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โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน มุ่งหวังที่จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือ

สร้างเอกภาพของขบวนการแรงงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแรงงานจากมุมมองของแรงงาน

ในส่ือกระแสหลัก อันจะน าไปสู่การท าให้สังคมเกิดความเข้าใจ “คุณค่าความเป็นแรงงาน” และ “ขบวนการ

แรงงาน ” เพิ่มมากขึ้น  โดยใช้วิธีการเสริมศักยภาพในการผลิตส่ือให้กับผู้น าแรงงานหรือนักปฏิบัติการ

แรงงานระดับพื้นท่ีให้เป็นนักส่ือสารหรือนักส่งข่าว ท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องงานของ

แรงงานโดยตัวของแรงงานเอง พร้อมกับเพิ่มช่องทางในการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารของแรงงานกลุ่มต่างๆ 

ท้ังการผลิตจดหมายข่าวในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนการท างานของขบวนการแรงงาน และการผลิตผลงานเพื่อ

ส่ือสารกับสังคม ผ่านเว็บไซต์ voicelabour.org และหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์  

นอกจากน้ัน โครงการยังท าหน้าที่ประสานงานกับส่ือกระแสหลัก เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน

นโยบายท่ีจะท าให้แรงงานเข้าถึง 3 ส ได้แก่ สิทธิ สุขภาพ และสวัสดิการ รวมถึงความเป็นธรรมในการสร้าง

อาชีพและรายได้ 

ผลจากการด าเนินโครงการพบว่า โครงการจัดอบรมนักส่ือสาร 19 ครั้ง นอกจากผู้น าแรงงานท่ีเป็น

ภาคีของโครงการ 9 แห่ง ได้แก่ อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระบุรี ระยอง/

ชลบุรี อยุธยาและใกล้เคียง รังสิตและใกล้เคียง และภูเก็ต  โครงการยังได้ขยายพื้นท่ีปฏิบัติงานสู่ภาคีอื่นๆ 

เช่น สมาพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ สมาพันธ์แรงงานและการเงินแห่งประเทศไทย สภาพัฒนา

แรงงาน เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ มีผู้ผ่านการอบรมรวม 277 คน ใน

จ านวนน้ีมีผู้ผลิตผลงาน 8 4 คน หรือประมาณร้อยละ 31 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ผลิตผลงานรวม 

587  ชิ้น ในจ านวนน้ีมี 35 ชิ้นเป็นส่ือวิดีทัศน์ ซึ่ง 4 ใน  35 ชิ้นได้ออกอากาศผ่านรายการนักข่าวพลเมือง 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และท่ีน่าสนใจคือ นักส่ือสาร 25 คน มีผลงานสม่ าเสมอ 

เว็บไซต์โครงการเริ่มเปิดให้บริการต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน 2553 จนถึงวันส้ินสุดโครงการ (31 

พฤษภาคม 2554) มีผู้เข้าเยี่ยมชมรวม 240,639 ครั้ง ( ข้อมูลยอดเข้าเยี่ยมชมอาจคลาดเคล่ือนไปบ้าง

เน่ืองจากเว็บไซต์ถูก Hack หลายครั้ง)  มีผลงานรวม 1,056 ชิ้น สูงกว่าท่ีต้ังเป้าหมายไว้ (อย่างน้อย 2 พื้นท่ี

ผลิตส่ือเดือนละ 6 ชิ้นต่อพื้นท่ี รวม 240 ชิ้น) คิดเป็นประมาณ 4.4 เท่า และ จากการสนทนาอย่างไม่เป็น

ทางการ ส่ือมวลชนกระแสหลักบางคนระบุว่าได้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ในการเขียนข่าวแรงงาน การมีเว็บไซต์
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ท าให้การหาข่าวและการท าความเข้าใจขบวนการแรงงานท าได้ง่ายขึ้น ขณะท่ีข้าราชการกระทรวงแรงงาน

จ านวนหน่ึงกล่าวว่า เด๋ียวน้ีต้องเข้าไปดูข่าวในเว็บไซต์แรงงานเป็นประจ า เพื่อดูความเคล่ือนไหวและรับรู้

ปัญหาของแรงงาน 

หนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ เร่ิมต้นล่าช้ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 1 เดือน ฉบับแรกพิมพ์เดือนธันวาคม 

2553 (แทนท่ีจะเป็นเดือนพฤศจิกายน 2553) และเพิ่มจ านวนพิมพ์จากเป้าหมายเดิมอีก 1 ฉบับ ท าให้

ตลอดโครงการมีการจัดพิมพ์รวม 18 ฉบับ แต่ละฉบับพิมพ์จ านวน 3,000 เล่ม ส่วนในแง่ผลงาน ปรากฏว่า

มากกว่าครึ่งในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นผลงานของนักส่ือสาร และในหนังสือพิมพ์ 18 ฉบับ รวมมีผลงาน

ของนักส่ือสารสูงถึง 332 ชิ้น (เป็นชิ้นข่าวท่ีคัดเลือกมาจากเว็บไซต์ voicelabour.org)    

ในระดับพื้นท่ี มีศูนย์แรงงานผลิตจดหมายข่าวท้ังหมด 9 แห่ง มีผลงานรวมกันท้ังหมด 173 ชิ้น 

ศูนย์แรงงานท่ีมีการผลิตจดหมายข่าวค่อนข้างสม่ าเสมอมี 5 แห่ง คือ อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ สระบุรี  

สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี-ระยอง 

ส่ิงท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งของโครงการคือ ตลอดกระบวนการในการฝึกอบรมนักส่ือสาร ต้ังแต่ขั้นตอน

เตรียมการ การอบรมเขียนข่าว อบรมตัดต่อ จนถึงการอบรมการเป็นบรรณาธิการข่าว โครงการได้ “นักข่าว

ตัวจริง” มาเป็นครูให้กับนักส่ือสาร ได้แก่ นักข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มติชน แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ 

บางกอกโพสต์ ไทยรัฐ และส่ือโทรทัศน์ ทีวีช่อง 3  ไทยพีบีเอส   รวมท้ังศูนย์ข้อมูล  & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิ

พลเมือง" หรือ TCIJ  ด้วยเหตุน้ีการสานสัมพันธ์ภาคีให้เข้าถึงส่ือสาธารณะจึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือ

อาจจะเรียกว่า น่ีคือการสานสัมพันธ์เชิงรุก ท าให้นักส่ือสารใกล้ชิดกับนักข่าวตัวจริงต้ังแต่เร่ิมต้น ได้โอกาส

อบรมการตัดต่อกับทีมฝึกอบรมนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าร่วมในอีกหลายเวทีของไทย

พีบีเอส รวมถึงมีผลงานได้ออกอากาศในรายการนักข่าวพลเมือง 7 ชิ้น (ของนักส่ือสาร 4 ชิ้น ส่วนกลาง 3 

ชิ้น) และไทยพีบีเอสยังท ารายการส าคัญท่ีเป็นผลเกี่ยวเน่ืองกับโครงการอีก 5 รายการ รวม 15 ครั้ง คือ  

รายการมองมุมใหม่ ตอน นักส่ือสารแรงงาน (17 ก.ค.54) รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร เร่ืองแรงงานกู้ภัย 

นักส่ือสารแรงงานท่ีเป็นอาสาสมัครแรงงานศูนย์พื้นท่ีอยุธยา (20 พ.ย.54)  รายการวาระประเทศไทย เร่ือง  

เส้นทางพ.ร.บ.ประกันสังคม(26 มี.ค.55), ปฏิรูปส านักงานประกันสังคมเป็นอิสระ(27 มี.ค.55), เส้นทาง

ประวัติศาสตร์แรงงานไทย(8 เม.ย.55),ชีวิตแรงงาน(ถูกเลิกจ้างหลังน้ าท่วม-10 เม.ย.55), แรงงานนอก

ระบบ(13 เม.ย.55) รายการเวทีสาธารณะ เร่ือง  ถอดบทเรียนน้ าท่วม(7 ม.ค.55), ปฏิรูปกฎหมาย

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

(28 เม.ย.55) รายการเสียงประชาชนเปล่ียนประเทศไทย เร่ือง  แรงงานบนเส้นทางฝันท่ีตีบตัน(8 เม.ย.55) 
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แรงงานในภาคอุตสาหกรรม(การรวมตัวเพื่อสวัสดิการ-12 เม.ย.55), แรงงานคืนถิ่น(สงกรานต์-15 เม.ย.

55), แรงงานข้ามชาติ(น้ าท่วม-การรวมกลุ่ม-22 เม.ย.55), ความเป็นมา สถานการณ์แรงงาน และทางออก

(29 เม.ย.55) 

นอกจากน้ัน ตัวแทนโครงการยังได้รับแต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของสถานี และ

รับเป็นเจ้าภาพจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 3 ครั้ง 

เมื่อสามารถประสานกับส่ือส่วนกลางได้โดยตรง นักส่ือสารแรงงานส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับ

ส่ือในท้องถิ่นค่อนข้างน้อย ประกอบกับปัญหาแรงงานเป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับทุนข้ามชาติ การแก้ไข

ปัญหาต้องอาศัยการเจรจาต่อรองโดยใช้องค์กรระดับชาติเป็นส าคัญ และหลายๆข้อเสนอของคนงานก็ต้อง

กระท าผ่านนโยบายระดับชาติเท่านั้น โครงการจึงปรับบทบาทมาให้ความส าคัญในการท างานกับส่ือ

ส่วนกลาง แต่ก็ได้ จัดหา “คู่มือท างานกับส่ือมวลชนของนักสหภาพแรงงาน” และรายชื่อส่ือมวลชนในพื้นท่ี

พร้อมวิธีติดต่อ แจกจ่ายให้นักส่ือสารและภาคีโครงการ  

อย่างไรก็ดี มีศูนย์แรงงาน 2 แห่งท่ีให้ความส าคัญกับการสานสัมพันธ์กับส่ือท้องถิ่น คือ ภูเก็ตและ

เชียงใหม่-ล าพูน 

จึงไม่น่าแปลกใจที่ตลอดโครงการส่ือมวลชนน าเสนอข่าวขบวนการแรงงาน(เท่าที่รวบรวมได้)ไม่

น้อยกว่า 943 ชิ้น ประกอบด้วย 1. ข่าวในส่ือส่ิงพิมพ์ 637 ชิ้น ในส่ือ 11 แห่ง ได้แก่ มติชน ข่าวสด กรุงเทพ

ธุรกิจ แนวหน้า บางกอกโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ เดอะเนชั่น และคมชัดลึก 2. ข่าวในส่ือ

โทรทัศน์ 168 ชิ้น ในส่ือ 10 แห่ง ได้แก่ ไทยพีบีเอส, ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7 สี, ช่อง 9,  สทท.ช่อง 11,  Nation 

Channel, ผู้จัดการ, Voice TV,  TNN และ DNN. ข่าวส่ือออนไลน์ 138 ชิ้น ในส่ือ 22 แห่ง ได้แก่ ประชาไท, 

ประชาธรรม,  ส านักข่าวอิศรา, ส านักข่าวไทย, ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,  มติชนออนไลน์, กรุงเทพ

ธุรกิจ, ผู้จัดการ, เนชั่นทันข่าว, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, เดลินิวส,์ แนวหน้า,โลกวันน้ี,  โพสต์ทู

เดย์, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, phuketindex.com, ข่าว MSN และ ไอเอ็นเอ็น 

อย่างไรก็ตาม การท างานส่ือสารของขบวนการแรงงานโดยรวมยังถือเป็นภาระท่ีหนักหน่วง  ยัง

จ าเป็นต้องมีกลไกส่วนกลางเป็นแกนในการขับเคล่ือนการท างาน ท้ังการผลิตและเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร 

รวมท้ังการผลิตส่ือท้ังเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์  การจะท าให้นักส่ือสารแรงงานมีขีดความสามารถในการ

ท างานสนับสนุนการขับเคล่ือนของขบวนการแรงงานและสังคมได้อย่างต่อเน่ืองและเกิดความยั่งยืนน้ัน  

จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนเพื่อสานต่อการท างานอีกระยะหน่ึง  เพื่อบ่มเพาะประสบการณ์เสริมสร้าง

ศักยภาพให้สามารถแบกรับภาระได้อย่างแท้จริง 
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มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ริเริ่มโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการ

แรงงาน โดยมุ่งหวังที่จะใช้สื่อท่ีผลิตโดยแรงงาน เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนให้ขบวนการแรงงาน

เข้มแข็ง และท าให้สังคมเกิดความเข้าใจ “คุณค่าความเป็นแรงงาน” และ “ขบวนการแรงงาน” เพิ่มมากขึ้น  

แรกเริ่มหลายฝ่ายอาจจะไม่แน่ใจว่า คนงานจะสามารถลุกขึ้นมาเขียนหรือบอกเล่าเรื่องราวของ

ตนเองด้วยตนเอง แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องแรงงาน ท้ังตัวนักส่ือสารเอง ผู้น าแรงงานในพื้นท่ี

(ต้นสังกัด) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ภาคีเครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย

นอกขบวนการแรงงาน ล้วนหนุนเสริมซึ่งกันและกันจนสามารถพิสูจน์ชัดว่า “คนงานท าได้จริง” 

แต่ท้ังหมดน้ีคงเกิดขึ้นไม่ได้ หากมิได้แรงสนับสนุนจาก แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

คณะท างานขอขอบคุณ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  ท่ีช่วยสนับสนุนงบประมาณและให้

ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กับคณะท างานด้วยไมตรีจิตอย่างสม่ าเสมอ  โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติ

น้ าท่วมท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือพี่น้องแรงงานและผู้ประสบภัยน้ าท่วม 

ขอขอบคุณพี่น้องในคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยทุกท่าน  สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจาก

การท างาน  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์

และโลหะแห่งประเทศไทย  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา  ท่ีทุ่มเทเสียสละ

เพื่อขบวนการแรงงาน และพร้อมสนับสนุนการท างานของนักส่ือสารตลอดเวลา 

ขอขอบคุณ ศูนย์แรงงานพื้นท่ีต่างๆ ประกอบด้วย  ศูนย์สมุทรปราการ  ศูนย์ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี  

ศูนย์ชลบุรี-ระยอง  ศูนย์รังสิต  ศูนย์อยุธยาและใกล้เคียง  ศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  ศูนย์สระบุรีและ

ใกล้เคียง  ศูนย์รังสิต  และ ศูนย์ ภูเก็ต  ท่ีให้การสนับสนุนนักส่ือสารแรงงานผลิตผลงาน และเป็นหน่วย

ขับเคล่ือนขบวนการแรงงานท่ีมีพลังมาโดยตลอด 

และท่ีต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษคือ คุณภาสกร จ าลองราช  คุณชุติมา นุ่นมัน หนังสือพิมพ์มติชน  

คุณภัทร ค าพิทักษ์ คุณจันทร์เพ็ญ สุทธิเจริญพันธ์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์   คุณจิรนันท์ หาญธ ารงวิทย์  

เว็บไซต์ประชาไท   คุณสิรินาฏ ศิริสุนทร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  คุณชัยภัทร  ธรรมวงษา  หนังสือพิมพ์

แนวหน้า คุณบุศกร อังคณิต  คุณโกวิท โพธิสาร คุณภูมิพัฒน์ บุญเล้ียง  รวมถึงทีมนักข่าวพลเมือง ไทยพีบี



โครงการ การพัฒนาส่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน  
 

ฉ 

เอส  คุณชุลีพร บุตรโคตร ศูนย์ข้อมูล  & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง" หรือ TCIJ  ท่ีกรุณาร่วมคิดร่วมสร้าง 

เป็นพี่เล้ียงและผู้สนับสนุนด้านปัญญาและทักษะฝีมือให้นักส่ือสารตลอดโครงการและตลอดไป  

เหนือส่ิงอื่นใด ต้องขอขอบคุณความวิริยะอุตสาหะของนักส่ือสารทุกคน ท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจผลิต

ผลงานจนทุกฝ่ายยอมรับว่า “คนงานท าได้จริง” ท าให้ทุกคนรู้ว่า “วอยซ์เลเบอร์ ส่ือสารแรงงาน สร้างสรรค์

สังคม” 

สุดท้ายท่ีจะลืมขอบคุณไปไม่ได้คือ พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนท่ีเป็นเจ้าของเร่ืองราว  

 

ด้วยจิตคารวะ 

วิชัย นราไพบูลย ์

หัวหน้าโครงการ ฯ 
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การสร้างนักส่ือสารและการสานสัมพันธ์กับส่ือกระแสหลักเป็นหน่ึงในความพยายามสร้าง “พื้นท่ี” 

เพื่อเสริมศักยภาพของขบวนการแรงงาน และท าให้สังคมเข้าใจ “ความเป็นคนงาน” กับ “ขบวนการ

แรงงาน” โดยใช้วิธีฝึกอบรมให้แกนน าแรงงานท่ีมีศักยภาพและความพร้อมเป็นนักส่ือสารและหรือนักส่ง

ข่าว เพื่อท าหน้าที่เป็นคนบอกเล่าเรื่องราวของแรงงาน โดยแรงงาน เพื่อแรงงาน ด้วยวลีส้ันๆว่า “วอยซ์ 

เลเบอร์ ส่ือสารแรงงาน สร้างสรรค์สังคม” 

ในแต่ละขั้นตอนของการท างาน ได้รับความร่วมมือจากภาคีท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ท า

ให้ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น มีมากกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้หลายเท่า สามารถเพิ่มพื้นท่ีข่าวในส่ือกระแสหลักอย่างเห็น

ได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงเกิดภัยพิบัติน้ าท่วม ข่าวแรงงานถูกน าเสนอผ่านส่ือต่างๆต่อเน่ืองตลอดเดือน

พฤศจิกายนถึงพฤษภาคม 2554 และท่ีส าคัญ ตัวแทนโครงการได้รับแต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง

รายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แสดงถึงการยอมรับและมีตัวตนท่ีชัดเจนของแรงงานในส่ือกระแสหลัก 

นอกจากน้ัน การท างานส่ือเชิงรุก ยังมีส่วนสนับสนุนให้การขับเคล่ือนนโยบายแรงงานในภาพรวม

ดีขึ้น เพราะคนงานท้ังในส่วนกลางและในพื้นท่ีสามารถท างานสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่นการรณรงค์เร่ือง 

300 บาทเท่ากันท่ัวประเทศ ทันที  การรณรงค์เร่ืองปฏิรูปประกันสังคม  เร่ืองความปลอดภัยอาชีวอนามัย  

เร่ืองแรงงานนอกระบ บ แรงงานข้ามชาติ เร่ืองเกษตรพันธสัญญา และการต้ังศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน

ผู้ประสบภัยน้ าท่วม เป็นต้น  

โครงการอาจต้องมีวันยุติ แต่บทบาทและหน้าที่ในการส่ือสารแรงงาน สร้างสรรค์สังคม ยังคงต้อง

ด าเนินต่อไป ส่วนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร น่ันคือส่ิงท่ีนักส่ือสาร ขบวนการแรงงาน และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ต้อง

ร่วมกันสรุปบทเรียน เฝ้ามอง และให้การสนับสนุนต่อไป 
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