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1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 

ในโลกยุคปัจจุบัน สถาบันส่ือมวลชนได้กลายเป็นสถาบันท่ีมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมาก ดังจะ

เห็นได้จากการนําเสนอข่าวสาร ความเคล่ือนไหว ตลอดจนชี้นําทัศนะท่ีเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ท้ังการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม จนกล่าวได้ว่าเร่ืองราวในโลก ท้ังในประเทศ ต่างประเทศ และท้องถิ่น ล้วนผ่านช่องทาง

ของส่ือมวลชนท่ีจะเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับรู้ จึงนับได้ว่าส่ือเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังเป็นอย่างยิ่งในโลก

สมัยใหม่ 

ก่อนหน้านี้ แม้จะมีนักส่ือมวลชนสนใจและเข้าใจ “ความเป็นแรงงาน ” และ “ขบวนการแรงงาน ” 

อยู่บ้าง แต่โดยภาพรวม กล่าวได้ว่าส่ือมวลชนไทยขาดความเข้าใจและความละเอียดอ่อนในการรายงาน

สภาพปัญหาแรงงานกลุ่มต่างๆที่มีวิถีท่ีแตกต่างกัน และมิได้ตระหนักว่าแรงงานเป็นฟันเฟืองสําคัญหน่ึง ไม่

แตกต่างจากตัวละครอื่นๆ ท่ีทําให้ระบบเศรษฐกิจก้าวเดินไปข้างหน้าได้  ทําให้การรายงานข่าวของ

ส่ือมวลชนไม่สามารถสะท้อนสภาพชีวิต สภาพปัญหา ผลกระทบของแรงงานกลุ่มต่างๆ ความเคล่ือนไหว

ของขบวนการแรงงาน  การเรียกร้องสิทธิแรงงาน สิทธิในการได้รับสวัสดิการและการดูแลคุ้มครองด้าน

ต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  การใช้สิทธิประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

ฯลฯ ทําให้แรงงานขาดโอกาสท่ีจะเข้าถึงความรู้ความเข้าใจในสิทธิและประโยชน์ท่ีตนพึงมีพึงได้จากการรับ

ข่าวสารผ่านส่ือสาธารณะ  

ในอีกด้านหน่ึง ขบวนการแรงงานก็มีปัญหาด้านการส่ือสาร ท้ังการส่ือสารภายในและการส่ือสาร

กับสังคม เน่ืองจากนักแรงงานท่ีสามารถเขียนข่าวและ/หรือผลิตส่ือต่างๆมีจํานวนน้อยมาก  ส่งผลให้หลาย

พื้นท่ีและหลายประเด็นเกี่ยวกับแรงงานและขบวนการแรงงานขาดกระบอกเสียงในการส่ือสาร ถึงแม้ว่า

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้มีการจัดอบรมการผลิตและใช้สื่อต่างๆหลายแขนง ท้ังการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์  

วีซีดี เว็บไซต์ ฯลฯ ให้กับผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะแรงงานในระบบ แต่ด้วยข้อจํากัดด้านทรัพยากร

และขาดพื้นท่ีในการฝึกปฏิบัติ ทําให้การดําเนินการไม่ทันต่อสถานการณ์ด้านแรงงานท่ีดําเนินไปอย่าง

รวดเร็ว 

การจัดทําโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน มุ่งเน้นอบรมเพื่อเพิ่ม

ปริมาณนักส่ือสารแรงงาน และให้นักส่ือสารแรงงานท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยการ

จัดสรรงบประมาณจํานวนหน่ึงให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ลงมือผลิตส่ือเพื่อบอกเล่าถึงพื้นท่ีหรือประเด็นงาน

ของตน ซึ่งด้านหน่ึงจะทําให้ได้ “ทดลองงาน” เพื่อพัฒนาฝีมือในการทํางาน ขณะท่ีอีกด้านหน่ึง ส่ือเหล่านั้น
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จะกลายเป็นสารบอกเล่าเรื่องราวของพื้นท่ีหรือประเด็นงานท่ีนักข่าวเหล่านั้นสังกัด ให้พี่น้องแรงงานพื้นท่ี

หรือประเด็นงานอื่นๆทราบ อันจะมีส่วนช่วยในการขยายการรับรู้ การทําความเข้าใจและเชื่อมต่อขบวนการ

แรงงานให้เป็นเอกภาพเพิ่มขึ้น บนความเชื่อท่ีว่า “การอบรมความรู้โดยไม่มีการนําไปปฏิบัติย่อมไม่เกิด

ประโยชน”์ 

ควบคู่กัน โครงการฯยังได้พัฒนาเครือข่ายการทํางานส่ือสารเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการ

แรงงาน ท้ังการส่ือสารภายในขบวนการแรงงานให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม คือแรงงานในระบบ แรงงาน

นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และเกษตรพันธสัญญา และการส่ือสารกับภาคีสนับสนุน เช่น นักวิชาการ

แรงงาน นักกฎหมายแรงงาน เอ็นจีโอแรงงาน เจ้าหน้าที่รัฐด้านแรงงาน ส่ือกระแสหลัก ส่ือทางเลือก ฯลฯ 

โดยเฉพาะการเชื่อมประสานระหว่างนักส่ือสารแรงงานกับสื่อกระแสหลักด้านแรงงานท่ีเป็นพันธมิตรกับ

ขบวนการแรงงาน ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือทีวีอย่างไทยพีบีเอส 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ และประเด็นนโยบายด้านอาชีวอนามัย  
สวัสดิการสังคม  สิทธิและบริการภาครัฐ  ความเป็นธรรมในการสร้างอาชีพและรายได้ 
ผ่านช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ 

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตส่ือสนับสนุนขบวนการแรงงานของนักปฏิบัติการแรงงาน
ระดับพื้นท่ี  

2.3 เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารภายในระหว่างแรงงานกลุ่มต่างๆ ได้แก่ แรงงานในระบบ 
แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และเกษตรพันธสัญญา ให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
เพิ่มมากขึ้น อันจะนําไปสู่การสร้างเอกภาพของขบวนการแรงงานในระยะต่อไป 

2.4 ประสานงานกับสื่อ เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายแรงงาน 
2.5 พัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างแกนนําแรงงานกับส่ือกระแสหลัก เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการ

ทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแรงงานจากมุมมองของแรงงานในพื้นท่ีส่ือกระแสหลัก อัน
จะนําไปสู่การทําให้สังคมเกิดความเข้าใจ “คุณค่าความเป็นแรงงาน” และ “ขบวนการ
แรงงาน”เพิ่มมากขึ้น  
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3. กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก 

การใช้ส่ือเป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของขบวนการแรงงาน และสร้างความเข้าใจกับสังคม 

จําเป็นต้องทํางาน 2 ระดับพร้อมกัน ด้านหน่ึงคือ การเสริมศักยภาพในการผลิตส่ือให้กับนักปฏิบัติการ

แรงงานระดับพื้นท่ี และการเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารของแรงงานกลุ่มต่างๆจากต่างพื้นท่ี เพื่อทํา

ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของแรงงานกลุ่มต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดเอกภาพของขบวนการแรงงาน ส่วนอีก

ด้านหน่ึง ต้องสร้างความเข้าใจกับสังคม โดยการประสานการทํางานกับเครือข่ายส่ือกระแสหลักและส่ือ 

สสส. พร้อมกับทําสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบาย เพื่อปรับฐานคิด สร้างการยอมรับ และทําให้สังคม

เห็นคุณค่าของความเป็นแรงงานและขบวนการแรงงาน เพื่อนําไปสู่นโยบายสาธารณะท่ีทําให้แรงงาน

เข้าถึง 3 ส ได้แก่ สิทธิ สุขภาพ และสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แรงงาน 

ในระบบ 

แรงงาน 

นอกระบบ 

แรงงาน 

ข้ามชาติ 

แรงงานผู้เจ็บป่วย

จากการท างาน 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล และรูปแบบการส่ือสารภายในขบวนการแรงงาน  

 

องค์กรพัฒนา

เอกชนด้านแรงงาน 

สื่อสารสังคมและปรับฐานคิด 

ยกระดับแรงงานให้สามารถเป็น “นักส่ือสารแรงงาน”  

และสร้าง “เครือข่ายนักส่ือสารแรงงาน” 
 

ท างานร่วมกับสื่อมวลชน

กระแสหลักสร้าง Key 

message ร่วมกัน 
 เวทีสื่อสาร 

เชิงนโยบาย  

Policy advocacy  

ผลิตสื่อ

สนับสนุนงาน

นโยบาย เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร 

มุ่งสู่การเกิดนโยบายสาธารณะ  

ท าให้แรงงานเข้าถึง 3 ส (สิทธิ สุขภาพ สวัสดิการ) 
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4. กลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ีด าเนินการ  

มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 แกนนําแรงงานศูนย์พื้นท่ีต่างๆที่จะฝึกเป็นนักส่ือสารแรงงาน  

คือแกนนําแรงงานท่ีได้รับการคัดเลือกโดยศูนย์แรงงานในพื้นท่ีท่ีกําหนดไว้ของโครงการ ซึ่งเป็นผู้

ปฏิบัติการในขบวนการแรงงานท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีความต้ังใจ และมีเวลาให้กับการทํางานของ

ขบวน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักส่ือสารแรงงาน 

ในระยะแรกของโครงการ แกนนําที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นตัวแทนจากเครือข่ายสมานฉันท์แรงงาน

ไทย สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทํางานและส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย และฝ่ายสนับสนุนขบวนการ

แรงงานท่ีคัดเลือกโดยฝ่ายประสานงานของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ยกเว้นกลุ่มแรงงานสัมพันธ์ภาค

ตะวันออกท่ีปฏิเสธการส่งตัวแทนเข้าอบรม เน่ืองจากบุคลาการบางส่วนเคยเข้าอบรมนักข่าวพลเมืองของ

ทีวีไทยมาก่อน  รวมมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 66 คน ผ่านการอบรม 63 คน 

ต่อมาโครงการประสบปัญหานักส่ือสารที่ผ่านการอบรมไม่เขียนข่าว จึงมีการอบรมเสริมและ

พยายามเปิดพ้ืนท่ีใหม่ๆเพิ่มเติม ส่งผลให้เมื่อส้ินสุดโครงการมีนักส่ือสารที่ผ่านการอบรมจํานวนรวมสูงถึง 

277 คน จาก 14 ศูนย์ปฏิบัติการแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยสหภาพแรงงานจํานวนมาก เป็นนักส่ือสารที่มี

ผลงานนําเสนอจํานวน 84 คน หรือร้อยละ 31 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด และท่ีน่าสนใจคือ มีนักส่ือสาร

ถึง 25 คนท่ีมีผลงานสม่ําเสมอ ทํางานอยู่ในศูนย์แรงงานพื้นท่ี 8 แห่ง ได้แก่ 

- ศูนย์แรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่  

- ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ 

- ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา 

- ศูนย์แรงงานสระบุรี 

- ศูนย์แรงงานระยอง-ชลบุรี 

- กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง 

- กลุ่มย่านรังสิตและใกล้เคียง 

- เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา 

ส่วนท่ีอยู่ในพื้นท่ีอื่นๆ ได้แก่ ปราจีนบุรี เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ

ภาคเหนือ เชียงใหม่-ลําพูน ศูนย์แรงงานภูเก็ต  สมาพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ สมาพันธ์
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แรงงานและการเงินแห่งประเทศไทย  และภาคีสภาพัฒนาแรงงาน นอกจากน้ันยังมีภาคีแรงงานอื่นๆ เช่น 

สร.ธนาคารกรุงเทพ  มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน  สร.รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 

กลุ่มที่ 2 ภาคีท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ ได้แก่ 

- ภาคีท่ีส่งตัวแทนเข้าอบรมนักส่ือสาร และสนับสนุนให้นักส่ือสารทํางานในพื้นท่ี (ดังได้กล่าวไป

แล้ว) โดยเฉพาะในองค์กรแรงงาน 8 แห่งท่ีนักส่ือสารมีผลงานสม่ําเสมอ 

- ภาคีแรงงานอื่นๆ  ได้แก่ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้าง

ยานยนต์แห่งประเทศไทย  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย  สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศ

ไทย  สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ ภูเก็ต  กลุ่มสหภาพแรงงานย่านต่างๆ  เครือข่ายแรงงานนอก

ระบบ  เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทํางาน  เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา 

- ภาคีส่ือมวลชน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็น “พี่เล้ียง” หรือ “คร”ู ให้กับนักส่ือสาร ได้แก่ นักข่าว

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มติชน แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ บางกอกโพสต์ ไทยรัฐ นักข่าวเว็บไซต์ประชาไท 

และส่ือโทรทัศน์ ทีวีช่อง3  ไทยพีบีเอส 

- ภาคีวิชาการและเอ็นจีโอ มีท้ังนักวิชาการอิสระ นักวิชาการในสถาบันการศึกษา และเอ็นจีโอ

แรงงานจากหลายองค์กร  เช่น มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท มูลนิธิพัฒนาแรงงานและ

อาชีพ  มูลนิธิเอเชีย  เป็นต้น 

- ภาคีฝ่ายการเมือง มีท้ังตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มเป้าหมายในการขยายผลการดําเนินงานของโครงการ หรือผู้รับสารที่ผลิตโดย

โครงการ เช่น หนังสือพิมพ์ ซีดี เว็บไซต์ ฯลฯ ประกอบด้วย  แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงาน

ข้ามชาติ แรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานในประเทศฮ่องกง เกษตรพันธสัญญา องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน

แรงงาน ส่ือมวลชนกระแสหลัก ข้าราชการประจํา(โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน)และฝ่ายการเมือง รวมถึง

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
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5. ระยะเวลาด าเนินงาน  

24 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2555 

6. ผลการด าเนินงาน  

6.1 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายในขบวนการแรงงาน 

ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก ่ 

(1) การจัดท าและพัฒนาเว็บไซต ์www.voicelabour.org 

โครงการเริ่มเปิดดําเนินการเว็บไซต์ ต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน 2553 จนถึงวันส้ินสุดโครงการ มีผู้เข้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดโครงการรวม 240,639  ครั้ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554) ซึ่งถือเป็น

ปริมาณท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับจํานวนผู้รับสาร 3,000 คนท่ีโครงการต้ังเป้าหมายไว้ แม้ จะไม่สามารถระบุชัด

ว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีจํานวนคนเท่าไหร่ เน่ืองจากระบบมีการนับซ้ํา แต่ในแง่คุณภาพ จากการสนทนา

อย่างไม่เป็นทางการ ส่ือมวลชนกระแสหลักบางคนระบุว่าได้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ในการเขียนข่าวแรงงาน 

การมีเว็บไซต์ทําให้การหาข่าวและการทําความเข้าใจขบวนการแรงงานทําได้ง่ายขึ้น ขณะท่ีข้าราชการ

กระทรวงแรงงานจํานวนหน่ึงกล่าวว่า เด๋ียวน้ีต้องเข้าไปดูข่าวในเว็บไซต์แรงงานเป็นประจํา เพื่อดูความ

เคล่ือนไหวและรับรู้ปัญหาของแรงงาน  รวมท้ังยังปรากฎรายงานจากนักส่ือสารแรงงานหลายพื้นท่ีว่าฝ่าย

สถานประกอบการก็ได้ติดตามข่าวสารแรงงานจากเว็บไซต์ด้วย และก็ยังผลให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

เช่นเร่ืองความปลอดภัยเกี่ยวกับพัดลมชํารุดในพื้นท่ีอุตสาหกรรมนวนคร  รวมท้ังยังมีกรณีอื่นๆอีกด้วย 

ในแง่ผลงาน เว็บไซต์มีผลงานนําเสนอตลอดโครงการรวม 1,056 ชิ้น เทียบกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้

เดือนละ 12 ชิ้นเป็นอย่างน้อย (จาก 2 พื้นท่ี) หรือประมาณ 240 ชิ้น ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมเปิด

ดําเนินการเว็บไซต์จนถึงวันส้ินสุดโครงการ แสดงให้เห็นว่าโครงการมีประสิทธิภาพในการจัดทําและพัฒนา

เว็บไซต์ เพราะโครงการสามารถผลิตผลงานได้มากกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ประมาณ 4 เท่า  

(2) การผลิตหนังสือพิมพ์แรงงาน วอยซ์เลเบอร ์

เร่ิมต้นล่าช้ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 1 เดือน คือเร่ิมต้นพิมพ์ฉบับแรกในเดือนธันวาคม 2553 (แทนท่ี

จะเป็นเดือนพฤศจิกายน 2553) และเพิ่มจํานวนฉบับในการจัดพิมพ์จากเป้าหมายเดิมอีก 1 ฉบับ ทําให้

ตลอดโครงการมีการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์รวม 18 ฉบับ แต่ละฉบับพิมพ์จํานวน 3,000 เล่ม ตามเป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ โดยมีการแจกจ่ายหนังสือพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายแรงงาน  และมีเสียงตอบรับจากแรงงานและภาคี
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ท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้างดี แม้ว่าหลายๆฉบับ โดยเฉพาะในระยะ 3-4 เดือนสุดท้าย จะออกล่าช้ากว่ากําหนด

ค่อนข้างมาก เพราะกองบรรณาธิการต้องเข้าไปทํางานให้ความช่วยเหลือแรงงานประสบภัยนํ้าท่วม ทําให้

ไม่มีเวลาในการจัดทําต้นฉบับ แต่ความล่าช้ากลายเป็นเครื่องบ่งชี้สําคัญถึงเสียงตอบรับซึ่งรอคอยและถาม

ถึงอย่างสม่ําเสมอว่า “หนังสือพิมพ์จะออกเมื่อไหร่”  

ในแง่ผลงาน ปรากฏว่ามากกว่าครึ่งในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นผลงานของนักส่ือสารแรงงาน และ

ในหนังสือพิมพ์ 18 ฉบับ รวมแล้วมีผลงานของนักส่ือสารสูงถึง 332 ชิ้น   

สําหรับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ 18 ฉบับ มีดังน้ี 

ฉบับท่ี 1 ธ.ค.53    แรงงานหาบ 14,500 ชื่อ เสนอกฎหมายประกันสังคม 

ฉบับท่ี 2 ม.ค.54    แรงงานระดมพลัง ผลักประกันสังคมผ่านสภาฯ 

ฉบับท่ี 3 ก.พ.54    คนงานเดินเท้าเข้ากรุง เรียกร้องความเป็นธรรม 

ฉบับท่ี 4 มี.ค.54    พลังหญิงสู้ ชูระบบ 3 แปด : เพื่อคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของทุกคน 

ฉบับท่ี 5 เม.ย.54   9 องค์กรผู้หญิงกร้าว คว่ําบาตรการประกวดเทพธิดาแรงงาน 

ฉบับท่ี 6 พ.ค.54   แรงงานหลากกลุ่ม : ชูขึ้นค่าจ้าง-ประกันสังคมองค์กรอิสระ 

ฉบับท่ี 7 มิ.ย.54   องค์กรแรงงานดัน 9 ข้อเสนอ วัดใจพรรคการเมืองเลือกต้ัง ‘54 

ฉบับท่ี 8 ก.ค.54   ขบวนการแรงงานถกด่วน ! โต้กระแสต้านค่าแรง 300 

ฉบับท่ี 9 ส.ค.54   นายจ้างพานาโซนิคขานรับ นโยบายปรับค่าจ้าง 300+ 

ฉบับท่ี 10 ก.ย.54  ศ.ชาวเยอรมัน สวน รมว.แรงงาน ขึ้นค่าจ้าง กระจายรายได้ ไม่ว่างงาน 

ฉบับท่ี 11 ต.ค.54  เครือข่ายแรงงานรวมพลัง ต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 

ฉบับท่ี 12 พ.ย.54  คาราวานลุยนํ้าท่วมขนของช่วยผู้ประสบภัย 

ฉบับท่ี 13 ธ.ค.54  ฉวยนํ้าท่วมละเมิดสิทธิแรงงาน คนงานไทย-เทศแห่ร้องศูนย์อ้อมน้อย 

ฉบับท่ี 14 ม.ค.55 คสรท.ชี้เบี้ยวค่าจ้าง 300 บาท ซ้ํารอย ดีแต่พูด 

ฉบับท่ี 15 ก.พ.55  คนงานกรุงเก่าทุกข์หนัก คสรท.ลงศูนย์รับเร่ืองวันเดียวกว่า 10 โรงงาน 

ฉบับท่ี 16 มี.ค.55  แรงงานบุกสภาจี้รัฐจริงใจรับร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับ 14,264  รายชื่อ 

ฉบับท่ี 17 เม.ย.55 พ.ร.บ.ประกันสังคมไม่เขยื้อนแรงงานขยับเร่งสภาพิจารณาก่อนปิดสมัยประชุม 

ฉบับท่ี 18 พ.ค.55  ประชันวันแรงงาน 2 หัวขบวนแยกจัด แต่ข้อเรียกร้องไม่แตกต่าง 
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(3) กองบรรณาธิการกับบทบาทในการขับเคลื่อนเว็บไซต์และหนังสือพิมพ ์

โครงการฯ ได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนักส่ือสารแรงงานให้ทําหน้าที่

เป็นบรรณาธิการในการดูแลการผลิตส่ือพื้นท่ีต่างๆ รวมท้ังทํางานเชื่อมประสานระหว่างพื้นท่ีและส่วนกลาง

ด้วย จึงจัดอบรมการเป็นบรรณาธิการข่าวให้กับนักส่ือสารแรงงาน โดยมีนางสาวสิรินาฏ ศิริสุนทร  จาก

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สละเวลามาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ในวันท่ี 22 ตุลามคม 2553 โดยกําหนดให้

นักส่ือสารที่เข้าฝึกอบรมหาอ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์หลายฉบับ รวมท้ัง

จดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ จากน้ันให้แต่ละคนบอกเล่าเน้ือหาบทบรรณาธิการท่ีตัวเองอ่าน และแจกแจง

รายละเอียดของแต่ละย่อหน้า ซึ่งมี 3-7 ย่อหน้าๆละ 4-5 บรรทัด และให้สังเกตว่าเน้ือหาของแต่ละย่อหน้ามี

ความแตกต่างกัน แต่ทุกย่อหน้าจะอิงอยู่กับสถานการณ์ ก่อนจะแนะนํา  โครงสร้างของบทบรรณาธิการ 

และขั้นตอนสําคัญท่ีจะทําให้งานเขียนมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ รวมถึงข้อควรระวัง เช่น ใช้ภาษาที่

เข้าใจง่าย ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย ส่ือสารได้กับคนทุกระดับ เป็นต้น  

การอบรมกองบรรณาธิการมีข้อสรุปว่า บทบรรณาธิการคือข้อเขียนท่ีต้องการส่ือสารพูดคุยกับคน

อ่านนอกเหนือจากการเสนอข่าว อาจเป็นภาพรวมของเน้ือหาในหนังสือพิมพ์แต่ละเล่ม หรือเป็นจุดยืนของ

กองบรรณาธิการท่ีมีต่อสถานการณ์ใดๆในขณะน้ัน อาจเวียนกันเขียนหลายคน ท่ีสําคัญ บทบรรณาธิการท่ี

ดีควรเป็นความเห็นร่วมของกองบรรณาธิการ(หรือคณะกรรมการ) ถ้าสําคัญมากอาจเขียนต่อเน่ืองหลาย

ตอนได ้

จากน้ัน โครงการจึงกําหนดให้มีการประชุมกองบรรณาธิการประจําเดือน โดยให้นักส่ือสารของแต่

ละศูนย์ปฏิบัติการคัดเลือกตัวแทนเป็นบรรณาธิการจดหมายข่าวในพื้นท่ีและทําหน้าที่เป็นกองบรรณาธิการ

วอยซ์เลเบอร์ ต้องเข้าร่วมประชุมกับโครงการทุกเดือน เพื่อติดตามการทํางาน/นําเสนอข่าวจากพื้นท่ีและ

กําหนดทิศทางการเขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ ซึ่งส่งผลต่อการผลิตข่าวและส่ืออื่นๆท่ีนําเสนอ

ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงทําให้โครงการสามารถประเมินสถานการณ์ เข้าใจปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาได้แต่

เน่ินๆ การดําเนินงานต่างๆจึงเป็นไปอย่างราบรื่น  

โครงการมีการประชุมกองบรรณาธิการครั้งแรกในวันพุธท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 ณ พิพิธภัณฑ์

แรงงานไทย  5 เดือนต่อมาหลังจากประชุมท่ีพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมาแล้ว 5 ครั้ง ท่ีประชุมมีข้อตกลงตาม

ข้อเสนอของนักส่ือสารในกองบรรณาธิการ ให้มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการสัญจร เพื่อให้นักส่ือสารมี

โอกาสแลกเปล่ียน/ดูงานศูนย์แรงงานแต่ละพื้นท่ี โดยทุกครั้งได้เชิญผู้นําแรงงานในพื้นท่ีมาร่วมพูดคุยกับ

กองบรรณาธิการ ก่อนจะประชุมกองบรรณาธิการตามปกติ  
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โครงการจัดประชุมกองบรรณาธิการสัญจรรวมทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี ้

วันท่ี 28 เมษายน 2554 ประชุมท่ี ศูนย์พื้นท่ีฉะเชิงเทรา –ปราจีนบุรี ช่วงเข้าเป็นเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกับพื้นท่ี เชิญแกนนําในพื้นท่ีคือ คุณเฉลย สุขหิรั ญต์ ประธานศูนย์พื้นท่ีฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี  

สังกัดสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ โลหะ และยานยนต์แห่งประเทศไทย มาร่วมพูดคุย ช่วง

บ่ายเป็นการประชุมกองบรรณาธิการตามปกติ 

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 ประชุมท่ีศูนย์พื้นท่ีสมุทรปราการ ช่วงเข้าเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกับพื้นท่ี เชิญแกนนําในพื้นท่ีคือ คุณชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ

ประธานสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ โลหะ และยานยนต์แห่งประเทศไทย และกรรมการ

สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ คุณศตวรรษ วชิรวิทย์  คุณทรงศักด์ิ แสงห่อทอง และคุณธนพล โสดาศรี  

มาร่วมพูดคุย ช่วงบ่ายเป็นการประชุมกองบรรณาธิการตามปกติ 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2554 ประชุมท่ีศูนย์ระยอง-ชลบุรี ช่วงเข้าเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับพื้นท่ี 

เชิญแกนนําในพื้นท่ีคือ คุณสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก สังกัดกลุ่ม

สหภาพแรงงานแหลมฉบัง และกรรมการบริหารกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก มาร่วมพูดคุย และมี 

คุณบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงและเลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทย เดินทางจากสระบุรีมาร่วมพูดคุยด้วย ส่วนช่วงบ่ายเป็นการประชุมกองบรรณาธิการตามปกติ 

 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2554 ประชุมท่ีศูนย์พื้นท่ีอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  (นครปฐม-สมุทรสาคร) ช่วงเข้า

เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับพื้นท่ี เชิญแกนนําในพื้นท่ีคือ คุณสุรินทร์ พิมพา ผู้ประสานงานฝ่ายรับ

เร่ืองราวร้องทุกข์ กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ คุณสงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพ

แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และสมาชิกกลุ่มศึกษาสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มาร่วมพูดคุย ช่วง

บ่ายเป็นการประชุมกองบรรณาธิการตามปกติ 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2554 ประชุมท่ีศูนย์พื้นท่ีสระบุรี  ช่วงเข้าเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับพื้นท่ี 

เชิญแกนนําในพื้นท่ีคือ คุณบุญสม ทาวิจิตร  ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง, คุณธนพร  

วิจันทร์ เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง และกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและ

ใกล้เคียง  คุณสมชาย สายหยุด  คุณชนินชัย ซาเกิมคุณ  คุณประกอบ แสนสุต  คุณวรพัทธ์  เกตุสุวรรณ  

และคุณณัฐกร  เอมชนานนท์   มาร่วมพูดคุย ช่วงบ่ายเป็นการประชุมกองบรรณาธิการตามปกติ 

หลังเดือนสิงหาคม 2554 ไม่มีการประชุมกองบรรณาธิการอีก ท้ังท่ีกองบรรณาธิการต้ังใจจะจัด

ประชุมใหญ่เพื่อสรุปงาน แต่เน่ืองจากมีเหตุอุทกภัยนํ้าท่วม ทุกฝ่ายระดมลงพื้นท่ีช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน
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และผู้ประสบภัยในนาม “เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ าท่วม” ทําให้ไม่มีเวลา และการเดินทางในช่วง

เกิดนํ้าท่วมก็เป็นปัญหามาก  และเมื่อได้รับการอนุมัติให้ขยายโครงการจากเดิมส้ินสุดในเดือนธันวาคม 

2554  ขยายไปอีกจนถึงเดือนพฤษภาคม 2555  การประชุมกองบรรณาธิการก็เร่ิมขึ้นอีกครั้ง โดยใช้ห้อง

ประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  เป็นสถานท่ีประชุมไปตลอดจนจบโครงการรวม 4 ครั้ง

คือ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์, 16 มีนาคม,  3 เมษายน และ 5 พฤษภาคม 2555  ซึ่งเน้ือหาการประชุมท่ีเน้น

ในช่วงนี้ก็เป็นเร่ืองการช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานท่ีประสบอุทกภัย การขับเคล่ือน พ.ร.บ.ประกันสังคม การ

รณรงค์เร่ืองขึ้นค่าจ้างที่เป็นธรรม  เร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน  เร่ือง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ และ การ

ถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อฯ 

ดังน้ันตลอดโครงการจึงมีการประชุมกองบรรณาธิการท้ังหมด 14 ครั้ง เป็นการประชุมท่ีพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทย 9 ครั้ง และประชุมสัญจรตามศูนย์พื้นท่ี 5 ครั้ง 

6.2 การสร้างนักสื่อสารแรงงานให้เป็นกระบอกเสียงในประเด็นเนื้อหาของตนเอง  

การสร้างนักส่ือสารแรงงาน มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี  

(1) ขั้นตอนในการเตรียมการ 

โครงการได้ขอความร่วมมือนักข่าวให้เป็นวิทยากรและเป็นพี่เล้ียงในโครงการอบรมตั้งแต่เร่ิมต้น

โครงการ และในขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรมนักส่ือสาร นักข่าว ภาคีแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกับ

โครงการ แนะนําให้มีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอมรมการเขียนข่าว ดังน้ี 

- ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้มีความสนใจและต้องการทํางานด้านการส่ือสารให้กับองค์กร 

- ผู้เข้าอบรมต้องมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพร้อมให้เวลาร่วมฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนของ

โครงการ ได้แก่ การอบรมนักส่ือสารแรงงาน ตัวแทนอย่างน้อย 1 คนต่อกลุ่มต้องเข้าอบรม

การฝึกทําวิดีทัศน์ การร่วมเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์แรงงาน การจัดทําโครงการฝึกปฏิบัติ

ตามงบประมาณท่ีจัดไว้กลุ่มละ 20,000 บาท และการประสานงานกับสื่อในพื้นท่ี

ปฏิบัติงานขององค์กร  

- ผู้เข้าอบรมต้องเขียนเรียงความ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ “เร่ืองเล่าจาก

โรงงาน” ตัวอย่างเช่น ค่าจ้าง ความปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ เหตุการณ์โรงงานของ

ตน โรงงานของเพื่อน โรงงานในกลุ่ม ชีวิตการทํางานของตน ชีวิตการทํางานของเพื่อน
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ร่วมงานท่ีเห็นว่าน่าสนใจ ฯลฯ เพื่อนําเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นแบบฝึกหัดในการอบรม  โดย

กําหนดให้ส่งเอกสารกับคณะผู้จัดก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์  

สําหรับกําหนดการฝึกอบรม ให้ต้ังชื่อเร่ืองว่า “โครงการฝึกอบรมทักษะนักสื่อสารแรงงาน” มี

ขั้นตอนหรือแนวทางในการอบรมที่สําคัญคือ 

- การเสริมทักษะการเขียน โดยให้พี่เล้ียงเป็นนักข่าวหรือนักวิชาการให้คําชี้แนะหรือช่วย

เสริมทักษะการเขียนให้ผู้เข้าอบรม โดยใช้เรียงความท่ีจัดส่งมาล่วงหน้าเป็นเครื่องมือ 

- มีเวทีเสวนาเรื่องจริงจากพื้นท่ี แล้วให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่มฝึกเขียนข่าวสดและนําเสนอ 

- นักข่าวช่วยวิจารณ์และเติมเต็มแนวทางในการพัฒนานักส่ือสารแรงงาน 

(2) การฝึกอบรมตามเงื่อนไขโครงการ 

หลังจากศูนย์แรงงานคัดเลือกแกนนําแรงงานในพื้นท่ีมาเข้ารับการอบรมเขียนข่าว  และนักข่าวท่ี

เป็นพี่เล้ียงของนักส่ือสารได้ร่วมกันกําหนดแนวทางการฝึกอบรม จัดทําคู่มือ “ทักษะการสื่อสารของ

องค์กรแรงงานไทย ” และร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ในรอบแรกมีผู้เข้ารับอบรม 66 คน มีผู้ผ่านการ

อบรม 63 คน ดังน้ี 

การอบรมครั้งท่ี 1 จัดท่ี จ.ภูเก็ต มีผู้เข้าและผ่านการอบรม 10 คน (อบรมเขียนข่าวในวันแรก และ

อบรมตัดต่อวีดีทัศน์ต่อเน่ืองในวันท่ีสอง) 

การอบรมครั้งท่ี 2 จัดท่ี จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าอบรม 28 คน ผ่านการอบรม 25 คน 

การอบรมครั้งท่ี 3 จัดท่ี กรุงเทพฯ มีผู้เข้าและผ่านการอบรม 21 คน 

การอบรมครั้งท่ี 4 จัดท่ี จ.อยุธยา มีผู้เข้าและผ่านการอบรม 9 คน 

ต่อเน่ืองจากการอบรมการเขียนข่าว ซึ่งเดิมกําหนดจะคัดเลือกนักส่ือสารที่ผ่านการอบรมการเขียน

ข่าวมาแล้ว 10 คน  ให้เข้าอบรมการตัดต่อวีดีทัศน์หลักสูตร 1 วัน แต่เน่ืองจากโครงการสามารถประสาน

ความร่วมมือกับรายการนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส ทําให้สามารถเพิ่มจํานวนนักส่ือสารเข้ารับการอบรม

เป็น 19 คน และขยายหลักสูตรการอบรมเป็น 3 วัน ตามแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพลเมือง” 

โดยจัดอบรมระหว่างวันท่ี 12-14 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม กรุงเทพมหานคร 

(3) การฝึกอบรมเสริม 

เน่ืองจากนักส่ือสารส่วนใหญ่ท่ีผ่านการฝึกอบรมรอบแรกไม่เขียนข่าว บางคนบอกว่าไม่มีปัญหา/

ประเด็นให้เขียน บางคนบอกว่าเขียนไม่คล่อง บางคนบอกว่าไม่มีเวลา ขณะท่ีบางคนฝึกแล้วไปทํางาน

ให้กับสหภาพแรงงานต้นสังกัดแต่ไม่เขียนข่าวให้กับโครงการ หรือบางคนต้องออกเพราะหมดวาระในการ
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ทํางานขององค์กรในพื้นท่ีปฏิบัติการของตน ฯลฯ ส่งผลให้ศูนย์แรงงานบางแห่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โครงการจึงต้องจัดอบรมระยะส้ันต่อเน่ืองตลอดโครงการ เพื่อเสริมทักษะให้นักส่ือ

สารเดิมและสร้างนักส่ือสารใหม่/นักส่งข่าว รวมท้ังหมด 15 ครั้ง ประกอบด้วย การอบรมที่ศูนย์แรงงาน

สระบุรี 2 ครั้ง ท่ีเหลืออบรมที่ละ 1 ครั้ง ได้แก่ สมุทรปราการ นครปฐม-สมุทรสาคร รังสิต-ปทุมธานี อยุธยา 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ลําพูน-เชียงใหม่  สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ฯ  สหพันธ์แรงงาน

ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย  สหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย  สภา

องค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  เกษตรกรพันธสัญญา และศูนย์จังหวัดภูเก็ต 

ดังน้ัน เมื่อส้ินสุดโครงการ จึงมีนักส่ือสารผ่านการอบรมจํานวนมากถึง 277 คน ในจํานวนน้ีมีนัก

ส่ือสารที่มีผลงานร่วมกับโครงการรวม 84 คน จากศูนย์แรงงานในพื้นท่ี 15 แห่ง  

(ดูรายชื่อในภาคผนวก ก ) 

นอกจากน้ัน ในช่วงขยายโครงการการพัฒนาสื่อฯระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2555 ท่ีได้มี

การดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพนักส่ือสารแรงงาน  ควบคู่ไปด้วยน้ัน  โดยการสนับสนุนจาก

โครงการส่ือสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ ได้ช่วยจัดอบรมเรื่อง “การเขียนข่าวและช่องทางนําเสนอข่าว 

สําหรับนักส่ือสารแรงงาน ” ให้กับนักส่ือสารแรงงาน  เมื่อวันท่ี 21-22 เมษายน 2555 โดยมีวิทยากร

ส่ือมวลชนอาชีพจากหลายแห่ง คือ มติชน โพส์ตทูเดย์ ไทยรัฐ ทีวีช่อง 3 และ ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อ

สิทธิพลเมือง" หรือ TCIJ  เป็นผู้ฝึกอบรมให้นักส่ือสารมีทักษะเพิ่มขึ้นในการเขียนข่าวแบบนักข่าวมืออาชีพ

ท้ังในแบบข่าวส้ัน ข่าวเจาะ ข่าวสกู๊ปและบทความต่างๆ  

 (4) การผลิตสื่อในพื้นที ่

ตามเงื่อนไขของโครงการ กองบรรณาธิการนักส่ือสารในแต่ละพื้นท่ีต้องผลิตจดหมายข่าว แต่มิได้

กําหนดรูปแบบท่ีชัดเจน ดังน้ัน ศูนย์แรงงานแต่ละแห่งจึงมีการผลิตส่ือในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง

กันไป ท้ังเร่ืองรูปแบบ ความถี่ในการจัดทํา และจํานวนในการพิมพ์/ยอดพิมพ์ แต่โดยรวมทุกศูนย์มียอด

พิมพ์ต่อฉบับประมาณ 200-500 ชุด และอาศัยวิธีการกระจายเอกสารคล้ายๆกัน คือผ่านเครือข่ายสหภาพ

แรงงานท่ีกองบรรณาธิการสังกัดหรือในท่ีประชุมขององค์กรแรงงาน ทําให้ส่ือท่ีผลิตกระจายได้ท่ัวถึงและ

ได้รับการยอมรับสูง  โดยเฉพาะในช่วงที่ขบวนการแรงงานต้องการรณรงค์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ เช่น

ประเด็นประกันสังคม เลิกจ้าง/ตกงาน การปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง รวมถึงการรณรงค์ขอความร่วมมือเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท้ังกรณีเกิดสึนามิท่ีญี่ปุ่นและกรณีนํ้าท่วมใหญ่ในประเทศไทย 
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โดยรวม มีศูนย์แรงงานท่ีผลิตจดหมายข่าวท้ังหมด 9 แห่ง มีผลงานรวมกันท้ังหมด 173 ชิ้น แยก ตาม

ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นท่ีได้ ดังน้ี 

1. ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา ออกจดหมายข่าวชื่อ “ ข่าวสารแรงงานเพื่อพี่น้องแรงงาน” ออกราย

สะดวก เป็นเอกสารขนาด A4 พับครึ่ง พิมพ์ 8-12 หน้านําเสนอข่าวหลากหลาย มีการจัดรูปเล่มสวยงาม 

รวมตลอดโครงการมีการออกจดหมายข่าว 3 ฉบับ 

2. ศูนย์แรงงานชลบุรี-ระยอง ออกจดหมายข่าวชื่อ “ตะวันออกนิวส์” ออกรายสะดวก เป็นเอกสาร

ขนาด A4 พิมพ์ 1-2 หน้า นําเสนอ 1-2 ข่าว จัดวางแบบง่ายๆ รวมตลอดโครงการมีการออกจดหมายข่าว  

45  ฉบับ 

3. ศูนย์แรงงานภูเก็ต ออกจดหมายข่าวชื่อ “Federation New” ออกรายสะดวก เป็นเอกสารขนาด 

A4 พิมพ์หน้าเดียว นําเสนอ 2-3 ข่าว จัดวางเรียบง่าย รวมตลอดโครงการมีการออกจดหมายข่าว 1 ฉบับ 

4. ศูนย์แรงงานรังสิต-ปทุมธานี ออกจดหมายข่าวชื่อ “เปิดเผยความจริงข่าวแรงงานในพื้นท่ี” ออก

รายสะดวก เป็นเอกสารขนาด  A4 พิมพ์ 2 หน้า นําเสนอ 1-2 ข่าว จัดวางเรียบง่าย  รวมตลอดโครงการมี

การออกจดหมายข่าว 5 ฉบับ 

5. ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ ออกจดหมายข่าวชื่อ “ศูนย์ข่าวแรงงานสมุทรปราการ” ออกราย

สะดวก เป็นเอกสารขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว นําเสนอข่าวเดียว จัดวางแบบง่ายๆ รวมตลอดโครงการมีการ

ออกจดหมายข่าว 4 ฉบับ 

6. ศูนย์แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ออกจดหมายข่าวชื่อ “ จดหมายข่าวเพื่อแรงงาน” ออกทุก

เดือน เป็นเอกสารขนาด A4 พับครึ่ง หนาประมาณ 8-12 หน้า นําเสนอข่าวหลากหลาย มีการจัดรูปเล่ม

สวยงาม ระบุชื่อกองบรรณาธิการตามรูปแบบการจัดทําหนังสือ รวมตลอดโครงการมีการออกจดหมายข่าว 

10 ฉบับ 

7. ศูนย์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่ ออกจดหมายข่าวชื่อ “ กระบอกเสียงแรงงาน” 

ออกรายสัปดาห์ เป็นเอกสารขนาด A4 พิมพ์หน้าหลัง นําเสนอข่าวหลากหลาย บางฉบับมีการ์ตูน

สอดแทรก มีการจัดรูปแบบคล้ายหนังสือ รวมตลอดโครงการมีการออกจดหมายข่าว  52 ฉบับ 

8. ศูนย์แรงงานอยุธยาฯ ออกจดหมายข่าวชื่อ “กรุงเก่า” ออกรายสะดวก ขนาด A4 พับครึ่ง  พิมพ์ 

สี  รวมตลอดโครงการมีการออกจดหมายข่าว 13 ฉบับ 

9. กลุ่มสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมฯ  ออกจดหมายข่าวรายเดือนชื่อเดียวกับองค์กร ขนาด A4 พับ

ครึ่ง รวม 12 หน้า พิมพ์สี รวมตลอดโครงการมีการออกจดหมายข่าว  3 ฉบับ  
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 (5) ผลงานโดยรวมของนักสื่อสารแรงงาน  (ดูภาคผนวก จ.) 

นอกเหนือจากการทําจดหมายข่าวในพื้นท่ีแล้ว นักส่ือสารแรงงานยังทําหน้าที่เขียนข่าวและจัดทํา

วิดีทัศน์ เพื่อนําเสนอในเว็บไซต์ voicelabour.org รวมตลอดโครงการนักส่ือสารมีการนําเสนอข่าว/

บทความ/งานเขียนอื่นๆรวมท้ังหมด 587 ชิ้น ในจํานวนน้ีมีการนําเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ 35 ชิ้น และ 4 ใน 

35 เร่ือง ได้ออกอากาศในรายการการนักข่าวพลเมือง ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นอกจากน้ันเน้ือข่าว

จํานวนหน่ึงยังถูกนําไปปรับปรุงเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์  

เมื่อเทียบกับผลงานตลอดโครงการท่ีมีการนําเสนอข่าวสารในเว็บไซต์ท้ังหมด 1,056 ชิ้น จะเห็นได้

ว่าสัดส่วนการนําเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ของนักส่ือสารเกือบเท่ากับทีมสนับสนุนในส่วนกลาง คือมีอัตรา

อยู่ท่ี 587 : 469 หรือเท่ากับ 1. 25 : 1  แต่เมื่อนับเฉพาะผลงานท่ีเป็นวิดีทัศน์ พบว่า ทีมสนับสนุนใน

ส่วนกลางมีผลงานมากถึง 102 ชิ้น สูงกว่าผลงานของนักส่ือสารถึง 2.9 เท่า แต่ผลงานของทีมสนับสนุน

ส่วนกลางได้ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(นักข่าวพลเมือง)น้อยกว่าคือเพียง 3 ครั้ง 

ตารางแสดงจ านวนผลงานของนักสื่อสารแรงงานแยกตามศูนย์แรงงานในพื้นที ่

 ศูนย์แรงงาน 
ในพื้นที ่

ผลงาน 
ในเว็บไซต์ (ชิ้น) 

เป็นวีดีทัศน ์(ชิ้น) 
ในเว็บไซต ์ น าเสนอผ่านไทยพีบีเอส 

ชลบุรี-ระยอง 139 10 - 
อ้อมน้อย-อ้อมใหญ ่ 105 6 3 
สระบุรีและใกล้เคียง 91 7 - 
ฉะเชิงเทรา 73 3 - 
สมุทรปราการ 36 3 - 
อยุธยา 36 - - 
รังสิต-ปทุมธานี 21 - - 
ปราจีนบุร ี 8  - - 
ภูเก็ต 4 1 1 
ภาคีเครือข่าย 74 5 - 
     รวมทั้งหมด 587 35 4 
*ผลงานส่วนกลาง 469 102 3 
 

หมายเหต:ุ จํานวนผลงานท่ีนําเสนอผ่านไทยพีบีเอส เป็นการนับซ้ํากับวิดีทัศน์ในเว็บไซต์  
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จํานวนวิดีทัศน์ในเว็บไซต์ เป็นการนับซ้ํากับผลงานในเว็บไซต์  

 กล่าวเฉพาะวีดิทัศน์ของนักส่ือสารแรงงานท่ีได้ออกอากาศในรายการนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส 

ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ และวันออกอากาศ ดังน้ี 

1. ประกันสังคมถ้วนหน้า อิสระ และโปร่งใส ออกอากาศวันท่ี 18 มกราคม 2554  

2. หลังการเลือกต้ังกับความหวังของแรงงาน ออกอากาศวันท่ี 6 กรกฎาคม 2554  

3. ค่าแรงขั้นตํ่า ความหวังที่รอคอย   ออกอากาศวันท่ี 18 กรกฎาคม 2554  

4. แรงงานภาคใต้กับค่าแรงท่ีเพียงพอ  ออกอากาศวันท่ี 1 สิงหาคม 2554  

ขณะท่ีนักข่าวพลเมืองท่ีผลิตโดยส่วนกลางประสานการทํางานกับพื้นท่ี  ได้ออกอากาศ 3 ครั้ง คือ 

1. เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยนํ้าท่วม  ออกอากาศวันท่ี 29 ตุลาคม 2554 

2. วันสตรีสากล     ออกอากาศวันท่ี 22 มีนาคม 2555 

3. ปฏิรูปประกันสังคม   ออกอากาศวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 

การท่ีนักส่ือสารสามารถนําเสนอผลงานของตนผ่านรายการ นักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส น่าจะเป็น

เครื่องยืนยันท่ีดีว่า ส่ือกระแสหลักให้ความสนใจและนําเสนอข่าวแรงงาน และในเวลาเดียวกัน ก็เป็นการ

ยืนยันถึง “ความสามารถในการประสานกับส่ือกระแสหลัก” ของนักส่ือสารแรงงาน ซึ่งมีมากกว่าการเป็น “ผู้

ส่งข่าว” ให้กับนักข่าวท่ีเป็นพี่เล้ียงของโครงการ 

อย่างไรก็ดี นักส่ือสารจํานวนหน่ึงเท่านั้นท่ีมีการสานสัมพันธ์กับส่ือท้องถิ่น คือท่ีภูเก็ตและ

เชียงใหม่-ลําพูน ขณะท่ีนักส่ือสารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับส่ือในท้องถิ่นค่อนข้างน้อย และเน้น

ประสานงานกับสื่อกระแสหลักในส่วนกลาง เน่ืองจากเห็นว่าปัญหาแรงงานเป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับทุน

ข้ามชาติ การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยการเจรจาต่อรองโดยใช้องค์กรระดับชาติเป็นสําคัญ อีกท้ังหลายๆ

ข้อเสนอของคนงานก็ต้องกระทําผ่านนโยบายระดับชาติเท่านั้น  

 6.3 สานสัมพันธ์ภาคีให้เข้าถึงสื่อสาธารณะ  โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่าง

สื่อมวลชนกระแสหลักและกลไกแรงงาน 

 เน่ืองจากโครงการสามารถเชิญนักข่าวหนังสือพิมพ์เป็นพ่ีเล้ียงในการอบรมเขียนข่าวให้นักส่ือสาร 
และร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจัดอบรมการทําวีดิทัศน์ ส่งผลให้การสานสัมพันธ์ภาคีให้เข้าถึงส่ือ
สาธารณะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และด้วยความสัมพันธ์อันเกิดจากการสานสัมพันธ์เชิงรุก ทําให้ตัวแทน
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โครงการได้รับแต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นสภาผู้ชมเครือข่ายแรงงาน 3 ครั้ง นักส่ือสารและผู้นําแรงงานจํานวนหน่ึงเข้าไปมีบทบาทร่วม
ในเวทีต่างๆที่จัดโดยสถานทีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถึง 3 ครั้ง ทําให้โครงการโอนย้ายงบประมาณในส่วนน้ีไป
สนับสนุนการอบรมนักส่ือสารเพิ่มเติม โดยมีการจัดเวทีในส่วนกลางเพียง 3 ครั้ง และจัดเวทีในภูมิภาค 3 
ครั้ง จากเป้าหมายเดิมท่ีต้ังไว้ว่าจะจัดเวทีในส่วนกลาง 8 ครั้ง และจัดเวทีในภูมิภาค 4 ครั้ง 

(1) การจัดเวทีในภูมิภาค  

1.1) วันท่ี 7 สิงหาคม 2553 จัดท่ี จ.ภูเก็ต มีส่ือมวลชนส่วนกลางเข้าร่วม 2 คน จาก

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และแนวหน้า มีส่ือท้องถิ่นเข้าร่วม 4 คน จากหนังสือพิมพ์

ภูเก็ตโพสต์ หนังสือพิมพ์ภูเก็ตออนไลน์ เอ็นบีทีภูเก็ต และชมรมผู้ส่ือข่าวภูเก็ต 

1.2) วันท่ี 16  ตุลาคม 2553  จัดท่ีจังหวัดชลบุรี มีส่ือมวลชนส่วนกลางเข้าร่วม 2 คน จาก

หนังสือพิมพ์แนวหน้าและมติชน 

1.3) วันท่ี 20 ธันวาคม 2553 จัดเวทีสานสัมพันธ์ภาคีแรงงาน ชุมชน และส่ือสาธารณะ 

แรงงาน (ภาคเหนือ) เร่ือง แรงงานกับการทํางานกับส่ือสารสังคม ท่ีจังหวัดลําพูน มี

ส่ือท้องถิ่นเข้าร่วม 3 คน ได้แก่ ตัวแทนนักข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และ

เว็บไซต์ประชาไท 

(2) การจัดเวทีในส่วนกลาง 

2.1) วันท่ี 31 ตุลาคม 2553   จัดเสวนา “พลังส่ือกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดความ

เหล่ือมลํ้าทางสังคม” จัดท่ีโรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ  มีส่ือมวลชนเข้าร่วม 4 คน 

ได้แก่ 

o  นายชาญวิทย์  อร่ามฤทธิ์ นักจัดรายการวิทยุ   

o นายชัยภัทร  ธรรมวงษา    นักข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า   

o นางสาวศุภรา  จันทร์ชิดฟ้า นักข่าวจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์   

o นายชูวัส  ฤกษ์ศิริสุข    บรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท   

2.2) วันท่ี 8 มกราคม 2554 จัดเวทีเสวนา “การขับเคล่ือนประกันสังคมสู่นโยบายแรงงาน” 

เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเวทีสมัชชาแรงงาน ท่ีกรุงเทพฯ มีส่ือมวลชนให้ความ

สนใจเป็นจํานวนมาก 
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2.3) วันท่ี 21 สิงหาคม 2554 จัดเวที “1 ปี นักส่ือสารแรงงาน ทันส่ือ ทันโลก : ทบทวนย่าง

ก้าว นักข่าววอยซ์เลเบอร์” ท่ีกรุงเทพฯ มีการจัดเวทีเป็น 3 ช่วง  

o ช่วงแรกเป็นเวทีเสวนา “ส่ือสารแรงงาน ทันส่ือ ทันโลก” เชิญวิทยากรมาให้ความรู้

รอบด้าน 5 คน ได้แก่  

 นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  นักวิชาการอิสระ  

ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์แรงงานไทย  

 นายสมเกียรติ จันทร์สีมา   ผู้อํานวยการสํานักส่ือสารสาธารณะ  

     หัวหน้าโต๊ะข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส  

 นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์   นักวิชาการอิสระด้านการส่ือสาร  

 นายชาลี  ลอยสูง     ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)  

 นายสาวิทย์ แก้วหวาน  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  

o ช่วงที่สอง เป็นเวทีเสวนา “ทบทวนย่างก้าว นักข่าววอยซ์เลเบอร์” เชิญส่ือมวลชน

ท่ีเป็นพี่เล้ียงของโครงการ 4 คน มาวิจารณ์ผลงานของนักส่ือสารและให้คําแนะนํา

สําหรับการทํางานในย่างก้าวของปีท่ี 2 ได้แก ่

 นายภาสกร  จําลองราช    หนังสือพิมพ์มติชน  

 นายชัยภัทร  ธรรมวงษา    หนังสือพิมพ์แนวหน้า  

 นายโกวิท  โพธิสาร     นักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส  

 นางสาวเพ็ญจันทร์  สุทธิเจริญพันธ์   หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  

o และส่วนสุดท้าย เป็นเวทีแบ่งกลุ่มสานเสวนา “บทบาทนักส่ือสารแรงงานกับ

ขบวนการแรงงาน” เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การส่ือสารของแรงงาน จุดแข็ง

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมท้ังข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสื่อสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน โดยมี นายโกวิท โพธิสาร และนางสาวเพ็ญจันทร์ 

เจริญสุทธิพันธ์ ร่วมสรุปและให้คําแนะนํา 

นอกจากน้ันโครงการได้จัดหาหนังสือ “คู่มือการทํางานกับส่ือมวลชนของนักสหภาพแรงงาน” แจก

ให้กับภาคีโครงการและนักส่ือสารแรงงานทุกคนท่ีผ่านการอบรมรอบแรก (63 คน) และแจกรายชื่อ

ส่ือมวลชนในพื้นท่ี พร้อมวิธีการติดต่อ ให้กับนักส่ือสารแรงงานตามพื้นท่ีปฏิบัติการของแต่ละศูนย์แรงงาน 
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ส่วนการเข้าร่วมในเวทีต่างๆที่จัดโดยสถานทีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสน้ัน กล่าวเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับโครงการและนักส่ือสารแรงงานโดยตรง มีรายการท่ีน่าสนใจดังน้ี 

- วันท่ี 18-19 ธันวาคม 2553 นักส่ือสารแรงงานและเจ้าหน้าที่โครงการได้เข้าร่วมเวที “รวม

นักข่าวพลเมืองทุกภูมิภาคและส่วนของไทยพีบีเอส” ในหัวข้อ “เปล่ียนประเทศไทยด้วยพลัง

พลเมือง” ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ทําให้ฝ่ายแรงงานมีโอกาสเปิดพ้ืนท่ี สร้าง

ความเข้าใจปัญหาแรงงาน ต่อเครือข่ายอื่นๆ(ท่ีไม่ใช่แรงงาน)  

- วันท่ี 8 มิถุนายน 2554 นักส่ือสารแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมทีมส่ือไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสดทีวี

ออนไลน์ “เวทีปฏิบัติการพลเมือง เลือกต้ัง 54 ชี้อนาคตประเทศ เสียงประชาชนเปล่ียน

ประเทศไทย” 

- วันท่ี 22 มิถุนายน 2554 นักส่ือสารแรงงานและเจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมเวทีสานเสวนาสภา

กาแฟ เร่ือง “การรู้เท่าทันส่ือ :การส่งเสริมประชาธิปไตย”จัดโดยไทยพีบีเอส ร่วมกับ มูลนิธิฟรี  

ดริคเอแบร์ท 

- วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2554 นักส่ือสารแรงงาน ร่วมรายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ฝ่าวิกฤติ

นํ้าท่วม หน้านิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อเสนอข้อเสนอทาง

นโยบายแก้ปัญหาน้ําท่วมต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- วันท่ี 23 ธันวาคม 2554 นักส่ือสารแรงงานและเจ้าหน้าที่โครงการร่วมจัดนิทรรศการงาน “เติม

พลังพลเมืองฟื้นฟูประเทศไทย” ท่ีสถานีโทรทัศน์ TPBS และเวทีสาธารณะถอดบทเรียน

เครือข่าย TPBS ช่วยภัยนํ้าท่วม  

- วันท่ี 22 มีนาคม 2555 ร่วมจัดเวทีสาธารณะไทยพีบีเอส “ผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับ

เข้าชื่อ 14,264 รายชื่อของแรงงาน” ท่ีหน้ารัฐสภาเพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯเข้าสู่

การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

- วันท่ี 24 พฤษภาคม 2555  โครงการการพัฒนาสื่อฯ ร่วมกับสํานักรับฟังและการมีส่วนร่วม 

TPBS จัดเวทีเสวนานําเสนองานวิจัยการจัดการองค์ความรู้ถอดบทเรียนโครงการการพัฒนา

ส่ือฯ และนํานักส่ือสารแรงงานทัศนศึกษาสถานีโทรทัศน์ TPBS ซึ่งทําให้นักส่ือสารแรงงานได้

เห็นระบบการทํางานแบบมืออาชีพ มีเครือข่าย มีระบบการทํางานท่ีแบ่งหน้าที่ชัดเจน

รับผิดชอบจริงจัง  และมีการจัดหาระดมทุนช่วยตัวเองด้วย 

สําหรับการร่วมงานกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ TPBS  มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชม 
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เครือข่ายแรงงาน 3 ครั้ง ได้แก่  

- วันท่ี 11 กันยายน 2554 เวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมเครือข่ายแรงงานในระบบ จัดโดย

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

- วันท่ี 18 กันยายน 2554 เวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมเครือข่ายแรงงานนอกระบบและ

แรงงานข้ามชาติ จัดโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

- วันท่ี 2 5 กันยายน 2554  เวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายแรงงาน เพื่อน  Thai PBS (เข้มข้น) 

แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาต ิจัดโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

และเมื่อวันท่ี 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 นักส่ือสารแรงงานและเจ้าหน้าที่โครงการเข้า

ร่วมงานประชุมสมัชชาชาติเครือข่ายเพื่อนส่ือสาธารณะ TPBS  ท่ีโรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

และได้เสนอข้อคิดเห็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือให้มีรายการท่ีนําเสนอประเด็นแรงงานทุกลุ่ม  

6.4 การสร้าง connection ในการขับเคลื่อนประเด็นทางนโยบาย 

แม้โครงการจะมิได้จัดประชุมร่วมส่ือ สสส. กับส่ือมวลชนสายแรงงาน เพื่อพบปะกับนักส่ือสาร แต่

ด้วยการประสานงานกับสื่อกระแสหลักอย่างต่อเน่ือง และการจัดทําเอกสาร/ส่ือต่างๆเพื่อเผยแพร่ แจกจ่าย

ข่าวไปยังหน่วยงานในภาคีเครือข่ายและส่ือ ทําให้ตลอดโครงการมีการนําเสนอข่าวท้ังในส่ือของขบวนการ

แรงงาน ส่ือท่ีผลิตโดยโครงการ และส่ือกระแสหลัก เป็นจํานวนมากอย่างต่อเน่ือง (ดังได้กล่าวไปแล้วใน

หัวข้อก่อนหน้านี้) โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภัยนํ้าท่วมใหญ่ในพื้นท่ีภาคกลาง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้

เปิดพ้ืนท่ีพิเศษให้ตัวแทนโครงการนักส่ือสารส่งผู้ประสานงานเข้าไปร่วมเป็นคณะทํางานเฉพาะกิจช่วย

ผู้ประสบภัย และนําเสนอรายงานข่าวแรงงานท่ีประสบภัยนํ้าท่วมต่อเน่ืองระหว่างเดือนพฤศจิกายน-

ธันวาคม 2554 จนส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆเชิญผู้นําแรงงานออกอากาศหลายครั้งในหลายรายการ 

อย่างไรก็ดี แม้ไม่มีสถานการณ์นํ้าท่วมปลายปี 2554 โครงการสามารถใช้ส่ือกระแสหลักเป็น

เครื่องมือสร้างพื้นท่ีและความเข้าใจต่อขบวนการแรงงานในการขับเคล่ือนประเด็นต่างๆ เช่น ประกันสังคม 

ความปลอดภัยในการทํางาน ค่าจ้างที่เป็นธรรม ฯลฯ โดยเฉพาะการประสานส่ือให้นําเสนอข่าวการจัดเวที 

“สมัชชาแรงงาน” จนได้รับความสนใจและเป็นข่าวในส่ือต่างๆต่อเน่ือง(นานนับเดือน) รวมถึงการ “แถลง

ข่าว” ต่างๆของภาคีโครงการ ซึ่งน่าจะมีส่วนทําให้นักวิชาการให้ความสนใจต่อการขับเคล่ือนประเด็น/

นโยบายแรงงาน มีนักวิชาการในสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ และนักวิชาการของหน่วยงานราชการ 

ให้สัมภาษณ์และเขียนบทความในส่ือกระแสหลักอย่างต่อเน่ือง  
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และท่ีน่าสนใจคือ แกนนําแรงงานจํานวนหน่ึง (ซึ่งไม่ใช่นักส่ือสาร) ต่ืนตัวในการเขียนข่าวลง

เว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ ทําให้การนําเสนอข่าวของโครงการครอบคลุมถึงแรงงานกว้างขวางกว่าเครือข่าย

หรือศูนย์แรงงานท่ีนักส่ือสารสังกัด 

หากไม่นับรวมส่ือท้องถิ่นและส่ือวิทยุจํานวนหน่ึง ซึ่งโครงการมิได้รวบรวมข้อมูลไว้ แต่ทราบจาก

ภาคีโครงการว่ามีการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับโครงการเป็นระยะ กล่าวเฉพาะส่วนท่ีโครงการรวบรวม

ข้อมูลไว้ได้ พบว่า ตลอดระยะเวลา 24 เดือน โครงการสามารถประสานส่ือให้นําเสนอเร่ืองราวของ

ขบวนการแรงงานได้มากถึง 805 ชิ้น เป็นข่าวในส่ือส่ิงพิมพ์ 637 ชิ้น ส่ือโทรทัศน์ 168 ชิ้น และส่ือออนไลน์  

141 ชิ้น  

สําหรับรายชื่อส่ือมวลชนท่ีนําเสนอข่าวขบวนการแรงงาน ประกอบด้วย (ดูภาคผนวก ข) 

- ส่ือส่ิงพิมพ์ มี 11 แห่ง ได้แก่ มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์

ไทยรัฐ เดลินิวส์  ผู้จัดการ เดอะเนชั่น และคมชัดลึก 

- ส่ือโทรทัศน์ มี 10 แห่ง ได้แก่ ไทยพีบีเอส  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7 สี  ช่อง 9 สทท.ช่อง 11  Nation 

Channel ASTVผู้จัดการ Voice TV และ DNN 

- ส่ือออนไลน์ มี 22 แห่ง ได้แก่ สํานักข่าวไทย, สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,  มติชนออนไลน์, 

กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ,  ประชาไท, ประชาธรรม, สํานักข่าวอิศราเนชั่นทันข่าว,  ประชาชาติธุรกิจ, 

บ้านเมือง, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า,โลกวันน้ี, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก ไทยโพสต์, 

phuketindex.com, ข่าว MSN, ไอเอ็นเอ็น 

และท่ีสําคัญคือ ข่าวสารของแรงงานมีโอกาสถูกนําเสนอออกไปมากกว่าข่าวสั้นท่ัวไป  ดังจะเห็น

ว่ารายการข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวโดยเฉพาะช่อง TPBS ได้นําเสนอเร่ืองราวของผู้ใช้แรงงานในประเด็น

ค่าจ้างสวัสดิการและความมั่นคงในการทํางานผ่านรายการต่างๆ ถึง 16 ครั้ง  นอกเหนือไปจากรายการ

นักข่าวพลเมือง ท่ีมีโอกาสออกอากาศรวม 7 ครั้ง ดังได้กล่าวแล้วใน ข้อ 6.2(5)  คือ 

1. รายการมองมุมใหม่ ตอน นักส่ือสารแรงงาน ออกอากาศวันท่ี 17 กรกฎาคม 2554  

2. รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร เร่ืองแรงงานกู้ภัย นักส่ือสารแรงงานท่ีเป็นอาสาสมัครแรงงาน

ศูนย์พื้นท่ีอยุธยา ออกอากาศวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2554 

3. รายการ เปิดปม Thai PBS  ตอน แรงงานกว่าหน่ึงแสนคนถูกเลิกจ้าง  ออกอากาศวันท่ี 19 

ธันวาคม 2554 
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4. รายการวาระประเทศไทย จํานวน 5 ครั้ง เร่ือง เส้นทางพ.ร.บ.ประกันสังคม(26 มี.ค.55), ปฏิรูป

สํานักงานประกันสังคมเป็นอิสระ(27 มี.ค.55), เสันทางประวัติศาสตร์แรงงานไทย(8 เม.ย.55),

ชีวิตแรงงาน(ถูกเลิกจ้างหลังนํ้าท่วม-10 เม.ย.55), แรงงานนอกระบบ(13 เม.ย.55) 

5. รายการเวทีสาธารณะ จํานวน 3 ครั้ง  เร่ือง  ถอดบทเรียนนํ้าท่วม(7 ม.ค.55), ปฏิรูปกฎหมาย

ประกันสังคม กฎหมายประชาชน ความจริงใจของผู้แทน(31 มี.ค.55), กลับถิ่น กระจกสะท้อน

แรงงานไทย(28 เม.ย.55)  

6. รายการเสียงประชาชนเปล่ียนประเทศไทย จํานวน 5 ครั้ง  เร่ือง  แรงงานบนเส้นทางฝันท่ีตีบ
ตัน(8 เม.ย.55) แรงงานในภาคอุตสาหกรรม(การรวมตัวเพื่อสวัสดิการ-12 เม.ย.55), แรงงาน
คืนถิ่น(สงกรานต์-15 เม.ย.55), แรงงานข้ามชาติ(นํ้าท่วม-การรวมกลุ่ม-22 เม.ย.55),  ความ
เป็นมา สถานการณ์แรงงาน และทางออก(29 เม.ย.55) 

6.5 การบริหารจัดการ 

เน่ืองจากนักส่ือสารเป็นคนทํางานเต็มเวลาและขาดประสบการณ์ด้านงานเขียน/งานข่าว การ

ทํางานในระยะเร่ิมแรกค่อนข้างมีปัญหา แต่หลังจากมีการประชุมกองบรรณาธิการประจําเดือน การ

ติดตามปัญหาและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันท่วงที การทํางานของนักส่ือสารจึงดําเนินไปได้ค่อนข้างดี 

แต่สําหรับทีมสนับสนุน มีผู้ประสานงานเพียงตําแหน่งเดียวท่ีทํางานเต็มเวลา ด้วยภาระงานท่ีต้อง

ประสานส่ือเพื่อสานสัมพันธ์ภาคีให้เข้าถึงส่ือสาธารณะ โดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมระหว่างส่ือมวลชน

กระแสหลักและกลไกแรงงาน (ข้อ 6.3) และการสร้าง connection ในการขับเคล่ือนประเด็นทางนโยบาย 

(ข้อ 6.4) ซึ่งถือเป็นภาระงานท่ีค่อนข้างหนักอยู่แล้ว ผู้ประสานงานยังต้องทําหน้าที่เป็น  “reader” คอยอ่าน

และแก้ไขข่าวให้กับนักส่ือสารก่อนนําออกเผยแพร่ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและอาจถูกฟ้องร้องได้ และ

ต้องผลิตข่าวขึ้นเว็บไซต์ร่วมกับทีมประสานงานส่วนกลาง โดยตลอดโครงการมีการผลิตข่าวมากถึง 469 

ชิ้น ในจํานวนน้ีมีการนําเสนองานในรูปวิดีทัศน์มากถึง 102 ชิ้น ซึ่งวิดีทัศน์ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเพื่อนําเสนอ

ประเด็นการต่อสู้เชิงนโยบายและสถานการณ์นํ้าท่วม  

ภาระงานและผลงาน แสดงชัดถึงศักยภาพในการทํางานของทีมประสานงานส่วนกลาง  

โดยเฉพาะเร่ืองการผลิตส่ือวิดีทัศน์ แต่ในอีกมิติหน่ึง การต้องผลิตผลงานจํานวนมากเพื่อตอบสนองการ

ขับเคล่ือนได้ส่งผลให้ทีมประสานงานส่วนกลางมีภาระงานมากเกินในการรับผิดชอบให้งานสมบูรณ์  

อันท่ีจริง ทีมสนับสนุนควรมีผู้ปฏิบัติงานมากกว่าน้ี โดยเฉพาะเมื่อโครงการต้องทําทั้งเว็บไซต์และ

หนังสือพิมพ์ เน่ืองจากส่ือสองแขนงมีรูปแบบการนําเสนอต่างกัน แม้นจะใช้เน้ือข่าวชุดเดียวกันในการ
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นําเสนอ แต่ด้วยงบประมาณอันจํากัด ทีมสนับสนุนจึงต้องแบกรับภาระหนัก(เกินกําลัง) และหลายครั้งทํา

ให้การจัดทําหนังสือพิมพ์มีความล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อต้องทํารายงานงวดในช่วงเวลาเดียวกัน    

แต่ในท่ีสุด ทีมงานก็สามารถก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ และสามารถดําเนินงานได้ลุล่วงตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ และได้ผลงานท่ีน่าพึงพอใจ สูงกว่าผลท่ีได้ตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ 
  

7. ผลท่ีได้ตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ  

 กล่าวโดยรวมได้ว่า ผลท่ีเกิดขึ้นจริงสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ดังน้ี  

ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ต้องการ ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
7.1  มีกระบวนการจัดทําสาระสําคัญ ( Key 
message) ของสารที่จะนําไปส่ือท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของแรงงานในพื้นท่ีใน 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ อาชีวอนามัย  สวัสดิการสังคม  และความเป็น
ธรรมในการประกอบอาชีพและรายได้ 

3 ประเด็นหลัก ถูกนําเสนอเป็นข้อเรียกร้องระดับ
นโยบายของขบวนการแรงงาน ซึ่งเป็นท่ีรู้กันท่ัวไป 
และแรงงานจํานวนมาก(จากหลายพื้นท่ี) มีส่วน
สําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายเร่ือง
ประกันสังคม อาชีวอนามัยความปลอดภัยในการ
ทํางาน  แรงงานสัมพันธ์ และค่าจ้างที่เป็นธรรม
ท้ังในส่วนกลางและในพื้นท่ี  

7.2  แกนนําแรงงานในพื้นท่ีมีศักยภาพในการผลิตส่ือ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตนสู่พี่น้องแรงงาน
กลุ่มอื่นๆ รวม 50 คน ในจํานวนน้ีมีอย่างน้อย 2 พื้นท่ี
สามารถทําหน้าที่ผลิตส่ือและประสานงานกับสื่อ 
สสส.และส่ือกระแสหลักในพื้นท่ีได้โดยตรง 

- นักส่ือสารแรงงาน 84 คน ผลิตผลงานเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ ในจํานวนน้ี 25 คนมีผลงานต่อเน่ือง  
- ศูนย์แรงงาน 9 แห่ง ผลิตจดหมายข่าวในพื้นท่ี
รวม 173 ชิ้น 
- ศูนย์แรงงานทุกพื้นท่ีสามารถผลิตส่ือและ
ประสานงานกับสื่อกระแสหลักได้โดยตรง แต่ท่ี
โดดเด่นได้แก่ ชลบุรี-ระยอง, อยุธยาและใกล้เคียง
, อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่,  

7.3 มีส่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนเชิงนโยบายท่ีสอด
รับกับความต้องการของพื้นท่ีปฏิบัติการแรงงาน 
อย่างน้อย 3 รูปแบบ ได้แก่ วีซีดี หนังสือพิมพ์แรงงาน 
และเว็บไซต์แรงงาน และมีการนําสื่อไปใช้ใน
กระบวนการรณรงค์หรือให้ความรู้ในระดับพื้นท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

- การผลิตจดหมายข่าวในพื้นท่ี 9 ศูนย์ 
- นักส่ือสารเขียนข่าวลงเว็บไซต์ voicelabour.org 
รวม 587 ชิ้น 
- นักส่ือสารนําเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ วอยซ์เล
เบอร์ รวม  332  ชิ้น 
- นักส่ือสารผลิตวิดีทัศน์ รวม  35  เร่ือง (ใน
จํานวนน้ีนําเสนอผ่านรายการนักข่าวพลเมือง 
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ไทยพีบีเอส 4  เร่ือง) 
- มีการแจกจ่ายผลงานผ่านสหภาพแรงงานใน
สังกัดไปยังคนงานในโรงงานต่างๆ 

7.4 ได้ร่างหลักสูตรการพัฒนาความรู้ในการผลิตนัก
ส่ือสารแรงงานสําหรับแกนนําแรงงาน 1 ชุด 

- จัดทําคู่มือ “ทักษะการส่ือสารขององค์กร
แรงงานไทย” 
-จัดหาหนังสือ “คู่มือการทํางานกับส่ือมวลชนของ
นักสหภาพแรงงาน” แจกให้ภาคีโครงการ 
-แจกรายชื่อส่ือมวลชนในพื้นท่ีพร้อมวิธีการติดต่อ 
ให้กับนักส่ือสารแรงงาน  

7.5 มีส่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนงานโยบาย
ระดับประเทศ 
 

- เว็บไซต์voicelabourมีข่าวนําเสนอรวม 1,056  
ชิ้น 
- หนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ 18 ฉบับ 
- วิดีทัศน์ 137 เร่ือง ในจํานวนน้ีนําเสนอผ่าน
รายการนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส 7 เร่ือง  

7.6 เกิดเครือข่ายการทํางานระหว่างแกนนําแรงงาน 
นักส่ือสารแรงงาน ส่ือ สสส. และส่ือกระแสหลัก โดย
มีส่ือกระแสหลักอย่างน้อย 5 องค์กร ให้ความสนใจ
และนําเสนอข่าวแรงงานอย่างต่อเน่ือง ในประเด็น
ข่าวสารด้านอาชีวอนามัย สวัสดิการสังคม และความ
เป็นธรรมในการประกอบอาชีพและรายได้ 

- เกิดเครือข่ายการทํางานระหว่างแกนนําแรงงาน 
นักส่ือสาร และส่ือกระแสหลัก (แต่ไม่ค่อยมีการ
ทํางานร่วมกับส่ือ สสส.) 
- ส่ือส่ิงพิมพ์ที่นําเสนอข่าวแรงงานต่อเน่ือง ได้แก่ 
โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า,   มติชน, 
โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ 
- ส่ือโทรทัศน์ท่ีนําเสนอข่าวแรงงานต่อเน่ือง ได้แก่ 
ไทยพีบีเอส และพบมีการนําเสนอบ้างในช่องอื่นๆ  
รวมท้ังในโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น  nation 
channel,  voiceTV, TNN 
- ส่ือออนไลน์ท่ีนําเสนอข่าวแรงงานต่อเน่ือง ได้แก่ 
สํานักข่าวไทย, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, 
ผู้จัดการ, ประชาไท, เนชั่นทันข่าว, ประชาชาติ
ธุรกิจ, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, เดลินิวส,์ แนวหน้า, 
โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก ไทยโพสต์, ไอเอ็นเอ็น และ 
phuketindex.com  
- ข่าวด้านอาชีวอนามัย สวัสดิการสังคม และ
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ความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพและรายได้ 
มีไม่น้อยกว่า 400 ชิ้น   

7.7 ได้รับการเผยแพร่ในส่ือกระแสหลัก ส่ือส่ิงพิมพ์ 
และส่ือออนไลน์อย่างน้อย  15  ชิ้น และโทรทัศน์ 
อย่างน้อย  5  ชิ้น รวมท้ังหมด  20 ชิ้น 

มีการนําเสนอข่าวในส่ือกระแสหลักรวม 805 ชิ้น 
ประกอบด้วย ข่าวในหนังสือพิมพ์ 637 ชิ้น 
โทรทัศน์ 168 ชิ้น และส่ือออนไลน์ 141 ชิ้น 

 

8. ผลอื่นๆท่ีได้นอกเหนือจากเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้
 

ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว ้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
8.1 แรงงานพื้นฐานมีส่วนร่วมและมีช่องทางในการ
นําเสนอเร่ืองราวและความต้องการของตนผ่านแกน
นําแรงงานและหรือส่ือท่ีผลิตโดยขบวนการแรงงาน
ได ้

แรงงานจํานวนหน่ึงสามารถเสนอเร่ืองราวของตน
ผ่านจดหมายข่าวในพื้นท่ี เว็บไซต์ voicelabour.org 
และหนังสือพิมพ์แรงงานวอยซ์เลเบอร์ เช่น การ
สัมภาษณ์ การถ่ายทอดวิถีชีวิต ฯลฯ 

8.2 แกนนําแรงงานระดับพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการผลิต
และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของส่ือของขบวนการ
แรงงาน สามารถใช้พื้นท่ีส่ือเป็นเครื่องมือในการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารในประเด็นและหรือพื้นท่ีของ
ตนสู่พี่น้องแรงงานกลุ่มอื่นๆ โดยมีอย่างน้อย 2 
พื้นท่ีสามารถทํางานเชิงรุกได้ 

การจัดต้ัง “ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานประสบภัยนํ้า
ท่วม” ท่ีอยุธยาและอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เป็น
ตัวอย่างท่ีชัดเจนถึงการทํางานเชิงรุกของพื้นท่ี ซึ่ง
สามารถใช้ส่ือของขบวนการแรงงานท่ีตนรู้สึกเป็น
เจ้าของให้เป็นประโยชน์กับคนงานท่ีประสบภัย  
โดยมีท้ังแกนนําแรงงาน นักส่ือสาร และคนงาน
ท่ัวไป มีส่วนร่วม และใช้เครื่องมือน้ีประสานงานกับ
ส่ือกระแสหลักหลายแขนง เพื่อรับความช่วยเหลือไป
กระจายหรือส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยในพื้นท่ีโดยไม่
เลือกปฏิบัติ(ว่าเป็นคนงานหรือไม่) 

8.3 การส่ือสารกันเองผ่านส่ือของขบวนการแรงงาน 
ทําให้แรงงานเข้าถึงและเข้าใจประเด็นการ
ขับเคล่ือนนโยบายแรงงานเพิ่มมากขึ้น และมีความ
เข้าใจพี่น้องแรงงานข้ามกลุ่มข้ามพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น 
ท้ังแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้าม
ชาติ และเกษตรพันธสัญญา 

- การขยายพื้นท่ีข่าว จากแรงงานในระบบสู่แรงงาน
นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และเกษตรกรในระบบ
พันธสัญญา มีส่วนอย่างสําคัญท่ีทําให้แรงงาน
เข้าใจพี่น้องแรงงานข้ามกลุ่มข้ามพื้นท่ี ดังจะเห็นได้
จากข้อเสนอแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ หรือ
ข้อเสนอนโยบายแรงงานต่อรัฐบาล ล้วนมีความ
ครอบคลุมถึงแรงงานทุกกลุ่ม  
- ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานประสบภัยนํ้าท่วม ทํางาน
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เชิงรุกในพื้นท่ี เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติและเกษตรกร
พันธสัญญา 

8.4 เกิดกลไกและช่องทางในการทํางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างแกนนําแรงงาน นัก
ส่ือสารแรงงาน และส่ือกระแสหลัก เป็นภาคีการ
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการขับเคล่ือนขบวนการแรงงานต่อไปในอนาคต 

- มีแกนนําแรงงานให้ความสนใจและเขียนข่าวลงใน
เว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ของโครงการ 
- นักส่ือสารแรงงานพื้นท่ีสมุทรปราการและ
ฉะเชิงเทราใช้การประชุม บก.สัญจรในพื้นท่ีของ
หลายบริษัทสร้างแรงงานสัมพันธ์ท่ีดีกับฝ่ายจัดการ 
และใช้การฝึกอบรมด้านส่ือสารในการทํางานควบ
รวมองค์กร 
- นักส่ือสารแรงงานศูนย์รังสิตได้รับการประสานจาก
แรงงานจังหวัดฯให้ไปร่วมทําข่าวแรงงานข้ามชาต ิ

8.5 ส่ือกระแสหลักและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของข่าวสารแรงงานระดับพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น 
จากส่ือท่ีผลิตโดยนักแรงงาน และมีการนําข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับไปขยายผลต่อในงานวิชาการและ
หรือส่ือกระแสหลัก 

- มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดโครงการรวม 
240,639 ครั้ง 
- คอลัมน์มุมมองบ้านสามย่าน หนังสือพิมพ์
กรุงเทพฯธุรกิจ นําเสนอเว็บไซต์โครงการ วันท่ี 22 
ก.ค. 54 
- มีรายการสําคัญของโทรทัศน์ช่อง TPBS นําเสนอ 

นําเสนอประเด็นแรงงาน 16 ครั้ง คือ มองมุมใหม่,

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร, เปิดปม, วาระประเทศไทย 5 

ครั้ง, เวทีสาธารณะ 3 ครั้ง, เสียงประชาชนเปล่ียน

ประเทศไทย 5 ครั้ง   

- มีการแจกจ่ายผลงานผ่านนักส่ือสารและภาคี
โครงการไปยังพื้นท่ีเพื่อเผยแพร่  
- แม้ไม่สามารถชี้ชัดว่ามีการนําข้อมูลข่าวสารของ
โครงการไปขยายผลต่อในงานวิชาการและหรือส่ือ
กระแสหลักมากน้อยแค่ไหน แต่อาจกล่าวได้ว่า เป็น
ท่ีรับรู้และยอมรับกันท่ัวไปในแวดวงวิชาการและส่ือ
กระแสหลักถึงการมีอยู่และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
สําคัญของคนงานท่ีเขียนโดยคนงาน 
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8.6 สามารถเชื่อมโยงการทํางานของขบวนการ
แรงงาน กับนักวิชาการแรงงาน นักกฎหมายแรงงาน 
หน่วยงานราชการ และเอ็นจีโอแรงงาน เพื่อให้เกิด
การส่ือสารข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานเชิงบวก และ
สะท้อนปัญหาและความต้องการของแรงงานให้
สังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้/เข้าใจและ
เป็นกระแสท่ีส่งผลต่อการขับเคล่ือนทางนโยบาย 

นักวิชาการแรงงาน นักกฎหมายแรงงาน เอ็นจีโอ
แรงงาน ข้าราชการ และนักการเมือง ท้ังฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายค้าน ให้การยอมรับ โดยบางท่านมีงาน
เขียนในส่ือของโครงการ บางท่านให้สัมภาษณ์ และ
ทุกครั้งท่ีจัดแถลงข่าวการขับเคล่ือนงานของภาคี
แรงงาน ส่ือมวลชนจํานวนมากให้ความสนใจ 
นําเสนอข่าวต่อเน่ือง 

8.7 ประชาชนและส่ือกระแสหลักมีความรู้ความ
เข้าใจและสนับสนุนการขับเคล่ือนงานนโยบาย 

- การขับเคล่ือนนโยบายของฝ่ายแรงงานได้รับการ
ยอมรับ และถูกบรรจุเป็นส่วนหน่ึงใน “นโยบาย
ประชาชน” ปฏิรูปโครงสร้างอํานาจรัฐเพื่ออํานาจ
ประชาชน สร้างรัฐสวัสดิการ ของ 145 องค์กร
ประชาชน 
- ประเด็น เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับเข้าชื่อ
ของแรงงาน ได้ถูกบรรจุเป็นวาระในสมัชชาปฏิรูป
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 /2554  

 

9. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ปัญหาหลักของกิจกรรมสร้างนักส่ือสารคือ นักส่ือสารที่ผ่านการฝึกอบรมไม่เขียนข่าว โดยมีเหตุผล
หรือข้ออ้างที่แตกต่างกัน เช่น ไม่มีปัญหาให้เขียน เขียนไม่คล่อง ไม่มีเวลา หมดวาระในการทํางานของ
องค์กรในพื้นท่ีปฏิบัติการของตน ฯลฯ ขณะท่ีบางคนฝึกแล้วไปทํางานให้กับเฉพาะสหภาพแรงงานของ
ตนเอง โครงการต้องพยายามแก้ไขปัญหาโดยการค้นหาตัวแทนแรงงานแต่ละพื้นท่ีมาเป็นกองบรรณาธิการ 
และจัดประชุมกองบรรณาธิการทุกเดือน เพื่อพูดคุยและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนทําให้เกิดการจัด
อบรมนักส่ือสารเสริมอีก 15 ครั้ง เพื่อเพิ่มจํานวนนักส่ือสารหน้าใหม่และเพิ่มศักยภาพให้นักส่ือสารเดิม ซึ่ง
เป็นเหตุสําคัญหน่ึงท่ีทําให้โครงการผลิตผลงานได้เกินเป้าหมายท่ีต้ังไว้หลายเท่า  

และคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การนําเสนอข่าวสารต่างๆสู่สาธารณะ โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มีโอกาสเส่ียงท่ีจะถูกฟ้องร้องได้ง่ายหากผู้

นําเสนอข่าวไม่มีประสบการณ์มากพอ เพราะแม้แต่นักข่าวมืออาชีพก็ยังมีข่าวการถูกฟ้องร้องปรากฏให้เห็น

เป็นระยะ เพื่อป้องกันปัญหา ทีมกลางต้องทําหน้าที่เป็น Reader คอยอ่านและแก้ไขต้นฉบับให้นักส่ือสาร

รอบหน่ึงก่อนนําผลงานออกสู่สาธารณะ แต่ด้วยปริมาณงานท่ีมีจํานวนมากกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้หลายเท่า 
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ทําให้ภาระงานมีมาก และบางข่าวก็ประสบปัญหาการถูกฟ้องร้อง เป็นภาระให้ต้องติดตามแก้ปัญหา

กลายเป็นงานท่ีเพิ่มมากขึ้นไปอีก 

แม้ว่าหน้าที่ในการประสานส่ือกระแสหลักจะลดบทบาทลง เพราะโครงการสามารถประสาน

นักข่าวตัวจริงมาเป็นพี่เล้ียงตลอดโครงการ ทําให้เกิดสภาวะการสานสัมพันธ์แบบเป็นไปเองระหว่างนัก

ส่ือสารและนักข่าวกระแสหลัก แต่เมื่อเทียบเน้ืองานท่ีลดทอนลงไปกับภาระงานท่ีมีเพิ่มขึ้น ท้ังการจัดอบรม

นักส่ือสารเสริม การทําข่าวของทีมกลาง การอ่านและปรับปรุงเน้ือข่าวของนักส่ือสารให้เหมาะสม ทําให้

ภาระงานของทีมกลางซึ่งมีคนทํางานเพียง 2-3 คน และมีผู้ประสานงานทํางานเต็มเวลาเพียง 1 คน ต้อง

ทํางานหนักกว่าท่ีควร ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพและกิจกรรมอื่นๆในชีวิตอยู่บ้าง แต่เน่ืองด้วยโครงการมี

งบประมาณจํากัด ประกอบกับสัญญาไม่อนุญาตให้จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม ทําให้ทุกชีวิตต้องก้มหน้าก้มตา

ทํางานหนักเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ออกสู่สาธารณะ 

ท่ีต้องคํานึงถึงต่อไปคือ ยังมีนักส่ือสารแรงงานไม่กี่คนท่ีมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ “บิน” โดยไม่มี

พี่เล้ียง อีกท้ังส่ือท่ีผลิตขึ้นของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์ ยังต้องมีทีมกลางเป็นกลไก

หลักในการทํางาน ท้ังในฐานะพี่เล้ียง คนทําข่าวส่วนกลาง และคนประสานส่ือกระแสหลักให้กับภาคี

แรงงานทุกภาคส่วน หมายความว่า การจะทําให้ส่ิงท่ีริเริ่มไว้อย่างดีดําเนินต่อไปได้ จําเป็นต้องมี

งบประมาณสนับสนุนต่อเน่ืองและเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณนักส่ือสาร เสริมศักยภาพให้นักส่ือสารที่ทํางาน

ต่อเน่ืองมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ “บินได้เอง” และเพิ่มคนทํางานทีมกลางเพื่อแบ่งเบาภาระงาน ทําให้

คนทํางานทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

และจากงานศึกษาบทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อฯ (โดย ผศ.ดร.นภาพร  อติวานิชยพงศ์)   

ชี้ให้เห็นว่า ความสําเร็จของโครงการส่งผลต่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานด้วย และความสําเร็จของ

นักส่ือสารแรงงานอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้  ก็ต้องทําให้องค์กรแรงงานในระดับต่างๆมีส่วนเข้ามาให้การ

สนับสนุนมากขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหน่ึงท่ีสําคัญในโอกาสต่อไป 

ฉะน้ัน หากไม่มีการสานต่อการทํางานอีกระยะหน่ึง หรือการทํางานขาดความต่อเน่ืองนานเกินไป 

ส่ิงท่ีริเริ่มไว้อย่างดีอาจจะไม่ยั่งยืน และคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้ง หากส่ิงท่ีทําไว้ทั้งหมดสูญ

หายไปจากกระแสความต้องการของนักส่ือสารและขบวนการแรงงาน 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อนักสื่อสารแรงงาน แยกตามศูนย์แรงงานในพื้นท ี

 

รายชื่อนักสื่อสารแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถเขียนข่าวได ้ 277  คน     รวม 

  ภาคีปฏิบัติการ ชื่อ-ชื่อสกุล องค์กรต้นสังกัด โทรศัพท์ วิธีติดต่ออ่ืนๆ ข่าวweb     

  ศูนย์แรงงาน นายสัญญา กรมไธสง ไม่ผ่าน 086-8969264 kromthaisong@gmail.com  0           

  สมุทรปราการ นายธีรยุทธ แก้วจุมพล สร.แรงงานเฟ้ลปคอค์จไทยแลนด์ สป. 087-0601358 pduwork@hotmail.com  0           

    นายสาธิตย์ ภิรมย์ไกรภัทดิ์ สร.ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย สป. 081-0678297   0           

    นายวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ ์ สร.ชิ้นส่วนยานยนต์ฯ  สป. 081-8508966 visuth-reang@yahoo.com  1   1     2 

    นายตฤบดี สุขวงศ ์ สร.ทีไอดี สป. 089-9804084 tid-union@hotmail.com  0           

    นายไพฑูลย์ โพธิ์ศรี สร.กันยงอิเล็คทริคแห่งประเทศไทย สป. 089-6972042   0           

    นายธีรวุฒิ เบญมาตย์ สร.ทีไอดี สป.   084-6828870 t-rawut@hotmail.com  11 8 1 1 1 22 

    นายไตรรัตน์  จูเจริญ       1         1 

  อบรมงวด 3 นายวัชเรนทร์ อู๋สูงเนิน สร.ยามาดะสมบูรณ์ 847785868 a25292009@hotmail.com      1     1 

    นายบุญฤทธิ์ เม่นตะเภา สร.ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย สป. 832771573 wan_onlyforpa@hotmail.com              

    นายกมนต์ ทองออน  สร.คนสร้างฝัน 089-2513906 naikaew_2526@hotmail.com      4 3 3 10 

    นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณรัตน์ สร.ทาคาดอะ อิสเทิร์น 082_7088699 kiattisak.su@g-tec.co.th              

    นายไพโรจน์ ศรีไชย สร.อีซูซ ุ 080-0516295               

    นายธนิสถา  คํามาวงษ์ สร.สยามโตโยต้า 080-4865816               

22   นายไชยยงค์ ผงตอง สร.ทาคาดอะ อิสเทิร์น 081-4293730               

    นายแสงสว่าง ตรีจันทร์ สร.อีซูซ ุ 813628282               

    นายกฤษณะ  พุทธสอน สร.อีซูซ ุ 081-9050929               

  
 

นายกิตติศัพท์ ตุ่ยไชย  IMCT 085-2162178               

  
 

นายพรหมกฤต  จันดี สร.ทีไอดี 815628905               

  
 

นายปฏิภาร ลังกา IEMT 813087947               

  
 

นายประทีป  ฤกษ์อรุณรัตน์ IEMT 858313111 pteep@hotmail.com              

  
 

น.ส.อรวรรณ  ฝันสืบ เจ้าหน้าที่สภา 02-7577123 aict1@windowslive.com              

  
 

ไม่ออกนาม           1     1 

  ฉะเชิงเทรา  นางสาวกชกร  ขยันกิจ สร.ชิ้นส่วนยานยนต์ 3 084-7539291 k.ochakorn@hotmail.com  1 7 2     10 

     นายสุรางค์  สันป่าแก้ว  สหภาพแรงงานเฟ้ลปส์คอค์ว ไทยแลนด์ 080-0669496 pduwork@hotmail.com  0 2       2 

     นายนัฐวุฒิ  จีระดิษฐ์ สหภาพแรงงานซันสตาร์ 086-3708631 kook-gu@yahoo.com 1 1       2 
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     นายทวี  ประดับศรี สหภาพแรงงานพานาโซนิค  084-7151165 pra_du@windowslive.com  8     2 2 12 

9    นายสุทัศน์  คัดมา สหภาพแรงงานซันสตาร์ 084-5249011   1         1 

    นายวีระ  ทิพระสาหาร สหภาพแรงงานกันยง 084-9117180 weera12@thaimail.com  0 2       2 

    นายประสิทธิ  วิจิตรไพบูลย์ สหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย 089-8171545 panasonic_ptu@hotmail.com  0 8 3 2 2 15 

     นายพรหมกฤต  จันตี สหภาพแรงงานทีไอดี 081-5628905 phrom77@windowslive.com  0 4       4 

    นายธนาวุฒิ  สาโรจน์ สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯ  085-0763779   0           

  ศูนย์แรงงาน นางสาวดาวเรือง ชานก สร.แอลทียู จ.นครปฐม 081-2025318 omnoiyai@gmail.com  4 10 7 2 3 26 

  อ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ นางสาวนิรัตน์ การบูรณ์ สร.ไดนามิค จ.นครปฐม 087-3723900 omnoiyai@gmail.com  4   1     5 

    นางสาวอรัญญา ไชยมี สร.ลูกไม้โอเลียนตัส จ.นครปฐม 087-0548206 arunya81@gmail.com  4 4 4 2 2 16 

    นางสาวไพรินทร์ ทัศนา สร.แอลทียู จ.นครปฐม 087-4030894 omnoiyai@gmail.com    2       2 

    นายมลคล ยางงาม สร.ไทยสิน จ.นครปฐม 080-0225738 omnoiyai@gmail.com  14 6 2     22 

    นายวิษณุ มลิวัลย์ สร.ไทยสิน จ.นครปฐม 082-3435812 vissanu8798@gmail.com  0 2 2 3 2 10 

    นางสาวสุภาวดี  มันสุติน สร.กิจการส่ิงทนอนครหลวง 086-1970162               

    นางสาวพรทิพย์ ยันตระพันธ์ สร.แอลทียู จ.นครปฐม 087-3414292     7 3 2 2 14 

    นางสาวสมหมาย  เนียมงาม สร.แอลทียู จ.นครปฐม 084-9706484         1 1 2 

    นางสาวสุภา ลาบัวสาร สร.บริติซไทยซินฯ                 

20   นางสาวสมศรี  คําเงิน สร.บริติซไทยซินฯ 084-5588572               

    นางสาวระวีวรรณ นาคอยู่ สร. TUW  082-3646601               

    นางสาวจันทร์เพ็ญ ท้วมนาค สร.รวมใจเพ่ือนสัมพันธ์ 089-7464622               

    นางสาวสุรัตน์  อยู่กําเนิด สร.กิจการส่ิงทนอนครหลวง 081-6775397 manopue@gmail.com    1       1 

    นางสาวนิภา  มองเพชร สร.บริติซไทยซินฯ 089-2094705     2       2 

    นางทองเจือ  ใช้ประทุม สร.ไทยเซรามิคส์ 085-1833738               

    นางสาวธนวรรณ ชมหอม สร.รวมใจเพ่ือนสัมพันธ์                 

    นางสาวทัศนีย์  นํ้าแก้ว สร.รวมใจเพ่ือนสัมพันธ์ 089-7403255               

    นางสาวเกศแก้ว ทะเบียนธง สร.กิจการส่ิงทนอนครหลวง 081-5879631     6 3 4 4 17 

    นางสาวแสงดาว ลุนสวน สร. TUW            1 1 2 

    ไม่ออกนาม       8         8 

  ศูนย์แรงงาน สระบุรี นางสาวสวรรยา ผดาวัลย์ สร.โรเยลซีรามิคส์ จ.สระบุรี 084-7751426 sawanya-tand@hotmail.com  11 6 1 4 4 26 

    นางสาวนงนุช ไกรศาสตร์ สร.สหกิจวิศาล จ.สระบุรี 089-5395595 nongnuch-oft18@windowslive.com  9 10 1 3 3 26 

    นายเมืองมน สุตินะ สร.ฟูรูกาวา เมิททัล (ไทยแลนด์) จ.สระบุรี 081-9469549 muangmon5790@hotmail.com  6         6 

    นายพงศ์อมร คุงเจริญวุฒิ สร.บริดจสโตน จ.สระบุรี 082-9911806   0           

    นายบุญสม  ทาวิจิตร สร.กะรัตสุขภัณฑ์ 817-590827 naiboso1@gmail.com  0           

    นายพรณารายณ์  ทุยยะค่าย สร.อินโอ-รามาเคมีคอลล ์ 081-3424263 pornnarai2516@gmail.com  8 11 5 8 8 40 
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    นางสาวธนพร  วิจันทร์ สร.นครหลวงบร๊าสแวร์ 089-5379633 nongmai2010@gmail.com  0           

    นางสาวคณาธิป  พันธ์สวัสดิ์ สร.อินโด – รามา 086-8871677 star_ud@hotmail.com  0           

    นายธนินทร์ชัย  ชางกิม สร.รอยัลปอร์ตเลน 086-1581214 thanin-1980@hotmil.com              

20   น.ส.ศิริวรรณ  ชาวกร สร.สหกิจวิศาล จ.สระบุรี 080-1067163               

    นายสมชาย กลิ่นหอม สร.สหโมเสด  จ.สระบุรี 089-5379633               

    นายวรพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ สร.รอยัลปอร์ตเลน 084-8793546 vorapat-ket-1@hotmail.com              

    นายเอกพจน์  โสภณทราย สร.อินโอ-รามาเคมีคอลล ์ 081-7100039 ban_kumyai@hotmail.com              

    นายสมชาย นพเก้า สร.โรเยลซีรามิคส์ จ.สระบุรี 871163388               

    น.ส.วาสนา วระโคตร สร.โคห์เลอร์  จ.สระบุรี 086-5039329 kannanat.srisanai@konler.com              

    นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ศรีสมัย สร.โคห์เลอร์  จ.สระบุรี 
0886-

5039329               

    นายชุมพล  ภูมิพันธ์ สรไทยอคริลิคไฟร์เบอร์ 087-0290099 naajuna2011@hotmail.com              

    นายนัฏกร  เอมชนานนท์ สร.พนักงานปูนซิเมนต์เอเชีย 089-5374657 badbuoy7@hotmail.com              

    นางพิมพ์พิทชา  สุวรรณเพ็ญ สร.อินโด – รามา 084-7761838               

    น.ส.ณปภัช  เอมชนานนท์ สร.พนักงานปูนซิเมนต์เอเชีย 089-5374657 pana_phat25@hotmail.com              

                        

  ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี นายสมบูรณ์ เสนาสี สร.ไดน่าเมทอล จ.ฉะเชิงเทรา 083-2939102 union@dynametal.co.th  6 1       7 

    นายสุเมฆ ไชยา สร.สแตนเล่ย์ จ.ฉะเชิงเทรา 085-2492607   0           

    นายภานุวัฒน์ ทรงประดิษฐ์ สร.เจเทคโตะ จ.ฉะเชิงเทรา 089-0093234 phanuwat.s@yahoo.com  0           

    นางสางเสาวนีย์ ศิรินาถ  สร.ชิ้นส่วนยานยนต์ฯจ.ฉะเชิงเทรา 038-842921 uniontam@yahoo.com  0           

8   นายลาเร่ อยู่เป็นสุข สร.ชิ้นส่วนยานยนต์ฯ  จ.ฉะเชิงเทรา 089-0324881 youpensuk@gmail.com  0           

    นายเชิดชู ศิริชัย สร.ฮิตาชิแห่งประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี 081-8688485 mr.cherdchoo@gmail.com  2     1 1 4 

    นายนเรศ   สร.พีซีบี     1         1 

    น.ส จิตตินีพร พรหมตื้อ       1         1 

    นายสัญญา  กรมไธสง สร.พานาโซนิคแห่งประเทศไทย       3       3 

    นายอรรคพล พรมหา สร.พานาโซนิค จ.ฉะเชิงเทรา 087-7146392 mtu.union@gmail.com    8 2 5 4 19 

  ฉะเชิงเทรา นายทวี  ประดับศรี สร.พานาโซนิค  084-7151165 pra_du@windowslive.com    4 1     5 

    นางรัชฎา   เสือหรุ่น สร.พานาโซนิค  084-4697306               

    นางปวริศา  ละออเอี่ยม สร.พานาโซนิค  082-7991218 pavarisal@hotmail.com              

    นายประเทือง   ศรไชย สร.พานาโซนิค  089-7677609               

    นายสมบัติ  เปล่งงูเหลือม สร.พานาโซนิค  087-6814927               

    นายภูมินทร์  อินต๊ะเขื่อน สร.พานาโซนิค  085-5067908               

    นายสวัสดิ์  ปิตาทะเส สร.พานาโซนิค  080-6232346               

    นายทองหลาง  ไชลี สร.พานาโซนิค  081-7733796               

    นายอภิชาติ  ด้วงมหาชัย สร.พานาโซนิค  084-3592188               
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โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

    นายเอกศักดิ์   เมืองหลวง สร.พานาโซนิค  086-0149728               

21   นายไพทูลย์  ค่อมสิงห ์ สร.พานาโซนิค  085-8261606 painoon829@hotmail.com              

    นายจิรภัทร  ชาธิโย สร.พานาโซนิค  081-1106289 balljirapat@hotmail.com              

    นางชุตินันท์  ชาธิโย สร.พานาโซนิค  081-2853381               

    นายสําราญ  ทองกันยา สร.พานาโซนิค  089-9904310               

    นายมงคล  จงพิสัย สร.พานาโซนิค                  

    น.ส.นุ่มพวง  ด้วงเจริญ สร.พานาโซนิค  086-9756726               

    นายอินทร์แสน  คลื่นพลกรัง สร.พานาโซนิค  085-2543606               

    นายภาณุพงศ์  เปียสันเทียะ สร.พานาโซนิค  087-9708482               

    นายศราวุธ   บัวแย้ม สร.พานาโซนิค  085-2189729               

    ไม่ออกนาม         9       9 

                        

  ศูนย์แรงงานปราจีนบุรี น.ส.กรองทอง  ทันกลาง สร.อาหารแห่งประเทศไทย 087-1369028               

    น.ส.สุวรรณา  ฟังขํา สร.อาหารแห่งประเทศไทย 084-3777133     1       1 

    นายธนพัฒน์  อุทธาประเสริฐ สร.ฮิตาชิแห่งประเทศไทย 081-9406400 pat0819406400@gmail.com   1       1 

    นายไพวัลย์  ฤทธิ์ประเสริฐ สร.ซันโยแห่งประเทศไทย 089-8866718     1       1 

    นายสุพจน์  สุภาษา สร.ซันโยแห่งประเทศไทย 089-8862632               

9   นายบุญจันทร์  พูลสวัสดิ์ สร.ซันโยแห่งประเทศไทย 087-9132598 boonjun-haier@hotmail.co.th    1       1 

    นายเชิดชู  ศิริชัย สร.ฮิตาชิแห่งประเทศไทย 081-8688485 ch_erd_2000@hotmail.com    2 1     3 

    นายสมพงษ์  มะลิทอง สร.ฮิตาชิทรานสปอร์ตแห่งประเทศไทย 087-2534781               

    นายไพทูรย์  สีตา สร.ฮิตาชิแห่งประเทศไทย 089-2287383     1       1 

                        

  ศูนย์แรงงาน นายสราวุธ ขันอาสา สร.คาร์นิลี่สัมพันธ์ จ.ชลบุรี 081-6386510 danieliunion@gmail.com  9 7 3 5 5 29 

  ระยอง-ชลบุรี น.ส.อัยลักษณ์ เหล็กสุข สร.เอ็นทีเอ็นนิเด็คประเทศไทย จ.ชลบุรี 081-6832829 aiyalak-ntnnidec@hotmail'com  18 1 31 2 2 54 

    นายสมหมาย ประไว สร.มิชลินประเทศไทย จ.ชลบุรี 083-5895098 sr.michelin_siam@hotmail.com  13 10 8 5 5 41 

    นายวัชรพงษ์ ศิริวัฒน์ สร.รถยนต์มิตซูประเทศไทย จ.ชลบุรี 081-9450726 siriwad-pong@hotmail.com  0           

    นายมาโนช หอมจันท์ สพ.ยานยนต์แห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี 087-0666406 n-homyun@hotmail.com  5 5       10 

    นายสมศักดิ์ สุขยอด กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 080-5732736 ford_mazda_unionthailand@hotmail.com  0           

    นายจรัญ ก่อมขุนทด กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 086-5037116 bualoy_oluc@yahoo.com  0           

    นายพีรศักดิ์ สกุลเขียว สร.กระจกไทยอาซาฮี จ.ชลบุรี 
083-791-

6974 agc-labour-union@hotmail.com  4   2     6 

    นายวรภัทร์ ตั๋นต่อ สร.มิตซูบิชิอิเล็คทริคประเทศไทย จ.ชลบุรี 089-0957767 vilan.tantua4@gmail.com  0           

    นายชัยวิวัตน์ อุ่นทะยา สร.สมบูรณ์โซมิค จ.ระยอง 083-8894679 chaiwiwat_@hotmail.com  0           

    นายวิษณุ เหลียวสีนาค สร.กระจกไทยอาซาฮี จ.ชลบุรี 081-1769973               
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โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

    นายโสภณ  ทองดสภา         1       1 

    น.ส.อัจฉรา  วรรณชาลี       0 1       1 

    นายมงคล  ไตรพาน สร.คัลเลอร์มอเตอร์ ประเทศไทย 088-3695062               

    นายสุรัตน์  เดชผิว สร.อุตสาหกรรมท่อเหล็ก จํากัด 088-2146529 surat-2520@gmail.com              

    นายเทียนชัย  ลอมาเละ สร.ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและโลหะศรีราชา 089-6021904               

    นายพีระพงษ์  แดงวิมล สร.สยามยูเน่ียน 087-5817553 p_dangvimol@hotmail.com      1     1 

25   น.ส.จันจิรา  วิจิตร สร. ไทยซัมมิท  ฮาร์เนส 084-8285169 janjira2009@hotmail.com              

    นางนาวิณี  ถนอมรอด สร.ไทยซิมมิท ฮาร์เนส 081-5763432               

    นายเกียรติศักดิ์  บุญเป่ียม สร.มิชลินประเทศไทย จ.ชลบุรี 

083-618-

6098       2     2 

    นายสัมฤทธิ์  ใจแก่น สร.อลูมิเนียมและโลหะ 081-8546631               

    นายวินัย  จําแปงตา สร.อลูมิเนียมและโลหะ 081-1596615 pomburerum             

    นายขวัญชัย  จะยันรัมย์ สร.อลูมิเนียมและโลหะ 089-8546631 union986@gmail.com              

    นายบุญส่ง  ศรีสอาด สร.สยามเอทีสัมพันธ์ 089-7479546               

    นายอํานวย  บุญจันทร์ สร.คูคัส ประเทศไทย 087-4201599       2 1 1 4 

                        

  กลุ่มผู้ใช้แรงงาน นายปฏิพัทธิ์ เจริญผล สร.อิโด-ไทย จ.อยุธยา 085-4233446 patipus-a@hotmail.com  0           

  อยุธยาและใกล้เคียง นายสมพล พวงจันทร์ สร.เซไดคาเซ จ.อยุธยา 086-0150091   0           

    นางสาวเจนจิรา ทองเรา สร.อินทิเกรเทค พรีซีชั่น  จ.อยุธยา 085-8138767   0           

    นางขณิกพรรณ์ รักษาดี สร.นิเด็ค วังน้อย จ.อยุธยา 081-2919979   0           

    นายพรายงาม กําพุทธ สร.ซันแฟลต จ.อยุธยา 089-8176478              ไม่มีอีเมล 0           

    นายปรียา เขียวพรหมมา สร.ยาและเวชภัณฑ์ จ.อยุธยา 085-4246135   0           

    น.ส.บวรลักษณ์ ศรีป่าน สร.ยาและเวชภัณฑ์ จ.อยุธยา 080-2100257   0           

    นายอุดม ไกรยราช สร.ฮอนดา จ.อยุธยา 081-9295205   0           

    นายสุภัตรา ขําทิม สร.ซันแฟลต จ.อยุธยา 081-2998968   0           

    นายจําลอง  ชะบํารุง   สร.พี.ไอ.เอ็ม 085-9957195 chabumrung@hotmail.com  3 4 9 11   27 

    นางสาวพีระกานต์ มณีศรี สร.ยาและเวชภัณฑ์ จ.อยุธยา 084-7619357 peerakanm@olic-thailand.com              

    นางสาวมาริสา  การะเกษ สร.ยาและเวชภัณฑ์ จ.อยุธยา 087-9891936 marisa.k@olic-thailand              

    นายสุนทร  จิตอ่อน สร.ยาและเวชภัณฑ์ จ.อยุธยา                 

    นายวุฒิพงษ์  พรชะดา สร.พี.ไอ.เอ็ม 081-7595106               

29   นายไชยยันต์  ชัยสิทธิ์ สร.ไทยโทเร 817569003               

    นายชํานาญ รุ่งระจิตร สร.ไทยโทเร 085-3837082               

    นายสุภชัย  อวนศรี  สร.อินโดไทย  086-0630492               

    นายสิริชัย  เวทยสุขุม สร.อินโดไทย  089-8239661               

    นายสาโรจน์  คาวิวงษ์ สร.อินโดไทย  087-0478059               
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โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

    น.ส.รพีพรรณ ชัยยศ สร.นิเด็ค วังน้อย จ.อยุธยา 081-6498451               

    นายชนะ  สุขสําราญ สร.สมุนไพรไทย 087-1223195               

    น.ส.ทัศนีย์  อดิษย์ สร.นิเด็ค วังน้อย จ.อยุธยา 087-9066561               

    นายสัญญา เข็มนาค สร.นากาชิมา 089-0813084               

    นายสมชาย แก้วภูษา สร.นากาชิมา 086-1316263               

    นายมุลละ ศรีตระการ สร.ไทยโทเรซินเทติคส์ 082-2394108               

    นายศุภสิทธิ์  พรหมสมบัติ สร.ซันแฟลต จ.อยุธยา 085-1798270       3     3 

    นายสุวิทย์  คิดรอบ สร.อินโดไทย  089-5266194               

    นางสาวกนกพร ภิรมสุข อยุธยา           1 1 2 

    นายณรงค์ ทองเรา สร.อินติเกรเทค พรีชิช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง 8031073490               

    ไม่ออกนาม           3     3 

  ศูนย์แรงงานภูเก็ต นายวิเชียร ตนุมาตร สร.ลากูน่า บีช รีสอร์ท จ.ภูเก็ต 087-2647177 tanumart.esrn@gmail.com  3         3 

    นายสัญญา ขุนทิศ สร.ลากูน่า บีช รีสอร์ท จ.ภูเก็ต 089-9085022 timekeeper@lagunabeach-resort.com  0           

    นายเฉลิมพล ปากเมย สร.คลับเมด จ.ภูเก็ต 076-330134 jacker-v1@hotmail.com  0           

    นายวิจิตร ดาสันทัด สร.คลับเมด จ.ภูเก็ต 081-5351764 phoket-fhsl@hotmail.com  0           

    นายสุพจน์ แซ่จ๋ิว สร.ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต 084-4473665 hi-pos@hotmail.com  0           

10   นายสัญญา ยอดไชย สร.ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต 089-4745126 s.yodchai@yahoo.com  0           

    นายประสบ สมถวิล สร.ภูเก็ต ไอร์แลนด ์ 089-7310979 khai-island@hotmail.com  0           

    นายธเรศ ลีลาธารสุวรรณ์ สร.ภูเก็ต ไอร์แลนด ์

084-

45077010   0           

    นายพงษ์พิธฐ น้อมประวัติ สร.เลอเมอร์เดียน จ.ภูเก็ต 086-9436586 nares999@gmail.com  1         1 

    นายจํารัส ทอดทิ้ง สร.กิจการโรงแรมและบริการ 081-8951158 jamras-2010@hotmail.com  0           

  กลุ่มย่านรังสิต นางสาววริษา ด้วงลา สร.เอ็นเอ็คพี จ.กรุงเทพฯ 085-1300742 fhundee-risa@hotmail.com  0           

    นายวาสุเทพ บุญคุ้ม สร.คนทํายางแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 086-0053931   5 5 2 1 1 9 

    นายธัญญา สายสิน สร.ผู้ปฏิบัติงานฝาจีบ จ.ปทุมธานี 089-7669594 tunyass@hotmail.com  1         1 

    นายสุริยัน ธรรมจารี สร.เอ็มเอ็มไอ จ.ปทุมธานี 089-5253253   0           

11   นายผลชัย กิ่งพวง สร.ฟูจิจาริกรุ๊ปแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 087-5607821 birdt@gmail.com  0           

    นางสาวสุดท้าย ต่อโชติ สร.ไทยคูราโบ 085-2408251               

    น.ส.กมลวรรณ์  ดวงใจดี สร.ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จ.อยุธยา 080-6178118 kamolat8@hotmail.co.th    3       3 

    นายเสฏฐี   อินทกุล สร.คนทํายางแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี 081-3998061 settee.gy1451@gmail.com    2       2 

    นายโชคชัย  พรหมดี สร.ไอ ดี เอส 088-6490468 chanistha-n@hotmail.com              

    น.ส.สุธิลา  ลืนคํา มูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน 02-5161589         1   1 

    นางสาวชนิษฐา  มั่นสุข         1       1 
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โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

  ภาคีแรงงานอื่นๆ นายไชยวัฒน์ พร้อมวงศ์ สร.ธนาคารกรุงเทพ 087-4970987   0           

    นางสาวสุธีลา ลืนคํา มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 081-0127087 apflrc@hotmail.com  1       1 2 

5   นายสัมพันธ์ ฉลองวรกา เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 084-1280698 sampan_ch@windowslive.com  0           

    นายสุพิเชษฐ สุวรรณชาตรี สร.รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 081-7980365   0           

    นายมนัส  อินกลัด             2 2 4 

                        

  ศูนย์เครือข่ายแรงงาน นายวุฒิชัย  แตงทอง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 081-0333953   0           

  นอกระบบภาคเหนือ นายวีนัด  ด้วงพรม มูลนิธิเพ่ือนหญิงลําพูน 087-1850945 venus2514@hotmail.com  0           

  เชียงใหม่-ลําพูน นายอําพรรณ์  อภัย มูลนิธิเพ่ือนหญิงลําพูน 869-248226   0           

    นางปิยนันท์  เคียงวงศ์ มูลนิธิเพ่ือนหญิงลําพูน 081-2357619 piyanan99@gmail.com  0           

    นางสาวอนงค์  หม่องแท ้ ศูนย์แรงงานนอกระบบเชียงใหม่ 089-9976227   0           

9   นางนริสา  ผาชาติ นิวกานต์  มีเดีย 086-4107917 navidsa@hotmail.com  0           

    นางสาวนิชนันท์  หาญยุทธ เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน 084-3760499   0           

    นายยุทธพล  ดํารงชื่นสกุล ศูนย์แรงงานนอกระบบเชียงใหม่ 053-241017 nong77@hotmail.com  0           

    นายกล้าณรงค์  ไกรฤกษ์ ศูนย์แรงงานนอกระบบเชียงใหม่ 083-4710433 kca.th99@gmail.com  0           

                        

  ศูนย์เครือข่ายเกษตร นายสกล จีนะกาศดี เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.ลําพูน 089-5526887     1       1 

  พันธสัญญา  นายเจตนา  จีนะกาศดี เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.ลําพูน                 

    นายโชคสกุล มหาค้ารุ่ง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงใหม่ 084-7393160     1       1 

    นายเกียรติศักดิ์ ฉัตรด ี เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงใหม่ 085-7098035     1       1 

     นายสุพจน์ แก้วแสนเมือง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.กาฬสินธ์ 083-5608578     1       1 

     นายทองเจือ เขียวทอง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.ลพบุรี 087-0346137     1       1 

    นายดํารง สังข์วงษ์ เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.ลพบุรี 087-1223962     1       1 

    นายทวี จันทร์สกุล เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงใหม่ 081-0236814               

     นายวิมนณ์ ใจอ่อน เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงใหม่ 088-5003642     1       1 

18    นายชัชรินทร์ ชัยดี เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.มหาสารคาม 082-7459633     1   1 1 3 

    โกภาส สินธุโคตร เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.มหาสารคาม 087-9514683       6     6 

     นายเขมชาติ ตนบุญ เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงราย 

084-

14252646     1       1 
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โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

     นางสาวพัชรนันท์ บัวมะลิ เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงใหม่ 083-4789897               

     นางสาวประไพ บุ้งคํา เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.ตราด 089-1503127               

     นายพิรุณ ทองด ี เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.อุบล 083-6661843               

     นายวัธยุทธ์ รองผ้ิว เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงใหม่ 081-9618551               

    นายสว่างชาติ แซ่ต่าง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงราย 080-7900439               

     นางสาวรัชดาวัลย์ กุลกิ้ง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.กาฬสินธ์ 082-1047327               

                        

  สพ.ปิโตรเลียม  นายสําราญ อาจอง สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายเพ็รช กล่อมวิญญา สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ       1       1 

    นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายสมโชค ป่ินแก้ว สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายสนอง  กันหยง สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายมนัส อินกลัด สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ       2       2 

    นายประทีป มานะดี สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายอาคม ตรีสิงหาร สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

20   นางสาวมุทริกา พยุงญาติ สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ       1       1 

    นายบุญเรือง เหยียดรัมย์ สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ       1       1 

    นายกรกฎ ชวัดเวช สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายชัยยุทธ ชูสกุล สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายณัฏกร  เอมชานนท์ สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นางสาวณปภัช สนิทผล สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายสัมศักดิ์ เต้จ๊ะ สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายเด่นดวง เหล่ามา สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายสมาน พรประชาธรรม สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายสุทธิรักษ์ ชโลมพันธุ์ สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายสพร่ัง มีประดิษฐ์ สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    นายสมาน บุญชม สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ                 

    ไม่ออกนาม         4 1     5 

  สพ.ธนาคาร ศิวพร  สมจิตร สพ.ธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย 089-3440243 fon1783@hotmail.com              

  และการเงิน นายธีรคม  ไวชนะ สพ.ธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย 089-7791364               

mailto:fon1783@hotmail.com


โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

  แห่งประเทศไทย น.สกชพรรณ ทับทิม สพ.ธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย 080-0545407 poot-bigg@hotmail.com              

    คุณธนพร เหวงเชย สพ.ธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย 089-6703094               

    คุณพงศ์ศักดิ ์มอญปาน สพ.ธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย 081-6652101 pnng25130@hotmail.com              

    คุณกฤษ สรวรอารนันท์ สพ.ธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย 084-7567999 jaekajoob@hotmail.com              

13   คุณวราจิตต์  คู่ทรัพย์ สพ.ธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย 086-9767055 wa-ra-chit@hotmail.com              

    คุณไชยวัฒน์ พร้อมวงษ์ สร.ธนาคารกรุงเทพ 087-4970987               

    คุณฌาณภา  ร่มฉัตรทอง สร.ธนาคารกรุงเทพ 084-1137333               

    

คุณฌัทธมนกาญจน์ เพชร

พรท สร.ธนาคารกรุงเทพ 084-5580936               

    คุณศักดิ์สิทธิ ์อุดมศิลป์ สร.ธนาคารกรุงเทพ 089-6977826       1     1 

    คุณสราวุธ เนตรจันทร์  สร.ผู้บังคับบัญชา ธ.ไทยพานิชย์ 081-8319640               

    คุณอภัณตรี เจริญศักดิ์ สร.อาหารและบริการ 081-9166035 apantree01@hotmail.com      1     1 

                        

  ภาคีสภาพัฒนาแรงงาน นายวิทยา บุญเติม สร.ซิมมิท โอโต เกต 086-1954565       1     1 

    นายนลิน  ล่ําสวัสดิ์ สร.ทุงไทยแฟชั่น 087-1720722               

    นายประกาย วิเศษสิน สร.เอ็นโกไทย 086-282907               

    นายวสันต์  คุ้มสูงเนิน สร.ดอเชียนกลาส 089-7717603               

    นายมงคล  วรรณสุทธิ์ สภาฯ พัฒนาแรงงาน 085-2194665         1   1 

    นายสรศาสตร์  นาเมืองรักษ์ สภาฯ พัฒนาแรงงาน 081-8594539               

14   นายนิคม  สองคร สร.ไทยนิปปอนสตีล 081-6469637               

    นายธีรภัทร ดวงจิตต ์ สร.ไฟฟ้าฟิลิปส์ 081-7449330               

    นายประสิทธิ์  ภูมิประสาท สร.อวาจื แห่งประเทศไทย 089-2208196               

    นายเรืองชัย  พิลาไชย สร.นํ้ามันพืช แห่งประเทศไทย 081-6258612               

    นายภานุ  กล่อมจิตร์ สร.เอส เอ เอส 082-4985232               

    นายทองคํา  แดงสกุล สภาฯ พัฒนาแรงงาน 
.086-

0486164               

    นายภาคภูมิ  สุกใส สภาฯ พัฒนาแรงงาน 089-5205538               

    น.ส.ฐิติรัชต์  คนคม สภาฯ พัฒนาแรงงาน 080-6261353       1     1 

                        

    นายกฤตพล   บุญฤทธ ์ สร.ภูเก็ตไอร์แลน                 

     นายประธาน   สงวนนาม สร.ภูเก็ตไอร์แลน                 

    นายไพรัช   บุญหนัก สร.ภูเก็ตไอร์แลน                 

     นายสราวุฒิ  อุดร  สร.กิจการและบริการ                 

    นางสาววรรณนา  เพ่งสุข     สร.กิจการและบริการ                 

14    นายสราวุฒิ  อุดร  สร.เลอเมอริเดียน ภูเก็ต                 

  ภูเก็ต (เสริม) สัญญา   ยอดไชย สร.ฮอลิเดย์ อิน                 

mailto:poot-bigg@hotmail.com
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โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

    สุพจน์    แซ่จิว สร.ฮอลิเดย์ อิน                 

     นายเสริมศักดิ์  แสงมณี สร.เลอเมอริเดียน ภูเก็ต                 

    นายพงษ์พิชช์  น้อมประวัติ สร.เลอเมอริเดียน ภูเก็ต                 

    นางสาวยุพิณ ชายผา สร.ตัดเย็บผ้าใบเรือ                 

    นางสาวสุธีรินทร์ มณีรัตน์ สร.เลอเมอริเดียน ภูเก็ต                 

      นายวารินทร  สังข์คง สร.ภูเก็ตไอร์แลน                 

    นางนันทิกา เชี่ยวโสม สร.ตัดเย็บผ้าใบเรือ                 

                        

277                     610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

 รายชื่อนักสื่อสารแรงงานที่ผลิตผลงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์84 คน   รวม 

  ศูนย์แรงงาน ชื่อ-ชื่อสกุล องค์กรต้นสังกัด โทรศัพท ์ วิธีติดต่ออ่ืนๆ ข่าว 

1   นายวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ ์ สร.ช้ินส่วนยานยนต์ฯ สป. 081-8508966 visuth-reang@yahoo.com  
2 

2   นายธีรวุฒิ เบญมาตย ์ สร.ทีไอดี สป.   084-6828870 t-rawut@hotmail.com  
21 

3   นายไตรรัตน ์ จูเจริญ       1 

4   นายวัชเรนทร์ อู๋สูงเนิน สร.ยามาดะสมบูรณ์ 847785868 a25292009@hotmail.com 1 

5   นายกมนต์ ทองออน  สร.คนสร้างฝัน 089-2513906 naikaew_2526@hotmail.com  7 

6 ฉะเชิงเทรา  นางสาวกชกร  ขยันกิจ สร.ช้ินส่วนยานยนต์ 3 084-7539291 k.ochakorn@hotmail.com 10 

7    นายสุรางค ์ สันป่าแก้ว  สหภาพแรงงานเฟ้ลปส์คอค์ว ไทยแลนด ์ 080-0669496 pduwork@hotmail.com 2 

8    นายนัฐวุฒ ิ จีระดิษฐ ์ สหภาพแรงงานซันสตาร์ 086-3708631 kook-gu@yahoo.com 
2 

9    นายทว ี ประดับศร ี สหภาพแรงงานพานาโซนิค  084-7151165 pra_du@windowslive.com  
10 

10    นายสุทัศน์  คัดมา สหภาพแรงงานซันสตาร์ 084-5249011   1 

11   นายวีระ  ทิพระสาหาร สหภาพแรงงานกันยง 084-9117180 weera12@thaimail.com 2 

12   นายประสิทธ ิ วิจิตรไพบูลย ์ สหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย 089-8171545 panasonic_ptu@hotmail.com  13 

13    นายพรหมกฤต  จันต ี สหภาพแรงงานทีไอด ี 081-5628905 phrom77@windowslive.com  
4 

14 ศูนย์แรงงาน นางสาวดาวเรือง ชานก สร.แอลทียู จ.นครปฐม 081-2025318 omnoiyai@gmail.com  
23 

15 อ้อมน้อย-อ้อมใหญ ่ นางสาวนิรัตน์ การบูรณ ์ สร.ไดนามิค จ.นครปฐม 087-3723900 omnoiyai@gmail.com  
5 

16   นางสาวอรัญญา ไชยม ี สร.ลูกไม้โอเลียนตัส จ.นครปฐม 087-0548206 arunya81@gmail.com  
14 

17   นางสาวไพรินทร์ ทัศนา สร.แอลทียู จ.นครปฐม 087-4030894 omnoiyai@gmail.com  
2 

18   นายมลคล ยางงาม สร.ไทยสิน จ.นครปฐม 080-0225738 omnoiyai@gmail.com  
22 

19   นายวิษณุ มลิวัลย ์ สร.ไทยสิน จ.นครปฐม 082-3435812 vissanu8798@gmail.com  
7 

20   นางสาวพรทิพย์ ยันตระพันธ ์ สร.แอลทียู จ.นครปฐม 087-3414292   12 

21   นางสาวสมหมาย  เนียมงาม สร.แอลทียู จ.นครปฐม 084-9706484   1 

22   นางสาวสุรัตน ์ อยู่กําเนิด สร.กิจการส่ิงทนอนครหลวง 081-6775397 manopue@gmail.com  
1 

23   นางสาวนิภา  มองเพชร สร.บริติซไทยซินฯ 089-2094705   2 

24   นางสาวเกศแก้ว ทะเบียนธง สร.กิจการส่ิงทนอนครหลวง 081-5879631   13 

25   นางสาวแสงดาว ลุนสวน สร. TUW      1 

26 ศูนย์แรงงานสระบุรี นางสาวสวรรยา ผดาวัลย ์ สร.โรเยลซีรามิคส์ จ.สระบุรี 084-7751426 sawanya-tand@hotmail.com  
22 

27   นางสาวนงนุช ไกรศาสตร ์ สร.สหกิจวิศาล จ.สระบุรี 089-5395595 nongnuch-oft18@windowslive.com  
23 

28   นายเมืองมน สุตินะ สร.ฟูรูกาวา เมิททัล (ไทยแลนด์) จ.สระบุรี 081-9469549 muangmon5790@hotmail.com  
6 

29   นายพรณารายณ ์ ทุยยะค่าย สร.อินโอ-รามาเคมีคอลล ์ 081-3424263 pornnarai2516@gmail.com  
32 
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โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

30 ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี นายสมบูรณ์ เสนาสี สร.ไดน่าเมทอล จ.ฉะเชิงเทรา 083-2939102 union@dynametal.co.th  
7 

31   นายเชิดชู ศิริชัย สร.ฮิตาชิแห่งประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี 081-8688485 mr.cherdchoo@gmail.com  
2 

32   นายนเรศ   สร.พีซีบี     1 

33   น.ส จิตตินีพร พรหมตื้อ       1 

34   นายสัญญา  กรมไธสง สร.พานาโซนิคแห่งประเทศไทย     3 

35   นายอรรคพล พรมหา สร.พานาโซนิค จ.ฉะเชิงเทรา 087-7146392 mtu.union@gmail.com  
15 

36 ฉะเชิงเทรา นายทว ี ประดับศร ี สร.พานาโซนิค  084-7151165 pra_du@windowslive.com  
5 

37   น.ส.สุวรรณา  ฟังขํา สร.อาหารแห่งประเทศไทย 084-3777133   1 

38   นายธนพัฒน ์ อุทธาประเสริฐ สร.ฮิตาชิแห่งประเทศไทย 081-9406400 pat0819406400@gmail.com 
1 

39   นายไพวัลย ์ ฤทธิ์ประเสริฐ สร.ซันโยแห่งประเทศไทย 089-8866718   1 

40   นายบุญจันทร ์ พูลสวัสดิ์ สร.ซันโยแห่งประเทศไทย 087-9132598 boonjun-haier@hotmail.co.th  
1 

41   นายเชิดชู  ศิริชัย สร.ฮิตาชิแห่งประเทศไทย 081-8688485 ch_erd_2000@hotmail.com  
3 

42   นายไพทูรย ์ สีตา สร.ฮิตาชิแห่งประเทศไทย 089-2287383   1 

43 ศูนย์แรงงาน นายสราวุธ ขันอาสา สร.คาร์นิลี่สัมพันธ์ จ.ชลบุรี 081-6386510 danieliunion@gmail.com  
24 

44 ระยอง-ชลบุรี น.ส.อัยลักษณ์ เหล็กสุข สร.เอ็นทีเอ็นนิเด็คประเทศไทย จ.ชลบุรี 081-6832829 aiyalak-ntnnidec@hotmail'com  
52 

45   นายสมหมาย ประไว สร.มิชลินประเทศไทย จ.ชลบุรี 083-5895098 sr.michelin_siam@hotmail.com  
36 

46   นายมาโนช หอมจันท์ สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี 087-0666406 n-homyun@hotmail.com  
10 

47   นายพีรศักดิ์ สกุลเขียว สร.กระจกไทยอาซาฮี จ.ชลบุรี 

083-791-

6974 agc-labour-union@hotmail.com  
6 

48   นายโสภณ  ทองโสภา       1 

49   น.ส.อัจฉรา  วรรณชาล ี       1 

50   นายพีระพงษ ์ แดงวิมล สร.สยามยูเนี่ยน 087-5817553 p_dangvimol@hotmail.com  1 

51   นายเกียรติศักดิ ์ บุญเปี่ยม สร.มิชลินประเทศไทย จ.ชลบุรี 
083-618-

6098   2 

52   นายอํานวย  บุญจันทร ์ สร.คูคัส ประเทศไทย 087-4201599   3 

53 อยุธยาและใกล้เคียง นายจําลอง  ชะบํารุง   สร.พี.ไอ.เอ็ม 085-9957195 chabumrung@hotmail.com  23 

54   นายศุภสิทธิ์  พรหมสมบัต ิ สร.ซันแฟลต จ.อยุธยา 085-1798270   3 

55 ศูนย์แรงงานภูเก็ต นายวิเชียร ตนุมาตร สร.ลากูน่า บีช รีสอร์ท จ.ภูเก็ต 087-2647177 tanumart.esrn@gmail.com  
3 

56   นายพงษ์พิธฐ น้อมประวัต ิ สร.เลอเมอร์เดียน จ.ภูเก็ต 086-9436586 nares999@gmail.com  
1 

57   นายวาสุเทพ บุญคุ้ม สร.คนทํายางแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธาน ี 086-0053931   8 

58   นายธัญญา สายสิน สร.ผู้ปฏิบัติงานฝาจีบ จ.ปทุมธานี 089-7669594 tunyass@hotmail.com  
1 

59   น.ส.กมลวรรณ ์ ดวงใจด ี สร.ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จ.อยุธยา 080-6178118 kamolat8@hotmail.co.th  
3 
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โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

60   นายเสฏฐี   อินทกุล สร.คนทํายางแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธาน ี 081-3998061 settee.gy1451@gmail.com  
2 

61   น.ส.สุธิลา  ลืนคํา มูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน 02-5161589   1 

62   นางสาวชนิษฐา  มั่นสุข       1 

63   นางสาวสุธีลา ลืนคํา มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 081-0127087 apflrc@hotmail.com  
2 

64   นายสัมพันธ์ ฉลองวรกา เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 084-1280698 sampan_ch@windowslive.com  
2 

65   นายมนัส  อินกลัด สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ     2 

66 ศูนย์เครือข่ายเกษตร นายสกล จีนะกาศด ี เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.ลําพูน 089-5526887   1 

67   นายโชคสกุล มหาค้ารุ่ง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงใหม ่ 084-7393160   1 

68   นายเกียรติศักดิ์ ฉัตรด ี เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงใหม ่ 085-7098035   1 

69    นายสุพจน ์แก้วแสนเมือง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.กาฬสินธ์ 083-5608578   1 

70    นายทองเจือ เขียวทอง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.ลพบุรี 087-0346137   1 

71   นายดํารง สังข์วงษ ์ เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.ลพบุรี 087-1223962   1 

72    นายวิมนณ ์ใจอ่อน เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงใหม ่ 088-5003642   1 

73    นายชัชรินทร์ ชัยดี เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.มหาสารคาม 082-7459633   2 

74   โกภาส สินธุโคตร เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.มหาสารคาม 087-9514683   6 

75    นายเขมชาต ิตนบุญ เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.เชียงราย 
084-

14252646   1 

76   นายเพ็รช กล่อมวิญญา สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ     1 

77   นายมนัส อินกลัด สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ     2 

78   นางสาวมุทริกา พยุงญาต ิ สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ     1 

79   นายบุญเรือง เหยียดรัมย ์ สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ     1 

80   คุณศักดิ์สิทธิ์ อุดมศิลป ์ สร.ธนาคารกรุงเทพ 089-6977826   1 

81   คุณอภัณตร ีเจริญศักดิ ์ สร.อาหารและบริการ 081-9166035 apantree01@hotmail.com  1 

82 ภาคีสภาพัฒนาแรงงาน นายวิทยา บุญเติม สร.ซิมมิท โอโต เกต 086-1954565   1 

83   นายมงคล  วรรณสุทธิ์ สภาฯ พัฒนาแรงงาน 085-2194665   1 

84   น.ส.ฐิติรัชต ์ คนคม สภาฯ พัฒนาแรงงาน 080-6261353   1 
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โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

   

  นักสื่อสารแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม และมีการเขียนข่าวอย่างต่อเนื่อง จ านวน  25 คน 

  ศูนย์แรงงาน ช่ือ-สกุล องค์กร โทรศัพท ์ อีเมล ง 2 ง3 

ง

4 

ง

5 จ านวน 

1 

อ้อมน้อย 

นางสาวดาวเรือง ชานก สร.แอลทียู จ.นครปฐม 081-2025318 omnoiyai@gmail.com  
4 10 7 2 23 

2 นางสาวอรัญญา ไชยม ี สร.ลูกไม้โอเลียนตัส จ.นครปฐม 087-0548206 arunya81@gmail.com  
4 4 4 2 14 

3 นายมลคล ยางงาม สร.ไทยสิน จ.นครปฐม 080-0225738 omnoiyai@gmail.com  
14 6 2   22 

4 นางสาวเกศแก้ว ทะเบียนธง สร.กิจการส่ิงทนอนครหลวง 081-5879631     6 3 4 13 

5 นายวิษณุ มลิวัลย ์ สร.ผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร     8 2   3 13 

6 นางสาวพรทิพย์ ยันตระพันธ์ สร.แอลทียู จ.นครปฐม 087-3414292     7 3 2 12 

7 

สระบุรี 

นางสาวสวรรยา ผดาวัลย์ สร.โรเยลซีรามิคส์ จ.สระบุรี 084-7751426 sawanya-tand@hotmail.com  
11 6 1 4 22 

8 นางสาวนงนุช ไกรศาสตร์ สร.สหกิจวิศาล จ.สระบุรี 089-5395595 nongnuch-oft18@windowslive.com  
9 10 1 3 23 

9 นายเมืองมน สุตินะ สร.ฟูรูกาวา เมิททัล (ไทยแลนด์) จ.สระบุรี 081-9469549 muangmon5790@hotmail.com  
6       6 

10 นายพรณารายณ์  ทุยยะค่าย สร.อินโอ-รามาเคมีคอลล ์ 081-3424263 pornnarai2516@gmail.com  
8 11 5 8 32 

11 

สมุทรปราการ-

ฉะเชิงเทรา 

 นางสาวกชกร  ขยันกิจ สร.ช้ินส่วนยานยนต์ 3 084-7539291 k.ochakorn@hotmail.com  
1 7 2   10 

12  นายทวี  ประดับศรี สหภาพแรงงานพานาโซนิค  084-7151165 pra_du@windowslive.com  
8     2 10 

13 นายประสิทธิ  วิจิตรไพบูลย ์ สหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย 089-6972042 panasonic_ptu@yahoo.com  
0 8 3 2 13 

14    นายพรหมกฤต  จันต ี สหภาพแรงงานทีไอด ี 081-5628905 phrom77@windowslive.com  
0 4 2   6 

15   นายอรรคพล พรมหา สร.พานาโซนิค จ.ฉะเชิงเทรา 087-7146392 mtu.union@gmail.com  
  8 2 5 15 

16   นายธีรวุฒิ เบญมาตย ์ สร.ทีไอดี สป.   084-6828870 t-rawut@hotmail.com  
11 8 1 1 21 

17 
ระยอง-ชลบุรี 

นายสราวุธ ขันอาสา สร.คาร์นิลี่สัมพันธ์ จ.ชลบุรี 081-6386510 danieliunion@gmail.com  
9 7 3 5 24 
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mailto:pornnarai2516@gmail.com
mailto:k.ochakorn@hotmail.com
mailto:pra_du@windowslive.com
mailto:panasonic_ptu@yahoo.com
mailto:phrom77@windowslive.com
mailto:mtu.union@gmail.com
mailto:t-rawut@hotmail.com
mailto:danieliunion@gmail.com
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18 น.ส.อัยลักษณ์ เหล็กสุข สร.เอ็นทีเอ็นนิเด็คประเทศไทย จ.ชลบุรี 081-6832829 aiyalak-ntnnidec@hotmail'com  
18 1 31 2 52 

19 นายสมหมาย ประไว สร.มิชลินประเทศไทย จ.ชลบุรี 083-5895098 sr.michelin_siam@hotmail.com  
13 10 8 5 36 

20 นายมาโนช หอมจันท ์
สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย จ.
ชลบุรี 087-0666406 n-homyun@hotmail.com  

5 5     10 

21 นายกมนต์ ทองออน  สร.คนสร้างฝัน 089-2513906 naikaew_2526@hotmail.com    4   3 7 

22 นายพีรศักดิ์ สกุลเขียว สร.กระจกไทยอาซาฮี จ.ชลบุรี 083-791-6974 agc-labour-union@hotmail.com  
4   2   6 

23 
อยุธยา 

นายจําลอง  ชะบํารุง   สร.พี.ไอ.เอ็ม 085-9957195 chabumrung@hotmail.com  3 4 9 11 27 

24 
รังสิต 

นายวาสุเทพ บุญคุ้ม สร.คนทํายางแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธาน ี 086-0053931   5 5 2 1 13 

25 

เครือข่าย
เกษตรพันธ

สัญญา โกภาส สินธุโคตร เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จ.มหาสารคาม 087-9514683       6 2 8 

            
141 133 97 67 438 

 

 

mailto:aiyalak-ntnnidec@hotmail'com
mailto:sr.michelin_siam@hotmail.com
mailto:n-homyun@hotmail.com
mailto:naikaew_2526@hotmail.com
mailto:agc-labour-union@hotmail.com
mailto:chabumrung@hotmail.com
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อสื่อมวลชนที่น าเสนอข่าวขบวนการแรงงาน 

สิ่งพิมพ์ 11 แห่ง 

ท่ี ชื่อ ท่ีอยู่ โทรศัพท์/อีมล์ 

1 มติชน 12 ถนนเทศบาลนฤมาล ลาดาว ประชา

นิเวศน์ 1 เขตจตุจักรกทม. 10900 

0-2850-0021 

2 ข่าวสด  40/9  ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ ประชานิเวศน์ 
1  เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10900 

 

3 กรุงเทพธุรกิจ 44 หมู่  10  ถนนบางนา – ตราด 
กม. 4.5  เขตบางนา  กทม.  10260 

 

4 แนวหน้า 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด

บางเขน เขตหลักส่ี กทม. 10210 

0-2521-5120-4 , 0-

2973-4258-60 

5 บางกอกโพสต์ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนน ณ ระนอง 

แยกสุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 

10110 

662) 0-2240-3700-71 

6 โพสต์ทูเดย์ 136 ถนน ณ ระนอง แยกสุนทรโกษา 

คลองเตย กทม. 10110 

0-2240-3700 ต่อ 1212 , 

1234 

7 เดลินิวส์   บริษัทส่ีพระยาการพิมพ์  จํากัด 
ถ.วิภาวดีรังสิต  เขตดอนเมือง  
 กทม.  10210 

0-2561-1329 , 0-2561-

1456 

8 ผู้จัดการ 102/1 ถนนพระอาทิตย์ ชั้น 3 แขวงชนะ

สงคราม เขตพระนคร กทม. 10200 

0-2629-4488 

9 เดอะเนชั่น 44 หมู่ 10 ถนนบางนา - ตราด กม. 4.5 

เขตพระโขนง กทม. 10260 

0-2317-0042 , 0-2325-

5555 

10 คมชัดลึก 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด

บางเขน เขตหลักส่ี กทม. 10210 

0-2521-5120-4 , 0-

2973-4258-60 

11 ไทยรัฐ บริษัทวัชรพล  จํากัด  เลขท่ี  1  
ถ.วิภาวดีรังสิต  กทม  10900 

0-2272-1030 
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สื่อโทรทัศน์ มี 10 แห่ง 

ท่ี ชื่อ ท่ีอยู่ โทรศัพท์/อีมล์ 

1 ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์  Thai PBS. 

อาคารสํานักงานใหญ่     145 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 

 เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ 10210 

0 2790 2000 

2 ช่อง 3 622 อาคารเอมโพเลียมเทาว์เวอร์ ชั้น 7-

15-16-17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กทม.10110 

0-2262-3333 

3 ช่อง 7 สี 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร ถ.พหลโยธิน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 

0-2272-0201-5,0-2272-

0227 

4 ช่อง 5 210 ถนนพหลโยธิน สนามเป้า เขตพญา

ไท กทม. 10400 

0-2271-0060-9,0-2279-

2397 

5 ช่อง 9 สทท. 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 

10310 

0-2201-6345 

6 ช่อง 11 90-91 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง 
กทม. 10320 

0-2318-2110,0-2275-

6408,0-1877-0268 

7 Nation Channel www.nationchannel.com  

8 ASTV ผู้จัดการ http://www.manager.co.th  

9 Voice TV  www.voicetv.co.th  

10 DNN www.asiaupdatetv.net  

 

 

 

 

 

http://www.manager.co.th/
http://www.voicetv.co.th/
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สื่อออนไลน์ มี 22 แห่ง  

ท่ี ชื่อ เว็บไซต์ 

1 สํานักข่าวไทย http://www.innnews.co.th 

2 สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ ์ http://www.prbangkok.com/ 

3 มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th 

4 กรุงเทพธุรกิจ www.bangkokbiznews.com 

5 ผู้จัดการ www.manager.co.th 

6 ประชาไท http://www.prachatai.com/ 

7 ประชาธรรม www.prachatham.com 

8 สํานักข่าวอิศรา  www.isranews.org 

9 ประชาชาติธุรกิจ www.prachachat.net 

10 บ้านเมือง www.banmuang.co.th 

11 ไทยรัฐ www.thairath.co.th 

12 เดลินิวส,์ www.dailynews.co.th 

13 แนวหน้า www.naewna.com 

14 โลกวันน้ี www.dailyworldtoday.com 

15 โพสต์ทูเดย์ www.posttoday.com 

16 ฐานเศรษฐกิจ www.thanonline.com 

17 คมชัดลึก  http://www.komchadluek.net 

18 phuketindex.com phuketindex.com 

19 ข่าว MSN news.impaqmsn.com 

20 ไอเอ็นเอ็น www.innnews.co.th 

21 เนชั่นทันข่าว breakingnews.nationchannel.com 

22 ไทยโพสต์ www.thaipost.net 

 

http://www.innnews.co.th/
http://www.prbangkok.com/
http://www.matichon.co.th/
http://www.prachatai.com/
http://www.komchadluek.net/
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รายชื่อเครือข่ายสื่อมวลชน 

 นางสาวชุลีพร บุตรโคตร       ผู้สื่อข่าวส านักข่าวทีซีไอเจ 

 คุณภาสกร จําลองราช   หนังสือพิมพ์มติชน   

 คุณชุติมา นุ่นมัน  หนังสือพิมพ์มติชน   

 คุณภัทร คําพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

 คุณจันทร์เพ็ญ สุทธิเจริญพันธ์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์    

 คุณจิรนันท์ หาญธํารงวิทย์ เว็บไซต์ประชาไท    

 คุณสิรินาฏ ศิริสุนทร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ   

   คุณชัยภัทร  ธรรมวงษา   หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

 คุณบุศกร อังคณิต   ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสี ช่อง 3 

 คุณภูมิพัฒน์ บุญเล้ียง   ไทยพีบีเอส 

 คุณโกวิท โพธิสาร ไทยพีบีเอส 

 นางสาวศุภรา  จันทร์ชิดฟ้า  นักข่าวจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
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ภาคผนวก  ค 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

โครงสร้างการทํางานและความเชื่อมโยง 

กับโครงการต่างๆภายใต้แผนงานและภาคียุทธศาสตร์  

(นักวิชาการและเครือข่ายส่ือมวลชน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

- สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 

 

โครงการสื่อสารฯ 

- ผู้จัดการโครงการ 

- ผู้ประสานงาน 

- ธุรการและการเงิน 

โครงการฯแรงงานในระบบ 

โครงการฯแรงงานนอกระบบ 

โครงการฯแรงงานข้ามชาติ 

โครงการขับเคล่ือนนโยบาย 

แผนงาน 
คณะท างา

นพัฒนา

นโยบาย 
 

โครงการเครือข่ายเกษตรพันธสัญา 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายด้านสวัสดิการสังคม  

 

กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มเป้าหมายที่มีกระบวนการครบทั้งระบบได้แก่ การพัฒนาแกนนํา  

การผลิตส่ือ  การนําส่ือไปรณรงค์   การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  และการขยายผล 

กลุ่มเป้าหมายรอง : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในบางกระบวนการดําเนินงาน  ได้แก่  

การนําไปเผยแพร่  การให้หรือจัดทําสารเพ่ือนําไปส่ือสารภายในขบวนการแรงงานหรือวง

กว้าง   การรับสาร   การนําไปใช้  เป็นต้น   



48 
โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ประชุมกองบรรณาธิการแต่ละศูนย์พื้นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      อบรมเขียนข่าวแบบนักข่าว  
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ภาคผนวก จ  ตัวอย่างผลงานของโครงการ 
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ตัวอย่างเว็บไซต์  voicelabour.org 



53 
โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

 

ตัวอย่างหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์
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            ตัวอย่างนักข่าวพลเมืองของนักสื่อสารแรงงาน 
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ตัวอย่าง VDO ผลงานนักสื่อสารแรงงาน 


