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บทที่ 1 

บทน า 

หลักการ และเหตุผล 

 รายงานการศึกษาเร่ือง“บทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน” 

ได้จัดท าขึ้นตามโครงการการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาการส่ือสารของแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมใน โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและจัดการองค์ความรู้ด้านสื่อสารแรงงานช่วงเปลี่ยน

ผ่านหลังวิกฤตอุทกภัย โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน ซึ่งด าเนินการ

โดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553-ธันวาคม 2554 เป็นโครงการซึ่งถือ ได้ว่า ได้

บรรลุวัตถุประสงค์  ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตส่ือสนับสนุนขบวนการแรงงานของนักปฏิบัติการ

แรงงานในพื้นท่ีต่างๆ  ในระดับที่น่าพอใจ โดยสามารถสร้างแกนน าแรงงานจ านวนหน่ึงให้เป็นนักส่ือสาร

แรงงาน เพื่อท าหน้าที่ ผลิตข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์  www.voicelabour.org  และเอกสารจดหมายข่าว 

วอยซ์เลเบอร์ ตามท่ีปรากฎต่อสายตาคนท่ัวไป 

 ความส าเร็จดังกล่าวนับเป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้ขบวนการแรงงานและวงการส่ือสารมวลชน  

ซึ่งสมควรที่จะได้มีการสรุปบทเรียนกระบวนการท างาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดท าสื่อด้าน

แรงงาน และสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงานต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์บทเรียนความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคใน กระบวน การ
ท างาน โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 
ท่ีมีต่อขบวนการแรงงานและสังคม  กระบวนการเรียนรู้ของแรงงานและการพัฒนาภายใน

องค์กร และโอกาสของความต่อเน่ืองและยั่งยืนของโครงการ 

3. เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้เผยแพร่ในเวทีสรุปบทเรียนการท างานของโครงการฯส าหรับการ
น าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

วิธีการด าเนินงาน 
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 การศึกษา“บทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน” ใช้วิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่
เอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการ
แรงงานงวดท่ี1-4 ซึ่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) รายงาน
การฝึกอบรมนักส่ือสารแรงงานทีจัดให้ศูนย์แรงงานต่างๆ รายงานสรุปการประชุมกอง
บรรณาธิการนักส่ือสารแรงงาน เป็นต้น 

2. สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ( Focus group) ใน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2555ดังน้ี  
2.1 นักส่ือสารแรงงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

จังหวัดระยอง-ชลบุรี(กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก) 
2.2  นักส่ือสารแรงงานจากศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

จังหวัดสมุทรปราการ 
2.3 นักส่ือสารแรงงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

จังหวัดนครปฐม(กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่) 
2.4 นักส่ือสารแรงงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

จังหวัดสระบุรี 
2.5 นักส่ือสารแรงงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

จังหวัดฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี 
2.6 นักส่ือสารแรงงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

จังหวัดปทุมธานี(กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง) 
2.7 นักส่ือสารแรงงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 
2.8 นักส่ือสารแรงงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

จังหวัดภูเก็ต วันท่ี 
2.9   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 
2.10 นักส่ือสารมวลชนซึ่งเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 
2.11 ผู้น าแรงงานซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของนักส่ือสารแรงงาน 

3 สรุปวิเคราะห์ข้อมูล และจัดเวทีเผยแพร่ผลการศึกษา 



~ 5 ~ 
 

ขอบเขตเนื้อหาการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

 1.  กระบวนการท างานในการสร้างนักส่ือสารแรงงานของโครงการ  

  2. บทเรียนความส าเร็จของโครงการในด้านต่างๆ ดังน้ี  

ด้านนวัตกรรม 

- การมีส่วนร่วมขับเคล่ือนนโยบายแรงงานของนักส่ือสารแรงงาน 
- กลไกการติดตามประเมินผล และร่วมแก้ไขปัญหาแรงงาน 
ด้านกระบวนการทางสังคม   

- การถ่ายทอดและตอบสนองระหว่างกันและกัน  ผ่านการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์กรแรงงานกลุ่มต่างๆ และระหว่างองค์กรแรงงานกับองค์กรส่ือมวลชน 

ด้านกระบวนการเรียนรู้  

- การปฏิสัมพันธ์  ร่วมมือ ร่วมใจ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  
              ด้าน โอกาสของการขยายผลการปฏิบัติงานและความย่ังยืนของโครงการฯ 

ด้านผลกระทบต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีรายงานผลการศึกษาสรุปบทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุน การขับเคล่ือนขบวนการ
แรงงาน และผลของโครงการซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดท าสื่อแรงงาน 
และพัฒนาขบวนการแรงงานในอนาคต 

2. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการการพัฒนาสื่อฯและผู้ปฏิบัติงานโครงการฯได้ รับความรู้จาก
กระบวนการสรุปบทเรียนร่วมกัน 

ผูว้ิจัย  ผศ.ดร.นภาพร  อติวานิชยพงศ์ 

ผู้รับผิดชอบ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

ระยะเวลาด าเนินงาน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2555 
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บทที่ 2 

ผลการศึกษา 

ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการศึกษา“บทเรียนจากโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน” ใน 3หัวข้อคือ 1) กระบวนการท างานในการสร้างนักสื่อสารแรงงาน 2)
บทเรียนความส าเร็จด้านต่างๆ และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 
กระบวนการท างานในการสร้างนักสื่อสารแรงงาน 

 การสร้างนักส่ือสารแรงงานในโครงการ “ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน” 

มีกระบวนการท างานท่ีน่าสนใจยิ่งที่เป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการต่อความส าเร็จของโครงการฯ 

 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  ซึ่งเป็นองค์กรท่ีด าเนินโครงการฯ ถือเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน

แรงงานท่ีมีบทบาทส าคัญมากต่อขบวนการแรงงานไทยในปัจจุบัน  มูลนิธิฯ จัดต้ังอย่างเป็นทางการเมื่อ

วันท่ี 4 มิถุนายน 2539  และเร่ิมมีบทบาทในช่วงประมาณ 1 ทศวรรษท่ีผ่านมา  โดยก่อนหน้าการจัดท า

โครงการฯ มูลนิธิฯมีการผลิตส่ือวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเด็นแรงงานหลายเร่ือง สถานท่ีต้ังของพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทย ได้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมขององค์กรแรงงานเพื่อการรณรงค์เคล่ือนไหวและ

ผลักดันการท างานของขบวนการแรงงาน  ตลอดจนเป็นท่ีท าการของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  

นอกจากน้ี มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยยังมีคณะท างานท่ีมีความใกล้ชิดและเข้าใจประเด็นด้านแรงงาน

เป็นอย่างดี ดังน้ันจึงท าให้การสร้างนักส่ือสารแรงงานใน โครงการ “การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน

ขบวนการแรงงาน”  มีกระบวนการท างานท่ีแตกต่างจากการจัดอบรมแรงงานโดยส่วนใหญ่  โดยมี

กระบวนการซึ่งสามารถสร้างคนงานให้เป็นนักส่ือสารแรงงานได้จริงตามศักยภาพของพวกเขา 

 แนวคิดในการสร้างส่ือของขบวนการแรงงานเกิดจากการมองเห็นว่า ในปัจจุบันส่ือกระแสหลักทุก

ประเภทไม่มีพื้นท่ีให้แก่ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของแรงงาน  ในอดีตท่ีผ่านมามีส่ือส่ิงพิมพ์ของแรงงานเกิดขึ้น

เป็นระยะ เช่น หนังสือพิมพ์กรรมกรในยุคก่อนการปฏิวัติ 2475  นิตยสารข่าวคนงานในยุคหลังเหตุการณ์

รัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519  และปัจจุบันยังคงมีจดหมายข่าวรายเดือนแรงงานปริทัศน์  ซึ่งจัดท าโดยมูลนิธิ

อารมณ์ พงศ์พงัน  ท่ียังคงพิมพ์เผยแพร่ต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน  แต่จากเน้ือหาและรูปแบบ

ของจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนงานใน
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ระดับพื้นฐาน (สมาชิกสหภาพแรงงาน) แรงงานปริทัศน์จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านซึ่งเป็นผู้น าแรงงานและ

นักวิชาการที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านแรงงานมากกว่าท่ีจะเป็นส่ือของแรงงานท่ัวไป 

 ส าหรับแนวคิดในการสร้างคนงานให้เป็นผู้ผลิตส่ือของตนเอง  เกิดจากการท่ีผู้ด าเนินโครงการฯ 

เห็นว่าในปัจจุบันนักข่าวของส่ือกระแสหลักท่ีสนใจและเข้าใจความเป็นแรงงานและ”ขบวนการแรงงาน” มี

น้อยมาก ในขณะเดียวกันคนงานท่ีสามารถเขียนข่าวหรือผลิตส่ือได้ก็มีจ านวนน้อยมากและจากการท่ี

ขบวนการแรงงานขาดกระบอกเสียงในการส่ือสารปัญหาแรงงาน ท าให้ขบวนการแรงงานประสบปัญหา

การส่ือสาร ท้ังการส่ือสารภายในขบวนการแรงงานและการส่ือสารกับสังคม จากแนวคิดข้างต้นได้น ามาสู่

การก าหนดกระบวนการท างานในการสร้างนักส่ือสารแรงงานท่ีแตกต่างจากการจัดอบรมส่วนใหญ่ท่ีท ากัน

อยู่ในแวดวงแรงงาน   

การด าเนินงานของโครงการฯ ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังน้ีคือ 

1) การเตรียมโครงการโดยการมีส่วนร่วมของแรงงาน 

2) กระบวนการอบรมที่เน้นให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

3) การสร้างส่ือของแรงงาน 

 

1.) การเตรียมโครงการโดยการมีส่วนร่วมของแรงงาน 

 โครงการมีกระบวนการเตรียมงานโดยการประชุมครั้งแรกเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน  2553 และครั้งท่ี 

2เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ณ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  โดยมีผู้แทนของแรงงาน 3 กลุ่มเข้าร่วม

ประชุม ก าหนดรายละเอียดของการฝึกอบรมนักส่ือสารแรงงาน 3 ครั้ง และก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วม

อบรม 2 ข้อ คือ ข้อแรกต้องเป็นผู้มีความสนใจและต้องการท างานด้านการส่ือสารให้กับองค์กร  และข้อ

สองต้องเป็นผู้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และให้เวลาร่วมฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนของโครงการ 

 ผู้แทนของแรงงาน 3 กลุ่มท่ีเข้าร่วมในการประชุมครั้งแรกและครั้งท่ีสองคือสหภาพแรงงานชิ้นส่วน

ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง และกลุ่มสหภาพแรงงานภาค

ตะวันออก ต่อมาในการประชุมครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553  ได้มีกลุ่มแรงงานเข้าร่วมประชุม

เพิ่มขึ้นอีก 1 กลุ่มคือกลุ่มสหภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 

 ในการประชุมครั้งท่ี 2 เป็นการวางแผนการท างานกับส่ือท้องถิ่น การจัดท าเว็บไซต์แรงงานและ

หนังสือพิมพ์แรงงาน  ท่ีประชุมได้ช่วยกันต้ังชื่อเว็บไซต์ว่า voicelabour (วอยซ์เลเบอร์)  หมายถึงเสียง
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สะท้อนของคนงาน ส่วนการท าหนังสือพิมพ์มีการเสนอให้ใช้ชื่อว่า ศูนย์ข่าวแรงงาน  โดยคนงานเพื่อ

แรงงาน  หรือส่ือสารสังคมแรงงาน  ซึ่งต่อมาคณะผู้จัดท าได้ต้ังชื่อหนังสือพิมพ์ว่า “วอยซ์เลเบอร์”  

เช่นเดียวกับชื่อเว็บไซต์และมีค าว่า “ส่ือสารแรงงานสร้างสรรค์สังคม” ต่อท้าย 

 ดังน้ันจะเห็นได้ว่ากระบวนการท างานของโครงการฯ ต้ังแต่เร่ิมต้นการเตรียมโครงการเป็น

กระบวนการท่ีใช้การมีส่วนร่วมของแรงงาน  รวมถึงการต้ังชื่อส่ือของแรงงานท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็เกิดจาก

การก าหนดร่วมกันระหว่างผู้ท าโครงการฯและผู้แทนของแรงงาน ต่อมาเมื่อมีการจัดอบรมนักส่ือสาร

แรงงานก็ได้มีการจัดประชุมเตรียมงานและสรุปงานโดยการมีส่วนร่วมของแรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง 

ดังรายละเอียดท่ีจะได้กล่าวต่อไป 

 

2.) กระบวนการอบรมที่เน้นให้สามารถปฏิบัติได้จริง 

 โครงการ ฯ ต้ังงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมนักส่ือสารแรงงานเพียง 2 ครั้ง โดยต้ังเป้าหมาย

ในการผลิตนักส่ือสารแรงงาน 50 คน แต่ในการปฏิบัติจริงโครงการฯได้จัดอบรมทั้งหมด 6 ครั้ง เป็นการ

อบรมทักษะการเขียนข่าว 4 ครั้ง อบรมการเป็นบรรณาธิการ 1 ครั้ง (เป็นกิจกรรมพิเศษท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ใน

แผนงาน) อบรมการผลิตส่ือวีดิทัศน์ 1 ครั้ง  

 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ แบ่งออกเป็นพื้นท่ีการท างานตามภาคีเครือข่ายของ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย รวม 8 ศูนย์ด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ ศูนย์แรงงาน

อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  ศูนย์แรงงานสระบุรี  ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี ศูนย์แรงงานระยอง-ชลบุรี  

ศูนย์แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง และกลุ่มย่านรังสิต  มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 66 คน และได้รับการ

ประเมินผ่านการอบรม รวม 63 คน (คนท่ีถูกประเมินไม่ผ่านเน่ืองจากไม่ส่งงานตามท่ีก าหนดไว้)  โดยมี

รายละเอียดการอบรมดังน้ี 

 การอบรมครั้งที่ 1  เป็นการจัดอบรมทักษะการเขียนข่าวและการผลิตส่ือวีดิทัศน์ให้กับศูนย์

แรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยทีมงานได้ไปจัดในจังหวัดภูเก็ต  มีผู้เข้าร่วมจากสหภาพแรงงานในจังหวัดภูเก็ต 6 

แห่ง รวม 10 คน มีวิทยากรภายนอก 3 คน จากสถานีโทรทัศน์ NBT จัดหวัดภูเก็ต หนังสือพิมพ์บางกอก

โพสต์และหนังสือพิมพ์แนวหน้า ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2553 

 การอบรมครั้งที่ 2  เป็นการจัดอบรมทักษะการเขียนข่าวของนักส่ือสารแรงงานให้กับศูนย์แรงงาน 

4 ศูนย์ คือ ชลบุรี – ระยอง   แรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก  สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี  ณ 

สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันท่ี 4 กันยายน  
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2553  มีผู้เข้าร่วมอบรม 28 คน  จากสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และกลุ่มสหภาพแรงงานรวม 21 แห่ง  

มีวิทยากรจากภายนอกซึ่งเป็นส่ือมวลชน 4 คน จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  มติชนรายวัน  ทีวีไทย 

และหนังสือพิมพ์แนวหน้า 

 ในการเข้าอบรมก าหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องเขียนเรียงความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A 4 หัวข้อ “เร่ือง

เล่าจากโรงงาน” โดยวิทยากรได้ให้ความเห็นต่อเร่ืองท่ีคนงานเขียนมาว่าสามารถท าเป็นข่าวได้หรือไม่ 

จากน้ันได้จัดให้คนงานเขียนข่าวจากเรียงความท่ีเขียนมา และได้ช่วยปรับแก้คนละ 2-3 ครั้ง ในช่วงบ่ายมี

การเสวนา “เร่ืองจริงจากพื้นท่ี”  กรณีปัญหาคนงานบริษัทไทยคูณและบริษัททาทาร่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยให้คนงานท้ัง 2 บริษัทเป็นวิทยากร หลังจากน้ันให้ผู้เข้าร่วมอบรมจับประเด็นการเสวนาน ามาเขียนเป็น

ข่าวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยทีมวิทยากรได้อ่านและช่วยปรับแก้คนละ 2-4 ครั้ง 

 การอบรมครั้งที่ 3  เป็นการอบรมทักษะการเขียนข่าวของนักส่ือสารแรงงาน ให้ศูนย์แรงงาน  4  

แห่งคือ ศูนย์แรงงานสระบุรี ศูนย์แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่และศูนย์

แรงงานย่านรังสิต(ปทุมธานี)  ณ ส านักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย วันท่ี 11 

กันยายน 2553  มีผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน จากสหภาพแรงงาน 16 แห่ง มีวิทยากรภายนอกจากส่ือมวลชน 5 

คน จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทีวีไทย และเว็บไซต์

ประชาไท 

 การอบรมครั้งน้ี เป็นการอบรมครั้งสุดท้ายในหัวข้อทักษะการเขียนข่าว  โดยใช้กระบวนการอบรม 

เช่นเดียวกับการอบรมครั้งท่ี 2 คือให้ผู้เข้ารับการอบรมเขียนงานมาให้วิทยากรได้อ่านก่อน  โดยวิทยากรได้

มีการบรรยายหลักการเขียนข่าวและให้ข้อคิดเห็นต่องานท่ีคนงานส่งมา  หลังจากน้ันได้มีการจัดเสวนา 

“เร่ืองจริงจากพื้นท่ี”  โดยใช้กรณีปัญหาของคนงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และแรงงานนอกระบบซึ่งเป็น

มอเตอร์ไซต์รับจ้าง  เมื่อจบการเสวนาให้คนงานท่ีเข้าอบรมจับประเด็นจากการเสวนาน ามาเขียนเป็นข่าว 

ส่งให้ทีมวิทยากรอ่านและปรับแก้  บางคนปรับแก้ถึง 4 ครั้ง 

 การอบรมครั้งที่ 4  เป็นการอบรมในหัวข้อทักษะการเขียนข่าวของนักส่ือสารแรงงาน ให้กับศูนย์

แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง ณ ส านักงานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย วันท่ี 17 ตุลาคม 2553 

มีผู้เข้าร่วมอบรม 8 คนจาก 6 สหภาพแรงงาน มีวิทยากรภายนอกซึ่งเป็นส่ือมวลชน 2 คน จากหนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์และเว็บไซต์ประชาไท  กระบวนการฝึกอบรมท าเช่นเดียวกับการอบรมครั้งท่ี 2 และ 3 ซึ่งมี

การบรรยายโดยวิทยากร การจัดเสวนาปัญหาจากพื้นท่ี และให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกจับประเด็นน ามาเขียน

ข่าว 
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 การอบรมครั้งที่ 5  เป็นการอบรมเป็นบรรณาธิการข่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษไม่ได้ก าหนดไว้ใน

แผนกิจกรรม แต่ทางโครงการฯ ได้จัดขึ้นเป็นกิจกรรมพิเศษ เน่ืองจากในกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์

วอยซ์เลเบอร์และจัดท าเว็บไซต์ voicelabour  ของนักส่ือสารแรงงาน ได้ก าหนดให้นักส่ือสารแรงงานจาก

ศูนย์ต่างๆ หมุนเวียนกันเข้ามาท าหน้าที่บรรณาธิการในแต่ละฉบับ  จึงต้องมีการจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะ

ให้ตัวแทนนักส่ือสารแรงงานจากพื้นท่ีต่างๆ ท่ีจะเข้ามาเป็นบรรณาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 12 คน จาก

ศูนย์แรงงานต่างๆ และมีวิทยากรภายนอกซึ่งเป็นส่ือมวลชนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยจัดขึ้นท่ี

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2553 

 ในกระบวนการอบรม วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้อ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวัน

และรายสัปดาห์หลายฉบับ รวมท้ังบทบรรณาธิการจากจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ท่ีผลิตโดยมูลนิธิ

อารมณ์  พงศ์พงัน  จากน้ันวิทยากรได้บรรยายหัวข้อโครงสร้างของบทบรรณาธิการและการเขียนบท

บรรณาธิการ 

 การอบรมครั้งที่ 6  เป็นการอบรมผลิตส่ือวิดีทัศน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรและ

งบประมาณค่าที่พักและอาหารจากทีวีไทย จัดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 

12-14 พฤศจิกายน 2553 ใช้ทีมวิทยากรซึ่งจัดท ารายการ “นักข่าวพลเมือง” ของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 

จ านวน 7 คน มีผู้เข้าร่วมจากศูนย์แรงงานต่างๆ 7 ศูนย์ (ขาดศูนย์แรงงานภูเก็ต)  

 กระบวนการฝึกอบรมได้ใช้แนวคิดและประสบการณ์ของ “นักข่าวพลเมือง”เป็นหลักโดยการให้

ผู้เข้าร่วมอบรมได้ชมวิดีทัศน์ของรายการนักข่าวพลเมืองหลายเร่ืองเพื่อให้เข้าใจเน้ือหา แนวของ

กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าว โดยประชาชนทุกภาคส่วน มีการฝึก”วิธีการเล่าเรื่อง” โดยใช้ภาพ ส่ือ

เร่ืองท่ีต้องการเล่า ฝึกทักษะการล าดับภาพ การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพอย่างง่าย มีการน าเสนอผลงานและ

แลกเปล่ียนความเห็นวิจารณ์ร่วมกัน 

 

การอบรมเสริม 

 หลังจากการจัดอบรมทักษะการเขียนข่าวครั้งท่ี 3 ส้ินสุดลง โครงการฯ ได้เริ่มเปิดเว็บไซต์ 

www.voicelabour.org เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2553 เพื่อเป็นเวทีการเขียนข่าวส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม และ

ต่อมาเมื่อการจัดอบรมการผลิตส่ือวิดีทัศน์ส้ินสุดลง ก็ได้เริ่มจัดท าหนังสือพิมพ์ วอยซ์เลเบอร์  ฉบับแรกใน

เดือนธันวาคม 2553 เพื่อน าเสนอข่าวท่ีเขียนขึ้นโดยนักส่ือสารแรงงานท่ีผ่านการอบรมควบคู่กับการจัดท า

เว็บไซต์ 

http://www.voicelabour.org/
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 ในปี 2554  มีผู้เข้าอบรมจ านวนหน่ึงสามารถพัฒนาตัวเองเป็นนักส่ือสารแรงงานได้ในระดับหน่ึง  

ในขณะท่ีผู้เข้าร่วมอบรมอีกจ านวนมากเมื่อผ่านการอบรมแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความคาดหวังของ

โครงการฯ ทางโครงการฯ จึงได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมให้แก่คนงานอีกหลายครั้ง เพื่อเพิ่มจ านวนนักส่ือสาร

แรงงานและทบทวนความรู้ให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมการอบรมแล้ว โดยใช้ทีมวิทยากรจากโครงการฯเอง มิได้เชิญ

วิทยากรภายนอก การจัดอบรมมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) อบรมทักษะการเขียนข่าวและการตัดต่อวีดิทัศน์ให้แก่ศูนย์แรงงานรังสิต วันท่ี 6 เมษายน 

2554  ณ ส านักงานมูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน  มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งส้ิน 7 คน ท้ังน้ีการอบรมในรุ่นแรก 

ผู้เข้าร่วมอบรมจากศูนย์แรงงานรังสิตมีผู้มาปฏิบัติงานเป็นนักส่ือสารแรงงานเพียง  2 คน คือนายวาสุเทพ  

บุญคุ้ม จากสหภาพแรงงานคนท ายาง  และนางสาวสุธีรา  ลืนค า จากมูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน ทาง

โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการจัดอบรมเสริม 

(2) อบรมทักษะการเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ให้แก่กลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี วันท่ี 

5 พฤษภาคม 2554  ณ ส านักงานสหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย   จังหวัดปราจีนบุรี  มีผู้เข้าอบรม 

8 คน จาก 3 สหภาพแรงงานคือ สหภาพแรงงานอาหารแห่งประเทศไทย  สหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศ

ไทย และสหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย 

(3) อบรมทักษะการเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ให้ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา วันท่ี 28 

พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงาน TEAM  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมอบรม 21 คน 

(4) อบรมทักษะการเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ ให้สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและ

เคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย  ณ  ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤติแรงงาน  จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วม 21 คน 

(5) อบรมทักษะการเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ ให้ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ วันท่ี 

10 กรกฏาคม 2554 ณ ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม  มี

ผู้เข้าร่วม 20 คน 

(6) อบรมทักษะเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ ให้นักส่ือสารแรงงานพันธสัญญา วันท่ี 29 – 

30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลบ้านปง  จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม 22 คน 

(7) อบรมทักษะเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ ให้ศูนย์แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง วันท่ี 7 

กันยายน  2554  ณ สหภาพแรงงานอินโดไทย  ณ จังหวัดอยุธยา  มีผู้เข้าร่วม 21 คน 
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(8) อบรมทักษะการเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ให้สหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงิน

แห่งประเทศไทย วันท่ี 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2554 ณ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีผู้เข้าร่วม 13 

คน 

(9) อบรมทักษะการเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ให้ศูนย์พื้นท่ีชลบุรี-ระยอง วันท่ี 27-28 

กันยายน  2554 ณ ห้องประชุมกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม 18 คน 

(10) อบรมการเขียนเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ให้ศูนย์แรงงานสมุทรปราการและสภา

องค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย  วันท่ี 8 ตุลาคม 2554 ณ ส านักงานสภาองค์การลูกจ้างยานยนต์

แห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วม 22 คน  

(11) อบรมการเขียนเขียนข่าวและการตัดต่อวิดีทัศน์ให้ศูนย์แรงงานสระบุรี วันท่ี 15-16 ตุลาคม 

2554 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ จังหวัดสระบุรี  มีผู้เข้าร่วม 14 คน 

(12) อบรมทักษะการเขียนข่าวและตัดต่อวิดีทัศน์ให้สภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนาแรงงาน

แห่งประเทศไทย  วันท่ี 20-21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศ

ไทย มีผู้เข้าร่วม 15 คน 

ในการจัดอบรมเสริมทุกครั้งวิทยากรจากโครงการ ฯ จะบรรยายถึงความส าคัญของการท างานส่ือ

ต่อขบวนการแรงงาน  การอบรมด้านเทคนิคและการให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรให้ค าแนะน า

แก้ไข 

 จะเห็นได้ว่าในการจัดอบรมเสริมนี้ มีหลายครั้งท่ีจัดให้กลุ่มแรงงานท่ีอยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายท่ี

ระบุไว้ในโครงการฯ แสดงให้เห็นว่าการจัดอบรมของโครงการฯ เป็นท่ียอมรับจากองค์กรแรงงานว่ามี

ประโยชน์ จึงได้มีองค์กรต่างๆ ส่งสมาชิกเข้ารับการอบรม 

 

3.)  การสร้างสื่อของแรงงาน 

 ในกระบวนการฝึกอบรมนักส่ือสารแรงงาน  ได้เน้นในเร่ืองของการน าความรู้ไปปฏิบัติโดยผลผลิตท่ี

ส าคัญแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ  ส่วนแรกเป็นการผลิตส่ือส่วนกลางไห้แก่ขบวนการแรงงาน ได้แก่ การจัดท า

เว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ ส่วนท่ี 2 เป็นการผลิตส่ือของแต่ละสหภาพแรงงานโดยนักส่ือสารแรงงานท่ีเข้ารับ

การอบรม   การผลิตส่ือท้ัง 2 ส่วนมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.1) การผลิตสื่อส่วนกลาง 
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 การจัดท าเว็บไซต์ www.voicelabour.org และหนังสือพิมพ์แรงงานวอยซ์เลเบอร์ โดยโครงการ 

การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน   นับเป็นพัฒนาการของส่ือแรงงานท่ีส าคัญมากใน

ปัจจุบัน  โดยส่ือท้ัง 2 ชนิด เป็นท้ังเวทีของนักส่ือสารแรงงานท่ีผ่านการอบรมของโครงการฯ ในการได้ฝึกฝน

และเผยแพร่ผลงานการเขียนข่าวของคนงาน  นอกจากน้ียังเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาเอกชน

และนักวิชาการด้านแรงงานได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งโดยปกติไม่มีพื้นท่ีการน าเสนอใน

ส่ือมวลชนกระแสหลัก  ในขณะเดียวกันข่าวสารที่ปรากฏในส่ือท้ัง 2 ชนิดน้ีได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ

ส าหรับผู้สนใจติดตามความเคล่ือนไหวของแรงงาน  ผู้น าแรงงานและสมาชิกพื้นฐานของสหภาพแรงงาน

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าของสถานประกอบการ โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถหาอ่านได้ใน

ส่ือมวลชนกระแสหลักท่ัวไป 

การจัดท าเว็บไซต์เร่ิมขึ้นก่อนการท าหนังสือพิมพ์ โดยได้มีการเผยแพร่ครั้งแรกต้ังแต่วันท่ี 25 

กันยายน 2553  ภายหลังการจัดอบรมทักษะการเขียนข่าวครั้งท่ี 3 รุ่นแรก (การอบรมโดยวิทยากรซึ่งเป็น

ส่ือมวลชนภายนอก) ส้ินสุดลง ต่อมาหลังจากท่ีได้มีการจัดอบรมการเป็นบรรณาธิการข่าวและการผลิตส่ือ

วิดีทัศน์แล้ว จึงได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกในเดือนธันวาคม 2553  โดยเป็นหนังสือพิมพ์

รายเดือน   

กระบวนการท าข่าวของนักส่ือสารแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ เกิดจาก

กระบวนการท่ีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ จะท าหน้าที่ติดตามและกระตุ้นให้ผู้ผ่านการอบรมนักส่ือสารแรงงาน

เขียนรายงานข่าวในพื้นท่ีของตนเองส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณา  โดยจะมีกระบวนการแนะน าแก้ไข

วิธีการเขียนจนกระทั่งสามารถน ามาเผยแพร่ได้  ซึ่งในศูนย์แรงงานบางแห่งอาจมีนักส่ือสารแรงงานท าการ

คัดกรองในเบื้องต้นก่อนส่งมายังส่วนกลาง  นอกจากส่ือของโครงการฯ แล้ว ข่าวบางเรื่องจะได้รับการพิมพ์

เผยแพร่ในจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน  

การเปล่ียนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์และจัดท ารูปแบบหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ยังคงต้องอาศัย

ทีมงานของโครงการฯ เป็นผู้ดูแล แต่ได้มีการก าหนดให้ศูนย์แรงงานท่ีเข้าร่วมการอบรมส่งตัวแทนมาศูนย์

ละ 1 คน เพื่อเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ร่วมกัน และใช้วิธีเวียนกันเขียนบทบรรณาธิการศูนย์ละ 1 ครั้ง 

โดยมีศูนย์แรงงานท่ีร่วมกันเป็นบรรณาธิการรวม 7 ศูนย์ (ยกเว้นศูนย์แรงงานภูเก็ต)  ฉบับแรกได้ก าหนดให้

ศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการและมีข้อตกลงว่าทุกศูนย์จะต้องส่งข่าวหรือ

บทความให้ส่วนกลางอย่างน้อย 6 ชิ้นต่อเดือน และท าข่าววิดีทัศน์ส่งอย่างน้อย 4 เร่ืองต่อปี เพื่อน าเผยแพร่

ในเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์   โดยการนับผลงานจะนับเฉพาะงานท่ีได้รับการเผยแพร่เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่

http://www.voicelabour.org/
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ของโครงการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ทราบว่าข่าวใดจะต้องมีการปรับแก้เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในหน้าหลักของส่ือหรือ

น าลงในหน้าศูนย์แรงงานของแต่ละพื้นท่ี 

การท างานร่วมกันของกองบรรณาธิการ ได้มีการจัดประชุมเดือนละครั้ง ในระยะแรกจัดประชุมท่ี

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ต่อมาได้เปล่ียนมาจัดประชุมสัญจรหมุนเวียนไปยังศูนย์แรงงานในพื้นท่ีต่างๆ

โดยเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2553  จนถึงเดือนสิงหาคม 2554  รวม 11 ครั้ง หลังจากน้ันได้เว้นระยะไป

ไม่มีการประชุมเน่ืองจากเกิดสถานการณ์อุทกภัย  จนกระทั่งได้กลับมาประชุมกันอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 

2555  การประชุมกองบรรณาธิการประจ าเดือนถือได้ว่าเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคล่ือนการผลิตส่ือ

วอยซ์เลเบอร์ อีกท้ังเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนสถานการณ์ ปัญหาและกระตุ้นการท างานของนักส่ือสาร

แรงงานในแต่ละพื้นท่ี 

 

3.2) การผลิตสื่อของสหภาพแรงงาน 

นอกเหนือจากการท าสื่อส่วนกลางร่วมกัน  โครงการฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์แรงงาน

ต่างๆ ผลิตส่ือของตัวเองศูนย์ละ 20,000 บาท ในช่วงเวลา 1 ปี ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 30 ตุลาคม 

2554 เพื่อผลิตส่ือ 2 รูปแบบคือ ผลิตจดหมายข่าวรายเดือนและผลิตวิดีทัศน์ความยาว 5-8 นาที จ านวน  4 

เร่ือง เน้ือหาครอบคลุมประเด็น  1) ความปลอดภัยในการท างาน  2) ประกันสังคม  3) ค่าจ้างและ

สวัสดิการ  4)  แรงงานนอกระบบ  ปรากฏว่าศูนย์แรงงานต่างๆ สามารถผลิตออกมาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ดังน้ีคือ 

ตารางที่ 1 : การผลิตจดหมายข่าวของศูนย์แรงงาน 1 พ.ย. 2553 – 31 ต.ค. 2554  

ล าดับที ่ ชื่อศูนย์แรงงาน ชื่อจดหมายข่าว จ านวนครั้ง
ที่ผลิต 

1. ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ ศูนย์ข่าวแรงงานสมุทรปราการ 4 
2. ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กระบอกเสียงแรงงาน 25 
3. ศูนย์แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง จดหมายข่าวเพื่อแรงงาน 9 
4. ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา ข่าวสารแรงงานเพื่อพี่น้องแรงงาน 3 
5. ศูนย์แรงงานชลบุรี-ระยอง ตะวันออกนิวส์ 38 
6. ศูนย์แรงงานรังสิต-ปทุมธานี เปิดเผยความจริงข่าวแรงงานในพื้นท่ี 3 
7. ศูนย์แรงงานภูเก็ต Federation News 1 
                       รวม  83 
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ตารางที่2: การผลิตวิดีทัศน์ของศูนย์แรงงาน 1 พ.ย.2553 – 31 ต.ค.2554 

ล าดับที ่ ชื่อศูนย์แรงงาน จ านวนชุดที่
ผลิต 

1. ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ 3 
2. ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 5 
3. ศูนย์แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง 6 
4. ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา 3 
5. ศูนย์แรงงานชลบุรี-ระยอง 7 
6. ศูนย์แรงงานรังสิต-ปทุมธานี - 
7. ศูนย์แรงงานภูเก็ต 1 
8. ศูนย์อยุธยาและใกล้เคียง - 
                       รวม 25 

 

 จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าศูนย์แรงงานท่ีมีการผลิตจดหมายข่าวของสหภาพแรงงานมากท่ีสุดใน

รอบ 1 ปี คือศูนย์แรงงานชลบุรี-ระยอง มีการผลิต 38 ฉบับ รองลงมาคือศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 

ผลิตได้ 25 ฉบับ  ส่วนศูนย์แรงงานท่ีมีการผลิตน้อยท่ีสุดผลิตได้ครั้งเดียวในรอบ 1 ปี  ส่วนการผลิตวิดีทัศน์

มีศูนย์แรงงาน 3 แห่งผลิตได้เท่ากันคือ 5 ชุด ศูนย์แรงงานภูเก็ตผลิตได้น้อยท่ีสุดเพียงครั้งเดียว และพบว่า

เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาซึ่งไม่ได้เป็นพื้นท่ีเป้าหมายของโครงการฯ แต่เคยได้รับการอบรมนักส่ือสาร

แรงงาน สามารถผลิตวิดีทัศน์ได้ 4 ชุด 

 

สรุปบทเรียนจากกระบวนการท างาน 

 จากกระบวนการสร้างนักส่ือสารแรงงานของโครงการฯ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ การเตรียม

โครงการ  การฝึกอบรม  และการสร้างส่ือของแรงงาน พบว่ามีบทเรียนท่ีน่าสนใจซึ่งได้รวบรวมจากเสียง

สะท้อนของผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์แรงงานต่างๆดังน้ี 
 

1) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม 

ในช่วงของการเตรียมโครงการฯ ผู้จัดการโครงการฯได้มีการแจ้งคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้ารับการ

อบรมเพื่อให้ศูนย์แรงงานต่างๆ คัดเลือกคนงานท่ีจะเข้าอบรม 2 ประการ คือ ประการแรก ต้องเป็นผู้มีความ

สนใจและต้องการท างานด้านการส่ือสารให้กับองค์กร และประการท่ี 2 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้
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และให้เวลาร่วมฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนของโครงการฯ ซึ่งโครงการฯให้ความส าคัญกับคุณสมบัติข้อแรกเป็น

หลักเน่ืองจากต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้น าความรู้ไปปฏิบัติงาน ไม่ใช่มารับการอบรมเฉยๆ โดยไม่กลับไป

ท างานให้องค์กร 

ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมของแต่ละศูนย์แรงงาน จะมีการให้โควต้าส าหรับสหภาพแรงงานใน

สังกัดท่ีจะส่งคนเข้าอบรมพร้อมท้ังได้แจ้งคุณสมบัติท่ีทางโครงการก าหนด  จากการสอบถามสหภาพ

แรงงานจากศูนย์ต่างๆ ได้ให้ข้อมูลว่าสหภาพแรงงานคัดเลือกโดยพิจารณาจากผู้ท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงาน

ประชาสัมพันธ์หรือมีต าแหน่งในสหภาพแรงงาน มีความพร้อมด้านเวลา มีพื้นฐานการท างานด้านการ

ส่ือสารอยู่บ้าง โดยได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบว่าหลังการอบรมแล้วต้องกลับมาท างานด้านการส่ือสารให้

องค์กร  อย่างไรก็ตาม ในหลายองค์กรไม่มีผู้ให้คัดเลือกมากนัก จึงต้องพิจารณาจากผู้ที่มีเงื่อนไข

เวลาว่างในการเข้าร่วมอบรมเป็นหลัก  ซึ่งส่งผลท าให้ผู้เข้าอบรมจ านวนมากพอควรไม่ได้กลับไป

ท างานให้องค์กรหลังเข้ารับการอบรมแล้ว 

ในทัศนะของผู้ด าเนินโครงการฯ ให้ความส าคัญกับคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมในข้อท่ีเป็นผู้มีความ

ต้ังใจท่ีจะกลับไปท างานด้านส่ือให้องค์กรมากว่าการมีทักษะพื้นฐาน  ซึ่งในระหว่างการอบรมพบว่าคนงาน

ท่ีเข้าอบรมจ านวนมากมีพื้นฐานและทักษะด้านการท างานส่ือต่ ามาก เช่น ไม่สามารถเขียนหนังสือให้เป็น

ประโยคท่ีส่ือความได้ พิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ แต่กลับพบว่าคนเหล่านี้จ านวนมากมี

ความพยายามในการท างานสื่อจนสามารถเป็นนักสื่อสารแรงงานที่มีผลงานสม่ าเสมอ  ในขณะท่ีผู้

เข้าอบรมซึ่งมีทักษะพื้นฐานท่ีดีหลายคน เมื่อเข้ารับการอบรมแล้วไม่ท างานส่ือสารให้องค์กรหรือให้กับส่ือ

ส่วนกลางด้วยเหตุผลว่าไม่มีเวลา ต้องท างานให้บริษัท  นอกจากน้ีผู้เข้าอบรมซึ่งมีต าแหน่ง หรือบทบาทใน

องค์กรหลายคนไม่สามารถท างานเป็นนักส่ือสารได้หลังการเข้ารับอบรมเพราะติดภารกิจต่างๆของสหภาพ

แรงงานท่ีไม่ใช่การท างานด้านส่ือ เช่น เป็นเลขานุการสหภาพแรงงาน 
 

2) การเรียนรู้จากกระบวนการอบรม 

กระบวนการจัดอบรมของโครงการฯ ประกอบด้วย การจัดอบรมโดยวิทยากรภายนอกซึ่งเป็น

ส่ือมวลชน 6 ครั้ง  การจัดอบรมเสริมโดยวิทยากรของโครงการฯเองอีก 12 ครั้ง และภายหลังการอบรม ได้มี

กระบวนการติดตามงานของนักส่ือสารแรงงานเพื่อน าผลงานมาเผยแพร่ในส่ือส่วนกลางที่จัดท าขึ้น  รวมถึง

การมีเวทีการประชุมของกองบรรณาธิการนักส่ือสารแรงงาน  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือน

สิงหาคม 2554 รวม 11 ครั้ง 
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กระบวนการท่ีกล่าวข้างต้นได้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ อย่างมาก 

กล่าวคือ ในภาพรวมคนงานซึ่งเข้ารับการอบรมในแต่ละศูนย์แรงงาน  มีความเห็นว่ากระบวนการอบรมของ

โครงการฯ มีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆส่วนใหญ่ท่ีเคยเข้าร่วมมาเน่ืองจากเน้นให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติได้

จริง ไม่ใช่ฟังการบรรยายหรือฝึกหัดเฉพาะในเวลาอบรมเท่านั้น  และภายหลังเข้าอบรมในรุ่นแรกแล้ว

ผู้ปฏิบัติงานของโครงการมีการติดตามผลงานและมีการสร้างส่ือเพื่อเป็นเวทีให้ปฏิบัติงานจริง  นอกจากน้ี

ในการอบรมเสริมโดยวิทยากรท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานของโครงการฯ ผู้เข้าอบรมบางคนซึ่งเคยอบรมในรุ่นแรก

แล้วยังได้มาเข้าร่วมการอบรมซ้ า ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้และทักษะโดยวิทยากรซึ่งมีกระบวนการ

แตกต่างออกไป  ท้ังน้ีบางศูนย์แรงงานมีการจัดอบรมกันเอง  โดยผู้เข้าร่วมอบรมของสหภาพแรงงานเป็น

วิทยากรเองอีกด้วย  

ส าหรับการจัดอบรมรุ่นแรก ซึ่งวิทยากรเป็นผู้ท างานส่ือมวลชน จึงมีความเป็นมืออาชีพ

สามารถอธิบายหลักการและชี้แนะเทคนิควิชาการในการท างานส่ือได้ดี ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึก

ต่ืนเต้นท่ีได้สัมผัสผู้ท างานส่ือกระแสหลัก ซึ่งโดยปกติคนงานจะไม่มีโอกาสได้รู้จักกับนักส่ือสารมวลชน  แต่

เน่ืองจากเวลาของการจัดอบรมมีจ ากัดเพียง 1 วัน ซึ่งรวมถึงการฝึกปฏิบัติด้วย และพื้นฐานของผู้เข้ารับการ

อบรมขาดทักษะในการท างานส่ือสารอย่างมาก ท าให้บางส่วนเกิดปัญหาไม่สามารถติดตามการอบรมได้

ทัน  อย่างไรก็ตาม ผลพลอยได้ประการหน่ึงของการอบรมโดยใช้สื่อมวลชนเป็นวิทยากรยังเกิดการสร้าง

เครือข่ายระหว่างคนงานกับสื่อมวลชน  คนงานสามารถติดต่อกับนักส่ือสารมวลชนได้โดยตรง 

 การจัดอบรมรุ่นท่ี 2 ซึ่งเป็นการอบรมเสริมโดยใช้วิทยากรของโครงการฯเอง  แม้ว่าผู้ท่ีเป็นวิทยากร

จะมีข้อจ ากัดจากการท่ีไม่ได้เป็นนักส่ือสารมวลชนมืออาชีพ  แต่เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในขบวนการ

แรงงานมาเป็นเวลานานและมีความรู้จักคุ้นเคยกันกับผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงพื้นฐานและข้อจ ากัดของ

คนงานท่ีเข้าอบรมจึงท าให้สามารถแนะน าแก้ไขจุดอ่อนให้แก่ผู้เข้าอบรมได้อย่างเป็นกันเองและตรงกับ

ความต้องการของผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการจัดอบรมเสริมโดยวิทยากร

ของโครงการฯ เน่ืองจากสามารถติดตามเน้ือหาการอบรมได้ทันและสอบถามจุดท่ีติดขัดได้โดยไม่ต้องมี

ความเกรงใจ 

 ในส่วนของการอบรมกันเองโดยสหภาพแรงงาน  แม้ว่าจะแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของ

สหภาพแรงงานท่ีผ่านการอบรมของโครงการฯ ท่ีต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของ

ตนเอง  แต่พบว่าการจัดอบรมยังมีข้อจ ากัดหลายเร่ืองโดยเฉพาะวิทยากรซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมจาก
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โครงการฯ ยังไม่มีความรู้เรื่องทักษะในการจัดกระบวนการอบรมมากพอท่ีจะเป็นวิทยากรหลักส าหรับการ

ไปจัดอบรมต่อได้ 
 

 3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติหลังการฝึกอบรม  

 กระบวนการหลังการฝึกอบรมถือเป็นหัวใจท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาตนเอง

เป็นนักส่ือสารแรงงาน   กระบวนการดังกล่าวได้แก่ การท่ีโครงการฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์

แรงงานท่ีเข้ารับการอบรมทั้ง 7 ศูนย์ๆ ละ 20,000  บาท เพื่อท าการผลิตจดหมายข่าวแรงงานและส่ือ

วิดีทัศน์ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553  ถึงเดือนตุลาคม 2554  การจัดท าสื่อส่วนกลางคือเว็บไซต์และ

จดหมายข่าว วอยซ์เลเบอร์ เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอข่าวท่ีผลิตโดยผู้เข้ารับการอบรม การท ากิจกรรม

ดังกล่าวมีกระบวนการขับเคล่ือนท่ีส าคัญคือ การติดตาม กระตุ้น ให้นักส่ือสารแรงงานเขียนข่าวและท า

วิดีทัศน์โดยทีมงานผู้ปฏิบัติงานโครงการ ฯ และการสร้างเวทีประชุมประจ าเดือนกองบรรณาธิการนัก

ส่ือสารแรงงาน 

 จากการสัมภาษณ์นักส่ือสารแรงงาน  พบว่านักส่ือสารแรงงานมีความประทับใจต่อกระบวนการ

ติดตามงานของโครงการฯ โดยได้ผ่านประสบการณ์ของการถูกกดดันเพื่อให้เขียนข่าวจากพื้นท่ีซึ่งเป็นการ

หล่อหลอมให้ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องพยายามสร้างผลงาน   ซึ่งคนงานส่วนใหญ่พบว่าแม้จะรู้สึกกดดันและ

เป็นภาระ หรือเกิดการไม่พอใจเมื่อถูกทวงถามติดตามงาน  แต่ก็เกิดผลดีในเวลาต่อมา คือผู้เข้าอบรมที่มี

ความมานะ อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถผลิตผลงานด้านส่ือออกมาได้ และเกิดความ

ภาคภูมิใจเมื่อผลงานของตนเองได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือหนังสือพิมพ์ หรือแม้กระท่ังในส่ือของ

สหภาพแรงงานของแต่ละศูนย์ 

 ในขณะเดียวกันนักส่ือสารแรงงานได้เรียนรู้ถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง

หลังการอบรม กล่าวคือ การท่ีคนงานซึ่งอยู่กับขบวนการแรงงานส่วนใหญ่มีเวลาจ ากัดในการท ากิจกรรม

ด้านส่ือ จากการท างานหาเล้ียงชีพ  หรือท างานด้านอื่นๆ ให้สหภาพแรงงาน  ท าให้นักส่ือสารต้องรู้จักการ

บริหารเวลาให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุดเพื่อให้มีเวลาเขียนข่าว แต่ส่วนใหญ่คือต้องใช้เวลาในส่วนของการ

พักผ่อนหรือเวลานอนมาท างานส่ือ 

 นอกจากน้ี พบว่าวอยซ์เลเบอร์เป็นส่ือแรงงานท่ีได้รับความสนใจมากจากนายจ้างในสถาน

ประกอบการท่ีนักส่ือสารแรงงานท างานอยู่  ซึ่งในด้านหน่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจ  แต่ในขณะเดียวกัน ก็ท า

ให้นักส่ือสารแรงงานต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการน าเสนอข่าวสารที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์

ของสถานประกอบการในด้านลบ  มีบางกรณีท่ีเกิดเป็นคดีฟ้องร้องหรือนักส่ือสารแรงงานถูกนายจ้างเรียก
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ไปตักเตือน  อย่างไรก็ตามโครงการฯ ได้มีกระบวนการกล่ันกรองและปรับแก้เน้ือหาหรือในส่วนของภาษา

เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยท่ีสุด โดยในบางครั้งมีการเขียนข่าวขอโทษนายจ้าง ท้ังน้ีเพื่อมิให้นักส่ือสารแรงงาน

ต้องได้รับความเดือดร้อนจากการท างานส่ือ 

 นอกจากนายจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการแล้ว  พบว่าในหลายพื้นท่ีได้มีการเผยแพร่หนังสือพิมพ์

วอยซ์เลเบอร์ให้ชุมชนรอบโรงงานได้อ่านด้วย  ถือเป็นกลไกในการส่ือสารระหว่างสหภาพแรงงานกับชุมชน  

ซึ่งท่ีผ่านมาจะพบว่าส่ือของแรงงานจะมีพื้นท่ีจ ากัดอยู่ภายในแวดวงของสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น  แต่

ยังไม่ได้รับความสนใจหรือเข้าไม่ถึงชุมชนรอบโรงงาน   ในขณะท่ีหนังสือพิมพ์ วอยซ์เลเบอร์ สามารถเข้าถึง

กลุ่มคนระดับรากหญ้า เช่น แม่ค้าท่ีขายอาหารอยู่รอบๆ โรงงานเป็นต้น 

 จากการประเมินของผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ พบว่าศูนย์แรงงานท่ีประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้

หลังการฝึกอบรมมากท่ีสุดโดยพิจารณาจากผลงานในการท าหน้าที่นักส่ือสารแรงงานคือ ศูนย์แรงงาน

จังหวัดสระบุรีและศูนย์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร-นครปฐม  โดยท่ีศูนย์แรงงานท้ัง 2 แห่งน้ีมีความแตกต่าง

ในเร่ืองของบุคคลากรท่ีเข้ารับการอบรมและบริบทขององค์กรอยู่พอสมควร กล่าวคือ 

 ศูนย์แรงงานจังหวัดสระบุรีมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง

ถ่ายรูปส่วนบุคคล  ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมอบรมหลายครั้งมากกว่าศูนย์อื่นๆ มีพื้นฐาน

การศึกษาดีพอสมควร มีการประชุมทีมส่ือสารของศูนย์ทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ศูนย์ยังมีปัญหาเรื่อง

ผู้บริหารองค์กรท่ีขาดความชัดเจนในการสนับสนุนงานด้านการส่ือสาร และคนท างานด้านส่ือมีไม่มากนัก 

ต้องอาศัยนักส่ือสารแรงงานบางคนในการผลิตงานต่างๆ 

 ศูนย์แรงงานสมุทรสาคร-นครปฐม (อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่) ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องทักษะ

พื้นฐานในท างานส่ือ  สาเหตุส าคัญประการหน่ึงมาจากการมีระดับการศึกษาไม่สูงและขาดอุปกรณ์ในการ

ท างานส่ือ  ไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือกล้องถ่ายรูปส่วนตัว  ต้องอาศัยอุปกรณ์ของสหภาพแรงงานหรือของ

ศูนย์ฯ เป็นหลัก แต่ท่ีสามารถมีผลงานในการท าข่าวได้มากเน่ืองจากมีการท างานเป็นทีม มีการรวมกลุ่ม

พบปะกันอยู่เสมอ  โดยใช้ส านักงานของศูนย์ฯเป็นแหล่งรวมตัว พูดคุย และศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อม

ใหญ่ เป็นพื้นท่ีซึ่งผู้น าแรงงานมีการท างานร่วมกับขบวนการแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเข้าร่วมกิจกรรม

รณรงค์ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยตลอด  ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการท างานส่ือ และนักส่ือสาร

แรงงานหลายคนแม้ว่าจะมีทักษะในการท างานส่ือสารน้อย แต่มีความสามารถในการเขียนเร่ืองเล่าจาก

ชีวิตและประสบการณ์ของตนเอง 
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 ส าหรับศูนย์แรงงานท่ีประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้หลังการฝึกอบรมน้อย จากการประเมิน

ของผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ได้แก่ ศูนย์แรงงานจังหวัดภูเก็ต และศูนย์แรงงานจังหวัดปทุมธานี (รังสิต) 

 ศูนย์แรงงานจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์แรงงานแห่งแรกท่ีโครงการฯ จัดอบรมให้ท้ังทักษะการเขียนข่าว

และการผลิตส่ือวิดีทัศน์ โดยเป็นการจัดอบรมในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต เมื่ออบรมเสร็จแล้วมีการผลิตผลงาน

ออกมาน้อยมาก โดยท าจดหมายข่าว 1 ครั้ง และท าวิดีโอ 1 ชุด ไม่มีการเขียนข่าวส่งให้ส่ือส่วนกลาง  

สภาพท่ัวไปคนงานมีการศึกษาในระดับสูง  แต่ลักษณะการท างานภาคบริการ (โรงแรม) ท าให้คนงานไม่

รู้สึกว่าต้องมีส่ือของแรงงานเอง สามารถใช้ส่ือกระแสหลักได้ จึงอาจเป็นสาเหตุให้คนงานไม่ต้องขวนขวาย

ท่ีจะสร้างส่ือของตนเอง 

 ส าหรับศูนย์แรงงานรังสิต  ในอดีตกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต มีบทบาทสูงมากในการ

ขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน แต่ปัจจุบันขาดผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมอบรมไม่มีความมุ่งมั่นท่ีจะน าความรู้

กลับไปท างานด้านส่ือ  ผู้ท่ีเข้าอบรมแล้วได้น าไปใช้กลับเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน  ซึ่งต้องมี

หน้าที่ในการผลิตจดหมายข่าวให้องค์กร และกรรมการสหภาพแรงงานอีก 1 คน มีการท าจดหมายข่าวใน

พื้นท่ี 3 ครั้ง ไม่มีการผลิตส่ือวิดีทัศน์  โดยได้ส่งข่าวให้ส่ือส่วนกลางอยู่บ้าง 

 

บทเรียนความส าเร็จของโครงการในด้านต่างๆ 

โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน เป็นโครงการซึ่งได้รับการยอมรับ

ว่าประสบความส าเร็จในการสร้างคนงานให้เป็นนักส่ือสารที่ท าหน้าที่ผลิตส่ือเผยแพร่ข่าวสารแรงงานต่อ

สาธารณชน  ในการประเมินความส าเร็จดังกล่าวจะขอแบ่งเป็นด้านๆ ดังน้ี คือ 

(1.) การมีส่วนร่วมขับเคล่ือนนโยบายและแก้ไขปัญหาแรงงานของนักส่ือสารแรงงาน 

(2.) การสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายในขบวนการแรงงาน  และ 

ระหว่างองค์กรแรงงานกับสื่อมวลชน 

(3.) การสร้างโอกาสในการขยายผลการปฏิบัติและความยั่งยืนต่อเน่ืองของโครงการ 

(4.) การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน 
 

(1.) การมีส่วนร่วมขับเคล่ือนนโยบายและแก้ไขปัญหาแรงงานของนักส่ือสารแรงงาน 
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การท างานของโครงการฯ เป็นการท างานร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยสร้าง

นักส่ือสารแรงงานซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรแรงงานท่ีเป็นเครือข่ายของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน

ไทย จากการสัมภาษณ์ผู้น าแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  พบว่า นักส่ือสารแรงงานได้

มีส่วนร่วมขับเคล่ือนนโยบายและแก้ไขปัญหาแรงงานดังน้ี คือ  

(1.1)โดยท่ัวไปแล้วส่ือกระแสหลักให้ความสนใจกับปัญหาแรงงานและการขับเคล่ือนนโยบายด้าน

แรงงานน้อย แต่ในอดี ต ก่อนมีการจัดท าสื่อวอยซ์เลเบอร์ ผู้น าแรงงานไม่มีทางเลือกอื่นในการเผยแพร่

ปัญหาและนโยบายแรงงาน จึงต้องหวังพ่ึงส่ือกระแสหลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งข่าวสารด้านแรงงานจะได้รับ

พิมพ์จากส่ือกระแสหลักน้อยมาก  ยกเว้นในกรณีท่ีมีการเคล่ือนไหวครั้งใหญ่ๆ และมักจะปรากฎเป็น ข่าว

เล็กๆ หรือมีเพียงรูปภาพ ไม่ค่อยมีการน าเสนอรายละเอียดของข้อเรียกร้องหรือนโยบายท่ีแรงงานต้องการ

น าเสนอต่อสาธารณชน 

 ต่อมาเมื่อมีโครงการฯ ซึ่งผลิตนักส่ือสารแรงงานและส่ือวอยซ์เลเบอร์   ผู้น าแรงงานสามารถใช้

ประโยชน์จากนักส่ือสารแรงงานได้อย่างเต็มท่ีในการน าเสนอปัญหาแรงงาน  ประเด็นขับเคล่ือนนโยบาย

แรงงานโดยการให้สัมภาษณ์หรือการท่ีนักส่ือสารเป็นผู้เขียนข่าว บทความต่างๆไปน าเสนอในวอยซ์เลเบอร์

และเป็นการน าเสนอจากจุดยืนของคนงานโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุนหรือเจ้าของหนังสือพิมพ์ 

เหมือนหนังสือพิมพ์กระแสหลักท่ีต้องพึ่งพิงเงินโฆษณาและตกอยู่ภายใต้กระแสชี้น าของชนชั้นกลางที่เป็น

คนส่วนใหญ่ซึ่งบริโภคส่ือกระแสหลัก 

(1.2) การรายงานข่าวของนักส่ือสารแรงงานมีทั้งข่าวในระดับพื้นท่ี ซึ่งสะท้อนปัญหาแรงงานท่ี

เกิดขึ้นในสถานประกอบการของตัวเองหรือในกลุ่มย่านอุตสาหกรรม ซึ่งนักส่ือสารแรงงานท างานอยู่  ส่วน

ข่าวอีกระดับหน่ึงเป็นข่าวท่ีน าเสนอปัญหาหรือนโยบายระดับชาติท่ีก าลังได้รับความสน ใจจากประชาชน

หรือเป็นประเด็นท่ีขบวนการแรงงานก าลังขับเคล่ือน  ซึ่งข่าวท้ัง 2 ระดับ ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วน

ร่วมของนักส่ือสารแรงงานในการขับเคล่ือนนโยบายและแก้ไขปัญหาแรงงาน ท้ังน้ีจากข้อมูลการน าเสนอ

ข่าวแรงงานของนักส่ือสารแรงงานในเว็บไซต์  www.voicelabour.org  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553-

สิงหาคม 2554 พบว่ามีจ านวนข่าวแรงงานท่ีได้รับการเผยแพร่ท้ังส้ิน 549 เร่ือง ดังน้ีคือ 

ตารางที่ 3 : จ านวนข่าวแรงงานในเว็บไซต์  www.voicelabour.org ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

2553 – สิงหาคม 2554 

http://www.voicelabour.org/
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เดือน / ปี จ านวนข่าว/เร่ือง 
พฤศจิกายน  2553 50 
ธันวาคม  2553 30 
มกราคม  2554 49 
กุมภาพันธ์  2554 64 
มีนาคม  2554 57 
เมษายน 2554 49 
พฤษภาคม 2554 48 
มิถุนายน  2554 73 
กรกฎาคม 2554 60 
สิงหาคม 2554 69 

รวม 549 
 

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553- สิงหาคม 2554  มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวม 155,776  ครั้ง 

ช่วง 5 เดือนแรก (พ.ย.53-มี.ค.54) มีผู้เข้าเยี่ยมชม 42,011 ครั้ง และช่วง 5 เดือนหลัง (6 เม.ย.-ส.ค. 54) มีผู้

เข้าชม 113,765 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ได้รับความนิยมจากผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้เข้า

เยี่ยมชมมีท้ังกลุ่มคนงาน นายจ้าง เจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งถือเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป  ส าหรับคนงานท่ี

เข้าชมเว็บไซต์ ไม่ใช่คนงานระดับพนักงาน แต่เป็นคนงานระดับผู้น าแรงงานซึ่งสามารถเข้าถึงการใช้

อุปกรณ์ส่ือสารทางอิเล็คทรอนิคได้  ซึ่งการที่เว็บไซต์ได้รับความนิยมในการเข้าชมย่อมหมายถึงโอกาสท่ี

ข่าวสารด้านแรงงาน ท่ีน าเสนอนักส่ือสารแรงงานจะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมากขึ้น เน่ืองจากคน

ส่วนใหญ่ท่ีเข้าถึงส่ืออิเล็คทรอนิคส์คือคนกลุ่มอื่นๆท่ีไม่ใช่คนงาน ซึ่งปกติจะไม่ค่อยได้รับรู้ข่าวสารด้าน

แรงงาน 

(2) การสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 ในการสรุปบทเรียนในด้านการสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเกิดจากโครงการฯ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  คือ  1) การสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กรแรงงาน และ

2) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแรงงานกับสื่อมวลชน   

(2.1)การสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กรแรงงาน 

ในปัจจุบันสืบเน่ืองมาจากการมีรูปแบบการจ้างงานท่ีหลากหลาย และมีแรงงานหลายประเภท 
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ได้แก่ ลูกจ้างในสถานประกอบการหรือแรงงานในระบบ  แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และแรงงาน

ท่ีไปท างานในต่างประเทศ  แรงงานประเภทต่างๆ มีกลุ่มจัดต้ังของตนเอง และเข้ามาเป็นเครือข่ายสมาชิก

ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  แต่การส่ือสารภายในองค์กรแรงงานจะถูกจ ากัดอยู่ภายในกลุ่ม

หรือองค์กรจัดต้ังของตนเอง  ท าให้ไม่ได้รับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกัน เช่น แรงงานในระบบ จะมีการส่ือสาร

ภายในองค์กรสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน  หรือกลุ่มย่านอุตสาหกรรม แต่ไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับ

แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ  ในขณะท่ีแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติก็มีการส่ือสารอยู่

ภายในกลุ่มของตัวเอง  ซึ่งมีช่องทางสื่อสารจ ากัดน้อยกว่าแรงงานในระบบ 

 ผู้จัดท าโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน  ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว 

ดังน้ัน แม้ว่าโครงการฯ จะมีกลุ่มเป้าหมายหลักในการสร้างนักส่ือสารแรงงานจากผู้บริหารและสมาชิกของ

สหภาพแรงงาน  ซึ่งเป็นแรงงานในระบบแต่ก็ได้มีการเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบ ได้เข้ามาร่วมอบรม

เป็นนักส่ือสารแรงงาน เช่น ในการจัดอบรมทักษะการเขียนข่าวครั้งท่ี 3 ให้ศูนย์แรงงานสระบุรี  อยุธยา 

รังสิต และอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  ได้มีแรงงานมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากเครือข่ายแรงงานนอกระบบเข้าร่วม

อบรมด้วย และในการจัดอบรมเสริมครั้งท่ี  6  โดยใช้วิทยากรจากโครงการฯเองได้มีการจัดอบรมทักษะการ

เขียนข่าวและตัดต่อวิดีทัศน์ให้แรงงานนอกระบบท่ีเป็นเกษตรพันธสัญญา โดยเฉพาะ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่

จ านวน 22 คน หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมเป็นแรงงานนอกระบบมีการเขียนข่าวส่งให้เผยแพร่ใน

วอยซ์เลเบอร์อยู่บ้างแต่ไม่มากนัก  แต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการพยายามให้แรงงานแต่ละกลุ่มมีการ

ส่ือสารกันระหว่างกลุ่ม จากท่ีเคยแต่ส่ือสารกันเองภายในกลุ่มของตัวเองเท่านั้น 

 ส าหรับการสร้างความสัมพันธ์และส่ือสารกันระหว่างองค์กรของแรงงานในระบบ ซึ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ พบว่าการเข้าร่วมโครงการฯ ท าให้แรงงานได้มีการส่ือสารระหว่างองค์กรโดย

ผ่านกลไกของการฝึกอบรมและการท างานร่วมกัน คือในการจัดอบรมโดยวิทยากรภายนอกท่ีเป็น

ส่ือมวลชนกระแสหลัก  6  ครั้ง ส่วนใหญ่ในแต่ละครั้งจะเป็นการอบรมร่วมกันระหว่างศูนย์แรงงานต่างๆ 

ต้ังแต่ 3-4 ศูนย์ขึ้นไป ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากศูนย์ต่างๆได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นข้ามพื้นท่ี 

 นอกจากน้ีกลไกการท างานร่วมกันท่ีส าคัญซึ่งเป็นเวทีการแลกเปล่ียนสถานการณ์ปัญหา และสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรคือเวทีการประชุมกองบรรณาธิการประจ าเดือน  ซึ่งก าหนดให้ทุกศูนย์แรงงาน

ต้องส่งตัวแทนมาเป็นบรรณาธิการร่วมและหมุนเวียนกันเป็นบรรณาธิการ  ซึ่งพบว่ามีศูนย์แรงงาน  7 ศูนย์
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จากท้ังหมด 8 ศูนย์แรงงาน ได้มาร่วมในเวทีการประชุมดังกล่าว โดยได้หมุนเวียนกันเป็นผู้เขียนบท

บรรณาธิการดังน้ี 

 ฉบับท่ี 1 เดือนธันวาคม 2553  ศูนย์แรงงานสมุทรสาคร-นครปฐม 

 ฉบับท่ี 2 เดือนมกราคม 2554  ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา  

ฉบับท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2554  ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ 

ฉบับท่ี 4 เดือนมีนาคม 2554  ศูนย์แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง 

ฉบับท่ี 5 เดือนเมษายน 2554  ศูนย์แรงงานชลบุรี-ระยอง 

ฉบับท่ี 6 เดือนพฤษภาคม 2554  ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา 

ฉบับท่ี 7 เดือนมิถุนายน 2554  ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 

ฉบับท่ี 8 เดือนกรกฎาคม 2554  ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ 

ฉบับท่ี 9 เดือนสิงหาคม 2554  ศูนย์แรงงานสระบุรี 

ฉบับท่ี 10 เดือนกันยายน 2554  ศูนย์แรงงานชลบุรี-ระยอง 

ฉบับท่ี 11 เดือนตุลาคม 2554  ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 

ฉบับท่ี 12 เดือนพฤศจิกายน 2554 ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ 

ฉบับท่ี 13 เดือนธันวาคม 2554  ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา 

ฉบับท่ี 14 เดือนมกราคม 2555  ศูนย์แรงงานชลบุรี-ระยอง 

ฉบับท่ี 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2555  ศูนย์แรงงานสระบุรี 

ฉบับ ท่ี 16 เดือนมีนาคม 2555  ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 

ฉบับท่ี 17 เดือนเมษายน 2555  ศูนย์แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง 

การท างานร่วมกันของกองบรรณาธิการ เป็นกลไกที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรแรงงานต่างๆจาก 7 

ศูนย์แรงงานสามารถสานความสัมพันธ์ มีความเข้าใจข้อมูลสถานการณ์ของแต่ละพื้นท่ี และมีความเป็น

มิตรต่อกันมากยิ่งขึ้น จากการท่ีนักส่ือสารแรงงานจากองค์กรแรงงานเหล่านี้ได้มาท างานร่วมกันเป็นเวลา

ยาวนานกว่า 1 ปี 

 

(2.2) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแรงงานกับส่ือมวลชน 
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การจัดอบรมนักส่ือสารแรงงานโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการ

แรงงาน  6 ครั้ง โดยใช้วิทยากรท่ีเป็นนักข่าวของส่ือมวลชนกระแสหลักได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรแรงงานกับสื่อมวลชนโดยผ่านนักส่ือสารแรงงานขององค์กรน้ันๆ 

ก่อนหน้าการจัดท าโครงการฯ ส่ือมวลชนกระแสหลักมีแหล่งข่าวบุคคลด้านแรงงานท่ีจ ากัด ได้แก่ 

ประธานสภาองค์การลูกจ้าง  ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เลขาธิการสมาพันธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  ผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน นักวิชาการด้านแรงงานจากมหาวิทยาลัย หรือองค์กร

พัฒนาเอกชน  และผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานท่ีใกล้ชิดกับขบวนการแรงงาน (เช่น นางสาววาสนา ล าดี) แต่

หลังจากมีการจัดอบรมนักส่ือสารแรงงาน ท าให้วิทยากรซึ่งเป็นส่ือมวลชนกระแสหลักได้มีโอกาสรู้จัก

แหล่งข่าวซึ่งเป็นคนงานในระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีอุตสาหกรรมต่างๆกว้างขวางมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน

คนงานซึ่งเป็นนักส่ือสารแรงงานก็มีโอกาสได้รู้จักและสร้างสายสัมพันธ์กับนักส่ือสารมวลชนกระแสหลักซึ่ง

เป็นวิทยากรอบรม  

นอกจากน้ี การท่ีคนงานได้ผ่านการอบรมเป็นนักส่ือสารแรงงานท าให้สามารถให้ข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ  มีประเด็นชัดเจนท่ีส่ือสามารถน าไปเขียนเป็นข่าวได้ง่าย  ส่ือมวลชนรายหน่ึงได้ให้ความเห็นว่าก่อน

หน้าการจัดอบรมของโครงการฯ แม้จะสัมภาษณ์คนงานเป็นเวลานานแต่บางครั้งไม่สามารถน าไปเขียนข่าว

ได้ เพราะการให้ข่าวของคนงานมีความสับสนและไม่มีประเด็นท่ีน่าสนใจ  แม้ว่าความจริงแล้วเรื่องท่ี

คนงานต้องการน าเสนอจะมีความส าคัญท่ีสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะก็ตาม 

นอกจากน้ีส่ือมวลชนกระแสหลักได้รับประโยชน์จากรายงานข่าวท่ีมีการน าเสนอในเว็บไซต์ 

www.voicelabour.org เน่ืองจากมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ท าให้ส่ือมวลชนสามารถดึงข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการเขียนข่าวได้ ท าให้บางคนเข้าไปอ่านข่าวในเว็บไซต์ทุกวัน 

ในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งมีปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลายแห่ง เป็นวิกฤตการณ์ ซึ่งท าให้

องค์กรแรงงานและส่ือมวลชนมีการสร้างความสัมพันธ์กันมากขึ้น  โดยผ่านนักส่ือสารแรงงานท่ีอยู่ในพื้นท่ี 

เช่น ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  องค์กรแรงงานมีการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือคนงานท่ีประสบภัยจาก

ปัญหาน้ าท่วม  นักส่ือสารแรงงานได้ท างานร่วมกับส่ือมวลชนกระแสหลักในการรายงานสถานการณ์

ปัญหา โดยมีหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์ได้มาท าข่าวโดยการสัมภาษณ์นักส่ือสารแรงงาน  หรือน านัก

ส่ือสารแรงงานไปออกรายการโทรทัศน์  ส่วนการท างานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มีนัก

ส่ือสารแรงงานจากศูนย์แรงงานชลบุรี-ระยอง ท่ีถูกเลิกจ้างตั้งแต่ก่อนน้ าท่วมมาท างานด้านส่ือให้เต็มเวลา 

ในพื้นท่ีจังหวัดอยุธยาและอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  ซึ่งประสบปัญหาน้ าท่วม  ท าให้ส่ือกระแสหลักเข้ามาให้
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ความสนใจและส่ือสารออกไปจนสังคมภายนอกได้รับรู้และให้ความสนใจ ซึ่งเป็นผลให้ภาครัฐเข้ามา

ช่วยเหลือแรงงานและชุมชนในพื้นท่ีดังกล่าว  จึงนับว่าวิกฤตการณ์น้ าท่วมท่ีเกิดขึ้นท าให้นักส่ือสารแรงงาน

ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการท าข่าวตลอดจนการประสานกับส่ือมวลชนกระแสหลัก ในขณะท่ี

ส่ือมวลชนเองก็ได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของนักส่ือสารแรงงาน รวมท้ังการที่สถานีโทรทัศน์บาง

แห่งสามารถจัดรายการท่ีรายงานปัญหาน้ าท่วมโดยมีทีมงานของนักส่ือสารแรงงานไปช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี 

 อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับสื่อมวลชน ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ท างานของโครงการฯ พบว่ามีการพัฒนาที่เด่นชัดท่ีสุดกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึ่งนอกจากจะส่ง

วิทยากรมาร่วมอบรมนักส่ือสารแรงงานแล้ว ยังได้มีการแต่งต้ังสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เมื่อวันท่ี 

24 มีนาคม 2554  ซึ่งมีผู้น าแรงงานและผู้ประสานงานของโครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน

ขบวนการแรงงานอยู่ด้วย  โดยท่ีทางโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดเวทีรับฟังความเห็นของกลุ่มแรงงาน

ให้กับ Thai PBS และนักส่ือสารแรงงานได้ร่วมกับ Thai PBS ในการจัดรายการถ่ายทอดสดทีวีออนไลน์ 

เวทีปฏิบัติการพลเมืองเลือกต้ัง 54 ชี้อนาคตประเทศ ในช่วงก่อนการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันท่ี 8 

มิถุนายน 2554  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกท่ีแรงงานกับส่ือกระแสหลักได้มีการร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด 

 ท้ังน้ี จากการประเมินของส่ือมวลชนซึ่งร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมนักส่ือสารแรงงานโดย

ภาพรวมแล้วมีความเห็นว่าโครงการฯ ได้มีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างองค์กรกับ

ส่ือมวลชน จากการท่ีท าให้ส่ือมวลชนได้มีแหล่งข่าวในระดับพื้นท่ี ในมิติท่ีมีความลึกซึ้งมากกว่าข้อมูลจาก

ผู้น าระดับสูงของขบวนการแรงงาน  ซึ่งสามารถให้ข้อมูลในประเด็นท่ีเป็นปัญหาระดับนโยบายได้ แต่ขาด

ข้อมูลระดับพื้นท่ี  และการท่ีแรงงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการท างานของส่ือ  ในขณะท่ี

แรงงานเองได้รับประโยชน์จากโครงการฯ  จากการท่ีมีโอกาสเข้าถึงนักส่ือสารมวลชนได้โดยตรง และได้ใช้

พื้นท่ีของส่ือมวลชนในการน าเสนอปัญหาของแรงงานมากขึ้น 

 (3.) โอกาสในการขยายผลและความย่ังยืนต่อเน่ืองของโครงการ  

 โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน ด าเนินการมาได้ครบ 2 ปี ใน

เดือนพฤษภาคม 2555 น้ี โครงการฯได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรภายนอกขบวนการ

แรงงาน คือ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนคือมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นผู้ด าเนินโครงการฯ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการ

ด าเนินงานท่ีผ่านมาขบวนการแรงงานได้พึ่งพิงองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภายนอกในการจัดท า
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โครงการฯ ซึ่งบทบาทการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกย่อมไม่มีความยั่งยืนอย่างถาวร  จ าเป็นท่ีขบวนการ

แรงงานเองต้องมีการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต เพื่อน าผลส าเร็จท่ีได้รับจากโครงการฯตลอด

ระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่านมาไปขยายผลต่อยอดและท าให้การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการ

แรงงานมีความยั่งยืนต่อเน่ืองไปได้   

 เมื่อพิจารณาในด้านโอกาสท่ีขบวนการแรงงานจะขยายผลการด าเนินงานและสร้างความยั่งยืนใน

อนาคตพบว่า มีส่วนท่ีเป็นด้านบวกท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานโดยการพึ่งตนเองของขบวนการแรงงาน 

ดังน้ีคือ 

1) ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ท่ีโครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรม สามารถสร้างนักส่ือสารแรงงานได้

จ านวนหน่ึงจากศูนย์แรงงาน 7 ศูนย์ โดยแต่ละศูนย์มีนักส่ือสารแรงงานท่ีมีผลงานสม่ าเสมออย่างน้อย 1 

คน ขึ้นไป ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักส่ือสารแรงงานในแต่ละพื้นท่ีพบว่า นักส่ือสารแรงงานมองเห็นประโยชน์

ต่อขบวนการแรงงานในการผลิตส่ือวอยซ์เลเบอร์ซึ่งได้ท าร่วมกันมาและมีความต้องการที่จะด าเนินงาน

ต่อไปในอนาคต แม้ว่าจะไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก  โดยในปัจจุบันน้ีทักษะด้านการเขียนข่าว

ตลอดจนอุปกรณ์การท าสื่อท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาเพียงพอท่ีนักส่ือสาร

แรงงานจะท างานด้านส่ือในพื้นท่ีและท าสื่อส่วนกลางได้ในระดับหน่ึง 

2) ในด้านการผลิตส่ือส่วนกลาง ซึ่งปัจจุบันมี 2 รูปแบบคือการจัดท าเว็บไซต์ และการผลิต

หนังสือพิมพ์รายเดือน วอยซ์เลเบอร์ พบว่าในส่วนเว็บไซต์ใช้เงินทุนด าเนินการต่ า  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงาน

ไทย ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการโครงการฯ สามารถรับภาระในส่วนน้ีได้ ท้ังในด้านค่าใช้จ่ายและบุคคลากรท่ีจะ

จัดท ารูปแบบของเว็บไซต์ หากมีนักส่ือสารแรงงานมาร่วมกันจัดท าข่าวเหมือนช่วงที่ผ่านมา 

ส าหรับการผลิตหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์พบว่ามีต้นทุนการด าเนินงานสูง แต่มีความ

จ าเป็นต้องจัดท าเน่ืองจากเป็นรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ที่สามารถเข้าถึงคนงานส่วนใหญ่ได้  ในขณะท่ีการจัดท า

เว็บไซต์เข้าถึงคนงานส่วนน้อยท่ีสามารถใช้ส่ืออิเลคทรอนิคได้เท่านั้น  ดังน้ันการผลิตหนังสือพิมพ์วอยซ์เล

เบอร์ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์จะคงอยู่ต่อไปได้  ขบวนการแรงงานจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้านการ

ด าเนินงาน ซึ่งจากการสอบถามนักส่ือสารแรงงานและผู้น าแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน

ไทย พบว่าโอกาสของความเป็นไปได้มี 2 แนวทางคือ  
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(1.) การกระจายความรับผิดชอบด้านต้นทุนการผลิตไปยังศูนย์แรงงานต่างๆ  โดยให้องค์กรท่ี

ท าหน้าที่ประสานงานซึ่งอาจได้แก่ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าต้นฉบับใน

รูปแบบของส่ืออิเล็คทรอนิคให้ศูนย์แรงงานต่างๆ น าไปผลิตเป็นเอกสารเพื่อแจกจ่ายแก่สมาชิก 

(2.) การผลิตหนังสือพิมพ์ในรูปแบบเดิม โดยให้ศูนย์แรงงานต่างๆ ร่วมกันสมทบเงินทุนเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่าย  ท้ังน้ีอาจต้องใช้กลไกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเป็นท่ีระดมทุน  ร่วมกัน

จัดท าระบบสมาชิกซึ่งต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกแทนการได้รับหนังสือพิมพ์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายดังท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน 

แนวทางที่ได้น าเสนอมาทั้ง 2 แบบจ าเป็นต้องอาศัยการมองเห็นความส าคัญของการผลิตส่ือ

ของขบวนการแรงงาน  เน่ืองจากองค์กรแรงงานจะต้องมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพยากร ท้ังในด้าน

บุคคลากรและเงินทุนสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ  โดยเฉพาะในเร่ืองเงินทุนสนับสนุนเป็นท่ีทราบกันดีว่าใน

ปัจจุบันองค์กรจัดต้ังของแรงงานในระดับต่างๆ ยังต้องพึ่งพาเงินทุนจากองค์กรภายนอกในการสนับสนุน

การเนินกิจกรรมต่างๆ และองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบการจัดเก็บเงินค่าบ ารุงจากสมาชิกเพื่อการพึ่งพิง

ตนเองด้านการเงินอย่างจริงจัง 

(3.) การขยายผลด้านการพัฒนาศักยภาพนักส่ือสารแรงงาน และการพึ่งตนเองระยะเวลา 2 ปี

ของการท าโครงการฯ ในการสร้างนักส่ือสารแรงงานและผลิตส่ือแรงงานท่ีมีคุณภาพถือเป็นเวลาที่ไม่

ยาวนานเมื่อเทียบกับผลส าเร็จท่ีได้รับ  อย่างไรก็ตาม หากมีการให้การสนับสนุนต่อเน่ืองอีกระยะหน่ึงก็จะ

เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาขบวนการแรงงานไทย โดยผ่านการท างานส่ือ  ซึ่งจากการสอบถามความ

คิดเห็นนักส่ือสารแรงงานและผู้จัดท าโครงการฯ สามารถสรุปได้ว่า หากมีการด าเนินงานต่อเน่ืองควรมี

เป้าหมายดังน้ีคือ 

(31.) การยกระดับนักส่ือสารแรงงาน จากทักษะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องของการรายงาน

ข่าวและเทคนิคการท าวิดีทัศน์ มาสู่ความสามารถในการวิเคราะห์ข่าวเพื่อเขียนบทความขนาดส้ัน  ซึ่งใน

ปัจจุบันการเขียนบทความเชิงวิเคราะห์ในวอยซ์เลเบอร์ยังต้องอาศัยบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นักส่ือสาร

แรงงาน  ดังน้ันหากมีการพัฒนาศักยภาพของนักส่ือสารแรงงานให้ได้มาตรฐานสามารถน าไปอ้างอิงได้

เช่นเดียวกับส่ือกระแสหลัก  ท้ังน้ีนอกจากการเผยแพร่ข้อเขียนในส่ือวอยซ์เลเบอร์แล้ว นักส่ือสารแรงงานท่ี

มีความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์ ยังมีโอกาสท่ีจะได้รับการเผยแพร่ผลงานในส่ือกระแสหลักต่างๆ 

อีกด้วย 
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(3.2) การขยายจ านวนนักส่ือสารแรงงาน  ในการจัดอบรมนักส่ือสารแรงงานท่ีโครงการได้จัด

อบรม 6 ครั้ง  และต่อมาได้จัดอบรมเสริมขึ้นอีก 12 ครั้ง เพื่อเพิ่มจ านวนนักส่ือสารแรงงาน  แต่ก็ยังมี

จ านวนไม่มากนัก  ท้ังน้ีคนงานท่ีเป็นนักส่ือสารแรงงานมีข้อจ ากัดในเร่ืองเวลาของการท างานส่ือท้ังในด้าน

งานอาชีพและบทบาทด้านอื่นภายในสหภาพแรงงานท าให้ผู้ท่ีจะท าบทบาทนักส่ือสารแรงงานอย่าง

ต่อเน่ืองได้จะต้องมีความมุ่งมั่นและมีใจรักในการท างานด้านส่ืออย่างจริงจัง  ดังน้ันจ านวนนักส่ือสาร

แรงงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งอาจลดน้อยลงได้เรื่อยๆ  ซึ่งในปัจจุบันนักส่ือสารแรงงานบางคนก็ได้ลาออกจาก

งาน หรือถูกเลิกจ้าง  ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการผลิตนักส่ือสารแรงงานรุ่นใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

(3.3) การเตรียมการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ในการด าเนินโครงการฯต่อนักส่ือสาร

แรงงานและผู้น าของขบวนการแรงงาน  โดยเฉพาะคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และมูลนิธิ

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  ในฐานะผู้ด าเนินโครงการควรได้รับโอกาสในการเตรียมการเพื่อวางแผนให้เกิดการ

พึ่งตนเองของขบวนการแรงงานในการสร้างส่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

โดยสรุปแล้ว  การสร้างโอกาสเพื่อการขยายผลด้านการพัฒนาศักยภาพนักส่ือสารแรงงานโดย

การยกระดับคุณภาพด้านทักษะและการขยายจ านวนและการเตรียมการไปสู่การพึ่งตนเองควรมาจากการ

สนับสนุนจากองค์กรภายนอก (สสส.) ในการด าเนินโครงการฯต่อเน่ืองประมาณ 1-2 ปี 

 

(4.) การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน 

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน  แม้ว่าจะเป็นการท า

โครงการด้านส่ือ  แต่ก็มีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน  ใน

การสรุปบทเรียนโครงการฯ  จะพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในแต่ละข้อและดูว่าการท า

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการก าหนดไว้ 5 ข้อดังน้ี 

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ และประเด็นนโยบายด้านอาชีวอนามัย  

สวัสดิการสังคม  สิทธิและบริการภาครัฐ  ความเป็นธรรมในการสร้างอาชีพและรายได้ ผ่าน

ช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตส่ือสนับสนุนขบวนการแรงงานของนักปฏิบัติการแรงงานระดับ

พื้นท่ี  
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3) เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารภายในระหว่างแรงงานกลุ่มต่างๆ ได้แก่ แรงงานในระบบ แรงงาน

นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และเกษตรพันธสัญญา ให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น 

อันจะน าไปสู่การสร้างเอกภาพของขบวนการแรงงานในระยะต่อไป 

4) ประสานงานกับสื่อ เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายแรงงาน  

5) พัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างแกนน าแรงงานกับส่ือกระแสหลัก เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการท า

ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแรงงานจากมุมมองของแรงงานในพื้นท่ีส่ือกระแสหลัก อันจะ

น าไปสู่การท าให้สังคมเกิดความเข้าใจ “คุณค่าความเป็นแรงงาน ” และ “ขบวนการแรงงาน ” 

เพิ่มมากขึ้น  

ในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นแรงงานผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ  โครงการฯ มี

กิจกรรมจ านวนมากในพื้นท่ี โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสวัสดิการสังคมแต่

นักส่ือสารแรงงานมักไม่ค่อยน ากิจกรรมเหล่านั้นมารายงานเป็นข่าว  โดยส่วนใหญ่มักเน้นไปท่ีข่าวด้านข้อ

พิพาทแรงงาน หรือความขัดแย้งในประเด็นแรงงานสัมพันธ์   นอกจากน้ีนักส่ือสารแรงงานบางส่วนยังไม่ได้

รับโอกาส ในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในประเด็นปัญหานโยบายของขบวนการแรงงานระดับชาติและ

ระดับพื้นท่ีเพื่อท าหน้าที่ของตนเองในการแปรความรู้ความเข้าใจในประเด็นท่ีขบวนการแรงงานก าลัง

ขับเคล่ือนไปสู่การส่ือสารต่อสาธารณะ  ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาความเข้มแข็งให้กับขบวนการแรงงาน 

ส าหรับการผลิตส่ือสนับสนุนขบวนการแรงงานเป็นจุดเด่นของโครงการฯ ท่ีสามารถจัดอบรม

นักส่ือสารแรงงานและผลิตข่าวแรงงานเผยแพร่ผ่านส่ือได้เกินกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้  อย่างไรก็ตาม การ

ประเมินว่าส่ือท่ีผลิตออกมาสามารถสนับสนุนขบวนการแรงงานได้มากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องของการ

ประเมินผลลัพธ์ (outcome) ซึ่งขึ้นกับปัจจัยหลายประการเช่น ขบวนการแรงงานสามารถใช้ประโยชน์จาก

ส่ือท่ีผลิตออกมาในการขับเคล่ือนนโยบายต่างๆได้มากน้อยเพียงใด  กระแสสังคมให้ความสนใจกับส่ือของ

แรงงานหรือไม่ เป็นต้น  แต่ในระดับของการสร้างผลผลิต ( output) ถือว่าโครงการฯได้ผลิตส่ือเพื่อให้

ขบวนการแรงงานได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีแล้ว 

ในการเพิ่มช่องทางการส่ือสารภายในระหว่างแรงงานกลุ่มต่างๆนั้น จากการท่ีโครงการฯมีการ

จัดอบรมนักส่ือสารแรงงานให้กับแรงงานนอกระบบและกลุ่มเกษตรพันธสัญญา กลุ่มละ 1 ครั้ง โดยนัก

ส่ือสารแรงงานจากเครือข่ายเกษตรพันธสัญญาได้มีการเขียนรายงานข่าวในเว็บไซต์เดือนสิงหาคม 2554 

จ านวน 9 เร่ือง อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯคือการสร้างนักส่ือสารแรงงานจากแรงงาน
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ในระบบซึ่งครอบคลุม 8 ศูนย์แรงงาน  ซึ่งท่ีผ่านมาการท างานข่าวของนักส่ือสารแรงงานยังไม่สามารถ

ครอบคลุมการรายงานข่าวแรงงานนอกระบบท่ีอยู่ในพื้นท่ีของตนเองได้  หากต้องการให้เกิดการส่ือสาร

ระหว่างแรงงานกลุ่มต่างๆผ่านส่ือ  นักส่ือสารแรงงานซึ่งเป็นแรงงานในระบบจะต้องมีการขยายขอบเขต

การรายงานข่าวไปสู่เร่ืองราวของแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ  เพื่อให้สอดรับกับบทบาทของ

ขบวนการแรงงานท่ีน าโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ซึ่งมีโครงการสร้างเครือข่ายสมาชิก

ครอบคลุมแรงงานท้ัง 2 กลุ่มน้ี 

ส าหรับการประสานงานกับสื่อเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายแรงงานและการพัฒนา

เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างแกนน ากับส่ือกระแสหลัก  พบว่าการด าเนินงานของโครงการฯ เร่ิมจากการ

เชิญผู้ท างานส่ือมวลชนมาเป็นวิทยากรอบรมนักส่ือสารแรงงาน  ซึ่งน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

ระหว่างแกนน าแรงงานกับส่ือ  ซึ่งเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนมีแหล่งข่าวในระดับพื้นท่ีมากขึ้นในขณะเดียวกัน

แกนน าแรงงานก็ได้มีช่องทางในการประสานงานกับสื่อกระแสหลักได้โดยตรง  นอกจากน้ีได้มีการท า

กิจกรรมร่วมกันกับสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส ประเด็นส าคัญในเร่ืองการพัฒนาความสัมพันธ์กับส่ือมวลชน

กระแสหลัก  นอกจากการสร้างโอกาสในการเผยแพร่ข่าวสารของแรงงานแล้ว  ยังมีเร่ืองของการสร้างทัศนะ

คติท่ีดีของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการเคล่ือนไหวของขบวนการแรงงาน   ซึ่งท่ีผ่านมาผู้ด าเนินโครงการฯ พบว่า

ส่ือมวลชนกระแสหลักจ านวนมากยังขาดข้อมูลหรือขาดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้น าแรงงานท่ีจะ

น าไปสู่การมีทัศนะคติท่ีดีต่อกัน  ซึ่งมีผลต่อการน าเสนอภาพลักษณ์ของแรงงานและขบวนการแรงงานสู่

สังคม  โดยการมีภาพลักษณ์ท่ีดีจะน ามาสู่การเพิ่มอ านาจการต่อรองของขบวนการแรงงานด้วย  ดังน้ันการ

ท่ีโครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเร่ืองการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้น า

แรงงานกับส่ือ จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุนความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานได้ในอนาคต 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

แม้ว่าโครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน  จะถือได้ว่าเป็น

โครงการท่ีประสบความส าเร็จในภาพรวมดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว  แต่ในการด าเนินงานก็ยังพบว่ามีปัญหาและ

อุปสรรคในการท างาน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ  1) ปัญหาในการสร้างนักส่ือสารแรงงาน  

2) ปัญหาของการผลิตส่ือของโครงการฯ   3) ปัญหาขององค์กรแรงงานท่ีส่งผลต่อการผลิตส่ือ 

1) ปัญหาในการสร้างนักส่ือสารแรงงาน 

การจัดอบรมนักส่ือสารแรงงานซึ่งได้จัดให้กับศูนย์แรงงานต่างๆ รวม 8 พื้นท่ี ประสบ

ผลส าเร็จท่ีแตกต่างกัน โดยจากการประเมินของผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ มีท้ังส่วนท่ีประสบความส าเร็จสูงใน
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การมีนักส่ือสารแรงงานซึ่งมีผลงานสม่ าเสมอและมีคุณภาพ กับส่วนท่ีล้มเหลวไม่มีนักส่ือสารแรงงานท่ี

ท างานผลิตส่ือหรือผลิตได้น้อยมาก และส่วนท่ีอยู่ในระดับกลางๆ ระหว่างท้ัง 2 กลุ่มพื้นท่ี เน่ืองมาจาก

ปัญหาและอุปสรรคบางประการท่ีท าให้การผลิตนักส่ือสารแรงงานส าหรับศูนย์แรงงานต่างๆมีผลลัพธ์ท่ี

แตกต่างกัน 

ปัญหาประการแรกคือการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมโดยองค์กรแรงงานในพื้นท่ีซึ่งได้

กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ผู้เข้ารับการอบรมจ านวนหน่ึงไม่มีความมุ่งมั่นหรือต้ังใจจริงท่ีจะน าความรู้

กลับไปท างานส่ือในพื้นท่ี แม้ว่าจะมีความพร้อมในด้านทักษะพื้นฐานและอุปกรณ์ในการผลิตส่ือ  ท าให้

เกิดปรากฎการณ์ท่ีผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้แสดงความกระตือรือร้น หรือมีผลงานท่ีดีในระหว่างการฝึกอบรม  แต่

ไม่มีการท างานผลิตส่ือหลังการอบรม 

นอกจากน้ีการมีระบบการท างานเป็นทีมของนักส่ือสารแรงงานในการผลิตส่ือหลังการ

อบรม  ก็มีความส าคัญมากต่อการท างานต่อเน่ืองในระยะยาว  โดยพบว่าในศูนย์แรงงานท่ีไม่มีการท างาน

เป็นทีมจะมีผลงานเฉพาะในระยะแรกหลังการอบรม  แต่ไม่มีผลงานต่อเน่ือง  เน่ืองจากขาดการ

ปรึกษาหารือ กระตุ้นซึ่งกันและกัน  ซึ่งนักส่ือสารแรงงานส่วนหน่ึงจะเลิกท างานส่ือไป เมื่อหมดความสนใจ 

หรือหมดสถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ี ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ส่ือในการแก้ไขปัญหา  หรือเมื่อรู้สึกว่ามีภาระ

งานด้านอื่น ท่ีส าคัญมากกว่าการผลิตส่ือ  ซึ่งแตกต่างจากพื้นท่ีท่ีมีการท างานเป็นทีม แม้ว่านักส่ือสาร

แรงงานจะมีทักษะการเขียนข่าวต่ าและขาดอุปกรณ์ส่วนตัวในการผลิตส่ือ แตก็สามารถท างานส่ือได้อย่าง

ต่อเน่ืองจากการวางแผนงานร่วมกันและช่วยเหลือกันในการท างาน   

การขาดทักษะพื้นฐานในการเขียนข่าวเป็นปัญหาร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์

แรงงานต่างๆ  แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการอบรมปัญหาดังกล่าวถือเป็นเรื่องรอง  หากผู้เข้าอบรมมีความต้ังใจ

จริงในการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม  และมีความอดทนความพยายาม ตลอดจนมีระบบการท างานท่ีดี

ในพื้นท่ี ในการผลิตงานส่ือหลังการอบรม 

 

2) ปัญหาในการผลิตส่ือ 

ในส่วนของการจัดท าเว็บไซต์ ไม่ค่อยประสบปัญหามากนัก แต่ในการผลิตหนังสือพิมพ์

วอยซ์เลเบอร์หลังจากสถานการณ์น้ าท่วมเป็นต้นมา หนังสือพิมพ์ไม่สามารถเผยแพร่ได้ตรงตามเดือนแต่จะ

ล่าช้าข้ามเดือน  ซึ่งท าให้เน้ือหาข่าวที่ส่วนใหญ่เป็นการรายงานสถานการณ์ปัญหาไม่ทันต่อสถานการณ์  

ท้ังน้ีเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การรวบรวมต้นฉบับล่าช้า ซึ่งภาระในการติดตามทวงต้นฉบับส่วน
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ใหญ่ตกอยู่กับผู้ประสานงานโครงการฯ นอกจากน้ียังมีความล่าช้าในกระบวนการคัดเลือกข่าวโดย

คณะท างานโครงการฯ โดยท่ัวไปแล้วสื่อส่ิงพิมพ์ของแรงงานท่ีท าโดยองค์กรแรงงานหรือองค์กรพัฒนา

เอกชนมักมีปัญหาว่าไม่สามารถเผยแพร่ได้สม่ าเสมอหรือไม่สามารถเผยแพร่ได้ตรงตามรอบเวลาที่ก าหนด  

ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้รับผิดชอบในการผลิตส่ือไม่ว่าจะเป็นบุคคลากรขององค์กรแรงงานหรือองค์กรพัฒนาเอกชน

ไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะการท าสื่อส่ิงพิมพ์แต่มีภาระงานหลายด้าน 

อย่างไรก็ตาม การผลิตหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ซึ่งเป็นส่ือส่ิงพิมพ์รายเดือนหากสามารถ

เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลาอย่างน้อยไม่เกินเดือนท่ีหนังสือพิมพ์มีก าหนดออกเผยแพร่  ย่อมจะช่วย

ยกระดับมาตรฐานงานของการเป็นหนังสือพิมพ์ และท าให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าอ่านข่าวสารย้อนหลัง  ไม่

ทันสมัย ท้ังน้ีต้องค านึงด้วยว่ากว่าที่หนังสือพิมพ์จะถูกส่งไปยังผู้อ่านต้องใช้เวลาในการขนส่งเน่ืองจาก

ไม่ได้มีการเผยแพร่ถึงมือผู้อ่านโดยทันทีหลังจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ 

 

3) ปัญหาขององค์กรแรงงานที่มีผลกระทบต่อการท างานด้านส่ือ 

นักส่ือสารมวลชนและผู้บริหารโครงการฯ มีความเห็นท่ีตรงกันว่าทัศนะของผู้น าแรงงานใน

องค์กรแรงงานระดับต่างๆ เป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตส่ือท้ังในรูปแบบของงานวรรณกรรม

และงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและปัญหาแรงงานต่อสารธารณชนได้  ในอดีตมีผู้น าแรงงานอย่าง

อารมณ์ พงศ์พงัน ซึ่งสามารถผลิตส่ือท้ังในรูปแบบวรรณกรรมและงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ได้แต่ผู้น าแรงงานรุ่นหลังยังไม่มีใครท่ีมีผลงานด้านส่ือย่างจริงจัง (ยกเว้นในช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฟ 

2535 ท่ีสมศักด์ิ โกศัยสุขได้เขียนหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของขบวนการแรงงานในช่วงเกิดเหตุการณ์

ดังกล่าว)  ท้ังน้ีอาจมองว่าเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้น าแรงงาน แต่ในอีกด้านหน่ึงการ

ท างานส่ือของผู้น าแรงงานย่อมต้องเกิดจากการให้ความส าคัญต่องานด้านส่ือ 

ในปัจจุบันแม้ว่าผู้น าแรงงานส่วนใหญ่จะบอกว่าเห็นความส าคัญของการท างานด้านส่ือ 

แต่จากประสบการณ์ของโครงการฯ พบว่ามีปรากฏการณ์ท่ีท าให้เกิดความกังวลว่าผู้น าองค์กรแรงงานใน

ระดับต่างๆ มองเห็นความส าคัญของการท างานด้านส่ือหรือการท่ีต้องมีนักส่ือสารแรงงานจริงหรือไม่ เช่น 

การท่ีสหภาพแรงงานหรือศูนย์แรงงานหลายแห่งซึ่งมีความพร้อมด้านการเงินแต่ยังไม่ได้ให้งบประมาณ

สนับสนุนการท างานของนักส่ือสารแรงงานอย่างจริงจัง ในขณะท่ีนักส่ือสารแรงงานกลับน างบประมาณการ

ท ากิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆขององค์กรแทนท่ีจะน ามาใช้ใน

การพัฒนาการท างานด้านส่ือ หรือการท่ีภายในองค์กรไม่มีฝ่ายงานด้านประชาสัมพันธ์หรือนักส่ือสาร



~ 34 ~ 
 

แรงงานอยู่ในโครงสร้างการท างานขององค์กร เน่ืองจากกรรมการบริหารเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็นเพียงพอ 

เป็นต้น 

ส าหรับองค์กรน าระดับชาติแม้ว่าจะมีความต้องการใช้ประโยชน์จากส่ือ  แต่ยังไม่มี

นโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะพัฒนางานด้านส่ือในขบวนการแรงงานไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดโครงสร้างของ

องค์กรหรือการสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรอื่นๆ โดยเฉพาะการเตรียมการส าหรับการท่ีนักส่ือสาร

แรงงานอาจไม่ได้รับเงินสนับสนุนในการผลิตส่ือจากองค์กรภายนอกในอนาคต เป็นต้น 

 

บทสรุป  

ในการศึกษาบทเรียนโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน ผู้

ศึกษามีบทสรุปเกี่ยวกับบทเรียนต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นดังน้ีคือ 

1). กระบวนการท างานในการสร้างนักส่ือสารแรงงานของโครงการฯ มีความแตกต่างจาก

กระบวนการจัดอบรมส่วนใหญ่ท่ีท าให้กับคนงาน  กล่าวคือ มีการเตรียมโครงการโดยการมีส่วนร่วมของ

แรงงาน มีกระบวนการอบรมที่เน้นให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง  และมีการสร้างส่ือของแรงงานเพื่อเป็นเวที

เผยแพร่ผลงานของนักส่ือสารแรงงาน และในขณะเดียวกันก็เป็นส่ือกระบอกเสียงของแรงงานเพื่อเผยแพร่

ข่าวสารและทัศนะความคิดเห็นของขบวนการแรงงานสู่สาธารณชน  กระบวนการท างานดังกล่าวเป็นปัจจัย

ส าคัญท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ  อย่างไรก็ตาม การจัดกระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยองค์กร

ปฏิบัติงานซึ่งมีความต้ังใจจริง  มีความเข้าใจธรรมชาติของคนงานและมีประสบการณ์ท างานร่วมกับ

ขบวนการแรงงาน ซึ่งในกรณีน้ีผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

มีคุณสมบัติดังกล่าว จึงท าให้สามารถด าเนินการให้เกิดกระบวนการในการสร้างนักส่ือสารแรงงานได้ดังท่ี

เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

2.)ในด้านบทเรียนความส าเร็จของโครงการฯ พบว่าสามารถสร้างนักส่ือสารแรงงานให้มี

ส่วนร่วมในการขับเคล่ือนขบวนการและแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นท่ีและระดับชาติ โดยผ่านส่ือ

อิเล็คทรอนิคและส่ือส่ิงพิมพ์  โครงการมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแรงงานกับสื่อมวลชนกระแส

หลัก และการส่ือสารกันเองระหว่างแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบในระดับหน่ึง แต่ยังคงต้องพัฒนา

ต่อไปในอนาคตโดยแรงงานในระบบซึ่งเป็นฝ่ายท่ีมีความพร้อมมากกว่าในด้านต่างๆ ควรต้องเป็นฝ่าย

ขยายบทบาทการท างานส่ือไปสู่แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของ

องค์กรน าในระดับชาติท่ีมีการขยายบทบาทไปสู่การเป็นตัวแทนปกป้องสิทธิของแรงงานทุกกลุ่ม 
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การด าเนินงานของโครงการฯในช่วงระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่านมาสามารถสร้างนักส่ือสาร

แรงงานและเวทีการเผยแพร่ข่าวสารของแรงงานซึ่งเป็นการสร้างโอกาสท่ีจะขยายผลในการท างานด้านส่ือ

ของขบวนการแรงงานตลอดจนการพึ่งตนเองในด้านการท างานส่ือได้ต่อไปในอนาคต  อย่างไรก็ตาม การ

ขยายระยะเวลาในการท างานต่อเน่ืองของขบวนการออกไปในระยะหน่ึงยังคงมีความจ าเป็นเพื่อให้

ขบวนการแรงงานได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการท างานส่ือให้เข้มแข็งข้ึน ตลอดจนการมีเวลาเตรียมการ

เพื่อไปสู่การพึ่งตนเองในด้านการเงินส าหรับการผลิตส่ือท่ียั่งยืนของขบวนการแรงงาน 

การท่ีโครงการฯประสบความส าเร็จในด้านต่างๆที่กล่าวมาส่งผลต่อความเข้มแข็งของ

ขบวนการแรงงาน แต่ในขณะเดียวกัน การท างานของนักส่ือสารแรงงานจะประสบความส าเร็จได้ก็ต้อง

ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนขององค์กรน าของขบวนการแรงงานในระดับต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันวิทยากรและ

ผู้บริหารโครงการฯ ยังมีความกังวลต่อทัศนะของผู้น าแรงงานในการให้ความส าคัญกับการพัฒนาสื่อ

สนับสนุนการขับเคล่ือนขบวนการแรงงาน 

บทเรียนท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงของโครงการฯคือขบวนการแรงงานไทยยังคงต้องการ

ปัญญาชนของขบวนการแรงงาน ท่ีพร้อมจะขับเคล่ือนขบวนการในระดับปฏิบัติการร่วมกับผู้น าของ

ขบวนการแรงงาน  ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการรด าเนินโครงการฯ ได้อาศัยผู้ปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาเอกชน

ท่ีมีความใกล้ชิดกับขบวนการแรงงานและถือได้ว่าเป็นปัญญาชนของขบวนการแรงงาน  แต่ก็มิใช่องค์กร

แรงงานโดยตรง  ในขณะท่ีองค์กรแรงงานเองยังมีข้อจ ากัดบางประการซึ่งท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการ

งานท่ีต้องอาศัยทักษะและความรู้ความสามารถเชิงวิชาการหรือเทคนิคโดยเฉพาะ เช่น ในกรณีของการ

สร้างนักส่ือสารแรงงานและการผลิตส่ือของขบวนการแรงงานได้ 

 

---------------------------------------  
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ภาคผนวก 

 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มจากการจัดประชุม(Focus group) 
 

1. นักส่ือสารแรงงาน 
3.1 ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จังหวัดระยอง-ชลบุรี 

(1.)  นายเกรียงศักดิ์ บุญเปี่ยม สหภาพแรงงานมิชลิน ประเทศไทย 
(2.) นางสาวอัยยลักษณ์ เหล็กสุข ฝ่ายจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก 

(3.) นายนัฐวุฒิ สุวรรณี  สหภาพแรงงานมิชลิน ประเทศไทย 

(4.)  นายจักรพงษ์ สีด า  สหภาพแรงงานแม็กซิสประเทศไทย 

(5.)  อัจฉรา วรรณชาลี สหภาพแรงงานแม็กซิสประเทศไทย 

(6.) นายสราวุธ ขันอาสา  ฝ่ายการศึกษากลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก 

(7.) นายประทีป  เจ้าเสน่ห์ด ีสหภาพแรงงานมิชลิน ประเทศไทย 

 
3.2  ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จังหวัดสมุทรปราการ 

(1.)  นายธีระวุฒิ เบญมาตย ์ สหภาพแรงงานทีไอดี 

(2.)  นางสาวกชกร  ขยันกิจ สหภาพแรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

(3.)  นายกระมนต์ ทองออน สหภาพแรงงานคนสร้างฝัน   

(4.)  นายวัชเรนทร์ อู๋สูงเนิน สหภาพแรงงานยามะดะสมบูรณ์ 

(5.) นายณัฐพล สาลีอ่อน สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 

 
3.3  ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จังหวัดนครปฐม 

(1.) นางสาวพรทิพย ์ยันตะพันธ์ สภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส ์

(2.) นางสาวนิติรัตน์ การบูรณ์  สหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส ์

(3.) นางสาวดาวเรือง ชานก สหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส ์

(4.) นายวิษณุ มะลิวัลย์ สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยางสมุทรสาคร 

(5.)  นางสาวอรัญญา ไชยมี  สหภาพแรงงานสิ่งทอสมุทรสาคร 

(6.) นางสาวนิภา  มองเพชร สหภาพแรงงานบริติชไทยซิน ประเทศไทย 

(7.) นางสาวเกศแก้ว ทะเบียนธง สหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง 

(8.) นางสาวชนญาดา จันทร์แก้ว  กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ ่
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(9.) นางสาวสงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ ่

 

3.4 ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จังหวัดสระบุร ี
(1.)  นางสาวนงนุช ไกรศาสตร ์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล 

(2.)  นางพิมพ์พิชชา สุวรรณเพ็ญ สหภาพแรงงานโรแยลซีรามิค 

(3.)  นางสาวศิริวรรณ ชาวภร สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล 

(4.)  นายณัฐกร เอมชนานนท ์: สหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเชีย 

(5.)  นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย เลขาธิการสหพันธ์แรงงานปิโตเลียมและเคมีภัณฑ ์

(6.)  นางสาวสวรรยา ผดาวัลย ์สหภาพแรงงานกะรัต สุขภัณธ์ 

(7.)  นางสาวธนพร วิจันทร ์สหภาพแรงงานนครหลวงบร๊าสแวร ์ 

(8.)  นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง 

 
3.5 ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี 

(1.)  นางปวริศา ลออเอี่ยม  สหภาพแรงงานพานาโซนิค 

(2.)  นายไพบูลย์ ค่อมสิงห ์ สหภาพแรงงานพานาโซนิค 

(3.)  นายอรรถพล พรมหา สหภาพแรงงานพานาโซนิค 

(4.)  นายเอกศักดิ์ เมืองหลวง สหภาพแรงงานพานาโซนิค 

(5.)  นายเชิดชู ศิริชัย  สหภาพแรงงานฮิตาชิ 

(6.)  นายสุเทพ งามสง่า  สหภาพแรงงานไดน่า 

(7.)  นายชูศักดิ์ ศิริวาจา สหภาพแรงงานเอสเอสแอล 

(8.) นางส าอาง รอดบัว สหภาพแรงงานเอสเอสแอล  

(9.) นางสาวเรืองรุ่ง วิเชียรพงษ ์สหภาพแรงงานเอสเอสแอล 

(10.) นางสาวทัศนีย์ แสงทอง สหภาพแรงงานเอสเอสแอล 

 

3.6 ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จังหวัดปทุมธาน ี
(1.)  นายวาสุเทพ บุญคุ้ม  เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง 

(2.)  เสฏฐี อินทกูล สหภาพแรงงานกู๊ดเยียร์ประเทศไทย 

(3.) นางสาวสุธิลา ลืนค า เจ้าหน้าที่มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

 
3.7 ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(1.)  นายจ าลอง ชะบ ารุง สหภาพแรงงานพีไอเอ็ม 
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(2.) นายอุดม ไกรยราช  ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอยุธยา และใกล้เคียง 

(3.) นางสาวพีระกานต์ มณีศร ีสหภาพแรงงานยาและเวชภัณฑ ์

(4.) นายสุนทร จิตรอ่อน สหภาพแรงงานยาและเวชภัณฑ ์

(5.) นางสาววราภรณ์ บุญมา สหภาพแรงงานยาและเวชภัณฑ ์

(6.) นางสาวกนกพร ภิรมสุข ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ าท่วม อยุธยา 

(7.) นายธีรเนตร  ประชัญ สหภาพแรงงานไอพีอ ี

(8.) นายสุวัช ผูกเข้ามา สหภาพแรงงานไอพีอ ี

 

3.8 ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จังหวัดภูเก็ต 
(1.)  นายวิจิตร  ดาสันทัด สหภาพแรงงานคลับเมด  
(2.) นายวิเชียร  ตนุมาตร สหภาพแรงงานลากูน่า บีช รีสอร์ท  
(3.) นายจ ารัส  ทอดทิ้ง สหภาพแรงงานคลับเมด ภูเก็ต  
(4.) นายประสบ  สมถวิล สหภาพแรงงานภูเก็ตไอซ์แลนด์  
(5.) นายสราวุธ  อุดร   สหภาพแรงงานคลับเมด ภูเก็ต  

 

4. ส่ือมวลชน 
2.1. นายโกวิท โพธิสาร ไทยพีบีเอส (นักข่าวพลเมือง) 

 2.3   นายภาสกร จ าลองราช นักข่าวอิสระ (อดีตนักข่าวมติชน)  

 2.4  นางสาวเพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์  นักข่าวบางกอกโพสต์ 

 
5. ผู้น าแรงงาน 

3.1  นายยงยุทธ เม่นตะเภา  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า   

       อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย 

3.2  นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย  รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

 

6. ผู้ปฏิบัติงานโครงการและที่ปรึกษา 
4.1 นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการ 

4.2 นางสาวสุมาลี ลายลวด ฝ่ายการเงิน 

4.3 นางสาวภัชรี ลายลวด  ฝ่ายธุรการ 

4.4 นางสาววาสนา ล าด ี ผู้ประสานงาน 
 


