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บทคัดย่อ

แม้บทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยมีการยอมรับในศักยภาพและศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ต่อคนพิการมาก
ขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นผ่านทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล แต่ในสภาพความเป็นจริงของสังคมยังคงปรากฏว่า คนพิการยังอยู่ภายใต้การเลือกปฏิบัติ
ถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในหลายด้าน อาทิ การศึกษา การคมนาคม การประกอบอาชีพ เป็นต้น บทความนี้จึงต้องการน�ำเสนอให้เห็น
ว่า “วิทยุชุมชนของคนพิการ ” เป็นเสมือนช่องทางที่ท�ำให้คนพิการได้ใช้สิทธิและเสรีภาพในสังคมมากขึ้น โดยการสร้างโอกาสในการเข้า
ถึงสือ่ สารมวลชน ด้วยการให้คนพิการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานวิทยุชมุ ชนในหลากหลายระดับ ทัง้ ระดับผูบ้ ริหารจัดการ ระดับผูป้ ฏิบตั ิ
การ และระดับผูฟ้ งั รายการ นอกจากนีย้ งั สร้างโอกาสในการสือ่ สารทีก่ อ่ ให้เกิดการช่วยเหลือเกือ้ กูลระหว่างคนพิการด้วยกันและคนในสังคม
ตลอดจนเป็นเวทีทใี่ ห้โอกาสคนพิการได้แสดงความภาคภูมใิ จว่า นอกจากพวกเขาพึง่ พาตนเองได้แล้ว ยังสามารถเป็นผูใ้ ห้ แก่สงั คมอีกด้วย

Abstract

Although the 2007 Thai Constitution prescribes that we should accept human capacity, human dignity, human
rights, personal freedom and equality, in reality, it is clearly seen that discrimination against the disabled in Thai society still
exists. In some aspects such as education, transportation, employment, etc., the disabled’s rights are not fully protected.
The argument of this paper, therefore, is that Community Radio for the Disabled can be considered as a channel for the
disabled to strengthen their right and freedom in societies. The radio offers the disabled an opportunity to access into mass
media, opportunity to participate in terms of administrators, staff and listeners . The chance to reciprocal support between
the disabled and other people in the society can also be created. Significantly, the community radio provides the stage
for the disabled . They acquire the opportunity to show that they not only have the capability to depend upon themselves,
but also being able to make a contribution to the society.

บทน�ำ

“อยากให้พวกเรานึกถึง นอกจากหลุยส์ เบรล์ลแล้ว ก็คือแหม่มคอนฟิลด์ ซึ่งได้บุกเบิกท�ำให้คนตาบอดเราได้มีโอกาส มีช่อง
ทาง อักษรเบรล์ล เป็นเครื่องมือที่ท�ำให้เราสามารถใช้น�ำทางไปสู่อาชีพ เรามีที่นั่งและที่ยืนในสังคมของเรา...”
ประกาศของสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์

ข้อความจากประกาศของสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งด�ำเนินงานโดยคนตาบอดในข้างต้น
เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นได้ถึงเจตจ�ำนงของคนตาบอดที่ต้องการได้รับโอกาสและความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมในสังคม อันน�ำทางไป
สู่การพึ่งพาตนเอง
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แม้ปัจจุบันสังคมโลกยอมรับในศักยภาพและศักดิ์ศรี
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ตอ่ คนพิการมากขึน้ ซึง่ สังคมไทยก็ได้
รับแนวคิดนีเ้ ข้ามา โดยสะท้อนให้เห็นผ่านทางรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองในเรื่องศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล
นอกจากนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้
จัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2550-2554 ที่เน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งขององค์กรด้าน
คนพิการและเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อคนพิการ
ทั้งทางด้านกายภาพและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นการปรับ
เปลีย่ นกระบวนทัศน์จากแนวทางเวทนานิยมทีเ่ มตตาสงสารให้คน
พิการเป็นผู้รับการสงเคราะห์ สู่มิติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิคน
พิการ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะ
กรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, 2550)
อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงของสังคมยังคง
ปรากฏว่า คนพิการยังอยู่ภายใต้การเลือกปฏิบัติ ถูกจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพ เนื่องมาจากแนวความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมานานใน
สังคม ที่เห็นว่าคนพิการเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสที่เป็นภาระของ
สังคม ควรได้รับการสงเคราะห์ให้มีชีวิตอยู่รอดจากรัฐบาลและได้
รับการดูแลจากสังคม ทัศนคติในเชิงลบดังกล่าวส่งผลให้คนพิการ
ขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ ของสังคม เช่น ด้าน
การศึกษา ทีม่ โี รงเรียนและอุปกรณ์การเรียนส�ำหรับคนพิการอย่าง
จ�ำกัด ด้านการใช้สทิ ธิการเลือกตัง้ ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ด้านการประกอบอาชีพรวมทัง้ ความ
ก้าวหน้าในอาชีพทีถ่ กู จ�ำกัดสิทธิโดยมีกฎหมายหลายฉบับก�ำหนด
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะประกอบอาชีพว่า
ต้องไม่พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่หย่อน
ความสามารถหรือสมรรถภาพ (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, มณเทียร
บุญตันและอัครพรรณ ขวัญชืน่ , 2545) นอกจากนีด้ า้ นสือ่ สารมวลชน
คนพิการก็ยงั การขาดโอกาสในการเข้าถึง เช่น คนพิการทางสายตา
ไม่สามารถเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญ
ของประเทศไทย คนพิการทางหู ประสบปัญหาในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์ เนื่องจากใช้การสื่อสารด้วยภาษา
มือเป็นหลัก แต่รายการโทรทัศน์ที่มีล่ามภาษามือถ่ายทอดค�ำพูด
ให้เข้าใจข้อมูลมีเพียงบางรายการเท่านั้น นอกจากนี้รายการที่น�ำ
เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคนพิการก็ยังมีจ�ำนวนน้อยมาก
ท่ามกลางทัศนคติในเชิงลบดังกล่าว แต่ก็ยังมีคนพิการ
จ�ำนวนมากที่ประสบความส�ำเร็จและได้รับการยอมรับ บุคคล
เหล่านี้เป็นตัวอย่างอันดีในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถก้าว

ข้ามผ่านอุปสรรคอันเกิดจากความพิการของตนเองและความเชื่อ
ของสังคม
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“วิทยุชุมชน” นับเป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถผลักดันกรอบ
แนวคิดเรื่องการยอมรับในศักยภาพและศักดิ์ศรีความเท่าเทียม
กันของมนุษย์ต่อคนพิการให้มีความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เนื่องจาก
เป็นเสมือนเวทีที่คนพิการจ�ำนวนไม่น้อย ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศก�ำลังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการก้าวข้ามผ่าน
อุปสรรค และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้
สมาพันธ์วิทยุชุมชนโลก (AMARC) ได้ให้นิยามวิทยุ
ชุมชนไว้ว่า เป็นสื่อที่ให้เสียงแก่ผู้ที่ไร้เสียง เป็นกระบอกเสียงของ
ผู้ด้อยโอกาส และเป็นสื่อกลางของกระบวนการประชาธิปไตย
(พิรงรอง รามสูต, 2551)
องค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) (จุมพล รอดค�ำดี, 2542) ยังได้กล่าว
ถึงปรัชญาของวิทยุชุมชนว่า ต้องเป็นกระบวนการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory communication) ที่เน้นหลักการ
3 ประการ คือ
1.		 การเข้าถึงสือ่ (Access) หมายถึง ต้องให้ประชาชน
มีช่องทางในการเข้าถึงสื่อได้อย่างง่ายและเป็นไปอย่างสะดวก
ตั้งแต่การรับฟังรายการ การแสดงความคิดเห็นต่อรายการ รวม
ไปถึงการแสดงความต้องการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ของสถานี
2.		 การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง ต้องให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในรูปแบบต่างๆ ทุกระดับในระบบการสือ่ สาร
ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในระดับผู้ฟังรายการ ผู้ร่วมรายการ ผู้ผลิต
รายการ ไปจนถึงผู้บริหารจัดการสถานี
3.		 การบริหารจัดการด้วยตนเอง (Self - management)
หมายถึง ต้องเป็นวิทยุที่ประชาชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วย
ตนเอง มีอำ� นาจในการตัดสินใจตัง้ แต่ขนั้ การวางแผน การก�ำหนด
นโยบาย และการผลิตรายการ
ทั้งนี้ วิทยุชุมชนต้องเน้นการมีส่วนร่วมที่ยึดถือแนวคิด
การสร้างความเข้าใจ การยอมรับความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของ
ประชาชน โดยอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย
กาญจนา แก้วเทพ (บก.) (2549) ได้กล่าวถึงบทบาท
ของวิทยุชุมชนว่า สามารถศึกษาได้จากทิศทางการไหลของ
ข่าวสาร กล่าวคือ วิทยุสาธารณะและวิทยุธุรกิจซึ่งเป็นการสื่อสาร
กระแสหลักนั้น ต่างก็มีทิศทางการไหลของข่าวสารเป็นแบบแนว
ดิ่ง (Vertical flow) จากบนลงล่าง (Top-down flow) กล่าวคือ
การมีบทบาทเป็นเครือ่ งมือถ่ายทอดข่าวสารของหน่วยงานราชการ
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การแจ้งข้อมูลข่าวสารทัว่ ไป เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าว
สังคม การให้การศึกษาจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา การ
ธ�ำรงรักษาวัฒนธรรมหลักของสังคม และการเป็นเครือ่ งมือทางการ
เมืองระดับชาติ ซึ่งการสื่อสารของวิทยุกระแสหลักดังกล่าวยังขาด
ทิศทางการไหลของข่าวสารจากล่างขึ้นบน (Bottom-up flow)
กล่าวคือ การมีบทบาทเป็นช่องทางการร้องเรียนและสอบถาม
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบปัญหาของประชาชน การน�ำเสนอ
อัตลักษณ์ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของชุมชนออกสู่โลก
ภายนอก และประการส�ำคัญยังขาดทิศทางการไหลของข่าวสาร
ในแนวนอน (Horizontal flow) กล่าวคือ การเป็นเวทีแสดงความ
คิดเห็น เป็นสือ่ กลางระหว่างประชาชนกับประชาชน และประสาน
ความช่วยเหลือเกือ้ กูลกันระหว่างชุมชน ทัง้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับชุมชน
และเรือ่ งราวทัว่ ๆ ไป จากข้อบกพร่องดังกล่าวของวิทยุกระแสหลัก
จึงท�ำให้วิทยุชุมชนเข้ามามีบทบาทในการปรับสมดุลการไหลของ
ข่าวสาร โดยการเพิ่มทิศทางการไหลจากล่างขึ้นบน และทิศทาง
การไหลในแนวนอนให้มากขึ้น
จากแนวคิดวิทยุชุมชนดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีลักษณะ
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ในประเด็นที่ส�ำคัญคือ วิทยุชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กรคน
พิการมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้คนพิการ มีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในสังคมมากขึน้ ตลอดจนมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งตามหลักการของวิทยุชุมชน คนพิการไม่เพียงแค่เป็นผู้รับสาร
เท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะของการ
เข้าไปบริหารจัดการสือ่ ด้วยตนเอง อันน�ำไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองและ
เกิดการยอมรับจากสังคมตามเจตจ�ำนงของคนพิการ ซึง่ ในปัจจุบนั
มีวทิ ยุชมุ ชนหลายแห่งได้ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเวทีในการแสดงบทบาทของ
คนพิการในลักษณะที่แตกต่างกันไป
บทบาทวิทยุชุมชนคนพิการในต่างประเทศ

ในหลายประเทศได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนส�ำหรับ
คนพิการ ซึ่งแต่ละแห่งมีการแสดงบทบาทเพื่อสร้างประโยชน์แก่
คนพิการและสังคมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ
- บทบาทในการน�ำเสนออัตลักษณ์ ศักดิ์ศรี ตลอดจน
ความภาคภูมิใจของคนพิการ เช่น สถานีวิทยุ Fursan al-iradah
(Knights of Will) ในเมืองกาซา (Gaza City) ได้รับการก่อตั้งเมื่อ
ปี ค.ศ. 2006 เพือ่ ตอบสนองคนพิการทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นบริเวณฉนวน
กาซา (Gaza Strip) สถานีวิทยุแห่งนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่เปิดโอกาส
ให้คนพิการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและผลิตรายการ โดยมี
แนวคิดว่า “คนพิการมีพลัง มีความตั้งใจ และความมุ่งมั่นเพียง
พอที่จะเอาชนะความพิการได้” (อินเทอร์เน็ต, 2010) นอกจากนี้
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ยังมีสถานีวิทยุ Salus ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศรวันดา
ซึ่งเป็นสถานีวิทยุเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ให้โอกาสกับคน
ตาบอดได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน สถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้
ประสบความส�ำเร็จ ได้รับรางวัลมากมายจากการด�ำเนินงานที่
มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ มีการน�ำเสนอรายการ
หลากหลาย รวมทั้งรายการที่น�ำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตและ
การต่อสู้ชีวิตของคนพิการ รายการที่ให้คนพิการและผู้ไร้เสียงใน
สังคมได้แสดงสิทธิ์และเสียงของตนเอง เพื่อให้คนทั่วไปได้ยอมรับ
และเข้าใจคนพิการมากขึ้น (GKP Afica, 2009) ซึ่งถือว่าสถานี
ได้แสดงบทบาทเป็นเสมือนเวทีให้คนพิการแสดงความคิดเห็นอีก
บทบาทหนึ่งด้วย
- บทบาทในการประสานความช่วยเหลือเกือ้ กูลระหว่าง
คนพิการด้วยกันเอง เช่น สถานีวิทยุชุมชนสถาบันผู้พิการทาง
สายตาแห่งชาติ ในเมือง Dehradun ประเทศอินเดีย ได้รับการ
ก่อตัง้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลทางด้านการศึกษา การ
ฝึกอบรม การจ้างงาน และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ส�ำหรับคน
พิการ ครอบครัวของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน รวม
ทัง้ ยังเป็นเวทีแสดงความสามารถของคนพิการทางสายตา และเป็น
สถานทีส่ ำ� หรับการฝึกงานด้านสือ่ มวลชนและการกระจายเสียงของ
นักเรียนที่พิการทางสายตาอีกด้วย (อินเทอร์เน็ต, 2010)
บทบาทวิทยุชุมชนคนพิการในประเทศไทย

ส�ำหรับประเทศไทยมีสถานีวิทยุชุมชนที่ด�ำเนินงานโดย
คนพิการจ�ำนวนหลายแห่ง ซึง่ แต่ละแห่งได้แสดงบทบาทในลักษณะ
ที่หลากหลายเช่นกัน อาทิ
- บทบาทในการเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างคนพิการกับคนในชุมชน เช่น สถานีวิทยุชุมชนจุดปฏิบัติ
การเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน F.M. 87.75 Mhz. คลื่นสุขภาพ
ดีชีวีมีสุข โดยมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ด�ำเนินรายการ
โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนความบันเทิงกับ
ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการเผยแพร่ กิจกรรม โครงการ
ต่างๆ ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดให้ชุมชนได้รับทราบ
(“สถานีวิทยุ”, 2553)
- บทบาทในการประสานความช่วยเหลือเกือ้ กูลระหว่าง
คนพิการด้วยกันเอง เช่น สถานีวิทยุชุมชนคลื่นเพื่อผู้ด้อยโอกาส
ไทย ออกอากาศในระบบ F.M. ความถี่ 90.75 Mhz และทาง
อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.wadradio.org ด�ำเนินงานโดยสมาคม
รวมใจคนพิการไทย ภายใต้แนวคิดในการเปิดโอกาสให้คนตาบอด
คนพิการ และคนปกติเข้ามาร่วมงานกับสถานี โดยน�ำเสนอรายการ
เพลงเป็นหลัก (“สถานีวิทยุ”, 2553) และสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ T.A.B Radio ด�ำเนินงาน
โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ออกอากาศในระบบ F.M.
ความถี่ 101.20 Mhz และทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.tab.
or.th/radio มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ความช่วย
เหลือ ฟืน้ ฟู และพัฒนาคนตาบอด ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคี
และความเข้าใจอันดีระหว่างคนตาบอดและบุคคลทัว่ ไป รวมทัง้ ส่ง
เสริมผลักดันและพิทักษ์สิทธิของคนตาบอด (“สถานีวิทยุ”, 2553)
จากการก�ำหนดวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่านอกจาก
บทบาทในการประสานความช่วยเหลือเกือ้ กูลระหว่างคนพิการด้วย
กันเองแล้ว สถานียังเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคน
ตาบอดกับคนในสังคมอีกด้วย
- บทบาทในการน�ำเสนอให้เห็นถึงความมีศักดิ์ศรี และ
ความภาคภูมใิ จของคนพิการ เช่น จุดปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อม
วิทยุชุมชนเสียงเสริมสร้างพลังคนพิการ ออกอากาศในระบบ F.M.
ความถี่ 101.25 Mhz ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ด�ำเนินงานโดยคนตาบอด ทีม่ แี นวคิดว่า “ผูพ้ กิ ารอยาก
ให้ตัวเองเป็นผู้ให้แก่สังคม” รวมทั้งยังต้องการให้สถานีวิทยุแห่งนี้
เป็นสือ่ กลางการสือ่ สารระหว่างกลุม่ ผูพ้ กิ ารด้วยกัน และกลุม่ คนใน
สังคมทุกระดับชัน้ ซึง่ เป็นการแสดงบทบาททีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับ
สถานีวทิ ยุชมุ ชน Open Radio วิทยุรวมข่าวสาร สาระ และบันเทิง
ออกอากาศในระบบ F.M. ความถี่ 99.75 Mhz ครอบคลุมพืน้ ที่ ต.บึง
บอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี และทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://
radio9975.com ด�ำเนินงานโดยคนตาบอดที่มีแนวคิดต้องการให้
คนทั่วไปได้เห็นความสามารถของคนพิการ และเป็นสื่อกลางให้
สังคมเกิดความเข้าใจคนพิการมากขึ้น (“สถานีวิทยุ”, 2553)
- บทบาทในการเป็นช่องทางการร้องเรียน ตรวจสอบ
ปัญหา เช่น สถานีวิทยุทีนิวส์ วิทยุประชาชนคนพิการ ออกอากาศ
ในระบบ F.M. ความถี่ 103.75 Mhz ครอบคลุมพื้นที่ ต.คลองตะเก
รา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ด�ำเนินงานโดยชมรมคนพิการท่า
ตะเกียบ โดยมีแนวคิดต้องการให้มชี อ่ งทางเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
สิทธิประโยชน์ และช่องทางในการส่งเรื่องราวความทุกข์ร้อนของ
คนพิการในท้องถิ่นและของคนในชุมชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
กับประชาชนทั่วไปในอ�ำเภอท่าตะเกียบ และอ�ำเภอใกล้เคียงได้
รับทราบ (สถานีวิทยุทีนิวส์, อินเทอร์เน็ต, 2553) ซึ่งถือเป็นการ
แสดงบทบาทในการเป็นสือ่ กลางระหว่างคนพิการและคนในชุมชน
อีกบทบาทหนึ่งด้วย
จากตัวอย่างการด�ำเนินงานและการแสดงบทบาทของ
วิทยุชมุ ชนคนพิการดังกล่าว จะเห็นได้วา่ เป็นไปเพือ่ การสร้างความ
เข้าใจและการยอมรับจากสังคม ตลอดจนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการด้วยกันเอง มีการสร้างรูปแบบการสื่อสารให้มี

ความหลากหลาย โดยท�ำให้เกิดการไหลของข่าวสารในลักษณะ
จากล่างขึ้นบน กล่าวคือจากกลุ่มคนพิการไปสู่สังคมมากขึ้น ด้วย
การแสดงบทบาทที่ท�ำให้สังคมได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ของคนพิการ
ที่มีความมุ่งมั่นและต้องการเอาชนะความพิการ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้กับสังคม
รวมทัง้ การแสดงบทบาทในการเป็นช่องทางการร้องเรียนและตรวจ
สอบปัญหาของคนพิการให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดรูปแบบการไหลของข่าวสารในแนวนอน
จากการแสดงบทบาทในการเป็นสื่อกลางที่สร้างความเข้าใจ และ
ประสานความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างคนพิการด้วยกัน โดยการ
สร้างก�ำลังใจให้คนพิการมีพลัง มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไป
นอกจากนี้ตัวอย่างวิทยุชุมชนของคนพิการในข้างต้น
ยังแสดงให้เห็นว่า คนพิการสามารถเข้าถึงสื่อสารมวลชนได้มาก
ขึ้น โดยการด�ำเนินงานของวิทยุชุมชนแต่ละแห่งได้เปิดโอกาส
ให้คนพิการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับสถานีในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับสูงสุดโดยเป็นผู้บริหารจัดการสถานี ระดับผู้ปฏิบัติงานทั้ง
ผู้ผลิตรายการและเจ้าหน้าที่ของสถานี และประการที่ส�ำคัญคือ
ทุกแห่งท�ำให้คนพิการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของรายการ ซึ่งในสื่อกระแสหลัก ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในส่วนนี้ได้
อุปสรรคของวิทยุชุมชนคนพิการ

อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริง การด�ำเนินงาน
วิทยุชมุ ชนของคนพิการโดยเฉพาะในประเทศไทยยังต้องประสบกับ
อุปสรรคต่างๆ ที่ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินกิจการตามหลักการวิทยุ
ชุมชนได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับวิทยุชุมชนทั่วไป อาทิ อุปสรรค
ทางด้านการเงิน เนื่องจากในการด�ำเนินกิจการวิทยุชุมชนต้อง
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ วิทยุชุมชนหลายแห่งจึงต้องสร้างรายได้ด้วย
การขายเวลาและการโฆษณาเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้วิทยุชุมชนไม่
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
ได้ อุปสรรคทางด้านกฎหมาย ที่ยังการขาดองค์กรที่ท�ำหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการวิทยุชุมชนโดยตรง ท�ำให้วิทยุชุมชนไม่มีความ
มัน่ ใจว่ากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยุชมุ ชนจะเกิดการเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ขึ้นอีก จึงยังไม่มีแนวทางการพัฒนาสถานีที่ชัดเจน อุปสรรค
ทางด้านความรูค้ วามสามารถของบุคลากร ซึง่ ส่วนใหญ่ขาดความ
รู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการผลิตรายการวิทยุ
ชุมชน ท�ำให้รูปแบบและเนื้อหารายการยังไม่ดึงดูดความสนใจ
รวมทั้งบางสถานีถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ของนัก
ธุรกิจและนักการเมือง จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น
ทุกปัญหาได้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวิทยุชุมชนของคนพิการ
Executive Journal

215

เช่นกัน ท�ำให้วิทยุชุมชนของคนพิการหลายแห่งจึงต้องใช้ความ
พยายามอย่างยิ่งในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรค เพื่อยังคงเป็นสื่อที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนตามแนวทางปรัชญาวิทยุชมุ ชน
ให้ได้ ทัง้ นีเ้ พราะต่างก็ตระหนักดีวา่ วิทยุชมุ ชนเป็นเสมือนช่องทาง
ทีท่ ำ� ให้คนพิการได้มโี อกาสใช้สทิ ธิและเสรีภาพในการพัฒนาตนเอง
ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้มากยิ่งขึ้น
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

วิทยุชุมชนของคนพิการเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็น
ว่า วิทยุชุมชนเป็นสื่อภาคประชาชนที่สามารถสร้างโอกาสและ

ประโยชน์ให้กับประชาชนได้ ดังนั้นประชาชนควรที่จะเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญในการร่วมกันเป็นเจ้าของ ซึ่งหมายถึง การมีส่วนร่วม
การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของวิทยุชุมชน เพื่อ ส่งเสริมให้วิทยุชุมชนเป็นสื่อ
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ได้อย่างแท้จริง
ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ควรมีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
และผู้ที่รับผิดชอบดูแลกิจการวิทยุชุมชนที่ชัดเจน โดยปราศจาก
การครอบง�ำทางธุรกิจและการเมือง เพือ่ ผลักดันให้กลไกการด�ำเนิน
งานของสือ่ ภาคประชาชนสามารถพัฒนาต่อไป และสร้างประโยชน์
กับประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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