focused on the following: 1) disability rights, 2) disability tourism market 
and disability rights, 3) disability tourism standards and measures. It was also found that 
the concepts of disability tourism could be divided into medical and social models. 
Considering medical model, tourism and recreation were applied as a tool to treat and 
rehabilitate disabled tourists physically and mentally. This model appeared mostly in 
the context of sport science. As for the social model, it could be categorized into two 
dimensions. The first dimension focused on disadvantage and inequality among people 
with disabilities without mentioning medical issues. On the other hand, the second 
dimension emphasized the social relationship among people with disabilities and also 
placed an importance on disabling barriers that obstructed the participation of disabled 
tourists. This model adopted medical methods to explore the demand for supportive 
equipment and facilities of people with different disabilities. 

Keywords: Disability Tourism, Disability Study, Disabling Barriers 
  

                                                           Viewpoint   

Disability Study under Inclusive Tourism Trends 
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บทนํา  
 การทองเที่ยวนับเปนกิจกรรมการพักผอนท่ีไดรับความนิยมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคล 
เปนชวงเวลาที่ไดเดินทางไปกับเพ่ือนและครอบครัว หลีกหนีไปจากชีวิตปกติ และมีประสบการณกับวัฒนธรรม
ใหม ๆ จากการศึกษาที่ผานมาพบวา คนพิการมีความปรารถนาในการเดินทางและการทองเที่ยวเชนคนท่ัวไป 
(McKercher, Packer, Yau & Lam, 2003; Son, 2010) เพราะชวยใหคุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้นในแงของ
การสรางความภาคภูมิใจในตนเองและการปรับตัวในสังคม (Daniels, Rodgers & Wiggins, 2005) โดยคน
พิการจะไมเดินทางตามลําพังจึงมีอิทธิพลตอการทองเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวดวย (Burnett & Barker, 
2001; Shaw & Coles, 2004; Huh & Singh, 2007)  
 ปจจุบันมีประชากรกวา 650 ลานคนท่ัวโลกใชชีวิตบนความพิการที่สงผลตอความเปนอยูของตนเอง 
ครอบครัว และบุคคลใกลชิด ซึ่งหากนับรวมประชากรทั้งหมดท่ีไดรับผลกระทบจากความพิการแลวจะมี
จํานวนกวา 2,000 ลานคนหรือเทียบไดถึงหนึ่งในสามของประชากรโลก นอกจากนี้การที่แนวโนมประชากรโลก
จะเปนสังคมผูสูงอายุเพราะประชากรรุน  “baby-boom generation” ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตั้งแตป 
พ.ศ. 2488-2508  ไดเขาสูอายุ 65 ปตอเนื่องกันมาต้ังแตป พ.ศ. 2553 อีกท้ังอัตราการเกิดของประชากรท่ี
ลดลงมาต้ังแตป พ.ศ. 2508 ทําใหสัดสวนผูสูงอายุมีมากกวาประชากรที่มีอายุนอย โดยพบวาอายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรที่ยืนยาวข้ึนจะมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการเกิดความพิการของบุคคล (World Health 
Organization, 2011) ดวยเหตุนี้ประเด็นเร่ืองคนพิการจึงถือเปนความทาทายอยางหนึ่งของการพัฒนา 
โดยเฉพาะในเร่ืองหลักประกันความเทาเทียมดานสิทธิและความเสมอภาคของพลเมืองตอการเขาถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ในสังคม (United Nations, 2008) สอดคลองกับขอคนพบในงานวิจัยสายสังคมศาสตร 
ที่ระบุวาคนพิการควรมีสิทธิในการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและอุปโภคคุณภาพชีวิตเชนเดียวกับคนท่ีไม
พิการ  ซึ่งสิทธินี้หมายถึงสิทธิในการเดินทางและการทองเที่ยวรวมอยูดวย (United Nations 1993; Darcy 
2003; Ray & Ryder 2003)  หากคนพิการถูกปฏิเสธไมใหมีอิสระในการเดินทางทองเที่ยวหรือพักผอนแลว  
ก็เทากับเปนการจํากัดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติตอคนพิการที่ขัดตอการสงเสริมความเสมอภาคของคนในสังคมได  
ดังนั้นการคนหาแนวคิดและแนวปฏิบัติตอคนพิการในเรื่องดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปนเพราะจะเปนพื้นฐาน
สําคัญเพ่ือการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในบริบทสังคมไทย 
 

การศึกษาคนพิการภายใตกระแสการเดินทางและการทองเที่ยวคนพิการ 
การกอตัวของกระแสการเดินทางและการทองเท่ียวของคนพิการ 
 หากมองยอนกลับไปในป  พ.ศ. 2524  ซึ่งเปนปที่องคการสหประชาชาติประกาศเปนปแหงคนพิการ
สากลถือเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญสําหรับคนพิการใน 2 เรื่อง คือ กระแสในเรื่องสิทธิของคนพิการ และ
ปรากฏการณการเดินทางในกลุมคนพิการ โดยกอนหนานี้องคการสหประชาชาติไดเคยประกาศสิทธิของคน
พิการไวตั้งแตป พ.ศ. 2518 แตก็ยังไมสงผลเดนชัด จนกระท่ังเมื่อมีการประกาศปคนพิการสากลและป
ทศวรรษคนพิการ พ.ศ. 2526-2535 ทําใหเกิดกิจกรรมหลายอยางที่เปนพันธะสัญญาอยางเปนรูปธรรมจาก
ภาครัฐและหนวยงานสากลตาง ๆ (Pelka, 1997, p. 168)  มีการจัดตั้งองคกรคนพิการในระดับสากลข้ึนใน
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หลายประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต บราซิล รวมทั้งประเทศไทยดวย 
(Independent Living Research Utilization, 2003)  โดยในสหรัฐอเมริกามีองคกรคนพิการชื่อ “Mobility 
International”  ซึ่งเปนองคกรไมหวังผลกําไรมีสมาชิกเปนคนพิการและมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษา
ระหวางประเทศ มีการพัฒนาความเปนผูนําใหแกคนพิการ มีการจัดการเดินทางในกลุมคนพิการเชนเดียวกับ
ในสหราชอาณาจักรที่หนวยงานดานการทองเที่ยวของรัฐไดริเริ่มจัดนําเที่ยวกลุมคนพิการใหเปนตัวอยางแก
ผูประกอบการนําเที่ยวนําไปปฏิบัติได (Van Horn & Isola, 2014)    
 นอกจากนี้ในปเดียวกัน องคกรคนพิการระหวางประเทศ (Disabled Peoples’ International-DPI)
ไดมีจัดการประชุมใหญที่ประเทศสิงคโปรโดยมีคนพิการเดินทางมาเขารวมประชุมกวา 400 คน จาก 51 
ประเทศซึ่งมีประเทศไทยรวมอยูดวย นับเปนครั้งแรกที่มีการเดินทางมาพบปะกันของกลุมคนพิการในระดับ
นานาชาติ (Pelka, 1997, p. 103) ซึ่งผลจากการประชุมดังกลาวทําใหประเทศไทยมีการจัดตั้งสภาคนพิการทุก
ประเภทแหงประเทศไทยขึ้น ในป พ.ศ. 2526 เพื่อเปนตัวแทนคนพิการทุกประเภทในการติดตอประสานงาน 
จัดอบรมสัมมนา เผยแพรขอมูลขาวสาร รวมทั้งหาแหลงเงินทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ นําไปทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอคนพิการ (สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ, 2549)  
 ปรากฏการณที่เห็นไดอยางเดนชดัอีกกรณีหนึง่ที่สนบัสนนุใหเกิดการเดนิทางและการทองเท่ียวของคน
พิการในป พ.ศ. 2524  คือ การผลักดันจากสมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air 
Transport Association: IATA) ซึ่งเปนสมาคมสากล มีสมาชิกเปนสายการบิน บริษัทตัวแทนการทองเที่ยว และ
ธุรกิจอื่นๆที่เก่ียวของกับการขนสงทางอากาศ ไดออกขอกําหนดใหสมาชิกสายการบินนําไปปฏิบัติในการ
ใหบริการผูโดยสารพิการหรือผูโดยสารท่ีมีปญหาทางการแพทยไดอยางเทาเทียมกับผูโดยสารอ่ืน ๆ ขอกําหนดนี้
เรียกวา “Resolution 700 Acceptance and Carriage of Incapacitated Passengers” แมขอกําหนดจะ 
มีลักษณะไมบังคับใหปฏิบัติตาม แตสายการบินตาง ๆ ทั่วโลกก็ถือปฏิบัติรวมทั้งสายการบินแหงชาติของ
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสมาคมการขนสงระหวางประเทศ (International Air Transport Association, 
1981, p. 131)  
 หลังสิ้นสุดปทศวรรษคนพิการ พ.ศ. 2536  องคการสหประชาชาติไดผานขอกําหนดเพ่ือสรางโอกาส
แหงความเทาเทียมแกคนพิการ ดังตอไปนี้ ดานการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ ดานการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและการติดตอสื่อสาร  ดานโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับชั้นตามศักยภาพ  ดานการจางงาน
และการประกันสังคม ดานชีวิตครอบครัวและความเปนสวนตัว  ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
และสุดทายดานการมีสวนรวมในกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา โดยทั้งหมดเปนขอตกลงทางการเมืองที่รัฐ
ตาง ๆ พึงนําไปปฏิบัติและถือเปนอีกกลไกหนึ่งที่ปลุกกระแสสังคมใหตระหนักถึงสิทธิของคนพิการมากยิ่งข้ึน 
โดยองคกรหลักที่สําคัญอีกองคกรหน่ึงในสังกัดองคการสหประชาชาติที่ผลักดันดานการทองเที่ยวสําหรับ 
คนพิการ ไดแก องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ที่ใหการรับรองการ
ทองเที่ยวของคนพิการ โดยออกขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมเพ่ือการทองเท่ียวเรียกวา  “Global Code of 
Ethics for Tourism” (United Nation World Tourism Organization, 2001) ขึ้นในป พ.ศ. 2542 ที่ระบุวา
กิจกรรมทางการทองเที่ยวตองชวยเสริมสรางสิทธิของคนพิการ รวมท้ังการทองเที่ยวสําหรับคนพิการตองไดรับ
การสนับสนุนและเอื้ออํานวย โดยนําประเด็น “การเขาถึง (Access)”  สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
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กําหนดเปนตัวบงชี้คุณภาพของแหลงทองเที่ยวควบคูไปกับตัวบงชี้ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานสุขอนามัย 
ดานความโปรงใส และดานความกลมกลืนของกิจกรรมการทองเที่ยวระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมดวย โดย
ปจจุบันคําจํากัดความของคําวา “การเขาถึง” ไดออกมาในรูปของขอกําหนด “การออกแบบที่เปนสากล 
(Universal Design)”  (United Nation World Tourism Organization, 2013)  ซึ่งหมายความวาสิ่งท่ีเปน
อุปสรรคตาง ๆ สําหรับคนพิการไมวาจะเปน อุปสรรคดานกายภาพ อุปสรรคดานการส่ือสาร หรืออุปสรรคดาน
การบริการตาง ๆ จะตองถูกกําจัดออกไปโดยปราศจากเง่ือนไข  รวมท้ังการใหบริการตาง ๆ ดานการทองเที่ยว
ตองอยูบนพื้นฐานของการใหบริการสําหรับทุกคนซ่ึงหมายถึงคนพิการรวมอยูดวย (Higgins-Desbiolles, 2006, 
p. 1199) 
 นอกจากนี้ การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกขององคการสหประชาชาติวาดวยเร่ืองการ
ทองเที่ยวสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2543  (Barrier-free Tourism for People with Disabilities Year 2000)  
ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ถือเปนการประชุมครั้งแรกขององคการสหประชาชาติ ที่ชูประเด็นดานการ
เดินทางและการทองเที่ยวสําหรับคนพิการ โดยเสนอแนวคิดวา คนพิการ ผูสูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก 
เปนกลุมผูบริโภคดานการทองเที่ยว กีฬา สินคาและบริการเพื่อการสันทนาการ ที่มีจํานวนมากข้ึนและขยายตัว
อยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกท่ีถือวามีแหลงทองเที่ยวที่ 
มีศักยภาพและควรสงเสริมกิจกรรมดานนี้ เพราะนอกจากจะสามารถสรางมูลคาเปนเม็ดเงินเขาประเทศได 
อยางมหาศาลแลวยังสงผลใหสังคมตระหนักถึงสิทธิของคนพิการที่อยูในทองถิ่นนั้นดวย (Van Horn & Isola, 
2014, p.5)  
   “การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภคสูตลาดการทองเท่ียวสําหรับทุกคน 

(Tourism for All)  ถือเปนการแขงขันกันในตลาดการทองเท่ียวที่มีศักยภาพ เพราะนอกจาก 
เม็ดเงินที่ไดแลว ยังถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเสริมสรางสิทธิของคนพิการใหเกิดข้ึนใน
ชุมชนที่เปนจุดหมายปลายทาง ทางการทองเที่ยวอีกดวย” (United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific, 2000)  

 
 จากการประชุมในครั้งนั้นกอใหเกิด ปฏิญญาบาหลีวาดวยการทองเท่ียวที่ปราศจากอุปสรรคสําหรับ
คนพิการ ซึ่งมีสาระสําคัญในการสงเสริมการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกดานการคมนาคมและการทองเที่ยว
สําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ และการทองเที่ยวแบบครอบครัวขนาดใหญที่มีชวงอายุของสมาชิกหลากหลาย โดย
ตั้งขอสังเกตวา รัฐบาลและผูใหบริการดานการทองเที่ยวในเอเชียและแปซิฟก ยังไมใหความสําคัญในประเด็น
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเที่ยว การฝกอบรมบุคลากรผูใหบริการดานการทองเที่ยวที่ตอบสนองสิทธิ
และความตองการของนักทองเท่ียวพิการ รวมท้ังการจัดทําแผนการทองเที่ยวเพื่อคนพิการ โดยเฉพาะใน
ประเด็นสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวจะเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากในการแขงขันของตลาดการ
ทองเที่ยวโลกเพราะสามารถนําไปสูผลประโยชนทางธุรกิจใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการพัฒนาประเทศ
โดยรวมได ซึ่งตอมาก็ไดมีการประชุมติดตอกันอีกหลายคร้ังและทายท่ีสุดคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟกแหงสหประชาชาติ องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก รวมกับ
รัฐบาลไทยไดมีการจัดการประชุมที่กรุงเทพฯ ใน ป พ.ศ.2550 ไดขอสรุปเปนขอเสนอแนะท่ีเรียกวา 
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“Bangkok Recommendation on Accessible Tourism in Asia Pacific” หรือ “ขอเสนอกรุงเทพ” เพื่อ
แนะนําใหรัฐบาลและผูเก่ียวของในทุกภาคสวนรับทราบรายละเอียดในองคประกอบของการทองเท่ียวท่ี
เอื้ออํานวยสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  มีทั้งหมด 7 ดานประกอบดวย (1) การวางแผนการเดินทางของคน
พิการที่ควรแสวงหาความรูความตองการของนักทองเที่ยว (2) รูปแบบของขอมูลขาวสารที่เขาถึงไดควรมีตาม
เงื่อนไขของผูใชบริการกลุมตาง ๆ (3) การเขาถึงการคมนาคมทุกประเภทท้ังทางอากาศ ทางทะเล และทางบก 
รวมถึงการเชื่อมโยงตอเนื่องระหวางพาหนะ  (4) การประกันการเขาถึงไดของแหลงทองเที่ยวทั้งดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกและขาวสารขอมูล ณ จุดบริการ (5) การเขาถึงสถานที่พักแรมที่ใชหลักการออกแบบท่ีเปนสากล
สําหรับที่พักทุกประเภท  (6) การบริการที่สําคัญสําหรับนักทองเที่ยวท่ีควรรวมคนพิการเขาไปในการปฏิบัติ
ทั่วไปโดยไมจําเปนตองออกแบบพิเศษหรือแบงแยก และ (7) การสรางประสบการณเชิงบวกในแหลงทองเที่ยว
ใหแกคนพิการในเร่ืองสถานท่ี สินคาและนโยบายตาง ๆ รวมทั้งการฝกอบรมพนักงานสม่ําเสมอใหรูความ
ตองการของคนพิการ โดยทั้งหมดนี้ภาครัฐ หนวยงานดานทองเที่ยวและหนวยงานเกี่ยวของกับผูบริโภคและ
สิทธิมนุษยชน ควรติดตามและประเมินผลคุณภาพการทองเท่ียวที่เขาถึงไดสําหรับทุกคน (สํานักพัฒนาการ
ทองเที่ยว, 2551)  
 จากการประมวลเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถสรุปใหเห็นการกอตัวและเคลื่อนไหวของกระแสการ
ทองเที่ยวของคนพิการที่เห็นพัฒนาการอยางตอเนื่องเปน 3 กระแส โดยมีเหตุการณสําคัญ ๆ ในการสนับสนุน
กระแสดังกลาว ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1   สรุปการกอตัวและเคลื่อนตัวของกระแสการเดินทางและการทองเที่ยวของคนพิการ 
 ตัวผลักดัน เหตุการณสําคัญ 

กระแสท่ี 1 
 

เนนที่สิทธิของคนพิการ  
(The Right-based 
Approach) 

- มีการเคลื่อนไหวและรวมตัวกันของคนพิการ นับจากองคการ
สหประชาชาติประกาศสิทธิของคนพิการ  พ.ศ. 2524   
- มีการกอต้ังเปนองคกรคนพิการ ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับ
นานาชาติ เกิดการเดินทางเพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู
สมาชิกคนพิการ 

กระแสท่ี 2  
 

เนนที่ผลกําไรจากตลาดการ
ทองเที่ยวคนพิการ ควบคู
กับสิทธิของคนพิการ  (The 
Right-based and Profit-
based Approach) 
 

- มีการประชุมขององคการสหประชาชาติภาคพื้นเอเชีย แปซิฟกเรื่อง
การทองเที่ยวสําหรับคนพิการเปนครั้งแรก ณ กรุงบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อป พ.ศ. 2543  ที่แสดงใหเห็นโอกาสดานการตลาดการ
ทองเที่ยวของคนพิการและสงเสริมสิทธิคนพิการในประเทศท่ีเปน
จุดหมายปลายทาง  มีการลงนามในปฏิญญาบาหลี เรื่องการทองเท่ียว
ปราศจากอุปสรรค 
- มีการเปดเผยผลการศึกษาวิจัยโดย The Open Door Organization 
(2002) ที่ เปนองคกรที่จัดการการทองเที่ยวสําหรับคนพิการใน
สหรัฐอเมริกา ที่แสดงมูลคาการใชจายเงินของคนพิการในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวทั้งในสหรัฐอเมรกิาที่สงูถึง 13.6 พันลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 
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 ตัวผลักดัน เหตุการณสําคัญ 

2545 มีการเดินทางสูงถึง 32 ลานครั้งตอป ใชจายคาโรงแรม 4.2 
พันลานเหรียญสหรัฐ จายคาตั๋วเคร่ืองบิน 3.3 พันลานเหรียญสหรัฐ และ
ใชจายคาอาหารและเครื่องดื่มระหวางการเดินทางเปนจํานวน  2.7 
พันลานเหรียญสหรัฐ   
- ผลการสํารวจ ของ Travel Industry Association of America (TIA) 
ที่พบวาในป พ.ศ. 2548 มีคนพิการท่ีเดินทางทองเท่ียวและติดตอธุรกิจ
ในสหรัฐอเมริกา จํานวน 21 ลานคน และมีแนวโนมวาคนพิการและ
ผูสูงอายุเดินทางเพ่ิมขึ้นรอยละ 50 สวนในประเทศแคนาดาพบคนพิการ
มีกําลังในการใชจายเงินกวา 25 พันลานเหรียญ   
- ในสหภาพยุโรปมีตลาดนักทองเที่ยวพิการประมาณ 134-267.9 ลาน
คน สรางรายไดใหกับการทองเที่ยวยุโรประหวาง  83-166 พันลานยูโร 
หรือ ประมาณ 3,910-7,820 พันลานบาท  
- เฉพาะในสหราชอาณาจักรพบวา มีคนพิการท่ีเปนผูใหญจํานวน 10 
ลานคนท่ีมีอํานาจในการใชจายเงินกวา 80 พันลานปอนดตอปและมีผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวาคนพิการเปนลูกคาที่มีความจงรักภักดี  

กระแสท่ี 3  
 

เนนที่การกําหนดมาตรฐาน
และมาตรการการทองเที่ยว
ของคนพิการ
(Standardization 
Approach ) 

- มีการออกขอกําหนดการออกแบบท่ีเปนสากลขององคการการ
ทองเที่ยวโลกเม่ือป พ.ศ. 2546 
- มีการออกขอเสนอแนะกรุงเทพฯ เมื่อป พ.ศ. 2550  ที่ใหขอเสนอแนะ
ตั้งแตการวางแผนการเดินทาง การเขาถึงขอมูลขาวสาร การคมนาคม 
แหลงทองเท่ียวที่เขาถึงได การเขาถึงสถานที่พักแรม การบริการท่ี
สําคัญสําหรับนักทองเที่ยว และประสบการณในแหลงทองเที่ยว 
- มีการลงนามในอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ซึ่งประเทศไทยก็ไดให
สัตยาบันเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (สํานักงานสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ, 2552) 
- ประเทศไทยเร่ิมมีแผนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีปราศจากอุปสรรค
สําหรับคนทั้งมวล ประจําป พ.ศ. 2551-2554 

 
สถานะการทองเที่ยวคนพิการในประเทศไทย 
 ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยวมาต้ังแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 ที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศเปนมูลคามหาศาล เริ่มจากรายไดการทองเที่ยวจํานวน 
196 ลานบาทในป พ.ศ. 2503  เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เปน 1,220 ลานบาทในป พ.ศ. 2511 และกาวไปถึง 1,259,441 
ลานบาทเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ในป พ.ศ. 2554 จําแนกเปนรายไดที่มา
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จากนักทองเท่ียวชาวตางชาติจํานวน 776,217 ลานบาทและรายไดที่มาจากนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน 
483,224  ลานบาท (กรมการทองเที่ยว, 2555, 2558)  
 สําหรับสถานะ การทองเที่ยวของคนพิการในระบบการทองเที่ยวของประเทศไทยท่ีผานมา แมไมมี
ตัวเลขยืนยันจํานวนนักทองเที่ยวกลุมนี้อยางชัดเจน แตหากทบทวนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 ที่ผานมาท่ีเนนการปรับโครงสรางภาคบริการใหเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศและ
พัฒนาการทองเที่ยวไทยใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนฐานความโดด
เดนและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเปนไทยโดยมีเปาหมายหลักจากรายได
นักทองเที่ยวตางชาติที่มีกลุมคนพิการรวมอยูดวย โดยมีการคาดการณเม็ดเงินที่จะเกิดข้ึนจากนักทองเที่ยว
ตางชาติกลุมนี้ดังปรากฏในแผนพัฒนาการทองเที่ยวท่ีปราศจากอุปสรรคสําหรับคนทั้งมวล พ.ศ. 2551-2554 
ที่จัดทําโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่มีการบรรจุ “ขอเสนอกรุงเทพ” ไวในแผนฯเพื่อใหคนพิการ 
ผูสูงอายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กสามารถเขาถึงแหลงทองเท่ียวและบริการไดอยางเทาเทียมทั่วถึง ทั้งดาน 
สิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย เนนการดําเนินงานใน 3 เรื่อง คือ การปรับสภาพแวดลอมทางการ
ทองเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวก  สงเสริมพัฒนาหวงโซของการทองเที่ยว (the tourism chain) ที่เหมาะสมกับ
ความตองการจําเปน และสรางเครือขายเพื่อการทองเที่ยวปราศจากอุปสรรคโดยมีเจตคติที่ดีตอคนพิการและ
ผูสูงอายุ ซึ่งการดําเนินงานท้ังหมดดังกลาวไมไดเปนการตอบสนองตอกลุมนักทองเที่ยวพิการตางชาติเทานั้นแต
ยังกอใหเกิดประโยชนโดยรวมแกกลุมคนพิการชาวไทยดวย  
 ปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพและไดรับประโยชนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม ซึ่งนาจะสงผลตอการพัฒนาคนพิการไทยเพ่ือการเดินทางและการทองเที่ยว
อยางเปนธรรมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ดวย เพราะหากพิจารณาจาก กฎหมาย  มาตรการ และ แผนงานตาง ๆ 
ที่ออกมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จะพบความสอดคลองตองกันและเร่ิมสงผลใหเห็นเปนรูปธรรมตอการ
เอื้ออํานวยใหคนพิการไทยมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเดินทางและการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยไดดวยเชนกัน โดยกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ไดสรุปรวมไวในตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2 กฎหมายและมาตรการท่ีสนับสนุนและเอื้ออํานวยตอการเดินทางและการทองเท่ียวของ 
คนพิการในประเทศไทย 

กฎหมายและมาตรการ ภาพรวมโดยสังเขป 

พระราชบัญญัติสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2556 

กําหนดใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากส่ิงอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ  

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิ การ
แหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 

กําหนดใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากระบบบริการในดาน
สุขภาพ การศึกษา อาชีพ กีฬา และการทองเท่ียว มีสวนรวมในสังคมอยาง
เต็มที่และเสมอภาคภายใตสภาพแวดลอมที่ปราศจากอุปสรรค 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 

กําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุน
ในดานการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม การรวมกลุม
ในลักษณะเครือขายหรือชุมชน การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
โดยตรงแก ผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะหรือการบริการ
สาธารณะอ่ืน การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
การยกเวนคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวของรัฐ 

กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําหนด
สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับ
คนพิการหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ. 
2548 

กําหนดใหอาคารที่เปดใหบริการบุคคลทั่วไป เชน อาคารที่ทําการของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ พิพิธภัณฑ ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทา
เทียบเรือ (ตั้งแต 300 ตารางเมตร) หางสรรพสินคา โรงแรม เปนตน ตอง
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและผูสูงอายุ โดย
มีการกําหนดเกณฑและมาตรฐานตาง ๆ อาทิ  ปายแสดงสิ่งอํานวยความ
สะดวก ทางลาด บันได ที่จอดรถ ทางเขาอาคาร ประตู หองสวม มาตรฐาน
ของพื้นผิวตางสัมผัส พื้นที่เฉพาะสําหรับรถเข็นในตําแหนงที่เขาถึงไดเปน
ตน รวมท้ังสัญญาณเตือนภัย  

กฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยเรื่องกําหนดลักษณะ
หรื อการ จั ด อุ ปกรณ หรื อบริ การ
สาธารณะอื่นเพื่อใหคนพิการสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. 2555 

กําหนดรายการสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารหรือสถานท่ีทั้งของรัฐและ
เอกชนใหคนพิการสามารถใชประโยชนไดอยางใดอยางหน่ึง เชน ที่นั่ง ทาง
ลาด จุดบริการน้ําดื่ม หองน้ํา ประตู ที่จอดรถคนพิการ ทางสัญจร 
สัญญาณเสียง สัญญาณแสง การประกาศเตือนภัย รวมท้ังเจาหนาที่ผาน
การอบรมเพ่ือใหบริการคนพิการ 

กฎกระทรวงคมนาคมเร่ืองกําหนด
ลักษณะหรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่ง
อํานวยความสะดวกหรือ บริการใน
อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และบริการ
ขนสง เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึง
และใชประโยชนได พ.ศ. 2556 
 

กําหนดประเภทของอุปกรณ เครื่องมือการชวยเหลือคนพิการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติการดูแลเพ่ือใหคนพิการเขาถึงไดโดยไมเสียคาใชจายในยานพานะ
ตางๆ อาทิ รถยนตสาธารณะ รถยนตบริการ รถไฟ รถไฟฟา เรือโดยสาร 
อากาศยานขนสง รวมทั้งบริการ ณ สถานีขนสงไดแก สถานีรถไฟ สถานี
รถไฟฟา ทาเทียบเรือ และทาอากาศยาน  
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กฎหมายและมาตรการ ภาพรวมโดยสังเขป 

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 
2555-2559 

กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
การทองเที่ยวซึ่งรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวสําหรับคน
พิการและผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามหลักสากล ไดแก บันไดเลื่อน ทาง
ลาด ศูนยขอมูล หองน้ํา  

มาตรฐานการทองเท่ียวไทย  
โดยกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

ประกอบดวยมาตรฐานโรงแรม มาตรฐานมัคคุเทศก มาตรฐานแหลง
ทองเท่ียว มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการทองเที่ยว 
มาตรฐานแพบริการ 

 

 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในดานจํานวนตัวเลขนักทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยวไทย โดยละเวน
การกลาวถึงมูลคาทางเศรษฐกิจแลว พบวาจากขอมูลสถิตินักทองเที่ยวในป พ.ศ. 2554  มีนักทองเที่ยวใน
ระบบจํานวน  174.12 ลานคน แบงเปนนักทองเที่ยวชาวไทย 133.17 ลานคนและนักทองเที่ยวตางชาติ 19.23 
ลานคน (กรมการทองเที่ยว, 2555) ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักทองเท่ียวชาวไทยเปนกลุมใหญที่เคลื่อนไหวอยูใน
ระบบการทองเที่ยวของประเทศมากกวานักทองเท่ียวตางชาติ แมจะสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดไมสูงเทา
นักทองเที่ยวตางชาติ แตในทรรศนะเชิงสังคมพออนุมานในเชิงบวกไดวา มีคนไทยจํานวนมากท่ีมีโอกาสเขาถึง
กิจกรรมการเดินทางและการทองเที่ยวซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน เชนเดียวกับ
กลุมคนพิการไทยและผูสูงอายุ ที่มีอยูรอยละ 2.17 และ 12.2 ตามลําดับจากจํานวนประชากร 68 ลานคน 
ทั่วประเทศ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) ที่แมไมมีตัวเลขสนับสนุนในเชิงเศรษฐกิจของการสรางมูลคา
ใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวของคนกลุมนี้ แตบรรยากาศของกระแสสังคมโลกท่ีใหความสําคัญประเด็นดาน
สิทธิมนุษยชน รวมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีของอุปกรณเครื่องชวยอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และผูสูงอายุในการเดินทาง รวมท้ังองคกรคนพิการทั้งในและตางประเทศไดใหการสนับสนุนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ นาที่จะอนุมานไดวามีกลุมคนเหลานี้ปรากฏอยูในระบบการทองเที่ยว
ของไทยรวมอยูดวย  
 
ฐานคิดและประเด็นในการศึกษาคนพิการในบริบทของการเดินทางและการทองเที่ยว 
 จากปรากฏการณโลกในกระแสการทองเที่ยวของคนพิการที่มีพัฒนาการมาจากจุดเริ่มตนของการให
ความสําคัญดานสิทธิคนพิการเพียงอยางเดียว จนปจจุบันไดพัฒนามาถึงยุคของการสรางมาตรฐานและ
มาตรการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของคนพิการ รวมทั้งสถานะของประเทศไทยท่ีมีกฎหมายและมาตรการ
รองรับ  ลวนมีประเด็นใหศึกษาไดในหลากมิติตามพื้นที่ของกระแสการทองเที่ยวคนพิการที่เกิดข้ึน แตไมวา 
จะเปนการศึกษาในมิติใด หากใชคนพิการเปนศูนยกลางในการศึกษา ฐานคิดในการศึกษาคนพิการจะมาจาก  
2 รูปแบบ คือ รูปแบบเชิงการแพทย (Medical Model) และรูปแบบเชิงสังคม (Social Model) (Vehmas, 
2004) 
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1. การศึกษาคนพิการในรูปแบบเชิงการแพทย (Medical Model of Study to Disabilities)  

 จุดเริ่มตนในการศึกษาคนพิการอยางเปนรูปธรรมเกิดข้ึนในชวงศตวรรษที่ 20 จากความกาวหนาทาง
วิทยาการทางการแพทยสมัยใหมหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ที่ทําใหคนพิการบางกลุมมีอายุยืนยาวขึ้นได ทั้งท่ี
กอนหนานั้นอาจตองเสียชีวิตไป ทําใหทฤษฎีและองคความรูที่เก่ียวของกับการศึกษาคนพิการมีพื้นฐานมาจาก
ดานการแพทย จิตวิทยา และสังคมจิตวิทยาเปนหลัก ซึ่งฐานคิดนี้ เปนการศึกษาถึง “ความพิการ 
(impairment)” ซึ่งหมายถึงความไมสมบูรณ ทางกายภาพของรางกาย ไมวาในเชิงรูปลักษณหรือการทําหนาที่ 
เปนสิ่งที่นํามาซึ่งความทุพพลภาพในลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลและจําเปนตองไดรับการแกไขให
เหมือนปกติโดยผูเชี่ยวชาญ ตัวคนพิการเปรียบเสมือนเปนคนนอกของการศึกษา (Barnes and Mercer, 
1997)  นอกจากนี้เมื่อความพิการเปนเรื่องของความเจ็บปวยที่ตองไดรับการรักษาทางการแพทย คนพิการจึง
เปรียบเสมือนผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษา ดังนั้นเมื่อเปนคนปวยที่ตองเขารับการรักษา การใชชีวิตที่
เหลืออยูของคนพิการจึงเสมือนการรอท่ีจะหายขาดจากโรคภัย  โดยตอมาไดขยายขอบเขตความหมายในการ
รักษาใหครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงสภาวะทางสุขภาพ สงเสริมการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพผูปวย ที่ยังคง
ใหความหมายวาคนพิการ ไมสมบูรณ ชํารุด บกพรอง ตองไดรับการฟนฟู ฝกอบรม หรือ พัฒนาจากผูที่เปน
มืออาชีพในการชวยเหลือ บําบัด และใหคําปรึกษา (Disabled World, 2010) 
 รูปแบบเชิงการแพทยที่เนนดานการฟนฟูนี้ มีการปฏิบัติกันอยางกวางขวางหลังสงครามโลกครั้งท่ี
สองจากการฟนฟูรางกายและจิตใจของทหารผานศึกพิการกอนกลับเขาสูครอบครัวและสังคมเดิม และเปน
รูปแบบเดียวกับระบบการฝกอาชีพและฟนฟูคนพิการที่เปนอยูในปจจุบันในประเทศไทย  และจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการการทองเที่ยวและนันทนาการในรอบ 20 ปที่ผานมาพบวาแนวคิดเชิงการแพทย จะพบใน
การศึกษาดานวิทยาศาสตรการกีฬา (Howe, 2008) ที่ใชกิจกรรมนันทนาการและการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ
ในการฟนฟูคนพิการใหรางกายและจิตใจสามารถกลับสูสภาพปกติ 

2. การศึกษาคนพิการในรูปแบบเชิงสังคม (Social Model of Study to Disabilities)  
 เมื่อประมาณ 50 ปที่ผานมาไดมีแนวคิดเชิงสังคม (Social Approach) ในการศึกษาคนพิการ หรือ 
ที่เรียกกันวา ทุพพลภาพศึกษา หรือ Disability Study ซึ่งหมายถึง การศึกษาคนพิการจากประสบการณของความ
เปนคนพิการและการใชชีวิตบนความพิการของบุคคลในสังคม (Pfieffer, 2001, p. 29) สําหรับแนวคิดในรูปแบบ
เชิงสังคมนี้ มีจุดเร่ิมตนจากเปาประสงคที่ตองการเปดเผยใหเห็นวา ความหมายของความพิการหรือความ 
ทุพพลภาพที่แตเดิมยอมรับกันทั่วไปในสังคมของวงการแพทยและสาธารณสุข ที่ดูเหมือนจะเปนจริงจากลักษณะ
ทางกายภาพภายนอก  แตจริง ๆ แลวกลับเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นเพื่อกีดกันผูทุพพลภาพเนื่องจากมีคุณลักษณะ
ไมตรงกับความคาดหวังของสังคม ไมวาจะเปนรูปลักษณ พฤติกรรม หรือการสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น
การศึกษาคนพิการในรูปแบบเชิงสังคมจึงมีพัฒนาการออกมาเปน  2 แนว (Albert, 2004; Dewsbery, 2004) คือ   
 แนวที่ 1 การศึกษาในแนวนี้จะปฏิเสธหรือละเวนการกลาวถึงรูปแบบเชิงการแพทย แตจะให
ความสําคัญในประเด็นความเสียเปรียบของคนพิการในสังคม โดยเฉพาะการบริการจากรัฐและสวัสดิการ 
เพราะมองวาการบริการที่ไดรับเรื่องการรักษา สงเคราะห หรือ ฟนฟู ยังไมเทาเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับบริการ
ตาง ๆ ที่คนปกติไดรับ  นอกจากนี้คนพิการยังไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมเพราะความอคติของสังคม 
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แนวคิดนี้เกิดขึ้นพรอม ๆ กับกระแสในเรื่องสิทธิของคนพิการและความตองการดํารงชีวิตอิสระ ที่มองวาความ
พิการเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดกับชีวิตของคนปกติไมใชสิ่งเบี่ยงเบนใด ๆ และแนวคิดนี้จะไมยอมรับความหมาย
ที่วา ความพิการคือการชํารุดหรือบกพรอง เพราะเชื่อวาทุกคนจะตองมีประสบการณความพิการในรูปแบบใด
แบบหนึ่งอยางแนนอนของชวงชีวิต  อาจเปนความพิการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ดังนั้นความพิการจะไมถูกมอง
วาเปนสิ่งผิดปกติหากมีการออกแบบสภาพแวดลอมหรือมีการจัดระบบและโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสม  แต
ปญหาหลักที่คนพิการประสบ คือ ทัศนคติของคนในสังคมที่ทําใหคนพิการไดรับประสบการณในทางลบ เปน
ปญหาที่เกิดมาจากปจจัยภายในคนที่ติดมากับวัฒนธรรม จึงเปนผลจากการกระทําของบุคคลไมใชผลจาก
สภาพแวดลอมหรือองคกร 
  
   แนวที่ 2  การศึกษาในแนวนี้ไมปฏิเสธรูปแบบทางการแพทยอยางสิ้นเชิง ยอมรับความพิการวาเปน
ความตางของบุคคล แตการดําเนินชีวิตของคนพิการมีอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งกีดขวางทางสังคมที่รายลอมอยู
รอบตัวคนพิการ ทําใหคนพิการไมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติเหมือนคนท่ัวไป  แตขอจํากัดของความ
พิการสามารถแกไขไดจากอุปกรณทางการแพทย หรือจากสิ่งอํานวยความสะดวกในสังคม หากขจัดอุปสรรคที่
เปนสิ่งกีดขวางทางสังคมออกไปได ก็จะทําใหคนพิการสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดเชนเดียวกับคนปกติ  
          สําหรับการศึกษาคนพิการ ในบริบทของการเดินทางและการทองเที่ยวนั้น การศึกษาในรูปแบบเชิง
สังคมที่ผสมผสานระหวาง 2 แนวทางนาจะเปนจุดลงตัวที่สุดในการศึกษาคนพิการเพราะเปนการศึกษาใน 2 
สวนที่สัมพันธกันระหวางคนพิการกับสังคมในฐานะที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ คนพิการที่เปน
ปญหาทางการแพทยยังมีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับคนพิการสวนใหญที่มีชีวิตอยูเองและพึ่งพาการแพทย
เปนบางครั้งบางคราวเทานั้น (Barnes, 1998, p. 65 อางถึงใน Darcy, 2003, p.53) โดยฐานคิดและประเด็น
การศึกษาคนพิการดานการเดินทางและการทองเที่ยวไดสรุปเปรียบใหเห็นในตารางท่ี 3 
  
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบฐานคิดและประเด็นการศึกษาดานการเดินทางและการทองเท่ียวระหวางรูปแบบ
เชิงการแพทยและรูปแบบเชิงสังคม  

รูปแบบ ฐานคิด ประเด็นการศึกษาดานการเดินทางและ
การทองเที่ยว 

รูปแบบเชิงการแพทย 
(Medical Model) 

การนําเสนอแบบสองขั้วคือคนปกติกับคนไม
ปกติโดย “ความพิการ” จะถูกตัดสินโดย
ผูอื่นและถูกใชเปนสิ่งเพื่อทําการศึกษาใน
การแกไขปรับปรุงใหปกติ ดังนั้นการทําคน
พิการใหปกติไดตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ อาทิ 
แพทยหรือบุคลากรทางการแพทย รวมทั้ง
กระบวนการในการทํ า ให ปกติ ก็ เพื่ อ
ประโยชนทางการแพทย ท่ีอาจไมใชความ
ตองการของตัวคนพิการเอง รวมท้ังฐานคิดนี้

รูปแบบกิจกรรมนันทนาการและการ
ทองเที่ยวที่เปนเครื่องมือในการฟนฟูคน
พิการ 
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รูปแบบ ฐานคิด ประเด็นการศึกษาดานการเดินทางและ
การทองเที่ยว 

มองคนพิการเปนแรงงานที่ด อยค าใน
กระบวนการผลิตตามระบบทุนนิยมดวย 

รูปแบบเชิงสังคม 
(Social Model) 

ความพิการเกิดจากความสัมพันธระหวางคน
พิการกับสังคม ดังนั้นสาเหตุที่คนพิการถูก
แยกออกจากสังคมเพราะสิ่งกีดขวางและ
ทัศนคติในสังคมที่อยูรอบตัวคนพิการ  หรือ
อาจกล าวว าปจจัยทางโครงสร างและ
ทัศนคติของสังคมเปนตัวกําหนดความหมาย
แหงความทุพลภาพหรือคํานิยามของความ
พิการโดยปจจัยทางการเมืองมีผลตอการจัด
โครงสรางอันไมเปนธรรมตอคนพิการหรือผู
ทุพพลภาพ 

ฐานคิดนี้จะยอมรับความหลากหลายของคน
ในสังคมทําใหเสียงและทัศนะของคนพิการ
เปนท่ีรับฟง และเปนจุดเริ่มตนในการมอบ
อํานาจการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหกับคน 
พิการเอง 

- ประเภทของอุปสรรคและสิ่งกีดขวางทาง
สังคมท่ีเกิดขึ้นกับคนพิการ 

- วิเคราะหสืบสวนเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางที่มี
ผลตอประสบการณการเดินทางและการ
ทองเที่ยวของคนพิการ 

- ทําความเขาใจกับสาเหตุที่เกิดสิ่งกีดขวาง
เหลานั้น  

- คนหาประเด็นความพิการและตัวแปรดาน
ประชากรสังคมท่ีมีอิทธิพลในกลุมคนพิการ
ที่เดินทางทองเท่ียวและในกลุมคนพิการที่
ไมเดินทางทองเที่ยว 

- รูปแบบการทองเท่ียวที่ปราศจากอุปสรรค
สําหรับคนพิการ 

 
 การศึกษาอุปสรรคคนพิการในการทองเที่ยว 
 ประเด็นรวมของการศึกษาคนพิการตามแนวคิดเชิงสังคมในทุพพลภาพศึกษา คือ การศึกษา
ประสบการณดานอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคนพิการในการเดินทางและการทองเที่ยว  จุดเริ่มตนของการศึกษา
อุปสรรคมาจากการศึกษาดานนันทนาการหรือนันทนจิตศึกษา (Leisure Study) ที่ศึกษาถึงปญหาและสาเหตุ
ของผูไมเขารวมกิจกรรมนันทนาการจนทําใหสูญเสียโอกาสในการพักผอนของบุคคล (Goodale and Witt, 
1989, p. 422)  ดังนั้นการศึกษาอุปสรรคดานนันทนาการจึงใหความสําคัญกับกลุมผูไมเขารวมกิจกรรมเปน
หลัก ตางจากการศึกษาอุปสรรคดานการเดินทางและการทองเที่ยวของคนพิการตามแนวคิดทุพลภาพศึกษา  
ที่จะศึกษาอุปสรรคจากประสบการณของคนพิการ  
 เม่ือตรวจสอบยอนหลังกลับไปจะพบวาการศึกษาอุปสรรคในการเดินทางและการทองเที่ยวของคน
พิการไดเริ่มมีการกลาวถึงอยูบางในงานวิจัยชวงป พ.ศ. 2523 -2533  (Driedger,1987; Muloin,1992; Murray 
& Sproats, 1990; Smith,1987 as cited in Hall & Brown,  2006, p. 35) แตหลังป พ.ศ. 2544 เปนตนมา 
งานวิจัยดานอุปสรรคจึงมีจํานวนมากข้ึน (Burnett & Bender-Baker, 2001; Darcy, 2002; McKercher, 
Packer, Yau & Lam, 2003; Ray& Ryder, 2003) โดยผลงานวิจัยทั้งหมดมีผลการศึกษาที่สอดคลองกันวา คน
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พิการ ตองเผชิญกับอุปสรรคในหลายดาน มีสิ่งกีดขวางหลายข้ันตอน ซึ่งอุปสรรคเหลานี้เองทําใหคนพิการมี
โอกาสนอยกวาคนไมพิการในการทองเที่ยว  
 สําหรับประเภทของปญหาและอุปสรรคของคนพิการนั้น Ralph Smith (1987) ถือเปนคนแรกท่ี
สํารวจและจําแนกอุปสรรคในการเดินทางของคนพิการไว โดยจําแนกออกเปน อุปสรรคในตัวบุคคล อุปสรรค
จากสภาพแวดลอม และอุปสรรคจากการปฏิสัมพันธ ซึ่งไดรับการยืนยันแนวคิดนี้เชนเดิมจากงานวิจัยในลําดับ
ตอๆมา (Murray and Sproats, 1990; Kennedy,  Smith & Austin, 1991; Daniels, Rodgers & Wiggins, 
2005; Nyaupane & Andereck, 2007) โดยประเภทของอุปสรรคคนพิการสามารถสรุปไดในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 อุปสรรคที่ขัดขวางกิจกรรมนันทนาการและการพักผอนของคนพิการ 

ประเภท รายละเอียดอุปสรรค 
อุปสรรคภายในตัวบุคคล 
 

ไมรูวามีกิจกรรมนันทนาการ 
ไมชอบสังคม (คนพิการบางคนจะมีปญหาในการเขาสังคม) 
ปญหาเรื่องสุขภาพ การมีสภาพรางกายและจิตใจไมเอื้ออํานวยใหสามารถทําโดย
อิสระ 
ไมมีทักษะในกิจกรรมน้ัน 

อุปสรรคดานสิ่งแวดลอม ดานทัศนคติ 
ดานนิเวศนวิทยา 
ดานสถาปตยกรรม 
ดานการขนสง การขนสงทางอากาศ 
ดานกฎระเบียบตาง ๆ โดยเฉพาะการขนสงทางอากาศ 

อุปสรรคจากการปฏิสัมพันธ ขาดทักษะการเขาสังคม 
ปญหาเรื่องภาษาและการสื่อสาร 

 
 ตัวอยางงานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางอุปสรรคของคนพิการกับสังคมท่ีใกลเคียงกับ
สังคมไทยคือเรื่อง “Traveling with Disability More than an Access Issue” เปนการศึกษาของ Yau,  
McKercher & Packer (2004) ที่ดําเนินการวิจัยกับคนพิการในฮองกงใหผลการศึกษาท่ีสะทอนแนวคิดของ
คนเอเชียรวมท้ังสังคมไทยไดคอนขางมากและพบวาคนพิการตองประสบอุปสรรคอยางมากมาขัดขวางการมี
สวนรวมในการทองเที่ยวอยางที่สังคมควรตระหนักถึงความตองการของคนกลุมนี้ โดยเฉพาะในสังคมเอเซีย 
โดยอุปสรรคที่ขัดขวางการเดินทางของคนพิการ สรุปได 3 ประเด็น คือ อุปสรรคจากสภาพแวดลอม  
(ทางกายภาพ) อุปสรรคในกระบวนการปฏิสัมพันธกับผูอื่น และอุปสรรคที่เกิดข้ึนภายในตัวเอง (สภาพรางกาย
และจิตใจ) การศึกษานี้ดําเนินการในเขตปกครองพิเศษฮองกงเพื่อหาคําอธิบายวา การจะทําใหคนพิการ
เดินทางไปไดดวยดีนั้นเปนอยางไร  การศึกษาใชวิธีสัมภาษณเดี่ยวแบบเจาะลึก (In-depth Interviews)  
และสัมภาษณกลุม (Focus Groups) โดยคัดเลือกตัวอยางท่ีเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหว และพิการทาง
สายตา จากคลีนิคการแพทยและเครือขายชุมชน มีคนพิการรวมใหขอมูล 52 คน การสัมภาษณกลุมแบงเปน 9 
กลุม ๆ ละ 5 คน มีวิทยากรประจํากลุม ๆ ละ 6 คนเพื่อเก็บขอมูล และพบวา มีสภาวการณ 5 ขั้นตอนตาม
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เสนทางของการตัดสินใจและกระบวนการท่ีจะทําใหคนพิการเดินทางท่ีเปนไปไดดวยดี คือ (1) ขั้นตอนภาวะ
สวนบุคคล (Personal Stage) ซึ่งหากผูเดินทางยอมรับขอจํากัดของตนเองไดกอนก็จะไมปดก้ันตัวเองจากการ
เดินทาง (2) ขั้นตอนการเชื่อมตอ (Reconnection Stage) ซึ่งจะข้ึนกับบทบาทของคนพิการกับสังคมและ
ครอบครัวที่จะทําใหสามารถเริ่มคิดถึงการเดินทางทองเที่ยวเชนในสังคมจีนนั้นคนพิการยังไมไดรับการยอมรับ
จากสังคมมากนัก จึงขึ้นกับการตัดสินใจของคนในครอบครัวเปนสําคัญซึ่งตางจากสังคมตะวันตก (3) ขั้นตอน
การหาและวิเคราะหขอมูลการเดินทาง (Travel Analysis Stage) ซึ่งหากกระบวนการไดมาของขอมูลและ
ความนาเชื่อถือยุงยากมาก ก็จะเปนตัวแปรใหตัดสินใจวาไมคุมคาที่จะเดินทาง (4) ขั้นตอนประนีประนอม
ขอจํากัดทางกายภาพระหวางการเดินทาง (Physical Journey Stage) เมื่อเริ่มศึกษาและตัดสินใจเดินทางแลว 
จึงถึงขั้นตอนที่คนพิการติดตอเจรจากับผูจัดนําเที่ยวหรือการซื้อบัตรโดยสารวาจะยอมยกเวนหรือจะเสียสละ
กิจกรรมใดในการเดินทางและทองเที่ยว และ (5) ขั้นตอนหาประสบการณการเดินทางและประเมินสิ่งท่ีไดรับ 
(Experimentation and Reflection Stage) ผูที่มีประสบการณที่ดีในการเดินทางมาแลวจะตัดสินใจงายขึ้น 
แตผูที่ไมเคยมีประสบการณจะเปนขั้นตอนของโอกาสที่จะศึกษาจากประสบการณของผูอื่น 
 

บทสรุป 
 กระแสการทองเที่ยวของคนพิการไดมาถึงจุดท่ีไดรับการยอมรับอยางไมมีขอสงสัย ทั้งในดานสิทธิ
ของคนพิการ ดานตลาดการทองเท่ียวคนพิการท่ีสามารถสรางมูลคาเปนเม็ดเงิน  รวมทั้งดานการกําหนด
มาตรฐานและมาตรการดานการทองเที่ยวจากภาครัฐท่ีเอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวของคนพิการ แตจุดหนึ่งท่ี
ยังเปนขอคําถามใหชวนสงสัย คือถาพิจารณาในฐานะปจเจกบุคคลแลว คนพิการสวนใหญสามารถเขาถึงการ
เดินทางและการทองเที่ยวไดจริงหรือไมภายใตกระแสหลักของการทองเที่ยวรูปแบบนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งคน
พิการไทย เพราะทามกลางนโยบายจากภาครัฐ การผลักดันทางกฎหมายท่ีสนับสนุนการทองเที่ยวของคนพิการ 
ตามนัยยะของแผนงานตาง ๆ ที่ปรากฏ อาทิ แผนการพัฒนาการทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสําหรับคนท้ัง
มวล พ.ศ. 2551- 2554 อาจสื่อความหมายไปท่ีตลาดนักทองเที่ยวคนพิการตางชาติที่เปนเปาหมายหลักในการ
เพ่ิมรายไดเขาประเทศไดอยางมาก แมนัยยะดังกลาวไมไดปดก้ันคนพิการไทยใหไดรับประโยชนจาก
แผนพัฒนาฯนั้นก็ตาม  แตวิธีการที่จะเขาถึงสิทธิของคนพิการไทยในเรื่องดังกลาวยังมีขอสงสัย เพราะหากเชื่อ
วาความพิการเปนความหลากหลายของผูคน ที่ไมไดแบงเปนสองข้ัววา สามารถหรือไมสามารถ  ปกติหรือไม
ปกติ แตยอมรับวามีความแตกตางกันไป ขึ้นกับสถานที่และเวลา รวมทั้งความพิการไมไดถูกจํากัดขอบเขตวา 
เปนเรื่องทางการแพทยหรือ เปนเรื่องของความเสียเปรียบและการถูกกีดกันจากสังคมเพียงอยางเดียว เพราะ
มันมีความซับซอนมากกวานั้น  ดังนั้นการศึกษาคนพิการจึงไมใชการศึกษาในภาพใหญที่เปนมหากาพยของ
เร่ืองราวที่กลาวถึงตามกระแสโดยไมมีรายละเอียด แตควรใหความสําคัญกับปจเจกบุคคลและประเด็น
ปลีกยอยโดยเฉพาะคนพิการไทยที่ความสัมพันธระหวางคนพิการกับสังคมยังเปนจุดเล็ก ๆ แตเกิดข้ึนทุกหน
ทุกแหงในทองถิ่น ยิ่งเมื่อพิจารณาตามความหมายของทุพพลภาพศึกษา (Disability Study) แลว องคกรท่ี
สําคัญเชนสถาบันทุพพลภาพศึกษา (Society for Disability Study) ไดใหความหมายไวเมื่อป พ.ศ. 2536  
วาหมายความรวมถึงการตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใน สังคม วัฒนธรรมและการเมือง
จากประสบการณของคนพิการดวยแลว (Community Rehabilitation and Disability Studies Program, 
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University of Calgary, n.d.) ซึ่งการที่จะสะทอนความจริงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได จําเปนตองใชแนวคิดเชิงสังคม 
(Social Model) มาอธิบายเพราะแนวคิดนี้จะศึกษาความสัมพันธของคนพิการกับสังคมในฐานะที่ตองพึ่งพาซ่ึง
กันและกัน ยิ่งเมื่อหยิบยกประเด็นดานอุปสรรคของคนพิการ มาศึกษาดวยแลวก็จะสามารถอธิบายระดับของ
ความเหมาะสมในการอํานวยความสะดวกแกคนพิการที่มีความหลากหลายของคนพิการ แตยังคงไวซึ่งความ
ตองการท่ีตองการความเปนอิสระในการดํารงชีวิต และโดยไมเปนการแทรกแซงชีวิตของคนพิการท่ีมากหรือ
นอยเกินไป                                                                                                                                            
 ที่กลาวมาทั้งหมดขางตนเปนขอคนพบจากการศึกษารวมกับความเชื่อสวนบุคคลของผูเขียน  จึงได
หยิบยกประเด็นกระแสการเดินทางและการทองเท่ียวของคนพิการในปจจุบันซึ่งเปนกระแสใหญของเรื่องเลา 
มาตรวจสอบและเชื่อมโยงหาฐานคิด และแนวทางการศึกษา จนไดขอสรุปที่สําคัญวา การวิจัยแบบเจาะลึกถึง
กลุมคนพิการไทยเพื่อทําความเขาใจกับประเด็นปลีกยอยตางๆในบริบทของการทองเท่ียวภายใตกระแสใหญ
นั้น จะเปนขอมูลสําคัญที่สามารถสะทอนใหเห็นระดับการตอบรับการใชกฎหมายคนพิการ นโยบาย แผนงาน 
หรือ มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับคนพิการของภาครัฐจากสังคมที่อยูรอบตัวคนพิการ เพื่อที่จะใชเปนแนวทางการ
พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนพิการตอไป    
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