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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาโครงสรางนโยบายองคกร รูปแบบและเนื้อหารายการของสถานีวิทยุชุมชน

เพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพ (2) วิเคราะหวิธีการบริหารงานและการผลิตรายการตามหลักปรัชญาวิทยุชุมชน
ของสถานี และ (3) วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานดังกลาว โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยขอมูลจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก การวิเคราะหเนื้อหารายการ และการวิเคราะหเอกสาร ซ่ึงผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1) สถานีวิทยุแหงนี้เกิดจากกลุมคนตาบอดที่ตองการใชส่ือวิทยุเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชน มีโครงสรางการเปนเจาของ
สถานี เปนของกลุมคนตาบอดที่มาจากสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทย ซ่ึงเปนหนวยงานที่
สนับสนุนสถานี จึงทําใหสถานีสามารถกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและเปดโอกาสใหคนตาบอดมีสวน
รวมในหลายรูปแบบ

2) สถานีมีวิธีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารสถานีมีบุคลากรและผูผลิตรายการเปนคนตาบอดที่เขา
รวมงานโดยไมรับคาตอบแทน มีวิธีการผลิตรายการและรูปแบบรายการที่หลากหลายขึ้นอยูกับความสนใจและความสะดวก
ของผูผลิตรายการ เนื้อหารายการนําเสนอความรูและขอมูลที่เปนประโยชนกับคนตาบอดและเรื่องทั่วไป

3) ปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน มีทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายในที่สงผลกระทบมาก
ที่สุด ไดแก ปจจัยดานการจัดการองคกร เนื่องจากตองนําเสนอเนื้อหารายการที่สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่
สนับสนุนสถานี จึงสงผลใหสถานีมีเปาหมายการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชี วิตคนตาบอดชัดเจนย่ิงขึ้น สําหรับ
ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบมากที่สุด ไดแก ปจจัยทางดานการเมืองในประเด็นทางดานกฎหมายที่เก่ียวกับวิทยุชุมชน
ที่สถานีตองปฏิบัติตาม

คําสําคัญ: วิทยุคนตาบอด วิทยุชุมชน ส่ือเพ่ือผูดอยโอกาส ส่ือเพ่ือคนตาบอด

ABSTRACT
This research aimed (1) to study the structure, policy, format and content of the community radio as a channel for

the blind to gain access to print media information, (2) to analyze the administrative work and production process
according to the community radio’s philosophy, and (3) to analyze the factors that affect the said operation. This is a
qualitative research using the techniques of an in-depth interview, observation, and content and related documents
analysis. The research results show as following:

1) The station was initiated by a group of blind people that intended to use radio broadcasting for the benefit
of their community. The structure of the station’s ownership control belongs to  the group of blind people from
Thailand Association of the Blind and Thai Blind People Foundation which have sponsored the station. Therefore, the
station has set a policy to develop the life quality of the blind and to give opportunities to the blind to participate
in broadcasting in various styles.
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2) The station committee acts as its board of management while most of the operational staff are the blind
who voluntarily produce radio programs without payment. Programs are produced in various styles of production and
format depending on the producers' interest and convenience. The content of the program is to provide
knowledge and information that will benefit the blind and the public.

3) Both internal and external factors affect the operation of the radio station. The most influential internal
factor was related to organizational management since the content of the programs had to be consistent with the
policy of the Association and the Foundation which are the main sponsor of the station. Hence, the station had a
clearer goal to help develop the life quality of the blind. In terms of external factors, the most influential factors was
politic factors that involved with the regulations of community radio that the station had to follow.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยถูกใชเปนเครื่องมือ

ในการเผยแพรนโยบายของรัฐในแตละยุคสมัยไ ปสู
ประชาชนในลักษณะที่หลากหลาย อาทิ เปนเครื่องมือใน
การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมใหมีลักษณะสากลนิยม การ
ปลูกฝงกระแสชาตินิยม การตอบสนองนโยบายการเมือง
ดานตางๆ เปนตน (อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์, 2547) ลักษณะ
ดังกลาวถือเปนการส่ือสารในแนวดิ่ง คือ การส่ือสารเพ่ือ
การปกครองของทางราชการลงมาหาประชาชน ประกอบ
กับเม่ือพิจารณาหนวยงานตนสังกัดที่ เปนเจาของคล่ืน
ความถ่ีวิทยุในประเทศไทย จํานวนทั้งหมด 524 สถานีนั้น
พบวา เปนหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจทั้งส้ิน (กอง
งานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน, 2549)

อยางไรก็ตาม แมวาคล่ืนความถ่ีวิทยุจะเปนกรรมสิทธ์ิ
ของรัฐ แตในสภาพความเปนจริงมีหนวยงานราชการ
จํานวนมากนําคล่ืนความถ่ีที่ไดรับอนุญาตไปใหเอกชน
สัมปทานหรือเชาเหมาเวลา ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตามมาคือ
เอกชนเปนผู กําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ เ พ่ือ
ประโยชนทางธุรกิจ โดยที่รัฐไมสามารถกํากับดูแลเนื้อหา
และคุณภาพรายการได (ปณณพร ไพบูลยวัฒนกิจ, 2549)
จากสภาพการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาส่ือวิทยุกระจายเสียง
ถูกควบคุมโดยบุคคล 2 กลุม คือหนวยงานของรัฐ และ
องคกรเอกชนที่หวังประโยชนทางธุรกิจ

จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดมีการปฏิรูป
ส่ือโดยนักวิชาการและส่ือมวลชนรวมกับขบวนการราง
รัฐธรรมนูญมีผลทําใหบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในมาตรา 40 ไดกําหนดใหมี
การจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุและโทรทัศน หลังจากนั้นในป
พ.ศ. 2543 จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุ

ใหแกภาคประชาชนเปนครั้งแรก สงผลใหมีการจัดตั้งวิทยุ
ชุมชนขึ้นเปนจํานวนมากในหลากหลายรูปแบบและ
วัตถุประสงคการดําเนินงาน ซ่ึงก็มีจํานวนไมนอยที่ได
สรางปญหา และกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอส่ือวิทยุ
ชุมชนตามมา อาทิ การนําค ล่ืนความถ่ีไปแสวงหา
ผลประโยชนทางธุรกิจและทางการเมือง โดยมิไดแสดง
บทบาทตามหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนคือ ตองให
ประชาชนเขาถึงไดโดยงาย ตองใหประชาชนมีสวนรวม
และตองเปนวิทยุที่ประชาชนบริหารจัดการดวยตนเอง
(จุมพล รอดคําดี, 2542)

อนึ่ง ทามกลางการแยงชิงผลประโยชนและอํานาจ
ของวิทยุชุมชนเหลานั้น ก็ยังมีวิทยุชุมชนอีกหลายแหงที่
พยายามดําเนินกิจการตามหลักการของวิทยุชุมชนอยาง
แทจริง เพ่ือเปดโอกาสพ้ืนที่ส่ือใหกับภาคประชาชนกลุม
ตางๆ รวมถึงคนดอยโอกาสในสังคมไดนําเสนอความ
ตองการตลอดจนลักษณะเฉพาะของแตละชุมชน

กลุมหนึ่งของผูฟงวิทยุ คือ ผูพิการทางการมองเห็น
หรือคนตาบอด ซ่ึง เปนกลุมคน ที่ สังคมเห็นว า เปน
ผูดอยโอกาสที่สมควรไดรับการดูแลจากสังคมและไดรับ
การสงเคราะหจากรัฐบาล แตขณะเดียวกันสังคมก็ไดมีการ
เลือกปฏิบัติตอคนพิการ ดวยการจํากัดสิทธิและเสรีภาพใน
ดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานการประกอบอาชีพ ดาน
การใชสิทธิเลือกตั้ง และดานการเขาถึงขอมูลขาวสาร เปนตน

สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือ
ส่ิงพิมพ จัดไดวาเปนวิทยุชุมชนเพ่ือผูดอยโอกาสในสังคม
อีกรูปแบบหนึ่ง ดําเนินงานโดยสมาคมคนตาบอดแหง
ประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทย ออกอากาศใน
ระบบ F.M. ความถ่ี 101.20 MHz มีการกําหนดนโยบาย
การดําเนินงานที่มีลักษณะเฉพาะคือการเปนวิทยุชุมชนเพ่ือ
การเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพ ซ่ึงเปนส่ือที่คนตา
บอดและผูพิการทางสายตาไมสามารถเขาถึงได มีการ
ดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไร และนําเสนอเนื้อหา



รายการที่เก่ียวของกับคนตาบอดเปนหลัก รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการและดําเนินรายการโดยผูพิการทางสายตา ซ่ึง
จากการศึกษาในเบื้องตนผูวิจัยพบวาสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือ
การเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพเปนวิทยุชุมชนเพ่ือ
คนตาบอดเพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่ไดกําหนด
นโยบายดานตางๆ และมีการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
ของวิทยุชุมชนอยางชัดเจน

อยางไรก็ตาม ในสภาพความเปนจริงการดําเนินงาน
ของสถานีฯ ยังตองอยูทามกลางปจจัยเงื่อนไขหลาย
ประการที่เปนทั้งแรงเสริมและแรงกดดันตอการทํางาน
ดังเชนองคกรส่ือมวลชนทั่วไป อาทิ ปจจัยดานบุคลากรที่
ตองมีทั้งความรู และทักษะในการบริหารจัดการและการ
ผลิตรายการ ตลอดจนความชํานาญในการใชอุปกรณ
เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย เพ่ือใหรายการที่
นําเสนอมีความนาสนใจ ซ่ึงสําหรับผูพิการที่มีขอจํากัด
ทางการมองเห็นนั้น ถือเปนงานที่ตองใชความพยายาม
มากกวาผูที่มีสายตาปกติ นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ เ ก่ียวของกับวิทยุชุมชน ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ งบประมาณรายรับและรายจายของสถานีที่ไม
สามารถหารายไดหรือทํากําไรเหมือนวิทยุธุรกิจได รวมทั้ง
ปจจัยดานผูรับสารหลักที่ เปนผู พิการทางสายตา ซ่ึงมี
พฤติกรรม ความสนใจ และความตองการอันมีลักษณะเฉพาะ
เปนตน ดวยเหตุนี้ เอง ผู วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึง
ลักษณะวิธีการดําเนินงานดานการบริหาร และการผลิต
รายการตามหลักปรัชญาวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุชุมชน
เพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพ รวมถึงปจจัย
ที่เก้ือหนุนและเปนอุปสรรคอันสงผลตอการดําเนินงาน
ดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหโครงสรางและนโยบาย

องคกร ตลอดจนรูปแบบและเนื้อหารายการของสถานีวิทยุ
ชุมชนเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพ

2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหลักษณะวิธีการดําเนินงาน
ดานการบริหารงานและการผลิตรายการตามหลักปรัชญา
วิทยุชุมชนของสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเขาถึงขอมูล
ขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพ

3) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปจจัยเงื่อนไขที่เก้ือหนุน
และที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน
เพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพ

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชน

องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) (อางถึงใน จุมพล  รอดคําดี, 2542)
ไดกลาวถึงหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนวา ตองเป น
กระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวมที่เนนหลักการ 3 ประการ
คือ

1) การเขาถึงส่ือ (Access) หมายถึง การเขาถึงส่ือที่
ใหบริการแกชุมชน ส่ือยอมเปดโอกาสใหประชาชนเลือก
รายการหรือเขาไปจัดทําในส่ิงที่จะเปนประโยชนแกตัวเองได
ตราบเทาที่ไมขัดกฎหมาย

2) การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การมี
สวนรวมในทุกระดับในระบบการส่ือสาร ตั้งแตการวางแผน
การจัดการและการผลิตรายการ โดยชุมชนจะตองมีสวน
รวมหรือมีโอกาสเขารวมไดทุกขั้นตอน

3) การบริหารจัดการดวยตนเอง (Self-management)
หมายถึง การที่ชุมชนมีอํานาจตัดสินใจตั้งแตการวางแผน
จนถึงการกําหนดนโยบายการบริหาร และการผลิตส่ือดวย
ตนเอง

จากหลักปรัชญาวิทยุชุมชนดังกลาว สามารถ
จําแนกลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชนไดดังนี้ (กาญจนา
แกวเทพ, 2545)

1) วัตถุประสงคของวิทยุชุมชน คือ การดําเนินงาน
เพ่ือตอบสนองความตองการของคนในชุมชน เพ่ือให
โอกาสคนทุกกลุมไดใชสิทธิดานการส่ือสาร

2) ผูผลิตรายการ/ผูฟงรายการ ควรมาจากคนใน
ชุมชนที่มีการผลัดเปล่ียนบทบาทกันเปนผูผลิตรายการและ
ผูฟงรายการ ที่เรียกวาเปนการส่ือสารสองทาง

3) การบริหารจัดการ ดานบุคคลควรดําเนินงาน
โดยตัวแทนจากทุกกลุมของชุมชนที่เปนผูมีจิตสาธารณะ
ดานงบประมาณควรกระจายแหลงรายไดมาจากหลาย
แหลง โดยไมมีการแสวงหากําไร เพ่ือรักษาความเปนอิสระ
และดานการจัดการควรเนนการมีสวนรวมของประชาชน
อยางกวางขวาง หลากหลายรูปแบบและเปนการบริหาร
จัดการดวยตนเองที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได

4) รูปแบบและเนื้อหารายการจะตองตอบสนอง
ความตองการของชุมชนแตละแหงและมีความหลากหลาย

5) การประเมินผลรายการ เปนส่ิงที่ตองมีการ
ดําเนินการ เพ่ือตรวจสอบเปาหมายการดําเนินงาน และเพ่ือ
แสวงหาแนวทางพัฒนาวิทยุชุมชนตอไป



นอกจากนี้ กาญจนา แกวเทพ (2549) ไดกลาวถึง
การแสดงบทบาทของวิทยุชุมชนตามทิศทางการไหลของ
ขาวสารวาแบงได 2 ทิศทาง คือ

1) ในแนวดิ่ง เปนการไหลของขาวสารจากบนลงลาง
ไดแก บทบาทเปนเครื่องมือถายทอดขาวสาร ขอมูลทั่วไป
และการไหลของขาวสารจากลางขึ้นบน ไดแก บทบาทเปน
ชองทางการรองเรียนและสอบถามขอมูล ปญหาของ
ประชาชน การนําเสนออัตลักษณ และความภาคภูมิใจของ
ชุมชน

2) ในแนวนอน เปนการไหลของขาวสารในแนวนอน
ไดแก บทบาทเปนชองทางใหมีการติดตอส่ือสารระหวาง
ชาวบานกับชาวบานดวยกันเอง

2. แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางองคกรส่ือมวลชน
Denis  McQuail  (1994, อางถึงใน ยุคลธร  ไกรวศิน,

2544) กลาววา ส่ือสารมวลชนเปนสถาบันที่มีความสัมพันธ
กับสวนตางๆ ที่เก่ียวของในสังคม ดังนั้น ในการศึกษา
องคกรผูผลิตส่ือมวลชน ตองมองไปที่ความสัมพันธ
ดังกลาว โดยพิจารณาทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก
องคกร ดังนี้

ปจจัยภายในประกอบไปดวย 3 องคประกอบ คือ
(McQuail, 2005)

1) การจัดการองคการ (Management) งานส่ือมวลชน
เปนงานที่ตองมีผูรวมงานมากมายภายในองคกร และ
ผูรวมงานแตละคนก็มีความแตกตางกันองคกรจึงตองมีการ
จัดการบริหารที่ดี

2) ดานเทคนิค (Technical) วิทยุกระจายเสียงเปน
การใหบริการดานเสียงโดยเฉพาะ ดังนั้น เครื่องมือในการ
ผลิตเสียงเพ่ือออกอากาศ จึงมีความสําคัญตอการผลิต
รายการอยางย่ิง

3) ความเปนมืออาชีพ (Media professional) บุคลากร
จะตองมีการฝกหัดและตองมีวิชาความรู เ ก่ียวกับการ
ส่ือสารมวลชน ตลอดจนความเขาใจในการใชอุปกรณ
เครื่องมือทางดานเสียง

สําหรับปจจัยภายนอกประกอบไปดวย 4 องคประกอบ
คือ (McQuail, 2005, อางถึงใน สุดารัตน ดิษยวรรธนะ จันทรา-
วัฒนากุล, 2552)

1) แรงกดดันจากสถานการณทางสังคม กระแส
ขาวสารและวัฒนธรรม ที่มีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว
อยางตอเนื่อง ดังนั้น การนําเสนอขาวที่ครอบคลุมทุก
เหตุการณ ตอบสนองทุกความสนใจจึงเปนส่ิงที่ทําไดยาก

2) แรงกดดันทางสังคมและการเมือง ทั้งกรอบทาง
กฎหมายและนักการเมือง องคกรและสถาบันสังคมตางๆ
รวมทั้งการควบคุมกันเองของส่ืออื่นและองคกรวิชาชีพส่ือ

3) แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ส่ือมวลชนมีลักษณะ
เปนองคกรธุรกิจที่แสวงหาผลกําไรในสังคมทุนนิยม
ผลผลิตของส่ือจึงตองสามารถเรียกความสนใจจากผูรับ
สารและผูอุปถัมภรายการได

4) แรงกดดันจากผูรับสารและชองทางการเผยแพร
ขาวสาร ทําใหรูปแบบเนื้อหาส่ือและชองทางการส่ือสาร
ตองมีความหลากหลาย เพ่ือใหสอดรับกับผูบริโภคที่แตกตาง
และเปล่ียนแปลงไป

3. แนวคิดเกี่ ยวกับการพิ ทักษผลประโยชนของ
ผูดอยโอกาส (Advocacy)

การพิทักษผลประโยชนของผูดอยโอกาส หมายถึง
การปกปองหรือการสนับสนุนความคิดเห็น และการ
โตแยงปญหาเพ่ือตอบสนองผลประโยชนของผูรับบริการ
ซ่ึงผูปฏิบัติตองใชความรูความชํานาญในการปกปองหรือ
ใหคําแนะนําความคิดเห็นและที่มาของปญหาตางๆ (ภาวิณี
อมาตยทัศน, 2528 อางถึงใน นาตยา  ศรีดี, 2544)

แนวคิดการพิทักษผลประโยชนของผูดอยโอกาส
นั้น เปนแนวคิดที่นําไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
โดย ผ าน แน วทางการพั ฒน าปร ะชาชน โด ยเฉ พาะ
ประชาชนผูดอยโอกาส ใหไดรับมาตรฐานการดํารงชีวิตที่
เทาเทียมกันจากบริการในสังคมเดียวกันนั่นเอง ดังนั้น
ส่ือมวลชน ในฐานะที่ เปนสถาบันหนึ่งในสังคมที่ให
บริการทางสังคมแกมวลชน จึงควรแสดงความรับผิดชอบ
ตอชีวิตความเปนอยู และความเจริญกาวหนาของสังคม
อยางจริงจังเชนกัน และควรมีสวนชวยในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือไมใหการส่ือสารผานส่ือมวลชนเปน
เรื่องของเทคโนโลยีมากกวาเรื่องของมนุษยในสังคม และ
ไมใหเปนเพียงเครื่องมือทางเทคโนโลยีของอํานาจทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจ จนละทิ้งบทบาทหนาที่ทาง
สังคมไป แตควรทําใหการส่ือสารผานส่ือมวลชนเปนความ
จําเปนทางสังคม มีคุณคาที่แทจริง มีทิศทางมุงสูการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ โดยใหการบริการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการทางสังคมของประชาชนในประเทศอยางเปนธรรม
และกระจายความเสมอภาคใหประชาชนมีโอกาสไดรับ
บริการสังคมอยางเทาเทียมกันโดยเฉพาะผูดอยโอกาสใน
สังคม (ศศโสฬส  จิตรวานิชกุล, 2542)



4. แนวคิดวิถีสูโลกกวาง (Access)
“Access” มีคําแปลเปนภาษาไทยไดหลายความหมาย

อาทิ วิถีทางหรือวิธีการในการเขาใชประโยชน สิทธิใน
การเขาใช  หรือความสามารถที่จะ “เขาถึง” ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ซ่ึง “การเขาถึง” นับเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอวิถี
ชีวิตของคนพิการ เปนเสมือนวิถีจากโลกแคบสูโลกกวาง
เปนส่ิงที่ชวยใหคนพิการมีความม่ันใจในตนเอง รูสึกวาตน
เปนสวนหนึ่งในสังคม มีสิทธิมีสวนรวมในสังคมเทาเทียม
กับคนปกติอื่นๆ การใหความสนใจชวยเหลือแกคนพิการ
โดยคํานึงถึงการเขาใชรวมของคนพิการในดานตางๆ จาก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็จะสงผลอยางมหาศาลตอวิถี
การดํารงชีวิตของคนพิการ จะทําใหผูดอยโอกาสและผูไร
ประโยชนเปล่ียนมาเปนกําลังผลิตหนวยหนึ่งของสังคม
เพียงแตให “การเขาถึง” ในทางสังคมแกพวกเขา คนพิการ
เหลานี้ก็จะสามารถทํางานรับผิดชอบดูแลตนเองและเล้ียงดู
ครอบครัวได โดยไมตองพ่ึงพาใครไปตลอดชีวิต ซ่ึงการ
เขาถึงดังกลาวนี้รวมถึงการเขาถึงขาวสารขอมูลตางๆ ที่
จําเปนดวย (ศศโสฬส  จิตรวานิช, 2542)

อนึ่ง  ส่ือมวลชนเปนสถาบันหนึ่งที่ควรแสดง
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวอยางเต็มที่ตอ
คนพิการทั้งหลาย ใหไดรับบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกับ
คนทั่วไป อาทิ มีการผลิตรายการหรือเนื้อหาที่เสนอขอมูล
ขาวสาร ความรูตางๆ เพ่ือใหบริการและพัฒนาคนพิการ
โดยเฉพาะ และมีความพยายามหาวิธีการตางๆ เพ่ือใหคน
พิการสามารถเขาถึงการใชประโยชนอยางเต็มที่จากส่ือ
แตละประเภท เปนตน

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative

Research) อาศัยขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูมี
สวนเก่ียวของกับการดําเนินงานของสถานี รวมจํานวน 17
คน ไดแก ผูบริหารสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
ผูบริหารสถานี  ผูปฏิบัติงานและผูผลิตรายการของสถานี
การสังเกตแบบมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการ
สถานี การสังเกตแบบไมมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และผูผลิตรายการของสถานี การวิเคราะหเนื้อหา
รายการจากขอมูลการถอดเทปรายการ ตั้งแตวันที่ 1-28
กุมภาพันธ 2553 และการวิเคราะหเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ผูวิจัยนํากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการ

วิจัย มาใชเปนแนวทางสรางคําถามสําหรับการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก จากนั้น ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
นํารางแบบแนวคําถามสัมภาษณไปขอคําแนะนําและ
ปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางเนื้อหา (Content Validity) วา
เครื่องมือที่นํามาใชสามารถวัดประเด็นที่ตองการวัดไดจริง
และสามารถใชเก็บขอมูลไดครอบคลุมและตรงตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช สําหรับการตรวจสอบความนาเช่ือถือของ
ขอมูลนั้น ผูวิจัยใชวิธีการเปรียบเทียบขอมูลเรื่องเดียวกัน
จากผูใหสัมภาษณแตละคน รวมทั้งเปรียบเทียบกับขอมูล
จากแหลงอื่นๆ ประกอบเขากับการพิจารณาถึงความเปน
ไปไดและความนาเช่ือถือของขอมูลนั้นๆ

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการถอดเทปการ

สัมภาษณแหลงขอมูลประเภทบุคคลมาวิเคราะหรวมกับ
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวน
รวม ขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหารายการ  และขอมูลจาก
เอกสาร โดยนําแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยมาเปน
กรอบในการวิเคราะห สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได
ทําการวิเคราะหดวยตนเองตามขั้นตอนตางๆ คือ กําหนด
รหัสเพ่ือจําแนกขอมูล (Open Coding) ตามเกณฑหัวเรื่อง
ภายใตกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา จากนั้นทําการ
เช่ือมโยงขอมูลเขาดวยกันใหเปนกลุม (Axial Coding)
บูรณาการขอมูลที่คลายคลึงกันหรือสัมพันธกันใหเปน
เรื่องราวที่มีความหมาย (Selective Coding) เพ่ือสรางขอสรุป
ยอยในแตละเกณฑ และนําขอสรุปยอยมาตรวจสอบยืนยัน
ความนาเช่ือถือกับแหลงขอมูลประเภทอื่น แลวจึงนํา
ขอสรุปยอยมาสรุปรวมเนื้อหาแตละประเด็นหลักตาม
วัตถุประสงคการวิจัย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเขาถึง

ขอมูลขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพ มีการบริหารงานและการ
ผลิตรายการตามหลักปรัชญาวิทยุชุมชน คือ ประชาชน
เขาถึงไดโดยงาย ประชาชนมีสวนรวม และประชาชนมี



การบริหารจัดการดวยตนเอง โดยไมมีการหารายไดจาก
การโฆษณาเชิงพาณิชย ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละประเด็น
ดังนี้

1. โครงสรางและนโยบายองคกร
สถานีวิทยุแหงนี้เกิดจากกลุมคนตาบอดในนาม

ของสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยและมูลนิธิคน
ตาบอดไทยมีความตองการใชส่ือวิทยุกระจายเสียงในการ
เช่ือมโยงเครือขายสังคมคนตาบอด และใหความรูเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด จึงไดดําเนินการจัดตั้งและ
จดทะเบียนเพ่ือขออนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน
(ช่ัวคราว) กับคณะทํางานดานกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน ในนามคณะกรรมการสถานีฯ จากลักษณะดังกลาว
ทําใหสถานีเปนวิทยุชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญา
วิทยุชุมชนคือ ชุมชนคนตาบอดสามารถเขาถึงและมีสวน
รวมกับวิทยุชุมชน โดยเปนระดับที่ สูงสุดคือการเปน
เจาของสถานีนั่นเอง ในการดําเนินงานของสถานีไดรับการ
สนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร สถานที่ตั้งสถานี และ
เครื่องมืออุปกรณในการผลิตรายการจากสมาคมคนตาบอด
แหงประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทย จากลักษณะ
ดังกลาวทําใหเ ม่ือพิจารณาโครงสรางการเปนเจาของที่
แทจริงพบวา สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ทางส่ือส่ิงพิมพเปนของสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
และมูลนิธิคนตาบอดไทย เนื่องจากเปนผูกอตั้งและ
ผูสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานี อยางไร
ก็ตาม ไมไดสงผลกระทบตอการเปนวิทยุชุมชนที่ประชาชน
เปนเจาของแตอยางใด เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแหง
ประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทย ตางก็เปนองคกร
อิสระที่จัดตั้งโดยกลุมคนตาบอดที่มีเปาหมายเ พ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด และเปนองคกรที่ ไม
แสวงหากําไรทางธุรกิจ

ในการดําเนินงาน สถานีไดมีการกําหนดนโยบายดาน
ตาง  ๆดังนี้ นโยบายดานวัตถุประสงค สถานีไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด การเปนเวทีแสดง
ศักยภาพของคนตาบอด และการใหคนทั่วไปมีทัศนคติที่ดี
ตอคนตาบอด นอกจากนี้ ยังมีนโยบายดานการเปดโอกาส
ใหชุมชนคนตาบอดมีสวนรวมกับสถานีใน 6 รูปแบบ ไดแก
การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร การมีสวนรวมในรายการ
การมีสวนรวมในฐานะผูรวมผลิตรายการ การมีสวนรวม
ในฐานะแหลงขอมูล การมีสวนรวมในฐานะผูดําเนินงาน
ของสถานี และการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและ

กําหนดนโยบายสถานี ซ่ึงนับไดวาสถานีเปดโอกาสใหคน
ตาบอดมีสวนรวมในทุกรูปแบบของการดําเนินงาน แต
อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมดังกลาวในบางรูปแบบก็ยังไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เชน การมีสวนรวมในฐานะ
ผูรับสาร ที่ยังไมสามารถเขาถึงกลุมคนตาบอดไดอยาง
ทั่วถึง และการมีสวนรวมในรายการในรูปแบบการแสดง
ความคิดเห็น ก็ยังจํากัดอยูเฉพาะผูฟงรายการประจํากลุม
เล็กๆ เทานั้น สําหรับการมีสวนรวมในรูปแบบอื่น ทั้งใน
ฐานะแหลงขอมูล ผูดําเนินงานสถานี และผูวางแผนและ
กําหนดนโยบายนั้น แมมีการดําเนินงานใหเห็นอยางเปน
รูปธรรมที่ชัดเจนก็ตาม แตสวนใหญยังจํากัดอยูภายในกลุม
บุคคลที่ทํางานหรือมีความเก่ียวของกับสมาคมคนตาบอด
แหงประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทย โดยยังไม
สามารถเปดโอกาสใหตัวแทนคนตาบอดที่มีอยูทั่วประเทศ
เขามามีสวนรวมกับสถานีไดอยางเต็มที่

2. วิธีการดําเนินงานดานการบริหารและการผลิต
รายการตามหลักปรัชญาวิทยุชุมชน
ในการขับเคล่ือนใหสามารถบรรลุนโยบายดาน

ตางๆ สถานีไดดําเนินงานตามหลักปรัชญาวิทยุชุมชนดวย
การใหตัวแทนของชุมชนคนตาบอดมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารสถานี
ที่ เปนการรวมตัวกันของกลุมคนตาบอดในลักษณะ
เครือขาย โดยการชักชวนกันของคนตาบอดที่รูจักคุนเคย
กันจากการทํางานภายในสมาคมคนตาบอดแหงประเทศ
ไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทยดวยกันมากอน และเปนผูที่
มีความสมัครใจเขารวมบริหารงานวิทยุกับสถานีฯ โดยไม
รับคาตอบแทน การทํางานมีรูปแบบของการปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นตามประสบการณของแตละคน

ในการปฏิบัติงานและการผลิตรายการ สถานีได
อาศัยบุคลากรที่เปนสมาชิกชุมชนคนตาบอดเปนหลัก โดย
แบงไดเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมเจาหนาที่สถานี มีจํานวน
3 คน ซ่ึงทุกคนเปนคนตาบอดและเปนบุคลากรของสมาคม
คนตาบอดแหงประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทยที่
ได ร ับการมอบหมายจากหน วยงานต นส ังก ัดให มา
ปฏิบัติงานภายในสถานีวิทยุอีกตําแหนงหนึ่ง และ (2)
กลุมผูผลิตรายการ มีจํานวน 17 คน ในจํานวนนี้แบงได
เปน 2 กลุมยอยคือ (2.1) กลุมคนตาบอด จํานวน 14 คน
ซ่ึงมีทั้งผูที่เปนตัวแทนของหนวยงานที่เก่ียวของกับคนตา
บอด และผูที่เคยเปนสมาชิกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศ
ไทย (2.2) กลุมคนสายตาปกติ จํานวน 3 คน ซ่ึงมีทั้งผูที่



เปนตัวแทนของหนวยงานที่เก่ียวของกับคนตาบอด และ
บุคคลภายนอกที่เปนอาสาสมัครอานหนังสือเสียงใหกับ
หองสมุดคนตาบอดและผูพิการทางส่ือส่ิงพิมพ โดยในการ
รวมงานในฐานะผูผลิตรายการดังกลาว สถานีไมไดมีการ
กําหนดคุณลักษณะของผูผลิตรายการแตอยางใด หากแตให
ความสําคัญกับคนตาบอดหรือผูที่รูจักคุนเคยจากการทํางาน
รวมกันมากอน ที่มีความสมัครใจเขารวมงานกับสถานีโดย
ไมรับคาตอบแทน

สําหรับวิธีการผลิตรายการ มี 2 วิธี คือ วิธีการบันทึก
เทปและวิธีการจัดรายการสด โดยมีสัดสวนรายการที่ผลิต
ดวยการบันทึกเทปมากกวา เพราะเปนวิธีที่มีความสะดวกใน
การดําเนินงานสําหรับผูผลิตรายการที่ตางก็มีภาระงานประจํา
ตองรับผิดชอบ ทําใหไมสามารถจัดรายการออก อากาศสดใน
เวลาที่รายการออกอากาศได โดยขอมูลที่ใชในการผลิต
รายการของสถานี ทั้งขอมูลที่เปนเอกสาร บุคคล และแผน
บันทึกเสียงอานหนังสือ สวนใหญมาจากแหลงขอมูล
ภายในองคกรตางๆ ของคนตาบอด ซ่ึงถือเปนแหลงขอมูล
ที่เก่ียวของกับคนตาบอดโดยตรงและมีความนาเช่ือถือ

รูปแบบรายการของสถานีสวนใหญเปนรายการที่นํา
หนังสือเสียงมาเปด รองลงมาคือ รายการพูดคุยกับผูฟง
โดยตรง  รายการสนทนา รายการสารคดีที่นําเสียงมาจาก
รายการโทรทัศน รายการสัมภาษณ และรายการเพลง
ตามลําดับ โดยในบางวันอาจมีการถายทอดเสียงงาน
กิจกรรมตางๆ ที่ เ ก่ียวของกับคนตาบอดแทนรูปแบบ
รายการปกติ นอกจากรายการตางๆ แลว ยังมีการนําเสนอ
ประกาศเพ่ือสาธารณะที่เปนประโยชนกับผูฟงรายการ
ทั่วไป ไมไดเนนเฉพาะคนตาบอด โดยประกาศสวนใหญ
ผลิตโดยหนวยงานภายนอกที่ดําเนินงานแบบไมหวังผล
กําไร และสถานีไดรับความอนุเคราะหใหนํามาเผยแพร
ออกอากาศ

สําหรับเนื้อหารายการที่นําเสนอ สถานีไดจัดสรรเวลา
ในการนําเสนอรายการใหกับผูผลิตรายการที่เปนตัวแทน
จากหนวยงานที่ เ ก่ียวของกับคนตาบอดเปนหลัก ซ่ึง
รายการสวนใหญกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูและ
ขาวสารสําหรับกลุม เปาหมายที่เปนคนตาบอด ผูพิการทาง
ส่ือส่ิงพิมพและคนทั่วไป ตามลําดับ เนื้อหารายการมีการ
นําเสนอทั้งเรื่องขาวสารและความรูที่เปนประโยชนตอคน
ตาบอดโดยตรง เพ่ือเปนชองทางการส่ือสารระหวางคน
ตาบอดและคนตาบอดดวยกันเอง และขาวสารความรูเรื่อง
ทั่วไป เพ่ือใหคนตาบอดไดทราบความเคล่ือนไหวของ

สังคมและขอ มูลที่ เปนประโยชนในการดํ ารง ชี วิต
เชนเดียวกับคนสายตาปกติ ซ่ึงถือไดวาสถานีได มีการ
แสดงบทบาทที่กอใหเกิดทิศทางการไหลของขาวสารใน
แนวนอน สําหรับการแสดงบทบาทตามทิศทางการไหล
ของขาวสารในแนวดิ่งจากลางขึ้นบน พบวา มีการนําเสนอ
เนื้อหารายการที่เก่ียวกับความตองการของคนตาบอดไปยัง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนเนื้อหารายการเ ก่ียวกับ
วิธีการใชชีวิตและความสามารถของคนตาบอด   เพ่ือสราง
ความเขาใจใหกับคนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีการไหลของ
ขาวสารในแนวดิ่งจากบนลงลาง โดยนําเสนอขอมูล
นโยบายของรัฐและองคกรตางๆ ที่ เ ก่ียวของและเปน
ประโยชนกับคนตาบอด ซ่ึงเปนการทําหนาที่ “พิทักษ
ผลประโยชน” ใหคนตาบอดไดรับมาตรฐานการดํารงชีวิต
ที่เทาเทียมจากการบริการของสังคม

3. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสถานีฯ
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ป จ จั ย ที่ ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ก า ร

ดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ทางส่ือส่ิงพิมพ  พบวา มีปจจัยที่เก่ียวของ 2 ประการ ไดแก
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดังนี้

ปจจัยภายใน ที่สงผลกระทบมากที่สุด ไดแก ปจจัย
ภายในดานการจัดการองคกร เนื่องจากสถานีไดรับการ
จัดตั้งและอยูภายใตการกํากับดูแลของสมาคมคนตาบอด
แหงประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทย จึงสงผล
กระทบตอการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานของสถานีใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนตาบอดที่ชัดเจน ซ่ึงสถานีไดนํานโยบายดังกลาวไปใช
เปนกรอบในการผลิตรายการตางๆ สงผลใหสถานีมีการ
นําเสนอเนื้อหารายการเพ่ือประโยชนของคนตาบอด
นอกจากนี้ ทั้ ง 2 หนวยงานยังไดสนับสนุนทางดาน
บุคลากรใหมาปฏิบัติงานภายในสถานี โดยที่สถานีไมมี
คาตอบแทนให รวมถึงการสนับสนุนทางดานงบประมาณ
ทําใหสถานีสามารถดําเนินงานโดยไมตองกังวลเรื่องการ
หารายได สนับสนุนทางดานแหลงขอมูลในการผลิต
รายการ ทั้งขอมูลจากหนังสือเสียงและขอมูลจากบุคลากร
ที่เปนผูบริหารและเจาหนาที่ของทั้ง 2 หนวยงาน ทําให
รายการนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง ชัดเจน และมีความ
นาเช่ือถือ

อยางไรก็ตาม ปจจัยดังกลาวไดสงผลที่เปนอุปสรรค
ในขณะเดียวกัน กลาวคือ บุคลากรที่ไดรับการสนับสนุน
มาจากทั้ง 2 หนวยงานมีภาระหนาที่งานประจําที่ตอง



รับผิดชอบอยูแลวจึงทําใหในบางครั้งไมมีเวลามาจัด
รายการได สําหรับปจจัยทางดานงบประมาณ พบวา เงินที่
ไดรับการสนันสนุนมาจากทั้ง 2 หนวยงานมีอยางจํากัด
ถึงแมจะทําใหสถานีดําเนินการได แต ก็สงผลใหไม
สามารถปรับปรุงรายการและพัฒนาอุปกรณตางๆ ของ
สถานีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ปจจัยภายในที่มีผลกระทบรองลงมา ไดแก ปจจัย
ภายในทางดานบุคลากร ปจจัยดังกลาวนี้หากพิจารณาถึง
ทักษะและความรูทางดานการผลิตรายการและการจัด
รายการของบุคลากรสถานี นับวาเปนปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานสถานีที่สงผลใหรูปแบบรายการยังไม
ดึงดูดความสนใจ ประกอบกับผูผลิตรายการของสถานี
สวนใหญเปนคนตาบอดซ่ึงมีขอจํากัดทางดานสายตาที่
สงผลใหไมสามารถเขาถึงขอมูลที่ เปนส่ือส่ิงพิมพเพ่ือ
นํามาใชในการจัดรายการใหมีเนื้อหาที่หลากหลายได
รวมทั้งในปจจุบัน ยังไมมีหนวยงานใดจัดการอบรม
บุคลากรตาบอด เพ่ือพัฒนาทักษะตางๆ ที่เก่ียวของ และยัง
ไมสามารถสงบุคลากรที่เปนคนตาบอดเขาอบรมรวมกับ
คนสายตาปกติที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น อยางไรก็ตาม
จากการที่บุคลากรของสถานีเปนคนตาบอด ก็ไดกลายเปน
ปจจัยเก้ือหนุนสําคัญที่ทําใหสถานีสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน รวมทั้งสงผลใหสถานีสามารถ
ดําเนินงานเพ่ือประโยชนของชุมชนคนตาบอดอยางแทจริง
เนื่องจากบุคลากรทุกคนลวนมีทัศนคติที่ดี และมีความ
มุงม่ันในการทํางาน เพ่ือการพัฒนาคนตาบอดดวยกันเอง
ใหเปนที่ประจักษในความสามารถและเกิดการยอมรับของ
สังคม  รวมทั้งการที่คนตาบอดเปนผูผลิตรายการจึงทําให
ทราบความตองการและปญหาตางๆ ของคนตาบอดฟง
ดวยกันในระดับหนึ่ง นอกจากนั้น ยังมีปจจัยภายใน
ทางดานเทคโนโลยีซ่ึงเก้ือหนุนและสรางความเปนไปได
ทําใหคนตาบอดสามารถดําเนินงานและผลิตรายการวิทยุ
แหงนี้ โดยนอกจากมีอุปกรณการออกอากาศพ้ืนฐานที่
คลายคลึงกับสถานีวิทยุทั่วไปแลว ยังตองใชคอมพิวเตอรที่
มีการติดตั้งอุปกรณที่ สําคัญคือโปรแกรมการใชงาน
สําหรับคนตาบอดเพ่ิมดวย ทั้งนี้ เทคโนโลยียังเปนปจจัยที่
ชวยลดขอจํากัดดานกําลังสงกระจายเสียงของวิทยุชุมชนที่
อยูในขอบเขตรัศมีไมเกิน 15 กิโลเมตร ใหกวางไกลและ
เขาถึงผูฟงรายการที่เปนคนตาบอดซ่ึงอาศัยอยูทั่วไป โดย
การใชเทคโนโลยีจากส่ือประเภทอื่น เชน ส่ืออินเทอรเน็ต
แผนบันทึกเสียง และโทรศัพท มาชวยเสริมประสิทธิภาพ

ในการเผยแพรรายการใหสามารถเขาถึงชุมชนคนตาบอดที่
มีอยูทั่วประเทศไดมากย่ิงขึ้น

สําหรับปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบมากที่สุด ไดแก
ปจจัยทางดานการเมือง โดยเฉพาะในประเด็นทางดาน
กฎหมาย ไดแก บทบัญญัติตางๆ ที่เก่ียวของวิทยุชุมชน
เชน ประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบ
กิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียง) ที่กําหนด
ลักษณะการบริหารและการดําเนินงานสถานี กําหนด
สัดสวนรายการที่ออกอากาศ เปนตน ซ่ึงกฎหมายตางๆ นั้น
เปนปจจัยที่เก้ือหนุนใหสถานีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของวิทยุชุมชน มีการวางเปาหมายการดําเนินงานเพ่ือ
ประโยชนของชุมชนอยางชัดเจน แตในขณะเดียวกัน
กฎหมายดังกลาวก็เปนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของสถานี เนื่องจากขอกําหนดมาตรฐานทาง
เทคนิคกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ตองมีกําลังสงไม
เกิน 30 วัตต รัศมีการออกอากาศครอบคลุมพ้ืนที่ไมเกิน 15
กิโลเมตร มีลักษณะที่ไมสอดคลองกับการกระจายตัวของ
ชุมชนคนตาบอดที่อาศัยอยูทั่วประเทศ มิไดอยูรวมกันใน
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง จึงสงผลใหผูฟงรายการที่เปนคนตาบอด
กลุมเปาหมายหลักของสถานีไมสามารถเขาถึงรายการ
ตางๆ ของสถานีได นอกจากบทบัญญัติทางดานกฎหมายที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานสถานีแลว ผูผลิตรายการบาง
รายการยังมีการนําเสนอบทบัญญัติทางกฎหมายดานอื่นๆ
ที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคนตา
บอดโดยตรง เพ่ือเปนการปกปองสิทธิของคนพิการดวยกัน
สําหรับประเด็นทางดานการเมืองในแงมุมอื่นๆ สถานีได
ใหความสําคัญโดยกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนและแจง
ใหผูผลิตรายการทราบโดยทั่วกันวาตองไมนําเสนอเนื้อหา
รายการที่มีประเด็นเก่ียวของกับการเมือง เนื่องจากอาจเกิด
ความขัดแยงทางความคิดของผูฟงและสงผลกระทบตอ
สถานีได

ปจจัยทางดานชองทางการเผยแพรเปนปจจัยภายนอก
ที่สงผลกระทบรองลงมาและสถานีไดใหความสําคัญเปน
อยางมาก เนื่องจากชองทางการเผยแพรหลัก อันไดแก
คล่ืนความถ่ี F.M. 100.20 MHz มีกําลังสงกระจายเสียงที่
จํากัดตามขอกําหนดทางดานกฎหมายของวิทยุชุมชน ซ่ึง
ไมสอดคลองกับลักษณะที่อยูของกลุมผูฟงเปาหมายที่เปน
คนตาบอดทั่วไป สถานีจึงไดสรางชองทางการเผยแพร
เพ่ิมเติมในลักษณะที่หลากหลายและสอดคลองกับรูปแบบ



การใชชีวิตของคนตาบอด ไดแก การใชส่ืออินเทอรเน็ต
การนํารายการไปเผยแพรทางโทรศัพทโดยรวมมือกับ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และการบันทึกรายการที่
ออกอากาศลงบนแผนบันทึกเสียง เพ่ือนําไปแจกจายใหกับ
คนตาบอดที่อยูนอกพ้ืนที่การกระจายเสียง  ซ่ึงชองทาง
เหลานี้นับเปนปจจัยที่ เ ก้ือหนุนใหการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเพ่ือการพัฒนาคนตาบอดเปนไปอยางกวางขวาง
เขาถึงคนตาบอดไดมากขึ้น แตอยางไรก็ตามชองทาง
ดังกลาวก็ยังมีขอจํากัดบางประการเชนกัน

สําหรับปจจัยดานสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรม
สงผลกระทบตอสถานีคอนขางนอยโดยเปนไปในลักษณะ
เก้ือหนุนใหรายการมีความทันสมัยและนาสนใจมากย่ิงขึ้น
ในขณะที่ปจจัยทางดานผูรับสารและการประเมินผล สงผล
กระทบตอสถานีคอนขางนอยเชนกัน เพราะสถานียังไม
เคยทําการประเมินผลหรือศึกษาความตองการของผูฟง
รายการอยางเปนทางการ การคัดเลือกเนื้อหารายการเพ่ือ
นําเสนอจึงเปนไปตามที่ผูผลิตรายการคิดวานาสนใจและ
เปนประโยชนกับผูฟงรายการ

ปจจัยภายนอกทางดานเศรษฐกิจ นับไดวาไมสงผลตอ
การดําเนินงานของสถานี เนื่องจากไดรับการสนับสนุน
ดานการเงินจากสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยและ
มูลนิธิคนตาบอดไทย และมีรายไดจากการบริจาคของผูฟง
รายการในการจัดกิจกรรมพิเศษของสถานี ประกอบกับ
สถานี โดยผูอํานวยการสถานีไดมีการกําหนดนโยบายไว
ชัดเจนวา ตองไมมีการโฆษณาหรือการขายเวลาในเชิง
พาณิชยแตอยางใด

ขอสรุปแนวทางการดําเนินงานวิทยุชุมชนตนแบบ
เพื่อผูดอยโอกาสในสังคม

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา สถานีวิทยุ
ชุมชนเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพสามารถ
เปน “ตนแบบ” ในฐานะวิทยุชุมชนที่ประชาชนเขาถึงได
โดยงาย ประชาชนมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ และ
ประชาชนมีการบริหารจัดการดวยตนเองตามหลักปรัชญา
วิทยุชุมชน รวมทั้งยังเปน “ตนแบบ” ของการใชสิทธิและ
การใชส่ือภาคประชาชนใหกับผูดอยโอกาสกลุมอื่นๆ ได
เรียนรู ตลอดจนใหสังคมไดเขาใจและเกิดการยอมรับใน
ศักยภาพของผูดอยโอกาสในสังคมมากย่ิงขึ้น ซ่ึงทําให
ผูวิจัยไดขอสรุปเพ่ือเสนอแนวทางการดําเนินงานวิทยุ
ชุมชนตนแบบเพ่ือผูดอยโอกาสในสังคม ดังนี้

1. โครงสรางการบริหารจัดการวิทยุชุมชน
วิทยุชุมชนควรเปนของชุมชน ทั้งในแงกฎหมาย

และการบริหารจัดการ โดยเกิดจากความตองการของ
ชุมชนที่ เห็นความสําคัญของการใช ส่ือวิทยุเพ่ือสราง
ประโยชนแกชุมชนในดานตางๆ ซ่ึงการบริหารจัดการควร
อยูในรูปแบบคณะกรรมการสถานีที่เปนตัวแทนจากชุมชน
ที่มีเปาหมายการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนในทิศทางเดียวกัน
ในการดําเนินงานของสถานีควรจะไดรับการสนับสนุน
จากชุมชนหรือหนวยงานตางๆ ที่ เ ก่ียวของกับชุมชน
ไมควรปลอยใหเปนหนาที่ของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งนี้
เพ่ือใหวิทยุชุมชนมีความย่ังยืน เปนพ้ืนที่ของสมาชิกทุก
กลุมในชุมชนอยางแทจริง

2.นโยบายองคกรวิทยุชุมชน
นโยบายการดําเนินงานของวิทยุชุมชนควรวาง

วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแสดงอัต
ลักษณและความสามารถของชุมชนใหสังคมไดรับรู เพ่ือ
สรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชน ตลอดจนใหสังคมเกิด
ความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้
วิทยุชุมชนควรมีนโยบายสรางการมีสวนรวมของชุมชน
โดยเปดโอกาสใหตัวแทนจากสมาชิกชุมชนทุกกลุมมีสวน
รวมในการดําเนินงานกับสถานีในทุกรูปแบบ  ทั้งนี้เพ่ือ
สรางความรูสึกในการเปนเจาของสถานีรวมกัน ซ่ึงการมี
สวนรวมนั้นยังรวมถึงการสนับสนุนในดานการเงินใหกับ
สถานี เพ่ือใหสถานีสามารถดําเนินงานโดยไมตองแสวงหา
กําไร ที่อาจสงผลกระทบตอวัตถุประสงคในการทํางาน
เพ่ือชุมชนได สําหรับการมีสวนรวมในฐานะผูปฏิบัติงาน
และผูผลิตรายการควรเปนตัวแทนของชุมชนที่ตองการ
ทํางานเพ่ือชุมชนและรูปญหาของชุมชนอยางแทจริง
นอกจากนี้การมีสวนรวมในฐานะผูฟงรายการ วิทยุชุมชน
ควรเปดโอกาสใหผูฟงรายการแสดงความคิดเห็นได
หลากหลายชองทาง เพ่ือนํามากําหนดรูปแบบและเนื้อหา
รายการที่เหมาะสม ตรงตามความสนใจของผูฟงรายการ
ทําใหผูฟงติดตามรายการมากขึ้น

3. การผลิตรายการ รูปแบบและเนื้อหารายการและ
การแสดงบทบาทของวิทยุชุมชน

วิทยุชุมชนควรเปดโอกาสใหสามารถผลิตรายการ
ไดหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของผูผลิต
รายการแตละคน โดยมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางความ
สะดวกและสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในฐานะผูผลิต
รายการมากขึ้น ทั้งนี้ เนื้อหารายการควรขึ้นอยูกับความ



สนใจของชุมชนและของผูผลิตรายการเปนสําคัญ โดย
ครอบคลุมทั้งเนื้อหาภายในและภายนอกชุมชน  เพ่ือใหเกิด
ทิศทางการไหลของขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง สําหรับการ
แสดงบทบาทของวิทยุชุมชนนั้น แตละแหงอาจแตกตาง
กันไปตามสภาพปญหาและความตองการของแตละชุมชน

ในขณะที่ชองทางในการเผยแพรควรมีความหลากหลาย
และสอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิตของสมาชิกในชุมชน
เพ่ือลดขอจํากัดในการรับฟงดานเวลาและสถานที่ของผูฟง
รายการ ซ่ึงถือเปนการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมกับวิทยุ
ชุมชนมากขึ้นเชนกัน

จากขอสรุปแนวทางวิทยุชุมชนตนแบบดังกลาว สามารถนําเสนอเปนแบบจําลองได ดังนี้

อภิปรายผล
1) ผูวิจัยมีขอคนพบในประเด็นที่เก่ียวกับวิทยุชุมชน

ที่สมควรนํามาอภิปราย ดังนี้
จากลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชนตาม ที่หลัก

ปรัชญาวิทยุชุมชนกําหนดไว เม่ือเปรียบเทียบกับการดําเนินงาน
ของสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือ
ส่ิงพิมพพบวามีลักษณะที่สอดคลองกัน คือ สถานีเปนวิทยุ
ชุมชนที่ มีกลุมคนตาบอดเปนเจาของ มีการกําหนด
วัตถุประสงคและนําเสนอเนื้อหารายการที่ตอบสนองความ
ตองการของคนตาบอด ดวยรูปแบบและวิธีการนําเสนอ

โดยการเปดหนังสือเสียงเปนหลัก ซ่ึงเปนรูปแบบที่
สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในวิถีชีวิตที่บกพรองในการ
เขาถึงส่ือส่ิงพิมพของคนตาบอด นอกจากนี้ ยังใหโอกาส
กับกลุมคนตาบอดไดบริหาร จัดการ และผลิตรายการเอง
จากการดําเนินงานดังกลาวมีลักษณะที่สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของพิมลกัลย เดชะชัย (2550) ที่พบวา วิทยุ
ชุมชนที่บรรลุเปาหมายมีการดําเนินงานโดยใหความสําคัญ
กับชุมชน มีการนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
และประชาชนมีสวนรวมกับสถานีได และผลการวิจัยของ
สิขเรศ  ศิรากานต (2544) ที่พบวา สถานีวิทยุกระจายเสียง

การบริหารจัดการ
- ชุมชนเปนเจาของในแงกฎหมายและ
การจัดการ

- รูปแบบคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจากชุมชน
- สนับสนุนงบประมาณโดยชุมชน และ/หรือ
หนวยงานที่ทําเพื่อชุมชน

ความตองการใชสื่อวิทยุ

ชุมชน

การผลิตรายการ
รูปแบบและเน้ือหารายการ
1) รูปแบบรายการ

- ความสนใจของผูฟง
- ความสะดวกของผูผลิต

2) เน้ือหารายการ
- ขอมูลจากชุมชนและภายนอก
- ตอบสนองชุมชน

3) การแสดงบทบาท หลากหลายข้ึนอยูกับ
ความตองการและปญหาของชุมชน

นโยบาย
วัตถุประสงค
- พัฒนาชุมชน / แสดงศักยภาพชุมชน
-ใหสังคมยอมรับและเขาใจชุมชน
- ชุมชนมีสวนรวมทุกรูปแบบ

งบประมาณ
-สนับสนุนโดยชุมชน/หนวยงานที่ทําเพื่อชุมชน
- ไมแสวงหากําไร

บุคลากร / ผูผลิตรายการ
- ตัวแทนชุมชน / รูปญหาชุมชน
- มีทัศนคติในการทํางานใหชุมชน / อาสาสมัคร
ผูฟงรายการ
-แสดงความคิดเห็นไดหลายชองทาง
- กําหนดเน้ือหารายการที่ตองการ

การเผยแพร หลายชองทางที่เหมาะกับชุมชน

วิธีผลิตรายการ
- หลายวิธีข้ึนอยูกับผูผลิตรายการ
- ใชเทคโนโลยีสรางความสะดวกและ
สงเสริมการมีสวนรวม

ผูกําหนด

ผูรับ
แบบจําลองวิทยุชุมชนเพื่อผูดอยโอกาสในสังคม

วิทยุชุมชน



ภาคประชาชนที่พึงประสงคสําหรับประเทศไทยควร
ตอบสนองผลประโยชนของชุมชน ควรมีรูปแบบการ
นําเสนอที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของกลุมเปาหมายหลัก

แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานของสถานีก็ยังมี
ลักษณะที่ไมสอดคลองกับลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชน
ในประเด็นการประเมินผลการดําเนินงาน ที่แมวาสถานีได
ตระหนักถึงความสําคัญของผูฟงรายการ แตก็ยังไมเคยได
ทําการสํารวจความตองการดังกลาวอยางเปนทางการแต
อยางใด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดินารักษ  ธานี
(2552) ที่ไดพบวา  จุดดอยของสถานี วิทยุชุมชนของ
ประเทศไทย คือยังขาดการศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับ
ความตองการที่แทจริงของชุมชน

2) ผู วิจัยมีขอคนพบในประเด็นที่ เ ก่ียวกับปจจัยที่
สงผลกระทบตอการดําเนินงานวิทยุชุมชน ที่สมควรนํามา
อภิปราย  ดังนี้

2.1) ปจจัยทางดานบุคลากร จากแนวคิดที่วาบุคลากร
ของสถานีวิทยุตองมีความรูเก่ียวกับส่ือสารมวลชนนั้น เม่ือ
พิจารณาการดําเนินงานของวิทยุชุมชนในประเทศไทย
พบวา มีลักษณะที่ไมสอดคลองกัน ดังเชนงานวิจัยของ
พิมลกัลย เดชะชัย (2550) ที่พบวา บุคลากรของวิทยุชุมชน
สวนใหญยังขาดประสบการณในการบริหารจัดการวิทยุ
ชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศรีเมือง เจริญศิริ
(2552) ที่พบวา นอกจากบุคลากรจะขาดความรูในการผลิต
รายการวิทยุแลว ยังขาดอุดมการณของวิทยุชุมชน จึงสงผล
ใหถูกใชเปนเครื่องมือแสวงหาผลประโยชนของนักธุรกิจ
และนักการเมือง และเม่ือนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
บุคลากรของสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ทางส่ือส่ิงพิมพ พบวา มีปญหาบุคลากรขาดความรู และ
ประสบการณเชนกัน แตทวาบุคลากรของสถานีเปนผูมี
ทัศนคติในการทํางานเพ่ือคนตาบอด สถานีจึง ยังคง
สามารถดําเนินการตามหลักการวิทยุชุมชนได  ซ่ึงแตกตาง
ไปจากวิทยุชุมชนแหงอื่น และเปนขอควรพิจารณาวา ถา
วิทยุชุมชนมีการวางเปาหมาย และมีบุคลากรที่มีอุดมการณ
เพ่ือชุมชนอยางแทจริงแลว การที่บุคลากรจะขาดความรูใน
การผลิตรายการวิทยุ ก็อาจไมไดเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
ดํารงไวซ่ึงหลักการวิทยุชุมชน

2.2) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือ
การเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือส่ิงพิมพไดมีการกําหนด
นโยบายไวชัดเจนวา ไมมีการโฆษณาเชิงพาณิชย เพราะ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมคนตาบอดแหง

ประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทย จึงสงผลใหสถานี
ผลิตรายการที่ ใหประโยชน กับคนตาบอดไดตามที่
วางเปาหมายไว ซ่ึงในประเด็นดังกลาวนี้ทําใหเกิดขอควร
พิจารณาวา วิทยุชุมชนตองไดรับการสนับสนุนในดาน
ตางๆ จากชุมชนหรือหนวยงานที่ทํางานเพ่ือชุมชน เพ่ือให
วิทยุชุมชนสามารถสรางประโยชนไดอยางเต็มที่ แตถาหาก
ปลอยใหคนกลุมใดกลุมหนึ่งดําเนินการโดยปราศจากการ
สนับสนุนจากชุมชน โอกาสที่จะถูกแทรกแซงและกลายเปน
เครื่องมือแสวงหาประโยชนของนักธุรกิจหรือนักการเมือง
ก็จะเกิดขึ้น และอาจกอใหเกิดแนวคิดที่เปนอันตรายตอ
อุดมการณของวิทยุชุมชน ดังเชนผลการศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชนของเครือขายส่ือภาค
ประชาชนภาคเหนือ (2551) ที่พบวา วิทยุชุมชนจํานวนมาก
ไมเห็นวาการแทรกแซงดานการโฆษณาและดานการเมือง
เปนปญหาในการดําเนินงาน หากแตเปนความสัมพันธ
แบบอุปถัมภและหวังผลในระยะยาว

2.3) ปจจัยทางดานการเมือง ในประเด็นทางดาน
กฎหมายที่ถือเปนปญหาหลักที่สงผลตอการดําเนินงานของ
สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารทางส่ือ
ส่ิงพิมพ คือ การขาดองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการ
วิทยุชุมชนโดยตรง ทําใหสถานีไมมีความม่ันใจวากฎหมาย
ที่เก่ียวของจะเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ขึ้นอีก  จึงยังไมมี
แนวทางการพัฒนาสถานีที่ชัดเจน ดังเชนงานวิจัยของ
งานวิจัยของศรีเมือง   เจริญศรี (2552) ที่พบวา ความไม
ชัดเจนของกฎหมาย การจัดสรรคล่ืนความถ่ีที่ยังคลุมเครือ
ทําใหประชาชนขาดความม่ันใจในการเปนเจาของอยาง
แทจริง และหว่ันไหวตอความไมแนนอนในอนาคต

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัย

1) ผูพิการ ตลอดจนผูดอยโอกาสในสังคม ตางก็มี
ความพยายามที่จะแสวงหาพ้ืนที่และโอกาสในการส่ือสาร
ถึงสิทธิของตนเองใหสังคมไดรับรูและเขาใจ ผานการ
ส่ือสารในรูปแบบตางๆ จากการศึกษาในครั้งนี้พบวายังมีผู
พิการและผูดอยโอกาสในสังคมที่กําลังแสดงสิทธิของ
ตนเองดวยการส่ือสารผานส่ือมวลชนประเภทตางๆ ไมวา
จะเปนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การผลิตรายการ
โทรทัศน เพ่ือบอกเลาถึงความตองการ ตลอดจนเพ่ือให
สังคมไดตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ดังนั้น จึงควรมี
การศึกษารูปแบบการใชส่ือของผูดอยโอกาสในสังคมประเภท



อื่นๆ ทั้งในฐานะผูสงสารและผูรับสาร เพ่ือกอใหเกิดการ
เรียนรูและสรางความเขาใจรวมกัน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูดอย โอกาสใหมี
ความเทาเทียมและเสมอภาคกับทุกคนในสังคม

2) ปจจัยทางดานงบประมาณ เปนเงื่อนไขสําคัญที่
สงผลตอการดํารงอยูของอุดมการณวิทยุชุมชน และเปน
เหตุใหวิทยุชุมชนจํานวนมากถูกแทรกแซงจากภาคธุรกิจ
และภาคการเมือง  อยางไรก็ตามก็ยังมีวิทยุชุมชนจํานวน
ไมนอยที่ยังสามารถดําเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชนได
ซ่ึงแตละแหงตางก็มีรูปแบบการหารายไดเพ่ือสรางความ
อยูรอดที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา รวบรวม
วิธีการและชองทางการหารายไดของวิทยุชุมชนที่ดําเนินงาน
ตามหลักการวิทยุชุมชนในประเทศไทยวามีรูปแบบ
อยางไร แตละรูปแบบมีขอดีและขอเสียอยางไร ทั้งนี้เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางชองทางการหารายไดที่ไมขัดตอ
อุดมการณใหกับวิทยุชุมชนแหงอื่นไดดําเนินการตาม
แบบอยาง เพ่ือลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดงบประมาณ
ของวิทยุชุมชน

2. ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในปจจุบันถึงแมวาวิทยุชุมชนเปนที่ยอมรับอยาง

แพรหลายวาเปนส่ือภาคประชาชน มีประชาชนเปนเจาของ
สถานีในทางปฏิบัติ แตในความเปนจริงเปาหมายของการ
ดําเนินงานวิทยุชุมชนกลับไมเปนไปตามหลักการวิทยุ
ชุมชน ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนยังขาดความเขาใจใน
หลักการของวิทยุชุมชนที่แทจริง ซ่ึงสงผลใหเกิดความ
เขาใจผิดกับวิทยุชุมชนเปนอยางมาก ดังนั้น คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลควรมี
การใหความรูเก่ียวกับหลักการวิทยุชุมชน ตลอดจนการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เ พ่ือใหชุมชนสามารถ
ควบคุมเปาหมายการดําเนินงานของวิทยุชุมชนใหเกิด
ประโยชนไดอยางแทจริง ซ่ึงการใหความรูเก่ียวกับวิทยุ
ชุมชนและการผลิตรายการวิทยุนั้น กสทช. ควรรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานทางดานส่ือสารมวลชนอื่นๆ
จัดอบรมความรูและทักษะตางๆ เพ่ือใหชุมชุนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาวิทยุชุมชนใหมีความนาสนใจ และสราง
ประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพตอไป
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