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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม, เพ่ือวิเคราะห์

ปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัอุปสรรค, เพ่ือเสริมศกัยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วม และเพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดจากการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยทุธ์การ
ส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชน
จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) โดยสร้างช่องทางการส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วมให้กับชุมชนแรงงานข้ามชาติ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
จํานวนแรงงานข้ามชาตมิากท่ีสดุ เป็นพืน้ท่ีเส่ียงและมีปัญหาการใช้แรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
 

ผลการวิจยัมีดงันี ้

 1) รูปแบบการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน
เด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร ก่อนท่ีผู้วิจยัจะเสริมศกัยภาพการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม 
พบว่า มีรูปแบบการส่ือสารท่ีมีทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) มี
การไหลของข้อมลูข่าวสารแบบบนลงล่าง (Top-down Communication) ท่ีเป็นการส่ือสารแบบ
แนวตัง้ (Vertical Communication) โดยท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตแรงงาน จะมีบทบาทเป็นผู้สง่สาร (Sender) ทําให้สว่นใหญ่มีการไหลของข้อมลูข่าวสารจาก
ภายนอกสูภ่ายในชมุชน และคนในชมุชนสว่นใหญ่มีบทบาทเป็นผู้ รับสาร (Receiver) ซึง่เป็นระดบั
ต่ําสดุของการมีสว่นร่วม แบบรับ (Passive) มีเพียงสว่นน้อยท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้สง่สาร ซึง่ชาวบ้านท่ี
เป็นผู้ส่งสารนัน้มกัจะได้รับการมอบหมายจากผู้ นําชุมชนมาอีกที เก่ียวกับเร่ืองการจัดกิจกรรม
ภายในชมุชน โดยนิยมส่ือสารด้วยวาจา  
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2) จากการศกึษาพบวา่แรงงานข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครมีปัจจยัสนบัสนนุและ
ปัจจยัอปุสรรค ดงันี ้1) ปัจจยัด้านลกัษณะทางเศรษฐกิจ พบว่าคนในชมุชนมีอปุสรรคด้านงานท่ี
ทํา เวลา และรายได้ของครอบครัว 2) ปัจจยัด้านการสื่อสาร พบว่าจดุเดน่ของคนในชมุชนคือ การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และเปิดใจรับตวักลางภายนอกเข้าไปร่วมพฒันา แตอ่ปุสรรคคือ 
ปัญหาการส่ือสารท่ีไม่เข้าใจ ขาดช่องทางการส่ือสาร และคนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการ
ส่ือสาร 3) ปัจจยัด้านวฒันธรรมและสงัคม พบว่าในสภาพชุมชนแออดั แต่คนในชุมชนกลบัมี
ความสมัพนัธ์ท่ีแน้นแฟ้น ประกอบกับผู้ นําชุมชนเข้มแข็ง แต่ในทางกลบักันยงัคงมีช่องว่างของ
ทศันคติระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติอยู่ 4) ปัจจยัด้านนโยบาย นายจ้าง และรัฐบาล พบ
ปัจจัยสนับสนุนคือ ความต้องการรับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐาน แต่ยังคงมีอุปสรรคคือความเกรงกลัว
นายจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

3) ในการเสริมศกัยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมให้กบัชมุชน ได้มุ่งการเปลี่ยนบทบาท
ทางการส่ือสาร จากผู้ รับสารแบบรับ (Passive) เป็นผู้ รับสารแบบรุก (Active) เปล่ียนจาก “ผู้ รับ
สาร” เป็น “ผู้สง่สาร” การปรับเปล่ียนทิศทางการสื่อสาร “แบบทางเดียว” เป็น “แบบสองทาง” การ
ปรับเปล่ียนการไหลข้อมลูข่าวสารจาก “บนลงล่าง” เป็น “ล่างขึน้บน” ปรับเปล่ียนการไหลข้อมลู
ข่าวสารจาก “แนวตัง้” เป็น “แนวนอน” โดยผู้วิจยัได้เลือกกลยทุธ์การสื่อสาร ได้แก่ การจดัประชมุ 
การจดัอบรมสทิธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิการสร้างส่ือชมุชน และการมอบสื่อ 

4) ผลจากการเสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมแล้ว 
ทําให้รูปแบบการส่ือสารของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไปสู่การมีส่วนร่วม ทัง้ในด้านบทบาทการ
ส่ือสาร ทิศทางการส่ือสาร การไหลของข้อมลูข่าวสาร ซึ่งจากการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมภายใน
ชมุชน ส่งผลให้นายจ้างและองค์กรต่าง ๆ มีปฏิกิริยาตอบกลบั เช่น การส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติมี
โอกาสเรียนหนงัสือ และได้สร้างศนูย์การเรียนรู้เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กข้ามชาติเข้ามาศกึษาร่วมกบั
นกัเรียนไทย รวมถึงเป็นการลดช่องวา่งความแตกตา่งระหวา่งเชือ้ชาตไิปในทางท่ีดีขึน้อีกด้วย 
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The bjectives of this study are to: (1) study the participatory communication 

strategy, (2) analyze both supportive factors and obstacle factors, (3) promote the 

potential of community communication with the participatory communication strategy, 

and (4) study the result of promoting the potential of community communication with the 

strategy in order to build the awareness of the fundamental rights of the migrant child 

labor in Samutsakhon province. This study is an action research by which creates the 

channel of the participatory communication for people in the migrant labor communities 

in Meuang district, Samutsakhon province. The results of research are indicated as 

following: 

1) The pattern of participatory communication for solving the problem of the 
migrant child labor in Samutsakhon province. At first, before the researcher had taken 
actions to enhance the potential of participatory communication, it was found that the 
communication pattern at that time was One-way Communication. Since, in the past, the 
authorities of Labor Rights Promotion Network played a role as the sender, so this made 
most of the people in the communities acted as the receiver that is considered the 
lowest level of Passive participation. 

2) From the result of case study, we found that the migrant labor in Samutsakhon 
province had both supportive factors and problem factors, which are the following; First 
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factor:  Factor from economic situations that could find people in community had 
problem with their job responsibility, time and their income.  Second factor: Factor from 
communicating with others, however we could found the positive result which is the 
strength of the communities. But their problems were miscommunication; 
misunderstanding and lack of channel and participation to communicate among people 
in the communities. Third factor: Factor from culture and society although they have 
lived the crowed community environment, they have the strong relationship among one 
another including a powerful and strong leader who is be able to persuade people give 
participation in the communication process. On the other hand, we can find the problem 
factors of the gap of the different attitude between Thai people and migrant labor. Lastly, 
Forth factor: Factor of government policy about the employer. It was found the 
supportive factor that is the migrant labor’s lack of knowledge about their fundamental 
rights and action and they desire to get the information about it but they are still afraid of 
their employer and government. 

3) In the part of increasing the potential of the participatory communication, we 
intend to change firstly the communication role from “the passive receiver” to “the active 
receiver” and secondly the way of communication from “one-way communication” to 
“two-way communication”. With these reasons, the researcher decided to use the 
communication strategies such as meeting, holding the seminar of the migrant children 
labor rights, creating the community media and giving those media to the communities.  

4) The results of increasing the potential of community communication by the 
participatory communication strategies make the communication pattern of those people 
turned into the participatory communication including in the term of the role of 
communication, the way of communication, and the flowing communication. All of these 
affect the employers and other organizations to have reaction to this changing such as 
supporting the educational opportunities for the migrant children and building the 
learning center in order to increase the opportunities for the migrant children to study 
with Thai students so that it can help reduce the gap of the ethnic difference in the 
better way. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 
1.1  ความสาํคัญและที่มาของงานวจิัย 

 
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นศนูย์กลางการย้ายถ่ินของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

จากความต้องการกําลงัแรงงานข้ามชาติเพ่ือเติมเต็มช่องว่างจากอุปสงค์แรงงานท่ีเพิ่มขึน้ และ
อปุทานแรงงานท่ีลดลง ซึง่มีแนวโน้มเป็นไปได้วา่ช่องวา่งความขาดแคลนแรงงานจะขยายเพ่ิมมาก
ขึน้เป็น 5.36 ล้านคนในปี 2568 (องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน, 2556) 
เน่ืองจากการมุ่งพฒันาการขยายตวัด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่ีเน้นการส่งออกเป็นหลกั 
สง่ผลให้มีความต้องการแรงงานจํานวนมาก โดยเฉพาะงานท่ีแรงงานไทยไม่นิยมทํา มีความเส่ียง
อนัตราย และลําบากเช่น แรงงานในภาคเกษตร การเพาะปลกู ปศสุตัว์ ประมง กิจการก่อสร้าง 
อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร และผู้ช่วยแม่บ้าน เป็นต้น (สรีุย์พร พนัพึ่ง, โคเอทท์, ทรีส, อวศัยา    
ปานํา, ไค มะ จอ ซอ และเสาวภาค สขุสนิชยั, 2548) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทย
จํานวนมาก จากสถิติของสํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว สํารวจเม่ือเดือนกรกฎาคม 2557 พบว่ามี
แรงงานข้ามชาติท่ีได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ราชอาณาจกัรทัง้หมด 1,549,555 คน เป็น
แรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมายจํานวน 1,528,564 คน และเป็นแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิด
กฎหมายจํานวน 20,991 คน โดยจําแนกตามสญัชาตพิบวา่สว่นใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติประเทศ
เมียนมาร์ กมัพชูา และลาว ตามลําดบั และจากการเรียง 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัท่ีมีแรงงานข้าม
ชาติท่ีได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ราชอาณาจกัร จะพบว่าจงัหวดัสมทุรสาครเป็นจงัหวดัท่ีมี
แรงงานข้ามชาติมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร สรุาษฎร์ธานี ชลบุรี และภเูก็ต (ตารางท่ี 
1.1) 
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ตารางที่ 1.1  จํานวนแรงงานข้ามชาตท่ีิได้รับอนญุาตทํางานคงเหลือทัว่ราชอาณาจกัร 
                     ณ เดือนกรกฎาคม 2557 
 

 

จังหวัด 

แรงงานข้ามชาตทิี่ได้รับอนุญาตทาํงานคงเหลือทั่วราชอาณาจกัร 

รวมทัง้สิน้ เข้าเมืองถูกกฎหมาย เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

ทัง้ประเทศ 1,549,555 1,528,564 20,991 

สมทุรสาคร 183,426 183,049 377 

กรุงเทพมหานคร 155,645 153,740 1,905 

สรุาษฎร์ธานี 155,500 155,465 35 

ชลบรีุ 129,698 129,326 372 

ภเูก็ต 107,043 107,009 34 

 
แหล่งที่มา:  กรมการจดัหางาน สํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว, 2557.  

จากสถานการณ์แรงงานข้ามชาติท่ีผ่านมามีทัง้แรงงานข้ามชาติเพศชาย เพศหญิง และ
เด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี เข้ามาด้วยโดยสาเหตุท่ีเด็กข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทย คือติดตาม
ครอบครัวท่ีเข้ามาทํางานหรือย้ายถ่ินเข้ามาในประเทศไทยเน่ืองจากภัยความขดัแย้ง และเด็ก
บางสว่นก็เกิดอยูใ่นประเทศไทย (อรรคณฐั วนัทนะสมบตั,ิ 2556) 

สมพงศ์ สระแก้ว ผู้ อํานวยการมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (2556) ได้แบง่
ประเภทเด็กข้ามชาติสามารถแบง่ออกได้อย่างน้อย 5 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่เด็กท่ีเกิดในประเทศไทย 
และไม่มีใบสตูิบตัร 2) เด็กท่ีติดตามอพยพมากบัพ่อแม่ ผู้ปกครองครัง้แรกในประเทศไทย 3) กลุม่
เด็กท่ีเกิดจากทายาทรุ่นสองของแรงงานข้ามชาติท่ีมาอาศัยเป็นการชั่วคราว ทํางานและมี
ครอบครัวในประเทศไทย และ 4) กลุม่เด็กท่ีเดินทางมาเองภายหลงัเพ่ือมาทํางานหรือติดตามบิดา
หรือมารดามาทีหลงั อาจกลา่วได้วา่เป็นกลุม่เดก็เคลื่อนย้าย (Children on the Move) 5) กลุม่เดก็
ข้ามชาติบางคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยลําพงัหรือแยกจากผู้ปกครอง (Unaccompanied 
and Separated Children) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือมาหางานทําหรือมาโดยการชกัจูงจาก
กระบวนการนําพาเข้ามาเพ่ือแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบตา่ง ๆ ก็เป็นได้ 

กลุม่เดก็ข้ามชาติเหลา่นีส้ว่นใหญ่อพยพตามพ่อแม่ท่ีเข้าเมืองโดยผ่านนายหน้า หรือญาติ
พ่ีน้อง หรือคนรู้จักท่ีเข้ามาทํางานก่อน มีทัง้การเข้าเมืองท่ีถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมายท่ี
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ก่อให้เกิดช่องว่างในการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานท่ีเป็นปัญหาซบัซ้อนหรือปัญหาการค้า
มนษุย์ แรงงานเดก็และแรงงานบงัคบั (อรรคณฐั วนัทนะสมบตั,ิ 2556) สอดคล้องกบัผลการศกึษา
เร่ืองงานท้าทายท่ีลุ่มแม่นํา้โขง ทํางานหามรุ่งหามค่ํา สภาพแรงงานเด็กข้ามชาติท่ีแม่สอด 
(สหพนัธ์แรงงาน – พม่า (FTUB) แผนกแรงงานข้ามชาติ ร่วมกบั ฟิลิปเอส. โรเบิร์ตสนั, 2549) 
พบว่าแรงงานเด็กข้ามชาติมกัจะเดินทางมากบัคนท่ีตนไว้วางใจ เช่น ผู้ปกครอง ญาติ หรือเพ่ือน 
ร้อยละ 93.2 หากเปรียบเทียบแล้วจะพบว่า มีเด็กเพียงร้อยละ 5.2 เท่านัน้ท่ีเดินทางเข้ามาพร้อม
กับนายหน้า หรือเข้ามาโดยลําพัง รวมไปถึงข้อมูลจากศูนย์ศึกษาการย้ายถ่ิน สถาบันวิจัย
ประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล (2554) ได้ให้ข้อมลูวา่แรงงานสว่นใหญ่แม้จะไมมี่เอกสาร
ถกูต้องไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยได้แรงงานก็ไว้ใจนายหน้า ท่ีจะหางานให้ทําหาบ้านให้อยู่และ
ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขาและครอบครัว ซึ่งสถานะความเปราะบางเช่นนีส้ะท้อนให้เห็นถึงความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และได้รับข้อมูลสิทธิของตนเองไม่เพียงพอ มีความเส่ียงต่อการถูกเอารัดเอา
เปรียบได้ 

แรงงานเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาในประเทศไทย มกัมีทศันคติเก่ียวกบัหน้าท่ีความ
เป็นลกูคือต้องทํางานหนกั ๆ เพ่ือหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว ให้พ่อแม่ภมูิใจ จึงเป็นสาเหตใุห้
เด็กหลาย ๆ คนขาดการศกึษาหาความรู้ (อินทรชยั พาณิชกลุ, 2557) ดงันัน้ทศันคติเช่นนี ้ผู้วิจยั
เล็งเห็นว่า เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีผลกัดนัให้เด็กข้ามชาติหลายคนก้าวเข้าสู่วงจรการทํางานก่อนวยัอนั
ควร และมักตกเป็นเหย่ือกระบวนการค้ามนุษย์ ท่ีต้องยอมถูกเอารัดเอาเปรียบ สอดคล้องกับ
รายงานการประเมินสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ในจังหวัดสมุทรสาคร 
เชียงราย ตาก อดุรธานี สงขลา และปัตตานี (2549) จากการเก็บตวัอยา่งแรงงานเดก็จากพืน้ท่ีกว่า 
2,000 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นแรงงานเด็กข้ามชาติ และประมาณร้อยละ 34.5 ไม่มีเอกสารแสดง
ตน ส่วนใหญ่ถูกใช้แรงงานเพ่ือการขอทาน งานเกษตรกรรม และการประมง ซึ่งมกัจะถูกกักขัง
หน่วงเหน่ียว ขณะท่ีการละเมิดทางเพศเป็นปัญหาสําคญัของแรงงานเดก็ในงานบริการ และปัญหา
การถูกข่มขืนปรากฏในงานบริการมากท่ีสดุ (กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน, 2552) แรงงานเด็กข้ามชาติกลุม่นี ้จึงกลายเป็นเด็กท่ีขาดโอกาสทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
ขาดโอกาสทางการศกึษา สง่ผลให้เดก็ต้องดิน้รนเพ่ือความอยูร่อด และยอมถกูกดข่ีทําร้าย 

นอกจากนีข้้อมูลจากสถานเอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย (2557) ได้
นําเสนอผลการรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ (Trafficking in Persons Annual Report: TIP 
Report) ประจําปี 2557 จากท่ีกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่การประเมินการ
ผลการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เม่ือ
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วนัท่ี 20 มิถนุายน 2557 พบวา่ ประเทศไทยถกูลดอนัดบัจากบญัชีกลุม่ท่ี 2 ซึง่ต้องจบัตามอง (Tier 
2 Watch List) ลงมาอยู่ในบญัชีกลุม่ท่ี 3 (Tier 3) ท่ีเป็นกลุม่ประเทศมีสถานการณ์การค้ามนษุย์
ระดบัเลวร้ายท่ีสดุ เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย และเวเนซุเอลา จากรายงานดงักล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ บริโภคในประเทศท่ีเป็นตลาดส่งออกสําคัญของไทย ทัง้ตลาด
สหรัฐอเมริกาและตลาดสหภาพยโุรป รวมถึงภาพลกัษณ์ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของประเทศไทย 
โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2556) ระบุว่ากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงานเด็ก
จํานวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมประมง การแปรรูปอาหาร และการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม จาก
สถานการณ์ข้างต้นได้สะท้อนและตอกยํา้ถึงปัญหาแรงงานเด็กท่ียงัคงปรากฏอยู่ในประเทศไทย 
และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกับแรงงานเด็กข้ามชาติท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และมีทางเลือกในการใช้ชีวิตไมม่ากนกั 

“จงัหวดัสมทุรสาคร” เป็นหนึง่ในจงัหวดัท่ีถกูเฝ้ามองปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาต ิเน่ืองจาก
มีแรงงานข้ามชาติอาศยัอยู่มากท่ีสดุในประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศพม่า จนได้ขนานนาม
ว่าเป็นเมืองหงสาวดีแห่งประเทศไทย หนึ่งในประเภทกิจการท่ีต้องการแรงงานข้ามชาติเข้าไป
ทํางานจํานวนมากก็คือ อตุสาหกรรมจากประมงทะเล การแปรรูปอาหารเบือ้งต้น และอาหารแช่
เยือกแข็งเพ่ือการสง่ออกท่ีมีการขยายตวั โดยแรงงานข้ามชาติพม่าในจงัหวดัสมทุรสาครสว่นใหญ่ 
เป็นชาวพม่าเชือ้สายมอญ อาศยัอยู่กระจดักระจายทัง้อําเภอเมืองสมทุรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน 
และอําเภอบ้านแพ้ว  โดยเฉพาะอําเภอเมืองสมทุรสาครจะมีแหลง่ท่ีชมุชนแรงงานข้ามชาติท่ีมีการ
พักอาศัยหนาแน่น จํานวน 31 ชุมชน เช่น ชุมชนท่าทราย ตําบลมหาชัย มีแรงงานข้ามชาติ
ประมาณ 20,000 คน, ชุมชนคลองครุ ตําบลท่าทราย มีแรงงานข้ามชาติประมาณ 15,000 คน 
และชุมชนหอพักบ้านเช่าหมู่บ้านมหาชัยนิเวศน์ ตําบลโคกขาม มีแรงงานข้ามชาติประมาณ 
10,000 คน (สํานกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสาคร, 2553) 

รายงานขององค์การย้ายถ่ินระหว่างประเทศระบุว่ามีเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปีท่ีเป็นลกูของ
แรงงานต่างชาติและเด็กท่ีเป็นแรงงานต่างชาติประมาณ 376,845 คน (สํานกังานส่งเสริมสวสัดิ
ภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้สงูอาย ุ(2557) ประกอบกบัข้อมลูสถิติการตรวจ
แรงงานของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่า มีการจ้างแรงงานเด็กในปี 2554 มีจํานวน 
19,074 คนและในปี 2555 มีจํานวน 14,972 คนข้อมลูการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร
จากสํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิพบวา่จํานวนลกูจ้างภาคเอกชนท่ีเป็นเดก็ในปี 2554 มีทัง้สิน้ 227,013 คน 
และในปี 2555 มีจํานวน 189,633 คนและข้อมลูลกูจ้างเด็กจากผู้ประกันตนของสํานกังาน
ประกนัสงัคม ในปี 2554 มีจํานวน 50,239 คน และในปี 2555  มีจํานวน 20,465 คน อย่างไรก็
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ตามข้อมลูดงักลา่วไมส่ามารถระบขุ้อมลูตวัเลขท่ีแท้จริงของแรงงานเดก็ข้ามชาติท่ีเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยได้แน่นอน เน่ืองจากแรงงานข้ามชาติจะเข้ามาในประเทศไทยได้หลายช่องทาง มีทัง้
ถูกและผิดกฎหมาย และมีโอกาสท่ีแรงงานเด็กข้ามชาติจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ได้เร่ือย ๆ 
(กระทรวงแรงงาน, 2557) ประกอบกับข้อมลูด้านสาธารณสขุของจงัหวดัสมทุรสาคร (2556) 
พบว่ามีอตัราการเกิดของแรงงานข้ามชาติในแตล่ะปีสงูถึง 2,000 – 3,000 คน/ปี ซึง่ในปี 2555 มี
อตัราการเกิดจํานวน 3,043 คน และในปี 2556 มีอตัราการเกิดจํานวน 2,883 คน โดยองค์การยนิูเซฟ 
ประเทศไทย (2557) ได้ให้ข้อมลูว่ากฎหมายของไทยกําหนดไว้ว่าเด็กทกุคนท่ีเกิดในประเทศไทยมี
สิทธิท่ีจะได้รับการจดทะเบียนเกิดและได้รับสตูิบตัรแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะไม่ใช่คนไทยหรือไม่มี
สถานะทางกฎหมายท่ีถกูต้องก็ตามแตเ่ดก็ข้ามชาตท่ีิเกิดในประเทศไทยมีอตัราการจดทะเบียนเกิด
เพียงแค่ร้อยละ 79 เท่านัน้ สาเหตเุกิดจากผู้ปกครองไม่ทราบว่าต้องไปแจ้งเกิดท่ีอําเภอเพ่ือขอรับ
สตูิบตัรด้วย นอกจากนัน้แล้วด้านการจดัทําฐานข้อมลูเด็กข้ามชาตินัน้ พบว่ารัฐบาลเปิดให้มีการ
ลงทะเบียนบตุรและผู้ตดิตามได้ซึง่รัฐจะออกเลขประจําตวั 13 หลกัให้ มีรหสัขึน้ต้นเลข 00 และเดก็
ท่ีผ่านการลงทะเบียนจะได้รับสิทธิอาศยัอยู่ในประเทศไทย 2 ปี หรือได้รับบตัรประจําตวัผู้ ไม่มี
สถานะทางทะเบียน (กฤตยา อาชวนิจกลุ และกลุภา วจนสาระ, 2551) แตจ่ากการสํารวจของศนูย์
ข้อมลูและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง พบว่ามีผู้มาลงทะเบียนน้อยมาก เน่ืองจากมีขัน้ตอนการ
ขึน้ทะเบียนแรงงานท่ีซบัซ้อน ต้องมีการพิศุจน์สญัชาติจากประเทศต้นทาง ต้องเตรียมหนังสือ
เดินทาง และนายจ้างของผู้ปกครองเด็กต้องเป็นผู้ ดําเนินการให้ ในทางปฏิบตัินายจ้างจึงปลอ่ยให้
เป็นภาระของแรงงานข้ามชาติเอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงตดัสินใจไม่ลงทะเบียนให้กับบุตรหรือ
ผู้ตดิตาม นอกเสียจากเดก็ข้ามชาตมีิโอกาสเข้ารับการศกึษาในโรงเรียนรัฐบาล ทางโรงเรียนจะเป็น
ผู้ ทําประวัติและย่ืนเอกสารโดยตรงให้กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะได้รับบัตรประจําตัวผู้ ไม่มี
สถานะทางทะเบียนขึน้ต้นด้วยเลข 0 มีกําหนดอาย ุ10 ปี และไม่มีค่าใช้จ่าย ซึง่เป็นจดุจงูใจให้
ผู้ปกครองสง่เดก็ข้ามชาตเิข้าสูร่ะบบโรงเรียนของรัฐบาล (อรรคณฐั วนัทนะสมบตั,ิ 2556) 

เม่ือมีแรงงานเด็กอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก จังหวัดสมุทรสาครจึงจัดตัง้หน่วยงานท่ี
ดําเนินงานด้านการคุ้มครองแรงงานเด็ก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ภาคีท่ีเก่ียวข้อง และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน เพ่ือเสนอแนวทางการคุ้มครองแรงงานเดก็ ดงันี ้1) การป้องกนัไม่ให้เด็กเข้าสูร่ะบบการทํางาน
ในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม เช่น การจดัการด้านการศึกษา การตรวจสอบการจ้างแรงงานในกิจการ
ประมงและต่อเน่ืองจากประมง การจัดการสิทธิพืน้ฐานทางสังคม 2) การช่วยเหลือคุ้มครอง
แรงงานเดก็ เสริมสร้างให้ผู้ประกอบการเข้าใจและไม่ละเมิดสิทธิแรงงานเด็ก การสร้างเครือข่ายให้
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ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ ท่ีถูกละเมิดสิทธิ 3) การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการเพ่ือสามารถ
แทรกแซงให้แรงงานเดก็ได้รับบริการทางสงัคม ได้รับการศกึษาท่ีเหมาะสม หรือได้รับการฝึกทกัษะ
อาชีพท่ีเหมาะสมกบัวยั 4) การพฒันาความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2557) 

ข้อมูลจากจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ Labour Rights 
Promotion Network Foundation (LPN) (2557)ในจงัหวดัสมทุรสาคร พบว่าสถานประกอบการ
ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางท่ีผลิตสินค้าอาหาร การแปรรูปกุ้ ง และอาหารทะเลเบือ้งต้น จ้าง
แรงงานเดก็ตา่งชาตอิาย ุ8-14 ปี ท่ีเข้าสูก่ารทํางานก่อนวยัอนัควร และแรงงานเดก็อาย ุ15-18 ปี ท่ี
มีและไม่มีใบอนญุาตทํางานเป็นจํานวนมาก ซึง่แรงงานเด็กเล็กท่ีอายต่ํุากว่า 15 ปี มกัจะถกูจ้าง
งานร่วมกบัผู้ ใหญ่ บางคนก็ติดตามผู้ปกครองไปทํางานด้วยพ่อแม่หลายคนก็อยากให้ลกูทํางาน
ตัง้แต่เด็กและมกัจะให้ลกูออกจากโรงเรียนกลางคนัเพ่ือไปทํางาน ประกอบกบันายจ้างมีแรงงาน
ไมพ่อก็มกัจะจ้างแรงงานเดก็ท่ีอายต่ํุากว่าเกณฑ์ให้ทํางาน ทัง้นีม้ลูนิธิ LPN คาดการณ์จํานวนเด็ก
ท่ีมีอายต่ํุากวา่ 15 ปี วา่มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 8,000 คน และเดก็อาย ุ16-18 ปี ไม่น้อยกว่า 40,000 
คน ของแรงงานข้ามชาตจิงัหวดัสมทุรสาคร 

ข้อมลูข้างต้นสอดคล้องกบัการศกึษาโครงการระบบการคุ้มครองแรงงานเด็กตา่งด้าวโดย
ป่ินหทยั หนนูวลและธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์ (2549) พบวา่สภาพการทํางานและปัญหาท่ีพบสําหรับ
กลุม่แรงงานเด็กท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร คือ เด็กกลุม่นีจ้ะทํางานในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดย่อม ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักิจการทางทะเล แรงงานข้ามชาติเด็กส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 7-18 ปี ซึ่งไม่ได้รับ
คา่แรงท่ีแน่นอน ค่าแรงสว่นหนึ่งสําหรับแรงงานเด็กท่ีทํางานในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดย่อมจะ
ถูกหักเป็นค่านายหน้า และสําหรับเด็กท่ีติดตามครอบครัวเข้ามาจะช่วยผู้ ปกครองทํางานใน
โรงงานเดียวกนั เด็กเหล่านีต้้องทํางานในช่วงเวลาท่ียาวนานเช่นเดียวกบัพ่อแม่ ค่าแรงท่ีได้จะได้
ประมาณคร่ึงหนึ่งของค่าแรงผู้ ใหญ่หรือเหมาจ่าย กลุ่มท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงและมีปัญหาก็คือ กลุ่ม
แรงงานเด็กทัง้ท่ีอพยพเข้ามาเองและมากับขบวนการนายหน้าปัญหามีทัง้ถกูโกงค่าแรง ถูกข่มขู่
จากนายจ้าง และการเอารัดเอาเปรียบมากมาย จากการศกึษาดงักลา่วได้สะท้อนให้เห็นสภาพชีวติ
ความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติท่ียังไม่ได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือเท่าท่ีควรโดยแท้จริงแล้ว
แรงงานข้ามชาติทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ ต่างก็เป็นมนษุย์คนหนึ่งท่ีเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทย ตาม
หลกัมนษุยชนแรงงานข้ามชาติเหลา่นีไ้ม่ตา่งกบัแรงงานไทยท่ีไปทํางานต่างประเทศ และในฐานะ
มนุษย์คนหนึ่งท่ีควรได้รับสิทธิตามกฎหมายท่ีกําหนดไว้ จากสถานการณ์ดงักล่าวจึงเป็นปัญหา
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สําคัญท่ีควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ, 
2556) 

นอกจากนีก้ารศกึษาเร่ืองคนรับใช้ในบ้าน: แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย (สรีุย์พร พนัพึง่ 
และคณะ, 2548) พบว่าแรงงานข้ามชาติท่ีเดินทางมาโดยนายหน้า ส่วนใหญ่ไม่สามารถกําหนด 
ควบคมุชะตา หรือรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัเง่ือนไขการทํางานของตนเอง ผู้ ย้ายถ่ินบางสว่นท่ีรอหางาน
จงึอยูใ่นสภาพท่ีลอ่แหลมตอ่การถกูลอ่ลวงไปขาย รวมไปถึงแรงงานเด็กท่ีรับใช้ในบ้านมกัตกอยู่ใน
สถานการณ์ย่ําแย่ ไม่สามารถกําหนดการทํางาน และค่าตอบแทนด้วยตนเองได้ ส่วนใหญ่ต้อง
ทํางานมากกว่า 8 ชัว่โมงต่อวนั และในบางครัง้ต้องทํางาน 7 วนัต่อสปัดาห์ ในส่วนเร่ืองการจด
ทะเบียนขอใบอนญุาตทํางานนัน้ ผลการวิจยัสะท้อนว่า แรงงานสว่นใหญ่ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
เอง หรือต้องทํางานชดใช้หนีท้ดแทน และบางส่วนท่ีนายจ้างไม่ให้จดทะเบียน เพราะต้องการมี
อํานาจควบคมุแรงงานอย่างสมบรูณ์ แรงงานข้ามชาตจิึงต้องพึ่งพิงนายจ้าง และยอมต่อการกดข่ี
อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ จะเห็นได้วา่ปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาตท่ีิเกิดขึน้ หากมองท่ีต้นเหตขุองปัญหา
ล้วนเกิดจากการท่ีแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่รู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง เช่น สิทธิของแรงงาน 
สิทธิทางการศกึษา เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของพฤกษ์ เถาถวิล (2553) ท่ีพบว่าจาก
สภาพปัญหาแรงงานข้ามชาติเป็นผู้ นําพาโรคร้าย และก่ออาชญากรรม สาเหตสํุาคญัเกิดจากการ
ไม่รู้สิทธิของตนเอง จึงไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข ประกอบกับการได้
ทํางานท่ีอันตราย สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมจึงเกิดโรคร้ายได้ง่ายนั่นเอง และสําหรับเร่ือง
อาชญากรรมมีสาเหตจุากการท่ีแรงงานข้ามชาติเหล่านัน้ไม่ได้รับการปฏิบตัิจากสงัคมท่ีดีพอ เช่น 
การไม่ได้รับคา่แรงท่ีสมควรตอ่การดํารงชีวิต ความกดดนัทางสงัคมจนนําไปสู่การหาทางออกด้วย
อาชญากรรม ดงันัน้ผู้วิจยัมีความคดิเห็นวา่หากกลุม่แรงงานเดก็ข้ามชาตไิด้รับการศกึษา และกลุม่
แรงงานข้ามชาติท่ีเป็นผู้ปกครองได้ตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเองและครอบครัว จะสามารถ
แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเดก็ข้ามชาตไิด้ ทางด้านสิทธิการศกึษาของเด็กข้ามชาติทัง้ถกูกฎหมาย 
และผิดกฎหมายในจงัหวดัสมทุรสาครผู้ อํานวยการมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน ได้
ให้สมัภาษณ์วา่ พบวา่ปัจจบุนัเดก็ข้ามชาตสิามารถเข้าถึงสทิธิขัน้พืน้ฐาน และการได้รับบริการจาก
รัฐ แต่ยงัไม่ทัว่ถึง เสมอภาคเท่าเทียมกบัเด็กไทย เช่น การศกึษาในระบบรัฐไทย และหลกัประกนั
สขุภาพถ้วนหน้า เด็กข้ามชาติสว่นหนึ่งไม่เกิน 2,000  คน  สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียน และ
ส่วนหนึ่งอยู่ในศนูย์การเรียนท่ีจดัขึน้โดยองค์กรพฒันาเอกชน และกลุ่มชาติพนัธุ์ของแรงงานข้าม
ชาติ ปัญหาท่ีพบ สถานศกึษาบางแห่งท่ีอยู่ในเขตการปกครองสว่นท้องถ่ิน เช่น เทศบาลนครเมือง
สมุทรสาคร ไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนในเปิดรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียน ส่วนโรงเรียนท่ีอยู่ในท้องท่ี
องค์การบริหารสว่นตําบล ขึน้อยูก่บัสถานศกึษานัน้ ๆ วา่มีความพร้อม และเปิดรับหรือไม่ บางแห่ง
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ยอมรับและเปิดกว้างให้เด็กข้ามชาติเรียนร่วมกบัเด็กไทยจํานวนมาก ตัง้แต่ 50 - 300 คน เช่น 
โรงเรียนวัดศิริมงคล โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกําพร้า) โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 
โรงเรียนวดัเกาะ และเด็กข้ามชาติเข้าเรียนประปรายตามโรงเรียนต่าง ๆ จํานวนกว่า 10 โรงเรียน 
(สมพงศ์ สระแก้ว (สมัภาษณ์, 2 สงิหาคม 2557) 

เม่ือศกึษาด้านสิทธิทางการศกึษาสําหรับแรงงานข้ามชาติ ตามมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนญู
ได้บญัญัติว่าด้วย ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับการคุ้มครอง 
บคุคลทกุคนในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะมีสญัชาติใดจึงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเท่าเทียมกัน แม้จะเป็นบุคคลไร้สญัชาติ หรือไม่มี
เอกสารพิสจูน์ตนใด ๆ รวมถึงบตุรของบคุคลเหลา่นีก็้มีสิทธิได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ ในประเทศ
ไทย และมีสทิธิได้รับการศกึษาในประเทศไทย ดงันัน้แรงงานข้ามชาติและครอบครัวจึงมีสิทธิได้รับ
การศึกษาในระบบการศึกษาไทย แต่ผลการศึกษากลับพบว่าแรงงานเด็กข้ามชาติในจังหวัด
สมทุรสาครมีจํานวนน้อยท่ีเลือกจะใช้สทิธิดงักลา่ว แม้ว่าผู้ปกครองบางรายไม่ต้องการให้ลกูหลาน
ตนเองเข้าสู่การเป็นแรงงาน แต่ในขณะท่ีการส่งลกูเข้าโรงเรียนก็พบปัญหาและอปุสรรคมากมาย 
ความไม่พร้อมของโรงเรียนในพืน้ท่ีสําหรับการรองรับเด็กข้ามชาติ จึงตดัสินใจไม่ส่งลกูเข้าเรียน 
เช่นเดียวกับการใช้สิทธิด้านบริการสขุภาพของแรงงานเด็กข้ามชาติ สาเหตท่ีุไม่เข้ามารับบริการ
ด้านสขุภาพท่ีโรงพยาบาลของรัฐจดัให้ คือ อปุสรรคด้านภาษา และความหวาดกลวัการถกูจบั ซึง่
พบว่ายงัมีสถานพยาบาลบางแห่งมีการแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจมาจบัตวัแรงงานข้ามชาติท่ีไม่มี
บตัรอนญุาตทํางานอีกด้วย (ป่ินหทยั หนนูวล และธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์, 2549) ผู้วิจยัจึงเล็งเห็น
ว่าการศกึษาคือปัจจยัหนึ่งท่ีจะสร้างการตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเองได้ แตส่ิ่งสําคญัท่ีสดุ
จะต้องเร่ิมจากการสร้างกระบวนการสื่อสารให้กับแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติได้มีความ
เข้าใจในสทิธิของตนเองก่อน 

จากสถานการณ์ดงักล่าว ปัญหาการไม่รู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเองของแรงงานเด็กข้าม
ชาติในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร เกิดจากการขาดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เป็นต้นเหตสํุาคญัใน
การเกิดปัญหาการถกูเอารัดเอาเปรียบ และปัญหาอ่ืน ๆ ของแรงงานเด็กข้ามชาติตามมา แม้ว่าจะ
มีองค์กรตา่ง ๆ พยายามสง่เสริมด้านการรับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ แตก่ารสร้าง
ความตระหนกัด้านสิทธิขัน้พืน้ฐานให้กบักลุ่มแรงงานข้ามชาติได้รับรู้ ยงัเป็นโจทย์ใหญ่ท่ียงัไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหาเชิงรุกอยา่งเป็นรูปธรรม 

จากการสํารวจข้อมูลเบือ้งต้นถึงวิธีการส่ือสารของแรงงานข้ามชาติในชุมชน จังหวัด
สมทุรสาคร ผู้ วิจยัพบว่า แรงงานข้ามชาติในแต่ละชุมชนมีวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นหลกั 
โดยรับข้อมลูขา่วสารจากลา่มชาวพมา่ ท่ีมาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานาน ซึง่ลา่มชาวพม่า
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จะทําหน้าท่ีเป็นอาสาสมคัรร่วมงานกบัมลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน เปรียบเสมือน
ผู้ นําทางความคิดในแต่ละชุมชน ทําหน้าท่ีรับข้อมลูข่าวสารจากทางมลูนิธิฯ และนําข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ไปกระจายตอ่ให้คนในชมุชนท่ีตนเองอาศยัอยูฉ่ะนัน้การส่ือสารท่ีมีอยูจ่งึเป็นแบบบนลงลา่ง 
(Top-down) และเป็นการส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) นอกจากส่ือบคุคลแล้ว 
ภายในชุมชนยงัมีส่ือชุมชนท่ีใช้ร่วมกัน ได้แก่ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร แผ่นพับ การรับส่ือ
บันเทิงผ่านทางซีดีหรือดีวีดี เป็นต้น มีเพียงส่วนน้อยท่ีรับข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ์ เน่ืองจากไมมี่ความเข้าใจภาษาไทย และมองวา่ขา่วสารท่ีผา่นส่ือหลกัเป็นเร่ืองไกลตวั 

ดงันัน้ จากอุปสรรคด้านการสื่อสารต่างภาษา ปัญหาการส่ือสารภายในชุมชน ปัญหา
ความเกรงกลวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของแรงงานเด็กข้ามชาต ิ
ผู้ วิจัยจึงเข้ามาทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนุนภายนอก หรือตวักลาง (Mediator) ในการเข้าไปร่วม
ผลกัดนั และสนบัสนนุการสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชน 
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น สํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน, โรงเรียนหลวงแพทย์โกศล
อปุถมัภ์ จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นต้น ได้เข้ามาเป็นหลกัในการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านสทิธิ
มนุษยชน และสิทธิเด็กให้แก่แรงงานเด็กข้ามชาติในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ด้านสขุภาพ การ
เรียกร้องสิทธิ และการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านการสร้างภารกิจให้คนในชุมชนเกิดการส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง 
(Two-way Communication) และเป็นการส่ือสารแบบแนวนอน (Horizontal Communication) 
ด้วยการจดัเวทีประชมุให้คนในชมุชนมีโอกาสเสนอปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานเด็กข้ามชาติ และ
ร่วมกนัสร้างส่ือภายในชุมชน เช่น โปสเตอร์ แผ่นพบั การทําส่ือบนัเทิงเพ่ือให้ความรู้ด้านสิทธิขัน้
พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ เป็นต้น อีกทัง้ยงัได้เปิดพืน้ท่ีให้กับเด็กข้ามชาติท่ีติดตามบิดา
มารดามา หรือเกิดในประเทศไทย ซึ่งเป็นพลงัสําคญัในการช่วยพฒันาประเทศไทยได้มีโอกาส
แสดงความสามารถ มีสทิธิมีเสียงในการแสดงความคดิเห็น และมีพืน้ท่ียืนในสงัคมได้อยา่งภาคภมูิ
ซึง่ถ้าหากกลยทุธ์การสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมดงักลา่วสามารถเพิ่มศกัยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่น
ร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชน จงัหวดัสมทุรสาคร
ได้ ก็เท่ากบัวา่ผลการวิจยันีเ้ป็นบทพิสจูน์ให้กบัแนวคดิการส่ือสารเพ่ือการพฒันา และสามารถเป็น
ต้นแบบในการขยายผลการศกึษาไปยงัชมุชนอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
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1.2  ปัญหานําวจิัย 
 

1) รูปแบบการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครเป็นอยา่งไร 

2) มีปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคของการส่ือสารอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 

3) การเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครได้อยา่งไร 

4) ผลท่ีเกิดจากการเสริมศกัยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้
สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครเป็นอยา่งไร 
 
1.3  วัตถุประสงค์การวจิัย 
 

1) เพ่ือศกึษารูปแบบการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 

2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัอุปสรรคของการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
สร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 

3) เพ่ือเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 

4) เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดจากการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดั
สมทุรสาคร 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้
พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิเพ่ือคุ้มครองแรงงานเดก็ และป้องกนัความเส่ียงจากการทํางานท่ี
ไมเ่หมาะสม 

2) เพ่ือสร้างความตระหนกัให้กบันายจ้างต่อการป้องกนัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้าย 
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3) เพ่ือเป็นข้อมลูทุติยภูมิของการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ สําหรับการขยายผลการศกึษาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกันต่อไป และเพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้คนในชมุชนสามารถแก้ไขปัญหาและพฒันาท้องถ่ินของตนเองได้ โดยพึ่งพาหน่วยงาน
ภายนอกลดลง 
 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 

1) ก่อนท่ีผู้วิจยัจะเลือกพืน้ท่ีวิจยั ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร และลงพืน้ท่ีสํารวจความเป็นอยู่
ของแรงงานเด็กข้ามชาติ พบว่าจงัหวดัสมทุรสาคร เป็นพืน้ท่ีท่ีมีแรงงานข้ามชาติมากท่ีสดุ และมี
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กข้ามชาติจํานวนมาก ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเลือกศึกษาชุมชน ในจังหวัด
สมทุรสาครเป็นพืน้ท่ีการวิจยั 

2) ช่วงเวลาของงานวิจยัครอบคลมุตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จนถงึเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 9 เดือน 
 
1.6  นิยามศัพท์ 
 
 การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม หมายถึง แนวทางดําเนินกิจกรรมทางการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมและเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามาร่วมในกระบวนการส่ือสาร โดยวิเคราะห์ผู้ รับสาร ผู้สง่สาร ผู้ใช้
สาร และผู้ มีสว่นร่วม ดงันี ้

1) การสื่อสารทางเดียว / การสื่อสารสองทาง 
2) การสื่อสารแบบบนลงลา่ง / การสื่อสารแบบลา่งขึน้บน 
3) การสื่อสารแบบแนวตัง้ / การสื่อสารแบบแนวนอน 
4) การสื่อสารแบบนอกสูใ่นชมุชน / แบบในสูน่อกชมุชน 
5) การสื่อสารแบบเป็นทางการ / แบบไมเ่ป็นทางการ 
6) การสื่อสารแบบผา่นสิง่สกดักัน้ โดยการถ่ายทอดผ่านตวักลาง เช่น ส่ือตา่งๆ / 

แบบเผชิญหน้า 
7) การสื่อสารแบบวาจา / แบบลายลกัษณ์อกัษร  
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 แรงงานเด็กข้ามชาติ หมายถึง บคุคลท่ีมีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบรูณ์ ไม่มีสญัชาติไทย เข้ามา
ทํางานในลกัษณะท่ีมีการวา่จ้างงาน โดยศกึษาจากกลุม่แรงงานเดก็สญัชาตพิมา่ ลาว กมัพชูาทัง้ท่ี
เข้าประเทศไทยมาอยา่งถกูกฎหมาย และผิดกฎหมาย รวมถึงกลุม่เด็กไร้สญัชาติท่ีติดตามพ่อแม่ท่ี
เป็นแรงงานข้ามชาตเิข้ามาทํางานในประเทศไทย  
 แรงงานเด็กในสภาพเลวร้าย หมายถึง งานทุกชนิด ซึ่งบีบบงัคบัเอาจากบุคคลใดๆ และ
บคุคลดงักล่าวนัน้มิได้สมคัรใจทําเอง ลกัษณะงานมีแนวโน้มท่ีจะเกิดอนัตราย หรือผิดศีลธรรม มี
ผลเสียตอ่สขุภาพร่างกายหรือจิตใจ ความเป็นอยูห่รือโอกาสในการศกึษาของเดก็   

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขัน้พืน้ฐาน ความเป็นมนษุย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบคุคลท่ีพงึได้รับ เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้อยา่งชอบธรรม 

ปัจจยัสนบัสนนุ หมายถึง ปัจจยัสง่เสริมในทางบวกท่ีมีผลตอ่การส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม
ในด้านลักษณะทางเศรษฐกิจ ด้านการส่ือสาร ด้านวัฒนธรรมและสังคม และด้านนโยบาย 
นายจ้าง และรัฐบาล  

ปัจจยัอปุสรรค หมายถงึ ปัจจยัขดัขวาง หรือก่อให้เกิดอปุสรรคตอ่การส่ือสารอยา่งมีสว่น
ร่วมในด้านลกัษณะทางเศรษฐกิจ ด้านการส่ือสาร ด้านวฒันธรรมและสงัคม และด้านนโยบาย 
นายจ้าง และรัฐบาล  

การเสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชน หมายถึง ปฏิบตัิการการส่ือสารเพ่ือสง่เสริมให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการส่ือสาร ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม 
ผ่านการจัดกิจกรรม และการผลิตส่ือท่ีใช้ภายในชุมชน โดยคนในชุมชนเป็นกําลงัสําคญัในการ
ผลิตส่ือ เป็นผู้ วางแผน กําหนดเนือ้หา ผลิต และเปิดรับข่าวสาร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความสามคัคี 

ผลท่ีเกิดจากการเสริมศกัยภาพชุมชน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากคนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสื่อสาร จากการเป็นผู้สง่สาร สร้างสาร ผลติส่ือ หรือเป็นผู้ รับสาร และก่อให้เกิดผลการ
เปล่ียนแปลงจากก่อนการเสริมศกัยภาพ ระหว่างการเสริมศกัยภาพ และหลงัการเสริมศกัยภาพ
ภายในชมุชน  
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1.7  กรอบและแนวคดิการวจิัย 
 

ผู้วิจยัและผู้สนบัสนนุภายนอก 
ผลกัดนัผู้ รับสารแบบเชิงรุก (Active) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1  กรอบและแนวคดิการวิจยั

กา
รสื่
อส
าร
อย
า่ง
มีส
ว่น
ร่ว
ม 

การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วม
 

ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยอุปสรรค 

ของการส่ือสารที่มีผลต่อการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม 

ด้านลกัษณะทางเศรษฐกิจ, ด้านการส่ือสาร, ด้านวฒันธรรมและสงัคม  

และด้านนโยบาย นายจ้าง และรัฐบาล 

ผลที่เกดิจากการเสริมศักยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม 

 ก่อนการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม 

 ระหวา่งการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม 

 หลงัการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม 

การเสริมศักยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วน

การจดั

ประชมุ 

การจดัอบรม

สทิธิของ

แรงงานเดก็

การสร้างส่ือชมุชน เช่น แผน่พบั 

โปสเตอร์ และแผน่ดีวีดีส่ือสทิธิขัน้

พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาติ 

การ

มอบ

ส่ือ 

S M R C 

S M C R 



  
บทที่ 2 

 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 
 

 งานวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร” นี ้เป็นงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) 
โดยสร้างช่องทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมให้กับชุมชนทัง้คนไทย และคนต่างชาติ รวมทัง้
แสวงหากลยทุธ์การส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาตใิห้เหมาะสมกบัแต่
ละชมุชน ดงันัน้ จึงมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้

2.1 แนวคดิการส่ือสารเพ่ือการพฒันา 
2.2 แนวคดิการส่ือสารเพ่ือชมุชน 
2.3 แนวคดิการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม 
2.4 ทฤษฎีการเสริมสร้างพลงัอํานาจ 
2.5 ทฤษฎีการรู้เทา่ทนัส่ือ 
2.6 แนวคดิเร่ืองอตัลกัษณ์ของคนพลดัถ่ิน 
2.7 กฎหมายและตราสารในการขจดัปัญหาการใช้แรงงานเดก็ 
2.8 แนวคดิสทิธิมนษุยชน 
2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1  แนวคิดการส่ือสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication) 

 
งานวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ

แรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร” นี  ้ได้อาศัยการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันา ตามกระบวนทศัน์ทางเลือก  (Alternative Paradigm) ท่ีให้ความสําคญักบั
การสื่อสารภายในชุมชนดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา เพ่ือนํามา
อธิบายแนวทางในการพฒันาว่ามีกลไกการส่ือสารอย่างไร และเสริมศกัยภาพการส่ือสารภายใน
ชมุชนอยา่งไรโดยกาญจนา แก้วเทพ (2548) ได้แบง่แนวคิดการส่ือสารเพ่ือการพฒันา (Development 
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Communication) แบง่ออกเป็น 3 ยคุ ได้แก่ ยคุแรก (ช่วงทศวรรษ 1950) เป็นยคุของการพฒันาท่ี
เช่ือในพลงัอํานาจของส่ือ เน่ืองจากส่ือมวลชนเป็นผู้ นําความทันสมยัให้กับสงัคมไทย ยุคท่ีสอง 
(ช่วงทศวรรษ 1970) เช่ือว่าประเทศท่ีด้อยพฒันาต้องพึ่งพาประเทศท่ีพฒันาแล้ว และยุคท่ีสาม 
(ช่วงทศวรรษ 1980) ได้ให้ความสําคญักบัชมุชนในระดบัท้องถ่ิน (Localization) มุง่เน้นการส่ือสาร
แบบมีสว่นร่วม (Participatory  Communication) พืน้ท่ีหลกัในการพฒันาคือ ชมุชน หรือท้องถ่ิน 
และมุง่เน้นการส่ือสารโดยอาศยัการบรูณาการส่ือหลายประเภท 
 

2.1.1  ความหมายและความสาํคัญ 
Schramm (1964 อ้างถึงใน ณรงค์ สมพงษ์, 2543, น. 34) การสื่อสารในการพฒันา เป็น

การสื่อสารท่ีมีบทบาทในการเฝ้ายามหรือบทบาทในการเสนอข่าวสาร บทบาทในการกําหนด
นโยบายและการตดัสินใจและบทบาทในการสอน การส่ือสารจะทําหน้าท่ีเหมือนกระจกสะท้อน
ภาพให้เห็นความต้องการของประชาชน ประชาชนเองก็จะทราบข่าวสารการพฒันาประเทศได้
อยา่งทนัเหตกุารณ์และเวลา และยงัมีสว่นช่วยในการยกระดบัให้ประชาชนเกิดการร่วมแรง ร่วมใจ 
และเรียนรู้ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การพฒันาด้วย 

Liao (2006) วตัถปุระสงค์ในการพฒันานัน้ ควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานการสื่อสารอย่างมีสว่น
ร่วม โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ บริบท พฤติกรรม และกฎหมาย ซึง่การส่ือสารในแตล่ะชมุชนมี
รูปแบบการพฒันาท่ีแตกตา่งกนัไป และมีประชาชนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา  

เกศนีิ  จฑุาวิจิตร  (2542) กลา่ววา่ การสื่อสารเพ่ือการพฒันา คือ การท่ีประชาชนต้องเข้า
มาเก่ียวข้องกบักระบวนการส่ือสารทกุขัน้ตอน โดยมิใช่เป็นเพียงแตผู่้ รับสารเท่านัน้   

ณรงค์  สมพงษ์  (2543) กลา่วถึง การสื่อสารและการพฒันาว่ามีสว่นเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 
หรือการพฒันาด้านการสื่อสารและการพฒันาสงัคมตา่งมีอิทธิพลซึง่กนัและกนั  

สรุสทิธ์ิ  วิทยารัฐ  (2549) กลา่วว่า การสื่อสารเพ่ือการพฒันา หมายถึง การนําเอาส่ือสาร
ทุกรูปแบบมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเมืองและวฒันธรรม   

ปรมะ  สตะเวทิน (2546) ได้กลา่วถึงการส่ือสารกบัการพฒันาสงัคมวา่ หน้าท่ีท่ีสําคญัของ
การส่ือสารในสงัคม คือ หน้าท่ีในการให้ข่าวสาร (Information Function) หน้าท่ีในการชกัจงูใจ 
(Persuasive Function) และหน้าท่ีในการให้ความรู้ (Education Function) ให้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
สง่เสริม (Complement) สนบัสนนุ (Facilitate) และขยาย (Extend) งานพฒันา (Development  
Activities) การสื่อสารในลกัษณะนี ้เรียกว่า การสื่อสารเพ่ือการพฒันา (Development Communication)   
ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 
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1) การให้ขา่วสาร (Information Function)   
 การส่ือสารเป็นการให้ข่าวสารแก่ประชาชน โดยสาระของข่าวสารท่ีเสนอจะเก่ียวข้องกบั
วิถีของสงัคม โครงการพฒันาต่าง ๆ ระบบการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของประเทศ 
เป้าหมายและปัญหาของการพฒันา การเสนอข่าวสาร ในลกัษณะนีเ้ป็นการกระตุ้นให้ประชาชน
เกิดความสนใจในการพฒันา  

2) การชกัจงูใจ (Persuasive Function)  
การสื่อสารในประเทศท่ีกําลงัพฒันา มีสว่นในการชกัจงูใจให้ประชาชนเปล่ียนวิถีชีวิตของ

ตนและเข้าร่วมในโครงการพฒันาอยา่งจริงจงัด้วยการแสดงความคดิเห็นสนบัสนนุโครงการพฒันา
ของรัฐบาลและชีแ้นะการตดัสินใจของประชาชน ตลอดจนชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์ท่ีประชาชนและ
สงัคมโดยสว่นรวมจะได้รับจากการพฒันา 

3) การให้ความรู้ (Education Function)  
การสื่อสารในประเทศท่ีกําลังพัฒนามีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีในการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่

ประชาชนเพ่ือปรับตวัเองให้เข้ากบัการพฒันาสงัคมได้ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนทัง้ในเร่ือง
ของการอ่านออกเขียนได้ การปรับปรุงการกินอยู่ และการประกอบอาชีพจากการศึกษาความหมาย
ของ “การสื่อสารเพ่ือการพฒันา” จากนกัวิชาการหลาย ๆ ท่าน ผู้วิจยัสามารถสรุปความหมายของ
คําว่า “การสื่อสารเพ่ือการพฒันา” หมายถึง รูปแบบการสื่อสารท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาในด้าน
ต่าง ๆ และมีวิธีการสื่อสารท่ีหลากหลาย เพ่ือนําไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหา หรือร่วมมือร่วมใจพฒันาจดุมุง่หมายนัน้ ๆ ให้สําเร็จ 
 

2.1.2  หลักการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
การส่ือสารเพ่ือการพัฒนานัน้ ได้มีหลักการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงสงัคมในด้านตา่ง ๆ ท่ีดีขึน้ โดยเสถียร เชยประทบั (2538) ได้แบง่หลกัการสื่อสารเพ่ือ
การพฒันาไว้ดงันี ้

1) ประชาชนต้องเข้ามาเก่ียวข้องทัง้ในฐานะผู้ รับสารและผู้ มีสว่นร่วมในการวางแผนและ
ผลติเนือ้หาของส่ือ   

2) เนือ้หาของส่ือต้องเป็นการผลติในท้องถ่ิน เพราะเก่ียวข้องโดยตรงและเข้ากบัสภาพของ
ผู้ รับสาร  

3) เจ้าหน้าท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนา ต้องสนับสนุนบทบาทของ
เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมหรือนกัพฒันา  
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4) การสื่อสารต้องมีมนษุยธรรม หมายความวา่ การสื่อสารและการใช้ส่ือต้องถือเอา “คน” 
เป็นเป้าหมาย มิใช่เอาเทคโนโลยีหรือผลกําไรเป็นเป้าหมาย  

5) การสื่อสารและการใช้ส่ือ ต้องช่วยให้ประชาชนเช่ือมัน่ในระบบคณุคา่ท่ีตนมีอยู ่ท่ีดีงาม 
หากจะมีการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงนัน้ต้องสอดคล้องกบัคณุคา่เดมิ  

6) การใช้ส่ือต้องช่วยให้ผู้ รับสารสามารถเข้าใจปัญหาและสภาพแวดล้อมของตวัเอง  
7) การใช้ส่ือจะเป็นหนทางให้ประชาชนเข้าใจความหมายของ “ความเป็นชมุชน” อย่าง

แท้จริง และในขอบเขตท่ีกว้างขวางขึน้ 
นอกจากนัน้แล้วพนม คล่ีฉายา (2549) ได้ให้ความสําคญัต่อหลกัการส่ือสารเพ่ือการ

พฒันา เน่ืองจากการสื่อสารเพ่ือการพฒันา เป็นการนําหลกัการส่ือสารประยกุต์เพ่ือความเทา่เทียม
ทางสงัคม และพฒันาศกัยภาพความสามารถของคน อย่างมีเป้าหมาย โดยการส่ือสารและการ
เลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารนัน้สามารถปรับเปล่ียนไปตามกลุม่เป้าหมายท่ีตา่งกนั และการส่ือสาร
เป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนสงัคม ท่ีกําหนดวิธีและการดําเนินงานอยา่งชดัเจนในทกุระดบั เช่น 
ภมูิภาคหรือโครงการ ระดบัชาต ิและนานาชาต ิเป็นต้น 
 

2.1.3  หน้าที่ของการส่ือสารในการพัฒนา  
กมลรัฐ  อินทรทศัน์, นนัทา บูรณะทะนงั และศิริพร บญุช ู(2544) ได้แบ่งหน้าท่ีของการ

ส่ือสารในการพฒันาจําแนกได้ดงันี ้ 
1) ทางด้านข่าวสาร หมายถึง การเก็บรวบรวมแยกแยะและกระจายข่าวสาร ข้อเท็จจริง 

และความคิดเห็น ซึ่งจําเป็นต่อปัจเจกชน ในการทําความเข้าใจบุคคลอ่ืน ชุมชนอ่ืน สถานการณ์
สิง่แวดล้อมเพ่ือนําไปสูก่ารตดัสนิใจท่ีเหมาะสม  

2) ทางด้านสงัคมประกิต หมายถึง การสร้างสมความรู้ ความคิดร่วมกนั ซึง่นําไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม  

3) ทางด้านกระตุ้น หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายของสงัคมทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว โดยกระตุ้นให้บุคคลตระหนักถึงบทบาทและแสวงหาแนวทางในอนัท่ีจะ
นําไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายของสงัคมร่วมกนั  

4) ทางด้านการโต้แย้งและอภิปราย หมายถึง การแลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็นของ
บคุคลต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาของสงัคม รวมทัง้ก่อให้เกิดความสนใจต่อปัญหาในระดบั
ชมุชน ประเทศ และระหวา่งประเทศ  

5) ด้านการศึกษา หมายถึง การสื่อสารเข้ามาช่วยในการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือก่อให้เกิด
การพฒันาสตปัิญญา ลกัษณะนิสยั และทกัษะของบคุคลตลอดชีวิต  
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6) ด้านสง่เสริมวฒันธรรม หมายถึง การเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมเพ่ือสงวนรักษามรดกท่ีตก
ทอดกันมาจากบรรพบุรุษและการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมสติปัญญาและ
จินตนาการของบคุคล รวมทัง้กระตุ้นให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ในทางสนุทรียภาพ  

7) ด้านบนัเทิง หมายถึง การเผยแพร่งานด้านการละคร วรรณกรรม ดนตรี การละเล่น 
และศลิปะตา่ง ๆ เพ่ือความสนกุสนานร่ืนเริงและการพกัผอ่นหยอ่นใจด้วย  
 

2.1.4  ประสิทธิผลของการส่ือสารเพื่อการพัฒนา  
ปรมะ  สตะเวทิน   (2546) ได้กลา่วถึงเกณฑ์ในการวดัประสิทธิผลของการสื่อสารเพ่ือการ

พฒันา ดงัเง่ือนไขตอ่ไปนี ้ 
1) การวางแผนอย่างเหมาะสม การสื่อสารเพ่ือการพฒันา เป็นการส่ือสารท่ีเน้นในเร่ือง

การทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางจิตวิทยาและสงัคม ซึ่งนําไปสู่การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม
ของประชาชนตามปรารถนา ส่วนใหญ่ของทฤษฎีการสื่อสารจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาและสงัคม
วิทยา เพราะทฤษฎีการส่ือสารเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม ในขณะท่ีการวางแผน
เพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล ก็ต้องคํานึงถึงเร่ืองสังคมและจิตวิทยา เพ่ือท่ีจะสามารถผลิต
ขา่วสารได้อยา่งเหมาะสม  

2) การเข้ากนัได้กบัวฒันธรรมของประชาชน วฒันธรรม มีอิทธิพลต่อทศันคติ ความเช่ือ 
และพฤติกรรมของคน ดงันัน้ การส่ือสารท่ีเสนอแนะให้คนเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือ และ
พฤตกิรรม จงึต้องเข้าถึงและทําให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมของประชาชน  

3) ทําให้การสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนเป้าหมาย การสื่อสารเพ่ือการพฒันา ก็ต้องอาศยั
หลักการของการส่ือสารโดยทั่วไป กล่าวคือ จะต้องทําการส่ือสารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
เพราะประชาชนแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่าง ทัง้ในเร่ืองความต้องการ ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ
และสงัคม เป็นต้น ดงันัน้ จึงต้องมีการเตรียมเครือข่ายการสื่อสารให้เพียงพอแก่การจะเผยแพร่
ขา่วสารไปยงัประชาชนกลุม่เป้าหมายได้อยา่งทัว่ถึงและเหมาะสม  

4) อาศัยการส่ือสารแบบสองทาง ในการพัฒนาสังคมนัน้ อาศัยเพียงการส่ือสารจาก
ฝ่ายรัฐบาลไปยงัประชาชนเพียงอยา่งเดียวไมเ่พียงพอ ทัง้นีเ้พราะจะทําให้ รัฐบาลไมมี่โอกาสได้รับ
ทราบความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและปัญหาของประชาชน วิธีการสื่อสารท่ีดีท่ีสุด ก็คือ 
ฝ่ายรัฐบาลจะต้องรับฟังความคดิเห็นจากประชาชนด้วย เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนพฒันาและวิธีการ
ส่ือสารตอ่ไป   

5) ทําการส่ือสารบ่อย ๆ และใช้ผู้ส่งสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ ท่ีอยู่ในความสนใจของผู้ รับ
สาร หลกัข้อหนึ่งของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล คือ ผู้ส่งสารจะต้องสามารถทําให้สารของตนเด่น
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กว่าสารอ่ืน ๆ โดยมีวิธีการหนึ่ง คือ ผู้ส่งสารจะต้องทําการสื่อสารบ่อย ๆ หรือใช้ส่ือหลาย ๆ ชนิด 
และอีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้ผู้ส่งสารท่ีน่าเช่ือถือและอยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น ผู้ นําประเทศ ผู้ นํา
ท้องถ่ิน หมอ เป็นต้น  

6) การสาธิต การท่ีจะทําให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับการเปล่ียนแปลง จําเป็นจะต้อง
อาศยัการสาธิตให้เห็นอยา่งจริงจงั หรืออาศยับคุคลท่ีเปล่ียนแปลงแล้วเป็นตวัอยา่ง  

7) การปฏิบตัิ การท่ีคนเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงทศันคติ ความเช่ือและพฤติกรรมของ
ตนได้นัน้ บคุคลนัน้ต้องมีประสบการณ์ท่ีดีตอ่สิง่นัน้เสียก่อน ดงันัน้ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีพฒันา
ต้องเตรียมการในเร่ืองการทดลองให้เห็นจริง ๆ  

การส่ือสารเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของกระบวนการสงัคม ไม่ว่าสงัคมจะอยู่ในระดบัใด
ของความเจริญ การสื่อสารก็คงปฏิบตัิหน้าท่ีและมีความสําคญัตอ่สงัคมไม่เปล่ียนแปลง อย่างไรก็
ตามเม่ือประเทศตัดสินใจท่ีจะพัฒนาประชาชนและสังคม หน้าท่ีของการส่ือสารก็ถูกปรับให้
สอดคล้องกบัสภาพการณ์ของประเทศโดยการเน้นในเร่ืองของการพฒันา การสื่อสารในลกัษณะนี ้
ซึง่เรียกวา่การส่ือสารเพ่ือการพฒันา (Development Communication) 

นอกจากนี  ้ยังพบว่า การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท่ีจะเอือ้ให้เกิดผลสําเร็จ ต้องเป็นการ
ส่ือสารท่ีมีลกัษณะ ดงันี ้ 

1) การสื่อสารแบบสองทาง ท่ีผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้
ตลอดเวลา ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดงันัน้ บทบาทของผู้ส่งสารและผู้ รับสารจึงสลบักนั
ไปมาได้  

2) ทิศทางการไหลของข่าวสารเป็นไปในทิศทางท่ีหลากหลาย ไม่ใช่บนลงล่าง (Top-
Down) หรือจากเจ้าหน้าท่ีรัฐไปยงัชาวบ้านเท่านัน้ แตจ่ะมีการสื่อสารจากลา่งสูบ่น (Bottom-Up) และ
ในแนวนอน (Horizontal) อนัเป็นการส่ือสารระหวา่งชาวบ้านกบัชาวบ้านด้วยกนัเอง  

การศึกษาแนวคิดการสื่อสารเพ่ือการพัฒนานัน้ ผู้ วิจัยได้นํามาศึกษาในด้านการเสริม
ศกัยภาพการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมตามแบบ Alternative Paradigm เพ่ือพิสจูน์แนวคิดการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันา ในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติและการสร้างการมีสว่นร่วมของคน
ในชมุชน โดยมีการศกึษากลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการส่ือสาร ท่ีมุ่งเน้นวิธีการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two-way Communication) และเป็นการส่ือสารแบบแนวนอน (Horizontal Communication) 
ดงันัน้การส่ือสารในชุมชน จะมีการร่วมมือวางแผนจัดการปัญหาภายในชุมชนร่วมกันเอง เพ่ือ
ประโยชน์ของสว่นรวม 
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2.2  แนวคิดการส่ือสารเพื่อชุมชน 
 
แนวคิดการส่ือสารเพ่ือชมุชนนีเ้ป็นแนวคิดต่อยอดของแนวคิดการส่ือสารเพ่ือการพฒันาท่ี

มีการพฒันามุง่เน้นเฉพาะในชมุชน โดยมีนกัวิชาการได้ให้ความหมาย ดงันี ้
กําจร หลยุยะพงศ์ (2558) ได้กลา่วว่า การสื่อสารเพ่ือการพฒันาชมุชนจําแนกเป็นกระบวน

ทศัน์หลกัท่ีเน้นการส่ือสารจากรัฐด้วยส่ือมวลชน แต่สําหรับในยคุปัจจุบนัหรือการส่ือสารเพ่ือการ
พฒันาชมุชนในกระบวนทศัน์ทางเลือก ก็คือ การสื่อสารท่ีมีคณุลกัษณะการสื่อสารแบบสองทาง มี
ทิศทางการไหลข่าวสารท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายก็เพ่ือพฒันาชมุชน และสนองความต้องการของ
ชุมชน ด้วยเหตุนี ้จึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะพืน้ท่ีกายภาพ ชนบทและเมือง แต่ก็กินความหมายสู่
ชมุชนแบบใหมไ่ด้ด้วย 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2544) กลา่วว่าชมุชนโดยทัว่ไปมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะ
แรก คือกลุม่คนท่ีอยู่รวมกนัตามพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ เช่น ชมุชนแออดั หมู่บ้าน เป็นต้น ลกัษณะท่ี
สองหมายถึงกลุ่มคนท่ีรวมตวักนัเพ่ือทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน มีวตัถปุระสงค์การดําเนินงาน
ของสมาชิกท่ีชดัเจนและตอ่เน่ือง เช่น ชมุชนศาสนา ชมุชนนกัวิชาการ เป็นต้น โดยสมาชิกในชมุชน
จะมีความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกนั 
 พิสมยั จนัทวิมล (2541) กล่าวว่าชุมชนถูกจดัเข้าอยู่ในโครงสร้างของสงัคม ท่ีมีค่านิยม
และธรรมเนียมปฏิบตัร่ิวมกนัซึง่จะแสดงให้รับรู้เอกลกัษณ์ร่วมของกลุม่ และความต้องการพืน้ฐาน
ท่ีมีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีพัฒนาแล้วปัจเจกบุคคลอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของ
ชมุชนเดียว หรือชมุชนใดชมุชนหนึ่งอย่างเดน่ชดั แตอ่าจจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพของหลาย
ชุมชนบนพืน้ฐานท่ีหลากหลาย  เช่น อาชีพ ภูมิศาสตร์ ความสนใจทางสงัคม และการพกัผ่อน
หยอ่นใจเป็นต้น 
 สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2540) ได้กลา่วถึงการพฒันาชมุชนคือ การท่ีชมุชนมีความสมดลุ 
มีความสมบรูณ์ในด้านต่าง ๆ มีกินมีใช้ มีการศกึษา มีปัญญา มีจิตใจท่ีพอเหมาะพอดี ท่ีกลา่วได้ว่า 
การพึง่ตนเองเป็นเหตใุห้เกิดการพฒันา ยิ่งพึง่ตนเองมาก ยิ่งพฒันามาก นอกจากจะทําให้เกิดการ
พฒันาแล้ว ยงัรักษาความพฒันาให้มัน่คงถาวรตอ่ไปอีกด้วย 
 จากความหมายการส่ือสารเพ่ือชมุชน ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า การรวมตวัของกลุม่คนท่ีมี
ลักษณะทางความคิด ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางสังคม หรือลักษณะทางกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน โดยการรวมตวัจะมีการสร้างความสมัพนัธ์จากกระบวนการสื่อสารเพ่ือรักษา
ความเป็นชมุชนร่วมกนัไว้ 
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2.2.1  ปัจจยัสาํคัญของการพัฒนา 
 การสื่อสารคือเคร่ืองมือของการพฒันา โดยมีปัจจยัหรือบริบทต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชมุชนท่ีควร
พิจารณาแบบองค์รวมดงันี ้(ภาพท่ี 2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
ภาพที่ 2.1  ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตา่ง ๆ ในชมุชน: ปัจจยัสําคญัของการพฒันาจากการ 
                  วิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
แหล่งที่มา:  เกศนีิ จฑุาวิจิตร, 2540.   

 
จากรูปดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาคนในชุมชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และ

นําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้นัน้ ควรคํานึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสงัคม ดงันี ้(เกศินี จุฑาวิจิตร, 
2540) 

1) ระบบวฒันธรรม 
ระบบวฒันธรรมสามารถจําแนกได้ 2 แง่ ได้แก่ นามธรรม เช่น ความคิด ความเช่ือ คติ

ชาวบ้าน เป็นต้น และรูปธรรม ได้แก่ การแสดงประจําท้องถ่ิน กิจกรรมหรือพิธีกรรมในวนัสําคญั
ทางศาสนา อาชีพ เป็นต้น 

2) ทรัพยากรบคุคล 
ผู้ มีศกัยภาพในชมุชนท่ีสามารถนําคนในชมุชนร่วมกนัพฒันาไปสูต่ามเป้ามายท่ีวางไว้ได้ 

เช่น พระ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ นําความคดิเห็น เป็นต้น 
3) ทรัพยากรธรรมชาต ิและทรัพยากรในท้องถ่ิน 
ทรัพยากรท่ีเป็นขมุทรัพย์ทางปัญญา และเศรษฐกิจในชมุชน เช่น แหลง่ธรรมชาต ิป่าไม้ 

พืชเศรษฐกิจ รวมไปถึงหนว่ยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และสถาบนัการศกึษาในชมุชนนัน้ 

การพึง่ตนเองการ
พฒันาท่ียัง่ยืน 

กระบวนการเรียนรู้องค์กร

ส่ือ ทรัพยากรบุคคล 

ระบบวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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4) เครือขา่ยการส่ือสาร 
การสื่อสารภายในชมุชน เชน่ สว่นใหญ่คนในชมุชนรับรู้ขา่วสารจากแหลง่ใด ใครคือผู้ นํา

ความคดิเห็น ในชมุชนนัน้มีส่ือชนิดใดบ้าง เป็นต้น 
 
2.2.2 หลักการศกึษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 
การสื่อสารท่ีเป็นเคร่ืองมือสําหรับการพฒันาท่ีแท้จริงนัน้ ควรมีลกัษณะการส่ือสาร 

ดงัตอ่ไปนี ้(เสถียร เชยประดบั, 2538)  
1) ต้องให้ประชาชนเข้ามามีสว่นเก่ียวข้องในกระบวนการสือ่สาร 
2) ต้องเป็นการผลติในท้องถ่ิน 
3) ต้องสนบัสนนุบทบาทของเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมหรือนกัพฒันา 
4) ด้านมนษุยธรรม 
5) ด้านคณุคา่ 
6) ด้านการสร้างความเข้าใจ 
7) ด้านความเป็นชมุชน 
การส่ือสารในชมุชนนัน้ ชาวบ้านหรือประชาชน คือกลุ่มบคุคลสําคญัท่ีควรมีกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีจะนําไปสู่การพึ่งตนเองและการพฒันาท่ียัง่ยืนได้ เราจําเป็นต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับ
ชุมชนหลากหลายมุมมอง ต้องคํานึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ระบบวฒันธรรม ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและเครือขา่ยการสื่อสารภายในชมุชน หลกัการสําคญัคือประชาชนต้องเข้ามา
มีส่วนเก่ียวข้องกบักระบวนการส่ือสารทกุขัน้ตอน โดยไม่ได้เป็นเพียงผู้ รับสารเท่านัน้ นอกจากนัน้
แล้วการผลติส่ือจะต้องมีการสะท้อนความเป็นชมุชนนัน้ ๆ ทัง้ในเร่ืองการนําเสนอปัญหาของชมุชน
และแนวทางการแก้ไข ด้านเทคโนโลยีการผลิตควรเป็นเทคโนโลยีพืน้บ้านของท้องถ่ิน และการ
ส่ือสารเหลา่นีต้้องยดึ “คน” เป็นเป้าหมายสําคญั 
 

2.2.3 หน้าที่ของการส่ือสารชุมชน 
หน้าท่ีของการส่ือสารชมุชน ประกอบด้วย (Windahl et al., 1992 อ้างถึงใน กาญจนา 

แก้วเทพ, 2542,  น. 48) 
1)  หน้าท่ีในการแสดงออก (Expressive Function) การแสดงออกของแต่ละชมุชน ตวั

แสดงสภาพแวดล้อมตลอดจนกลวิธีทางการส่ือสารจะแตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับบริบท 
(Context) เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ของชมุชนขึน้มา 
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2)  หน้าท่ีทางสงัคม (Social Function) คือ การสื่อสารช่วยสร้างความรู้สกึร่วมของชมุชน
เดียวกัน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมทางความคิด การลงมือปฏิบตัิ และการร่วมกันตดัสินใจแก้ไข
ปัญหาของชมุชนร่วมกนั 

3)  หน้าท่ีในการให้ข้อมลูข่าวสาร (Information Function) ปัจจบุนัชมุชนหรือประชาชน 
ต้องให้ข้อมลูจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของรัฐ ว่ามีผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างไร 
การให้ข้อมูลจะต้องมาจากการไหลเวียนของข่าวสารข้างล่าง (Bottom-up Communication) 
หน่วยงานของรัฐ หลงัจากได้ข้อมลูมาจากชมุชนแล้ว จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบกบัโครงการตา่ง ๆ 
ท่ีจะดําเนินการแจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะดําเนินการอย่างไร หากมีปัญหาเกิดขึน้จะดําเนินการ
อยา่งไรตอ่ไป ดงันัน้ การสื่อสารเป็นหน้าท่ีพืน้ฐานต้องเป็นไปอย่างรอบด้าน ผู้ เข้าร่วมกระบวนการ
ส่ือสารทุกคน จะได้แลกเปล่ียนข้อมลูและความรู้ เพ่ือยกระดบัความเข้าใจเพ่ือไปถ่ายทอดไปยงั
บคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

4)  หน้าท่ีในการควบคมุการปฏิบตัิ (Control Activation Function) หลงัจากผ่าน
กระบวนการคิด การสื่อสารเป็นช่องทางนําไปสู่การปฏิบตัิหรือการแก้ไขปัญหาร่วมกนั โดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาท่ีกระทบกับประชาชนจํานวนมาก ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึน้ 
เน่ืองจากการส่ือสารในชุมชน มีลักษณะเป็นการส่ือสารแบบสองทาง มีขัน้ตอนของปฏิกิริยา
ป้อนกลบั (Feedback) และก็ควรคํานงึถึงการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วย 
 

2.2.4  ปัจจยัที่สาํคัญในการส่ือสาร 
 ฝากจิต ปาลนิทร ลาภจิตร (2557) ได้เสนอปัจจยัท่ีมีผลตอ่การส่ือสารดงันี ้

1) ด้านกายภาพ คือสิง่ท่ีเกิดจากสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ เช่น ระยะทาง สิ่งรบกวนตา่ง ๆ วิธีการ
สง่ขา่วสาร เคร่ืองรับ-สง่ขา่วสาร เป็นต้น 

2) ด้านตวับุคคลและสงัคม คือความแตกต่างด้านภมูิหลงั สงัคม วฒันธรรม การศึกษา 
อารมณ์ และคา่นิยม 

3) ด้านภาษา ด้วยปัจจยัภาษาท่ีแตกตา่งกนั ย่อมสง่ผลให้เกิดความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจ
ผิดได้  

จากแนวคิดการส่ือสารเพ่ือชุมชนนี ้ผู้วิจยัได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม โดยคํานึงถึงปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในชมุชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ือ
ภายในชมุชน และเครือข่ายของชมุชน ท่ีก่อให้เกิดการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและ
เกิดการพฒันา เพ่ือการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติให้สอดคล้องกบัระบบการส่ือสารภายใน
ชมุชน 
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2.3  แนวคิดการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม 
 
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีสําคญัของการสื่อสารกบัชุมชน ซึง่หลงัจาก

การเสริมสร้างศกัยภาพด้วยการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมให้กบัชมุชนแล้ว ผู้วิจยัได้มุ่งวิเคราะห์ถึงผล
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ของกระบวนการและระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางดําเนิน
กิจกรรมทางการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามาร่วมในกระบวนการสื่อสาร 
โดยวิเคราะห์ผู้ รับสาร ผู้สง่สาร ผู้ใช้สาร และผู้ มีสว่นร่วมในการวางนโยบาย ดงันี ้

1) การสื่อสารทางเดียว / การสื่อสารสองทาง 
2) การสื่อสารแบบบนลงลา่ง / การสื่อสารแบบลา่งขึน้บน 
3) การสื่อสารแบบแนวตัง้ / การสื่อสารแบบแนวนอน 
4) การสื่อสารแบบนอกสูใ่นชมุชน / แบบในสูน่อกชมุชน 
5) การสื่อสารแบบเป็นทางการ / แบบไมเ่ป็นทางการ 
6) การสื่อสารแบบผา่นสิง่สกดักัน้ โดยการถ่ายทอดผา่นตวักลาง / แบบเผชิญหน้า 
7) การสื่อสารแบบวาจา / แบบลายลกัษณ์อกัษร  
สําหรับความหมายของการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมมีความหมาย ดงันี ้
Bordenave (1994) ได้กล่าวถึงการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการ

ส่ือสารท่ีให้ความอิสระกับประชาชน โดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีสิทธิมีเสียง ซึ่ง
เป็นจดุเร่ิมต้นในการสร้างความเท่าเทียมและแก้ไขปัญหาพฒันาสงัคมได้ด้วยตนเอง 

Servaes (2008) ได้อธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมไว้ว่า รูปแบบการส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความหลากหลายทางวฒันธรรมในแต่ละชุมชน
ท้องถ่ิน บริบททางการเมือง และการมีส่วนร่วมในทุกระดบั ทัง้นานาชาติ ประเทศ ชุมชน และ
บคุคล ซึง่กลยทุธ์ดงักลา่วได้ถกูพฒันามาจากแนวคดิการพฒันาแบบดัง้เดมิ 

Erwin (1976) ให้ความหมายการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม คือกระบวนการให้ประชาชนเข้า
มามีสว่นร่วมในการคดิ ตดัสนิใจ แก้ไขปัญหา ได้มีโอกาสพฒันาได้ด้วยตนเองร่วมกนั 

ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ (2532) อธิบายการมีส่วนร่วม จะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ดําเนินการ และการประเมินผล โดยเป็นการตดัสินใจของบุคคล ครอบครัว และชุมชนท่ีเข้าร่วม
ด้วยตนเอง 

สายทิพย์ สคุตพินัธ์ (2534) ได้กลา่ววา่ การมีสว่นร่วมของประชน หมายถึง การคืนอํานาจ 
(Empowerment) ในการกําหนดการพฒันาให้แก่ประชาชนอย่างน้อยท่ีสดุประชาชนต้องมีส่วน
ร่วมในการริเร่ิมวางแผน และการดําเนินในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพความเป็นอยู่ และอนาคต
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ของเขา ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงกลไกในการพัฒนาจากการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาท่ี
ประชาชนมีบทบาทหลกั 

ยวุฒัน์ วฒุิเมธี (2534) ให้ความหมายการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ริเร่ิม วางแผน ตดัสินใจ ปฏิบตัิ รับผิดชอบ และติดตามผลร่วมกนั 
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ประชาชนในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

นเรศ สงเคราะห์สุข (2541) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการของการพัฒนา ตัง้แต่ต้นจนสิน้สุดกระบวนการ ได้แก่ การวิจัย การวางแผน การ
ตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล และการจัดสรร
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ 

โดยสรุปกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจ และการ
ร่วมดําเนินการพัฒนา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร ผ่านรูปแบบการส่ือสาร เช่น การเสวนา การทําประชาพิจารณ์ การจดั
ประชมุ เป็นต้น 

หลกัสําคญัของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ (2549) มี
หลักการสําคัญ 7 ประการ คือ ความหลากหลายของผู้ เข้าร่วม การเข้าถึงส่ือ ความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพของประชาชน ความโดดเด่นของสาร การปรึกษาหารือร่วมกัน การสนับสนุน และ
กระบวนการเชิงประชาธิปไตย 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่ือสาร  สามารถพิจารณาได้จากการมีส่วนร่วมใน
องค์ประกอบของการส่ือสาร  (กาญจนา แก้วเทพ, กําจร หลยุยะพงษ์, รุจิรา สภุาษา และวีรพงศ์ 
พลนิกรกิจ, 2543) ดงันี ้

1) เป้าหมายของการส่ือสาร ได้กําหนดให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับใด มี
เป้าหมายอะไรบ้าง 

2) ลกัษณะของการส่ือสาร ใช้วิธีการใด เพ่ือให้เกิดการโต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลามากขึน้ 
เพราะถ้าหากมีการเสนอความคิดเห็นมากขึน้ จะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนมากขึน้
เช่นกนั  

3) ใครคือผู้ส่งสาร ควรสงัเกตว่าตวัแทนชุมชนได้มีโอกาสเป็นผู้ส่งสารหรือไม่ หรือเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างนกัส่ือสารมวลชนอาชีพ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และชาวบ้าน สดัส่วนท่ีจะได้เป็นผู้ส่ง
สารเป็นอยา่งไร  

4) ประเภทของเนือ้หาสาร เป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัสภาพความเป็นจริงของชมุชนหรือไม ่เม่ือ
มีประเด็นเนือ้หาจะมีลกัษณะการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนักบัคนในชุมชนได้อย่างไร เพ่ือ
สร้างการมีสว่นร่วมจากกลุม่คนในชมุชนหลายฝ่าย 
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5) ประเภทของช่องทาง/ ส่ือ การเข้าไปในชุมชน สิ่งสําคญัคือการตรวจสอบช่องทางการ
ส่ือสารของคนในชุมชน โดยทั่วไปแล้ว ส่ือท่ีชาวบ้านคุ้นเคย เช่น ส่ือประเพณี ก็เอือ้อํานวยให้
ชาวบ้านเข้าร่วมได้ง่ายกวา่ส่ือสมยัใหม ่หรือส่ือขนาดเลก็ เช่น ส่ือเฉพาะกิจ จะเปิดโอกาสให้ชมุชน
มีส่วนร่วมได้มากกว่าส่ือมวลชน ดงันัน้ จึงควรตระหนกัถึงช่องทางการส่ือสารประเภทต่าง ๆ หรือ
ช่องทางใหมท่ี่จะเข้าไปมีสว่นร่วมในชมุชน 

6) ผู้ รับสารและการมีปฏิกิริยาป้อนกลบั สําหรับการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมนัน้จะมีความ
เช่ือพืน้ฐานว่าผู้ รับสารมีลกัษณะกระตือรือร้น (Active) ดงันัน้ไม่ว่าชมุชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกบั
การสื่อสารในระดบัใดก็ตาม การจดัช่องทางสําหรับปฏิกิริยาป้อนกลบัก็เป็นปัจจยัสําคญัของการ
ส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม 

นอกจากนีร้ะดบัของการมีสว่นร่วมในการสื่อสารสามารถกระทําได้หลายระดบัโดยหลกัๆมี 
3 ระดบั โดยเรียงจากระดบัท่ีน้อยท่ีสดุไปจนถึงมากท่ีสดุ ดงันี ้

1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร (Audience) เป็นขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมในระดบั
ลา่งท่ีสดุคือ ผู้ รับสารก็ยงัคงมีฐานะเป็นเพียงผู้ รับสารแตเ่พียงอยา่งเดียว  

ในระดับแรกนัน้ การมีส่วนร่วมเป็นไปได้สูง โดยประชาชนเป็นผู้ รับสารจากส่ือท่ีมีการ
เผยแพร่เข้ามาในชุมชน ในหมู่บ้าน ซึ่งการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสารนี ้ควรเปิดโอกาสให้มีการ
พดูคยุ อภิปราย หรือแสดงความคดิเห็นตา่ง ๆ ร่วมกนัในชมุชน ท่ีถือเป็นขัน้ท่ีมีการระดมการมีสว่น
ร่วมได้มากท่ีสดุ จากการเปิดรับส่ือร่วมกนั 

2) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร (Sender) เป็นขัน้ตอนของการมีสว่นร่วมในระดบัสงูขึน้ 
มีสว่นร่วมในการคดิประเดน็ การเลือกช่องทางการส่ือสาร โดยมีหลายระดบัดงันี ้

(1) ขัน้ก่อนการผลิต (Pre-production Stage) ได้แก่ ขัน้ตอนการเตรียมการผลิตส่ือ
กิจกรรม ประกอบด้วยการเลือกประเดน็หวัข้อ การเลือกแง่มมุท่ีจะนําเสนอ การรวบรวมข้อเท็จจริง 
เป็นต้น 

(2) ขัน้การผลิต (Production Stage) ได้แก่ ขัน้ตอนของการลงมือผลิต เช่น การผลิต
ส่ือท่ีจะส่ือสารออกไป การเขียนสคริป ถ่ายทําในกรณีเป็นส่ือโทรทศัน์ วิดีโอ หรือการเข้าห้องจดั
รายการในกรณีส่ือวิทย ุเป็นต้น 

(3) ขัน้หลงัการผลิต (Post-production Stage) ได้แก่ ขัน้ตอนหลงัการถ่ายทําเสร็จ
แล้ว ก็ต้องมีการเพิ่มเตมิด้านเทคนิคตา่งๆ เช่น การตดัตอ่ การอดัเสียงประกอบ เป็นต้น 
  ในระดบัการมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร ผู้ผลติ ผู้ ร่วมผลิต หรือผู้ ร่วมแสดงนัน้ เป็นขัน้ตอน
ท่ีทําให้การมีส่วนร่วมมีโอกาสน้อยกว่าระดบัแรก เพราะในระดบัท่ี 2 นี ้อาจจะต้องมีการอบรม 
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ฝึกฝน และใช้ทกัษะในการผลิต เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้กล้องถ่ายรูป การฝึกเขียน การฝึก
ตัง้คําถามสมัภาษณ์ เป็นต้น นอกจากเป็นเร่ืองท่ีผู้ส่งสารมีความถนดั ชํานาญ เช่น มีบทบาทใน
ฐานะเป็นผู้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัเร่ืองราวความถนดัของตนเอง ผู้ ร่วมผลิตนัน้ก็จะเข้ามามีสว่นร่วม
ได้มากขึน้ 

3)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Maker) การมีสว่นร่วม
ในระดับนี  ้ถือว่าเป็นรูปแบบสูงสุดของการมีส่วนร่วม โดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากชุมชน
บางส่วนท่ีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในระดบันี ้เพราะจากการสงัเกตยิ่งระดบัการมีส่วนร่วม
สงูขึน้ สดัสว่นของคนในชมุชนท่ีเข้ามามีสว่นร่วมจะมีเฉพาะคนบางกลุม่ในชมุชนเท่านัน้ 

ในระดบัสดุท้ายนัน้ เป็นระดบัท่ีต้องใช้ทกัษะ ความเป็นผู้ นําทางความคิดท่ีสูง หรือเป็น
ระดบัแกนนําชุมชนท่ีสามารถวางแผนการผลิตส่ือ เนือ้หา การกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้ ดงันัน้ใน
ระดบัท่ี 3 เป็นระดบัท่ีคนในชมุชนอาจจะเข้ามามีสว่นร่วมได้น้อยท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตามการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมนัน้ หากประชาชนหรือคนในชุมชนได้เข้ามามี
สว่นร่วมในระดบัใดระดบัหนึง่ มีผู้ เข้าร่วมปริมาณมากน้อยแตกตา่งกนั ก็ถือเป็นการมีสว่นร่วมของ
คนในชุมชน ท่ีเร่ิมต้นจากกลุ่มคนเล็ก ๆ และต้องใช้ระยะเวลาในการสัง่สมประสบการณ์ด้านการ
ส่ือสารร่วมกนัขยายผลออกไป 

โดยการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ ได้มุ่งหวงัให้คนในชมุชนเกิดการส่ือสารทัง้ 3 ระดบั แม้ว่า
ในแต่ระดบัจะมีปริมาณผู้ มีสว่นร่วมแตกต่างกนั แต่นบัเป็นจดุเร่ิมต้นให้แรงงานข้ามชาติในชมุชน
จังหวัดสมุทรสาครเกิดการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมร่วมกันได้ และยังเป็นการสร้างพลังอํานาจ 
(Empowerment) ให้กบัชมุชนอีกด้วย 

 
2.3.1  คุณลักษณะของการส่ือสาร 

 กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้อธิบายคณุลกัษณะกระบวนการส่ือสารในแตล่ะ
รูปแบบไว้ ดงันี ้

2.3.1.1  การสื่อสารจําแนกตามทิศทางการสื่อสาร 
การสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) การสื่อสารท่ีผู้ส่งสาร

ถ่ายทอดข่าวสารไปยังผู้ รับสารแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ รับสาร ได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือซกัถาม การส่ือสารรูปแบบนีม้กัลกัษณะในรูปของนโยบาย คําสัง่ของผู้ นํา โดย
ผ่านส่ือต่างๆ เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ทําให้ปริมาณข้อมูล
สะท้อนกลบัมีน้อย หรือไมมี่เลย 
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การส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) การส่ือสารท่ีผู้ส่งสารส่ง
ข้อมลูข่าวสารไปยงัผู้ รับสารแล้วมีการโต้ตอบ หรือส่งข้อมลูข่าวสารกลบัมายงัผู้ส่งสาร โดยท่ีผู้ส่ง
สารมีความเสมอภาคกันในการติดต่อส่ือสาร ซึ่งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน มี
โอกาสให้ผู้ รับสารได้ซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ รวมทัง้มีการแลกเปล่ียนข้อคดิเห็นระหวา่งกนั ทําให้เกิด
ความเข้าใจกันมากขึน้ การสื่อสารรูปแบบนีผู้้ส่งสารให้ความสําคญัต่อปฏิกิริยาย้อนกลบั ทําให้
การสื่อสารท่ีเกิดขึน้มีประสทิธ์ิภาพมากขึน้  
 

2.3.2  รูปแบบการส่ือสารจาํแนกตามการไหลของข่าวสาร 
การสื่อสารจากบนลงลา่ง (Top-Down Communication) เป็นการสง่ข่าวสารจากบคุคลท่ี

มีตําแหน่งสงูกวา่มายงับคุคลท่ีมีตําแหน่งต่ํากวา่ การสื่อสารแบบนีม้กัแสดงออกในรูปของนโยบาย 
แผนงาน ประกาศ คําสัง่ เป็นต้น  

การสื่อสารจากลา่งขึน้บน (Bottom-Up Communication) เป็นการสง่ข่าวสารจากผู้ ท่ีอยู่
ในตําแหน่งต่ํากว่าไปยังผู้ ท่ีอยู่ในตําแหน่งสูงกว่า การส่ือสารรูปแบบนี  ้มักมีลักษณะของการ
ประชมุ การสมัมนา การปรึกษาหารือ เป็นต้น 

การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการติดตอ่ส่ือสารระหว่างผู้ ท่ี
อยู่ในระดบัหรือตําแหน่งเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนั โดยอาศยัความสมัพนัธ์ส่วนตวัเป็นหลกั เช่น 
เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง หากการสื่อสารแบบนีก่้อให้เกิดความสมัพนัธ์และเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ร่วมกนัของหมูค่ณะ รวมทัง้เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของสมาชิกในสงัคม 

จากมิติการสื่อสารท่ีจําแนกตามทิศทางต่าง ๆ นัน้ เป็นทิศทางท่ีหลากหลาย ซึง่ส่วนใหญ่
แล้วทิศทางการไหลของข่าวสารจะไหลจากบนลงล่าง จากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ไปสู่ประชาชนเท่านัน้ แต่ในการสร้างกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมนัน้ การไหลเวียนของ
ข่าวสาร จะมีทิศทางหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการส่ือสารแบบล่างสู่บน (Bottom-Up) และ
การส่ือสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เพ่ือให้ประชาชนหรือคนในชุมชนได้มี
โอกาสสง่ขา่วสารไปยงัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือมีสว่นสําคญัในการแก้ไขปัญหา จดัประชมุร่วมกนัเอง  

อยา่งไรก็ตามยงัมีเกณฑ์ในการแบง่ขอบเขตชมุชน เพ่ือให้เห็นทิศทางการไหลของข่าวสาร 
โดยใช้เกณฑ์เร่ือง ขอบเขตของชุมชน (Community) เป็นตวัแบ่ง ได้แก่ “ขอบเขตภายในชุมชน” 
และ “ขอบเขตภายนอกชุมชน” ทําให้มองเห็นทิศทางการไหลของข่าวสารใน 3 ทิศทาง คือ 
(Pavelka, 1978 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2542, น. 41) 

การไหลของข่าวสารจากภายนอกเข้าสู่ชุมชน โดยปกติแล้ว ชุมชนส่วนใหญ่มกัจะมีการ
ไหลข่าวสารจากภายนอกเข้าสู่ชมุชน โดยการผลิตข่าวสารจากหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน
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เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เคยชินกบัการเป็น
ผู้ รับสารเพียงอย่างเดียว จึงขาดทกัษะการวางแผน คิดแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการพฒันา
ชมุชนของตนเองด้วยตนเอง 

การไหลของข่าวสารจากของข่าวสารจากการใช้ส่ือเพ่ือส่งเสริมเร่ืองราวของคนในท้องถ่ิน 
ออกไปสูภ่ายนอกชมุชนท้องถ่ิน การใช้ส่ือในกระบวนทศัน์ของการพฒันาแนวใหม่ ท่ีเน้นให้ชมุชน
ท้องถ่ินคิดเอง วางแผน ตดัสินใจเอง เพราะคนในชุมชนมกัจะใกล้ใกล้ชิดกบัปัญหามากท่ีสดุ  แต่
คนในชุมชนยงัขาดการเช่ือมโยงต่อติดการส่ือสารไปสู่ภายนอก จนทําให้คนภายนอกชุมชนไม่
รับทราบความเคล่ือนไหน การทํากิจกรรมของชมุชน  

การใช้การส่ือสารเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการส่ือสารภายในชมุชนกนัเอง เพ่ือผลกัดนัให้คนใน
ชุมชนเกิดความกล้าแสดงออก มีความรู้เท่าทนั และสามารถพฒันาความรู้ร่วมกนัภายในชุมชน
กนัเองได้ เพ่ือความเป็นชมุชนของตนเอง 

 
2.3.3  ระดบักิจกรรมทางการส่ือสาร 

 ได้มีการจดัระดบัการส่ือสาร ดงันี ้(ฝากจิต ปาลนิทร ลาภจิตร, 2557) 
ระดบัตวัเอง (Intrapersonal Communication) เป็นการส่ือสารกบัตวัเองทัง้เป็นผู้สง่และ

ผู้ รับ เช่น การเขียน การอา่น การเตือนตวัเอง เป็นต้น 
ระดบัระหวา่งบคุคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสารระหวา่งคนสองคน 

มีการตอบโต้กลบัไปมา โดยสามารถแบง่ได้เป็น 
1) การสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face) เป็นการส่ือสารท่ีทัง้ผู้ รับ และผู้สง่สารตา่ง

เห็นหน้ากนั 

2) การส่ือสารระหว่างบุคคลแบบมีส่ือกลาง (Interposed Communication) เป็นการ
ตดิตอ่ส่ือสารโดยใช้ส่ือเป็นตวักลาง เช่น จดหมาย โทรศพัท์ เป็นต้น 

ระดบักลุ่มย่อย (Group Communication) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกบักลุ่มชน
จํานวนมาก เช่น การฟังปราศรัย การเรียนในห้องเรียน เป็นต้น 

ระดบัมวลชน (Mass Communication) เป็นการส่ือสารโดยใช้ส่ือมวลชนประเภท โทรทศัน์ 
วิทย ุภาพยนตร์ ส่ือสิง่พิมพ์ตา่ง ๆ เป็นต้น เพ่ือตดิตอ่ไปยงัผู้ รับสารจํานวนมาก 

 
2.3.4  รูปแบบการส่ือสารจาํแนกตามลักษณะการใช้งาน 
การสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) เป็นการส่ือสารท่ีมีระเบียบแบบ

แผน คํานึงถึงบทบาทหน้าท่ีและตําแหน่งของผู้ ส่งสารและผู้ รับสารเป็นสําคัญ การสื่อสารใน
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ลกัษณะนีอ้าจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ประกาศแจ้งนโยบาย คําสัง่ปฏิบตัิงาน หรืออาจเป็นการ
ส่ือสารท่ีไมใ่ช่ลายลกัษณ์อกัษรแตอ่าศยัการพดูจาก เช่น การสัง่งานโดยตรง 

การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็นการส่ือสารโดยไม่
พิจารณาหรือคํานึงถึงตําแหน่งหน้าท่ี ไม่เป็นระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไว้ การสื่อสารระหว่างกนั
จงึมกัเป็นสว่นตวัและไมเ่ป็นทางการ จงึไมส่ามารถคาดเดาทิศทางการส่ือสารได้ว่าจะเป็นลกัษณะ
การสื่อสารจากบนลงลา่ง ลา่งขึน้บน หรือเป็นการส่ือสารตามแนวนอนและข้ามสายงาน ดงันัน้การ
ส่ือสารจงึออกมาในรูปของการพบปะพดูคยุแบบปากตอ่ปากรวมทัง้ขา่วลือตา่ง ๆ ด้วย 
 

2.3.5  รูปแบบการส่ือสารจาํแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ในการส่ือสาร 
การสื่อสารเชิงวจันะ (Verbal Communication) เป็นการส่ือสารโดยใช้ภาษาพดูหรือเขียน

เป็นลกัษณะในการส่ือสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหวายท่ีส่ือสารระหว่างกนัลกัษณะการ
ส่ือสารแบบนี ้ได้แก่ การสนทนา การสมัภาษณ์ การเขียนบนัทึก การเขียนจดหมาย การเขียน
รายงาน การประชมุ การอ่านข่าว เป็นต้น ซึง่ในการพิจารณารูปแบบการสื่อสารเชิงวจันะนีจํ้าเป็น 
ต้องคํานงึถึงตวัแปรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่ภาษา ท่วงท่าลีลาของวจันะภาษา 
การสื่อสารความหมายของถ้อยคํา 

การสื่อสารเชิงอวจันะ (Nonverbal Communication) เป็นการสื่อสารโดยใช้รหสัหรือสญ
ลกัษณ์อยา่งอ่ืนในการส่ือสาร แทนท่ีจะใช้ภาษาพดูหรือภาษาเขียน เช่น การยิม้ การพยกัหน้า การ
สัน่ศีรษะ การโบกมือ เป็นต้น การส่ือสารลกัษณะนีมี้ความหมายเฉพาะเจาะจงการท่ีจะทําให้เกิด
ความเข้าใจระหวา่งกนั ยอ่มขึน้อยูก่บัประสบการณ์การตีความหมายของแตล่ะคน  

อย่างไรก็ตามทัง้การส่ือสารเชิงวจันะและการส่ือสารเชิงอวจันะจําเป็นต้องดําเนินควบคู่
กนัไปเพ่ือให้การสื่อสารมีประสทิธิภาพ  

นอกจากนี ้วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530) ได้กล่าวว่า กระบวนการในการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชนบท มี 4 ขัน้ตอน คือ 

1)  การศึกษาชุมชน คือ ขัน้ตอนแรกในการค้นหาความต้องการของชุมชนก่อน จากการ
สงัเกตและสมัภาษณ์ทัง้ทางตรง ทางอ้อม ข้อมูลบางส่วนอาจหาได้จากเอกสารงานวิจยั เรียนรู้
ความเป็นอยูข่องชาวบ้าน  

2)  การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา โดยนกัพฒันาต้องทําหน้าท่ีกระตุ้นให้ชาวบ้านมีสว่นร่วมใน
การแสดงความคดิเห็นให้ได้มากท่ีสดุ  

3)  การลงมือปฏิบตัติามแผน ในขัน้ตอนนีช้าวบ้านจะต้องมีวว่นร่วม ด้วยความศรัทธาและ
เช่ือมัน่ตนเองท่ีจะพฒันาชมุชน 
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4)  การประเมินผลงาน โดยชาวบ้านและนักพัฒนาจะร่วมกันกําหนดขัน้ตอนในการ
ประเมินผล ตลอดจนดแูลปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งประเมินผล เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ทนัที 

ฐิรวฒุิ เสนาคํา (2547) ได้เสนอหลกัการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กบัชมุชนในกระบวนการ
มีสว่นร่วมของประชาชน มีดงันี ้

1)  การกําหนดประเด็นปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการกระตุ้ นสํานึกของ
ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัเห็นความสําคญัของปัญหา และ
แลกเปล่ียนมมุมองผลประโยชน์ของตน และผลประโยชน์ของผู้ อ่ืนด้วย 

2)  การสร้างทางเลือกให้กับชุมชน เป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีเช่ือมโยงการปฏิบัติให้
ประชาชนเห็นเป้าหมายและเห็นความเป็นไปได้ร่วมกนั เป็นแนวทางกว้าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างพลงัใน
การดําเนินกิจกรรมตอ่ไป 

3)  การดําเนินกิจกรรมสาธารณะท่ีมีเป้าหมายให้เกิดการรวมพลงัเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชนท่ีมีความหลากหลาย จากการสนทนากําหนดแนวทางทัว่ไป 

4)  การประเมินผลกิจกรรมโดยสาธารณะ คือ การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกิจกรรมท่ีดําเนินการในชมุชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนประเมิน และปรับเปล่ียน
กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมนัน้ เป้าหมายหลักคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือ
ส่ือสารเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งร่วมกันในชุมชน ดังนัน้จึงต้องมีการกําหนดเป้าหมายผู้ เก่ียวข้อง และ
กําหนดทิศทางการสื่อสารด้วย (สทิธิชยั เทวธีระรัตน์ และคณะ 2547) 

1) การกําหนดเป้าหมายโดยการใช้ระดบัผู้ เก่ียวข้องเป็นเกณฑ์ การสื่อสารจะมีเป้าหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระดบัตา่ง ๆ โดยเก่ียวข้องกบับทบาทหน้าท่ีทางการส่ือสาร ทัง้ใน
บทบาทผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา ระดบัชุมชนเป็นการส่ือสารท่ีมีเป้าหมายเพ่ือยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของชมุชน โดยเฉพาะสงัคมชนบทไท บทบาทในการทําหน้าท่ีการส่ือสารของหน่วยงานรัฐ จะ
มีเป้าหมายเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน ระดบัหน่วยงาน หน่วยชมุชน เป็นการส่ือสารท่ี
นําไปสู่การเปล่ียนแลงองค์กร การเปลี่ยนแปลงชุมชน หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวกับการพฒันา
และการส่ือสาร โดยผ่านตัวแทน กลุ่มผู้ นําชุมชน ทางการส่ือสาร ตัง้แต่การประชุมหารือ การ
กําหนดนโยบายของชมุชน การพฒันาตามแผน การลงมือปฏิบตัิร่วมกนั ในการสื่อสารรูปแบบตา่ง 
ๆ กนั ระดบัสงัคมสว่นร่วม การสื่อสารจะนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทางสงัคมในระดบักว้าง 

2) การกําหนดเป้าหมายให้สอดรับกับทิศทางการไหลของข่าวสาร อาจกําหนดเป็น
เป้าหมายของการสื่อสารชมุชนคือ เพ่ือการถ่ายทอดข่าวสารข้อมลูของชมุชนในการโน้มน้าวชกัจงู
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ใจจากทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างโดยผ่านผู้ นําชุมชน หรือกลุ่มผู้ นําความคิดในชุมชน หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือเป็นช่องทางแสดงออกถึงตวัตนของชุมชน รวมไปถึงการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิ 
ศกัดิ์ศรี ภมูิปัญญาของชมุชน เพ่ือเป็นการพฒันาตนเองของบคุคล การสื่อสารชุมชนจะทําหน้าท่ี
คล้าย ๆ เวทีแห่งการเรียนรู้ ท่ีช่วยให้ศกัยภาพองปัจเจกบคุคลได้พฒันาสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี การ
ส่ือสารท่ีเกิดขึน้ในชมุชนมีการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน คณุลกัษณะ
ของการส่ือสารชุมชนจะต้องสอดคล้องกลบัคณุสมบตัิพิเศษบางประการของกระบวนทัศน์ การ
พัฒนาแนวใหม่แทนการพัฒนาแต่เดิมท่ีเคยตอบสนองกับความต้องการของรัฐเป็นหลัก ทิศ
ทางการพฒันาสงัคมหรือชมุชนจะมีสว่นร่วมมากขึน้ การตอบสนองก็จะมีประสทิธิภาพมากไปด้วย 

จากการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชน จังหวัด
สมทุรสาครนัน้ นอกจากคนในชมุชนแล้ว ยงัมีผู้สนบัสนนุภายนอก หรือตวักลางเข้ามามีส่วนร่วม
ตามบทบาทของแตล่ะภาคสว่น ประกอบด้วย 

1) ภาครัฐ หมายถึง รัฐบาลสว่นกลาง คือ กระทรวงตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ความรับผิดชอบจะ
เน้นในด้านการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินงานเก่ียวกบัแรงงานข้ามชาต ิเช่น สํานกังานสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร กระทรวงแรงงาน ฯลฯ  

2) องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เช่น มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน, 
มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ เป็นต้น ท่ีมีสว่นสนบัสนนุ ช่วยเหลือ และให้ข้อมลูใกล้ชิดกบัแรงงานข้าม
ชาติในพืน้ท่ีชุมชน จังหวัดสมุทรสาครได้ รวมถึงการหาแนวทางการดําเนินการ และร่วมแก้ไข
ปัญหาให้กบัคนในชมุชน  

3) ภาคประชาชน หมายถึง ชมุชนแรงงานข้ามชาต ิท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร 
จากแนวคดินีก้ารสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วม ผู้วิจยัได้สงัเกตเห็นจดุเดน่ของแนวคิดการส่ือสาร

อยา่งมีสว่นร่วมคือการกระจายอํานาจไปสูค่นในชมุชน เพ่ือเกิดกระบวนการเรียนรู้ การแสดงความ
คิดเห็น การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกนั เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายของคนในชมุชนร่วมกนั ซึง่เป็น
แนวคดิท่ีมีความสําคญักบักระบวนการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมของคนในชมุชน ให้ความสนใจผลท่ี
เกิดขึน้ ทําให้ผู้วิจยัสนใจแนวทางวางแผนกิจกรรมการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม และการเปิดโอกาส
ให้คนในชมุชนเข้ามาร่วมเสนอความคดิเห็น และร่วมกนัแก้ไขปัญหาตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ให้เกิด
ประสทิธิภาพในการส่ือสารโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันา โดยผู้วิจยัมุ่งศกึษาผล
การรับรู้เร่ืองสิทธิเด็กของเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร และการมีส่วนร่วมในการผลิต
ส่ือเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาตร่ิวมกนั 
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2.4  ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอาํนาจ 
  

การเสริมสร้างพลงัอํานาจให้กบักลุ่มแรงงานข้ามชาติและคนในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร
นัน้ นบัเป็นหนึง่ในกระบวนการการสื่อสารเพ่ือการพฒันา โดยอาศยัการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน
ได้แสดงความสามารถเพ่ือแก้ไขปัญหาและพฒันาสิ่งตา่ง ๆ ในชมุชนซึง่การเสริมสร้างพลงัอํานาจ
ดงักล่าวจะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คนในชมุชนเกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงศกัยภาพ
ของตนเองได้มากขึน้ โดยมีนกัวิชาการได้ให้คํานิยามเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอํานาจไว้ดงันี ้

Rappaport (1987) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลงัอํานาจ เป็นกระบวนการท่ีบคุคลมีส่วน
ร่วมอยา่งเป็นประชาธิปไตย มีสทิธิในการควบคมุชีวิตของตนเองในการดํารงชีวิตในชมุชน 

Gibson (1991) ให้ความหมายการเสริมสร้างพลงัอํานาจ หมายถึง กระบวนการท่ีสง่เสริม
ให้บคุคลเกิดความเช่ือมัน่ในตวัเอง ค้นพบความต้องการของตนเอง และมีพลงัในการจดัการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูป่ระกอบกบัปัจจยัในการเสริมสร้างพลงัอํานาจ ได้แก่ คา่นิยม ความ
เช่ือ ประสบการณ์ เป้าหมายในชีวิต และการสนบัสนนุทางสงัคม 

Perkin และ Zimmerman (1995) ได้นิยามลกัษณะของกระบวนการและผลลพัธ์การ
เสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชนไว้วา่ กระบวนการได้แก่ การจดัการเพ่ือสามารถเข้าถึงแหลง่ของชมุชน
ท่ีเป็นประโยชน์ และการเข้าถึงกระบวนการของรัฐ และมีผลลพัธ์ได้แก่ ความร่วมมือขององค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ของชุมชน และความร่วมมือของคนใน
ชมุชน 

Czuba (1999) ได้ให้ความหมายการเสริมสร้างพลงัอํานาจ คือ กระบวนการทางสงัคมท่ี
ช่วยควบคมุคณุภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนได้ด้วยตนเอง 

Alsop (2006) ได้นิยามการส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างพลงัอํานาจ คือความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ เลือกตดัสินใจ และปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง ได้รับการสนบัสนนุจากปัจจยั ทรัพยากรท่ีมีอยู ่
ให้สามารถจดัการทํากิจกรรมได้สําเร็จ ด้วยศกัยภาพของตนเอง 

สุธรรม รัตนโชติ (2553) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลงัอํานาจ เป็นการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการและบริหารอย่างแท้จริง ในทางกายภาพ สติปัญญา และอารมณ์ ด้วย
ความรู้สกึเป็นเจ้าของ 

สรุปได้ว่าการเสริมสร้างพลงัอํานาจ เป็นกระบวนการสร้างกําลงัใจ และสร้างพลงัให้กับ
ตนเอง  ให้มีความเช่ือมัน่ต่อจุดมุ่งหมาย ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึน้ ด้วย
ศกัยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู ่

โดยกระบวนการเสริมสร้างพลงัอํานาจ มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้(Gibson, 1995) 
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1) ปัจจยัภายในบคุคล ได้แก่  
(1) ค่านิยมของตนเอง คือพืน้ฐานในการรักตัวเอง เช่ือมั่น และมีความรับผิดชอบ

ตนเอง 
(2) ความเช่ือ ท่ีสง่ผลตอ่การสร้างความหวงั และทําให้เกิดพลงัในตวัเองขึน้มาได้ 
(3) เป้าหมายในชีวิต ท่ีเป็นแรงจงูใจกระตุ้นไปสูจ่ดุมุง่หมายได้ 
(4) ประสบการณ์สว่นบคุคล ท่ีเป็นแนวทางในการควบคมุสถานการณ์ได้ 

2) ปัจจยัระหวา่งบคุคล ได้แก่ 
(1) การสนบัสนนุทางสงัคม จากคนรอบข้าง การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน และการได้รับการสนบัสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ล้วนเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างพลงั
อํานาจได้มากยิ่งขึน้ 

การเสริมพลังสร้างพลังอํานาจชุมชนนัน้จะถูกดําเนินโดยตัวโครงการท่ีกําหนด ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ วิธีดําเนินงาน และเกณฑ์การประเมินผล เพ่ือวดัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
จากการเสริมสร้างพลงัอํานาจ โดย Gibson (1995) ได้แบง่กระบวนการเสริมสร้างพลงัอํานาจเป็น 
4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1) การค้นพบสถานการณ์เพ่ือให้เกิดการยอมรับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งมีการ
ตอบสนอง 3 ด้าน ได้แก่ 

(1) การตอบสนองด้านอารมณ์ เม่ือรับรู้ถึงปัญหา จะก่อให้เกิดความรู้สึกคบัข้องใจ 
และกระตุ้นแรงจงูใจให้รู้สกึว่าตนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีกว่านี ้และพยายามค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

(2) การตอบสนองทางสติปัญญา เม่ือเกิดความไม่มัน่ใจในตวัเอง จะเกิดการแสวงหา
ความช่วยเหลือจากสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง เพ่ือหาข้อมูลมาประกอบให้เกิดความมั่นใจ และแก้ไข
ปัญหาสิง่ตา่ง ๆ ได้ 

(3) การตอบสนองทางพฤติกรรม เม่ือตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเองได้แล้ว บคุคลจะเกิดความพยายามในการเข้าใจปัญหา และพยายามแก้ไขปัญหาให้ดีขึน้ 

2) การสะท้อนความคิด เป็นกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 
เม่ือค้นพบปัญหาจะเกิดการพิจารณาแสวงหาทางเลือก นําไปสูก่ารแก้ปัญหาและการเปล่ียนแปลง
ท่ีดีขึน้ ขัน้ตอนนีจ้ะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างพลงัอํานาจในการควบคมุตนเอง เกิดความมัน่ใจ และ
ตดัสนิใจเลือกวิธีการปฏิบตัท่ีิเหมาะสม  
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3) การตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบตัิท่ีเหมาะสม เป็นขัน้ตอนการเลือกวิธีปฏิบตัิท่ีคิดว่าดีท่ีสดุ 
โดยมีกระบวนการยอ่ยเกิดขึน้เพ่ือเกิดการเสริมสร้างพลงัอํานาจ ดงันี ้

(1) การปกป้อง เป็นความตระหนกัถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองท่ีพงึทํา 
(2) การเรียนรู้ในการแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้จากการใช้ประสบการณ์เดิมของตนเอง

ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 
(3) การเรียนรู้พฤตกิรรม เป็นการพยายามทําสิง่ดี ๆ ให้เกิดขึน้ด้วยตนเอง 
(4) การเจรจาตอ่รองเก่ียวกบัการรักษา โดยกระบวนการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

นําความเข้าใจของตนมาปรับใช้กบัผู้ อ่ืน 
(5) การสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ทําให้เกิดการทําเป็นเป็นทีม มีการปรึกษา

ซึง่กนัและกนั ทําให้เกิดความเช่ือมัน่ ความภาคภมูิใจในตนเองมากขึน้ 
4) การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เม่ือนําวิธีการไปแก้ไขปัญหาแล้วเกิดประสบ

ความสําเร็จจะก่อให้เกิดพลงัอํานาจ มีความมัน่ใจในการรักษาพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาให้คงอยู่
ตอ่ไป 

การเสริมสร้างพลงัอํานาจในบคุคล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ข้อ ดงันี ้(วนัชยั ธรรมสจัการ, 
2543) 

1) องค์ประกอบภายในตวับุคคล คือการรับรู้ความสามารถของตนเอง สามารถควบคมุ
สถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

2) องค์ประกอบด้านปฏิสมัพันธ์ คือความเข้าใจ และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับ
บคุคลอ่ืน ๆ ในชมุชน 

3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม เป็นการกระทําหรือการมีส่วนร่วมในชุมชนด้วยกันเพ่ือ
นําไปสูเ่ป้าหมายท่ีวางไว้ 

การเสริมสร้างพลงัในชมุชน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ข้อ ดงันี ้
1) การเพิ่มความสามารถให้กบัสมาชิกในชมุชน โดยสํารวจประเดน็ปัญหาความต้องการ

ของคนในชมุชนก่อน 
2) การกระตุ้นการทํางานเป็นทีม เพ่ือกําหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบตัิงาน เป็นต้น เพ่ือ

เกิดทกัษะในการวางแผนงานร่วมกนั 
3) การขจดัอปุสรรคทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความท้าทายในการจดักิจกรรม 

สร้างโครงการใหม ่ๆ ให้คนในชมุชนเกิดการยอมรับ 
4) การสนับสนุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นการนําผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก

ชมุชนเข้ามากระตุ้น หรือแนะนําในประเดน็ท่ีคนในชมุชนสนใจ 
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นอกจากนัน้แล้ว กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข (2557) ได้อธิบายแนวทางการ
เสริมสร้างพลงัชมุชน ไว้ดงันี ้

1) การส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมตวักนั ผ่านการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัภายในชุมชน 
เช่น กิจกรรมตามประเพณี หรือวนัสําคญัในแตล่ะเทศกาล, การจดักิจกรรมงานร่ืนเริง หรืองานแข่ง
กีฬาภายในชมุชน, การจดัตรวจสขุภาพให้คนในชมุชน เป็นต้น 

2) การสง่เสริมให้เครือข่าย หรือกลุม่ในชมุชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนั มี
การช่วยเหลือกนั เช่น การจดักลุ่มอาชีพสอนงานให้กบักลุ่มผู้พิการ, การจดัตัง้ชมรมให้คําปรึกษา
ด้านการเงิน เป็นต้น 

3) การส่งเสริมชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็ง สมานฉันท์ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ชุมชน    
อ่ืน ๆ ตอ่ไป 
 จากทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอํานาจ ผู้ วิจัยได้นํามาปรับใช้กับคนในชุมชนจังหวัด
สมทุรสาคร เน่ืองจากรูปแบบการสื่อสารท่ีผ่านมามีลกัษณะของฐานอํานาจแบบบนสู่ล่าง (Top-
down) ท่ีส่วนใหญ่คนในชุมชนรับฟังนโยบายและคําสัง่จากผู้ มีอํานาจในสงัคม จึงทําให้คนใน
ชมุชนมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตไิมม่ากนกั ดงันัน้
หากมีแนวทางการเสริมสร้างพลงัอํานาจเพ่ือกระตุ้นความสามารถของคนในชมุชนให้เห็นศกัยภาพ
ของตนเองมากขึน้แล้ว จะก่อให้เกิดการเปล่ียนมาเป็นฐานอํานาจแบบลา่งสูบ่น (Bottom-up) ท่ีทํา
ให้คนในชมุชนมีสทิธิมีเสียงและมีสว่นร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกนัได้มากยิ่งขึน้    
 
2.5  ทฤษฎีการรู้เท่าทนัส่ือ 

 
การรู้เท่าทันส่ือ เป็นกระบวนการท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้ รับสารมีความเข้าใจในการเลือกรับ 

วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ แสดงความคิดเห็นต่อส่ือเพราะส่ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความคิด 
และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวนั ดงันัน้แล้วการรู้เท่าทนัส่ือ ถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัใน
การเสริมสร้างพลงัอํานาจ และบม่เพาะความเช่ือในด้านตา่ง ๆ ให้กบัคนในสงัคม 
 จากมมุมองของนกัวิชาการได้ให้ความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือท่ีหลากหลายทศันะ ดงันี ้
 Potter (1998) ได้กล่าวถึงการรู้เท่าทนัส่ือ คือการอธิบายความหมายหรือความเข้าใจ
ลักษณะรูปแบบของส่ือ โดยสามารถอธิบายได้จากฐานความรู้ท่ีบุคคลนัน้มี ประกอบกับ
ประสบการณ์ท่ีสะสมขึน้มา เพ่ือการวิเคราะห์ แยกแยะสิง่ท่ีได้จากส่ือโดยควรมีการรู้เท่าทนัส่ือรอบ
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านอารมณ์ ด้านจริยธรรม และด้านสนุทรียศาสตร์  
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 Baran (2004) อธิบายความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือ คือการทําความเข้าใจ และสามารถ
อธิบายสิง่ท่ีได้จากส่ือได้อยา่งมีประสทิธิผล และมีประสทิธิภาพ 
 รักจิต มัน่พลศรี (2547) ได้กลา่วว่าการรู้เท่าทนัส่ือของแตล่ะคนนัน้มีไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบั
ความสามารถในการเข้าถึง ตีความของแต่ละบคุคล ทัง้ในส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริง และในส่วนท่ีเป็น
ความคดิเห็น และต้องรู้จกัเลือกใช้ส่ือได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ได้อธิบายว่า การรู้เท่าทนัส่ือ เป็นความสามารถในการเข้าถึง
ส่ือ ผา่นการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมทางการศกึษา เพ่ือพฒันาทกัษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ การตีความ
ในส่ือ และประเมินค่าส่ือได้ด้วยตนเองเม่ือวิเคราะห์ได้ก็จะเกิดความเข้าใจและใช้ส่ือให้เกิด
ประโยชน์ได้ 
 ดงันัน้ การรู้เท่าทนัส่ือ คือการตีความหมายเนือ้หาสาร โดยใช้ทกัษะความรู้ ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ในการตระหนกัรู้อยา่งมีสต ิสามารถแยกแยะการนําเสนอของส่ือได้นัน่เอง 
 ในขณะท่ีมลูนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย (2557) ได้อธิบายองค์ความรู้ในการรู้เท่าทนั
ส่ือไว้วา่ การรู้เท่าทนัส่ือ คือการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ส่ือ ใน 5 ด้าน ดงันี ้

1) เนือ้หาสาระของส่ือเป็นสิง่ท่ีสร้างขึน้มา  
เนือ้หาของส่ือตา่ง ๆ มีความหลากหลายแตกตา่งกนัตามลกัษณะของส่ือ อาจจะสร้างโดย

คนหนึ่งหรือหลายคน การอ่านส่ือในประเด็นนีจ้ึงต้องอตบคําถามให้ได้ว่า ใครเป็นผู้สร้างส่ือ, มี
ผู้สร้างก่ีคน แต่ละคนมีบทบาทอย่างไร, สาระของส่ือคืออะไร, การนําเสนอแต่ละรายการมีความ
เหมือนหรือตา่งอยา่งไร, ใช้เทคโนโลยีใดบ้างในการผลติ, มีอะไรขาดหายไปบ้าง 

2) ส่ือแตล่ะส่ือใช้กฎเกณฑ์เฉพาะตวัในการสร้างเนือ้หาสาระขึน้มา 
รูปแบบแต่ละส่ือมีภาษารูปแบบของตวัเอง เพ่ือทําให้ผู้ รับสารเข้าใจความหมายและเห็น

คณุค่าของส่ือมากยิ่งขึน้ ดงันัน้จึงต้องตอบคําถามให้ได้ว่าส่ือใช้สีและรูปลกัษณ์อย่างไร, อปุกรณ์
ประกอบมีอะไรบ้าง, มีการใช้สญัลกัษณ์หรือไม่ ส่ือถึงอะไร, มมุกล้องต่างกนัให้อารมณ์ความรู้สกึ
อยา่งไร, เสียงเพลง เสียงประกอบใช้เทคนิคอะไรบ้าง 

3) แตล่ะคนตีความเนือ้หาสาระของส่ือตามประสบการณ์ของตน  
ผู้ รับส่ือตา่งตีความตา่งกนัตามประสบการณ์ อาย ุเพศ การศกึษา และสฒันธรรม จึงต้อง

ตอบคําถามให้ได้ ดงันี ้เนือ้หาสาระของส่ือเข้ากบัประสบการณ์อย่างไร, เราเรียนรู้อะไรจากเนือ้หา
ส่ือ, เราเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัตวัเองจากเนือ้หาส่ือ, เราเรียนรู้อะไรจากการตอบสนองของคนอ่ืน, การ
ตีความสะระของส่ือเป็นอยา่งไร 

4) ส่ือทําหน้าท่ีสะท้อนสงัคมและปลกูฝังคา่นิยม 
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มมุมองท่ีแผงอยู่ในส่ือ สามารถประเมินได้ว่าจะรับหรือปฏิเสธเนือ้หาท่ีส่ือนําเสนอ จึงควร
ตอบคําถามให้ได้ว่า ขณะท่ีเรารับส่ือเราคิดเห็นอย่างไร, ส่ือนําเสนอค่านิยมทางสงัคม การเมือง 
หรือเศรษฐกิจใดบ้าง, ส่ือสะท้อนความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือทางสังคมใดบ้าง, บริบททาง
วฒันธรรมหรือสงัคมของส่ือคืออะไร, ส่ือนําเสนอความคิดหรือคา่นิยมใด, ส่ือสร้างบคุลิกตวัแสดง
อย่างไร, เป้าหมายของส่ือคือกลุ่มใด, เม่ือรับส่ือแล้วจะมีผลสืบเน่ืองอย่างไร. ใครหรืออะไรบ้างท่ี
ส่ือไมไ่ด้นําเสนอทัง้ท่ีควรนําเสนอ 

5) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นตวัขบัเคลื่อนส่ือ 
สถานีหรือสํานกัพิมพ์จะสามารถขายเวลาหรือพืน้ท่ีให้กับผู้สนบัสนุนเพ่ือโฆษณาสินค้า 

โดยผู้สนบัสนุนจะจ่ายค่าเวลาตามจํานวนคนซึ่งสถานีคาดว่ากําลงัดโูทรทศัน์อยู่ในช่วงเวลานัน้ 
นํามากําหนดอตัราลงโฆษณาท่ีสงูต่ํากนัตามลําดบั ในประเด็นนีจ้ึงต้องตอบคําถามให้ได้ว่า ใคร
เป็นผู้ ถ่ายทอดเนือ้หาสาระของสื่อ, ส่ือกําลงัขายอะไร, ใครเป็นผู้ตดัสินใจทําให้เกิดผลประโยชน์ตา่ง 
ๆ, การนําเสนอของสื่อมีผลประโยชน์ด้านใดบ้าง, อิทธิพลต่อการนําเสนอส่ือคืออะไร, ใครท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากการนําเสนอ 

นอกจากนัน้แล้ว Baran (2006) ได้อธิบายทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือท่ีผู้ รับสารพงึมีดงันี ้
1) ปรับทศันคตมีิความพยายามท่ีจะเข้าใจเนือ้หาและบริโภคส่ืออยา่งตัง้ใจ ไมป่ลอ่ยให้

ปัจจยัแวดล้อมมาเป็นอปุสรรคในการสร้างความเข้าใจความหมายของส่ือ 
2) มีความตระหนกั เข้าใจถงึอิทธิพลของส่ือมวลชน 
3) สามารถแยกแยะอารมณ์ร่วมและเหตผุลจากการรับชมสารได้อยา่งเข้าใจ  
4) สามารถให้ความคาดหวงัสงูกบัเนือ้หาส่ือได้ เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้เกิดความสนใจใน

การรับชมส่ือ 
5) สามารถตระหนกัรู้คณุลกัษณะของส่ือแตล่ะประเภทได้  
6) สามารถวิเคราะห์ความนา่เช่ือถือของส่ือได้ 
7) มีความเข้าใจภาษาของส่ือ หรือภาษาแฝงท่ีมีภาษาเฉพาะตวัในส่ือ การท่ีเราสามารถ

อา่นส่ือได้ จะช่วยให้เรารู้เทา่ทนัส่ือและสร้างความหมายจากส่ือเองได้ 
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2.5.1  แบบจาํลองการรู้เท่าทนัส่ือ  
 โดย Potter (2005) ได้อธิบายแก่นของทฤษฎีการรู้เทา่ทนัส่ือท่ีสามารถอธิบายปัจจยัหลกั
ของการรู้เทา่ทนัส่ือไว้ดงันี ้(ภาพท่ี 2.2) 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  แบบจําลองการรู้เท่าทนัส่ือ 
แหล่งที่มา:  Potter, 2005.  

 
  จากแบบจําลองดงักล่าว พบว่าจากปัจจยัพืน้ฐานทัง้ 5 ประการ ได้แก่ ผลกระทบของส่ือ 
(Media Effects), เนือ้หาส่ือ (Media Content), อตุสาหกรรมส่ือ (Media Industries), โลกแห่ง
ความจริง (Real World) และตวัตนของผู้ รับสาร (Self)  เป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีอิทธิพลตอ่จดุยืน
ในการตดัสนิใจ (Locus) ซึง่สามารถอธิบายโครงสร้างได้ดงันี ้
 ผลกระทบของส่ือ (Media Effects) เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้ในระดบัการรับรู้ เจตคต ิ
หรือพฤติกรรม มีทัง้ผลกระทบในทางท่ีดี และไม่ดี ขึน้อยู่กบัผู้ รับสารนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับ
ตนเอง 
 เนือ้หาส่ือ (Media Content) คือวิธีการนําเสนอเนือ้หาในส่ือแตล่ะประเภท มีความหมาย
แฝงอยูใ่นส่ือ ท่ีเกิดจากการกําหนดความหมาย และวิธีเลือกสิง่ท่ีต้องการนําเสนอผา่นส่ือ 
 อตุสาหกรรมส่ือ (Media Industries) เม่ือเกิดการรวมตวัของธุรกิจส่ือ จะเกิดวิธีการทาง
การตลาดเพ่ือดงึดดูกลุม่ผู้ รับสาร หาวิธีการเพิ่มรายได้ และลดต้นทนุ เพ่ือความอยู่รอดของเจ้าของ
ส่ือ 

การกรองข้อมลู การจบัคูค่วามหมาย การสร้างความหมาย 

ความสามารถและทกัษะ 

จดุยืนในการตดัสนิใจ 

ผลกระทบ

ของส่ือ 

เนือ้หาส่ือ อตุสาหกรรม

ส่ือ 

โลกแห่ง

ความจริง 

ตวัตนของ

ผู้ รับสาร 
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 โลกแห่งความจริง (Real World) เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ของสิ่งท่ีเกิดขึน้ในความ
เป็นจริงกบัสิง่ท่ีส่ือจดัสร้างขึน้ 

ตัวตนของผู้ รับสาร (Self) คือการใช้ข้อมูลเฉพาะตัว ในการเลือกรับส่ือ และวิเคราะห์ 
ตีความส่ือด้วยตวัเอง 

โดยปัจจยัทัง้ 5 ด้านนี ้จะช่วยประมวลผลการรับส่ือได้ในระดบัโครงสร้าง หรือการมีจดุยืน
ในการตดัสินใจของตนเอง (Locus) ซึง่ถ้าหากผู้ รับสารสามารถควบคมุการประมวลข้อมลูจากส่ือ
ได้มาก ก็จะส่งผลให้เกิดการรู้เท่าทนัส่ือได้มากขึน้ด้วย ทัง้นีก้ารประมวลข้อมลูนัน้ แบ่งออกเป็น 
การประมวลข้อมลูแบบมีสติ และการประมวลข้อมลูแบบไม่มีสติ ดงันัน้การเปิดรับส่ือจึงควรมีสติ
ในการคดิและประมวลผลออกมาอยา่งระมดัระวงั เพ่ือหลีกเล่ียงสารท่ีไมเ่หมาะสม 

สําหรับความสามารถและทกัษะ (Competencies and Skills) นัน้ เป็นเคร่ืองมือรูปแบบ
หนึ่งท่ีใช้ในการรับส่ือ และเข้าถึงข้อมูล โดยทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันส่ือนัน้ หากมีการ
ฝึกฝนการใช้ทกัษะมาก ก็จะมีภมูิคุ้มกนัการรู้เท่าทนัส่ือมากขึน้เช่นกนั ซึง่ประกอบไปด้วยทกัษะ 7 
ประการ ได้แก่  

1) การวิเคราะห์คือการแยกแยะเนือ้หาสารท่ีมีความสําคญัออกมา 
2) การประเมินคา่เป็นการเปรียบเทียบคณุคา่ของสารนัน้ 
3) การจดัแบง่กลุม่ เพ่ือกําหนดข้อมลูท่ีมีความเหมือนและตา่งกนั 
4) อปุนยั คือการพิสจูน์หาความจริงและนําไปสูก่ารสรุปภาพรวม 
5) นิรนยั คือการพิสจูน์หาข้อสรุปจากภาพรวม เพ่ืออธิบายสว่นประกอบตา่ง ๆ 
6) การสงัเคราะห์ คือการนําข้อมลูมาจดัโครงสร้างใหม ่
7) การจบัใจความสําคญั เป็นการให้คําบรรยายสัน้ ๆ แตเ่ข้าใจ และมีความหมายชดัเจน 
ในการใช้ทกัษะเหล่านีจ้ะถกูนําไปจดัประมวลข้อมลู ท่ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน 

ดงันี ้
1) การกรองข้อมลู (Filtering) จะให้ความสนใจกบัเนือ้หาสารท่ีมีประโยชน์มากท่ีสดุ และ

หลีกเล่ียงเนือ้หาสาระท่ีควรคดัออกไป 
2) การจบัคูค่วามหมาย (Meaning Matching) เป็นการสงัเกตสญัลกัษณ์ในเนือ้หาสาร 

และใช้ความสามารถจากโครงสร้างพืน้ฐานมาวิเคราะห์ จดจํา และแยกแยะความหมาย เพ่ือเข้าถึง
ความหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3) การสร้างความหมาย (Meaning Construction) เป็นการใช้ทกัษะท่ีเหนือกว่าการจบัคู่
ความหมาย ไปสู่การสร้างความหมายเพ่ือให้ได้เนือ้หาสารท่ีหลากหลาย เปิดกว้าง ซึ่งขึน้อยู่กับ
ความรู้สว่นบคุคล 
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 จากแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือ พบว่าในแต่ละปัจจยัจะมีการทํางานสมัพนัธ์กัน ตามระดบั
โครงสร้าง หากผู้ รับสารมีความพยายามทําความเข้าใจกบัสารใหม่ ๆ ก็จะสง่ผลให้ผู้ รับสารมีความ
เข้าใจการนําเสนอท่ีแท้จริงของส่ือได้มากขึน้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ศึกษาแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือ เพ่ือ
นํามาปรับใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือผลิตส่ือเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานกับ
แรงงานเดก็ข้ามชาตร่ิวมกนั 

โดยการรู้เท่าทนัส่ือ เป็นกระบวนการท่ีช่วยพฒันาให้ผู้ รับสารมีความเข้าใจในการเลือกรับ 
วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ แสดงความคิดเห็นต่อส่ือ ดงันัน้เม่ือเด็กข้ามชาติได้เกิดกระบวนการ
ผลิตส่ือ ย่อมเกิดกระบวนการบ่มเพาะทางความเช่ือ และเกิดการรับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง
ตอ่ไปได้ 
 
2.6  แนวคดิเร่ืองการส่ือสารของคนพลัดถิ่น 
  

การพลดัถ่ิน หรือ Diaspora มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกคําว่า Diaspeirein ท่ีหมายถึง
การกระจดักระจายทัว่ไป กลุ่มคนเหล่านีร้วมไปถึงผู้อพยพลีภ้ยั, ผู้อพยพข้ามพรมแดน, ชนกลุ่ม
น้อย, กลุ่มชาติพนัธุ์ หรือกลุ่มคนท่ีรวมตวัเป็นชุมชนอาศยัอยู่ต่างแดน แต่ยงัคงสายสมัพนัธ์กับ
สงัคมดัง้เดมิอยู ่

โดยแอนนา เบลล์ซเรเบอร์นีย์ (2000, อ้างถึงใน สมสขุ หินวิมาน, 2547, น. 275) ได้สํารวจ
องค์ประกอบของชมุชนพลดัถ่ิน พบวา่มีองค์ประกอบท่ีสําคญั 9 ข้อดงันี ้

1) การพลดัถ่ิน เกิดจากชมุชนได้กระจายตวัออกจากมาตภุมูิ และมกัจะลีภ้ยัจากสาเหตท่ีุ
ทําให้เกิดความเจ็บปวด หรือหนีการฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ 

2) การย้ายถ่ินด้วยสาเหตมุาหางานทําในถ่ินใหม ่
3) กลุ่มคนพลดัถ่ินบางกลุ่มมีความทรงจํา หรือระลึกถึงตํานานถ่ินฐานเดิม เช่น คนไทย

เชือ้สายจีนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปัตตานี และเคารพตํานานเจ้าแมล่ิม้กอเหน่ียว 
4) ชมุชนพลดัถ่ินจะมีการสร้างอดุมคตใิห้กบัดนิแดนของบรรพบรุุษอยา่งสงูสง่เพ่ือบง่บอก

ความยิ่งใหญ่ 
5) กลุม่คนพลดัถ่ินจะมีความพยายามหวนกลบัมาแผน่ดนิเดมิ 
6) ชมุชนพลดัถ่ินจะปลกูฝังสํานกึเร่ืองชาตพินัธุ์จากรุ่นสูรุ่่นไว้อยา่งเข้มข้น 
7) เจ้าของประเทศกบัชมุชนพลดัถ่ินมกัมีความสมัพนัธ์ไมล่งรอยกนั เช่น กลุม่เด็กพลดัถ่ิน

มกัโดนกีดกนัไมใ่ห้มีสทิธิเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ 
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8) กลุม่ชาตพินัธุ์เดียวกนัท่ีพลดัถ่ินมาอาศยัในประเทศอ่ืนๆ จะมีความรู้สกึผกูพนักนั 
9) ชมุชนพลดัถ่ินมกัจะสร้างวิถีชีวิตให้ตนเองแตกตา่งจากเจ้าของประเทศจริง 
ในขณะท่ีโรบนิ โคเฮ็น (Cohen) (อ้างถึงใน ฐิรวฒุิ เสนาคํา, 2547, น. 73-74) ได้แบง่ประเภท

คนพลดัถ่ินออกเป็น 5 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้
1) คนพลดัถ่ินท่ีเกิดจากการบีบบงัคบัหรือตกเป็นเหย่ือ (Victim Diasporic Community) 

คือ กลุม่คนท่ีถกูขบัและบงัคบัให้ออกจากดนิแดนและต้องประสบกบัความโดดเด่ียว  เจ็บปวดและ
ขมข่ืน คนพลดัถ่ินประเภทนีจ้ดัว่ามีลกัษณะของคนพลดัถ่ินค่อนข้างครบถ้วน คือกระจายอยู่นอก
มาตุภูมิตัง้แต่สองแห่งหรือสองประเทศขึน้ไป มีสํานึกความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ี เข้มข้น มี
ความสมัพนัธ์ไม่ราบร่ืนกบัสงัคมของประเทศท่ีตนอาศยัอยู่ในปัจจบุนั มีความเห็นอกเห็นใจและมี
ความเป็นปึกแผน่หรือความสมานฉนัท์กบัคนพลดัถ่ินชาตพินัธุ์เดียวกนัในอีกประเทศ   

2) ชมุชนพลดัถ่ินด้านแรงงาน (Labor  Diasporic Community) คนกลุ่มนีคื้อ “กลุ่ม
แรงงานทาสสมยัใหม่” ซึง่มิได้ออกจากมาตภุมูิด้วยการถกูบงัคบัขบัไล ่หากแตด้่วยเหตผุลของการ
หางานทํา  

3) ชมุชนพลดัถ่ินด้านการค้า เกิดขึน้อย่างแพร่หลายนบัแตย่คุการก่อเกิดชมุชนเมืองสมยั
โบราณ โคเฮ็นให้ความหมายคนพลดัถ่ินด้านการค้าว่าหมายถึง เครือข่ายของพ่อค้าจากต่างแดน
ท่ีตัง้แหล่งซือ้ขายสินค้าตามเส้นทางการค้าสําคญั ซึง่พบทัง้ในแอฟริกา อนาโตเลีย จีน อาร์เมเนีย  
และอเมริกาก่อนยคุโคลมับสั แตช่มุชนพลดัถ่ินด้านการค้ายคุใหม่ท่ีโคเฮ็นให้ความสนใจ คือชมุชน
พลดัถ่ินของพอ่ค้าชาวจีนและเลบานอน 

4) ชมุชนพลดัถ่ินท่ีเกิดมาจากระบบจกัรวรรดนิิยม (Imperial Diasporic Community) เพ่ือการ
ขยายตวัของอาณานิคม ภารกิจทางศาสนา และการค้า โคเฮ็นแบ่งการตัง้ถ่ินฐานในอาณานิคม
ของเจ้าอาณานิคมไว้สองประการคือ กึ่งพลัดถ่ิน (Quasi-diaspora) และพลัดถ่ิน (Diaspora)  
ประเภทแรก ได้แก่การตัง้ถ่ินฐานของคนจากประเทศเจ้าอาณานิคมในอาณานิคม แต่คนเหล่านี ้
แตง่งานกบัคนพืน้เมือง ชมุชนของพวกเขามีลกัษณะของการผสมผสานทางวฒันธรรม และหนัมา
เป็นปรปักษ์กับประเทศอาณานิคมในเวลาถดัมา ประเภทท่ีสอง คือชุมชนพลดัถ่ินของเจ้าอาณา
นิคมท่ีแยกและตดัขาดจากกลุม่ชนพืน้เมือง มุง่รักษาความบริสทุธ์ิของกลุม่ ลอกเลียนแบบสถาบนั
ทางการเมือง  สงัคมและวฒันธรรมจากประเทศเจ้าอาณานิคม 

5) ชมุชนพลดัถ่ินด้านวฒันธรรม (Cultural  Diasporic Community) กลุ่มคนท่ีเขา
กล่าวถึงคือ คาริบเบียนพลดัถ่ิน แต่โคเฮ็นเห็นว่าการจัดคนกลุ่มนีเ้ป็นคนพลดัถ่ินค่อนข้างจะมี
ปัญหา เพราะชาวคาริบเบียนก็ไมไ่ด้เป็นคนพืน้เมืองของคาริบเบียน ซึง่คนพืน้เมืองท่ีแท้จริงมาจาก



43 

ชาติพนัธุ์คาริบ (Caribs) และอราวคั (Arawaks) แต่คนทัง้สองกลุ่มนีไ้ม่สามารถมีชีวิตรอดมาได้
จนถึงปัจจุบนั   ชาวคาริบเบียนทัง้หมดในปัจจุบนัต่างก็ “มาจากท่ีอ่ืน” เช่น คนท่ีสืบเชือ้สายจาก
แอฟริกนั คนสืบเชือ้สายจากอินเดีย คนสืบเชือ้สายจากยโุรป  

สําหรับกลุม่เป้าหมายท่ีวิจยัได้ศกึษา คือแรงงานข้ามชาติ ซึง่สว่นใหญ่อยู่ในกลุม่ประเภท 
คนพลดัถ่ินท่ีเกิดจากการบีบบงัคบัหรือตกเป็นเหย่ือ และคนพลดัถ่ินด้านแรงงาน โดยสําหรับกลุ่ม
เด็กข้ามชาตินัน้ ส่วนใหญ่อพยพตามพ่อแม่ท่ีเข้าเมืองโดยผ่านนายหน้า หรือญาติพ่ีน้อง หรือคน
รู้จกัท่ีเข้ามาทํางานก่อน มีทัง้การเข้าเมืองท่ีถกูกฎหมาย และไม่ถกูกฎหมาย ตามการศึกษาเร่ือง
งานท้าทายท่ีลุ่มแม่นํา้โขง ทํางานหามรุ่งหามค่ํา สภาพแรงงานเด็กข้ามชาติท่ีแม่สอด (สหพนัธ์
แรงงาน–พม่า (FTUB) แผนกแรงงานข้ามชาติ ร่วมกบั ฟิลิปเอส. โรเบิร์ตสนั, 2549) พบว่าแรงงาน
เด็กข้ามชาติมกัจะเดินทางมากับคนท่ีตนไว้วางใจ เช่น ผู้ปกครอง ญาติ หรือเพ่ือน ร้อยละ 93.2 
หากเปรียบเทียบแล้วจะพบว่า มีเด็กเพียงร้อยละ 5.2 เท่านัน้ท่ีเดินทางเข้ามาพร้อมกบันายหน้า 
หรือเข้ามาโดยลําพงั  
 

2.6.1  การส่ือสารของคนพลัดถิ่น 
 ผู้วิจยัจงึได้ศกึษาการส่ือสารของคนพลดัถ่ิน เพ่ือหาแนวทางการส่ือสารเพ่ือทําความเข้าใจ
ร่วมกนั โดยเฉพาะสิทธิขัน้พืน้ฐานของเด็กข้ามชาติ และการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ โดย
ใช้ส่ือเป็นตวัช่วยในการทําให้คนกลุ่มนีส้ามารถรวมตวักนั เกิดความสามคัคี มีความภาคภมูิใจใน
ตวัเอง และสามารถพึง่พาตวัเองได้ 
 สําหรับการใช้ส่ือของคนพลดัถ่ินนัน้ มกัจะเช่ือมโยงกบัอตัลกัษณ์ของแรงงานข้ามชาติ ซึง่
ท่ีผ่านมาพบว่าส่ือมวลชนส่วนใหญ่ เน้นเนือ้หาการส่ือสารเพ่ือคนส่วนใหญ่ จึงทําให้คนพลดัถ่ิน 
หรือคนกลุม่น้อยถกูมองข้าม โดย Daniel Dayan (1999) ได้ศกึษาคณุสมบตัิของส่ือเฉพาะกิจ ท่ี
เป็นเคร่ืองมือเช่ือมความสมัพนัธ์ของกลุ่มชนท่ีอยู่กนัอย่างกระจดักระจาย พบว่า ส่ือของคนพลดั
ถ่ิน ไม่ได้ยดึติดกบัส่ือกระแสหลกั เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์เท่านัน้ สงัเกตได้จากผงัรายการ
ของส่ือกระแสหลกั เช่น ละคร หรือข่าวมีสดัส่วนท่ีน้อยมากในการนําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบั
คนพลัดถ่ิน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีส่ือเพ่ือคนชายขอบขึน้ แต่ก็ยังคงมีส่วนน้อย และขาดการ
สนบัสนนุท่ีเพียงพอ ทําให้คนพลดัถ่ินรู้สกึว่าเป็นกลุ่มคนท่ีไร้อํานาจ (Powerless) ดงันัน้คนพลดั
ถ่ินจงึได้ให้ความสําคญักบัส่ือท่ีมีผลตอ่การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ร่วมกนั เช่น  

1) พิธีกรรมทางศาสนา การไปทําบญุ ท่ีเช่ือมโยงความเช่ือเป็นจดุดงึดดูสําคญั  
2) การทํากิจกรรมกลบัไปเย่ียมบ้านเกิด การรวมญาติในวนัสําคญั ท่ีกลายเป็นธรรมเนียม

ให้คนพลดัถ่ินได้หวนคิดถึง โดยคนพลดัถ่ินมกัจะเขียนจดหมาย ถ่ายรูปเก็บไว้ และต้องการค้นหา
ธรรมเนียมประเพณีท่ีถกูทิง้ไป 
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3) การสร้างเครือขา่ยของผู้พลดัถ่ินด้วยกนั ซึง่วตัถปุระสงค์ของการรวมตวัเครือข่ายมกัจะ
มีวตัถปุระสงค์ด้านการเงินเป็นหลกั หรือเพ่ืออดุมการณ์ร่วมกนัของกลุม่ 

4) การผลิตส่ือโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มคนพลดัถ่ิน เช่น วิดีโอ แผ่นเสียง รวมไปถึงอาหาร
เฉพาะของกลุม่คนพลดัถ่ินด้วย  

จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนพลัดถ่ินได้มีการปรับตัว  และรวมตัวกันเ ม่ืออยู่ต่าง ถ่ิน  โดย
ปรากฎการณ์ในสงัคม ความหลกหลายของวฒันธรรม มีผลต่อความพยายามท่ีจะทําให้ความ
หลากหลายดํารงอยู่ด้วยกันอย่างเป็นปกติ ผ่านการจดักิจกรรม และการใช้วิถีชีวิตประจําวนั ซึ่ง
ปัจจยัในการดําเนินชีวิต และการคิดรูปแบบกิจกรรมขึน้มานัน้ล้วนมีปัจจยัท่ีเช่ือมโยงกับวิถีการ
ดําเนินชีวิต  

ตามแนวทางของ Reiner (1995) ได้อธิบายหลกัเกณฑ์วิถีการดําเนินชีวิต เพ่ือจดุประสงค์
ตา่งๆในการทํากิจกรรมร่วมกนั 5 กลุม่ ดงันี ้

1) วิถีการดําเนินชีวิตท่ีมุง่เน้นด้านวฒันธรรม (Cultural  Orientation ) คือ การดําเนินชีวิต
ท่ีให้ความสนใจกบัวฒันธรรม ประเพณีในแตล่ะสสภาพแวดล้อมทกุระดบั เช่น วฒันธรรมชาวบ้าน 
หรือวฒันธรรมระดบัสงู เป็นต้น 

2) วิถีการดําเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านสงัคม (Social Orientation) คือ การดําเนินชีวิตท่ี
มุง่เน้นความสนใจเร่ืองรอบตวั กิจกรรม หรือการเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ในการทํากิจกรรมเพ่ือสว่นรวม
ร่วมกนั 

3) วิถีการดําเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านบนัเทิง (Entertainment Orientation) คือ การดําเนิน
ชีวิตท่ีสนใจความบนัเทิงมากกวา่สิง่อ่ืน ๆ เช่น การซือ้สนิค้าเพ่ือความพงึพอใจของตน การฟังเพลง 
เป็นต้น 

4) วิถีการดําเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว (Home and Family) คือ วิถีชีวิตท่ี
ให้ความสําคญักบัความใกล้ชิด และเป็นเร่ืองสว่นตวัท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง และคนในครอบครัว 

5) วิถีการดําเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้งและสุขภาพ (Sport and 
Outdoor Orientation) คือ วิถีชีวิตท่ีใสใ่จสขุภาพร่างกาย สขุอนามยั คณุภาพชีวิตของตนเองเป็น
หลกั  

การศึกษาแนวคิดการส่ือสารของคนพลัดถ่ิน ได้สะท้อนให้เห็นว่าส่ือกระแสหลัก ไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนพลัดถ่ิน ในท่ีนีคื้อแรงงานข้ามชาติได้ดีท่ีสุด หากแต่เป็นส่ือชุมชน เช่น 
กิจกรรม พิธีกรรมทางศาสนา และการสร้างเครือข่ายรวมตวักนั เป็นต้น ซึ่งได้สะท้อนมมุมองการ
คดิรูปแบบการส่ือสารเพ่ือแรงงานข้ามชาติเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ในสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน
เดก็ข้ามชาต ิในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครได้อยา่งตรงจดุ 
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2.7  กฎหมายและตราสารในการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเดก็ 
 
การศึกษาเร่ืองการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ

แรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ จําเป็นจะต้องศกึษากฎหมาย และมาตรการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีครอบคลมุทกุมิติและเท่าทนัต่อเหตกุารณ์ โดย
สํานกังานสง่เสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้สงูอาย ุ(สท.) (2557) ได้
สรุประบบการคุ้มครองสทิธิเดก็ตามกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้องไว้ดงันี ้
 

2.7.1  กฎหมายและนโยบายระดบัประเทศ 
1) อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) 

รวมถึงพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กเร่ืองการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และส่ือ
ลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก และส่ือลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เร่ืองความเก่ียวพนัของเดก็ในความขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ 

2) อนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention 
on the Elimination of All Forms of the Discrimination against Women - CEDAW) 

3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 

4) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื อ้ชาติในทุกรูปแบบ 
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – 
CERD) และพิธีเลือกรับของอนสุญัญาฯ 

5) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการเลือกปฏิบตัิหรือลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย 
ไร้มนษุยธรรมหรือย่ํายีศกัดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment – CAT) 

6) ปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน (ASEAN Human Rights Declaration 
- AHRD) กรอบความร่วมมือในการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิมนษุยชนในภมูิภาคอาเซียน 

7) ปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยการคุ้มครองและการสง่เสริมสทิธิของแรงงานข้ามชาต ิ
(ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) 

8) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการขจดัความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก (Declaration on 
the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children) 

9) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเร่ืองการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทาง
สงัคม  
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10) แผนงานการจัดตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community Blueprint) 
 จากกฎหมายและนโยบายระดบัประเทศมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานเด็กข้ามชาติท่ี
สําคญั ดงันี ้ 
 อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็นอนสุญัญาท่ีมี
ผลผกูพนัทางกฎหมายโดยเร่ิมแรกไทยตัง้ข้อสงวนเม่ือเข้าเป็นภาคีไว้ 3 ข้อและสดุท้ายได้ถอนข้อ
สงวนข้อท่ี 29 ออกได้แก่ (ข้อ 7) เร่ืองการจดทะเบียนเกิดและการให้สญัชาติเด็กผู้ ลีภ้ยัหรือผู้อพยพ
ท่ีเกิดในประเทศไทย (ข้อ 22) เร่ืองสถานะของเด็กผู้ ลีภ้ยัและ (ข้อ 29 (ค)) เร่ืองสิทธิการศกึษาของ
ชนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีจะสามารถดํารงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมภาษาและค่านิยมของเด็กเองได้ 
อนสุญัญานีมี้ 54 ข้อมุ่งคุ้มครองเด็กท่ีมีอายต่ํุากว่า 18 ปีท่ีควรจะได้รับการคุ้มครองการช่วยเหลือ
ท่ีจําเป็น รวมทัง้การพิทกัษ์และดแูลเป็นพิเศษสิทธิต่าง ๆ ของเด็กครอบคลมุสิทธิในการอยู่รอด
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้ มครองและสิทธิในการมีส่วนร่วม (องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่ง
สหประชาชาต,ิ 2535)  

อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัท่ี 138 (Convention Concerning Minimum 
Age for Admission to Employment No. 138) ว่าด้วยอายขุัน้ต่ําในการจ้างงานรวมทัง้เพ่ือ
ประกนัการยกเลิก การใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและรับรองท่ีจะยกอายขุัน้ต่ําท่ียอมให้
จ้างงานหรือทํางานให้สูงขึน้จนถึงระดบัท่ีสอดคล้องกับการพฒันาทางร่างกายและจิตใจอย่าง
สมบรูณ์ท่ีสดุของเด็กอนสุญัญาฉบบันีร้ะบวุ่าห้ามจ้างเด็กอายขุัน้ต่ํา 15 ปีและห้ามจ้างเด็กอายต่ํุา
กวา่ 18 ปี ในกรณีสภาพงานน่าจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพความปลอดภยัหรือศีลธรรมของเยาวชน
(องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, 2548) 

อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัท่ี 182 (Convention Concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) 
เป็นอนุสญัญาท่ีกําหนดให้ประเทศท่ีให้สตัยาบนัหาแนวทางท่ีมีประสิทธิผลและเร่งด่วนเพ่ือขจดั
รูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสดุของการใช้แรงงานเด็กโดยทนัทีอนสุญัญานีมี้ทัง้หมด 16 มาตราและกําหนด
รูปแบบเลวร้ายท่ีสดุของการใช้แรงงานเด็กไว้ 4 รูปแบบคือการบงัคบัให้เด็กทํางานโดยไม่เต็มใจ
การให้เด็กค้าประเวณีการใช้เด็กทํางานผิดกฎหมายและการให้เด็กทํางานท่ีเป็นอันตรายต่อ
สขุภาพไมว่า่จะเป็นสขุภาพกายหรือใจ (องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, 2542) 
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2.7.2  กฎหมายและนโยบายระดบัชาต ิ
1) รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
2) ประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา 
3) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบญัญตัิสง่เสริมการพฒันา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พระราชบญัญตักิารทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัิสญัชาติ (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 เป็นต้น 

4) กฎหมายอ่ืนว่าด้วยการร้องทกุข์ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการ
เร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544 เป็นต้น 

5) กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และ
คา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546 พระราชบญัญตัิสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัิส่งเสริมและ
พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 พระราชบญัญตัิการทํางานของคน
ตา่งด้าว พ.ศ. 2551 เป็นต้น 

จากกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองแรงงานเด็กข้างต้นพบว่ามีมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติมานานแล้ว แต่ยังไม่มีการให้ความสําคญัเท่าท่ีควร ซึ่งในส่วนของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุ้มครองแรงงานเด็ก ฉบบัท่ี 1 ได้มีการประกาศเพ่ือคุ้มครอง
แรงงานเดก็ดงันี ้(สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาต,ิ 2533) 

ข้อ 20 ห้ามมิให้นายจ้างรับเดก็อายต่ํุากวา่สบิสามปีบริบรูณ์เป็นลกูจ้าง ความในวรรคหนึง่ 
มิให้ใช้บงัคบักบัการรับเดก็อายไุมต่ํ่ากวา่สบิสองปีบริบรูณ์เป็นลกูจ้าง ก่อนวนัท่ีประกาศนีใ้ช้บงัคบั  

ข้อ 21 ห้ามมิให้นายจ้างรับเด็กอายุตัง้แต่สิบสามปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึงสิบห้าปีบริบูรณ์ 
เว้นแต ่

1) รับเด็กเป็นลกูจ้างทํางานตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึง่งานนัน้จะต้อง
ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัและความเจริญเตบิโตของร่างกาย 
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2) รับเด็กเป็นลกูจ้างทํางานอ่ืนท่ีกระทรวงมหาดไทยไม่ได้กําหนดตาม (1) โดย
ย่ืนคําขอต่อพนกังานตรวจแรงงานตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด และได้รับอนญุาตจากพนกังานตรวจ
แรงงาน 

การอนุญาตตาม (2) ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบว่า งานนัน้ไม่เป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพอนามยั ความเจริญเติบโต ไม่กระทบกระเทือนตอ่จิตใจของเดก็ ไม่ขดัต่อศีลธรรมและเป็น
งานท่ีไม่ต้องห้ามตามประกาศนี ้พนกังานตรวจแรงงานจึงจะอนญุาตให้นายจ้างรับเด็กเข้าทํางาน
ในงานนัน้ได้ในการนีพ้นกังานตรวจแรงงานจะกําหนดเง่ือนไขการใช้งานไว้ด้วยก็ได้ 

ข้อ 23 ให้นายจ้างกําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันของลูกจ้างอายุตัง้แต่สิบสามปี
บริบรูณ์แตย่งัไมถ่ึงสบิห้าปีบริบรูณ์ไมเ่กินวนัละแปดชัว่โมง 

ห้ามมิให้นายจ้างให้ลกูจ้างอายตุัง้แตส่ิบสามปีบริบรูณ์แตย่งัไม่ถึงสิบห้าปีบริบรูณ์ ทํางาน
ใน วนั เวลา หรือลกัษณะงาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ทํางานในวนัหยดุ 
2) ทํางานลว่งเวลา 
3) ทํางานในระหวา่งเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา เว้นแตล่กูจ้างนัน้ทํางานเป็นผู้

แสดงภาพยนตร์ ละครหรือการแสดงอยา่งอ่ืนท่ีคล้ายคลงึกนั แตต้่องจดัให้ลกูจ้างนัน้มี การพกัผอ่น
ในเวลาดงักลา่วสมควร 
 ฉบบัท่ี 2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดงานและสถานท่ีในการทํางานของเด็ก 
กระทรวงมหาดไทยจงึออกประกาศไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 3 กําหนดงานท่ีนายจ้างรับเด็กอายตุัง้แต่สิบสามปีบริบรูณ์แตย่งัไม่ถึงสิบห้าปีบริบรูณ์
เป็นลกูจ้างได้ตามข้อ 21 (1) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 
12) ดงัตอ่ไปนี ้

1) งานรับใช้ในพณิชยกรรม เว้นแตง่านรับใช้ในสถานจําหน่ายและเสพสรุา 
2) งานรับสง่หนงัสือพิมพ์ 
3) งานรับใช้เก่ียวกบักีฬา 
4) งานเก็บ จําหน่าย รับหรือสง่ดอกไม้ ผลไม้ เคร่ืองชํา เคร่ืองด่ืมท่ีไมมี่แอลกอฮอล์ หรือ 
5) งานยก แบก หาม ทนู หรือลากของท่ีมีนํา้หนกัไมเ่กินสบิกิโลกรัม 
ข้อ 4 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลกูจ้างอายตุัง้แต่สามสิบปีบริบรูณ์แตย่งัไม่ถึงสิบแปดปีบริบรูณ์

ทํางานตามข้อ 24 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 12) ใน
ลกัษณะงานดงัตอ่ไปนี ้

1) งานหลอม เป่า หลอ่ รีดโบหะหรือวสัดอ่ืุน 
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2) งานปัม้โลหะหรือวสัดอ่ืุน 
3) งานเก่ียวกบัความร้อน ความเย็น ความสัน่สะเทือน เสียงและแสงท่ีมีระดบัผิดกว่าปกติ

อนัอาจเป็นอนัตราย 
4) งานเก่ียวกับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความ

ปลอดภยัในการทํางานเก่ียวกบัภาวะแวดล้อม 
5) งานเก่ียวกบัจลุชีวนัเป็นพิษซึง่อาจเป็นเชือ้ไวรัส แบคทีเรีย รา และเชือ้อ่ืน ๆ 
6) งานเก่ียวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการนํา้มัน 

เชือ้เพลงิ 
7) งานขบัหรือบงัคบัรถยกหรือปัน้จัน่ 
8) งานใช้เล่ือยเดนิด้วยพลงัไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนต์ 
9) งานท่ีทําใต้ดนิ ใต้นํา้ ในถํา้ อโุมงค์ หรือปลอ่งในภเูขา 
10)  งานเก่ียวกบักมัมนัตภาพรังสี 
ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลกูจ้างอายตุัง้แต่สิบสามปีบริบรูณ์แตย่งัไม่ถึงสิบแปดปีบริบรูณ์

ทํางานตามข้อ 24 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 12) ในสถานท่ี
ดงัตอ่ไปนี ้

1) โรงฆา่สตัว์ 
2) สถานท่ีเลน่การพนนั 
3) สถานท่ีเต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง ประเภทท่ีมีและประเภทท่ีไมมี่หญิงพาตเนอร์บริการ 
4) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สรุา นํา้ชา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจําหน่ายและบริการ โดยมีหญิง

บําเรอสําหรับปรนนิบตัลิกูค้าหรือโดยมีท่ีสําหรับพกัผอ่นหลบันอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลกูค้า 
5) สถานอาบนํา้ นวด หรือ อบตวั ซึง่มีหญิงบริการให้แก่ลกูค้า 
ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 182 โดยมี

การกําหนดรูปแบบของความเลวร้ายในการใช้แรงงานเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปี ดงันี ้ (กรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน, 2552) 

1) การใช้แรงงานเย่ียงทาสในทุกรูปแบบ เช่น การใช้แรงงานขดัหนี ้การลกัลอบค้าเด็ก
การบงัคบัใช้แรงงาน  

2) การใช้จดัหาหรือเสนอเดก็เพ่ือการค้าประเวณี การผลติส่ือลามกอนาจาร  
3) การใช้จดัหาหรือเสนอเดก็เพ่ือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย เช่น การลกัลอบค้ายาเสพตดิ 
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4) การทํางานท่ีลกัษณะงาน หรือสภาวะแวดล้อมของงานท่ีเด็กทํานัน้ มีโอกาสท่ีจะเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ ความปลอดภยั และศีลธรรมของเดก็ 

ผู้ วิจัยได้ศึกษากฎหมายและตราสารในการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กเพ่ือนํามา
ประกอบการคุ้มครอง ป้องกนั และช่วยเหลือแรงงานเด็กข้ามชาติท่ีไม่รู้สิทธิของตนเอง อีกทัง้เป็น
กรอบในการอธิบายประเภทงานท่ีมีความอนัตรายและไมป่ลอดภยัตอ่แรงงานเดก็ 
 
2.8  แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

 
สิทธิมนุษยชนเป็นวาทกรรมท่ีรู้จักกันทั่วไป ท่ีมักจะนําไปใช้ในหลายระดับ ทัง้บุคคล 

ครอบครัว ชมุชน ประเทศ และระหวา่งประเทศ โดยสทิธิมนษุยชนเป็นสิทธิทางธรรมชาติท่ีเด็ดขาด
และสงูสดุ ใครจะล่วงละเมิดไม่ได้ (วีระ โลจายะ, 2532) โดยอนสุญัญาสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 นัน้ 
แรงงานเด็กข้ามชาติ ย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั ผู้วิจยัจึงได้เลือก
ศกึษาแรงงานเด็กข้ามชาติ ท่ีมีพืน้ฐานทางสงัคม การทํางาน และวฒันธรรมแตกตา่งจากเด็กไทย 
ซึง่มกัจะถกูมองข้ามหรือเส่ียงต่อการโดนเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย ดงันัน้กลุ่มเด็กแรงงานข้ามชาติ
จึงควรรับรู้และเข้าใจในสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง ในความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบคุคลท่ีพึงได้รับ เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างชอบธรรม โดยมีนกัวิชาการได้ให้
ความหมายของคําว่าสิทธิมนษุยชนดงันีพ้รสขุ เกิดสว่าง และกฤตยา อาชวนิจกลุ (2540) ได้สรุป
ความหมายของสิทธิมนษุยชน หมายถึง สิทธิท่ีติดตวัมาตัง้แต่เกิด เป็นสิทธิท่ีมีอยู่ในตวัมนษุย์ทุก
คนตามธรรมชาต ิและไมมี่ใครมาลว่งละเมิดได้ เช่น สทิธิท่ีจะหาความสขุ สทิธิในชีวิตเสรีภาพ  

ขตัติยา กรรณสตู และจตรุงค์ บุณยรัตนสนุทร (2546) ให้ความหมายสิทธิมนุษยชน 
หมายถึง สิทธิโดยธรรมชาติ เป็นอํานาจหรือประโยชน์ท่ีชอบธรรมอนัพงึมีได้แก่บคุคล มีความเป็น
สากล และจะล่วงละเมิด หรือเลือกปฏิบตัิไม่ได้ สิทธิมนุษยชนมีพืน้ฐานจากความต้องการของ
มนษุยชาตเิพ่ือการอยูร่่วมกนัได้ และมีชีวิตความเป็นอยูเ่ย่ียงอารยะชน 

กลุพล พลวนั (2542) สรุปความหมายสิทธิมนษุยชน เป็นความคิดทางตะวนัตกท่ีว่าด้วย
เร่ืองสิทธิตามธรรมชาติ มีความหมายว่ามนษุย์เกิดมาเท่าเทียมกนั สิ่งเหล่านีโ้อนให้กนัไม่ได้ และ
ไมมี่ใครท่ีจะลว่งละเมิดได้ 

 Mann (1999, อ้างถึงใน บษุยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, 2550, น. 40-48) ได้กําหนดหลกัพืน้ฐาน
ของสทิธิมนษุยชนขึน้ 6 ประเดน็ ดงันี ้

1) ประชาชนทกุคนมีสทิธิของตวัเอง เพราะทกุคนล้วนเป็นมนษุย์ 
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2) สิทธิมนุษยชนเป็นสากล ท่ีใช้กบัคนทัว่โลกได้เหมือน ๆ กัน โดยสิทธิมนุษยชนอาจมี
รายละเอียดเฉพาะแต่ละประเทศ ดงันัน้การเคารพและปกป้องหลกัการสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
พืน้ท่ีประเทศจึงมีระดบัต่างกัน เพราะมีพืน้ฐานทางวฒันธรรมหรือภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพภมูิศาสตร์ 

3) ตามหลกัการท่ีว่า ”มนษุย์ทกุคนล้วนมีเสรีภาพ เสมอภาคและมีศกัดิ์ศรีติดตวัมาแต่
เกิด” สิทธิมนษุยชนจึงปฎิบตัิกบัทกุคนอย่างเท่าเทียม ในท่ีนีไ้ม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับการ
ปฎิบตักิบัทกุคนเหมือนกนัทกุประการ แตส่ิทธิมนษุยชนปฎิบตัิกบัทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั และให้
โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ ทัง้ในด้านเชือ้ชาติ สีผิวเพศ ภาษา ศาสนา การเมืองหรือความ
คิดเห็น ชาติ ทรัพย์สิน ชาติกําเนิด หรือสถานภาพทางสงัคม อย่างไรก็ตามด้วยสิทธิและศกัดิ์ศรี 
บคุคลท่ีแตกต่างเหล่านัน้ล้วนเหมือนกนั ฉะนัน้รัฐพึงเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่ทุกๆคน
อย่างเต็มความสามารถรถแม้ว่าจะมีความแตกต่าง แต่สิทธิมนุษยชนพึงตอบสนองแก่ความ
ต้องการเฉพาะบคุคลซึง่ตกอยู่ในฐานะท่ีไม่มีความมัน่คงหรือเป็นบคุคลท่ีอ่อนแอ เช่น ผู้หญิง เด็ก 
คนพิการ เชือ้ชาตกิลุม่น้อย คนไร้รัฐ หรือนกัโทษ เป็นต้น 

4) สิทธิมนุษยชนสนับสนุนสิทธิในระดบัปัจเจกชนเป็นเบือ้งแรก สิทธิมนุษยชนมุ่งเน้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัปัจเจกชนโดยตรง มนษุย์ทกุคนต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของ
ตนจากสงัคมหรือรัฐบาล สิทธินัน้มิได้เป็นผลจากอภิสิทธ์ิหรือการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง สงัคมและ
รัฐบาลมีพนัธกิจท่ีสนบัสนนุความเป็นไปได้ของสทิธิมนษุยชนให้เป็นจริง 

5) สิทธิมนุษยชนห่อหุ้มด้วยหลกัการพืน้ฐานของมนุษยภาพ สิทธิบางประการ เช่น สิทธิ
ในชีวิต เสรีภาพจากความเป็นทาส เสรีภาพท่ีจะไม่ถกูทรมาน เป็นสิ่งท่ีมิอาจละเมิดได้ไม่ว่ากรณี 
ใด ๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตามกฎบตัรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็ได้บญัญัติยกเว้นท่ีจะเข้าไป
แทรกแซงสิทธิของปัจเจกชนได้ในกรณีท่ีจําเป็นหรือฉกุเฉินเท่านัน้ เช่น ในภาวะสงครามหรือการ
เกิดโรคระบาด รัฐสามารถยอ่หยอ่นตอ่หลกัการสทิธิมนษุยชนเป็นกรณีเฉพาะได้ 

6) การสง่เสริมและปกป้องสทิธิมนษุยชนไมส่ามารถผกูตดิอยูภ่ายใต้พรมแดนของรัฐ-ชาติ
ได้ ชาติทกุชาติต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมและเคารพสิทธิมนษุยชน ปัจเจกชน ชาติ ชมุชน หรือ
รัฐต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะสนบัสนนุ และให้ความสําคญักบัสทิธิมนษุยชนข้ามพรมแดนในทกุ ท่ี
และทกุเวลา  

สําหรับสทิธิมนษุยชนของแรงงานเด็กข้ามชาตินัน้ มีข้อกําหนดความคุ้มครองสิทธิเด็กจาก
การใช้แรงงาน ท่ีมีการคุ้มครองแรงงานเดก็ข้ามชาตด้ิวย ดงันี ้(สถาบนักฎหมายอาญา, 2543) 
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1) ข้อ 32 การคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการทํางานท่ี
เส่ียงอนัตราย หรือท่ีขดัขวางการศึกษาของเด็ก หรือเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ หรือการพฒันาทาง
ร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสงัคมของเด็ก ในด้านการกําหนดมาตรฐานการใช้แรงงานเด็ก 
มีบทบญัญัติท่ีกําหนดอายุขัน้ต่ําสําหรับรับเข้าทํางาน เกณฑ์ท่ีเหมาะสมเก่ียวกับจํานวนชั่วโมง 
และสภาพการจ้างงาน 

2) ข้อ 34 การคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการกระทําทางเพศท่ีมิชอบ
ทกุรูปแบบ และป้องกนัการชกัจูงและบีบบงัคบัเด็กให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย การแสวงหาประโยชน์จากเดก็ในการค้าประเวณี และการลามกอนาจาร 

3) ข้อ 36 การคุ้มครองเด็กจากการถกูแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลร้าย
ตอ่สวสัดภิาพของเดก็ 

นอกจากนัน้แล้วตามแนวคิดหลกัของอนุสญัญาสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 ได้ให้ความสําคญั
และการดแูลเด็กเป็นพิเศษ เน่ืองจากเด็กยงัไม่เติบโตเต็มท่ีทัง้ทางร่างกายและจิตใจ อีกทัง้เด็กทกุ
คนมีสทิธิเสรีภาพ ยอ่มมีสทิธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองอยา่งเท่าเทียมกนั  

อนุสญัญาสิทธิเด็กได้บญัญัติถึงสิทธิท่ีเด็กควรได้รับความคุ้มครองโดยแบ่งออกเป็น 4 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (สถาบนักฎหมายอาญา, 2543) 

1) สิทธิในการดํารงชีวิต (Survival Rights) เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่ สิทธิในการ
มีช่ือและสญัชาติ สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีพอดี สิทธิท่ีจะได้รับมาตรฐานสาธารณสขุ 
เป็นต้น 

2) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) เป็นการปกป้อง
และคุ้มครองเดก็ท่ีมีชีวิตอยู่ในภาวะยากลําบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ ลีภ้ยั เด็กกําพร้า เป็นต้น เพ่ือ
ปกป้องจากการถกูเอารัดเอาเปรียบทางเพศ หรือถกูเอารัดเอาเปรียบจากการทํางานใด ๆ ท่ีจะเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ หรือการพฒันา ร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสงัคมของเดก็  

3) สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนา (Development Rights) เช่น สิทธิท่ีจะได้รับ
การศกึษา และการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ เป็นต้น 

4) สิทธิในการมีส่วนร่วมต่าง ๆ (Participation Rights) เช่น สิทธิในการแสดง
ความคดิเห็นได้อยา่งเสรีในทกุๆ เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ตนเอง  

สําหรับประเด็นท่ีสามารถนํามาเก่ียวโยงกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานเด็กต่างชาติใน
อนุสัญญาสิทธิเด็กได้มีการบัญญัติไว้หลายข้อด้วยกัน ได้แก่ ในส่วนของข้อท่ี 1 ข้อ 2 ซึ่งมุ่ง
ประสงค์ให้รัฐภาคียอมรับสิทธิและการดําเนินมาตรการให้ความคุ้มครองให้ครอบคลมุเด็กทกุคน
ในประเทศของตน โดยไม่มีการแบง่แยกหรือเลือกปฏิบตัิ โดยไม่คํานึงถึง เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
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ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ๆ ต้นกําเนิดทางสัญชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม 
ทรัพย์สนิ ความทพุพลภาพ การเกิดหรือสถานะอ่ืน ๆ ของเด็กหรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมาย 

ในด้านการคุ้มครองการใช้แรงงานเดก็ ได้มีการระบไุว้ในสว่นท่ี 1 ข้อ 32 วา่ 
1)  รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะได้รับความคุ้ มครองจากการแสวงประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ และจากการทํางานใดท่ีน่าจะเป็นการเส่ียงอนัตราย หรือท่ีขดัขวางการศึกษาของเด็ก 
หรือเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรือการพฒันาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสงัคมของเดก็ 

2)  รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการทางนิตบิญัญตัิ บริการสงัคม และการศกึษาเพ่ือประกนัให้มี
การดําเนินตามข้อนี ้เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงักล่าว และโดยคํานึงถึงบทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้องในตราสาร
ระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ รัฐภาคีจะ 

(1)  กําหนดอายขุัน้ต่ําสําหรับการรับเข้าทํางาน 
(2)  กําหนดกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีกบัจํานวนชัว่โมงและสภาพการจ้างงาน 
(3)  กําหนดบทลงโทษ หรือวธีิการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือประกนัให้ข้อความนีมี้

ผลบงัคบัใช้จริงจงั” 
ผู้วิจยัได้เลือกแนวคิดสิทธิมนุษยชนมาศึกษา เน่ืองจากสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งเน้นการ

อยูร่่วมกนัระหวา่งกลุม่คนท่ีมีความแตกตา่งกนั ได้อยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิพึง่พาอาศยักนัได้ และตา่ง
เคารพสิทธิของกนัและกนั อนัเป็นจดุเร่ิมต้นของการเช่ือมโยงความเข้าใจ และความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนร่วมกนัได้ 
 
2.9  งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

  
2.9.1  งานวจิัยที่เก่ียวกับแรงงานข้ามชาต ิ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานข้ามชาต ิสว่นใหญ่ศกึษาเร่ืองสภาพการทํางานของแรงงาน

เด็กข้ามชาติ การคุ้มครองแรงงานเด็กข้ามชาติในประเทศไทย และแนวทางการพฒันากฎหมาย
แรงงานเด็ก แต่ยงัขาดประเด็นด้านการส่ือสารโดยการตระหนักรู้ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติเอง 
ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงนํามาศึกษาต่อกบักลุ่มแรงงานเด็กข้ามชาติ ในมิติด้านการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ ซึ่งเน้นท่ีบทบาทการแก้ไขปัญหาของแรงงานข้ามชาติใน
ชมุชน และทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องร่วมกนั 

ปรีดา รอดนวล (2551) ศกึษาเร่ืองชีวิตแรงงานข้ามชาติในชมุชนชนบทไทย: กรณีศกึษา
แรงงานสญัชาติพม่าในชุมชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร พบว่าแรงงานข้าม
ชาตใินชมุชนตําบลโคกขามสว่นใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาตปิระเทศพม่า เชือ้ชาติมอญ สว่นใหญ่จะ
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ทํากิจการประมงต่อเน่ือง มีทัง้แรงงานท่ีจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย และแรงงานท่ี
ไม่ได้จดทะเบียน โดยแรงงานข้ามชาติท่ีใช้ชีวิตในชมุชนมกัจะถกูกดคา่แรงงานจากนายจ้าง ไม่ได้
รับสวสัดิการเท่าเทียมกับคนไทย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มกัถูก
กระทําจากคนไทยบางกลุ่ม เช่น ปัญหาการถูกจีป้ล้นทรัพย์สินในท่ีพกัและระหว่างการเดินทาง 
ส่วนแรงงานหญิงมกัถูกละเมิดทางเพศ แรงงานข้ามชาติท่ีถูกกระทํามกัจะแก้ปัญหากันเองด้วย
การระมดัระวงัตวั เพราะแรงงานข้ามชาติเหล่านีก้ลวัตํารวจ เน่ืองจากบางส่วนเป็นแรงงานท่ีไม่มี
บตัรอนญุาตทํางาน บางสว่นไมแ่น่ใจวา่จะได้รับความช่วยเหลือ 

จากการศึกษาของปรีดา รอดนวล (2551) ได้อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้าม
ชาติได้อย่างชดัเจน ผู้วิจยัจึงได้นํามาศึกษาการดําเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาอาศยัอยู่
ร่วมกบัคนไทยในจงัหวดัสมทุรสาคร และมีปัจจยัใดบ้างท่ีเป็นอปุสรรคต่อการส่ือสารอย่างมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ามชาตติอ่ไป 

มนทกานต์ ฉิมมามี (2548) ศึกษาเร่ืองการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
คุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทยผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน และองค์การระหวา่งประเทศ จํานวน 14 คน 
รวมถึงการสมัภาษณ์แรงงานเด็กต่างชาติชาวพม่า ลาว และกมัพชูา จํานวน 31 คน พบว่าการ
ประมวลนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องยงัไม่มีกฎหมายและนโยบายท่ีสามารถนํามาใช้อย่าง
เฉพาะเจาะจง ครอบคลมุในทกุมิตขิองปัญหาแรงงานข้ามชาติ มีเพียงท่ีเก่ียวข้องตามสถานภาพท่ี
หลากหลายและความซบัซ้อนของตวัแรงงานเด็กข้ามชาติ จึงจําเป็นต้องนํานโยบายและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องมาปรับใช้ตามสภาพปัญหาท่ีแรงงานเด็กข้ามชาติประสบ ซึง่ในทางปฏิบตัิมกัขึน้อยู่กบั
ดุลยพินิจ หรืออํานาจในการตีความกฎหมายแต่ละคน ในบางกรณีมีความขัดแย้งระหว่างการ
เลือกใช้กฎหมายควบคุมและกฎหมายคุ้มครอง ดงันัน้การดําเนินงานตามนโยบายป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแรงงานเด็กของรัฐท่ีผ่านมาเป็นไปในลักษณะของการถ่ายเทปัญหาจากแรงงาน
เด็กไทยไปสู่แรงงานเด็กต่างชาติ ซึ่งภายหลงัจากประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาแรงงาน
เดก็ไทย การบงัคบัใช้กฎหมายแรงงานเพ่ือคุ้มครองแรงงานเด็กก็ลดความเข้มงวดลงไป อีกทัง้ไม่มี
การจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเอือ้ต่อการคุ้มครองแรงงานเด็กข้ามชาติอย่างจริงจัง มีเพียงการ
ดําเนินงานในภาพรวม ไมมี่การแบง่แยกวิธีการเข้าถึงเพ่ือคุ้มครองและแก้ไขปัญหาระหวา่งแรงงาน
เด็กไทย และแรงงานเด็กข้ามชาติ ส่งผลให้การดําเนินงานท่ีเป็นอยู่ โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ
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ในขณะทํางานของแรงงานเด็กข้ามชาติยงัไม่มีประสิทธิภาพและไม่เท่าทนัต่อความซบัซ้อนของ
สภาพปัญหา อย่างไรก็ตามพบว่าการดําเนินงานช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กข้ามชาต ิ
หลงัจากประสบปัญหามีการพฒันาไปอย่างมาก เป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านกฎหมายและ
การสง่เสริมกลไกการบงัคบัใช้กฎหมายเร่ืองการค้าหญิงและเดก็ 

จากการศึกษาของมนทกานต์ฉิมมามี (2548) ผู้ วิจยัได้ศึกษากฎหมายและนโยบายการ
คุ้มครองแรงงานเด็กเป็นหลกั ซึ่งพบว่านโยบายได้ให้ความคุ้มครองแรงงานเด็กทกุกลุ่มอย่างเท่า
เทียมกัน แต่ในทางปฏิบตัิยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และไม่สามารถเข้าถึงการแก้ไขปัญหา
แรงงานเด็กข้ามชาติได้อย่างแท้จริง ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้นําแนวนโยบายมาปรับใช้ในทางปฏิบตัิกบั
กลุม่แรงงานเดก็ข้ามชาติท่ีจะศกึษา โดยอาศยัจากทกุภาคสว่นแก้ไขปัญหาและสร้างการตระหนกั
รู้สทิธิขัน้พืน้ฐานให้กบัแรงงานเดก็ข้ามชาตร่ิวมกนั 

กนัต์ชนิต แก้วบญุส่ง (2548) ศกึษาเร่ืองสภาพการทํางานและความต้องการบริการทาง
สงัคมของแรงงานเด็กต่างชาติ: ศกึษากรณีกิจการประมงต่อเน่ือง ในตําบลมหาชยั อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์แบบมีแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นแรงงานเด็กตา่งชาติเชือ้ชาติพม่า อายรุะหว่าง 13-18 ปี จํานวน 407 คน และมีการ
สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการเพิ่มเตมิเป็นบางราย ผลการศกึษาพบว่าแรงงานเด็กท่ีย้ายถ่ินเข้ามา
ทํางานกบันายหน้ามีสภาพการทํางานท่ีอยู่ในระดบัดี สงูกว่าแรงงานเด็กท่ีเดินทางเข้ามาคนเดียว
และหรือเพ่ือน กับท่ีเดินทางเข้ามากับพ่อแม่และ/หรือญาติพ่ีน้อง แรงงานเด็กท่ีไม่ได้รับการจด
ทะเบียนมีสภาพการทํางานท่ีอยู่ในระดบัดี สงูกว่าแรงงานเด็กท่ีได้รับการจดทะเบียน และความ
ต้องการบริการทางสังคมนัน้พบว่า ความต้องการบริการทางสังคมท่ีแรงงานเด็กต่างชาติให้
ความสําคญัมากท่ีสดุคือ ให้มีการสอนหนงัสือสําหรับเดก็ตา่งชาต ิรองลงมาคือ ให้นายจ้างทําบตัร
อนุญาตทํางานให้ ให้นายจ้างจัดท่ีอยู่ให้ฟรี ให้นายจ้างพาไปรักษาพยาบาลฟรีถ้าไม่สบาย ให้
นายจ้างพาไปเท่ียวข้างนอกในวนัหยดุ และให้มีศนูย์ช่วยเหลือแรงงานเดก็ตา่งชาต ิตามลําดบั 

จากการศึกษาของกันต์ชนิต แก้วบุญส่ง (2548) ผู้ วิจัยได้ศึกษาสภาพการทํางานของ
แรงงานเด็กข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการบริการทางสังคมด้าน
การศกึษาเป็นหลกั แม้จะมีหน่วยงานท่ีเข้าไปทํากิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจให้กบัแรงงานเด็ก
ข้ามชาตใินสถานประกอบการแล้ว แตย่งัจํากดัเฉพาะบางประเด็น และเฉพาะกลุม่ตวัแทนแรงงาน
เด็กข้ามชาติท่ีได้รับการคดัเลือกมาศึกษา ดงันัน้ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าการศึกษาประเด็นการส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดั
สมทุรสาคร จึงควรเน้นให้แรงงานเด็กข้ามชาติได้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
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ดําเนินชีวิต รวมถึงผลกระทบในด้านบวกและลบ จากนัน้จึงนําข้อมูลมาจัดทําเป็นส่ือเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ และตระหนกัถึงสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากนายจ้าง สภาพการทํางาน และ
สทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีพงึจะได้รับ 

ดงันัน้ จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นศึกษา
ด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู ่สภาพการทํางานของแรงงานข้ามชาต ิและนโยบายหรือกฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองแรงงานเดก็ข้ามชาต ิแตย่งัขาดการศกึษาด้านการสื่อสารของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะ
แรงงานเด็กข้ามชาติ ซึ่งการส่ือสาร นับเป็นสิ่งสําคญัในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาด้านตา่ง ๆ ของแรงงานข้ามชาตไิด้ ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาเก่ียวกบัการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม
เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 

 
2.9.2  งานวจิัยที่เก่ียวกับการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม 

 สิทธิชยั เทวธีระรัตน์, จตัรุภทัร ชยัสวุรรณ, ประสิทธ์ิ เฉิดจินดา และเสาวนีย์ โครตพนัธ์  
(2547) ได้ศึกษาเร่ืองการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือจดัการปัญหาขยะของประชาชนท้องถ่ิน
อําเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยเน้นไปท่ีหมู่บ้านโนนป่าติว้ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีวิกฤตการณ์ความขดัแย้งสงู และเป็นพืน้ท่ีรองรับขยะ
ทัง้หมดของอําเภอปากช่องและจังหวดัใกล้เคียง จึงใช้การวิเคราะห์เนือ้หาและสภาพทางสงัคม
วิทยาและจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสาร โดยการวิจยัได้มีการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นสนบัสนนุการ
ส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ประกอบด้วย ตัวกลางในท่ีนีคื้อทีมวิจัย ท่ีสามารถเกือ้หนุน
กระบวนการสื่อสารได้ใน 2 ลกัษณะคือ เช่ือมประชาชนระหว่างภายในชมุชน และระหว่างภายใน
ชมุชนกบัสงัคมภายนอก และปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคในการสื่อสารประกอบด้วย การขาดช่องทางการ
ส่ือสาร ความเหินห่างของคนในชมุชน ขาดผู้ นําทางการสื่อสาร ขาดข่าวสาร ขาดความรู้ และเกรง
กลวัตอ่อิทธิพลทางการเมือง ดงันัน้ทีมวิจยัจงึได้ใช้กลยทุธ์การสื่อสาร คือ การทศันศกึษา การมอบ
ส่ือให้กบัชมุชน การปรับปรุงหอกระจายขา่ว การฝึกอาชีพ และการจดัเวทีเสวนา สง่ผลให้ชาวบ้าน
กบัผู้บริหารในชุมชนสามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสนัติ มีการเจรจากนัมากขึน้ 
และเร่ิมปรับทศันคตใินทางบวกตอ่กนั ท่ีมีผลมาจากการเสริมศกัยภาพการสื่อสารด้วยกลยทุธ์การ
ส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือจดัการปัญหาขยะของประชาชน 
 จากการศึกษาของสิทธิชยั เทวธีระรัตน์ และคณะ (2547) ผู้ วิจยัได้นํามาเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรคในการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วม และนํามาศกึษาตอ่
เก่ียวกับแนวทางการเสริมศกัยภาพเพ่ือให้เกิดการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม โดยนํามาปรับใช้ให้
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สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับคนไทย จึงต้องทําการ
วิเคราะห์ชุมชน การตดัสินใจเลือกวิธีการส่ือสาร และการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เพ่ือเป็นแบบ
แผนแนวทางการสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตติอ่ไป 
 ภานุพงศ์ ภูโต (2551) ศึกษาเร่ืองการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชมุชนเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน จ.ลพบรีุ พบว่าศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเขาสมอคอนใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้ เข้าร่วมโครงการในการ
เกือ้กูลกันภายในศูนย์เรียนรู้ฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการคิด ริเร่ิม วางแผน 
ตัดสินใจ ปฏิบัติ ติดตามผล รวมถึงการรับผลประโยชน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมเป็นผู้ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีการสร้างปราชญ์ชาวบ้านขึน้มาประจําศูนย์เรียนรู้เพ่ือสร้างการเรียนรู้
ให้กบัผู้ เข้าร่วมศนูย์เรียนรู้ตอ่ไป ซึง่บทบาทของผู้ นําชมุชนหมู่บ้านเขาสมอคอนค่อนข้างมีบทบาท
มากตอ่ศนูย์การเรียนรู้ เพราะผู้ นําท่ีน่ีเป็นคนท่ีสามารถผลกัดนัให้ชาวบ้านมีสว่นร่วมได้ดีมาก และ
ส่ือภายในหมูบ้่านสว่นใหญ่จะใช้ส่ือบคุคล หอกระจายขา่ว และวิทยชุมุชน 
 จากการศกึษาของภานพุงศ์ ภโูต (2551) ผู้วิจยัได้นํามาศกึษาแนวทางการเปิดโอกาสให้
คนในชมุชนได้เข้ามามีส่วนร่วม นําโดยบทบาทของผู้ นําชมุชนท่ีเป็นส่วนสําคญัในการจงูใจให้คน
ในชมุชนสนใจและให้ความร่วมมือ นอกจากนัน้แล้วควรศกึษาส่ือในชมุชนท่ีคนในชมุชนใช้ส่ือสาร
กนัมากท่ีสดุ และมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 

ชภุาศิริ อภินนัท์เดชา (2548) ได้ศกึษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชมุชนในการลดการตีตรา
ทางสงัคมจากการติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ จงัหวดันครราชสีมา ประเทศไทย โดยศกึษาภาคตดัขวาง 
เพ่ือสํารวจสถานการณ์ การรับรู้ และปฏิกิริยาของชมุชนท่ีมีต่อโรคเอดส์ในระดบัจงัหวดั และวิจยั
ปฏิบตัิการ เพ่ือพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของชมุชนในการลดการตีตราทางสงัคม จากการติด
เชือ้เอชไอวี กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยประชากรจาก 6 หมู่บ้าน ใน 6 อําเภอของจังหวัด
นครราชสีมา โดยสุ่มแบบหลายขัน้ตอน ประกอบด้วย ผู้ติดเชือ้เอดส์ ครอบครัวของผู้ติดเชือ้เอดส์ 
และประชาชน การพฒันารูปแบบปฏิบตัิการวิจยัประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การประเมิน
ของชมุชนโดยผู้ นําชมุชน 2) การสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการตดัสินใจและดําเนินการ 3) การเจรจา
เพ่ือวางแผนปฏิบตัิการ 4) การจดัการทรัพยากรชมุชน 5) การปฏิบตัิการ 6) การพฒันาสูค่วาม
ยัง่ยืน 7) การประเมินผล และ 8) การเรียนรู้และแบง่ปันประสบการณ์ร่วมกนัของชมุชน 

ผลการวิจัยปฏิบตัิการในชุมชน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขัน้ตอน โดยพัฒนา
ศกัยภาพและประสานความร่วมมือผู้ นําชมุชนทกุกลุม่ บนพืน้ฐานทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่เดิม พฒันา
เป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ท่ีสมาชิกในชมุชนสามารถพึง่ตนเองด้วยการเปิดรับความรู้ และถ่ายทอด
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สูช่มุชนอย่างกว้างขวาง จากกิจกรรมการพฒันารูปแบบการมีสว่นร่วมของชมุชนเพ่ือลดการตีตรา
ของชุมชนจากการติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประกอบด้วย ชุมชนร่วมกันประเมินปัญหา พบว่าใน
ระยะแรกผู้ นําชุมชนมีความตระหนักต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชน แต่ไม่
ตระหนกัปัญหาจากการตีตราทางสงัคมจากโรคเอดส์ ภายหลงัท่ีชมุชนได้แลกเปล่ียนข้อมลูความ
จริงเก่ียวกบัเอดส์ จึงเกิดความตระหนกัและตดัสินใจทําโครงการร่วมกนั ประกอบด้วยกิจกรรม 1) 
การฝึกอบรมอาสาสมคัรผู้ นําชมุชนรู้ทนั ป้องกนัเอดส์ 2) โครงการศนูย์การเรียนรู้ชมุชนเร่ืองโรค
เอดส์ 3) โครงการธรรมะบําบดัทกุข์ 4) การบรูณะลานสงัฆเมตตา เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนและ
ศกึษาเรียนรู้โรคเอดส์ของประชาชน โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนํา  

จากการศึกษาของชุภาศิริ อภินันท์เดชา (2548) ผู้ วิจัยมีความสนใจการพัฒนารูปแบบ
ปฏิบตัิการวิจยัผ่านการส่ือสารร่วมกนัในชุมชน ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้ ซึ่งเป็น
สว่นสําคญัในการสร้างการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนได้เข้าใจปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกนัได้ 
 สําหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ด้านการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมนัน้ ผู้วิจยัได้รวบรวมเพ่ือนํามา
เป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม วิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยั
อุปสรรคในการสื่อสาร และแนวทางการเสริมศกัยภาพให้กับคนในชุมชน โดยผู้ วิจยัสงัเกตได้ว่า 
แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมได้มีการนํามาปรับใช้ในชมุชน ทัง้ในมิติด้านการพฒันาสิ่งแวดล้อม มิติ
ด้านเศรษฐกิจชมุชน มิติด้านสาธารณสขุ เป็นต้น แต่ยงัขาดการนําแนวคิดการส่ือสารอย่างมีส่วน
ร่วมมาปรับใช้กบัแรงงานข้ามชาต ิโดยเฉพาะแรงงานเดก็ข้ามชาต ิท่ีมีการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย มี
วฒันธรรมท่ีแตกตา่งจากท้องถ่ินท่ีอาศยั และมกัจะขาดการมีสว่นร่วมจากโอกาสท่ีเด็กพงึจะได้รับ 
ดงันัน้การนําแนวคิดการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมมาปรับใช้ จะเป็นโอกาสในการสร้างพลงัชุมชน 
และพฒันาคณุภาพชีวิตของแรงงานเด็กข้ามชาติ และแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติได้อย่าง
ยัง่ยืน 



 
บทที่ 3 

 

วธีิการวจิัย 

 
งานวิจยั “การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน

เด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร” เป็นงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) ท่ีมุ่ง
สร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชน จงัหวดัสมุทรสาคร โดย
อาศยัการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน ผู้วิจยัจงึได้แบง่วิธีการวิจยัดงันี ้   

3.1  วิธีดําเนินการวิจยั 
3.2  การเก็บข้อมลู 
3.3  ขัน้ตอนดําเนินการวิจยั 
3.4  เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 
3.5  ระยะเวลาดําเนินการวิจยั 

 
3.1  วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้าม

ชาติในชุมชนจงัหวดัสมทุรสาคร เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ แบบปฏิบตัิการ (Action Research) 
โดยต้องการเสริมสร้างศกัยภาพของคนในชุมชนร่วมกนัสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเด็กข้ามชาติ นอกจากนีส้าเหตปัุจจยัท่ีทําให้การสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเด็กข้ามชาติประสบความสําเร็จลงได้ก็ต้องอาศยัปัจจยัแวดล้อมท่ีหลากหลายและความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทัง้สมาชิกในชมุชนด้วย ผู้วิจยัจึงได้ลงพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่มี
แรงงานข้ามชาติท่ีได้รับอนญุาตทํางานคงเหลือทัว่ราชอาณาจกัร จํานวน 183,426 คน (กรมการ
จดัหางาน สํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว, 2557) และเลือกศกึษาแรงงานเด็กข้ามชาติจากชมุชนใน
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่มีแรงงานข้ามชาตมิากท่ีสดุในจงัหวดั อาศยักระจายอยูใ่นแตล่ะ
ชุมชนประมาณ 100,000 คน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, 2553) โดยการจัด
กระบวนการการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม เพ่ือวดัการรับรู้สทิธิของเดก็ข้ามชาต ิและการมีสว่นร่วมใน
การผลติส่ือเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
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3.2  การเก็บข้อมูล 
 
เคร่ืองมือ 
ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แหลง่ข้อมลูการวิจยั ได้แก่ ข้อมลูจากเอกสาร และข้อมลูจาก

บคุคล ดงันี ้
 
3.2.1  การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
เพ่ือศกึษาข้อมลูแรงงานข้ามชาตท่ีิเข้ามาอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมทุรสาคร ได้แก่ 

1) เอกสารสรุปข้อมูลปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คณุภาพชีวิตแรงงาน 

2) ข้อมลูสถิตจํิานวนแรงงานข้ามชาตใินจงัหวดัสมทุรสาคร 
3) รายงานการวิจยั 

 
3.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 

1) องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลแรงงานเด็กข้ามชาติ ได้แก่ มูลนิธิเคร่ือข่าย
สง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน จงัหวดัสมทุรสาคร (LPN) และโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอปุถมัภ์ ซึง่
เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีให้ข้อมลูขา่วสาร และให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาต ิและเดก็ในพืน้ท่ี
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยสมัภาษณ์เชิงลกึในขัน้ตอนการวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม 
และขัน้ตอนการศกึษาปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรคของการส่ือสารในชมุชน จํานวน 3 คน 
ได้แก่  

(1) นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้ อํานวยการมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิต
แรงงาน  

(2)  คณุสมคัร ทพัธานี เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน 
(3) นายประสทิธ์ิ สวุรรณ ผู้ อํานวยการโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอปุถมัภ์  

2) กลุม่ผู้ นําความคิด (Opinion Leader) ในชมุชน เน่ืองจากเป็นผู้ มีอิทธิพลทาง
ความคิด และสามารถเป็นผู้ นําการส่ือสารในชุมชนได้ โดยมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ นําชุมชนท่ีมี
คณุสมบตัิเป็นผู้ นําชมุชนท่ีมีส่วนร่วมหลกัในการจดัการประชมุร่วมกบัทางมลูนิธิฯ จํานวน 2 คน 
ได้แก่ 

(1) คณุเจแปน (นามสมมต)ิ ลา่มภาษาพมา่-ไทย  
(2) คณุทลู (นามสมมต)ิ ลา่มภาษาพมา่-ไทย 
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3) กลุ่มแรงงานข้ามชาติ หรือผู้ปกครอง โดยมีเกณฑ์คดัเลือกจากแรงงานข้าม
ชาติท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิฯ มีบุตรหลานอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีจังหวัด
สมทุรสาคร ละมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม ซึง่เจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯได้เป็นผู้คดัเลือกให้สมัภาษณ์ 
จํานวน 10 คน 

(1) แรงงานข้ามชาตใินชมุชนบริเวณอําเภอเมือง จ.สมทุรสาคร  
4) กลุ่มเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ี โดยมีเกณฑ์คดัเลือกเด็กข้ามชาติท่ีให้ความ

ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมกบัทางมลูนิธิฯ มีความเสี่ยงตอ่การเข้าสู่ระบบแรงงานก่อนวยัอนัควร และ
มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม ซึง่เจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯได้เป็นผู้คดัเลือกให้สมัภาษณ์ จํานวน 10 คน 

(1) เดก็ข้ามชาตใินชมุชนบริเวณอําเภอเมือง จ.สมทุรสาคร  
 

3.2.3 การสังเกต  
ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม และการสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วม เพ่ือศกึษาสภาพ

ความเป็นจริง  
สําหรับวิธีการสงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วม ผู้วิจยัได้ศกึษาในขัน้ตอนแรก ด้วยการเข้าไป

สงัเกตรูปแบบการส่ือสารของคนในชุมชน จากการจดัการประชุมโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งในส่วน
ของวัจนภาษา ผู้ วิจัยได้สงัเกตการโต้ตอบ ปริมาณคําพูดการตอบกลบั การถามก่อน และการ
แสดงความคิดเห็น และในส่วนของอวจันภาษา ผู้ วิจยัได้สงัเกตอากปักริยาของคนในชุมชนด้าน
การสื่อสาร ได้แก่ การแสดงอาการสนใจหรือไมส่นใจ การแสดงอาการเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย การ
แสดงอาการเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เป็นต้น เพ่ือทําความเข้าใจธรรมชาติและรูปแบบองค์ประกอบ
ต่างๆในการส่ือสารของคนในชุมชน ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง สามารถเข้าใจสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของตนเอง และเกิดกระบวนการการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมมากยิ่งขึน้ 
 สําหรับการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม ผู้วิจยัได้เป็นผู้วางแผนและจดักิจกรรมร่วมกนักบั
มลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน จากการเข้าไปออกแบบกิจกรรม จดักิจกรรม อยู่ร่วม
ในกิจกรรมท่ีจดัขึน้ให้กบัแรงงานและเด็กข้ามชาติ ได้แก่ การจดัประชมุครัง้ท่ี 2 การจดัอบรมสิทธิ
ขัน้พืน้ฐาน และการผลติส่ือ  
 
3.3  ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิัย 

 
ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิจยัอยา่งเป็นขัน้ตอนดงันี ้
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3.3.1  การคดัเลือกพืน้ท่ีเป้าหมาย 
3.3.2  การสํารวจข้อมลูพืน้ฐานของชมุชน 
3.3.3  การเสริมศกัยภาพการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมภายในชมุชน 
3.3.4  การประเมินผล 
3.3.5  การสรุปผลการศกึษา 
จากขัน้ตอนการดําเนินการวิจยัสามารถอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานได้ดงันี ้
 
3.3.1  การคัดเลือกพืน้ที่เป้าหมาย 
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ผู้วิจยัได้ศกึษาหาข้อมลู และค้นหา

พืน้ท่ีเป้าหมาย ผู้วิจยัพบวา่จงัหวดัสมทุรสาครมีจํานวนแรงงานข้ามชาตมิากท่ีสดุ ซึง่มีแรงงานข้าม
ชาติท่ีได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ราชอาณาจกัร จํานวน 183,426 คน (กรมการจดัหางาน
สํานกับริหารแรงงานต่างด้าว, 2557) และเป็นพืน้ท่ีเส่ียงและมีปัญหาการใช้แรงงานเด็กข้ามชาต ิ
โดยมีสาเหตุจากการไม่รับรู้และขาดความเข้าใจสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง ท่ีผ่านมาแม้จะมี
นโยบาย กฎหมาย และมาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กข้ามชาติ แต่ในทางปฏิบตัิยงัไม่สามารถ
เข้าถึงกลุม่แรงงานข้ามชาตไิด้อยา่งแท้จริง ดงันัน้ผู้วิจยัจงึเลง็เห็นความสําคญัของการสื่อสารอยา่ง
มีส่วนร่วม เพ่ือกระตุ้นให้แรงงานข้ามชาติและคนในชุมชนมีช่องทางการส่ือสาร และตระหนกัถึง
สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตร่ิวมกนั ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้เลือกชมุชนในจงัหวดัสมทุรสาคร
เป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการศึกษา โดยศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร 
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีแหล่งโรงงานอตุสาหกรรม และมีแรงงานข้ามชาติอาศยัอยู่จํานวนมากท่ีสดุใน
พืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร 
 

3.3.2  การสาํรวจข้อมูลเบือ้งต้นของชุมชน 
ขัน้ตอนการสํารวจข้อมูลเบือ้งต้นของชุมชน ผู้ วิจัยได้ลงพืน้ท่ีสํารวจชุมชนจังหวัด

สมทุรสาครในระหว่างช่วงเดือนสิงหาคมถึงตลุาคม พ.ศ. 2557 โดยเร่ิมจากติดต่อเจ้าหน้าท่ีของ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาครก่อน เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ี
สามารถเข้าถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติในแต่ละชมุชน และเป็นศนูย์กลางให้ความช่วยเหลือแรงงาน
ข้ามชาติในจงัหวดัสมุทรสาคร จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิฯจึงนําผู้ วิจยัลงพืน้ท่ีในแต่ละชุมชน 
และแนะนําให้คนในชมุชนได้รู้จกั ซึง่ผู้วิจยัได้พยายามวางตวัให้สนิทกบัชมุชนให้มากท่ีสดุ โดยเข้า
ไปพูดคุยกับครอบครัวแรงงานข้ามชาติ เม่ือมีการจัดกิจกรรมของแรงงานข้ามชาติก็เข้าไปร่วม
กิจกรรม และสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชมุชน พร้อมทัง้แจ้งวตัถปุระสงค์ในการลงพืน้ท่ีให้ทกุคน
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ทราบ จากการลงพืน้ท่ีในครัง้แรก ผู้ วิจยัได้มุ่งเน้นการสงัเกตรูปแบบการส่ือสารของคนในชุมชน 
เพ่ือศึกษาข้อมลูครัง้ท่ี 1 (ก่อนการเสริมศกัยภาพการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมภายในชุมชน) โดย
ศกึษารูปแบบการส่ือสารของคนในชมุชน และปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรคของการส่ือสารท่ี
มีผลต่อการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้าม
ชาติในชุมชนจงัหวดัสมทุรสาคร ด้วยวิธีการจดัการประชุม การสมัภาษณ์ และการสงัเกตการณ์
แบบมีสว่นร่วมและไมมี่สว่นร่วม   

 
3.3.3  การเสริมศักยภาพการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมภายในชุมชน 
ขัน้ตอนการเสริมศกัยภาพการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมภายในชมุชน ผู้วิจยัได้ใช้ระยะเวลา

ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ในการจดักิจกรรมปฏิบตัิการแบบ
มีสว่นร่วม หลงัจากสํารวจข้อมลูเบือ้งต้นในชมุชน และรูปแบบการส่ือสารภายในชมุชนแล้ว ผู้วิจยั
ได้ดําเนินการผ่านกิจกรรมการจัดอบรมให้กับแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติท่ีอาศยัอยู่ใน
ชมุชน จงัหวดัสมทุรสาคร เพ่ือสร้างความเข้าใจในสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเองมากย่ิงขึน้, การสร้าง
ส่ือร่วมกับชาวบ้าน เพ่ือสร้างช่องทางการส่ือสารร่วมกัน, การมอบส่ือให้กับชุมชน ซึ่งรูปแบบ
ดงักล่าวได้วิเคราะห์จากปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัอุปสรรคของการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
นําไปสู่การปฏิบตัิจริงท่ีสามารถสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติโดย
คนในชมุชนได้ โดยมีกําหนดการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมศกัยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมภายใน
ชมุชน ดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที่ 3.1  กําหนดการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมศกัยภาพการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมภายในชมุชน 
 
วัน เดอืน ปี กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

12 ต.ค. 57 สงัเกตการประชมุของคนในชมุชน (ครัง้ท่ี 1) แรงงานข้ามชาต ิ

23 พ.ย. 57 การจดัประชมุร่วมกบัคนในชมุชน (ครัง้ท่ี 2) แรงงานข้ามชาต ิ

21 ก.พ. 58 การจดัอบรมสทิธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ แรงงานข้ามชาต ิ

10 ก.พ. 58 การสร้างส่ือชมุชน เดก็ข้ามชาต ิ

21 ก.พ. 58 การมอบส่ือ แรงงานข้ามชาต ิและเดก็ข้ามชาต ิ
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กิจกรรมการจดัประชมุร่วมกบัคนในชมุชน 
 วนัท่ีจดั  วนัท่ี 12 ตลุาคม 2557 สงัเกตการประชมุของคนในชมุชน (ครัง้ท่ี 1) 
   วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2557 การจดัประชมุร่วมกบัคนในชมุชน (ครัง้ท่ี 2) 
 เวลา  09.00-12.00 น. 
 กลุม่เป้าหมาย แรงงานข้ามชาตใินชมุชน อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
 หน่วยงานท่ีเข้าร่วม มลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน จงัหวดัสมทุรสาคร 
 รูปแบบท่ีจดั  

1) การนดัหมายคนในชมุชน ได้ติดต่อผ่านเครือข่ายผู้ นําชมุชนผ่านทางโทรศพัท์ 
เพ่ือนดัหมายให้แรงงานข้ามชาติแต่ละชุมชน มาประชุมท่ีโรงเรียนวดัศรีสทุ ธาราม (โรงเรียนวดั
กําพร้า) จงัหวดัสมทุรสาคร เพราะเป็นจดุศนูย์กลางท่ีคนในแตล่ะชมุชนคุ้นเคย  

2) การจดัการประชุม โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯ และผู้ วิจยัดําเนินการจดัการ
ประชมุให้แรงงานข้ามชาต ิเร่ิมต้นจากการเปิดประเดน็หวัข้อการประชมุ ได้แก่  

ประเดน็ท่ี 1 การขอความร่วมมือผู้ วิจัยเข้ามาศึกษาเร่ือง “การส่ือสารอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัด
สมทุรสาคร” 

ประเดน็ท่ี 2 สถานการณ์แรงงานเดก็ข้ามชาตใินจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประเดน็ท่ี 3 เสนอแนวทางการสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน

เดก็ข้ามชาต ิ
ประเดน็ท่ี 4 รูปแบบการส่ือสารท่ีใช้ร่วมกนัภายในชมุชน 
ประเดน็ท่ี 5 อ่ืน ๆ   
3) นดัหมายผู้ เข้าร่วมประชมุ มาร่วมการอบรมสทิธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

กิจกรรมการจดัอบรมสทิธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
 วนัท่ีจดั  วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2558  
 เวลา  09.00-13.00 น. 
 กลุม่เป้าหมาย แรงงานข้ามชาตใินชมุชน อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
 หน่วยงานท่ีเข้าร่วม มลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน จงัหวดัสมทุรสาคร 
 รูปแบบท่ีจดั 

1) ประสานงานเจ้าหน้าท่ีมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน พร้อมลา่ม
แปลภาษา เพ่ือเป็นวิทยากรให้ความรู้เร่ืองสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาต ิ

2) นดัหมายและแจ้งกําหนดการการจดัอบรมให้แก่คนในชมุชนได้รับทราบ 



65 

3) ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมอบรม 
4) สมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมอบรมเก่ียวกบัความเข้าใจเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน

ข้ามชาตก่ิอนการจดัอบรม 
5) จัดการอบรมสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติ ท่ีห้องประชุม มูลนิธิ

เครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน จงัหวดัสมทุรสาคร 
6) สมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมอบรมเก่ียวกบัความเข้าใจเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน

ข้ามชาตหิลงัการจดัอบรม 
7) นําเสนอผลงานของเด็ก ๆ ท่ีผลิตส่ือ ในรูปแบบคลิปวิดีโอละครหุ่นมือเร่ือง 

“หนูยังไม่พร้อมเป็นแรงงาน” และภาพวาดหัวข้อ “โลกของเด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาสเรียน
หนงัสือ 

8) แจกส่ือโปสเตอร์สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติเพ่ือให้คนในชุมชนได้
นําไปเผยแพร่ในชมุชนตอ่ไป 
กิจกรรมการสร้างส่ือชมุชน 
 วนัท่ีจดั  วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558  
 เวลา  09.00-12.00 น. 
 กลุม่เป้าหมาย เดก็ข้ามชาต ิและแรงงานข้ามชาต ิอําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
 หน่วยงานท่ีเข้าร่วม โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอปุถมัภ์ 
 รูปแบบท่ีจดั 

1) นดัหมายเดก็ ๆ จํานวน 30 คน เพ่ือสอบถามถึงความสนใจในการผลติส่ือ 
2) จากนัน้จงึระดมความคดิเห็นกบัเดก็ ๆ เพ่ือวางประเดน็เนือ้หาท่ีจะผลติร่วมกนั 

และนดัหมายวนั เวลา ท่ีจะผลติส่ือ 
3) ดําเนินการผลติส่ือ  
รูปแบบส่ือ แบง่ออกเป็น 

(1) ส่ือละครหุ่นมือเร่ือง “หนยูงัไมพ่ร้อมเป็นแรงงาน” 
(2) ภาพวาดหวัข้อ “โลกของเดก็ท่ีได้เรียนและไมมี่โอกาสเรียนหนงัสือ” 
(3) โปสเตอร์เก่ียวกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

ดําเนินการผลิตโดยส่ือละครหุ่นมือ มีเด็กจํานวน 5 คน มีสว่นร่วมในการผลิต โดย
แบง่หน้าท่ีเป็น 

1) ผู้ เขียนบท: เดก็ ๆ จดัทําร่วมกนั โดยมีผู้วิจยัให้คําแนะนํา 
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2) จดัทําฉาก: เดก็ ๆ จดัทําร่วมกนั โดยมีผู้วิจยัให้คําแนะนํา 
3) ผู้ กํากบั เดก็จํานวน 1 คน 
4) นกัพากย์เสียง เดก็จํานวน 2 คน 
5) นกัแสดงหุ่นมือ เดก็จํานวน 2 คน 

ดําเนินการผลิตส่ือ ภาพวาดหัวข้อ “โลกของเด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาสเรียน
หนงัสือ” 

1) เดก็จํานวน 30 คน วาดภาพและระบายสีตามหวัข้อท่ีกําหนด 
2) ผู้ วิจยัทําหน้าท่ีให้คําแนะนํา และคดัเลือกผลงานท่ีโดดเด่น เพ่ือให้

รางวลั เป็นกําลงัใจให้กบัเดก็ ๆ 
3) จดัรวบรวมผลงาน 

โปสเตอร์เก่ียวกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
1) ผู้วิจยัได้นําข้อมลูสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติมาอธิบาย

ให้เดก็ ๆ ฟัง 
2) ร่วมระดมความคิดเห็นกับเด็ก ๆ แตกประเด็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

แรงงานเดก็ข้ามชาตเิพ่ือนํามาจดัทําลงในส่ือโปสเตอร์ 
3) นําข้อมลูสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตแิปลเป็นภาษาพมา่ 
4) ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้นํามาผลติโปสเตอร์ 

4) รวบรวมผลงานส่ือของเดก็ ๆ เพ่ือนํามาเผยแพร่ตอ่ไป 
โดยจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมท่ีมีเป้าหมายให้เด็กข้ามชาติเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการ

สร้างส่ือนัน้ เน่ืองจากแนวคิดเด็กและผู้ปกครองต่างมีอิทธิพลในการสื่อสารต่อกัน เม่ือเด็กเกิด
กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างส่ือ จะเกิดการซมึซบัข้อมลูสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง และถ่ายทอด
ข้อมลูต่อให้ผู้ปกครอง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของส่ือนัน้ ๆ 
ร่วมกนั 
กิจกรรมการมอบสื่อ 
 วนัท่ีจดั  วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2558  
 เวลา  13.00-14.30 น. 
 กลุม่เป้าหมาย แรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติในชุมชน อําเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสาคร 
 หน่วยงานท่ีเข้าร่วม มลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน จงัหวดัสมทุรสาคร 



67 

รูปแบบท่ีจดั 
1) ผู้วิจยัได้สํารวจส่ือในชมุชน และพืน้ท่ีในแต่ละชมุชนเพ่ือวางแผนการนําส่ือมา

มอบให้ โดยมีพืน้ท่ีในการเผยแพร่ส่ือ ได้แก่ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ในชมุชนต่าง ๆ และภายในวดัท่ี
อยูใ่กล้เคียงชมุชน 

2) การอธิบายสื่อท่ีมอบให้คนในชมุชนได้เข้าใจการใช้ประโยชน์ โดยผู้วิจยัได้นํา
ส่ือมามอบให้กบัคนในชมุชนวนัเสาร์ท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ซึง่ตรงกบัวนัท่ีจดัอบรมสิทธิของ
แรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

3) คนในชมุชนนําส่ือท่ีได้รับไปเผยแพร่ในแตล่ะชมุชนตอ่ไป 
โดยการเสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชนด้วยการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมนี ้ผู้วิจยัและมลูนิธิ

เครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงานได้กําหนดกลยทุธ์ทางการส่ือสารในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดกระบวนการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการสร้างพืน้ท่ีสขุภาวะเพ่ือเด็กและเยาวชน ซึ่ง
สามารถแสดงขัน้ตอนการกําหนดกลยทุธ์การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมได้ดงัแผนภาพ (ภาพท่ี 3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.1  ขัน้ตอนการกําหนดกลยทุธ์การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วม 
3.3.4  การประเมินผล และการสรุปผลการศึกษา 

ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของชมุชนและปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

ตรวจสอบรูปแบบการส่ือสารของคนในชมุชน 

วิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรคของการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม 

กําหนดเป้าหมายการเสริมศกัยภาพการส่ือสาร

ออกแบบและพฒันากลยทุธ์การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วม 

การจดัประชมุ การจดัอบรม

สทิธิของแรงงาน

เดก็ข้ามชาต ิ

การสร้างส่ือชมุชน เช่น แผน่พบั 

โปสเตอร์ และแผน่ดีวีดีส่ือสทิธิ

ขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้าม

การมอบส่ือ 
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ผู้วิจยัได้แบง่ขัน้ตอนการประเมินผลเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
3.3.4.1 ขัน้ตอนการประเมินผลก่อนดําเนินการ ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานและ

สํารวจความต้องการของแรงงานข้ามชาติ เพ่ือนํามาออกแบบกิจกรรมปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
และสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนโดยไม่ขดัต่อวิถีชีวิตคนในชุมชน จากนัน้จึงใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติจากชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสาคร จํานวน 20 คน เพ่ือสมัภาษณ์ความเข้าใจในสิทธิพืน้ฐานของเด็กข้ามชาติก่อนการ
ดําเนินการ โดยมีขัน้ตอนในการประเมินผลก่อนการเสริมศกัยภาพดงันี ้

1) ก่อนการจดัการประชมุ 
2) ก่อนการจดัการอบรมสทิธิขัน้พืน้ฐานแรงงานข้ามชาต ิ
3) ก่อนการผลติส่ือ 
4) ก่อนการมอบส่ือ 

3.3.4.2 ขัน้ตอนการประเมินผลระหว่างการดําเนินการ ผู้ วิจัยได้เปิดโอกาสให้
ชุมชนได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้คนในชุมชนได้มี
โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ซึง่ผู้วิจยัได้ประเมินจากระดบัการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมใน
การผลติส่ือ โดยมีขัน้ตอนในการประเมินผลระหวา่งการเสริมศกัยภาพดงันี ้

1) ระหวา่งการจดัการประชมุ 
2) ระหวา่งการจดัการอบรมสทิธิขัน้พืน้ฐานแรงงานข้ามชาต ิ
3) ระหวา่งการผลติส่ือ 
4) ระหวา่งการมอบส่ือ 

3.3.4.3 ขัน้ตอนการประเมินผลหลงัการดําเนินการ ผู้วิจยัได้ประเมินผลหลงัจาก
การจดักิจกรรมปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม เพ่ือสงัเกตการณ์เปล่ียนแปลงทศันคติ การเปลี่ยนแปลง
ความรู้ และดพูฤติกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ามชาติร่วมกันในชุมชน โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติจาก
ชมุชนในอําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร จํานวน 20 คน เพ่ือนํามาสรุปผลการวิจยัต่อไป โดยมี
ขัน้ตอนในการประเมินผลหลงัการเสริมศกัยภาพดงันี ้

1) หลงัการจดัการประชมุ 
2) หลงัการจดัการอบรมสทิธิขัน้พืน้ฐานแรงงานข้ามชาต ิ
3) หลงัการผลติส่ือ 
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4) หลงัการมอบส่ือ 
จากนัน้ผู้วิจยัจงึทําการสรุปผลการศกึษา และนําเสนอผลงานตอ่ไป 

 
3.4  เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเพ่ือนํามาอธิบายปัญหานําวิจยัมีดงันี ้

 
ตารางที่ 3.2  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูและปัญหานําวจิยั 
 

ปัญหานําวิจยั เคร่ืองมือ ข้อมูลที่ได้รับ 
ข้อท่ี 1 : รูปแบบการส่ือสารอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้
สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้าม
ชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครเป็น
อยา่งไร 
 

- การสมัภาษณ์ 
- การสงัเกตการณ์ 
- การจดัประชมุ 
 

- รูปแบบการ ส่ือสารภายใน
ชมุชน 

- ระดับการส่ือสารอย่างมีส่วน
ร่วมในการสร้างความตระหนกั
รู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน
เดก็ข้ามชาต ิ

- ศักยภาพการส่ือสารชุมชนใน
จังหวัดสมุทรสาครเพ่ือสร้าง
ความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของแรงงานเด็กข้ามชาติ ก่อน
การจดักิจกรรมปฏิบตัิการแบบ
มีสว่นร่วม 

- ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ 

ข้อท่ี 2 : มีปัจจยัใดบ้างท่ีเป็นปัจจยั
สนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรคของ
การสื่อสารท่ีมีผลตอ่การส่ือสาร
อยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความ 

- การสมัภาษณ์ 
- การสงัเกตการณ์ 
 

- ปัจจัยสนับสนุนการ ส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

ตารางที่ 3.2  (ตอ่)   
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ปัญหานําวิจยั เคร่ืองมือ ข้อมูลที่ได้รับ 

ตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดั
สมทุรสาคร 

 - ปัจจยัอปุสรรคการสื่อสารอย่าง
มีส่ วน ร่ วม เ พ่ื อส ร้ า งความ
ตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

ข้อท่ี 3 : การเสริมศกัยภาพการ
ส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสาร
อยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความ
ตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดั
สมทุรสาครได้อยา่งไร 
 

- กิจกรรมปฏิบตัิการ
แบบมีสว่นร่วม 

- กลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้
สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ามชาต ิ

- ขัน้ตอนการนํากลยุท ธ์การ
ส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเข้าสู่
ชมุชน 

- การผลติส่ือร่วมกนั 
ข้อท่ี 4 : ผลท่ีเกิดจากการเสริม
ศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกล
ยทุธ์การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือ
สร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐาน
ของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชน
จงัหวดัสมทุรสาครเป็นอยา่งไร 
 

- การสมัภาษณ์ 
- การสงัเกตการณ์ 
 

- การเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ส่ื อสา ร ในกา รส ร้ า งค ว าม
ตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

- ผลของศักยภาพการส่ือสาร
ชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปหลัง
เสริมศกัยภาพ 

- ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ 

 
3.4.1  ปัญหานําวิจัยข้อที่ 1: รูปแบบการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกั

รู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครเป็นอยา่งไร 
 จากปัญหานําวิจยัข้อท่ี 1 ผู้วิจยัได้ศกึษารูปแบบการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม โดยมุ่งศกึษา
กระบวนการสื่อสารดัง้เดิมก่อนท่ีผู้วิจยัจะเข้าไปเสริมศกัยภาพของคนในชมุชน จงัหวดัสมทุรสาคร 
ในฐานะผู้ รับสาร ผู้สง่สาร ผู้ใช้สาร และผู้ มีสว่นร่วม ดงันี ้

1) การสื่อสารทางเดียว / การสื่อสารสองทาง 
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2) การสื่อสารแบบบนลงลา่ง / การสื่อสารแบบลา่งขึน้บน 
3) การสื่อสารแบบแนวตัง้ / การสื่อสารแบบแนวนอน 
4) การสื่อสารแบบนอกสูใ่นชมุชน / แบบในสูน่อกชมุชน 
5) การสื่อสารแบบเป็นทางการ / แบบไมเ่ป็นทางการ 
6) การสื่อสารแบบผ่านสิ่งสกดักัน้ โดยการถ่ายทอดผ่านตวักลาง เช่น ส่ือตา่งๆ / 

แบบเผชิญหน้า 
7) การสื่อสารแบบวาจา / แบบลายลกัษณ์อกัษร  

โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้แก่ 
3.4.1.1 การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสําคญั 
ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ นําชุมชน กลุ่มองค์กร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดแูล

แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้ นําความคิดในชมุชน เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารในลกัษณะต่าง ๆ 
โดยมีประเดน็ในการสมัภาษณ์ดงันี ้

1) สถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชน จงัหวดัสมทุรสาคร
เป็นอยา่งไร 

2) มีวิธีการดําเนินการแก้ไขปัญหาอยา่งไร 
3) มีการประสานงานหรือตดิตอ่กบัแรงงานข้ามชาตอิยา่งไรบ้าง 
4) มีวิธีการตดิตอ่ผา่นช่องทางการส่ือสารอะไรบ้าง 
5) จากการสื่อสารด้านสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิแรงงาน

ข้ามชาตมีิปฏิกิริยาตอบกลบัอยา่งไร 
3.4.1.2 การสมัภาษณ์แรงงานข้ามชาต ิและกลุม่เดก็และเยาวชนในพืน้ท่ี 
การสมัภาษณ์แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ี เป็นการศกึษา

กระบวนการส่ือสารในมมุมองของชาวบ้านท่ีอยู่ในชมุชน จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีประเด็นในการ
สมัภาษณ์ ดงันี ้

1) ข้อมลูสว่นตวั (อาย,ุ สญัชาต,ิ อาชีพ) 
2) สภาพความเป็นอยู่ และสภาพการทํางานของผู้ปกครอง และเด็กๆ

ในครอบครัวเป็นอยา่งไร 
3) รับรู้ปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาตท่ีิเกิดขึน้ในชมุชนหรือไม ่
4) หากประสบปัญหาในการดํารงชีวิต หรือต้องการความช่วยเหลือจะ

ตดิตอ่หน่วยงานใด วิธีการใด 
5) ส่ือท่ีใช้ภายในชมุชนมีอะไรบ้าง  
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6) มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้าม
ชาต ิ

3.4.1.3 การสงัเกตการณ์ 
การสังเกตการณ์เพ่ือศึกษากระบวนการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมนัน้ ผู้ วิจัยได้ใช้

วิธีการสงัเกตการณ์แบบไม่มีสว่นร่วม เพ่ือศกึษาสภาพความเป็นจริง ในสว่นของวจันภาษา ผู้วิจยั
ได้สงัเกตการโต้ตอบ ปริมาณคําพดูการตอบกลบั การถามก่อน และการแสดงความคิดเห็น และใน
ส่วนของอวจันภาษา ผู้วิจยัได้สงัเกตอากปักริยาของคนในชมุชนด้านการส่ือสาร ได้แก่ การแสดง
อาการสนใจหรือไม่สนใจ การแสดงอาการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย การแสดงอาการเข้าใจหรือไม่
เข้าใจ เป็นต้น เพ่ือทําความเข้าใจธรรมชาติและรูปแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่อสารของคน
ในชมุชน 

3.4.1.4 การจดัประชมุ 
นอกจากการสมัภาษณ์เจาะลกึ และการสงัเกตการณ์แล้ว ผู้วิจยัได้จดัการประชุม

ร่วมกับคนในชุมชน เพ่ือศึกษาบทบาททางการส่ือสารของผู้ นําชุมชน และคนในชุมชน โดยมี
ประเด็นในการส่ือสารด้านสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ ซึง่ผู้วิจยั
ได้ใช้กําหนดวาระในการประชมุให้กบัคนในชมุชน และสงัเกตพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็น  
 

3.4.2  ปัญหานําวิจัยข้อที่ 2: มีปัจจยัใดบ้างท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรค
ของการส่ือสารท่ีมีผลต่อการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 

จากปัญหานําวิจยัข้อท่ี 2 ผู้วิจยัได้ค้นหาวา่มีปัจจยัใดท่ีมีผลตอ่การส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม 
ซึง่ปัจจยัสนบัสนนุ หมายถึง ปัจจยัสง่เสริมในทางบวกท่ีมีผลตอ่การส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมในด้าน
ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ด้านการส่ือสาร ด้านวฒันธรรมและสงัคม และด้านนโยบาย นายจ้าง และ
รัฐบาล สําหรับปัจจยัอปุสรรค หมายถึง ปัจจยัขดัขวาง หรือก่อให้เกิดอปุสรรคตอ่การส่ือสารอย่าง
มีส่วนร่วมในด้านลักษณะทางเศรษฐกิจ ด้านการส่ือสาร ด้านวัฒนธรรมและสังคม และด้าน
นโยบาย นายจ้าง และรัฐบาล โดยผู้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

3.4.2.1  การสมัภาษณ์ 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยอุปสรรค โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณเจาะลกึ (In Depth Interview) จากกลุม่แรงงานข้ามชาติ หรือ
ผู้ปกครอง และกลุม่เดก็และเยาวชนในพืน้ท่ี จํานวน 20 คน  

โดยมีประเดน็การสมัภาษณ์ดงันี ้
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1) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้
พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินพืน้ท่ีชมุชน จงัหวดัสมทุรสาครหรือไม ่ 

2) เหตุผลท่ีทําให้มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ
ตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

3) สาเหตุหรืออุปสรรค ท่ีทําให้ไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

4) (ด้านประชากรศาสตร์) สอบถามอาย ุเพศ อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน 
5) (ด้านสงัคม) สอบถามวิถีการดําเนินชีวิตประจําวนั 
6) (ด้านวฒันธรรม) สอบถามพืน้ฐานทางวฒันธรรม 
7) (ด้านการศกึษา) สอบถามข้อมลูด้านการศกึษาท่ีได้รับ 
8) (ด้านสิ่งแวดล้อม) สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง พกั

อาศยัอยูก่บัใคร  
3.4.2.2  การสงัเกตการณ์ 
ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นจริง 

วิคราะห์ปัจจัยอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุน ในแง่ขององค์ประกอบ ปัจจัยด้านกายภาพ 
สภาพแวดล้อมรูปแบบการติดต่อส่ือสารกับทางการ และอากัปกริยาของคนในชุมชนด้านการ
ส่ือสาร ได้แก่ การแสดงอาการสนใจหรือไม่สนใจ การแสดงอาการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย การ
แสดงอาการเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เป็นต้น เพ่ือทําความเข้าใจธรรมชาติและรูปแบบองค์ประกอบ
ตา่งๆในการส่ือสารของคนในชมุชน 

 
3.4.3  ปัญหานําวิจยัข้อที่ 3: การเสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การ

ส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชน
จงัหวดัสมทุรสาครได้อยา่งไร 

จากปัญหานําวิจยัข้อท่ี 3 หลงัจากท่ีวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนนุ และปัจจยัอปุสรรคของการ
ส่ือสารท่ีมีผลต่อการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน
เดก็ข้ามชาตขิองชมุชนในจงัหวดัสมทุรสาครแล้ว ผู้วิจยัได้นํามาออกแบบกิจกรรมปฏิบตักิารแบบมี
ส่วนร่วม ให้รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือ
แสวงหาคําตอบผ่านกิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติร่วมกันจริง ผู้ วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก
ปฏิกริยาตอบโต้ของแตล่ะกิจกรรม มีรูปแบบกิจกรรมดงันี ้ 
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1) การจดัประชุม เพ่ือระดมความคิดเห็นคนในชมุชน ในการเสนอแนวความคิด
รูปแบบการส่ือสารร่วมกนัภายในชมุชน และแนวทางการสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาตร่ิวมกนั 

2) การจดัอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ามชาติ หลงัจากท่ีมีการประชมุร่วมกบัคน
ในชุมชนแล้ว ผู้ วิจยัได้ติดต่อวิทยากรเพ่ือให้ความรู้เร่ืองสิทธิของแรงงานเด็กข้ามชาติ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีแรงงานเดก็ข้ามชาต ิและผู้ปกครองควรรับรู้ 

3) การสร้างส่ือชมุชน การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมผ่านการจดักิจกรรมอีกรูปแบบ
หนึง่ ท่ีเดก็ข้ามชาตสิามารถแสดงออกและมีสว่นร่วมได้ คือการสร้างส่ือชมุชนจากเด็กและเยาวชน
ในพืน้ท่ี เป็นกลยทุธ์ทางการส่ือสารเพ่ือสร้างประสบการณ์ร่วม จากส่ือท่ีแรงงานเด็กข้ามชาติสนใจ 
และสามารถเข้าถึงได้ ผู้วิจยัจึงได้นําตวัอย่างส่ือ ได้แก่ คลิปวิดีโอการจดัรายการผ่านการนําเสนอ
ของเยาวชน, คลิปวิดีโอการ์ตนูแอนนิเมชัน่สิทธิของเด็ก, หนงัสือนิทาน, ละครหุ่นมือ, ภาพวาด 
เป็นต้น  จากนัน้จึงเลือกส่ือท่ีเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ีให้ความสนใจมาร่วมกนัผลิต และถ่ายทอด
ออกมาในประเดน็ปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

4) การมอบส่ือ นอกจากการผลติส่ือร่วมกนักบัคนในชมุชนแล้ว ผู้วิจยัได้มีแนวคดิ
การมอบส่ือเพ่ือประโยชน์ของคนในชมุชนได้ใช้ในการสื่อสารร่วมกนั ได้แก่ โปสเตอร์ ดีวีดีสทิธิขัน้
พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิเป็นต้น 

โดยกลยทุธ์การส่ือสารด้วยกระบวนการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมดงักลา่ว ผู้วิจยัมีเป้าหมาย
ในการสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานร่วมกนั และเปิดโอกาสให้คนในชมุชนมีสว่นร่วมในการ
ส่ือสาร ดงันี ้

1) การเปล่ียนบทบาททางการสื่อสาร  
(1) จากผู้ รับสารแบบ “Passive” เป็นผู้ รับสารแบบ “Active” 
(2) เปล่ียนจาก “ผู้ รับสาร” เป็น “ผู้สง่สาร”  
(3) เปล่ียนจาก “ผู้สง่สาร” เป็น “ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย” 

2) การปรับเปล่ียนทิศทางการส่ือสาร 
(1)  ปรับทิศทางการสื่อสาร “แบบทางเดียว” เป็น “แบบสองทาง” 

3) การปรับเปล่ียนการไหลข้อมลูขา่วสาร 
(1)  ปรับเปล่ียนการไหลข้อมลูขา่วสารจาก “บนลงลา่ง” เป็น “ลา่งขึน้บน” 
(2)  ปรับเปล่ียนการไหลข้อมลูขา่วสารจาก “แนวตัง้” เป็น “แนวนอน” 

4) การปรับเปล่ียนวิธีการสื่อสาร 
(1)  เปล่ียนวิธีการส่ือสารแบบ “ผา่นสิง่สกดักัน้” เป็น “เผชิญหน้า” 
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นอกจากนัน้แล้ว ผู้วิจยัได้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม วางแผนการจดักิจกรรม และ
ดําเนินการกิจกรรม โดยใช้วิธีการเก็บข้อมลูวิธีการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม จากการจดักิจกรรม
ร่วมกบัแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติ ซึง่จดุมุ่งหมายท่ีจดักิจกรรมระหว่างผู้ปกครอง และเด็ก
ข้ามชาตินี ้เน่ืองจากเด็กและผู้ปกครองมีอิทธิพลทางความคิดต่อกัน ท่ีสามารถส่ือสารให้เข้าใจ
สทิธิขัน้พืน้ฐานตอ่กนัได้ 
 

3.4.4  ปัญหานําวิจัยข้อที่ 4: ผลท่ีเกิดจากการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกล
ยทุธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ
ในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครเป็นอยา่งไร 

จากปัญหานําวิจยัข้อท่ี 4 หลงัจากท่ีได้เสริมศกัยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมให้กบัคน
ในชุมชน จงัหวดัสมทุรสาครแล้ว ผู้วิจยัจึงได้ศึกษาผลการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารในการ
สร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ และผลของศกัยภาพการสื่อสาร
ชมุชนท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัเสริมศกัยภาพความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็ก 
ซึง่มีเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลูดงันี ้

3.4.4.1  การสมัภาษณ์ 
ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ หรือผู้ปกครอง และกลุ่มเด็ก

และเยาวชนในพืน้ท่ี เพ่ือศึกษาว่าหลงัจากท่ีมีการเสริมศกัยภาพการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
สร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครแล้ว กลุม่
แรงงานข้ามชาต ิหรือผู้ปกครอง และกลุม่เดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีมีสว่นร่วมในกระบวนการสื่อสาร 
จากการเป็นผู้ส่งสาร สร้างสาร ผลิตส่ือ หรือเป็นผู้ รับสาร และก่อให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงจาก
ก่อนการเสริมศักยภาพ ระหว่างการเสริมศักยภาพ และหลังการเสริมศักยภาพภายในชุมชน
อยา่งไร โดยมีประเดน็ในการสมัภาษณ์ ดงันี ้

1) ข้อมลูสว่นตวั (อาย,ุ สญัชาต,ิ อาชีพ) 
2) มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐาน

ของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
3) รับรู้เก่ียวกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตอิยา่งไรบ้าง 
4) หากประสบปัญหาในการดํารงชีวิต หรือต้องการความช่วยเหลือจะ

ตดิตอ่หน่วยงานใด วิธีการใด 
5) ความต้องการให้บตุรหลานแรงงานข้ามชาติได้รับความช่วยเหลือและ

การคุ้มครองมีด้านใดบ้าง (ท่ีจําเป็นท่ีสดุ 3 ด้าน) 
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3.4.4.2  การสงัเกตการณ์ 
ผู้วิจยัได้สงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม จากการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ให้กบัคนในชมุชน 

เช่น การจดัการประชุม เพ่ือสงัเกตศกัยภาพทางการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
คนในชมุชน และชมุชนสามารถพฒันาและพึง่พาตนเองได้มากน้อยเพียงใด 

โดยผลท่ีเกิดจากการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสารอย่าง
มีส่วนร่วมนัน้ วัดผลจากผู้ ส่งสาร การสร้างสาร ผลิตส่ือ หรือเป็นผู้ รับสาร ท่ีก่อให้เกิดผลการ
เปล่ียนแปลงจากก่อนการเสริมศกัยภาพ ระหว่างการเสริมศกัยภาพ และหลงัการเสริมศกัยภาพ
ภายในชมุชน ดงันี ้  

1) การประเมินผลก่อนการเสริมศกัยภาพ 
การประเมินผลก่อนการเสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การ

ส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม โดยศกึษาจากข้อมลูเบือ้งต้นของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชน และความ
เข้าใจสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ 

2) การประเมินผลระหวา่งการเสริมศกัยภาพ 
การประเมินผลระหว่างการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยทุธ์

การส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมนัน้ สามารถประเมินได้จากการวดัจํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีให้ความ
สนใจในการร่วมสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติอย่างสมคัรใจ และ
ประเมินจากบทบาททางการส่ือสารของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึง่สงัเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
การเปล่ียนจากผู้ รับสารมามีบทบาทเป็นผู้สง่สารด้วย  

3) การประเมนิผลหลงัการเสริมศกัยภาพ 
การประเมินผลหลงัการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยทุธ์การ

ส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมนัน้ ผู้ วิจยัได้วดัจากทศันคติ และการรับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ามชาต ิจากการสมัภาษณ์ และการสงัเกตการณ์  
 
3.5  ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

 
ผู้วิจยัได้วางแผนระยะเวลาดําเนินการวิจยัตัง้แตข่ัน้ตอนแรก จนถึงขัน้ตอนสดุท้ายใช้เวลา

ทัง้สิน้ 9 เดือน นบัตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ดงันี ้
กรกฎาคม การคดัเลือกพืน้ท่ีเป้าหมาย 
สงิหาคม การสํารวจข้อมลูเบือ้งต้นของชมุชน 
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กนัยายน การสํารวจข้อมลูเบือ้งต้นของชมุชน 
ตลุาคม การสํารวจข้อมลูเบือ้งต้นของชมุชน 
พฤศจิกายน การเสริมศกัยภาพการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมภายในชมุชน 
มีนาคม การประเมนิผล และการสรุปผลการศกึษา 

 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล เร่ืองการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้
พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
เป็นการอธิบายลกัษณะการสื่อสารของคนในชุมชน ปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัอุปสรรคของการ
ส่ือสาร รูปแบบการเสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การสื่อสารอย่างมีสว่นร่วม และผล
ท่ีเกิดจากการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดย
ประเมินผลในเชิงปริมาณจากจํานวนประชาชนท่ีเข้าร่วมในแตล่ะกิจกรรม และเชิงคณุภาพวดัจาก
พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสาร สู่การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม และการรับรู้สิทธิขัน้
พืน้ฐานของตนเองมากขึน้ 



 
บทที่ 4 

 

ผลการวจิัย 
 

การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้าม
ชาติในชุมชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ เป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นกระบวนการส่ือสาร
ของแรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาอาศยัหรือเข้ามาทํางานในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งแรงงานข้าม
ชาติ และเด็กท่ีติดตามมาสว่นใหญ่มาจากประเทศพม่า ปัญหาหลกัคือการส่ือสาร และภาษาท่ีใช้ 
ซึ่งผู้ วิจัยได้เร่ิมจากการสํารวจพืน้ท่ีชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร และได้มองเห็นปัญหาการใช้
แรงงานเดก็ท่ีเกิดขึน้ หากมองท่ีต้นเหตขุองปัญหาล้วนเกิดจากการท่ีแรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่ไม่รู้
สทิธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง จากอปุสรรคด้านการสื่อสารตา่งภาษา ปัญหาความยากจน ปัญหาการ
ส่ือสารภายในชุมชน ปัญหาและความเกรงกลวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเข้ามาทําหน้าท่ี
เป็นผู้สนบัสนุนภายนอก หรือตวักลาง (Mediator) ในการเข้าไปร่วมผลกัดนั และสนบัสนุนการ
แก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการ
จดัหางาน กระทรวงแรงงาน, โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอปุถมัภ์ จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นต้น ได้เข้า
มาเป็นหลกัในการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านสิทธิมนษุยชน และสิทธิเด็กให้แก่แรงงานเด็ก
ข้ามชาติในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ด้านสุขภาพ การเรียกร้องสิทธิ และการต่อต้านการค้า
มนษุย์ผา่นการสร้างภารกิจให้คนในชมุชนเกิดการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม  
 
4.1  ข้อมูลพืน้ฐานชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

4.1.1 ที่ตัง้และอาณาเขต 

จังหวดัสมุทรสาครเป็นจังหวดัชายทะเล ตัง้อยู่ริมแม่นํา้ท่าจีนในเขตพืน้ท่ีตอนล่างของ 
ภาคกลางของประเทศไทย เป็นจงัหวดัปริมณฑลห่างจากรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสาย
วงเวียนใหญ่ – มหาชยั ประมาณ 30.1 กิโลเมตร และตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 
(พระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดพืน้ท่ี 872.347 ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ี 3 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสมทุรสาคร 492.040 ตารางกิโลเมตร, อําเภอกระทุ่มแบน 135.276 
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ตารางกิโลเมตร และอําเภอบ้านแพ้ว 245.031 ตารางกิโลเมตร (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2558) 

จงัหวดัสมทุรสาครมีอาณาเขตตดิตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียงดงันี ้
 ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบัจงัหวดันครปฐม 
 ทิศใต้   ตดิกบัทะเลอา่วไทย 
 ทิศตะวนัออก  ตดิกรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบัจงัหวดัสมทุรสงคราม และจงัหวดัราชบรีุ 
 

4.1.2 สภาพภมิูประเทศ 

จงัหวดัสมทุรสาครมีลกัษณะภมูิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลสงูจากระดบันํา้ทะเล
ประมาณ 1 - 2 เมตร มีแม่นํา้ท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจงัหวดั พืน้ท่ีตอนบนในเขตอําเภอบ้านแพ้ว
และอําเภอกระทุ่มแบนมีความอดุมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่นํา้ลําคลองเช่ือมโยงถึงกัน
และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรม และท่ีอยู่อาศยั พืน้ท่ีตอนล่างของจงัหวดัในเขตอําเภอ
เมืองสมทุรสาครอยู่ติดชายฝ่ังทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะท่ีจะประกอบอาชีพประมงทะเล
เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ังและทํานาเกลือ สว่นท่ีอยูถ่ดัไปมีการพฒันาพืน้ท่ีขดุคลองเพ่ือนํานํา้จืดมา
ทําการเพาะปลกูพืชนานาชนิด เพาะเลีย้งสตัว์นํา้จืด บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อตุสาหกรรม และท่ี
อยูอ่าศยัรองรับการขยายตวัจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั, 2558) 
 

4.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

จงัหวดัสมทุรสาครเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และมีพืน้ท่ีทาง
ทิศตะวนัออกตดิกรุงเทพมหานครโดยตรง มีการคมนาคมขนสง่ท่ีสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกบัมี
โครงสร้างพืน้ฐาน และปัจจยัการผลติท่ีเหมาะสมตอ่การลงทนุ จงึมีธุรกิจอตุสาหกรรมเข้ามาลงทนุ
จํานวนมาก และมีผลการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในทิศทางท่ีดี โดยแรงงานข้ามชาตสิว่นใหญ่จะ
อยู่ในภาคอตุสาหกรรมต่อเน่ืองกิจการประมง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองท่ีมีการขยายกิจการ
อตุสาหกรรม และมีความต้องการแรงงานข้ามชาตจํิานวนมาก  
 จากการสํารวจภาวะการลงทนุภาคอตุสาหกรรมของจงัหวดัสมทุรสาคร วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ จํานวนทัง้สิน้ 5,652 
โรงงาน ซึง่มีโรงงานขนาดใหญ่หลายโรงงานท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสงู ดงันัน้มลูคา่การสง่ออกจึงเป็น
ตวัแปรผนัแนวโน้มด้านเศรษฐกิจจังหวัดได้ส่วนหนึ่ง รวมทัง้ยังมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือน
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เศรษฐกิจจงัหวดัสมทุรสาคร ได้แก่ นิคมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร เป็น
ต้น (สํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัสมทุรสาคร, 2557) 
 

4.1.4 ลักษณะทางสังคม 

จงัหวดัสมทุรสาครมีสภาพสงัคมแบบกึ่งเมือง กึ่งชนบท ประชากรผู้อยู่อาศยัในเขตเมือง 
จะมีท่ีอยู่อาศยับริเวณริมถนนสายหลกัและสายรอง และในชนบทท่ีอยู่อาศยัจะกระจายไปตามริม
แมนํ่า้ลําคลอง  

แรงงานข้ามชาติในจงัหวดัสมทุรสาครส่วนใหญ่ เป็นชาวพม่าเชือ้สายมอญ อาศยัอยู่
กระจดักระจายทัง้อําเภอเมืองสมทุรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว โดยเฉพาะ
อําเภอเมืองสมทุรสาครจะมีท่ีพกัอาศยัแรงงานข้ามชาติมากท่ีสดุ จํานวน 31 ชมุชน ได้แก่ (สํานกังาน
จดัหางานจงัหวดัสมทุรสาคร, 2553) 

1) ชมุชนพกับ้านเช่าบริเวณวิเชียรโชฎก ซอย 16 ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชยั 
อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 1,500 คน 

2) ชมุชนสะพานปลาสมทุรสาคร ตําบลมหาชยั อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร ประมาณ 5,000 คน 

3) ชมุชนตลาดกลางค้ากุ้งจงัหวดัสมทุรสาคร ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชยั อําเภอ
เมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 5,000 คน 

4) ชมุชนหอพกับ้านเช่า บริเวณเกาะสมทุร ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชยั อําเภอ
เมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 10,000 คน 

5) ชุมชนตลาดทะเลไทย หมู่1 ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร ประมาณ 500 คน 

6) ชุมชนหอพักบ้านเช่าหมู่บ้านมหาชัยนิเวศน์ ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง
สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 10,000 คน 

7) ชุมชนซอยกองพนันพล ตําบลบางนํา้จืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร ประมาณ 1,000 คน 

8) ชุมชนตลาดพงษ์ทิพย์ ถนนเดิมบาง ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 2,000 คน 

9) ชมุชนเจษฎาวิถี ซอย8 ถนนเจษฎาวิถี ตําบลมหาชยั อําเภอเมืองสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 5,000 คน 
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10) ชุมชนซอยวนัสามัคคีศรัทธาราม (วัดโกรกกรากใน) ตําบลบางหญ้าแพรก 
อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 5,000 คน 

11) ชุมชนวัดหงส์อรุณรัศมี  ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร ประมาณ 3,000 คน 

12) ชุมชนวัดเกตุมวดีย์  ตําบลบางโทรัด  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมทุรสาคร ประมาณ 3,000 คน 

13) ชุมชนบ้านโกรกกรากใน ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร ประมาณ 5,000 คน 

14) ชุมชนบ้านท่าจีนตําบลมหาชยั อําเภอเมืองสมทุรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร 
ประมาณ 10,000 คน 

15) ชุมชนท่าฉลอม ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร 
ประมาณ 10,000 คน 

16) ชุมชนท่าทราย ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ประมาณ 20,000 คน 

17)  ชุมชนคลองครุ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร 
ประมาณ 15,000 คน 

18) ชุมชนวัดโคก ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ประมาณ 5,000 คน 

19) ชุมชนบ้านขอม ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
2,000 คน 

20) ชุมชนวัดโกรกกราก ตําบลโกรกกราก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร ประมาณ 10,000 คน 

21) ชุมชน KL ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ประมาณ 10,000 คน 

22) ชุมชนเคหะชุมชนมหาชัย ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร ประมาณ 3,000 คน 

23) ชุมชนปัญญาพัฒนาท่ีดิน ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร ประมาณ 1,000 คน 

24) ชุมชนแสงเจริญ (เช่ือมสุข) ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 500 คน 
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25) ชุมชนหมู่บ้านเบญจทรัพย์นคร ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 7,000 คน 

26) ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมบางปิ้ง ตําบลบางนํา้จืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ประมาณ 10,000 คน 

27) ชมุชนซอยวดัทองธรรมิการาม ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร ประมาณ 3,000 คน 

28) ชุมชนตลาดมหาชัยวิลล่า ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร ประมาณ 10,000 คน 

29) ชุมชนคลองนา ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ประมาณ 5,000 คน 

30) ชมุชนวดัเทพนรรัตน์ ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ประมาณ 5,000 คน 

31) ชมุชนวดับางหญ้าแพรก ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั
สมทุรสาคร ประมาณ 1,000 คน 
 

4.1.5 ลักษณะทางวัฒนธรรม 

แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ แม้ว่าจะปรับตวัอาศยัอยู่ในประเทศไทย ฝึกพดูภาษาไทย แต่
ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์ทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณีบางอย่างของตนไว้ ซึง่แรงงานข้ามชาติสว่น
ใหญ่เป็นแรงงานพมา่เชือ้สายมอญ ท่ีมีความศรัทธาในศาสนาพทุธเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ วนัสําคญั
ทางศาสนา และวนัประเพณีท่ีสําคญั แรงงานข้ามชาติจึงมกัจะเข้าวดัไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ทําบญุ และมีวดัเป็นศนูย์กลางการพบปะพดูคยุและการยดึเหน่ียวจิตใจ ซึง่ชาวพม่าเชือ้สายมอญ
มีหลกัปฏิบตัติอ่วดัคือ เม่ือเข้าไปบริเวณวดัจะต้องถอดรองเท้า  

นอกจากนัน้แล้วด้านการแตง่กาย เม่ือใสไ่ปทํางาน แรงงานข้ามชาติจะใสเ่สือ้ผ้าเป็นชดุยู
นิฟอร์มของสถานท่ีทํางาน หรือเสือ้ผ้าเหมือนคนไทยใสท่ัว่ไป แตถ้่าหากมีกิจกรรมสําคญั มกัจะใส่
ชดุประจําชาติ โดยเฉพาะชาวพม่า ผู้ชายจะใส่โสร่ง ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถงุ และทาแป้งทานาคา หรือ
ถ้าหากเป็นคนมอญ ผู้ชายจะใส่โสร่งกับเสือ้เชิต้ หรือเสือ้แขนยาวผ่าหน้ามีเชือกผูกต่างกระดุม 
และผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง ใส่เสือ้เข้ารูป ผ่าหน้า แขนยาวทรงกระบอก มดัผมรวบยาวไว้ท่ีท้ายทอย 
(ปรีดา รอดนวล, 2551) 

 
 



83 

4.1.6 องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาตใินพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาคร 

1) ภาครัฐบาล ได้แก่ 
(1) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.

จงัหวดั) : Provincial Operation Center on Prevention and Suppression of Human Trafficking 
(POCHT) 

(2) ดา่นตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัสมทุรสาคร (ตม.)  Samutsakorn 
Immigration 

(3) ทีมสหวิชาชีพเดก็ ประจําพืน้ท่ี จ.สมทุรสาคร 
(4) สํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว ประจําพืน้ท่ี จ.สมทุรสาคร 
(5) สวสัดกิารคุ้มครองแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร   

2) ภาคเอกชน ได้แก่ 
(1) ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สมทุรสาคร 
3) องค์กรพฒันาเอกชน (NGO) ได้แก่ 

(1) มลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน จงัหวดัสมทุรสาคร (LPN) 
(2) มลูนิธิเพ่ือสทิธิมนษุยชนและการพฒันา (มสพ.) ประจําพืน้ท่ี จ.

สมทุรสาคร  
(3) มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ ประจําพืน้ท่ี จ.สมทุรสาคร 
(4) มลูนิธิรักษ์ไทย เดก็ ประจําพืน้ท่ี จ.สมทุรสาคร 
(5) มลูนิธิพฒันาการคุ้มครองเดก็ ประจําพืน้ท่ี จ.สมทุรสาคร 
(6) มลูนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation Thailand) 

 

4.1.7 สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว 

จากการสํารวจแรงงานข้ามชาติในจงัหวดัสมทุรสาคร ข้อมลูเดือนกรกฎาคม ปี 2557 
(สํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมการจดัหางาน 2557) พบว่ามีแรงงานข้ามชาติท่ีได้รับอนญุาต
ทํางานคงเหลือทัว่ราชอาณาจกัรทัง้หมด 183,426 คน เป็นแรงงานข้ามชาติท่ีถกูกฎหมายจํานวน 
183,049 คน และเป็นแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายจํานวน 377 คน จากจํานวนนีย้งัไม่ได้
รวมถึงบตุร และผู้ติดตามอีกเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็กต่างด้าวท่ีเกิดในจงัหวดั แรงงานต่าง
ด้าวจํานวนมากอยู่โดยผิดกฎหมาย เปล่ียนอาชีพ เปล่ียนนายจ้างตลอดเวลา แต่ถึงกระนัน่ก็ยงัมี
ปัญหาแรงงานขาดแคลนทัง้ปริมาณและคณุภาพโดยเฉพาะแรงงานสําหรับกิจการประมงตา่ง ๆ 
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ปัญหาแรงงานข้ามชาติทัง้ในระบบและนอกระบบท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกบัการอยู่ร่วมกนั
กบัคนไทยในพืน้ท่ี เกิดทศันคตชิิงชงัแบง่แยก เพราะเกิดความรู้สกึเกรงกลวัแรงงานข้ามชาติเข้ามา
แยง่ชิงการใช้ทรัพยากร เช่น แนวปฏิบตัิด้านการประกนัสขุภาพได้เปิดกว้างให้กบัแรงงานข้ามชาติ
และครอบครัวท่ีไม่มีเอกสารใด ๆ ทําให้เข้าถึงบริการสขุภาพได้มากขึน้ โดยให้แต่ละโรงพยาบาล
พิจารณาตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากความเส่ือมโทรมของ
ชมุชนท่ีอยูอ่าศยัของแรงงานข้ามชาต ิ

 เม่ือมีการเปิดการค้าเสรีกับกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงมีแนวโน้มความต้องการแรงงาน
ข้ามชาติมากขึน้ ประกอบกับการขยายตวักําลงัแรงงานของสถานประกอบการต่างๆ ส่งผลให้
แรงงานข้ามชาตอิพยพเข้ามาทํางานในจงัหวดัสมทุรสาครอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่อตุสาหกรรมท่ีต้องการ
แรงงานข้ามชาติเข้าไปทดแทนแรงงงานไทยมากท่ีสุด ได้แก่ กิจการอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก
ประมงทะเล การแปรรูปอาการเบือ้งต้น และอาหารแช่เยือกแข็งเพ่ือการส่งออก เป็นต้น (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2558) 
 

4.1.8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคล่ือนย้ายเข้ามาทาํงานในประเทศไทย 
สาเหตสุ่วนหนึ่งท่ีแรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ ปัญหาการเมือง

ภายในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจท่ีทําให้คนภายในประเทศเดินทางออกนอกประเทศเพ่ือแสวงหา
รายได้ และคณุภาพชีวิตท่ีดีกว่า เน่ืองจากประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่า มี
ความต้องการแรงงานสงูทําให้มีค่าตอบแทนมากพอท่ีจะเก็บออมเพ่ือส่งกลบัไปให้ครอบครัวของ
ตนเอง และปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยแรงงานข้ามชาติท่ีผ่านมามีทัง้แรงงานข้าม
ชาติเพศชาย เพศหญิง และเด็กอายต่ํุากว่า 15 ปี เข้ามาด้วย ซึง่สาเหตท่ีุเด็กข้ามชาติเข้ามาใน
ประเทศไทย คือติดตามครอบครัวท่ีเข้ามาทํางานหรือย้ายถ่ินเข้ามาในประเทศไทยเน่ืองจากภยั
ความขดัแย้ง และเด็กบางสว่นก็เกิดอยู่ในประเทศไทย (อรรคณฐั วนัทนะสมบตัิ, 2556) อย่างไรก็
ตามจากการย้ายถ่ินท่ีมีเด็กติดตามเข้ามาด้วย ได้เช่ือมโยงไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กท่ีทํา
ให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา จึงต้องเข้าสู่วงจรการทํางานตัง้แต่เยาว์วยั ท่ีเป็นงาน
ระดบัลา่ง เน่ืองจากเด็กไม่มีความรู้ ความสามารถ ปัจจยัเหล่านีทํ้าให้เด็กเส่ียงต่อการถกูแสวงหา
ประโยชน์ (องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, 2547) 

 “ท่ีพม่าก็ทําไร่ ทํานา แต่มาท่ีน่ีอยู่ในโรงงาน ทํางานเสร็จก็ได้กลบัมาพกัผ่อน มีเงินเก็บ
มากกว่าตอนอยู่ ท่ีพม่า ก็คิดว่าเก็บเงินได้เยอะ ๆ ก่อน ค่อยกลับบ้าน”(ยีซอ (นามสมมติ) 
(สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 
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“ตามพอ่กบัแมเ่ข้ามาอยูไ่ด้ 3 ปีแล้วครับ ตอนแรกก็ไมไ่ด้อยากมาด้วย แตพ่อ่เขาจะมา

ทํางานท่ีน่ี ก็เลยมาด้วยกนัทัง้หมด ตอนนีมี้ผม แม ่พอ่ทํางาน แตมี่น้องคนเลก็ได้เรียนหนงัสืออยู.่..

คา่ใช้จ่ายอยูท่ี่น่ีก็พอใช้ครับ สบายกวา่เดมิ” (ฮองชาน (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 

2557)) 

 ดงันัน้ จะเห็นได้วา่แรงงานข้ามชาตท่ีิเข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยสว่นใหญ่ 
คํานงึถึงรายได้ และสภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้เป็นสําคญั และถ่ายทอดไปสูรุ่่นลกู ท่ี
ต้องทํางานในโรงงานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวตอ่ไป 
 

4.1.9 สภาพแวดล้อมที่อยู่ ศัยและการทาํงาน 
ท่ีอยู่อาศยัของแรงงานข้ามชาติในสมทุรสาคร แบง่ได้เป็น 4 ประเภท คือ  1) ท่ีอยู่อาศยัท่ี

นายจ้างจดัให้ มกัเป็นแบบแฟลต แตไ่ม่เพียงพอกบัจํานวนแรงงาน 2) ท่ีอยู่อาศยัประเภทเช่า มีทัง้
การเช่าตรงเช่าช่วง และแบง่เช่า เช่าทัง้บ้านและท่ีดิน เช่าท่ีดินปลกูบ้าน เช่าห้อง เช่าแบง่ห้อง และ
เช่าพืน้ท่ีนอน ในอาคารหลายรูปแบบ มีทัง้สภาพปานกลางและสภาพเส่ือมโทรม 3) ท่ีอยู่อาศยับกุ
รุก สว่นใหญ่ในท่ีดินของภาครัฐ สร้างเป็นอาคารมาตรฐานต่ํา ไม่ถกูสขุลกัษณะ 4) ท่ีอยู่อาศยัใน
เรือประมง มกัเป็นท่ีอยู่ของแรงงานกลุ่มท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (กุณฑลทิพย พานิชภกัดิ์, 
2554) โดยขนาดของห้องเช่าส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก อตัราค่าเช่าต่อเดือนประมาณ 1,500 - 
3,500 บาท อาศยัอยูป่ระมาณ 3 – 8 คนตอ่ห้อง  

สําหรับการทํางานนัน้ ส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติในจงัหวดัสมุทรสาคร จะทํางานอยู่ใน
โรงงานกิจการประมงตอ่เน่ือง สภาพการทํางานมีระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี แตมี่ปัญหาเร่ืองกลิ่น
คาวจากอาหารทะเล ซึง่ในนัน้มีแรงงานเด็กข้ามชาติทํางานอยู่ด้วย ทัง้สมคัรใจมาทํางานเองและ
มาทํางานเพราะครอบครัว ส่วนใหญ่จะทํางานวนัละ 8-12 ชัว่โมงต่อวนั และมกัจะได้ค่าแรงตาม
จํานวนผลงานท่ีทําได้ในแต่ละวนั สง่ผลให้แรงงานเด็กข้ามชาติต้องทํางานแข่งกบัเวลาเพ่ือรายได้
ท่ีจะได้รับ และไมคํ่านงึถึงความเหมาะสมและสภาพร่างกายของเดก็เอง  

“ผมทํางานแกะกุ้ งครับ ได้วนัละ 150-300 บาท แล้วแตว่นั วนัไหนมีกุ้ งเยอะ ก็ดีเลย เพราะ
ผมจะได้ทํางานเยอะๆ แล้วก็จะได้เงินมากกว่าทุกวนั” (เมียวเมียว (นามสมมติ) (สมัภาษณ์, 19 
ตลุาคม 2557)) 
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“แม่พาไปทํางานท่ีโรงงานเดียวกนัคะ่ ก็ทําด้วยกนัทัง้บ้าน 5 คน นายจ้างเขาก็จะจ่ายเงิน
ให้กบัแม่รวมกนั...หนไูม่มีโอที (ค่าล่วงเวลาทํางาน) ไม่ได้รับอะไรเพิ่มค่ะ เขาจ่ายให้ตามงานท่ีทํา
แตล่ะวนั” (ซาซาทวย (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 

จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ครอบครัวแรงงานข้ามชาติในชุมชนจงัหวดัสมทุรสาคร พบว่า
ปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาตเิป็นปัญหาท่ีผู้ปกครองสว่นใหญ่รู้เห็น และเป็นผู้ นําลกูหลานเข้าสูว่งจร
การทํางาน ส่วนใหญ่จะเร่ิมทํางานช่วงอาย ุ12 ปีขึน้ไป โดยมกัจะมีหน้าท่ีในการแกะกุ้ ง แล่ปลา 
ทําความสะอาดปลา เป็นต้น สาเหตท่ีุเข้ามาทํางานเน่ืองจากค่าแรงท่ีประเทศไทยสงู และอยากมี
สภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  

การทํางานของแรงงานเด็กข้ามชาติสว่นใหญ่ กฎหมายกําหนดไว้คือ ห้ามมิให้เด็กทํางาน
เกินวนัละ 6 ชัว่โมงตอ่วนั แตจ่ากการสมัภาษณ์พบว่า แรงงานเด็กข้ามชาติจะทํางานวนัละ 10-12 
ชัว่โมงต่อวนั มีรายได้ไม่แน่นอน บางโรงงานจ่ายรวมไปกับค่าแรงของผู้ปกครอง บางโรงงานให้
คา่แรง 200-300 บาทตอ่วนั และสว่นใหญ่ได้รับการศกึษาถึงระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 แล้วจึง
ออกมาทํางานช่วยเหลือครอบครัวตอ่ไป  

ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่า ผู้ ปกครองเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจ และนําลูกหลานเข้าสู่
กระบวนการทํางาน ด้วยสาเหตกุารหารายได้เพ่ือใช้จ่ายภายในครอบครัว จึงมองข้ามสิทธิและการ
พฒันาคณุภาพชีวิตของเด็กข้ามชาติท่ีเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทย ดงันัน้แล้ว การแก้ไขปัญหา
แรงงานเด็กข้ามชาติ จึงต้องมุ่งเน้นไปท่ีกลุม่ผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติทัง้ท่ีเป็น
แรงงาน และเส่ียงตอ่การเป็นแรงงานท่ีไม่เหมาะสม คือกลุม่เป้าหมายหลกัในการส่ือสารเพ่ือแก้ไข
ปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ 

เม่ือวิเคราะห์ถึงวิธีการส่ือสารของแรงงานข้ามชาติในชุมชน จังหวดัสมุทรสาคร พบว่า
แรงงานข้ามชาติในแต่ละชมุชนมีวิธีการส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นหลกั โดยรับข้อมลูข่าวสารจาก
ล่ามชาวพม่า ท่ีมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ซึ่งล่ามชาวพม่าจะทําหน้าท่ีเป็น
อาสาสมัครร่วมงานกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เปรียบเสมือนผู้ นําทาง
ความคิดในแต่ละชมุชน ทําหน้าท่ีรับข้อมลูข่าวสารจากทางมลูนิธิฯ และนําข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ไปกระจายต่อให้คนในชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู่ ดงันัน้การส่ือสารเพ่ือเข้าถึงแรงงานข้ามชาติ และ
เด็กต่างชาติ จึงต้องเน้นการส่ือสารระหว่างบุคคล เพ่ือโน้มน้าวใจให้เห็นความสําคญัของปัญหา 
และสร้างการมีสว่นร่วมในการสื่อสารจากการเสริมศกัยภาพให้คนภายในชมุชน 

โดยการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ข้อมลูได้
จากการเก็บข้อมูลจากการสํารวจเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตการณ์ และกิจกรรม
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ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ในการนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย ผู้ วิจยัได้นําเสนอ
ผลการวิจยัเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ผลของการวิจยัไปพร้อม ๆ กบัข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
ซึง่สามารถอธิบายตามหวัข้อได้ดงันี ้

1) รูปแบบการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 

2) ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรคของการส่ือสารท่ีมีผลตอ่การส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม
เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 

3) การเสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตขิองชมุชนในจงัหวดัสมทุรสาคร 

4) ผลท่ีเกิดจากการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
4.2  รูปแบบการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้  
      พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
  

ผู้วิจยัได้ศกึษารูปแบบการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม โดยมุ่งศกึษากระบวนการส่ือสารดัง้เดิม
ก่อนท่ีผู้วิจยัจะเข้าไปเสริมศกัยภาพของคนในชมุชน จงัหวดัสมทุรสาคร ในฐานะผู้ รับสาร ผู้สง่สาร 
ผู้ใช้สาร และผู้ มีสว่นร่วม ดงันี ้

1) การสื่อสารทางเดียว / การสื่อสารสองทาง 
2) การสื่อสารแบบบนลงลา่ง / การสื่อสารแบบลา่งขึน้บน 
3) การสื่อสารแบบแนวตัง้ / การสื่อสารแบบแนวนอน 
4) การสื่อสารแบบนอกสูใ่นชมุชน / แบบในสูน่อกชมุชน 
5) การสื่อสารแบบเป็นทางการ / แบบไมเ่ป็นทางการ 
6) การสื่อสารแบบผ่านสิ่งสกดักัน้ โดยการถ่ายทอดผ่านตวักลาง เช่น ส่ือต่างๆ / แบบ

เผชิญหน้า 
7) การสื่อสารแบบวาจา / แบบลายลกัษณ์อกัษร 
โดยผู้ วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลในส่วนของการตรวจสอบรูปแบบการส่ือสาร

อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดั
สมทุรสาคร ได้แก่ การสมัภาษณ์เจาะลกึ การสงัเกตการณ์ การจดัประชมุร่วมกบัแรงงานข้ามชาติ
ในชมุชน เพ่ือศกึษารูปแบบการสื่อสารของแรงงานข้ามชาติ ระดบัการมีสว่นร่วม ส่ือท่ีใช้ในชมุชน 
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และสํารวจสภาพปัญหาของแรงงานเด็กท่ีเกิดขึน้ในชมุชน โดยเร่ิมสํารวจตัง้แต่เดือนสิงหาคม ถึง
เดือนธันวาคม 2557 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน พบว่าเป้าหมายการส่ือสารเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะการ
ส่ือสาร ได้แก่ การสื่อสารเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารเพ่ือให้ความรู้ และการส่ือสารเพ่ือ
ร้องเรียน ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 
4.2.1 การส่ือสารเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การสื่อสารเพ่ือแจ้งข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ พบว่า

มีการส่ือสารระหว่างมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน และผู้ นําชุมชน การส่ือสาร
ระหวา่งโรงเรียนและชาวบ้าน ส่ือท้องถ่ินภายในชมุชนและชาวบ้าน การสื่อสารของผู้ นําชมุชนและ
ชาวบ้าน และการส่ือสารระหวา่งชาวบ้านและชาวบ้าน 

4.2.1.1 การสื่อสารระหวา่งมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน และผู้ นํา
ชมุชน 

ในการส่ือสารจากมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน หรือหน่วยงาน
ภายนอกไปยังผู้ นําชุมชน ได้แก่ ล่ามแปลภาษา หรือหัวหน้าชุมชน เพ่ือนําข้อมูลมาแจ้งต่อ
ชาวบ้านนัน้ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโทรศพัท์นดัหมายเพ่ือเรียกประชุม ซึ่งเป็นการส่ือสารแบบทาง
เดียว ท่ีมีการไหลข้อมลูข่าวสารเป็นแบบบนลงลา่ง และมีลกัษณะเป็นทางการ โดยการแจ้งข้อมลู
ขา่วสารของมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน สว่นใหญ่จะเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษา วนั เวลา สถานท่ีท่ีลกูหลานแรงงานข้ามชาตสิามารถไปสมคัรเรียนได้ การนดัประชมุ
ผู้ปกครองเพ่ือแจ้งข่าวจากทางโรงเรียน และข้อมลูประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรมหรืองานประจํา
จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นต้น 

“ปัญหานีท่ี้ผ่านมาพวกแรงงานเด็กนี ้ทางเราก็พยายามเอากลุม่เส่ียง กลุม่เส่ียงคือกลุม่ท่ี
มีโอกาสไปเป็นแรงงานเด็กต่ําท่ีกว่าวยั คือ ต่ํากว่า 15 ปี พยายามทําไงก็ได้ให้เขาได้เข้าโรงเรียน 
ทําไงก็ได้ให้ลกูเขาได้เข้าโรงเรียน อนันีก็้ทํามานานแล้วนะครับ ท่ีมลูนิธิฯก็จะเชิญผู้ปกครอง เราใช้
วิธีการชกัชวนเข้ามาฟัง มาร่วมประชุมก่อน เพ่ือแจ้งข่าวให้พวกเขารู้ ว่าเด็กจะเรียนได้ท่ีไหน จะ
สมคัรอยา่งไร” (สมพงศ์ สระแก้ว (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 
 

นอกจากการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุมแล้ว ท่ีผ่านมาพบว่ามูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน ยงัได้จดักิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการส่ือสารอย่างมีส่วน
ร่วมอีกด้วย 
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“ผมก็ใช้เร่ืองของการเข้าไปพดูคยุ การไปจดักิจกรรม Mobile Education คือ เร่ืองของการ
ไปฉายหนงักลางแปลง ไปทํากิจการมีสว่นร่วม กิจกรรมสนัทนาการ กิจกรรมวาดภาพ แล้วก็ไปคยุ
กบัพ่อแม่เด็กว่าเหมือนแบบว่าเด็กคนนีน้่าจะเข้าเรียนได้เราเร่ิมจากการเข้าเรียน จริงๆแล้วก็เป็น
การป้องกนัไปในตวั ป้องกนัการใช้แรงงานเด็ก คือการท่ีเด็กอยู่ในโรงเรียนมนัก็ป้องกนัไปในตวัคือ
เด็กจะอยู่ในห้องเรียน จะไม่ได้ไปทํางาน แล้วในมมุของเด็ก เด็กก็อยากจะไปเรียนแล้ว” (สมพงศ์ 
สระแก้ว (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 

4.2.1.2 การสื่อสารระหวา่งโรงเรียนและชาวบ้าน 
การส่ือสารระหว่างผู้ อํานวยการ หรือครูประจําชัน้กบัชาวบ้านนัน้ จะใช้วิธีการไป

เย่ียมบ้านนกัเรียน ภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ เพ่ือแจ้งข้อมลูข่าวสารจากทางโรงเรียน ผลการเรียน 
และความประพฤติของนกัเรียน ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง มีการไหลของข้อมลูข่าวสารจาก
บนลงลา่ง และมีลกัษณะไมเ่ป็นทางการ 

“โรงเรียนนีเ้ราก็จะมีการพูดคยุกับเจ้าของสถานประกอบการ เจ้าของโรงงาน ท่ีเขาได้มี
การสง่ลกูหลานเข้ามาเรียนว่าเข้ามาเรียนเราก็อยากให้เรียนจบ แล้วก็อย่าเพิ่งไปทํางาน แล้วเราก็
มีระบบโครงการเย่ียมบ้านเดก็นกัเรียน ไปดคูวามเป็นอยูข่องนกัเรียน แล้วก็พยายามตดิตามว่าพอ
เดก็จบ ป.6 เราก็จะมีการสอบถามเดก็วา่เดก็คนนีอ้ยากไปเรียนโรงเรียนไหน เราก็จะติดตอ่ให้ โดย
ให้ครูพาไป” (ประสทิธ์ิ สวุรรณ (สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2558)) 

4.2.1.3 การสื่อสารระหวา่งส่ือภายในชมุชนและชาวบ้าน 
ส่ือภายในชุมชนท่ีแรงงานข้ามชาติใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ โปสเตอร์ 

หรือจดหมายข่าวท่ีติดอยู่ตามบอร์ดประชาสมัพนัธ์ในชมุชนท่ีอาศยัอยู่, แผ่นดีวีดีท่ีทางหน่วยงาน
ราชการแจก และมีสว่นน้อยท่ีติดตามข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองราวชีวิตและสิทธิท่ีพงึได้รับของแรงงาน
ข้ามชาตผิา่นทางโทรทศัน์ และวิทย ุเน่ืองจากดรูายการข่าว ท่ีมีเนือ้หาภาษาไทยไม่เข้าใจ บางครัง้
จึงเลือกรับสารเพ่ือความบนัเทิงจากละคร และเพลงมากกว่า ซึ่งการส่ือสารระหว่างส่ือภายใน
ชุมชนและชาวบ้านดงักล่าวจัดว่าเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ท่ีมีการไหลข้อมูลข่าวสารจาก
ภายนอกเข้าสู่ภายในชุมชน มีลกัษณะเป็นทางการ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเฉพาะ
ส่ือท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวนั รายได้ของตวัเองเป็นหลกั แต่ข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวกับ
สิทธิของลกูหลานแรงงานข้ามชาติ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติกลบัไม่ได้รับ
ความสนใจมากนกั 

“ในชุมชนของผมก็มีนะ มีกระดาษท่ีติดอยู่ข้างหน้าทางขึน้ห้อง พอมีเร่ืองอะไร พวก
เจ้าหน้าท่ีหรือคนอ่ืนๆ ก็จะเอากระดาษมาติดไว้ให้อ่านกัน ผมก็อ่านบ้าง ไม่อ่านบ้าง มีทัง้
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ภาษาไทยและภาษาพมา่ สว่นใหญ่คนท่ีน่ีพดูภาษาไทยได้ แตอ่่านไม่คอ่ยได้ ก็ต้องแปลเป็นภาษา
พมา่ด้วย เร่ืองแรงงานเดก็ก็เคยเห็นเขาพดูถึงกนัอยูน่ะ แตจํ่าไมไ่ด้แล้ววา่พดูอยา่งไร 

ท่ีน่ีก็มีทีวีด ูเด็กๆชอบดลูะคร ส่วนข่าวก็ดบู้าง ถ้าผมสนใจจะดนูะ ในบ้านก็จะมีผมเข้าใจ
ภาษาไทยดีหน่อย ลกูพอเข้าโรงเรียนก็พอเข้าใจ แต่แฟนผมน่ีฟังไม่เข้าใจเลย ก็เลยไม่คอ่ยได้ดทีูวี 
จะเปิดก็ดลูะครบ้างแค่นัน้ท่ีเห็นก็มีข่าวติดอยู่ท่ีกระดาน ก็แล้วแต่เขาจะติดกนั...ผมอยู่ท่ีน่ี ผมก็ดู
ทีวีนะครับ ดขู่าวก็ด ูชอบดชู่อง 7 ละครก็ด ูเวลาเลิกงานกลบับ้านมาก็เปิดทีวีเอาไว้ด ูสว่นลกูเขา
จะชอบดหูนงั” (จออ ู(นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 

4.2.1.4 การสื่อสารระหวา่งผู้ นําชมุชนและชาวบ้าน 
ในการสื่อสารของผู้ นําชมุชน เพ่ือนําข้อมลูขา่วสารไปแจ้งชาวบ้านนัน้ สว่นใหญ่จะ

ใช้วิธีการเดินบอกตามบ้าน การบอกกล่าวตามงานบุญท่ีวดั ซึ่งเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว แต่
เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหน้า มีการไหลข้อมลูข่าวสารเป็นแบบแนวนอน และมีลกัษณะไม่เป็น
ทางการ 

“ผมอยู่ท่ีน่ีมานาน จะรู้จกัคนเยอะ คนในชมุชนก็จะคุ้นเคยกบัผม พอคนใหม่ ๆ เข้ามาอยู ่
ก็จะค่อย ๆ รู้จกักนั ส่วนใหญ่คนท่ีน่ีจะเป็นคนมอญ เขาชอบทําบุญ เข้าวดั เพราะพระก็เป็นพระ
มอญ ก็จะได้พบปะพูดคยุกัน ถ้ามีอะไรจะบอกพรรคพวก ก็นดัเจอกันได้ เห็นกันตลอด เดินไปก็
เจอ อยูไ่มไ่กลกนั” (ทลู (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 

“ผมไมไ่ด้ใช้ส่ืออะไรให้ยุง่ยากครับ ก็เดนิไปบอก เจอกนัทกุวนัอยูแ่ล้ว มีเร่ืองอะไรก็มาบอก
ต่อ ๆ กัน ถ้ามีประชุม ผมก็บอกพวกเขา แล้วก็ช่วยบอกกันไปเร่ือย ๆ” (เจแปน, (นามสมมติ) 
(สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557))  

“เจอบ่อย ไม่ท่ีบ้าน ก็ท่ีทํางาน มีท่ีวดัด้วย มีอะไรท่ีสงสยัผมก็ถามเจแปนได้ มีงานอะไรก็
บอกกนั” (พะทอซ ู(นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 

4.2.1.5 การสื่อสารระหวา่งชาวบ้านและชาวบ้าน 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ จะใช้วิธีการส่ือสารจากการ

พบปะกนัในชมุชน วดั โรงงาน และตลาด ในลกัษณะท่ีนําข่าวสารท่ีรับรู้จากผู้ นําชมุชนมาบอกต่อ
กนั ซึง่เป็นการส่ือสารแบบสองทาง แตเ่ป็นการส่ือสารแบบเผชิญหน้า มีการไหลข้อมลูข่าวสารเป็น
แบบแนวนอน และมีลกัษณะไมเ่ป็นทางการ 

 
4.2.2 การส่ือสารเพื่อให้ความรู้ 
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ผู้วิจยัพบว่า การสื่อสารเพ่ือให้ความรู้ในชมุชนนัน้ เนือ้หาส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกบัข้อมลู
การรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียน ข้อมูลสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติ ข้อมูลด้าน
สาธารณสุขท่ีเก่ียวข้องกับการรณรงค์เพ่ือสุขภาวะท่ีดีของคนในชุมชน เป็นการส่ือสารระหว่าง
มลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน และชาวบ้าน และการส่ือสารระหว่างโรงเรียนและ
ชาวบ้าน โดยมีวิธีการให้ความรู้ในรูปแบบการจดัประชมุหรือการจดัอบรม 

4.2.2.1 การสื่อสารระหว่างมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานและ
ชาวบ้าน  

การสื่อสารของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเพ่ือให้ความรู้กับ
ชาวบ้านนัน้ จะใช้วิธีการโทรศพัท์นดัหมาย และการบอกต่อเพ่ือกระจายข่าวให้ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ 
ได้รับรู้ เพ่ือมาร่วมประชมุหรืออบรมในหวัข้อความรู้ท่ีทางมลูนิธิหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องการให้คน
ในชมุชนได้รับรู้ ซึง่พบว่าเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว มีการไหลของข้อมลูข่าวสารจากบนลงลา่ง 
และมีลกัษณะเป็นทางการ 

“เราต้องโทรนดั จดัประชมุให้พวกเขาก่อน เพ่ือจะให้ความรู้เขา ปัญหามนัก็คือช่วงแรกๆก็
ต้องยอมรับวา่ผู้ปกครองเวลาให้ให้ลกูมาเรียนแล้ว เขาไมรู้่วา่เรียนแล้วจะเอาไปทําอะไรตอ่ โอกาส
ท่ีจะรู้ว่าลูกตัวเองเรียนเป็นอย่างไรบ้าง ขนาดคนไทยยังมีปัญหา ลูกเรียนแล้วได้อะไรมาบ้าง 
พฒันาการตรงนีเ้ราต้องกระตุ้นให้ผู้ปกครองมีสว่นมาดวูา่จะช่วยกบัโรงเรียนอยา่งไร ช่วยกบัมลูนิธิ
อย่างไร เราจะช่วยในการกระตุ้นให้ลกูตวัเองรู้ระเบียบวินยั ดหูนงัสือกลบัมาแล้วครูฝากอะไรมา
บ้าง ผู้ปกครองก็ต้องเรียนรู้กบัลกูไปด้วย ทางมลูนิธิก็ต้องทําความเข้าใจกบัพวกเขาด้วย” (สมคัร 
ทพัธานี (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 

4.2.2.2 การสื่อสารระหวา่งโรงเรียนและชาวบ้าน  
ในการสื่อสารของโรงเรียนกบัชาวบ้านนัน้ ทางโรงเรียนได้จดัประชมุผู้ปกครองทกุปี

การศกึษา เพ่ือให้ความรู้ด้านสิทธิและแนวทางการศึกษาของลกูหลานแรงงานข้ามชาติ ซึง่พบว่า
ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชมุผู้ปกครองเป็นอย่างดี แตด้่วยสภาพพืน้ท่ีการประชมุท่ีโลง่
กว้าง และมีจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมจํานวนมาก ทําให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับเอกสารไม่เพียงพอ
และมีสมาธิต่อการฟังน้อยกว่าปกติ ซึ่งการสื่อสารดงักล่าวเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ท่ีมีการ
ไหลข้อมลูขา่วสารเป็นแบบบนลงลา่ง และมีลกัษณะเป็นทางการ 

 “มาเข้าร่วมประชมุท่ีโรงเรียนจดัตลอดค่ะ เขาก็ให้ความรู้ดีนะ แต่วนันีม้าสายหน่อย เลย
ไม่ค่อยได้ฟังท่ีเขาพูด ไม่ได้ไปนั่งฟังใกล้ ๆ ผอ.เขาก็พูดดี เข้าใจอยู่ค่ะ” (เอมอญ (นามสมมติ) 
(สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 
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4.2.3 การส่ือสารเพื่อร้องเรียน 
การส่ือสารเพ่ือร้องเรียนนัน้ พบว่าแรงงานข้ามชาติบางส่วนเคยเข้ามาขอความช่วยเหลือ 

และเรียกร้องความเป็นธรรมกบัมลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน โดยเป็นการร้องเรียน
ในลกัษณะปัจเจกบุคคล เช่น ในกรณีมีเด็กหญิงถกูนายจ้างทําร้ายร่างกาย แต่มีความเกรงกลวั
หน่วยงานของรัฐ จึงเข้ามาเรียกร้องให้ทางมูลนิธิฯช่วยเหลือ และให้ความเป็นธรรม หรือกรณี
แรงงานเด็กข้ามชาติได้รับอุบตัิเหตจุากการทํางาน แต่กลบัไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้าง 
โดยทางมูลนิธิจะทําหน้าท่ีเป็นตวักลางในการประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือ
เหย่ือแรงงานเดก็ข้ามชาตท่ีิถกูกระทําตอ่ไป ซึง่การส่ือสารดงักลา่วเป็นการส่ือสารแบบสองทาง ท่ีมี
การไหลข้อมลูข่าวสารจากล่างขึน้บน มีลกัษณะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า และเป็นการสื่อสาร
แบบไมเ่ป็นทางการ 

“มีหลายกรณีอยู่นะ ท่ีเข้ามาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ เป็นแรงงานเด็กก็มี เป็น
เด็กผู้หญิงด้วย ถกูบงัคบัให้ทําเร่ืองอย่างว่า เด็กก็พยายามหนี มาขอความช่วยเหลือ เราก็ทําตาม
ขัน้ตอน สอบถามเร่ืองราวก่อน แล้วก็ติดต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ มาช่วยเหลือต่อไป บางคนก็โดนทํา
ร้ายร่างกาย เป็นเด็กน่ีแหล่ะ อย่าคิดว่าสมยันีไ้ม่มีเร่ืองนีเ้กิดขึน้นะ มี แต่คนในเขาแค่ไม่ได้พดูกนั 
บางคนก็กลวั บางคนก็ไม่รู้จะทํายงัไง ไม่รู้จะเช่ือใครได้บ้าง ปัญหามีเยอะอยู่ ก็เข้ามาขอความ
ช่วยเหลือเรา” (ทลู (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557))  

จากการสัมภาษณ์ในประเด็นการส่ือสารเพ่ือร้องเรียนนัน้ สอดคล้องกับรายงานการ
ปฏิบตัิการศนูย์ Labour Center (2557) ท่ีมลูนิธิฯได้เป็นศนูย์กลาง หรือกลไกท่ีทํางานในการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ และดําเนินการ ให้ความช่วยเหลือแรงงานในทุกด้าน ทัง้การประสานไกล่เกล่ีย 
การเจรจา ร้องเรียนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ด้วยการทํางาน
เชิงผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก้ไขปัญหาให้เกิดการแก้ไขอย่างบรูณาการ โดยมีขัน้ตอน และ
กระบวนการทํางานตาม (ภาพท่ี 4.1) 
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แรงงานท่ีประสบปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  ขัน้ตอนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นแรงงานทกุรูปแบบ 
 

4.2.4 ระดบัการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ผู้วิจยัได้พิจารณาระดบัการมีสว่นร่วม 3 ระดบั ได้แก่ การส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมในฐานะ
ผู้ รับสาร, ในฐานะผู้สง่สาร และในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงาน
เดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร  

4.2.4.1 การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร 
ชาวบ้านในชุมชนจังหวดัสมทุรสาครมีระดบัการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมในฐานะ

ผู้ รับสาร ซึง่เป็นการส่ือสารระดบัลา่งสดุ จากการท่ีผู้วิจยัได้เข้าไปศกึษาในชมุชน พบว่าชาวบ้านมี
สถานะเป็นผู้ รับข้อมลูขา่วสารจากท่ีทางหน่วยงานภายนอก หรือผู้ นําชมุชนแจ้งเข้ามา มีเพียงสว่น
น้อยท่ีจะแสดงความคดิเห็น สว่นใหญ่จะมีบทบาทรับฟัง และมีปฏิกิริยารับรู้ จากการพยกัหน้า แต่
ไมพ่ดูโต้ตอบ 

“ถ้ามีประชมุเด๋ียวเจแปน (ผู้ นําชมุชน) ก็มาบอก ผมก็เข้าร่วมประชมุบ้าง วา่งก็ไป เขาก็จะ
พดูเร่ืองโรงเรียนลกู เร่ืองอะไรพวกนี ้... หลายเร่ืองเราก็ไม่รู้จะถามใคร ก็ต้องนึกถึง LPN เขาก็
ดแูล” (หนอ (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 
 
 
 

อาสาสมคัรใน

หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมี
อํานาจหน้าท่ี

กระบวนการยติุธรรม 
หรือ ไกลเ่กล่ีย 

การได้มาซึง่สทิธิ
ของแรงงาน และ
ความปลอดภยัใน

ชีวิต 

กฎหมาย หรือ
นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

 
ประโยชน์ท่ี 

แรงงานจะได้รับ 
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4.2.4.2 การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร 
ในระดบัการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมในฐานะผู้ส่งสารนัน้ พบว่าผู้ส่งสารหลกั ได้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน เป็นผู้สง่สารเพ่ือให้ความรู้ แจ้งข้อมลู
ข่าวสาร ผ่านการจดัการประชมุ และจดัทําส่ือส่งให้กบัชาวบ้านในแต่ละชมุชน, ผู้ นําชุมชน เป็นผู้
สง่สารในการกระจายข้อมลูข่าวสาร และความรู้ให้กบัชาวบ้าน, โรงเรียนเป็นผู้สง่สารจากการออก
คําสัง่ ให้ความรู้ และแจ้งข้อมลูข่าวสารผ่านนกัเรียน และผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติ และสําหรับ
การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สารของชาวบ้านในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ พบวา่สว่น
น้อยท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้สง่สาร ซึง่ชาวบ้านท่ีเป็นผู้สง่สารนัน้มกัจะได้รับการมอบหมายจากผู้ นําชมุชน
มาอีกที 

“แผนปกติผมจะจดัประชุมผู้ปกครองในทุกๆเดือน วาระการชุมชุมส่วนใหญ่จะเป็นเร่ือง
ของภาระค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองต้องมี เร่ืองติดตามการย้ายสถานศึกษา หรือว่าการเข้ามามีส่วน
ร่วมกบัโรงเรียน…เราจดัให้ แต่เราก็ต้องให้เขาร่วมให้เข้ามามีบทบาท ก็คือให้เขาเองรู้สกึว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการประชุม บางโอกาสก็จะพยายามให้เขาได้พูด ได้ตอบโต้บ้าง” (สมัคร ทัพธานี 
(สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 

4.2.4.3 การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย 
จากการท่ีผู้ วิจัยได้ลงพืน้ท่ีศึกษา พบว่า การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมในฐานะผู้

วางแผนและกําหนดนโยบาย ซึง่เป็นระดบัการส่ือสารท่ีสงูสดุของการมีส่วนร่วม ไม่มีชาวบ้านท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายเลย 

จากการวดัระดบัการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมของชมุชนในการสร้างความตระหนกัรู้
สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในฐานะผู้ รับสาร ซึง่เป็นระดบัต่ําสดุของการมีสว่นร่วม มีเพียงสว่นน้อยท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้สง่สาร 
ทัง้นีว้ิเคราะห์ได้ว่าสาเหตเุกิดจากปัจจยัอุปสรรคของภาษาในการส่ือสาร การขาดความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง และการขาดช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถแสดงความคิดเห็น
สะท้อนกลบัไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึวางเป้าหมายให้แรงงานเดก็และผู้ใหญ่ใน
ชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครสามารถปรับเปล่ียนจากผู้ รับสาร มาเป็นผู้สง่สาร และสร้างโอกาสในการ
พฒันาไปสูก่ารมีสว่นร่วมในระดบัผู้วางแผนและกําหนดนโยบายตอ่ไป 
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4.3  ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคของการส่ือสารที่มีผลต่อการส่ือสาร 
      อย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ 
      ข้ามชาตใินชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ก่อนท่ีผู้วิจยัจะเสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมเพ่ือ

สร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ ผู้วิจยั
ได้ทําการศกึษาปัจจยัสนบัสนนุ และปัจจยัอปุสรรคของการสื่อสาร เพ่ือเป็นข้อมลูนํามาพฒันากล
ยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมต่อไป โดยผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนจังหวัด
สมทุรสาคร ได้แก่ ด้านลกัษณะทางเศรษฐกิจ ด้านการสื่อสาร ด้านวฒันธรรมและสงัคม และด้าน
นโยบาย นายจ้าง และรัฐบาล ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้
 

4.3.1  ด้านลักษณะทางเศรษฐกิจ  
4.3.1.1 ปัจจยัอปุสรรค 

1) ด้านงานท่ีทํา เวลา และรายได้ของครอบครัว 
ด้วยระยะเวลา และภาระหน้าท่ีของงานท่ีทํา ส่งผลให้คนในชุมชน

บางส่วนไม่สนใจในการสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ เน่ืองจาก
มองวา่ไมใ่ช่ปัญหาของตนเอง กระทบเวลาทํางาน และอาจจะสง่ผลกระทบการทํางานของตนท่ีทํา
อยู่ จึงมีแรงงานข้ามชาติบางกลุ่มไม่พร้อมให้ความร่วมมือ รวมไปถึงปัญหาด้านการเงิน นบัเป็น
ปัญหาหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่
ต้องดิน้รนหาเงินเลีย้งตนเองและครอบครัว ประกอบกบัระยะเวลาทํางาน มีแรงงานข้ามชาติบาง
กลุม่ท่ีทํางาน 7 วนัตอ่สปัดาห์ เพ่ือหารายได้ให้ครอบครัว แม้ในช่วงวนัหยดุก็จะรับจ้างทัว่ไปด้วย 
ทําให้ไมมี่เวลามาสนใจเร่ืองอ่ืน ๆ หรือปรับเปล่ียนคณุภาพชีวิตของตนเอง จงึไมส่ามารถมีสว่นร่วม
ในการเข้ารับฟังการอบรม หรือร่วมแสดงความคดิเห็นเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเดก็ข้ามชาตไิด้  

“แตก่่อนถ้าว่างก็ไปร่วมประชมุด้วย แตน่ี่ผมไม่ว่างไง น่ีก็เพิ่งกลบัมาจากทํางาน ผมก็ต้อง
ทํางาน แล้วจะเอาเวลาไหนไปทําอยา่งอ่ืน” (สมพร (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

“เด๋ียวนีย้งัดีขึน้เยอะ ถามว่ามีแรงงานเด็กข้ามชาติอยู่ไหม บอกได้เลยว่ามี แต่เขาปิดกนั 
พดูไปก็โดน เงียบยงัดีกว่า บางทีก็ให้เด็กทํางานตอนกลางคืน รู้ว่าผิดไหม ก็รู้ แต่ก็ต้องทํา เราก็
อยากได้เงิน เขาก็อยากให้เราทํา ก็เลยไม่มีใครพดู” (สอง (นามสมมติ) (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 
2557)) 
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“ส่วนใหญ่จะไปทํางานหาเงินกนั ก็มีบางกลุ่มท่ีให้ความร่วมมือทํากิจกรรม บางคนก็ไม่
สนใจ อยา่งท่ีบอก เขาต้องทํางาน” (เจแปน (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

จากการสํารวจพบว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนงัสือ หรือ
เรียนเพียงสามารถอ่านออก เขียนได้ เน่ืองจากครอบครัวมีลกูหลานหลายคน จึงมีรายได้ไม่เพียง
พอท่ีจะเข้ารับการศกึษา 

“ผมเรียนจบ ป.2 ครับ แม่มีลกู 6 คน พอเร่ิมโตขึน้ ก็ต้องออกมาหางานทําแล้ว ช่วยพ่อกบั
แม ่เพราะมาทํางานก็ได้เงิน แล้วให้น้องๆ เรียนตอ่กนัไป พอโตก็ออกมาช่วยกนัทํางาน” (ลีซอ (นาม
สมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

“ผมอยากมาอยูท่ี่ไทยครับ เพราะพ่ีสาวมาทํางานท่ีไทยกบัพอ่แมอ่ยูก่่อนแล้ว ผมก็ตามมา 
มากับนายหน้า ผมก็อยากได้เงินเหมือนกัน ก็ตามมาทํางานท่ีน่ีครับ” (แตเมียว (นามสมมติ) 
(สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 
  นอกจากนัน้แล้ว พบวา่ แรงงานบางคนเป็นแรงงานเดก็ข้ามชาตท่ีิมีอายไุมถ่ึง 15 ปี แตเ่ข้า
มาทํางานร่วมอยู่ด้วย เน่ืองจากมีร่างกายท่ีเติบโต และไม่มีหลกัฐานท่ีสามารถแสดงอายไุด้แน่ชดั 
จึงเป็นช่องว่างให้เด็กเหล่านีเ้ข้าสู่วงจรการทํางานในโรงงานได้ง่าย เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว 

ปัจจุบนัเองสถานการณ์เด็กก็ยงัมีปรากฏให้เห็นแฝงในลกัษณะท่ีอายมุนัไม่ใช่เป็นอายท่ีุ
จริงท่ีตรงตามพาสปอร์ต แล้วก็สิ่งท่ีทําให้เป็นประเด็นท่ีมองให้เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีจะส่งผลให้ใน
อนาคตหรือไม ่ท่ีผู้ปกครองเอง เดก็เอง จะทําเอกสารหลกัฐานในเร่ืองของอายใุห้มนัสงูมากขึน้เพ่ือ
หลีกหนี ทางกฎหมายเอง หรือทางราชการเองก็ไม่สามารถเข้าไปทําตรวจสอบอะไรตรงนัน้ได้ 
ปัญหาตวันีก็้เลยกลายเป็นความซบัซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากยิ่งขึน้ ท่ีเขาทําแบบนี ้เพราะเด็กจะได้
เข้าสู่การทํางานได้เร็วขึน้ มีอายุมากขึน้ ทํางานได้เลย (สมคัร ทัพธานี (สมัภาษณ์, 19 ตุลาคม 
2557))  
  จากข้อมลูดงักลา่วสอดคล้องกบัเอกสารข้อมลูแรงงานข้ามชาติจงัหวดัสมทุรสาคร (มลูนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน, 2556) จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการ
แรงงานจํานวนมาก เน่ืองจากเป็นจังหวัดท่ีมีโครงสร้างพืน้ฐานเหมาะสมต่อการลงทุนใน
ภาคอตุสาหกรรม สว่นใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติจาก 3 สญัชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกมัพชูา โดย
มีแรงงานพม่าจํานวนมากท่ีสุด แบ่งออกเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ มอญ กะเหร่ียง ทวาย คะฉ่ิน คะยา 
ไทยใหญ่ ปล่อง และพม่า ซึ่งย้ายถ่ินฐานมาอยู่ประเทศไทย เน่ืองจากเหตุผลทางการเมือง การ
ไหลเวียนการทํางานเข้าสูอ่ตุสาหกรรม และเหตผุลทางเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยแรงงานข้ามชาติสว่น
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ใหญ่จะอยู่ในอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองจากกิจการประมง เช่น งานแกะกุ้ ง ต้มหอย โรงนํา้แข็ง แลป่ลา 
รวมไปถึงงานประเภทก่อสร้าง งานเกษตร เป็นต้น ซึง่ได้รับรายได้เฉล่ีย 200 – 400 บาทตอ่วนั โดย
แรงงานข้ามชาติจะนําไว้จ่ายค่าเช้าห้อง ค่าอาหาร และส่วนหนึ่งจะเก็บเงินเพ่ือส่งกลับไปให้
ครอบครัวท่ีประเทศตนเอง ประกอบกบัข้อมลูจากรายงานการวิจยั การติดตามผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทย (มนทกานต์ ฉิมมามี, 
2548) ได้รายงานปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของแรงงานเด็กข้ามชาต ิ
พบว่าปัจจยัสําคญัคือความยากจน ท่ีมาจากการไม่มีท่ีดินทํากินเป็นของตวัเอง การไม่มีงานทําใน
พืน้ท่ี การขาดโอกาสทางการศกึษาทําให้ขาดโอกาสในการแสวงหารายได้สงูจากการทํางาน และ
ยงัเช่ือมโยงกบัอีกหลายปัจจยัท่ีเกือ้หนนุกนั ซึง่การขาดโอกาสเหล่านีป้ระกอบกบัความยากจนท่ี
เผชิญอยู่ ทําให้ทางเลือกของเด็กน้อยลงไป และถูกผลกัดนัสู่เส้นทางการเข้ามาขายแรงงานใน
ประเทศไทยในท่ีสดุ 

นอกจากนัน้แล้วจากข้อมลูการศกึษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ จงัหวดัสมทุรสาคร 
สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557) 
พบว่า เด็กข้ามชาติมกัจะลงทะเบียนเรียนไม่ทนัในเวลาท่ีกําหนด ซึง่มีผลพวงมาจากลกัษณะการ
ทํางานของผู้ปกครอง ส่งผลให้โรงเรียนมีจํานวนของนกัเรียนท่ีไม่แน่นอน และเป็นอปุสรรคในการ
ได้รับทนุอดุหนนุจากภาครัฐอยา่งเหมาะสม  

ข้อมลูดงักล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอปุสรรคของแรงงานข้ามชาติ มีปัจจยัหลกัในเร่ือง
เวลาการทํางาน ลกัษณะของงาน และมุ่งหารายได้ เพ่ือคุณภาพชีวิตของครอบครัวเป็นสําคญั 
ดงันัน้การจดักิจกรรมตา่ง ๆ หรือการขอความร่วมมือจากคนในชมุชน จงึต้องคํานงึถึงเวลางานของ
แรงงานข้ามชาติด้วย ซึง่สว่นใหญ่จะมีเวลาว่างช่วงวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. และ
วนัหยดุเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึง่เป็นเวลาท่ีสามารถจดัประชมุ หรือจดักิจกรรม
ร่วมกบัแรงงานข้ามชาตไิด้มากท่ีสดุ 

4.3.2  ด้านการส่ือสาร  
4.3.2.1 ปัจจยัสนบัสนนุ  

1) ตวักลาง 
จากการลงพืน้ท่ี โดยมีผู้ วิจัยและมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงาน ทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางภายนอก หรือผู้ เช่ือมประสานการสื่อสารระหว่างคนในชุมชน
ด้วยกนัเอง และการส่ือสารไปยงัหน่วยงานภายนอกนัน้ พบว่า เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีคนในชมุชนจงัหวดั
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สมทุรสาครเกิดการต่ืนตวัในการรับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ และเป็นประเด็นท่ีมี
การพดูถึงกนัมากยิ่งขึน้  

โดยเร่ิมแรกผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีสํารวจชมุชนด้วยตนเอง พบว่า คนในชมุชน
ตา่งหวาดกลวั และไม่พร้อมให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์ เน่ืองจากความเกรงกลวัและไม่ไว้ใจในการ
ให้ข้อมลู ผู้วิจยัจงึได้ประสานงานกบัทางมลูนิธิฯเพ่ือเข้าไปทําความคุ้นเคยกบัคนในชมุชน ปรากฎ
ว่าคนในชุมชนให้ความร่วมมือและแสดงความเป็นมิตรมากยิ่งขึน้ แต่ยังมีบางส่วนท่ีเกิดความ
หวาดระแวงอยู ่จงึต้องใช้ระยะเวลาในการแนะนําตวั สร้างความคุ้นเคย ผู้วิจยัจึงได้อาศยัลา่มจาก
ทางมูลนิธิฯเข้ามาอธิบายถึงเจตนารมณ์ในการเข้ามาพูดคุยกับคนในชุมชน โดยถามถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ทั่วไปก่อน เม่ือเกิดความความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ จึงเร่ิมสอบถามถึงข้อมูลปัญหาของ
แรงงานเด็กข้ามชาติ ซึ่งผู้ วิจัยได้นํากรณีตวัอย่างแรงงานเด็กท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบมาให้คนใน
ชมุชนด ูปรากฏว่าคนในชมุชนให้ความสนใจมากย่ิงขึน้ และมีความหวงัท่ีจะให้ความร่วมมือแก้ไข
เร่ืองปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติและสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ
ร่วมกนั 

“ปกติแล้วไม่มีใครรู้หรอก ว่าทํางานแล้วจะโดนเอาเปรียบไหม พวกฉันก็ไม่รู้ เด็กมนัโต
แล้ว เขาก็ให้ทํางานได้ บางทีโดนโกงก็ไม่รู้จะทําอย่างไร ก็ต้องทําไป ยิ่งเร่ืองสิทธิอะไรท่ีบอก ก็
อยากรู้ แตเ่ราก็ไมรู้่วา่เรามีสทิธิอยา่งไร ถ้าพวกคณุมาช่วย มาบอกให้ฟัง เราก็จะได้เข้าใจ” (ลอต๊ะ 
(นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

“ก็ดีนะ ถ้าจะมาช่วยแก้ปัญหานี  ้เราก็ดีใจ แต่ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าจะให้ทํา
อะไรบ้าง ไมอ่ยา่งนัน้พวกผมก็ไมรู้่” (ซานยี (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

“คนข้ามชาติเขาจะรู้สึกว่าถ้าพวกเราเข้าไปเขาจะปลอดภยัไม่รู้สึกว่าเป็นเหมือนภาครัฐ
เข้าไปจบัจ้อง ไปมอง คือเขาอาจจะมีความคุ้นละ เร่ิมคุ้นกบัพวกเราแล้ว ก็ไม่ได้มาอะไร ปัญหาก็
จะไมค่อ่ยเจอ” (สมพงศ์ สระแก้ว (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 

2) การยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  
จากการจัดประชุมเพ่ือสังเกตพฤติกรรมการส่ือสารของคนในชุมชน 

พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่มีท่าทียอมรับ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน สงัเกตได้จาก เม่ือ
ผู้วิจยัสอบถามประเด็นความคิดเห็นเร่ืองความสําคญัระหว่างการทํางานหารายได้กับการศึกษา
ของบุตรหลาน พบว่าคนในชุมชนมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง หลากหลาย  โดยมีบางกลุ่มให้
ความสําคญัต่อการทํางานมากกว่า เพราะสามารถสร้างรายได้ และช่วยเหลือคนในครอบครัวได้ 
แต่อีกกลุ่มหนึ่งให้ความสําคัญต่อการศึกษา เพราะเช่ือมั่นว่าเด็กควรได้รับการศึกษาก่อนเข้า
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ทํางาน และจะทําให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าเดิมได้ เม่ือผู้วิจยัอธิบายถึงวยัของบตุรหลาน 
ควรจะได้รับการศึกษาเพ่ือมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ คนในชมุชนแสดงท่าทีท่ีเข้าใจ และเห็นด้วยมาก
ยิ่งขึน้ โดยเฉพาะเม่ือผู้วิจยันําข้อมลูแรงงานเด็กถกูเอารัดเอาเปรียบมาอธิบาย คนในชมุชนตา่งให้
ความสนใจเป็นอย่างดี และพร้อมจะร่วมสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้าม
ชาตร่ิวมกนั 

4.3.2.2 ปัจจยัอปุสรรค  
1) ขาดการมีสว่นร่วมในการสื่อสาร 
ผู้วิจยัพบว่า ช่วงแรกแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ

ในการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม สงัเกตได้จากเม่ือมีการจดัการประชมุ แรงงานข้ามชาติบางกลุ่มจะ
มานั่งฟังเพ่ือพบปะเพ่ือน แต่ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การระดมความคิด เม่ือ
กล่าวถึงประเด็นปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติของชุมชนในสมุทรสาคร จึงทําให้ชาวบ้านไม่กล้า
เสนอความคดิ  

“เขาชวนให้มาฟังประชมุครับ ก็มาบอ่ยนะ แตเ่ราก็ไม่รู้จะพดูอะไร มานัง่ฟัง มาประชมุแต่
ละครัง้ก็ได้พบปะเพ่ือนฝงู บางคนก็อยูค่นละหมูบ้่าน” (เอาปาน (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 
2557)) 

“สาเหตก็ุคือพ่อแม่บางคนอาจจะไม่รู้ไม่ทราบ หรือพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ส่งเสริมเป็น
เร่ืองเป็นราว เวลาจะจดัประชุมหรือเสนอแนะอะไร เขาก็ไม่ได้สนใจมากนัก เพราะหลายปัจจัย 
สว่นหนึ่งคือเขายงัไม่เห็นความสําคญัของปัญหาเท่าท่ีควร สถานศกึษาเราก็ไม่ได้มีการพฒันาเชิง
รุก มีการโปรโมท มีการสนบัสนุนท่ีเป็นเร่ืองเป็นราว คือมาก็รับไม่มาก็ไม่รับอะไรประมาณนี ้คือ
โรงเรียนไทยก็มองแต่เด็กไทยไปก่อนให้ความสําคญักบัเด็กไทยไปก่อน คือข้ามชาติก็แล้วแตอ่ะไร
ประมาณนี ้คือจริงๆจงัหวดัสมทุรสาครถ้าไม่มีมลูนิธิเครือข่ายแรงงานข้ามชาติเราอยู่ เด็กแทบจะ
ไม่ได้ไม่รับรู้อะไรเลย จริง ๆ แล้วควรช่วยกันส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนร่วมไปด้วยกัน” (สมพงศ์ 
สระแก้ว (สมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557)) 

2) ปัญหาการส่ือสารท่ีไมเ่ข้าใจ  
เน่ืองจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มกัจะใช้ภาษาตนเองในการสื่อสาร 

ดงันัน้เม่ือผู้วิจยัหรือเจ้าหน้าท่ีส่ือสารเป็นภาษาไทย ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ทนัที ต้องอาศยัล่าม
ในการแปล และมีแรงงานข้ามชาตบิางคนสามารถส่ือสารภาษาไทยได้ แตก็่ขาดความมัน่ใจและไม่
กล้าพดูในท่ีสาธารณะ ซึง่เป็นอปุสรรคในการสื่อสาร 
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นอกจากนัน้แล้วในการผลิตส่ือ หากเป็นภาษาไทย แรงงานข้ามชาติสว่น
ใหญ่จะไมส่นใจอา่น จงึต้องผลติส่ือในรูปแบบภาษาไทยและภาษาพมา่ควบคูก่นั 

“ถ้าจะแจกส่ืออะไรให้เขา หรือจะเข้าถึงตวัพวกเขาได้ ก็ต้องมีภาษาพม่าด้วย เพราะหลาย
คนเขาไม่ได้ฟังภาษาไทยออก อ่านก็ไม่ออก บางคนก็อยากคุย อยากพูด แต่ถ้ามีล่ามด้วยก็ดี 
เพราะถ้าเขาฟังไมรู้่เร่ือง เขาก็คงไมส่นใจหรอก” (ทลู (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

3) ขาดช่องทางการส่ือสาร 
การขาดช่องทางการส่ือสาร นับเป็นอุปสรรคในการสื่อสารท่ีสําคัญ 

เน่ืองจากช่องทางการส่ือสารคือปัจจยัท่ีจําเป็นในการให้คนในชมุชนเข้าถึงข้อมลู จากการสงัเกต
พบว่าชาวบ้านมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีนํามาประชาสัมพันธ์จะ
เก่ียวข้องกบัโฆษณาสนิค้า การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของจงัหวดั โดยคนในชมุชนไมมี่สว่นร่วมใน
การใช้บอร์ดประชาสมัพันธ์เพ่ือส่ือสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากคนในชุมชนเองเลย และไม่มี
ข้อมลูด้านสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาตใิห้ความรู้ความเข้าใจในชมุชน 

นอกจากบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ท่ีใช้ร่วมกนัภายในชมุชน สําหรับภายในห้องเช่านัน้ 
จะมีสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์ และเคร่ืองเสียง เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยสร้าง
ความบนัเทิงในช่วงเวลาพกัผอ่นได้  

จากข้อมูลด้านปัจจัยการส่ือสาร สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แรงงานข้ามชาติเกิด
ความต่ืนตวัจากการท่ีมีตวักลางภายนอก หรือผู้ เช่ือมประสานการสื่อสารระหว่างคนในชมุชน คือ
ผู้วิจยัและเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯ ลงไปในพืน้ท่ีเป็นอย่างมาก ซึ่งได้จุดกระแสให้แรงงานข้ามชาติ
เกิดการต่ืนตวัในการรับรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิและเป็นประเดน็ท่ีมีการพดูถึงกนั
มากย่ิงขึน้ และสําหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคมากท่ีสุดของการส่ือสารคือปัญหาการส่ือสารท่ีไม่
เข้าใจ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของแรงงานข้ามชาติ แม้บางคนจะสามารถพูดภาษาไทยได้ แต่ไม่
สามารถอา่นภาษาไทย ดงันัน้จงึต้องคํานงึถึงภาษาของการสื่อสารเป็นสําคญั 
 

4.3.3  ด้านวัฒนธรรมและสังคม  
4.3.3.1 ปัจจยัสนบัสนนุ 

1) ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน 
ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนอําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยเฉพาะ

แรงงานข้ามชาติ พบว่าด้วยสภาพความเป็นอยู่ ท่ีอยู่อาศยัมกัเป็นแบบแฟลต ห้องเช่าแบ่งห้อง 
และอาคารอาศยัอยูร่วมกนั คนในแตล่ะชมุชนจงึรู้จกัและคุ้นเคยกนัหมด สามารถแยกแยะกลุม่คน
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ภายนอกและคนท่ีอาศยัอยู่ภายในได้อย่างชดัเจน หากใครเป็นแรงงานข้ามชาติท่ีเพิ่งเข้ามาอาศยั
อยู่ ก็จะมีการแนะนําให้คนในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกันได้รู้จัก ดงันัน้แม้ท่ีอยู่จะแออดั แต่คนใน
ชมุชนเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์แน่นแฟ้น อยูก่นัเป็นกลุม่ หากมีการจดักิจกรรม หรือมีภารกิจท่ีจะต้อง
ทําร่วมกนั จงึสามารถรวมกําลงัคนได้ง่าย  

“ผมอยู่ท่ีน่ีด้วยกนัมานานแล้ว มีงานอะไร เขาจดักิจกรรมอะไร ก็ไปด้วยกนัน่ีแหละ่ครับ ไป
ไหนมาไหนก็ชวน ๆ กนัไปเอา (เพียวเลอะ (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

“รู้จกักนัหมดอยู่แล้วคะ่ น่ีหนก็ูอยู่กบัลกูกบัแฟนกนัในห้องก็ 5 คน แล้วก็ห้องข้างบนอีก 4 
คน มาอยู่ท่ีน่ีพร้อมกัน...กิจกรรมอะไรท่ีเขาจัด หรือนายจ้างให้ไป เราก็ไปหมดนะ ไปด้วยกัน
ทัง้หมดเลย แล้วแตว่า่เขาจะให้ไปไหม” (ซาโท (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

จากการศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมจากงานวิจยั ชีวิตแรงงานข้ามชาติในชมุชน
ชนบทไทย: กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่า ในชุมชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร (ปรีดา รอดนวล, 2551) พบว่า ในเขตอําเภอเมืองจังหวดัสมุทรสาคร เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
แรงงานข้ามชาติกระจกุตวัมากท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนคร และเขตพืน้ท่ีองค์การ
บริหารสว่นตําบลรอบข้าง จากการสํารวจพบวา่ชมุชนแรงงานข้ามชาตจิะอาศยัอยูใ่นชมุชนจงัหวดั
สมทุรสาครซึง่กระจายตวักนัอยู่อย่างน้อย 60 ชมุชน เช่น ชมุชนตลาดกุ้ ง มีแรงงานข้ามชาติอาศยั
อยู่ประมาณ 20,000 คน ชมุชนเกาะสมทุร จํานวนประมาณ 10,000 คน และยงัมีการกระจายตวั
อาศยัอยู่บริเวณชุมชนเคหะท่าจีน คลองบางหญ้า แถบชุมชนมหาชยันิเวศน์-ณรงค์มิตร เป็นต้น 
(ภาพท่ี 4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2  สภาพความเป็นอยูข่องแรงงานข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 
 

เม่ือมีแรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาทํางานเป็นจํานวนมาก ก่อตัว
กลายเป็นชมุชนแรงงานข้ามชาตท่ีิมีให้พบเห็นอยูท่ัว่ไปอยา่งน้อย 60 ชมุชนยอ่ย (สมพงษ์ สระแก้ว
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, 2548) จากการสํารวจเบือ้งต้นใน พ.ศ. 2553 ท่ีอยู่อาศยัของแรงงานข้ามชาติในสมทุรสาคร แบง่
ได้เป็น 4 ประเภท คือ  1) ท่ีอยู่อาศยัท่ีนายจ้างจดัให้ มกัเป็นแบบแฟลต แตไ่ม่เพียงพอกบัจํานวน
แรงงาน 2) ท่ีอยู่อาศยัประเภทเช่า มีทัง้การเช่าตรงเช่าช่วง และแบ่งเช่า เช่าทัง้บ้านและท่ีดิน เช่า
ท่ีดินปลูกบ้าน เช่าห้อง เช่าแบ่งห้อง และเช่าพืน้ท่ีนอน ในอาคารหลายรูปแบบ มีทัง้สภาพปาน
กลางและสภาพเส่ือมโทรม 3) ท่ีอยู่อาศยับุกรุก ส่วนใหญ่ในท่ีดินของภาครัฐ สร้างเป็นอาคาร
มาตรฐานต่ํา ไมถ่กูสขุลกัษณะ 4) ท่ีอยู่อาศยัในเรือประมง มกัเป็นท่ีอยู่ของแรงงานกลุม่ท่ีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย (กณุฑลทิพย พานิชภกัดิ์, 2554) โดยขนาดของห้องเช่าสว่นใหญ่จะมีขนาดเล็ก 
อตัราคา่เช่าตอ่เดือนประมาณ 1,500 - 3,500 บาท อาศยัอยู่ประมาณ 3 – 8 คนตอ่ห้อง สว่นมาก
จะเป็นญาต ิหรือเพ่ือนท่ีมารู้จกักนัในภายหลงั  

2) ผู้ นําชมุชนท่ีเข้มแข็ง 
จากการลงพืน้ท่ีเข้าไปสมัผสัคนในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร พบว่าแตล่ะ

หมูบ้่านจะมีผู้ นําชมุชน ท่ีสามารถนําข่าวสารมาบอกตอ่ให้คนในชมุชนรับรู้ และยงัเป็นหลกัในการ
ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาคนในชมุชนด้วย ซึง่ผู้ นําชมุชนสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย
มาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้จกัเจ้าหน้าของรัฐ และหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแรงงานข้าม
ชาติได้ ดงันัน้คนในชมุชนจึงมกัจะรับฟัง และให้ความเคารพผู้ นําชมุชน ซึง่ผู้วิจยัมองว่าการท่ีผู้ นํา
ชมุชนสามารถเป็นแกนนําให้กบัคนในชมุชนได้ นบัว่าเป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีสามารถเป็นแนวทาง
ในการสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญของการสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้
พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

4.3.3.2 ปัจจยัอปุสรรค 
1) ทศันคตขิองคนไทยกบัแรงงานข้ามชาต ิ
จากการลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติพบว่า ส่วนหนึ่งท่ีทําให้

แรงงานข้ามชาติไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือนําลกูเข้าไปเรียนในระบบการศึกษาร่วมกับ
นกัเรียนไทย เน่ืองจากยงัมีชอ่งวา่งทางความรู้สกึของคนไทยและคนตา่งชาตอิยู ่

“มีไม่ก่ีโรงเรียนนะ ท่ีเขารับเด็กพม่าเข้าไปเรียน เพราะโรงเรียนก็กลวัจะมีภาระ รับเด็ก
พม่ามา ก็กลัวจะมีปัญหา ทัง้เร่ืองค่าใช้จ่าย เร่ืองภาษา เร่ืองการปรับตัวของเด็กด้วย ส่วน
ผู้ปกครองเดก็คนไทยสว่นใหญ่มองว่า ครูจะมีเวลาใสใ่จลกูตวัเองรึเปลา่ เด็กจะปรับตวักนัอย่างไร 
ก็เป็นปัญหาท่ีพูดยาก บางทีก็เล่ียงไม่รับเด็กพม่าเข้ามาเรียนด้วยเลยจะดีกว่า เป็นแบบนัน้ไป” 
(ทลู, (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 
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“เราต้องบอกตรง ๆ วา่ โรงเรียนในจงัหวดัท่ีดงั ๆ ท่ีเด็กไทยแย่งกนัเรียน ก็จะไม่รับเด็กตา่ง
ด้าว เน่ืองจากกฎหมายไทยเขาเขียนไว้วา่ เดก็ในวยัเรียนต้องได้เรียนทกุคน แตเ่ขาก็ไม่ได้บงัคบัว่า
โรงเรียนต้องรับทุกคน คือเขียนว่าให้สิทธ์ิเข้าไปเรียน แต่ไม่ได้บังคับโรงเรียนว่า ถ้าไม่รับจะมี
ความผิดนะ เขาไม่ได้เขียนไว้...สําหรับการรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนนีแ้ล้วก็อาศยั มต ิ
ครม. ปี 2548 นะครับ แล้วก็ พรบ.การศกึษาของไทย ซึง่ใน พรบ. กฎหมายของไทยจะกําหนดไว้
ว่า เด็กในวยัเรียน ตัง้แต ่3 ขวบถึง 15 ขวบ ทกุคนต้องได้เรียน ได้เรียนฟรี ซึง่ปัจจบุนัจากข้อมลูท่ี
ทาง NGO ข้อมลูของทางราชการ ท่ีประมาณการ เด็กข้ามชาติท่ีอยู่ในจงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีอยู่ใน
วยัเรียนประมาณ 10000 คน แล้วก็เข้าสูร่ะบบการศกึษาตามโรงเรียนตา่ง ๆ ประมาณ 2000  คน 
ท่ีเหลือประมาณ 8000 คนไม่ได้เรียน หรือไม่ก็ไปอยู่ตามศนูย์การเรียนตา่งๆท่ีทางภาคเอกชนเขา
จดัขึน้มา ซึง่นโยบายเรียนฟรีเม่ืองบประมาณปี 2559 ประเทศไทยได้เปล่ียนรัฐบาล ซึง่อาจมีการ
ปรับในเร่ืองของนโยบายการศึกษาในเร่ืองการเรียนฟรี ซึ่งปีหน้าเป็นต้นไปเขาก็จะเปิดประชาคม
อาเซียน เด็กในวยัเรียนของพม่า ลาว เขมร ก็จะเข้ามาเยอะ ถ้าเราให้เรียนฟรีทกุคนก็จะเป็นภาระ
ของทางรัฐบาล แตท่างผู้บริหารระดบัสงูของกระทรวงศกึษาก็คาดวา่คงจะให้ฟรีบางสว่น  แล้วก็ให้
ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายบ้าง...ปัญหาผลกระทบท่ีเรารับเด็กข้ามชาติเข้ามา
คือแรกๆเดก็ท่ีเป็นคนไทยลดลง ซึง่สาเหตเุกิดจากผู้ปกครองท่ีเป็นคนไทยคดิวา่ คณุภาพมาตรฐาน
ต่ําลงหรือเปลา่ แตจ่ากท่ีเรารับเดก็ข้ามชาติเข้ามา 8 ปีแล้ว เด็กเหลา่นีไ้ม่เป็นปัญหาด้านการเรียน
การสอน เพราะจากการวัดผลสมัฤทธ์ิ โดยใช้ข้อสอบกลาง เด็กข้ามชาติก็ทําได้อยู่ในเกณฑ์ดี 
พอใช้ ปัญหาจริงๆก็คือ เร่ืองเด็กออกกลางคนั คือเด็กต่างด้าวนัน้สว่นมาก  คือผู้ปกครองของเด็ก
เขามีวตัถปุระสงค์ว่าพอถึงระยะหนึ่งเขาออกออกไปทํางานเพ่ือหาเงิน พออยู่ ป.1 ป.2 ป.3 ไม่มี
ปัญหา พอขึน้ ป. 4 ป. 5 นัน้เค้าก็ตวัโตแล้ว เขาก็เลยอยากออกไปทํางาน ซึง่ต่อไปในอนาคต
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งท่ีเราจะพบก็คือ เขาให้ไปแจ้งอายขุองเด็ก โดยจะมีศนูย์ของกระทรวงพฒันา
สงัคม ผู้ปกครองก็จะไปโกหกเร่ืองอายเุด็กให้มากกว่า 18 ปี เพ่ือให้เขาไปทํางานได้” (ประสิทธ์ิ 
สวุรรณ (สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2558)) 
 จากข้อมูลด้านวัฒนธรรมและสังคม  สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแรงงานข้ามชาติให้
ความสําคญักบัความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนมากท่ีสดุ สงัเกตได้จากการจดัประชมุ การจดัอบรม 
หรือการจัดกิจกรรมภายในชุมชน แรงงานข้ามชาติจะให้ความร่วมมือหากมีคนในชุมชนไปร่วม
กิจกรรมด้วย และมกัจะเดนิทางไปพร้อมกนั 
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4.3.4  ด้านนโยบาย นายจ้าง และรัฐบาล 
4.3.4.1 ปัจจยัสนบัสนนุ 

1) ความต้องการรับรู้สทิธิของตนเอง 
จากท่ีผู้ วิจัยได้สอบถามข้อมูลแรงงานข้ามชาติในชุมชนจังหวัด

สมุทรสาคร พบว่าส่วนใหญ่ไม่รู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐมา
อธิบายสทิธิขัน้พืน้ฐานให้ฟัง แตค่นในชมุชนสว่นใหญ่ไมส่ามารถจบัใจความสําคญัได้ทัง้หมด หรือ
รับรู้สิทธิของตนเพียงเล็กน้อย เม่ือผู้วิจยัสอบถามถึงความสนใจในการจดัอบรมเพ่ือให้ความรู้เร่ือง
สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติ และแรงงานเด็กข้ามชาติ พบว่าทัง้ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ ให้
ความสนใจเป็นอยา่งมาก “เร่ืองสทิธิ เคยมีเจ้าหน้าท่ีมาบอกอยูน่ะ แตอ่ยา่ถามผม ผมจําไม่คอ่ยได้ 
จริงๆก็อยากรู้สิทธิของตวัเอง แต่เขาพดู บางทีผมก็ไม่เข้าใจ” (นิยม, ชาวบ้าน, การสมัภาษณ์, 26 
ตลุาคม 2557) 

“ผมก็อยากรู้สิทธิของตวัเอง อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง สิทธิของลกูก็อยากรู้ด้วย ถ้ามีคนมา
ช่วยบอกก็ดีครับ ถ้าจะให้ผมไปนัง่ฟังเขาอธิบาย ผมก็ไปฟังนะ แตถ้่าจะให้ผมอ่าน ผมไม่คอ่ยชอบ
อา่น” (ควิ (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

“อยากรู้ค่ะ ถ้ามีจดัอบรมก็ไปฟังค่ะ ไปฟังกับพ่อ” (ซายี (นามสมมติ) (สมัภาษณ์, 26 
ตลุาคม 2557)) 

4.3.4.2 ปัจจยัอปุสรรค 
1) ความเกรงกลวันายจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยงัคงเกรงกลวันายจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

เน่ืองจากไม่มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย และสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง อีกทัง้แรงงานข้ามชาติ
บางส่วนเป็นแรงงานท่ีเข้ามาโดยผิดกฎหมาย แฝงตวัทํางานอยู่ จึงมีความเกรงกลวั และไม่กล้าท่ี
จะแสดงความคดิเห็นหรือเรียกร้องความเป็นธรรม 

“ช่วงของการเข้าไปคยุกบัผู้ปกครองเน่ืองจากว่าการช่วงแรกๆ ผู้ปกครองแต่ก่อนสถานะ
ทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติมันเป็นแรงงานส่วนใหญ่มันเป็นแรงงานท่ีไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายท่ีนีก้ารลงพืน้ท่ีหรือการประชาสัมพันธ์มันติดก็คือแรงงานมีความกลัวกลัวท่ีจะโดน
ตรวจสอบหาว่าเป็นใครมายงัไง หรือว่าจะโดนจบั ลกัษณะก็คือ ไม่กล้าท่ีจะคยุเร่ืองตรงนี ้และยงั
ไม่สามารถเห็นภาพท่ีชดัเจนได้ว่า เช่น ไปเรียนได้ด้วยเหรอ เรียนได้ด้วยวิธีไหน อนันีม้นัเป็นโจทย์
หนึง่ท่ีทําให้การคดิส่ือการทําอะไรตา่งๆให้กลุม่เป้าหมายรับรู้เร่ืองสิทธ์ิของเขามนัก็ต้องว่างแผนว่า
จะเข้าไปหาเขาโดยตรง เข้าไปหานายจ้าง หรือว่าเข้าไปสถานประกอบการณ์ท่ีตรงไหนท่ีแรงงาน
เขาอยู่ตรงนัน้ แล้วเขาไม่เกิดผลกระทบจากการลงพืน้ท่ีของเรา เพราะว่าการเข้าไปตามสถานท่ี
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ตามท่ีแรงงานเขาอยู่ มีห้องพกั มีโรงงานท่ี มีแรงงานท่ี ไม่ได้บตัรมีใบอนุญาต ท่ีเป็นเหมือนดาบ
สองคม แทนท่ีเราจะไปให้ความรู้หรือให้สิทธ์ตรงนีเ้ขาแต่กลบักลายเป็นปัญหาต่อตวัเขาเองใน
เร่ืองของความปลอดภยั จากนายจ้างเค้าอาจสงสยัว่าใครมาทําอะไร เราก็ต้องทํางานคู่ขนานกนั
ไปทัง้ไปหานายจ้าง หาโรงงาน หาผู้ดแูลเขา ทําความเข้าใจเสียก่อน ก่อนท่ีจะเข้าไป แบบให้ข้อมลู
ขา่วสารอยา่งเตม็ท่ี” (คณุสมคัร ทพัธานี (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557) 

“ไม่ค่อยมีใครกล้าพดูอะไรหรอก เขาก็ไม่อยากมีปัญหากบัเจ้าหน้าท่ี ทํางาน เก็บเงิน อยู่
กนัแบบนี ้เขาก็ปลอดภยักวา่จริงไหม ถ้าให้เขาไปพดู ไปเรียกร้องอะไร ไมมี่ใครกล้า ยกเว้นบางคน 
อยา่งผมอยูม่านานแล้ว ผมถึงไมก่ลวั” (ทลู (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2557)) 

“แรงงานเด็กก็จะได้รับค่าแรงต่ํา แต่ก็ไม่กล้าเรียกร้องอะไร เพราะเราก็กลวัถูกจับกลบั
ประเทศ นายจ้างเขาก็ต้องการเดก็ ๆ ทํางาน” (ไทไท, ชาวบ้าน, การสมัภาษณ์, 19 ตลุาคม 2557) 
 อยา่งไรก็ตามจากข้อมลูการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิฯ ผู้ นําชมุชน และชาวบ้าน ตา่งให้
ข้อมลูสอดคล้องกนัในประเดน็แรงงานเดก็ข้ามชาตเิป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน เน่ืองจากแรงงาน
เดก็มีคา่แรงท่ีถกูกวา่ ควบคมุง่าย และไมก่ล้าเรียกร้องสทิธิใด ๆ จากเจ้าหน้าท่ี เพราะกลวัถกู
เนรเทศออกนอกประเทศ  
  จากประเด็นด้านนโยบาย นายจ้าง และรัฐบาลนัน้ ผู้วิจยัวิเคราะห์ได้ว่าอปุสรรคสําคญัใน
การส่ือสารคือ แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีความเกรงกลวันายจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึง่สงัเกต
ได้จากการสมัภาษณ์ ในช่วงแรกท่ีผู้วิจยัได้เดินทางลงพืน้ท่ีเข้าไปในแต่ละชมุชน แรงงานข้ามชาติ
จะมีความหวาดระแวง และเกรงกลวัว่าผู้วิจยัเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มกัจะหลบสายตาไม่ให้ความ
ร่วมมือสมัภาษณ์ แตเ่ม่ือผู้วิจยัได้เข้าไปพดูคยุพร้อมกบัเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯ แรงงานข้ามชาติจึง
มีปฏิกิริยาท่ีดีขึน้ พร้อมให้ข้อมูลสัมภาษณ์ และเปิดเผยให้ผู้ วิจัยได้เข้าใจถึงความเกรงกลัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งพฤติกรรมดงักล่าว เกิดจากการจดจําภาพลกัษณ์เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้ามา
ตรวจสอบจบัแรงงานข้ามชาติท่ีผิดกฎหมาย และความเกรงกลวักฎหมายไทย ท่ีแรงงานข้ามชาติ
ไมมี่ความรู้ดงักลา่ว 
  เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยอุปสรรคท่ีมีอิทธิพลต่อการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมกบัแรงงานข้ามชาตมิากท่ีสดุ พบวา่ปัจจยัสนบัสนนุท่ีแรงงานข้ามชาตใิห้ความสําคญัมากท่ีสดุ 
คือ ปัจจยัด้านตวักลาง ซึ่งหมายถึงผู้ วิจยัและมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน ท่ีทํา
หน้าท่ีเป็นตวักลางภายนอก หรือผู้ เช่ือมประสานการสื่อสารระหว่างคนในชมุชนด้วยกนัเอง พบว่า 
เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีคนในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครเกิดการต่ืนตวัและเป็นประเด็นท่ีมีการพดูถึงกนัมาก
ยิ่งขึน้ในการรับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ และปัจจยัอปุสรรคท่ีแรงงานข้ามชาติให้
ความสําคญัมากท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านงานท่ีทํา เวลา และรายได้ของครอบครัว ซึง่แรงงานข้ามชาติ
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จะให้ความสําคญักบัการทํางานเพ่ือหาเลีย้งชีพเป็นหลกั ดงันัน้กิจกรรมท่ีผู้วิจยัจะจดัขึน้ จึงต้อง
เอือ้อํานวยตอ่เวลาการทํางานของแรงงานข้ามชาตด้ิวย 

 
4.4  การเสริมศักยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม 
      เพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชุมชน 
      จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ในการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมนัน้ ผู้วิจยัได้

ศึกษาจากปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัอปุสรรคของการส่ือสารของคนในชุมชนจงัหวดัสมทุรสาคร 
เพ่ือนํามาออกแบบแนวทางการเสริมศกัยภาพการสื่อสารของชมุชนด้วยกลยทุธ์การสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่วม โดยผู้วิจยัได้ทําหน้าท่ีส่งเสริมปัจจยัสนบัสนนุเพ่ือให้เกิดการเกือ้หนุนการส่ือสารอย่างมี
สว่นร่วม และสําหรับปัจจยัท่ีขดัขวางในการสื่อสารก็ทําหน้าท่ีลดหรือแก้ไข เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
ส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมในชมุชนได้  

โดยกลยทุธ์การส่ือสารด้วยกระบวนการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมดงักลา่ว ผู้วิจยัมีเป้าหมาย
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั และเปิดโอกาสให้คนในชมุชนมีสว่นร่วมในการสื่อสาร ดงันี ้

1) การเปล่ียนบทบาททางการสื่อสาร  
(1) จากผู้ รับสารแบบ “Passive” เป็นผู้ รับสารแบบ “Active” 
(2) เปล่ียนจาก “ผู้ รับสาร” เป็น “ผู้สง่สาร”  
(3) เปล่ียนจาก “ผู้สง่สาร” เป็น “ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย” 

2) การปรับเปล่ียนทิศทางการส่ือสาร 
(1) ปรับทิศทางการสื่อสาร “แบบทางเดียว” เป็น “แบบสองทาง” 

3) การปรับเปล่ียนการไหลข้อมลูขา่วสาร 
(1) ปรับเปล่ียนการไหลข้อมลูขา่วสารจาก “บนลงลา่ง” เป็น “ลา่งขึน้บน” 
(2) ปรับเปล่ียนการไหลข้อมลูขา่วสารจาก “แนวตัง้” เป็น “แนวนอน” 

4) การปรับเปล่ียนวิธีการสื่อสาร 
(1) เปล่ียนวิธีการสื่อสารแบบ “ผา่นสิง่สกดักัน้” เป็น “เผชิญหน้า” 

โดยเป้าหมายหลกัของการศกึษาการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิ
ขัน้พืน้ฐานแรงงานข้ามชาติในชุมชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ คือการท่ีคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วน
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ร่วมในการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และตระหนกัรู้ถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง เพ่ือนําไปสู่
การแก้ไขปัญหา และเกิดการพฒันาชมุชนตอ่ไป 

ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงต้องเสริมศกัยภาพภายในชุมชน จากการเร่ิมต้นวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนุน
และปัจจยัอปุสรรค เพ่ือศึกษาต้นทุนภายในชุมชนก่อน ซึง่นําไปสู่การปลกุพลงัคนในชุมชนต่อไป
ผา่นกิจกรรมการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมร่วมกนั 

ผู้ วิจัยได้กําหนดกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้
พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิเคราะห์ปัญหาจากปัจจัย
อปุสรรค ได้แก่ ลกัษณะของงานท่ีทํา เวลา และรายได้ในครอบครัว, ขาดการมีส่วนร่วมในการ
ส่ือสาร, ปัญหาการส่ือสารท่ีไมเ่ข้าใจ, ขาดช่องทางการส่ือสาร, ทศันคติของคนไทยกบัแรงงานข้าม
ชาต ิและความเกรงกลวันายจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ปัจจยัสนบัสนุนได้แก่ ตวักลางภายนอก, ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน, ความต้องการ
รับรู้สิทธิของตนเอง, การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และผู้ นําชุมชนท่ีเข้มแข็งนัน้ ซึ่งเป็น
แรงผลกัดนัท่ีสามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมในชมุชนได้  

จากปัจจยัข้างต้น ได้เป็นแนวทางการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชน โดยวิเคราะห์ส่ือท่ี
สามารถผลักดันให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ ซึ่งแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ให้
ความสําคญักบัส่ือบุคคลมากท่ีสดุ ดงัจะเห็นได้จากวิธีการรับข้อมลูข่าวสาร และวิธีการกระจาย
ข้อมลูขา่วสารจะใช้วิธีการบอกตอ่ แตย่งัขาดส่ือท่ีเป็นรูปแบบลายลกัษณ์อกัษร ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นว่า
จุดเร่ิมต้นของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมต้องเร่ิมจากการให้คนในชุมชนเห็นความสําคญัของ
ปัญหาก่อน จึงมีแนวคิดการจดัประชมุขึน้  โดยนดัประชมุในวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ ท่ีเป็นวนัหยดุ
งานของแรงงานข้ามชาตสิว่นใหญ่ จากนัน้จงึวเิคราะห์ปัญหาสําคญัของแรงงานข้ามชาตคืิอการไม่
รู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง จงึจําเป็นต้องจดัการอบรมสทิธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิเพ่ือให้ความรู้
แก่คนในชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กข้ามชาติ และผู้ ใหญ่ผ่านการสร้างส่ือชุมชน เพ่ือ
สร้างความภาคภมูิใจและความรู้สกึการเป็นเจ้าของส่ือ จากนัน้จงึมอบส่ือให้กบัชมุชนเพ่ือนําไปตอ่
ยอด ร่วมกนัดแูลรักษาส่ือ และปรับใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชมุชนตอ่ไป  

เม่ือกําหนดแนวทางการเสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชนแล้ว ผู้วิจยัได้แบง่กิจกรรม ดงันี ้
1) การจดัประชมุ 
2) การจดัอบรมสทิธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
3) การสร้างส่ือชมุชน  
4) การมอบส่ือ 
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4.4.1 การจัดประชุม 
1) ท่ีมาของกลยทุธ์ 
การจดัการประชมุ ผู้วิจยัได้วางกลยทุธ์ไว้ เพ่ือเป็นการนดัรวมตวัแรงงานข้ามชาติ

ในแตล่ะชมุชนได้มีโอกาสพบปะกนั และเปิดโอกาสให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติใน
ชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่คนในชมุชนบางสว่นไมเ่คยมีโอกาสได้เข้าร่วมประชมุ และสว่นใหญ่ไม่
เคยมีโอกาสแสดงความคดิเห็น หรือวางแผนประเด็นในการประชมุ การจดัประชมุให้ชาวบ้าน โดย
มีผู้วิจยัและเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯ เป็นผู้แนะนํา จะช่วยให้ชาวบ้านเข้าใจรูปแบบของการประชุม 
และมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึน้ ซึ่งผู้ วิจยัมุ่งหวงัว่า คนในชุมชนจะสามารถ
กล้าแสดงออก กล้าเสนอความคดิ และแลกเปล่ียนความคดิเห็นในชมุชนร่วมกนัได้ตอ่ไป 

คณุลกัษณะของการจดัประชมุนัน้ นบัเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทําให้คนในชมุชน
ได้มีโอกาสพดูคยุแลกเปล่ียนในประเด็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง และแนวทางการร่วมมือการ
สร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิทําให้ชมุชนมีรูปแบบการส่ือสารแบบ
สองทาง และมีการไหลของข้อมลูขา่วสารแบบแนวนอน ตามแนวทางการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3  การจดัการประชมุแรงงานข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร 

 
2) ขัน้ตอนการนํากลยทุธ์การสื่อสารเข้าสูช่มุชน 
ผู้วิจยัได้เข้าไปสงัเกตการณ์การจดัประชมุภายในชมุชน วนัอาทิตย์ท่ี 12 ตลุาคม 

พ.ศ. 2557 เพ่ือสงัเกตรูปแบบการจดัประชมุของคนในชมุชน จากนัน้จึงได้วางแผนนดัหมายคนใน
ชุมชนท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติจังหวดัสมทุรสาคร เพ่ือจัดประชุมร่วมกับผู้ วิจัย ในวนัอาทิตย์ท่ี 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
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(1) การนัดหมายคนในชุมชน ได้ติดต่อผ่านเครือข่ายผู้ นําชุมชนผ่านทาง
โทรศัพท์ เพ่ือนัดหมายให้แรงงานข้ามชาติแต่ละชุมชน มาประชุมท่ีโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 
(โรงเรียนวดักําพร้า) จงัหวดัสมทุรสาคร เพราะเป็นจดุศนูย์กลางท่ีคนในแตล่ะชมุชนคุ้นเคย  

(2) การจัดการประชุม โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิฯ และผู้ วิจัยดําเนินการ
จดัการประชมุให้แรงงานข้ามชาต ิเร่ิมต้นจากการเปิดประเดน็หวัข้อการประชมุ ได้แก่  

ประเดน็ท่ี 1 การขอความร่วมมือผู้วิจยัเข้ามาศกึษาเร่ือง “การสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมเพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชน
จงัหวดัสมทุรสาคร” 

ประเดน็ท่ี 2 สถานการณ์แรงงานเดก็ข้ามชาตใินจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประเดน็ท่ี 3 เสนอแนวทางการสร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
ประเดน็ท่ี 4 รูปแบบการส่ือสารท่ีใช้ร่วมกนัภายในชมุชน 
ประเดน็ท่ี 5 อ่ืน ๆ   

(3) นดัหมายผู้ เข้าร่วมประชมุ มาร่วมการอบรมสทิธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
3) ปฏิกิริยาของคนในชมุชน 
ในการประชมุครัง้ท่ี 1 วนัอาทิตย์ท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ. 2557 จากการสงัเกตการณ์มี

ผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 30 คน โดยท่ีคนในชุมชนได้จดัการประชมุกนัเอง พบว่าคนในชุมชนไม่มี
การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น เป็นเพียงการแจ้งข่าวสารจากผู้ นําชุมชนเพียงเท่านัน้ ซึ่งเป็น
การส่ือสารแบบทางเดียว การไหลของข้อมลูข่าวสารจากบนลงล่าง และมีลกัษณะไม่เป็นทางการ 
เม่ือผู้วิจยัและเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯได้เข้าไปร่วมจดัการประชมุให้กบัคนในชมุชน ซึง่เป็นการจดั
ประชมุในครัง้ท่ี 2 วนัอาทิตย์ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 62 คน พบว่า
ปฏิกริยาของคนในชมุชนเปลี่ยนไป ดงันี ้

(1) คนในชมุชนมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคดิเห็นมากยิ่งขึน้ 
(2) คนในชมุชนเร่ิมเปล่ียยนบทบาทจากผู้ รับสาร เป็นผู้สง่สารมากยิ่งขึน้ 
(3) เร่ิมมีการเปิดเผยข้อมลูปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาตท่ีิเกิดขึน้ในชมุชน 
(4) คนในชมุชนมีความต้องการรับรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง และบตุรหลาน 

โดยการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่นัน้เร่ิมจากเจ้าหน้าท่ีมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คณุภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ ได้เปิดประเด็นการประชุม และให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น แนวทางการสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาต ิ
ในช่วงแรกผู้ เข้าร่วมประชุมเพียงยกมือแสดงความเห็นด้วยท่ีจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
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ความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ จากนัน้จึงมีการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัสถานการณ์แรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

“จริง ๆ ครอบครัวผม ก็ให้ลกูทํางานนะ แตก็่ไมไ่ด้ห้ามเขาเรียนหนงัสือ ก็จะคอยดวู่ามีงาน
อะไรท่ีเขาช่วยได้บ้าง ถ้าดแูลเขาทํางานไปด้วย ก็ไม่มีปัญหานะ ส่วนใหญ่ท่ีมีปัญหาคือคนท่ีมา
ทํางานเอง ไมไ่ด้อยูก่บัพอ่แมข่องเขา” (เลาปะ (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2557)) 

“คนท่ีเข้ามาประชมุส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะ แตปั่ญหาคือคนท่ีไม่เคยเข้ามา
ประชุม ยงัไม่ให้ความร่วมมือก็มีอีกเยอะ...อย่างเร่ืองแรงงานเด็ก ผมเห็นเด็กบางคนมาทํางาน
ตัง้แตห่กโมงเช้า ท่ีรู้จกักนัก็อยู่ในโรงงานเยอะ แตบ่างคนเขาก็สง่ตวัไปทํางานท่ีกรุงเทพฯ งานมีให้
ทําเยอะ ถ้าโชคดีก็ได้ทํางานสบายหน่อย แต่ถ้าโชคไม่ดีก็โดนงานหนกั ผมยงัเคยโดนไปอยู่ฟาร์ม
หม ูทัง้เหม็น ทัง้สกปรก เลกิงานดกึ บางทีไมไ่ด้หยดุงาน ผมก็ผา่นมาแล้ว ผมถึงรู้” (ยางเลาะ (นาม
สมมต)ิ (สมัภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2557)) 

“แก้ไขปัญหา ก็ต้องเอาลกูเข้าโรงเรียนให้ได้ก่อนนะ ผมวา่แล้วแตบ่างคนด้วย ถ้าคนเขาไม่
อยากเรียนจะไปบังคบัก็ไม่ได้ ปัญหาคือคนเขาไม่รู้หรอก ว่าจะทําอะไร” (ลือมะ (นามสมมติ) 
(สมัภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2557)) 

“มลูนิธิฯเองก็พยายามให้เด็ก ๆ ได้อยู่ใกล้ชิดกบัพ่อแม่ ได้อยู่กบัครอบครัวของเขา เพราะ
เอาจริง ๆ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพราะว่าครอบครัวไม่ได้เป็นครอบครัว ไม่ได้อยู่ดูแลกัน สุดท้ายก็มี
ปัญหาตามมา ไปทํางานอยู่ในโรงงานบ้าง บางคนท่ีเปิดรับฟังเรา เขาก็จะเข้าใจความหวงัดีของ
เรา แตค่นท่ีไมเ่ห็นด้วย ก็ต้องใช้เวลา” (ทลู (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2557)) 
 

จากการจดัการประชุม พบว่าปฏิกิริยาของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี
ขึน้ จากการสงัเกตการณ์แบบไม่มีสว่นร่วมในครัง้แรก ผู้วิจยัสงัเกตได้ว่าคนในชมุชนไม่ได้ให้ความ
สนใจประเด็นการประชุมเท่าท่ีควร หรือเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังเพียงเท่านัน้ แต่เม่ือมีการปรับ
รูปแบบการประชมุ โดยเปิดโอกาสให้คนในชมุชนได้ร่วมแสดงความคดิเห็น ได้สร้างบรรยากาศเป็น
กนัเองมากขึน้ พร้อมทําส่ือสารให้เห็นภาพสถานการณ์แรงงานเดก็ข้ามชาตท่ีิถกูทําร้ายร่างกาย ทํา
ให้คนในชุมชนเกิดความต่ืนตวั ต้องการรับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง และมีบทบาทในการให้
ข้อมลูแลกเปล่ียนกนัและกนัมากยิ่งขึน้ 
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4.4.2 การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
1) ท่ีมาของกลยทุธ์ 
การจดัอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ามชาตินัน้ ผู้วิจยัได้ออกแบบการอบรมเพ่ือให้

แรงงานข้ามชาต ิและบตุรหลานได้มีโอกาสรับฟัง และทําความเข้าใจในสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง
ก่อน โดยการเชิญวิทยากรจากมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน มาให้ข้อมลู พร้อมลา่ม
แปลภาษา ด้วยการเปิดพืน้ท่ีการสื่อสารระหว่างคนในชมุชนด้วยกนัได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ สอบถาม
ข้อสงสยั ทําให้เห็นมมุมองปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติท่ีเกิดขึน้ และรับรู้กรณีตวัอย่างของเด็กท่ีถกู
เอารัดเอาเปรียบ โดนทารุณกรรมให้คนในชมุชนได้เห็นความสําคญัของปัญหา และทําความเข้าใจ
ร่วมกนั 

โดยการจดัอบรมนัน้ มีลกัษณะการจดัให้มีการส่ือสารแบบสองทาง มีการไหลของ
ข้อมลูข่าวสารแบบบนลงล่าง เน่ืองจากผู้ รับฟังส่วนใหญ่ไม่มีพืน้ฐานความรู้ด้านสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของตนเองมาก่อน จงึต้องให้ความรู้และทําความเข้าใจเบือ้งต้น ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ รับฟังได้มี
โอกาสสอบถาม และแสดงความคดิเห็นร่วมกนั 

2) ขัน้ตอนการนํากลยทุธ์การสื่อสารเข้าสูช่มุชน 
ผู้วิจยัได้กําหนดจดัการอบรมในวนัเสาร์ท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 โดยรวบรวม

รายช่ือผู้สมคัรใจเข้าร่วมการอบรมได้ เป็นแรงงานข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร จํานวน 52 
คน และเป็นเดก็ท่ีมีอายไุมเ่กิน 18 ปี จํานวน 35 คน ซึง่มีการวางแผนการจดัอบรมดงันี ้

(1) ประสานงานเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
พร้อมลา่มแปลภาษา เพ่ือเป็นวิทยากรให้ความรู้เร่ืองสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาต ิ

(2) นดัหมายและแจ้งกําหนดการการจดัอบรมให้แก่คนในชมุชนได้รับทราบ 
(3) ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมอบรม 
(4) สมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมอบรมเก่ียวกับความเข้าใจเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

แรงงานข้ามชาตก่ิอนการจดัอบรม 
(5) จดัการอบรมสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติ ท่ีห้องประชุม มลูนิธิ

เครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน จงัหวดัสมทุรสาคร 
(6) สมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมอบรมเก่ียวกับความเข้าใจเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

แรงงานข้ามชาตหิลงัการจดัอบรม 
(7) นําเสนอผลงานของเด็ก ๆ ท่ีผลิตส่ือ ในรูปแบบคลิปวิดีโอละครหุ่นมือ

เร่ือง “หนยูงัไม่พร้อมเป็นแรงงาน” และภาพวาดหวัข้อ “โลกของเด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาสเรียน
หนงัสือ” 
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(8) แจกส่ือโปสเตอร์สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติเพ่ือให้คนในชมุชน
ได้นําไปเผยแพร่ในชมุชนตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.4  การอบรมสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาต ิ

 
3) ปฏิกิริยาของคนในชมุชน 
จากการอบรมในวันเสาร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีผู้ เข้าร่วมการอบรมเป็น

แรงงานข้ามชาติในชุมชนจงัหวดัสมทุรสาคร จํานวน 52 คน และเป็นเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี 
จํานวน 35 คน โดยมีประเด็นหลกัคือสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา ด้านสุขภาพ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลงัจากท่ีผู้ วิจัยได้จัดอบรมสิทธิขัน้
พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติให้คนในชุมชน พบว่าในช่วงแรกคนในชุมชนยังเก้อเขินท่ีจะแสดง
ความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย มีปฏิกริยาเพียงนั่งฟังเจ้าหน้าท่ีอบรมอย่างตัง้ใจ แต่เม่ือ
เจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน เร่ิมให้ล่ามพดูคยุด้วยเป็นภาษาพม่า 
และชวนพูดคยุเพ่ือสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ทําให้คนในชุมชนกล้าสอบถามข้อมูลและแสดง
ความคดิเห็นมากยิ่งขึน้  

โดยการจดัอบรมในครัง้นีป้ระเด็นหลกัในการส่ือสารคือเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
เดก็ข้ามชาต ิซึง่ได้ยดึตามแนวคิดหลกัของอนสุญัญาสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 ท่ีได้ให้ความสําคญัและ
การดแูลเด็กเป็นพิเศษ เน่ืองจากเด็กยงัไม่เติบโตเต็มท่ีทัง้ทางร่างกายและจิตใจ อีกทัง้เด็กทกุคนมี
สทิธิเสรีภาพ ยอ่มมีสทิธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองอยา่งเท่าเทียมกนั  

อนุสัญญาสิทธิเด็กได้บัญญัติถึงสิทธิท่ีเด็กควรได้รับความคุ้ มครองโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (สถาบนักฎหมายอาญา, 2543) 

(1) สทิธิในการดํารงชีวิต (Survival Rights) เช่น สทิธิในการมีชีวิตอยู ่สทิธิใน
การมีช่ือและสัญชาติ สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ ท่ีพอดี สิทธิท่ีจะได้รับมาตรฐาน
สาธารณสขุ เป็นต้น 
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(2) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) เป็นการ
ปกป้องและคุ้มครองเด็กท่ีมีชีวิตอยู่ในภาวะยากลําบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ ลีภ้ยั เด็กกําพร้า เป็น
ต้น เพ่ือปกป้องจากการถกูเอารัดเอาเปรียบทางเพศ หรือถกูเอารัดเอาเปรียบจากการทํางานใด ๆ 
ท่ีจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรือการพฒันา ร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสงัคมของเดก็  

(3) สิทธิท่ีจะได้รับการพฒันา (Development Rights) เช่น สิทธิท่ีจะได้รับ
การศกึษา และการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ เป็นต้น 

(4) สิทธิในการมีส่วนร่วมต่าง ๆ (Participation Rights) เช่น สิทธิในการ
แสดงความคดิเห็นได้อยา่งเสรีในทกุๆเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ตนเอง  

สําหรับประเด็นท่ีสามารถนํามาเก่ียวโยงกบัการคุ้มครองสิทธิแรงงานเด็กต่างชาติ
ในอนสุญัญาสิทธิเด็กได้มีการบญัญตัิไว้หลายข้อด้วยกนั ได้แก่ ในส่วนของข้อ 1และ ข้อ 2 ซึ่งมุ่ง
ประสงค์ให้รัฐภาคียอมรับสิทธิและการดําเนินมาตรการให้ความคุ้มครองให้ครอบคลมุเด็กทกุคน
ในประเทศของตน โดยไม่มีการแบง่แยกหรือเลือกปฏิบตัิ โดยไม่คํานึงถึง เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ๆ ต้นกําเนิดทางสัญชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม 
ทรัพย์สนิ ความทพุพลภาพ การเกิดหรือสถานะอ่ืน ๆ ของเด็กหรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมาย 
  สิง่ท่ีน่าสนใจคือคนในชมุชนสว่นใหญ่ไมเ่คยรู้เร่ืองสทิธิขัน้พืน้ฐานของตนมาก่อน และกล้า
ท่ีจะเสนอความคิดเห็นให้จดัทําส่ือเพ่ือนําไปเผยแพร่ในชุมชนของตนเอง ให้คนอ่ืน ๆ ได้รับรู้ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการท่ีคนในชมุชนเร่ิมมีสว่นร่วมในการสื่อสารมากย่ิงขึน้ 

“ตอนแรกก็อยากให้เขาทํางานมากกว่า ไปเรียนให้อ่านได้ เขียนได้ แล้วก็มาทํางาน แต่
วนันีท่ี้มาฟังอบรม คือผมก็คิดว่าอยากให้ลกูได้เรียนนัน่แหล่ะ ถ้าเขาจะทํางานก็ต้องรอให้เขาโต
ก่อน อายุถึงก่อน ทําให้มันถูก จะได้ไม่มีปัญหา” (เลาะจาง (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 21 
กมุภาพนัธ์ 2558)) 

“ดีใจท่ีได้มาฟังคะ่ เข้าใจเร่ืองสทิธิของเรา ของลกูด้วย อย่างเร่ืองเรียน ลกูคนโตก็ได้ไปเข้า
โรงเรียนแล้ว ตอนนีก็้เตรียมพาลกูคนเล็กไปสมคัรเรียนอีกคน ท่ีน่ีเด็กพม่าเยอะ แต่เขาก็เรียนกบั
เด็กไทยได้นะ เขาพดูภาษาไทยด้วยกัน มาอบรมวนันีเ้ราก็ได้ความรู้กลบัไป รู้ว่าต้องดแูลลกูดี ๆ 
ให้เขามีชีวิตดี ๆ จะได้ไม่ต้องมาลําบาก” (มามาเอ (นามสมมติ) (สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 
2558)) 

“จริง ๆ ก็มีกฎหมายคุ้มครองพวกเราอยู่ แตเ่ราก็ไม่เข้าใจตรงจดุนัน้ เราอยู่กบันายจ้าง ถ้า
เขาดี เราก็โชคดี แตถ้่าโชคร้ายก็คงโดนเอาเปรียบ เร่ืองพวกนีเ้ราก็เลยต้องเข้าใจสทิธิของเราด้วย ก็
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ต้องดดู้วยนะว่าใครเข้ามาถูกกฎหมายไหม เพราะส่วนใหญ่แอบเข้ามาอยู่ในไทยก็เยอะ” (เปียว 
(นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2558)) 
 

4.4.3 การสร้างส่ือชุมชน 
1) ท่ีมาของกลยทุธ์ 
การสร้างส่ือชุมชน ผู้ วิจัยได้วางแผนกําหนดให้ส่ือในชุมชนควรเป็นผลงานท่ี

แรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครสามารถมีสว่นร่วมในการผลิตได้ เน่ืองจากส่ือเพ่ือ
การพฒันาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของลกูหลานแรงงานข้ามชาตินัน้ จะช่วยสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจ และเกิดการจดจําของเด็กข้ามชาติได้ดี อีกทัง้ยงัส่งผลให้ผู้ปกครองมีความภาคภมูิใจ และ
เห็นคุณค่าของส่ือนัน้ ๆ ไปด้วย ซึ่งการสร้างส่ือชุมชนจากเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ี เป็นกลยุทธ์
ทางการส่ือสารเพ่ือสร้างประสบการณ์ร่วม จากส่ือท่ีแรงงานเดก็ข้ามชาตสินใจ และสามารถเข้าถึงได้  

ผู้ วิจัยจึงได้นําตวัอย่างส่ือ ได้แก่ คลิปวิดีโอการจัดรายการผ่านการนําเสนอของ
เยาวชน, คลปิวิดีโอการ์ตนูแอนนิเมชัน่สทิธิของเด็ก, หนงัสือนิทาน, ละครหุ่นมือ, ภาพวาด เป็นต้น  
จากนัน้จึงเลือกส่ือท่ีเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ีให้ความสนใจมาร่วมกนัผลิต และถ่ายทอดออกมาใน
ประเดน็ปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาต ิโดยส่ือท่ีเดก็ ๆ ได้เลือกผลติ ได้แก่ ละครหุ่นมือเร่ือง “หนยูงัไม่
พร้อมเป็นแรงงาน” ภาพวาดหัวข้อ “โลกของเด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ” และ
โปสเตอร์เก่ียวกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ 

โดยการสร้างส่ือดงักลา่ว จะช่วยสร้างกระแสต่ืนตวัตอ่ปัญหา โดยเด็ก ๆ จะได้เห็น
ความสําคัญของการศึกษา และสิทธิขัน้พืน้ฐานของตน มีโอกาสฝึกทักษะการผลิตส่ือท่ีเด็ก ๆ 
สนใจ และสร้างการมีส่วนร่วมเช่ือมต่อระหว่างเด็ก และผู้ ใหญ่ในการสื่อสารเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของแรงงานเดก็ข้ามชาตไิด้  

2) ขัน้ตอนการนํากลยทุธ์การสื่อสารเข้าสูช่มุชน 
ผู้วิจยัได้นดัหมายเดก็ ๆ ท่ีมีความเส่ียงตอ่การเข้าสูแ่รงงานเดก็ข้ามชาต ิเพ่ือพดูคยุ

ถึงความสนใจส่ือท่ีจะผลิตร่วมกนั จากนัน้จึงนดัหมายวนัองัคารท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ท่ี
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอปุถมัภ์ โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการดงันี ้

(1) นดัหมายเด็ก ๆ จํานวน 30 คน เพ่ือสอบถามถึงความสนใจในการผลิต
ส่ือ 

(2) จากนัน้จึงระดมความคิดเห็นกบัเด็ก ๆ เพ่ือวางประเด็นเนือ้หาท่ีจะผลิต
ร่วมกนั และนดัหมายวนั เวลา ท่ีจะผลติส่ือ 
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(3) ดําเนินการผลติส่ือ  
 รูปแบบส่ือ แบง่ออกเป็น 

(3.1) ส่ือละครหุ่นมือเร่ือง “หนยูงัไมพ่ร้อมเป็นแรงงาน” 
(3.2) ภาพวาดหวัข้อ “โลกของเดก็ท่ีได้เรียนและไมมี่โอกาสเรียนหนงัสือ” 
(3.3) โปสเตอร์เก่ียวกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

(4) ดําเนินการผลิตโดยส่ือละครหุ่นมือ มีเด็กจํานวน 5 คน มีสว่นร่วมในการ
ผลติ โดยแบง่หน้าท่ีเป็น 

(4.1) ผู้ เขียนบท: เดก็ ๆ จดัทําร่วมกนั โดยมีผู้วิจยัให้คําแนะนํา 
(4.2) จดัทําฉาก: เดก็ ๆ จดัทําร่วมกนั โดยมีผู้วิจยัให้คําแนะนํา 
(4.4) ผู้ กํากบั เดก็จํานวน 1 คน 
(4.5) นกัพากย์เสียง เดก็จํานวน 2 คน 
(4.6) นกัแสดงหุ่นมือ เดก็จํานวน 2 คน 

(5) ดําเนินการผลติส่ือ ภาพวาดหวัข้อ “โลกของเด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาส
เรียนหนงัสือ” 

(5.1) เดก็จํานวน 30 คน วาดภาพและระบายสีตามหวัข้อท่ีกําหนด 
(5.2) ผู้วิจยัทําหน้าท่ีให้คําแนะนํา และคดัเลือกผลงานท่ีโดดเด่น เพ่ือให้

รางวลั เป็นกําลงัใจให้กบัเดก็ ๆ 
(5.3) จดัรวบรวมผลงาน 

(6) โปสเตอร์เก่ียวกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
(6.1) ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติมา

อธิบายให้เดก็ ๆ ฟัง 
(6.2) ร่วมระดมความคดิเห็นกบัเดก็ ๆ แตกประเด็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

แรงงานเดก็ข้ามชาตเิพ่ือนํามาจดัทําลงในส่ือโปสเตอร์ 
(6.3) นําข้อมลูสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติแปลเป็นภาษา

พมา่ 
(6.4) ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้นํามาผลติโปสเตอร์ 

(7) รวบรวมผลงานส่ือของเดก็ ๆ เพ่ือนํามาเผยแพร่ตอ่ไป 
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ภาพที่ 4.5  การสร้างส่ือของเดก็ข้ามชาต ิ
 

3) ปฏิกิริยาของคนในชมุชน 
ในการลงพืน้ท่ีเพ่ือผลติส่ือร่วมกบัเดก็ข้ามชาตนิัน้ พบวา่เดก็ ๆ มีความต่ืนเต้น และ

ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับผู้ปกครองต่างให้การสนับสนุน สงัเกตจากการเข้ามา
สอบถามรายละเอียดการทํากิจกรรม การมาให้กําลงัใจลกูหลานของตนเอง  

“ก็อยากเห็นเขาแสดงคะ่ เลยแวะมาด.ู..ดีใจท่ีเขาสนกุ เขาอยากเรียนหนงัสือ เราก็พร้อมจะ
สง่เสริมลกู” (เอมอญ (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 10 กมุภาพนัธ์ 2558)) 

“อยากวาดรูปค่ะ หนูเคยวาดแต่สีไม้กับสีเทียนนะ สีชอร์คยังไม่เคยระบาย หนูจะวาด
พยาบาลคะ่ เพราะหนอูยากเป็น แตถ้่าไมไ่ด้เรียนหนงัสือก็ต้องไปทํางานอยา่งอ่ืนแทน เด๋ียวหนคูิด
ก่อน แล้วก็จะวาดภาพออกมาให้ด”ู (ชายี (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 10 กมุภาพนัธ์ 2558)) 

“จริง ๆ หนูรู้ภาษาไทยมากกว่าภาษาพม่าแล้ว เพราะอยู่ท่ีโรงเรียนก็คยุภาษาไทยนะคะ 
พอให้หนูคิดบทละครก็ไม่ยากค่ะ สนุกดี เหมือนเล่านิทาน แล้วก็ให้เพ่ือนใส่หุ่นมือแสดง” (ลือชี 
(นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 10 กมุภาพนัธ์ 2558)) 
  โดยกิจกรรมแรก เร่ิมต้นจากการผลิตส่ือละครหุ่นมือ ในช่วงแรกเด็ก ๆ ไม่เข้าใจวิธีการ
เขียนบท และคดิเนือ้หาของเร่ือง ผู้วิจยัจึงได้แนะนําวิธีการวางโครงเร่ือง โดยใช้ประสบการณ์จากชีวิต
เด็ก ๆ เป็นตวันําเร่ือง ซึ่งเด็ก ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถแบ่งหน้าท่ีกันได้อย่าง
ชดัเจน ซึง่เด็กข้ามชาติสามารถเขียนสคริปถ่ายทอดเร่ืองราวละครหุ่นมือเร่ือง “หนยูงัไม่พร้อมเป็น
แรงงาน” ได้ดงันี ้

บทละครหุน่มือ 
ชมพู ่ ลลัลาลลัลา (ร้องเพลง) อ้าว...แจ๊ค ไมไ่ปโรงเรียนหรอ 
แจ๊ค ไมไ่ปแล้ว เราจะไปทํางาน 
ชมพู ่ ทํางานอะไร 
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แจ๊ค ก็ทํางานประมงน่ะส ิฉนัโตแล้ว ไมต้่องเรียนแล้ว  
ชมพู ่ ไมไ่ด้นะแจ๊ค ไปเรียนด้วยกนั เราจะเล่ือนชัน้ไปเรียน ป.5 แล้วนะ 
แจ๊ค ก็บอกแล้วไง วา่ไมไ่ป นู่นๆๆ ไปชวนคนอ่ืนนูน่ ฉนัต้องไปทํางาน ได้เงินเยอะด้วย 

เรียนไมเ่ห็นจะได้เงินเลย 
ชมพู ่ การเรียนทําให้เรามีความรู้ และยิง่เรียนสงูๆเทา่ไหร่ ก็จะได้มีโอกาสทํางานดีๆไงละ่ 
แจ๊ค ไมไ่ปละ่ ฉนัต้องหาเงิน 
ชมพู ่ ตามใจเธอแล้วกนั แล้วเธอจะต้องเสียใจ 
ชมพู ่ เม่ือแจ๊คไปทํางาน แจ๊คต้องทํางานตัง้แตเ่ช้า จนถงึกลางคืน ต้องแบกหาม ขนของ 

จนแจ๊คเร่ิมทนไมไ่ด้ 
แจ๊ค ฮือๆๆๆๆ 
ชมพู ่ อ้าว...แจ๊ค ร้องไห้ทําไม 
แจ๊ค ฉนัไมอ่ยากทํางานแล้ว ฉนัถกูหลอกให้ทํางานเกินเวลา ทํางานเส่ียงอนัตราย ฉนั

กลวั ฮือๆๆๆ 
ชมพู ่ ฉนับอกเธอแล้ว กลบัไปเรียนด้วยกนันะ เดก็ๆอยา่งเราควรได้เรียนหนงัสือ 
แจ๊ค ฉนัยงัมีโอกาสได้เรียนหนงัสืออยูห่รอ 
ชมพู ่ มีส ิเดก็ๆทกุคน ไมว่า่จะมาจากชาตไิหน ก็ควรได้รับโอกาสในการเรียนหนงัสือ ได้

อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ไม่ทํางานหามรุ่งหามค่ํา และเส่ียงต่ออนัตราย แล้วก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพ
ด้วย 

แจ๊ค ขอบใจมากนะชมพู ่ถ้าอยา่งนัน้เราไปโรงเรียนด้วยกนั พวกเราทกุคนมีสทิธิ
เสรีภาพ 

ชมพู ่ ใช่แล้วจ้า ไปกนัๆ 
จากบทละครหุ่นมือ ได้สะท้อนให้เห็นว่า เด็ก ๆ เห็นความสําคญัของการศึกษา 

และเข้าใจความหมายของการทํางานท่ีเส่ียงอนัตราย ซึง่ไม่เหมาะสมกบัวยัเด็ก นอกจากนัน้แล้ว
เดก็ ๆ ยงัได้เรียนรู้ความหมายสทิธิเสรีภาพของเดก็ ๆ  

หลงัจากนัน้จึงซกัซ้อมการใช้หุ่นมือ และจดัแสดงให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนหลวงแพทย์
โกศลอปุถมัภ์ได้รับชม พร้อมกบับนัทึกภาพวิดีโอผลงานของเด็ก ๆ จากกิจกรรมพบว่าเด็ก ๆ เห็น
ความสําคญัของการศกึษา  

“หนูอยากเรียนสงูๆ หนอูยากเป็นครูค่ะ เรียนจบแล้วก็จะเรียนต่อ แต่ก็แล้วแต่แม่ แม่หนู
อยากให้ไปช่วยงาน” (สาล่ี (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 10 กมุภาพนัธ์ 2558)) 
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“ปิดเทอมผมไปช่วยวางอวน ยกอวนครับ ได้เงินวนัละ 200 บาท ถ้าจบัได้มาก เขาก็ให้เงิน
ผมเยอะ ทําตอน 9 โมง ถึงเย็นๆ 6 โมง หรือ 1 ทุ่ม แต่เปิดเทอมก็มาเรียนเหมือนเดิม ผมก็อยาก
เรียนจบนะ เรียนให้มีความรู้” (ฮงทวน (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 10 กมุภาพนัธ์ 2558)) 

“ก็อยากเรียนให้จบก่อนค่ะ ค่อยไปทํางาน ครูบอกว่าถ้าเรียนสงูๆ ก็จะได้ทํางานดีๆ มา
โรงเรียนก็ได้เรียนเยอะอยู่ ได้เล่นกับเพ่ือน ได้เรียนภาษาไทยด้วยค่ะ” (จิน (นามสมมติ) 
(สมัภาษณ์, 10 กมุภาพนัธ์ 2558)) 

หลังจากผลิตส่ือละครหุ่นมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้ให้เด็ก ๆ วาดรูปตาม
หวัข้อ “โลกของเด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาสเรียนหนงัสือ” พบว่าเด็ก ๆ สามารถถ่ายทอดเร่ืองราว
ผา่นภาพวาดได้อยา่งชดัเจน ยกตวัอยา่งเช่น หากไมไ่ด้เรียนหนงัสือต้องไปนัง่แกะกุ้ ง อยู่ในโรงงาน 
ไม่มีโอกาสได้เรียนหนงัสือ พูดภาษาไทยไม่ได้ แต่ถ้าหากได้เรียนหนงัสือจะได้มีโอกาสประกอบ
อาชีพท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ เช่น ทหาร ตํารวจ คณุครู พยาบาล เป็นต้น เม่ือผู้วิจยัสอบถามถึง
ความคิดเห็นของเด็ก ๆ ว่าอยากศกึษาต่อหรืออยากไปทํางาน พบว่าเด็กส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเรียน
หนงัสือมากกวา่ไปทํางาน มีสว่นน้อยท่ียงัไมแ่น่ใจ เน่ืองจากต้องหาเงินช่วยเหลือครอบครัว 

 

  
ภาพที่ 4.6  ตวัอยา่งภาพวาด หวัข้อ “โลกของเดก็ท่ีได้เรียนและไมมี่โอกาสเรียนหนงัสือ” 



119 

 
“หนวูาดภาพไว้วา่ หนอูยากเป็นพยาบาลคะ่ ถ้าเรียนหนงัสือสงูๆ ถึงจะได้เป็น แตถ้่าไม่ได้

เรียนแล้ว เดก็ก็ต้องทํางานเก็บขยะไปขาย หรือไม่ได้ทํางาน ไม่ได้เป็นพยาบาล” (นํา้ (นามสมมติ) 
(สมัภาษณ์, 10 กมุภาพนัธ์ 2558)) 

 

 
ภาพที่ 4.7  ตวัอยา่งภาพวาด หวัข้อ “โลกของเดก็ท่ีได้เรียนและไมมี่โอกาสเรียนหนงัสือ” 

 
“ผมอยากเป็นตํารวจครับ แตต่อนนีย้งัเป็นไมไ่ด้ ต้องเรียนหนงัสือก่อน แตถ้่าผมไมไ่ด้เรียน

หนังสือ ผมคงต้องไปอยู่ในโรงงาน แกะกุ้ ง ไปทํางานกับพ่อแทนครับ” (โมฮะ (นามสมมติ) 
(สมัภาษณ์, 10 กมุภาพนัธ์ 2558)) 
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ภาพที่ 4.8  ตวัอยา่งภาพวาด หวัข้อ “โลกของเดก็ท่ีได้เรียนและไมมี่โอกาสเรียนหนงัสือ” 

 
“ผมวาดรูป ถ้าไม่เรียนหนงัสือ ก็ต้องไปทํางานขายยาบ้า ถ้าได้เรียนหนงัสือก็จะได้ทํางานดี 

ๆ เราก็เลยต้องเรียน จะได้มีความรู้ก่อนครับ” (บะตะ (นามสมมติ) (สมัภาษณ์, 10 กมุภาพนัธ์ 
2558)) 

จากภาพวาดของเด็กข้ามชาติ ได้สะท้อนมมุมองความคิด ตามหวัข้อ “โลกของ
เด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาสเรียนหนงัสือ” โดยภาพวาดได้ส่ือถึงความคิดหากเด็กข้ามชาติไม่ได้
รับการศึกษา อาจจะมีอาชีพเป็นเด็กเก็บขยะข้างถนน ทํางานในโรงงาน ในตําแหน่งระดบัล่าง 
หรือได้ทําอาชีพท่ีไม่สุจริต แต่หากเด็ก ๆ ได้รับการศึกษาจะทําให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้ทํางานท่ี
ตนเองใฝ่ฝัน เช่น เป็นพยาบาล ตํารวจ เป็นต้น  

โดยกลยทุธ์การผลิตส่ือนัน้ นบัได้ว่าเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถเสริมทกัษะการส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วม โดยปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ รับสารเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้ส่งสาร ท่ีสามารถ
ผลติสารท่ีตนเองสนใจ และเสริมความรู้ข้อมลูเก่ียวกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตไิปได้  

นอกจากนัน้แล้ว ส่ือท่ีเดก็ ๆ ได้ร่วมกนัผลิตยงัสามารถนําไปส่ือสารให้กบัผู้ ใหญ่ใน
ชมุชนได้รับรู้ถึงกระบวนการความคิด และได้ตระหนกัถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ
ร่วมกนัอีกด้วย โดยจดุมุง่หมายของการจดักิจกรรมท่ีมีเป้าหมายให้เด็กข้ามชาติเป็นผู้ มีสว่นร่วมใน
การสร้างส่ือนัน้ เน่ืองจากแนวคิดเด็กและผู้ปกครองตา่งมีอิทธิพลในการส่ือสารตอ่กนั เม่ือเด็กเกิด
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กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างส่ือ จะเกิดการซมึซบัข้อมลูสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง และถ่ายทอด
ข้อมลูต่อให้ผู้ปกครอง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของส่ือนัน้ ๆ 
ร่วมกนั 

 
4.4.4 การมอบส่ือ 

1) ท่ีมาของกลยทุธ์ 
จากการท่ีผู้ วิจัยได้สังเกตว่าบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชนส่วนใหญ่มีแต่ป้าย

โฆษณา และโปสเตอร์เก่า ๆ ท่ีติดไว้มานาน จึงเล็งเห็นว่า การปรับปรุงบอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้น่า
อ่าน น่าสนใจ การให้ความรู้ ความเข้าใจคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากบอร์ดในการส่ือสาร
ขา่วสารตา่ง ๆ ร่วมกนั และการมอบสื่อโปสเตอร์สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติ จะช่วยให้คน
ในชุมชนได้ใช้บอร์ดประชาสมัพนัธ์ได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่ามากยิ่งขึน้ ได้มีช่องทางในการ
เผยแพร่ความรู้ภายในชมุชน และสามารถกระตุ้นการมีสว่นร่วมให้คนในชมุชนต่ืนตวัในการดําเนิน
กิจกรรมและสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติร่วมกันได้ นอกจาก
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ในชุมชนแล้ว ผู้วิจยัเล็งเห็นว่าวดัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีบทบาทสําคญัต่อแรงงานข้าม
ชาติ ในการเป็นพืน้ท่ีรวมตัวจัดกิจกรรม และทําบุญ จึงได้นําส่ือไปมอบให้กับทางวัดบริเวณ
ใกล้เคียงชมุชน ได้แก่ วดับางหญ้าแพรก ตําบลบางหญ้าแพรก, วดัโคก (วดัศรีบรูณาวาส) ตําบล
โคกขาม, วดัโกรกกราก ตําบลโกรกกราก, วดัป่าท่าทราย ตําบลท่าทราย, วดัเจษฎาราม ตําบล
มหาชยั, วดัศริิมงคล ตําบลบ้านเกาะ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข้อมลูให้แก่คนในชมุชนอีกทางหนึง่ด้วย 

2) ขัน้ตอนการนํากลยทุธ์การสื่อสารเข้าสูช่มุชน 
ผู้วิจยัได้นําส่ือไปมอบวนัเสาร์ท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ซึง่การมอบสื่อให้ชมุชน

นัน้ ประกอบด้วยการมอบโปสเตอร์สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติ เพ่ือนําไปติดไว้ท่ีบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ของแต่ละชุมชน ผลงานภาพวาดของลกูหลานแรงงานข้ามชาติ แผ่นซีดีคลิปวิดีโอ
ละครหุ่น “หนูยงัไม่พร้อมเป็นแรงงาน” และแผ่นซีดีต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก จากมลูนิธิเพ่ือการ
พฒันาเดก็ โดยมีขัน้ตอนการมอบส่ือเข้าสูช่มุชน ดงันี ้

(1) ผู้วิจยัได้สํารวจส่ือในชมุชน และพืน้ท่ีในแต่ละชมุชนเพ่ือวางแผนการนํา
ส่ือมามอบให้ โดยมีพืน้ท่ีในการเผยแพร่ส่ือ ได้แก่ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ในชมุชนตา่ง ๆ และภายใน
วดัท่ีอยูใ่กล้เคียงชมุชน 

(2) การอธิบายส่ือท่ีมอบให้คนในชมุชนได้เข้าใจการใช้ประโยชน์ โดยผู้วิจยั
ได้นําส่ือมามอบให้กับคนในชุมชนวนัเสาร์ท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งตรงกับวนัท่ีจดัอบรม
สทิธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

(3) คนในชมุชนนําส่ือท่ีได้รับไปเผยแพร่ในแตล่ะชมุชนตอ่ไป 
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3) ปฏิกิริยาของคนในชมุชน 
ในการมอบส่ือให้คนในชมุชนนัน้ พบวา่คนในชมุชนมีความต่ืนตวั และสนใจส่ือท่ีมี

มอบให้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะส่ือโปสเตอร์ และภาพวาดผลงานลูกหลานแรงงานข้ามชาต ิ
เน่ืองจากโปสเตอร์สิทธิขัน้พืน้ฐานแรงงานข้ามชาตินัน้ได้จดัทําเป็น 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาพม่า ขนาด A3 ซึง่มีผลตอบรับว่าจะนําโปสเตอร์ดงักลา่วไปติดภายในชมุชนท่ีตนอาศยัอยู ่
และในส่วนของภาพวาดนัน้ พบว่าคนในชุมชนต่างให้ความสนใจภาพวาดของลูกหลานตนเอง 
และมีการพดูถึงเร่ืองการศกึษาของเด็กกนัมากขึน้ ซึง่เนือ้หาท่ีคนในชมุชนพดูถึงได้พดูถึงนัน้ ล้วน
เก่ียวข้องกับเนือ้หาของส่ือท่ีมอบให้ จึงนับได้ว่ากลยุทธ์การมอบส่ือสามารถกระตุ้นความสนใจ 
และสร้างการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนได้เป็นอยา่งดี และสามารถเสริมบทบาทจากผู้ รับสารเพียง
อย่างเดียว มาเป็นผู้ ใช้สาร ทําให้การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของคนในชมุชนเป็นไปในทิศทางท่ีดี
ขึน้ได้ (ภาพท่ี 4.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9  ส่ือโปสเตอร์การตระหนกัถึงสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
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“จะเอาโปสเตอร์ไปติดท่ีบอร์ดแหล่ะค่ะ ให้คนอ่ืนท่ีเขาไม่ได้มาอบรมได้อ่านด้วย มีภาษา
พมา่ด้วย ก็อา่นง่าย รูปสวยดี” (มะล ิ(นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2558)) 

“เห็นรูปภาพท่ีลกูสาววาดแล้วครับ ก็ดีใจครับ เขาทําสวย ทําได้ดี เขาภมูิใจรูปภาพของเขา
มาก ผมก็ดีใจไปด้วย...เขาอยากเป็นพยาบาล ถ้าเขาทําแบบท่ีตัง้ใจได้ ก็ดี ผมก็อยากให้ลูกได้
เรียน แล้วแตเ่ขาเลย” (ทือซะ (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2558)) 
  แนวคดิในการมอบสื่อนัน้ ท่ีผา่นมาส่ือโปสเตอร์สว่นใหญ่ท่ีอยู่ในชมุชนจะไม่ได้รับ
ความสนใจ และมกัจะถูกติดไว้จนกลายเป็นเศษกระดาษในชุมชน เพราะคนในชุมชนขาดการมี
ส่วนร่วมในการผลิต และขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของส่ือนัน้ ๆ ดงันัน้เม่ือเปล่ียนมาเป็นแนวคิดการ
ผลิตส่ือด้วยการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอเนือ้หาในสื่อโปสเตอร์ ร่วมกันดูแลบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ และนําผลงานของลกูหลานในชมุชนมาติดประชาสมัพนัธ์ให้เกิดความภาคภมูิใจ
ร่วมกนันัน้ ก็จะทําให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม และช่วยกันดแูลส่ือให้เป็นสมบตัิของชุมชน
ตอ่ไป 
 
4.5  ผลที่เกดิจากการเสริมศักยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสาร 
      อย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ 
      ข้ามชาตใินชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
จากปัญหานําวิจยัข้อท่ี 4 หลงัจากท่ีได้เสริมศกัยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมให้กบัคน

ในชุมชน จงัหวดัสมทุรสาครแล้ว ผู้วิจยัจึงได้ศึกษาผลการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารในการ
สร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ และผลของศกัยภาพการสื่อสาร
ชมุชนท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัเสริมศกัยภาพความรู้ ความเข้าใจด้านสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็  

โดยส่ือท่ีใช้เสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชน ประกอบด้วย การจดัประชมุ การจดัอบรมสิทธิ
ของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิการสร้างส่ือชมุชน และการมอบสื่อ ซึง่สามารถวิเคราะห์ถึงการมีสว่นร่วม
ตามองค์ประกอบของการส่ือสาร ได้ดงันี ้

 
4.5.1 การมีส่วนร่วมเป็นผู้ส่งสาร 
ในฐานะผู้ส่งสาร พบว่าก่อนท่ีจะมีการเสริมศกัยภาพการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมในชมุชน

นัน้ แรงงานข้ามชาตสิว่นใหญ่ไมไ่ด้มีบทบาทเป็นผู้สง่สารมากนกั จะทําหน้าท่ีเพียงนําข่าวสารจาก
ผู้ นําชุมชนมากระจายข่าวบอกต่อกันเองภายในชุมชน ท่ีสําคัญแรงงานข้ามชาติไม่ได้ให้
ความสําคัญกับประเด็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติมากนัก ผู้ วิจัยจึงได้วิเคราะห์
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ปัจจยัสนบัสนนุ และปัจจยัอปุสรรค เพ่ือวางแผนกลยทุธ์การเสริมศกัยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่น
ร่วม โดยไม่ได้มุ่งเน้นผลักดันท่ีแรงงานข้ามชาติเป็นผู้ ส่งสารแต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้ให้
ความสําคญัไปยงัแรงงานเด็กข้ามชาติ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สง่สารด้วย ได้แก่ การเป็นผู้ผลิต
ส่ือละครหุ่นมือ โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้พากย์เสียง เป็นนักแสดงในการถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับ
ปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติออกไป, การเป็นผู้ ถ่ายทอดเร่ืองราว “โลกของเด็กท่ีได้เรียนและไม่มี
โอกาสเรียนหนงัสือ” ผา่นภาพวาด  

สําหรับแรงงานข้ามชาติ ได้เปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมหรือรับฟังผู้ นํา
ชมุชนและองค์กรตา่ง ๆ เพียงอยา่งเดียว มาทําหน้าท่ีเป็นผู้สง่สาร สงัเกตได้จากคนในชมุชนได้เป็น
ผู้ เสนอความคดิเห็นในการแก้ไขปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาต ิและมีสว่นร่วมในการผลิตส่ือโปสเตอร์
ในขัน้ตอนการระดมความคดิเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

 
4.5.2 การมีส่วนร่วมในการสร้างสาร 
การมีสว่นร่วมในการสร้างสาร เกิดจากความร่วมมือของแรงงานข้ามชาติ แรงงานเด็กข้าม

ชาติ ผู้ นําชมุชน และมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงานนัน้ เห็นได้อย่างชดัเจนจากการ
ระดมความคดิในเนือ้หาสารเพ่ือผลิตส่ือ การกําหนดวาระการประชมุ เป็นต้น โดยคนในชมุชนตา่ง
ให้ความสําคญั และแบง่เวลามาเพ่ือสร้างส่ือในชมุชน 
 

4.5.3 การมีส่วนร่วมในตวัส่ือ 
แรงงานข้ามชาตมีิสว่นร่วมในตวัส่ือ ได้แก่ การเป็นผู้ ร่วมเสนอประเดน็การจดัทําโปสเตอร์ 

การปรับปรุงบอร์ดประชาสมัพนัธ์ประจําชุมชน และแรงงานเด็กข้ามชาติ ได้มีส่วนร่วมในตวัส่ือ 
ได้แก่ การเป็นผู้ เขียนบท เป็นผู้จดัทําฉาก เป็นผู้ กํากบั เป็นนกัพากย์เสียง เป็นนกัแสดงหุ่นมือ เป็น
ผู้วาดภาพระบายสีถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นภาพวาด 

 
4.5.4 การมีส่วนร่วมเป็นผู้รับสาร 
ในฐานะผู้ รับสารนัน้ ในเชิงปริมาณ พบว่าคนในชุมชนจงัหวดัสมุทรสาครมีบทบาทเป็น

ผู้ รับสารจํานวนเพิ่มมากขึน้ จากเดิมท่ีมีการนัดประชุม จะมีแรงงานข้ามชาติให้ความสนใจ
ประมาณ 30 คน แต่เม่ือมีการเชิญชวน จดัอบรม และใช้ส่ือของลกูหลานแรงงานข้ามชาติเป็นจดุ
ดงึดดูให้เข้าร่วมการประชมุนัน้ พบว่ามีจํานวนแรงงานข้ามชาติให้ความสนใจร่วมประชมุมากขึน้ 
จํานวน 62 คน และในเชิงคณุภาพนัน้ พบว่าระหว่างท่ีมีการจดัประชมุนัน้ คนในชมุชนให้ความ
สนใจ และมีปฏิกริยาตอบโต้ไปยงัผู้สง่สาร และหลงัจากท่ีประชมุ และจดัอบรมสทิธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานข้ามชาต ิพบวา่ คนในชมุชนมีการแลกเปล่ียนความคดิเห็น และพดูคยุถึงประเดน็ดงักลา่ว  
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“จากท่ีนัง่ฟังมา ผมก็เห็นด้วยกับท่ีเขาพดูนะ ผมก็อยากให้ลกูเรียนสงู ๆ ถ้าเขายงัอยาก
เรียนอยู ่ก็เรียนได้เลย เรียนจบก็มาทํางาน...ตอนเห็นภาพท่ีเขาเปิดให้ดเูดก็โดนทําร้าย ก็สงสารนะ 
ถ้าเป็นลกูผม ผมก็ไมเ่อาด้วย” (ทามะ (นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2558)) 

“มาฟังวนันีก็้ดีนะ เร่ืองสิทธิน่ีเป็นสิ่งจําเป็นท่ีต้องรู้เลย วนันีเ้ห็นรูปท่ีลกูวาด ก็ดีใจ เขาไป
เรียนมา เขาได้เยอะ หวัเขาไว พดูอะไรไปก็จําได้หมด เขาอยากเป็นครู ผมก็อยากให้เขาเรียนสงู ๆ 
มาเป็นครู” (จออ ู(นามสมมต)ิ (สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2558)) 
 จากการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ ได้สะท้อน
มมุมองการมีสว่นร่วมของเด็ก และแรงงานข้ามชาติ โดยทัง้เด็กตา่งชาติ และเด็กไทยตา่งได้มีสว่น
ร่วมในการผลิตส่ือ ซึ่งใช้ส่ือศิลปะในการวาดรูป และเล่นละครผ่านหุ่นมือ นอกจากนัน้แล้วด้าน
แรงงานข้ามชาติท่ีมีฐานะเป็นผู้ปกครอง ก็ได้มีสว่นร่วมในกระบวนการประชมุ ร่วมอบรมสิทธิขัน้
พืน้ฐานฯ และการดแูลส่ือชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งกระบวนการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม
ดงักล่าว ได้สะท้อนให้เห็นว่า หากชุมชนมีการส่ือสารท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของ
ตนเอง ย่อมสามารถเกิดความร่วมมือในชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนตอ่ไปได้ 
 
 
 

 



 
บทที่ 5 

 

การสรุปผลและอภปิรายผลการวจิัย 
 

 การวิจยัครัง้นีอ้อกเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) มีแนวคิดสําคญัว่าคน
ในชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวแรงงานเด็กข้ามชาติเป็นศนูย์กลางของการสร้างความตระหนกัรู้
สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ ปฏิบตัิการสําคญัอยู่ท่ีผู้ วิจยัและมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คณุภาพชีวิตแรงงาน และคนในชุมชนได้ผ่านกระบวนการเสริมศกัยภาพการส่ือสารด้วยกลยุทธ์
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้คนในชุมชนมีวิทธิ มีเสียงสามารถส่ือสารกันภายในและ
ภายนอกชมุชนได้ และเป็นกําลงัสําคญัในการดแูลแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
 

5.1  การสรุปผลการวจิัย 
 
จากการศกึษาผู้วิจยัได้วางแผนระยะเวลาดําเนินการวิจยัตัง้แต่ขัน้ตอนแรก จนถึงขัน้ตอน

สดุท้ายใช้เวลาทัง้สิน้ 9 เดือน นบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
โดยใช้เคร่ืองมือเชิงคณุภาพในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 

5.1.1 รูปแบบการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้
พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 

คนในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครมีรูปแบบการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่
รู้สิทธิขัน้พืน้ฐานแรงงานเด็กข้ามชาติของชุมชนในจงัหวดัสมทุรสาคร มีรูปแบบการสื่อสารท่ีมีทิศ
ทางการส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication) มีการไหลของข้อมลูข่าวสารแบบบน
ลงลา่ง (Top-down Communication) ท่ีเป็นการส่ือสารแบบแนวตัง้ (Vertical Communication) 
โดยท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯ จะมีบทบาทเป็นผู้สง่สาร (Sender) เพ่ือแจ้งข้อมลูข่าวสาร รับ
เร่ืองร้องเรียน และให้ความรู้ ผา่นการจดัการประชมุ และจดัทําส่ือสง่ให้กบัชาวบ้านในแตล่ะชมุชน, 
ผู้ นําชมุชน เป็นผู้สง่สารในการกระจายข้อมลูข่าวสาร และความรู้ให้กบัชาวบ้าน, โรงเรียนเป็นผู้สง่
สารจากการออกคําสัง่ ให้ความรู้ และแจ้งข้อมลูข่าวสารผ่านนกัเรียน และผู้ปกครองแรงงานข้าม
ชาติ ซึ่งล้วนแต่เป็นการส่ือสารท่ีชุมชนพึ่งพาช่องทางการส่ือสารจากภายนอกมากกว่าภายใน
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ชมุชน ทําให้มีการไหลของข้อมลูข่าวสารจากภายนอกสูภ่ายในชมุชนมากกว่าจากภายในชมุชนสู่
ภายนอกชมุชน โดยการสื่อสารสว่นใหญ่จะเน้นไปท่ีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เพราะสามารถ
สร้างบรรยากาศทําให้คนในชุมชนเกิดความสนใจและเข้าใจเนือ้หาในการส่ือสารได้มากกว่าการ
ส่ือสารแบบเป็นทางการ ซึง่นิยมใช้วิธีการสื่อสารด้วยวาจา และมกัจะส่ือสารกนัแบบเผชิญหน้า 

ท่ีผา่นมาคนในชมุชนสว่นใหญ่มีบทบาทเป็นผู้ รับสาร (Receiver) แบบรับ (Passive) ท่ีรับ
ฟังคําสัง่จากทางมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน หรือผู้ นําชุมชน หรือนายจ้างมาให้
ข้อมลู แตข่าดการแสดงความคิดเห็น สงัเกตได้จากการจดัการประชมุในแตล่ะครัง้ คนในชมุชนจะ
เข้าร่วมเพ่ือรับฟังเร่ืองท่ีแจ้งให้ทราบเท่านัน้ ขาดการประชมุเพ่ือหาทางออก หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ 
ร่วมกนั ทําให้คนในชมุชนขาดพลงัของตนเอง  

ดงันัน้เม่ือพิจารณาระดบัการส่ือสารของคนในชุมชนจึงพบว่า ระดบัการส่ือสารอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการรับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติของชุมชนในจังหวัด
สมทุรสาครนัน้ ชาวบ้านสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร ซึง่เป็นระดบัต่ําสดุของการมีสว่นร่วม 
มีเพียงส่วนน้อยท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ ส่งสาร และไม่มีระดับการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมในระดับผู้
วางแผนและกําหนดนโยบายเลย 

จากรูปแบบการส่ือสารของคนในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีได้จากการศกึษานัน้ สง่ผลให้
ระดบัการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัของผู้ รับสาร และคนในชุมชน
ไมไ่ด้มีโอกาสเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้สง่สาร ดงันัน้ในการสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเด็กข้ามชาตินัน้ คนในชมุชนเป็นผู้ มีส่วนรู้เห็น และเข้าใจสถานการณ์ได้มากท่ีสดุ จึงควร
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว และต้องหาทางออกร่วมกัน ซึ่งท่ีผ่านมาอีกปัญหา
หนึง่คือคนในชมุชนคือไมรั่บรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง ไมเ่ห็นความสําคญัของการศกึษาของบตุร
หลาน และขาดช่องทางการส่ือสาร จึงไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แต่เม่ือคนในชุมชน
ได้รับรู้ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ ได้มีปฏิกริยากระตือรือร้นในการหาทางออกร่วมกนั และต้องการ
อยากรับรู้สทิธิของตนเองและลกูหลานมากยิ่งขึน้ ซึง่ได้สะท้อนวา่ ถึงแม้การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วม
ของคนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการจะค่อนข้างอ่อนแอ แต่ยังมีศักยภาพท่ีสามารถเห็น
ความสําคญัของปัญหา และพร้อมจะให้ความร่วมมือได้ ซึง่ต้องอาศยัตวักลางในการกระตุ้น และ
ผลกัดนัให้เกิดการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมภายในชมุชน 
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5.1.2 ปัจจัยสนับสนุนและปัจจยัอุปสรรคของการส่ือสารที่มีผลต่อการส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็
ข้ามชาตใินชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 

จากการศกึษาผู้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนนุ และปัจจยัอปุสรรคของการส่ือสารอย่างมี
สว่นร่วม ดงันี ้

5.1.2.1  ด้านลกัษณะทางเศรษฐกิจ  
1) ปัจจยัอปุสรรค 

(1) ด้านงานท่ีทํา เวลา และรายได้ของครอบครัว 
ในกระบวนการกลยทุธ์การสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมนัน้ จําเป็นต้องขอ

ความร่วมมือด้านเวลา และความพร้อมในการมาร่วมกิจกรรม แตจ่ากการศกึษาพบวา่แรงงานข้าม
ชาติส่วนใหญ่จะมีอุปสรรคด้านเวลา และลักษณะงานท่ีทํา ส่งผลให้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน ไม่
สามารถมาร่วมกิจกรรมกบัคนในชมุชนคนอ่ืน ๆ ได้  

5.1.2.2  ด้านการสื่อสาร  
1) ปัจจยัสนบัสนนุ  

(1) ตวักลาง 
ผู้วิจยัพบว่า ตวักลาง หรือผู้สนบัสนนุจากภายนอก มีส่วนสนบัสนุน

ให้คนในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครเกิดความต่ืนตวัในการสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเด็กข้ามชาติมากยิ่งขึน้ โดยตวักลางในท่ีนีไ้ด้แก่  ผู้วิจยัและเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางภายนอก หรือผู้ เช่ือมประสานการส่ือสาร
ระหวา่งคนในชมุชนด้วยกนัเอง และการส่ือสารไปยงัหน่วยงานภายนอกนัน้ สงัเกตได้จากผู้วิจยัจึง
ได้ประสานงาน สร้างความคุ้ นเคย ผู้ วิจัยจึงได้อาศัยล่ามจากทางมูลนิธิฯเข้ามาอธิบายถึง
เจตนารมย์ในการเข้ามาพดูคยุกบัคนในชุมชน โดยถามถึงสภาพความเป็นอยู่ทัว่ไปก่อน เม่ือเกิด
ความความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ จงึเร่ิมสอบถามถึงข้อมลูปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ ซึง่ผู้วิจยัได้นํากรณี
ตวัอยา่งแรงงานเดก็ท่ีถกูเอารัดเอาเปรียบมาให้คนในชมุชนด ูปรากฏว่าคนในชมุชนให้ความสนใจ
มากย่ิงขึน้ และมีความหวงัท่ีจะให้ความร่วมมือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน
เดก็ข้ามชาตร่ิวมกนั 

(2) การยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  
ปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการท่ีคนในชุมชนมี

พฤตกิรรมยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน แม้วา่จะมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง ผู้วิจยัมีความคิดเห็น
ว่า ความเห็นต่างและการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ อ่ืนของแรงงานข้ามชาติเป็นจุดเด่นท่ีจะทําให้
เกิดการเปิดรับและเสริมศกัยภาพการสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วมตอ่ไปได้ 



129 

2) ปัจจยัอปุสรรค  
(1) ขาดการมีสว่นร่วมในการสื่อสาร 
อปุสรรคท่ีสําคญัในการส่ือสารคือ แรงงานข้ามชาติไม่ได้มีส่วนร่วม

ในการสื่อสารเท่าท่ีควร แม้จะมีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในชมุชน หรือมีส่ือโปสเตอร์ให้ความรู้ แต่
ยงัไม่สามารถเข้าถึงแรงงานข้ามชาติเหล่านีไ้ด้ เน่ืองจากแรงงานข้ามชาติไม่เกิดความรู้สกึว่าเป็น
เจ้าของส่ือท่ีต้องช่วยกนัดแูลรักษา หากสื่อมีแต่ภาษาไทย ไม่มีภาษาพม่า ก็จะทําให้คนในชมุชน
ให้ความสําคญัต่อส่ือน้อย รวมไปถึงเม่ือมีการจดัการประชมุในแต่ละครัง้ แรงงานข้ามชาติจะเข้า
มารับฟังเพียงเพ่ือรับรู้ แต่ขาดการตอบกลบั หรือการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ ทัง้นี ้แรงงาน
ข้ามชาตมิองวา่บางวาระการประชมุเป็นเร่ืองไกลตวั และไมมี่ความมัน่ใจในการแสดงความคดิเห็น
ของตนเอง 

(2) ปัญหาการส่ือสารท่ีไมเ่ข้าใจ  
อุปสรรคในการส่ือสารคือ แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถ

ส่ือสารภาษาไทยได้ ดงันัน้การท่ีผู้วิจยัทําหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเสริมศกัยภาพอย่างมีส่วนร่วม 
จึงจําเป็นต้องใช้ล่ามในการสื่อสาร รวมไปถึงการผลิตส่ือ ก็จําเป็นต้องผลิตส่ือสองภาษา ได้แก่
ภาษาไทยและภาษาพมา่ด้วย 

(3) ขาดช่องทางการส่ือสาร 
ช่องทางการส่ือสารภายในชุมชนท่ีมีอยู่  พบว่ามีเพียงบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร แต่ข้อมลูส่วนใหญ่ท่ีนํามาประชาสมัพนัธ์จะเก่ียวข้องกับโฆษณาสินค้า 
การประชาสมัพันธ์กิจกรรมของจังหวัด และไม่พบว่าคนในชุมชนมีส่วนเก่ียวข้องกับส่ือภายใน
ชมุชนนัน้เลย มีเพียงหน่วยงานภายนอกเข้ามาติดประกาศ อีกทัง้สถานท่ีในการจดัการประชมุของ
คนในชมุชนก็ไม่มี สว่นใหญ่อาศยัการเดินบอกต่อภายในชมุชน ซึง่ผู้วิจยัค้นพบว่าสถานท่ีพกัผ่อน
มมุนัง่เลน่ของแตล่ะชมุชนสามารถจดัเป็นสถานท่ีรวมตวัเพ่ือประชมุได้ รวมไปถึงสถานท่ีภายในวดั
ก็เป็นแหลง่ท่ีสามารถรวมตวัในการส่ือสารของแรงงานข้ามชาตเิหลา่นีไ้ด้ดี 

5.1.2.3  ด้านวฒันธรรมและสงัคม  
1) ปัจจยัสนบัสนนุ 

(1) ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน 
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความแน่นแฟ้น เน่ืองจากการอยู่

เฉพาะในพืน้ท่ีของตนเอง ท่ีมีสภาพแออดั ต้องอยู่รวมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ พืน้ท่ีเล็ก ในห้องเช่า 
จึงทําให้คนในชุมชนมีความคุ้ นเคยกัน และสามารถพูดคุยติดต่อส่ือสารกันได้ง่าย จากการ
เผชิญหน้า และกระจายข่าวแบบปากต่อปาก หากมีการจัดกิจกรรม หรือมีภารกิจท่ีจะต้องทํา
ร่วมกนั จงึสามารถรวมกําลงัคนได้ง่าย 
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(2) ผู้ นําชมุชนท่ีเข้มแข็ง 
จากการลงพืน้ท่ีเข้าไปสมัผสัคนในชุมชนจงัหวดัสมทุรสาคร พบว่า

แต่ละหมู่บ้านจะมีผู้ นําชมุชน ท่ีสามารถนําข่าวสารมาบอกต่อให้คนในชมุชนรับรู้ และยงัเป็นหลกั
ในการช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาคนในชุมชนด้วย ซึ่งผู้ นําชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีอาศยัอยู่ใน
ประเทศไทยมาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้จกัเจ้าหน้าของรัฐ และหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติได้ ดงันัน้คนในชมุชนจึงมกัจะรับฟัง และให้ความเคารพผู้ นําชมุชน ซึง่ผู้วิจยัมอง
ว่าการท่ีผู้ นําชุมชนสามารถเป็นแกนนําให้กบัคนในชมุชนได้ นบัว่าเป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีสามารถ
เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจให้คนในชมุชนเห็นความสําคญัของการสร้างความตระหนกัรู้
สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

2) ปัจจยัอปุสรรค 
(1) ทศันคตขิองคนไทยกบัแรงงานข้ามชาต ิ
จากช่องว่างความแตกต่างของคนในประเทศไทย และแรงงานท่ี

อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศ พบว่ายงัมีคนไทยบางสว่นมีทศันคติด้านลบต่อแรงงานข้ามชาต ิ
ซึ่งคนไทยบางส่วนมองว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านีเ้ป็นผู้ เข้ามาแย่งอาชีพของคนไทย หรือมองว่า
แรงงานข้ามชาติเป็นต้นเหตุของปัญหาการนําพาโรคร้ายเข้ามาในประเทศ และการก่อ
อาชญากรรม ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติเลือกท่ีจะอยู่ในพืน้ท่ีของตนเอง ไม่กล้าท่ีจะแสดงความ
คิดเห็น หรือนําลกูเข้าไปเรียนในระบบการศึกษาร่วมกับนกัเรียนไทย เน่ืองจากยงัมีช่องว่างทาง
ความรู้สกึของคนไทยและคนตา่งชาตอิยู ่

5.1.2.4  ด้านนโยบาย นายจ้าง และรัฐบาล 
1) ปัจจยัสนบัสนนุ 

(1) ความต้องการรับรู้สทิธิของตนเอง 
จากชุมชนของแรงงานข้ามชาติท่ีอยู่ในสงัคมปิด รับรู้ข่าวสารเพียง

เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ นําชมุชนมาบอกกลา่ว จงึทําให้ขาดการรับรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง แตอ่ยา่งไรก็
ตาม จดุเดน่ของแรงงานข้ามชาตท่ีิผู้วิจยัพบคือ แรงงานข้ามชาตเิหลา่นีพ้ร้อมเปิดรับข้อมลูข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยเฉพาะความต้องการรับรู้สิทธิของตนเอง ซึ่งท่ีผ่านมาถึงแม้จะมี
หน่วยงานจากรัฐบาลมาอธิบายสิทธิของแรงงานให้ฟัง แต่คนในชุมชนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
สอบถามข้อมลูกลบัไป จงึเป็นจดุสะท้อนให้เห็นวา่เม่ือมีการกระตุ้นให้เห็นความสําคญัของการรับรู้
สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง แรงงานข้ามชาติต่างให้ความสนใจ และมีการพดูคยุประเด็นดงักล่าว
อยา่งกว้างขวาง 
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2) ปัจจยัอปุสรรค 
(1) ความเกรงกลวันายจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยงัคงเกรงกลวันายจ้างและเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ เน่ืองจากไม่มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย และสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง อีกทัง้แรงงานข้าม
ชาติบางส่วนเป็นแรงงานท่ีเข้ามาโดยผิดกฎหมาย แฝงตวัทํางานอยู่ จึงมีความเกรงกลวั และไม่
กล้าท่ีจะแสดงความคดิเห็นหรือเรียกร้องความเป็นธรรม 
 

5.1.3 การเสริมศักยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาตขิองชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคของการส่ือสารของคนในชุมชน
จงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือนํามาออกแบบแนวทางการเสริมศกัยภาพการสื่อสารของชุมชนด้วยกล
ยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่าการออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารนัน้ ต้อง
คํานึงถึงเป้าหมายในการเสริมศกัยภาพเป็นหลกั โดยสิ่งสําคญัคือในการส่ือสารเพ่ือให้เป้าหมาย
เข้าใจชดัเจนนัน้ จะต้องสร้างส่ือ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาพม่าควบคู่กันไป เพ่ือให้
แรงงานข้ามชาติเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเห็นความสําคัญของส่ือท่ีต้องการสื่อสารกับ
เป้าหมายโดยเฉพาะ และการสร้างกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้
สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาตินัน้ จําเป็นต้องให้เด็กข้ามชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่ือสารด้วย เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้เห็นความสําคญัของการศกึษา และป้องกนัตวัจากความเส่ียงไปเป็น
แรงงานเดก็ข้ามชาตไิด้ โดยกลยทุธ์การสื่อสารท่ีผู้วิจยัได้เลือกใช้ มีดงันี ้

1) การจดัประชมุ 
คณุลกัษณะของการจดัประชมุนัน้ นบัเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทําให้คนในชมุชน

ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนในประเด็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง ทําให้ชุมชนมีรูปแบบการ
ส่ือสารแบบสองทาง และมีการไหลของข้อมลูข่าวสารแบบแนวนอน ตามแนวทางการส่ือสารอย่าง
มีสว่นร่วม 

2) การจดัอบรมสทิธิของแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ
มีลกัษณะการจดัให้มีการสื่อสารแบบสองทาง มีการไหลของข้อมูลข่าวสารแบบ

บนลงลา่ง เน่ืองจากผู้ รับฟังสว่นใหญ่ไม่มีพืน้ฐานความรู้ด้านสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเองมาก่อน จึง
ต้องให้ความรู้และทําความเข้าใจเบือ้งต้น ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ รับฟังได้มีโอกาสสอบถาม และ
แสดงความคดิเห็นร่วมกนั 
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3) การสร้างส่ือชมุชน  
โดยกําหนดให้เด็กข้ามชาติ ร่วมกับเด็กไทย ได้ร่วมกันผลิตส่ือ ซึ่งเร่ิมจากการให้

เดก็ ๆ ได้มีโอกาสเลือกส่ือท่ีจะผลติด้วยตนเอง โดยส่ือท่ีเดก็ ๆ ได้เลือกผลติ ได้แก่ ละครหุ่นมือเร่ือง 
“หนยูงัไม่พร้อมเป็นแรงงาน” ภาพวาดหวัข้อ “โลกของเด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาสเรียนหนงัสือ” 
และโปสเตอร์เก่ียวกบัสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ การผลิตส่ือดงักล่าว จะช่วยสร้าง
กระแสต่ืนตวัต่อปัญหา โดยเด็ก ๆ จะได้เห็นความสําคญัของการศึกษา และสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
ตน มีโอกาสฝึกทกัษะการผลิตส่ือท่ีเด็ก ๆ สนใจ และสร้างการมีส่วนร่วมเช่ือมต่อระหว่างเด็ก และ
ผู้ใหญ่ในการสื่อสารเร่ืองสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตไิด้ 

4) การมอบส่ือ 
การมอบส่ือนัน้ ผู้วิจยัได้เร่ิมจากการสํารวจพืน้ท่ีในชมุชน และส่ือท่ีชมุชนมีอยู่ก่อน 

ซึ่งพบว่านอกจากส่ือบุคคลแล้ว ในชุมชนยงัมีส่ือบอร์ดประชาสมัพนัธ์ แต่พบว่าเนือ้หาในบอร์ด
ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีทัง้โปสเตอร์โฆษณาสินค้า และข่าว
ประชาสมัพันธ์การจัดกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร ดงันัน้การมอบส่ือให้กับชุมชน ผู้ วิจัยจึง
เล็งเห็นว่า การปรับปรุงส่ือในชุมชนให้เกิดประโยชน์ และการทําให้คนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของส่ือ จะมีส่วนช่วยให้ชุมชชนมีช่องทางการส่ือสารในชุมชนท่ีแท้จริง จึงได้มีการปรับปรุง
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้น่าอา่น น่าสนใจ การให้ความรู้ ความเข้าใจคนในชมุชนได้ใช้ประโยชน์จาก
บอร์ดในการส่ือสารข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกนั และการมอบส่ือโปสเตอร์สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน
ข้ามชาติ จะช่วยให้คนในชมุชนได้ใช้บอร์ดประชาสมัพนัธ์ได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มคา่มากยิ่งขึน้ 
ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ภายในชมุชน และสามารถกระตุ้นการมีสว่นร่วมให้คนในชมุชน
ต่ืนตวัในการดําเนินกิจกรรมและสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ
ร่วมกนัได้  
 

5.1.4 ผลที่เกิดจากการเสริมศักยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสาร
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็
ข้ามชาตขิองชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

จากการศกึษาพบว่า หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้เสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยทุธ์การ
สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมแล้ว ทําให้รูปแบบการสื่อสารของคนในชมุชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีมี
ทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication)  ก็เปล่ียนทิศทางการสื่อสารแบบ
สองทาง (Two-way Communication) จากท่ีมีการไหลของข้อมลูข่าวสารแบบแนวตัง้ หรือการ
ส่ือสารแบบบนลงล่าง (Top-down Communication) โดยรอการแจ้งข้อมลูข่าวสารจากมลูนิธิฯ 
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โรงเรียน หรือผู้ นําชุมชน ก็ปรับเปล่ียนมาเป็นการส่ือสารแบบแนวนอนมากยิ่งขึน้ (Horizontal 
Communication) จากการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และเสนอแนะทางออกของปัญหาการไม่รู้
สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าผู้ รับสารเร่ิมปรับตวัเป็นผู้ รับสารแบบรุก 
(Active) มากยิ่งขึน้ มีการสื่อสารท่ีมีการเผชิญหน้าของคนในชมุชนบอ่ยครัง้ขึน้ จากการจดัประชมุ
กันเอง การกระจายข่าวสารภายในชุมชน และการร่วมกันดูแลช่องทางการส่ือสาร เช่น บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ภายในชมุขน โดยเนือ้หาส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีสิทธิของแรงงานข้ามชาติ เพ่ือให้คน
ในชมุชนได้มีความรู้ และให้ข้อมลูสถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ ซึง่จากการสื่อสารอย่าง
มีสว่นร่วมภายในชมุชน สง่ผลให้นายจ้างกลุม่หนึง่ มีปฏิกริยาตอบกลบั สง่เสริมให้เด็ก ๆ ในชมุชน
ได้มีโอกาสเรียนหนงัสือ และได้สร้างศนูย์การเรียนรู้เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กข้ามชาติได้เข้ามาศกึษา
ร่วมกบันกัเรียนไทย 

เม่ือจําแนกตามระดบัการมีสว่นร่วมพบวา่ 
5.1.4.1 การมีสว่นร่วมเป็นผู้สง่สาร 
แรงงานเด็กข้ามชาติ ได้มีสว่นร่วมในการเป็นผู้สง่สารด้วย ได้แก่ การเป็นผู้ผลิตส่ือ

ละครหุ่นมือ โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้พากย์เสียง เป็นนกัแสดงในการถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัปัญหา
แรงงานเด็กข้ามชาติออกไป, การเป็นผู้ ถ่ายทอดเร่ืองราว “โลกของเด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาส
เรียนหนงัสือ” ผา่นภาพวาด 

สําหรับแรงงานข้ามชาติ ได้เปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุหรือรับฟัง
ผู้ นําชมุชนและองค์กรต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว มาทําหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร สงัเกตได้จากคนในชมุชน
ได้เป็นผู้ เสนอความคิดเห็นในการสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาต ิ
และมีสว่นร่วมในการผลติส่ือโปสเตอร์ในขัน้ตอนการระดมความคดิเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

5.1.4.2 การมีสว่นร่วมในการสร้างสาร 
การระดมความคิดในเนือ้หาสารเพ่ือผลิตส่ือ การกําหนดวาระการประชมุ เป็นต้น 

โดยคนในชมุชนตา่งให้ความสําคญั และแบง่เวลามาเพ่ือสร้างส่ือในชมุชน 
5.1.4.3 การมีสว่นร่วมในตวัส่ือ 
แรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วมในตวัส่ือ ได้แก่ การเป็นผู้ ร่วมเสนอประเด็นการจดัทํา

โปสเตอร์ การปรับปรุงบอร์ดประชาสมัพนัธ์ประจําชมุชน และแรงงานเด็กข้ามชาติ ได้มีสว่นร่วมใน
ตวัส่ือ ได้แก่ การเป็นผู้ เขียนบท เป็นผู้จดัทําฉาก เป็นผู้ กํากบั เป็นนกัพากย์เสียง เป็นนกัแสดงหุ่น
มือ เป็นผู้วาดภาพระบายสีถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นภาพวาด 

5.1.4.4 การมีสว่นร่วมเป็นผู้ รับสาร 
ในฐานะผู้ รับสารนัน้ ในเชิงปริมาณ พบวา่คนในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครมีบทบาท

เป็นผู้ รับสารจํานวนเพิ่มมากขึน้ 
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การเปล่ียนแปลงการสื่อสารภายในชมุชน ยงัพบวา่ จากการจดัประชมุในครัง้ตอ่ไป 
ในวาระการสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ และวาระอ่ืน ๆ คนใน
ชมุชนมีสว่นร่วมในการเสนอวาระการประชมุ และมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเห็นได้
ชดั ซึง่สะท้อนให้เห็นการปรับเปล่ียนบทบาทการส่ือสาร จากการเป็นผู้ รับสารเพียงอย่างเดียว ได้มี
โอกาสเสนอความคิดเห็นในฐานะผู้ส่งสาร และถึงแม้ว่าการส่ือสารในระดบัวางแผนและกําหนด
นโยบายจะยงัไม่เห็นภาพชดัเจน แต่คนในชุมชนได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมเอง และเข้าใจ
รูปแบบการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมมากย่ิงขึน้ ท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความต่ืนตวัและศกัยภาพของคนใน
ชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร รวมไปถึงเดก็ข้ามชาตเิป็นอยา่งดี 
 

5.2  การอภปิรายผลการวจิัย 

 
งานวิจัยเร่ืองการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ

แรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้  เป็นงานวิจยัเชิงปฏิบตักิาร มีเป้าหมายในการ
สร้างการรับรู้สิทธิของตนเองในภาคปฏิบตัิ ซึ่งก่อนท่ีจะนําเอากลยทุธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม
เข้าไปแก้ไขปัญหาการส่ือสารภายในชมุชนนัน้ ผู้วิจยัได้ศกึษาสถานการณ์ปัญหาแรงงานข้ามชาติ
ภายในชมุชนก่อน ซึง่มีข้อมลูพืน้ฐานสําคญัดงันี ้

จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นจงัหวดัในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีภาค
กลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นแหล่งศนูย์กลางซือ้ขายสตัว์นํา้ กิจการอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
จากประมงทะเล การแปรรูปอาหารเบือ้งต้น และอาหารแช่เยือกแข็งเพ่ือการส่งออกท่ีสําคญัของ
ประเทศ ด้วยจํานวนสถานประกอบการท่ีมากขึน้ ทําให้ความต้องการแรงงานก็มากขึน้ตามไปด้วย 
แต่แรงงานไทยไม่นิยมทํางานประมงมากนกั เพราะเป็นงานท่ีค่อนข้างหนกั สกปรก มีกลิ่นเหม็น 
และต้องใช้ความอดทนสูง จากการขาดแคลนแรงงานดงักล่าว แรงงานข้ามชาติจึงนิยมเข้ามา
ทํางานเป็นจํานวนมาก จงัหวดัสมทุรสาครเป็นหนึ่งในจงัหวดัท่ีมีแรงงานข้ามชาติจํานวนมาก และ
ท่ีสําคญัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการแรงงานจํานวนมาก เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานดงักล่าว 
แรงงานข้ามชาติจาก 3 สญัชาติ คือ พม่า ลาว และกมัพชูา โดยแรงงานจากประเทศพม่าเข้ามา
ทํางานมากท่ีสุดในประเทศไทย เข้ามาทํางานมากถึง 200,000 คน และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
จงัหวดัสมทุรสาคร (มลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน, 2556)  

แรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาทํางานในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่ จะทําอาชีพกรรมกร
กิจการประมง เช่น แลป่ลา ต้มหอย แกะกุ้ ง เป็นหลกั โดยอาศยัอยู่ตามหอพกั บ้านเช่า หรืออาศยั
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อยูใ่นโรงงานอตุสาหกรรม และตามชมุชนตา่ง ๆ ทัง้ชมุชนขนาดใหญ่และชมุชนขนาดยอ่ย แรงงาน
ข้ามชาตมิกัเข้าไปอาศยัอยู่ในตามชมุชนตา่ง ๆ ซึง่ยากตอ่การตรวจสอบ การเป็นชมุชนขนาดใหญ่
ในแหล่งท่ีมีการจ้างงาน เช่น ชุมชนตลาดกุ้ ง ชุมชนเกาะสมุทร ชุมชนบางหญ้าแพรก ชุมชนวดั
เจษฎาราม ชุมชนมหาชยันิเวศน์ณรงค์มิตร ชุมชนคลองครุ ชุมชนวดัโคก ชุมชนบ้านขอม ชุมชน
ปัญญาพฒันาท่ีดิน ชมุชนหมู่บ้านเบญจทรัพย์นคร ชมุชนนิคมอตุสาหกรรมบางปิง้ ชมุชนซอยวดั
ทองธรรมิการาม ชมุชนคลองนา ชมุชนวดัเทพนรรัตน์ ชมุชนตลาดพงษ์ทิพย์ ชมุชนโกรกกรากใน 
ชมุชนโกรกกรากนอก ชมุชนท่าฉลอม ชมุชนเคหะท่าจีน แถบคลองบางหญ้า เป็นต้น  

ในเขตอําเภอเมืองจังหวดัสมุทรสาคร เป็นพืน้ท่ีท่ีมีแรงงานข้ามชาติกระจุกตวัมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนคร และเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลรอบข้าง เม่ือมี
แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาทํางานเป็นจํานวนมาก ก่อตวักลายเป็นชมุชนแรงงานข้ามชาติท่ีมี
ให้พบเห็นอยู่ทัว่ไปอย่างน้อย 60 ชมุชนย่อย (สมพงษ์ สระแก้ว, 2548) จากการสํารวจเบือ้งต้นใน 
พ.ศ. 2553 ท่ีอยูอ่าศยัของแรงงานข้ามชาตใินสมทุรสาคร แบง่ได้เป็น 4 ประเภท คือ  1) ท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีนายจ้างจดัให้ มกัเป็นแบบแฟลต แตไ่ม่เพียงพอกบัจํานวนแรงงาน 2) ท่ีอยู่อาศยัประเภทเช่า มี
ทัง้การเช่าตรงเช่าช่วง และแบ่งเช่า เช่าทัง้บ้านและท่ีดิน เช่าท่ีดินปลกูบ้าน เช่าห้อง เช่าแบ่งห้อง 
และเช่าพืน้ท่ีนอน ในอาคารหลายรูปแบบ มีทัง้สภาพปานกลางและสภาพเส่ือมโทรม 3) ท่ีอยู่
อาศยับกุรุก สว่นใหญ่ในท่ีดินของภาครัฐ สร้างเป็นอาคารมาตรฐานต่ํา ไม่ถกูสขุลกัษณะ 4) ท่ีอยู่
อาศยัในเรือประมง มักเป็นท่ีอยู่ของแรงงานกลุ่มท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (กุณฑลทิพย 
พานิชภกัดิ,์ 2554) 

จากการท่ีจงัหวดัสมทุรสาครมีแรงงานข้ามชาตเิป็นจํานวนมาก ทําให้มีปัญหาท่ีตามมาคือ
การบงัคบัใช้แรงงานต่างชาติและการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงการค้ามนุษย์ในรูปแบบของแรงงาน 
โดยพบว่าสถานประกอบการบางแห่งไม่ให้ความสําคญักบัการคุ้มครองแรงงานเด็ก เด็กถกูใช้เป็น
เคร่ืองมือแสวงหาประโยชน์หลายรูปแบบ ต้องทํางานเป็นเวลานานและเป็นงานท่ีไม่เหมาะสม 
แรงงานข้ามชาติกบัปัญหาท่ีพบในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาครอีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาเด็กเข้าไม่ถึง
สิทธิขัน้พืน้ฐาน เช่น สิทธิในการทํางาน สิทธิทางการศกึษา สิทธิทางสขุภาพ การถกูเลือกปฏิบตัิท่ี
ไม่ชอบธรรม เน่ืองจากเป็นคนข้ามชาติ ถกูคกุคามสิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน แม้ว่ารัฐบาลไทยจะ
เปิดโอกาสให้เดก็สามารถเข้ารับการศกึษาในระบบการศกึษาของรัฐ  แตเ่ดก็เหลา่นีก็้ยงัไมส่ามารถ
เข้าถึงการศกึษาตามปกติได้ เน่ืองจากสถานศกึษาบางแห่งยงัไม่มีบทบาทในการสนบัสนนุให้เด็ก
ตา่งชาติเข้าเรียนอย่างจริงจงั โดยข้อมลูจากสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557) ได้ระบจํุานวนเด็กข้ามชาติในวยัเรียนมีจํานวน 17,292 
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คน แตมี่เด็กข้ามชาติท่ีมีโอกาสได้รับการศกึษาจํานวน 1,819 คน หรือเพียงร้อยละ 16 ซึง่ปัญหา
เกิดจากรัฐบาลไมมี่แนวปฏิบตัท่ีิชดัเจนในเร่ืองการศกึษาของเดก็ข้ามชาต ิทําให้โรงเรียนหลายแห่ง
ไม่รับเด็กข้ามชาติเข้าเรียน และปัญหาโรงเรียนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายช่วยเด็กข้ามชาติด้วย 
ขณะเดียวกนัแรงงานข้ามชาติท่ีอายยุงัไม่ถึง 18 ปี ก็ถกูใช้แรงงานโดยไม่ถกูกฎหมาย เพราะมีการ
บงัคบัให้เดก็แจ้งอายเุกินจริง เพ่ือให้สามารถรับใบอนญุาตทํางานได้ จะเห็นได้ว่าแรงงานข้ามชาติ
มกัจะถกูเลือกปฏิบตัิ ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามหลกัสิทธิมนษุยชนมากนกั นอกจากนี ้
ยงัพบปัญหาด้านสาธารณสขุ ท่ีขาดความเข้าใจเร่ืองสขุภาพอนามยัและการดแูลตนเอง อาจสง่ผล
ให้มีโรคภัยและเชือ้โรคต่าง ๆ ตามมาได้ ดังนัน้ เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี จึงมีการให้ความรู้กับ
แรงงานข้ามชาติ ไปจนถึงการให้บริการสถานีอนามยัและโรงพยาบาลอย่างทัว่ถึง เพราะแรงงาน
ข้ามชาตถืิอวา่เป็นกลุม่หนึง่ท่ีมีสว่นสร้างพลงัทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

ผู้วิจยัจึงวิเคราะห์ได้ว่า ปัญหาหลกัสําคญัของแรงงานข้ามชาติคือการส่ือสารและไม่รับรู้
สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง เน่ืองจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มาอาศยัอยู่ในประเทศไทย เพ่ือ
จุดประสงค์ในการหารายได้จากการทํางานให้ได้มากท่ีสุด  จึงไม่คํานึงถึงคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเอง โดยเฉพาะลูกหลานแรงงานข้ามชาติท่ีเป็นเด็ก ๆ ติดตามเข้ามานัน้ จึงไม่มี
โอกาสในการศึกษา หรือได้รับโอกาสตามสิทธิของเด็กท่ีพึงจะได้รับตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก 
(สถาบนักฎหมายอาญา, 2543) ได้แก่ 1) สิทธิในการดํารงชีวิต (Survival Rights) เช่น สิทธิในการ
มีชีวิตอยู่ สิทธิในการมีช่ือและสญัชาติ สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีพอดี สิทธิท่ีจะได้รับ
มาตรฐานสาธารณสขุ เป็นต้น 2) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) เป็น
การปกป้องและคุ้มครองเด็กท่ีมีชีวิตอยู่ในภาวะยากลําบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ ลีภ้ยั เด็กกําพร้า 
เป็นต้น เพ่ือปกป้องจากการถกูเอารัดเอาเปรียบทางเพศ หรือถกูเอารัดเอาเปรียบจากการทํางานใด ๆ 
ท่ีจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ หรือการพฒันา ร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสงัคมของเด็ก 3) 
สิทธิท่ีจะได้รับการพฒันา (Development Rights) เช่น สิทธิท่ีจะได้รับการศกึษา และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น และ 4) สิทธิในการมีสว่นร่วมต่าง ๆ (Participation Rights) เช่น สิทธิใน
การแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเสรีในทกุๆ เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ตนเอง 

นอกจากนัน้แล้ว จากกฎหมายท่ีกําหนดให้นายจ้างห้ามจ้างเด็กอายขุัน้ต่ํา 15 ปี และห้าม
จ้างเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปี ในกรณีสภาพงานน่าจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพความปลอดภยัหรือ
ศีลธรรมของเยาวชน เพ่ือการคุ้มครอง ป้องกนั และช่วยเหลือแรงงานเด็กข้ามชาติท่ีเส่ียงต่อการ
ทํางานท่ีมีความอนัตรายและไม่ปลอดภยัต่อแรงงานเด็กนัน้ พบว่าเด็กและแรงงานข้ามชาติส่วน
ใหญ่ ไม่มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายและสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง อีกทัง้ยงัผลกัดนัให้ลกูหลาน
แรงงานข้ามชาตเิข้าสูร่ะบบการทํางานก่อนวยัอนัควร เพ่ือหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวอีกด้วย 
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ปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติท่ีเกิดขึน้ แม้จะมีหน่วยงานภายนอก เช่น มูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น เข้ามาช่วยเหลือหรือพยายามแก้ไขปัญหา แต่เน่ืองจากปัญหา
ดงักลา่วมีความซบัซ้อน และถกูปิดปังข้อมลูจากแรงงานข้ามชาติท่ีมีความเกรงกลวัเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐและบุคคลภายนอก อีกทัง้คนไทยบางกลุ่มยังคงมีทัศนคติทางลบต่อแรงงานข้ามชาติ และ
เลง็เห็นวา่ปัญหาดงักลา่วเป็นเร่ืองไกลตวั เพราะไมใ่ช่ปัญหาของคนในประเทศไทย ดงันัน้ท่ีผา่นมา
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติจึงถูกละเลย ไม่มีความจริงจังในการแก้ไข
ปัญหา และกลายเป็นปัญหาท่ีซกุอยูใ่ต้พรม  
 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมีแนวคิดว่า การแก้ไขปัญหาดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืนได้ คน
ในชมุชนจําเป็นต้องมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา และสามารถพฒันาไปเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งได้ ไม่
ว่าชมุชนนัน้จะเป็นคนมาจากเชือ้ชาติ หรือประเทศใดก็ตาม จึงได้สรุปบทเรียนท่ีได้จากการศกึษา
ในเชิงปฏิบตัิ เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจงัหวดั
สมทุรสาคร ได้ดงันี ้
 

5.2.1 การปรับเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารสู่การมีส่วนร่วม 
สิ่งสําคัญของงานวิจัยครัง้นี  ้เร่ิมจากการวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารภายในชุมชน ซึ่ง

พบว่ามีรูปแบบการส่ือสารท่ีมีทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) มี
การไหลของข้อมลูข่าวสารแบบบนลงล่าง (Top-down Communication) ท่ีเป็นการส่ือสารแบบ
แนวตัง้ (Vertical Communication) ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการส่ือสารท่ีคนในชุมชนไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการจดัการหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ได้ แต่เป็นการให้ข้อมลูและตดัสินจากข้างบน ซึ่งขดัแย้ง
กบัสาระสําคญัของกระบวนการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม โดยกาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้สรุปการ
สร้างกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมต้องมีการไหลเวียนของข่าวสาร จะมีทิศทางหลากหลาย 
มุ่งเน้นให้เกิดการส่ือสารแบบล่างสู่บน (Bottom-Up) และการส่ือสารในแนวนอน (Horizontal 
Communication) เพ่ือให้ประชาชนหรือคนในชุมชนได้มีโอกาสส่งข่าวสารไปยงัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
หรือมีส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหา จัดประชุมร่วมกันเอง แต่ท่ีผ่านมาคนในชุมชนกลับมี
พฤติกรรมรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และไม่เช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองท่ี
จะสามารถมีบทบาทในการเป็นผู้ส่งสาร และแสดงความคิดเห็นได้ ดงันัน้ผู้วิจยั ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ี
จากมลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน จึงได้เข้าไปเสริมศกัยภาพการสื่อสารชมุชนด้วย
กลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม โดยอาศยัการวิเคราะห์จากความต้องการของคนในชุมชน 
ประกอบกบัการวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรคในการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของคน
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ในชมุชนเป็นหลกั ซึง่แนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัการสร้างเสริมศกัยภาพชมุชนในการ
แก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน (ชเนตตี มิลินทางกรู, 2556) โดยการ
วิจยัโครงการนีไ้ด้มุง่เน้นกระบวนการสง่เสริมการเรียนรู้  การมีสว่นร่วมของชมุชน และเกิดการสาน
ตอ่การแก้ไขปัญหา ด้วยการให้ความรู้แก่ชมุชนเพ่ือเพิ่มศกัยภาพให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมทํา ร่วมติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังเกิดความตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ด้วยเหตนีุจ้ึงได้
เร่ิมจากศึกษาความต้องการของชุมชนท่ีแท้จริงก่อน แล้วจึงวางแผนจดักิจกรรมการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชมุชน ซึ่งผู้วิจยัได้นํากระบวนการมาปรับใช้กบับริบทใน
พืน้ท่ีชุมชนจังหวดัสมุทรสาคร เร่ิมจากการวิเคราะห์คนในชุมชนก่อน โดยแรงงานข้ามชาติส่วน
ใหญ่เป็นเพียงผู้ รับสาร จึงได้วางแผนกลยทุธ์การปรับเปล่ียนให้คนในชมุชนมีบทบาทเป็นผู้สง่สาร 
โดยศึกษาความต้องการท่ีแท้จริงของคนในชุมชนก่อน จากการจัดการประชุมร่วมกับชุมชนจึง
พบว่า คนในชุมชนมีความต้องการรับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ออกแบบ
รูปแบบกิจกรรมการจดัอบรม และกิจกรรมท่ีสามารถสร้างการมีสว่นร่วมของแรงงานข้ามชาติและ
เดก็ข้ามชาตไิด้  

โดยกิจกรรมได้เร่ิมจากการจดัประชุมร่วมกบัแรงงานข้ามชาติ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคดิเห็น การกล้าแสดงออก และสามารถกําหนดวาระการประชมุได้ด้วยตนเองก่อน 
จากนัน้จงึสานตอ่กิจกรรมท่ีมาจากความต้องการของคนในชมุชน คือการจดัอบรมสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของแรงงานข้ามชาติ เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของตนเอง และจึงเสริม
ศกัยภาพการมีสว่นร่วมทางด้านความคิด และการลงมือปฏิบตัิ ด้วยการให้เด็กข้ามชาติมีสว่นร่วม
ในการผลิตส่ือ ในรูปแบบละครหุ่นมือ และวาดภาพ ท่ีสามารถทําให้เด็ก ๆ สามารถเข้าใจสิทธิขัน้
พืน้ฐานของตนเอง และเข้าใจปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติได้ รวมไปถึงการมอบสื่อนัน้ ได้เป็นการ
กระตุ้นเปิดช่องทางให้คนในชมุชนได้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และมีปฏิกริยาตอบกลบั
จากกระบวนการสื่อสาร ส่งผลให้จากเดิมท่ีคนในชมุชนมีทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว (One-
way Communication)  ก็เปล่ียนทิศทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 
จากท่ีมีการไหลของข้อมูลข่าวสารแบบแนวตัง้ หรือการส่ือสารแบบบนลงล่าง (Top-down 
Communication) โดยรอการแจ้งข้อมลูขา่วสารจากมลูนิธิฯ โรงเรียน หรือผู้ นําชมุชน ก็ปรับเปล่ียน
มาเป็นการส่ือสารแบบแนวนอนมากยิ่งขึน้ (Horizontal Communication) จากการมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล และเสนอแนะทางออกของปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าผู้ รับสารเร่ิม
ปรับตวัเป็นผู้ รับสารแบบรุก (Active) มากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้แล้วในระดบัการมีส่วนร่วมในการ
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ส่ือสารพบว่า จากเดิมท่ีคนในชมุชนเป็นผู้ รับสารเพียงอย่างเดียว ก็ได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็น
ในฐานะผู้ส่งสาร และถึงแม้ว่าการส่ือสารในระดบัวางแผนและกําหนดนโยบายจะยงัไม่เห็นภาพ
ชดัเจน แต่คนในชมุชนได้มีโอกาสเสนอวาระการประชมุเอง ได้ร่วมเสนอความคิด ได้ร่วมกิจกรรม 
และเข้าใจรูปแบบการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมมากย่ิงขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของภานพุงศ์ ภโูต 
(2551) ศกึษาเร่ืองการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศกึษา ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมุชนเขา
สมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน จ.ลพบรีุ พบว่าศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมุชนเขาสมอคอน
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้ เข้าร่วมโครงการในการเกือ้กูลกันภายในศนูย์เรียนรู้ฯ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมมีสว่นร่วมในการคิด ริเร่ิม วางแผน ตดัสินใจ ปฏิบตัิ ติดตามผล รวมถึง
การรับผลประโยชน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีการสร้างปราชญ์
ชาวบ้านขึน้มาประจําศูนย์เรียนรู้เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ เข้าร่วมศูนย์เรียนรู้ต่อไป จึงทําให้
ผู้ เข้าร่วมโครงการมีรูปแบบการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม เป็นผู้ รับสารแบบรุก (Active) มากขึน้ และ
ส่งผลให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในชุมชนอย่าง
แท้จริง ซึง่การศกึษาวิจยัในครัง้นีส้อดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองการพฒันาอย่างยัง่ยืน ท่ีเน้นการมีสว่น
ร่วมในกระบวนการพฒันาของภาคประชาชน เน่ืองจากท่ีผา่นมาหลายครัง้ท่ีโครงการตา่ง ๆ มุง่เน้น
แต่เพียงให้ประชาชนมีส่วนร่วมแบบร่วมแรงร่วมใจเพียงเท่านัน้ ไม่ได้ใช้ปัญหาและความต้องการ
ของชมุชนเป็นตวัตัง้ จึงไม่สามารถพฒันาไปถึงระดบัการมีส่วนร่วม ในรูปแบบการร่วมคิดร่วมทํา
ได้ (ศิริวรรณ, 2550) โดยการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของ
แรงงานเด็กข้ามชาติในชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ ได้มุ่งหวงัให้คนในชมุชนเกิดการส่ือสารทัง้ 3 
ระดบั แม้ว่าในแต่ระดบัจะมีปริมาณผู้ มีส่วนร่วมแตกต่างกนั แต่นบัเป็นจุดเร่ิมต้นให้แรงงานข้าม
ชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครเกิดการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมร่วมกนัได้ และยงัเป็นการสร้างพลงั
อํานาจ (Empowerment) ให้กับชุมชนอีกด้วย ด้วยเหตนีุ ้การสร้างการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม
ให้กับคนในชุมชนจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาท่ีสําคญัในการแก้ไขปัญหา โดย
อาศยัแนวคิดจากการพฒันาคน ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ การตอ่ยอดทางความคิด นําไปสูก่ารแก้ไข
ปัญหาและพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืนตอ่ไปได้ 

จากแนวคดินีก้ารสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วม ผู้วิจยัได้สงัเกตเห็นจดุเดน่ของแนวคิดการส่ือสาร
อยา่งมีสว่นร่วมคือการกระจายอํานาจไปสูค่นในชมุชน เพ่ือเกิดกระบวนการเรียนรู้ การแสดงความ
คิดเห็น การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกนั เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายของคนในชมุชนร่วมกนั ซึง่เป็น
แนวคิดท่ีมีความสําคญักบักระบวนการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม และการเปิดโอกาสให้คนในชมุชน
เข้ามาร่วมเสนอความคิดเห็น และร่วมกนัแก้ไขปัญหาตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายหลกั  
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5.2.2 การเสริมสร้างพลังอาํนาจให้กับคนในชุมชน 
จากแนวคิดการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม ในทศันะของนกัการสื่อสารเพ่ือการพฒันาจําเป็น

จะต้องวิเคราะห์สํารวจความต้องการ หรือวิเคราะห์สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก่อน 
หลงัจากนัน้จึงศึกษาปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรคภายในชมุชน เพ่ือนํามาเป็นกรอบในการ
วางแผนการส่ือสารเพ่ือการพฒันาตอ่ไป  

จากท่ีผู้วิจยัได้วิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนนุ และปัจจยัอปุสรรคของคนในชมุชน พบว่าปัจจยั
สนบัสนนุได้แก่ ตวักลางภายนอก ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน ความต้องการรับรู้สทิธิของตนเอง 
การยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน และผู้ นําชมุชนท่ีเข้มแข็งนัน้ เป็นแรงผลกัดนัท่ีสามารถกระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมในชมุชนได้  
 สําหรับปัจจยัอปุสรรค ได้แก่ ลกัษณะของงานท่ีทํา เวลา และรายได้ในครอบครัว, ขาดการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสาร, ปัญหาการส่ือสารท่ีไม่เข้าใจ, ความเกรงกลวันายจ้างและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ, ขาดช่องทางการส่ือสาร และทศันคติของคนไทยกับแรงงานข้ามชาตินัน้ เป็นโจทย์สําคญัท่ี
ผู้วิจยันํามาวิเคราะห์กลยทุธ์ในการสื่อสาร ซึง่หลกัการสําคญัคือ การเสริมสร้างพลงัอํานาจให้กบั
คนในชุมชน ได้เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติก่อน 
จากนัน้จงึผลกัดนัให้คนในชมุชนเกิดการมีสว่นร่วมในการสื่อสารผา่นกิจกรรมท่ีจดัขึน้ 
 โดยกระบวนการเสริมสร้างพลงัในชุมชนนัน้ ผู้ วิจัยได้วางแผนกลยุทธ์ให้เข้ากับปัจจัย
สนบัสนุน และปัจจยัอปุสรรคในชุมชน โดยยึดหลกัองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลงัในชุมชน 
ได้แก่ การเพิ่มความสามารถให้กบัสมาชิกในชุมชน โดยสํารวจประเด็นปัญหาความต้องการของ
คนในชุมชนก่อน, การกระตุ้นการทํางานเป็นทีม เพ่ือกําหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบตัิงาน เพ่ือ
เกิดทกัษะในการวางแผนงานร่วมกนั, การขจดัอปุสรรคทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความ
ท้าทายในการจดักิจกรรม สร้างโครงการใหม่ ๆ ให้คนในชมุชนเกิดการยอมรับ และการสนบัสนุน
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นการนําผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกชุมชนเข้ามากระตุ้น หรือ
แนะนําในประเด็นท่ีคนในชมุชนสนใจ (วนัชยั ธรรมสจัการ, 2543) เช่นเดียวกบัการศกึษาเร่ืองการ
ส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถ่ินอําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา (สทิธิชยั เทวธีระรัตน์ และคณะ, 2547)  โดยท้องถ่ินดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีท่ีมีวิกฤตการณ์
ความขดัแย้งสงู และเป็นพืน้ท่ีรองรับขยะทัง้หมดของอําเภอปากช่องและจงัหวดัใกล้เคียง จงึใช้การ
วิเคราะห์เนือ้หาและสภาพทางสงัคมวิทยาและจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสาร โดยการวิจยัได้มี
การวิเคราะห์ปัจจยัสว่นสนบัสนนุการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมในชมุชน ประกอบด้วย ตวักลางในท่ีนี ้
คือทีมวิจยั ท่ีสามารถเกือ้หนุนกระบวนการส่ือสารได้ใน 2 ลกัษณะคือ เช่ือมประชาชนระหว่าง
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ภายในชมุชน และระหว่างภายในชมุชนกบัสงัคมภายนอก และปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคในการส่ือสาร
ประกอบด้วย การขาดช่องทางการส่ือสาร ความเหินห่างของคนในชมุชน ขาดผู้ นําทางการส่ือสาร 
ขาดข่าวสาร ขาดความรู้ และเกรงกลวัต่ออิทธิพลทางการเมือง ดงันัน้ทีมวิจยัจึงได้ใช้กลยทุธ์การ
ส่ือสาร คือ การทัศนศึกษา การมอบส่ือให้กับชุมชน การปรับปรุงหอกระจายข่าว การฝึกอาชีพ 
และการจดัเวทีเสวนา เพ่ือเสริมศกัยภาพการสื่อสารด้วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
จดัการปัญหาขยะของประชาชน 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้ออกแบบรูปแบบกลยทุธ์การเสริมศกัยภาพการส่ือสารชมุชนด้วยกลยทุธ์
การสื่อสารอยา่งมีสว่นร่วม ดงัตอ่ไปนี ้

การประชุม เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น และเป็นการ
รวมตวัเพ่ือระดมความคิดของคนในชมุชนได้ ซึง่ท่ีผ่านมาปัญหาคือ เม่ือมีการประชมุ คนในชมุชน
จะทําหน้าท่ีเพียงรับฟังข้อมลูข่าวสารท่ีหน่วยงานภายนอกเข้ามาแจ้งเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการ
ส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม เม่ือวิเคราะห์จากปัจจัยสนับสนุนจะพบว่า ปัจจัยตัวกลางภายนอก 
ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และผู้ นําชุมชนท่ีเข้มแข็งนัน้ 
สามารถเป็นแรงผลกัดนัให้คนในชมุชนมีสว่นร่วมในการสื่อสารได้ ผู้วิจยัและเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯ
จึงได้ทําหน้าท่ีเป็นตวักลางในการจดัประชุม โดยมีผู้ นําชุมชนท่ีเข้มแข็งเป็นผู้ ดําเนินการประชุม 
และประสานงานคนในชุมชนให้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งพบว่าคนในชุมชนกล้าท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นมากย่ิงขึน้ ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับบรรยากาศในการส่ือสารด้วย สังเกตได้จากเม่ือล่าม
แปลภาษาได้พูดภาษาพม่าส่ือสารให้แรงงานข้ามชาติฟัง ด้วยภาษาท่ีไม่เป็นทางการ สร้าง
บรรยากาศไม่ให้น่าเบ่ือ ทุกคนจะให้ความสนใจ ไม่เกร็ง และกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นกนัมาก
ยิ่งขึน้ จากการออกแบบกลยทุธ์ด้วยการจดัการประชมุนัน้ สอดคล้องกบังานวิจยัโครงการวิจยัและ
พฒันาการส่ือสารสขุภาพของท้องถ่ิน (ดวงพร คํานญูวฒัน์, (2550) พบวา่ การประชมุเป็นช่องทาง
การสื่อสารหร่ึงท่ีสามารถใช้เพ่ือให้เกิดการพฒันาและเป็นช่องทางการส่ือสารภายในชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ นําชุมชนมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานให้เกิดกระบวนการส่ือสารอย่างมีส่วน
ร่วมภายในชุมชนได้ และสอดคล้องกบัการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสขุภาพ
ของผู้สงูอายุ (ธัญญรัตน์ หงส์คง, 2551) พบว่าการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนนัน้ต้องสร้าง
กระบวนการให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั โดยการจดัประชมุ หรือจดัประชาคมเพ่ือค้นหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา และวางแผนดําเนินงานร่วมกนัต่อไป เช่นเดียวกบังานวิจยัของสิทธิชยั เทวธีระรัตน์ 
และคณะ (2547) ท่ีพบว่าการส่ือสารกบัการมีส่วนร่วมของชมุชนนัน้ การประชมุเป็นช่องทางการ
ส่ือสารหนึง่ท่ีมีประสทิธิภาพในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โดยบรรยากาศ ท่ี
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เก่ียวข้องกบัผู้คนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั (Homophily) จะทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สกึร่วมได้ง่าย 
สงัเกตได้จาก การสร้างบรรยากาศให้มีการปรบมือเสียงดงัเพ่ือให้กําลงัใจผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็นใน
ท่ีประชมุ ทําให้บรรยากาศในการประชมุครัง้นัน้มีลกัษณะกระตือรือร้นและฮกึเหิมขึน้ 

การจดัอบรมสทิธิของแรงงานเด็กข้ามชาติ จากการสมัภาษณ์แรงงานข้ามชาติ พบว่าผู้ รับ
ฟังส่วนใหญ่ไม่มีพืน้ฐานความรู้ด้านสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเองมาก่อน จึงต้องให้ความรู้และทํา
ความเข้าใจเบือ้งต้น โดยปัจจัยสนับสนุนในด้านความต้องการรับรู้สิทธิของตนเองนัน้ เป็นสิ่งท่ี
แรงงานข้ามชาติเรียกร้อง และยินดีเข้าร่วมรับฟังหากผู้วิจยัจดัการอบรมฯ ดงันัน้ผู้ วิจยัเล็งเห็นว่า
จากปัจจยัอปุสรรค ท่ีแรงงานข้ามชาติเกิดความเกรงกลวันายจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ส่วนหนึ่ง
เกิดจากความไมรั่บรู้สทิธิของตนเอง จึงไม่มีอํานาจในการตอ่รอง แสดงความคิดเห็น หรือตดัสินใจ
ใด ๆ ได้ ผู้ วิจัยจึงได้จัดการอบรมสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานข้ามชาติ โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทาง
มลูนิธิฯ และล่ามแปลภาษาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัแรงงานข้าม
ชาติ โดยประเด็นในการส่ือสารเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐานนัน้ เน้นไปท่ีด้านการศึกษาของลูกหลาน
แรงงานข้ามชาติ สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการทํางานตามกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะ
สิทธิของแรงงานเด็ก ท่ีกําหนดไว้ว่า งานนัน้ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั ความเจริญเติบโต 
ไม่กระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็ก ไม่ขดัต่อศีลธรรมและเป็นงานท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
อนามัยและความเจริญเติบโตของร่างกาย (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ, 2533) จากการจดัอบรมดงักล่าว ทําให้แรงงานข้ามชาติได้รับความรู้ และได้รับ
ส่ือโปสเตอร์สิทธิขัน้พืน้ฐานไปติดเผยแพร่ท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ในแต่ละชมุชน ซึง่จุดประสงค์ใน
การแจกส่ือดังกล่าว ผู้ วิจัยมีเป้าหมายแฝงเพ่ือสร้างความรู้สึกให้คนในชุมชนรู้สึกว่าบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์เป็นแหลง่ข้อมลูการเผยแพร่ความรู้ร่วมกนัของคนในชมุชนอีกช่องทางหนึ่ง ท่ีคนใน
ชุมชนสามารถมีส่วนร่วม สามารถนําส่ือหรือสร้างส่ือมาประชาสมัพนัธ์ได้ ซึ่งไม่ใช่บอร์ดสําหรับ
โฆษณาสินค้าขององค์กรต่าง ๆ อีกต่อไป ซึ่งกระบวนการแนวคิดการจดัอบรมสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ให้กบัแรงงานข้ามชาติในครัง้นี ้สอดคล้องกบังานวิจยัของพิสิษฐ์ อนุศรี (2549) ท่ีได้ศึกษาการ
พฒันาการดแูลสขุภาพตนเองของผู้สงูอาย ุพบว่ากระบวนการท่ีก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพการ
ดแูลสุขภาพตนเอง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนัน้ ต้องมีการเสริมความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถกูต้อง จากกระบวนการจดัอบรม หรือบรรยายเป็นกลุม่หรือรายบคุคล เพ่ือสร้างความตระหนกัใน
คณุคา่ และให้ผู้สงูอายเุห็นความสําคญัของดแูลสขุภาพตนเอง 

การสร้างส่ือชุมชน ได้วิเคราะห์จากปัจจยัอปุสรรคคือ คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมใน
การสื่อสาร, ปัญหาการสื่อสารท่ีไม่เข้าใจ, ขาดช่องทางการส่ือสาร และทัศนคติของคนไทยกับ
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แรงงานข้ามชาติ จากปัจจัยดงักล่าว ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าการสร้างส่ือ โดยกําหนดให้เด็กข้ามชาต ิ
ร่วมกบัเด็กไทย ได้ร่วมกนัผลิตส่ือจะสามารถลดช่องว่างความแตกต่างทางเชือ้ชาติได้ ซึง่เด็กเป็น
วยัท่ีหล่อหลอมความคิดและทศันคติได้ดีท่ีสดุ อีกทัง้ยงัสามารถเป็นสะพานเช่ือมโยงให้ผู้ ใหญ่มี
ทัศนคติท่ีดีต่อเด็กต่างชาติมากขึน้ด้วย ซึ่งในการผลิตส่ือนัน้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการสนบัสนุน และการมีส่วนร่วมของเด็กข้ามชาติและเด็กไทยในการผลิตส่ือร่วมกนั 
เร่ิมจากกระบวนการวางแผน โดยให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเลือกส่ือท่ีจะผลิตด้วยตนเอง ซึง่ส่ือท่ีเด็ก ๆ 
ได้เลือกผลิต ได้แก่ ละครหุ่นมือเร่ือง “หนูยงัไม่พร้อมเป็นแรงงาน” และภาพวาดหวัข้อ “โลกของ
เด็กท่ีได้เรียนและไม่มีโอกาสเรียนหนงัสือ” รวมไปถึงการให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมเสนอความคิดการ
ผลติโปสเตอร์เก่ียวกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติ การผลิตส่ือดงักลา่วทําให้เด็ก ๆ ได้
มีโอกาสเป็นผู้ให้ข้อมลูขา่วสาร ไมไ่ด้เป็นเพียงผู้ รับสารเพียงอยา่งเดียว ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ 
ช่วยสร้างกระแสต่ืนตัวต่อปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ โดยเด็ก ๆ จะได้เห็นความสําคัญของ
การศกึษา และสทิธิขัน้พืน้ฐานของตน มีโอกาสฝึกทกัษะการผลิตส่ือท่ีเด็ก ๆ สนใจ และสร้างการมี
ส่วนร่วมเช่ือมต่อระหว่างเด็ก และผู้ ใหญ่ในการสื่อสารเร่ืองปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติได้ 
สอดคล้องกบัแนวคิดการส่ือสารเพ่ือการพฒันาชุมชน (กําจร หลยุยะพงศ์, 2558) ท่ีสนบัสนุน
แนวคดิหลกัก็คือ ยิ่งชมุชนมีสว่นร่วมในการผลติและการเผยแพร่มากเพียงไร จดุหมายปลายทางก็
คือ ความสําเร็จมากเท่านัน้ ด้วยเหตุนีใ้นการดําเนินการผลิตและเผยแพร่ส่ือ จําเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องการการระดมการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เช่นเดียวกับงานวิจัยเร่ืองการ
ส่ือสารเพ่ือการมีสว่นร่วมจดัการป่าชมุชนของชาวบ้านห้วยแก้ว ก่ิงอําเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม ่
(ศรีธรณ์ โรจนสพุจน์, นิคม ชยัขนุพล และภทัมยั อินทจกัร, 2547) ท่ีได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทกุ
กลุม่มีสทิธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เช่น กลุม่นกัเรียน กลุม่สมนุไพร กลุม่อบต. กลุม่ผู้ปกครอง กลุม่
เยาวชน และกลุ่มชาวบ้านทัว่ไปท่ีใช้ป่า สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขัน้ตอนการผลิตใด ๆ มีพืน้ท่ี
ให้ชาวบ้านทกุกลุม่ได้แสดงความรู้ จากการผลิตส่ือดงักล่าวนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลง จากท่ีผู้หญิง
และเด็กไม่มีส่วนร่วมในการจดัการป่าไม้ชุมชนเลย กลบักลายเป็นพืน้ท่ีใหม่ท่ีมีผู้หญิงและเด็กมี
บทบาทเดน่ในการร่วมสร้างส่ือเร่ืองป่าชมุชนขึน้มาได้ 

การมอบส่ือ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์จากปัจจยัอปุสรรคการขาดช่องทางการสื่อสาร จึงเร่ิมจาก
สํารวจส่ือท่ีมีอยู่ในชุมชนก่อน พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ส่ือสารจากส่ือบุคคลเป็นหลัก ให้
ความสําคัญกับวัฒนธรรม  ประเพณี  การทําบุญเข้าวัด  และติดตามข่าวสารจากบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ ซึง่ตรงกบัแนวคิดการส่ือสารของคนพลดัถ่ิน โดย Daniel Dayan (1999) ได้ศกึษา
คณุสมบตัิของส่ือเฉพาะกิจ ท่ีเป็นเคร่ืองมือเช่ือมความสมัพนัธ์ของกลุ่มคนพลดัถ่ิน พบว่ากลุม่คน
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เหล่านีไ้ม่ได้ยึดติดกบัส่ือกระแสหลกั เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ เน่ืองจากผงัรายการของส่ือ
กระแสหลกั เช่น ละคร หรือข่าวมีสดัสว่นท่ีน้อยมากในการนําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัคนพลดั
ถ่ิน แม้ว่าในปัจจุบนัจะมีส่ือเพ่ือคนชายขอบขึน้ แต่ก็ยังคงมีส่วนน้อย และขาดการสนับสนุนท่ี
เพียงพอ ทําให้คนพลดัถ่ินรู้สกึว่าเป็นกลุ่มคนท่ีไร้อํานาจ (Powerless) ดงันัน้คนพลดัถ่ินจึงได้ให้
ความสําคญักับส่ือท่ีมีผลต่อการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ร่วมกนั เช่น พิธีกรรมทางศาสนา การไป
ทําบุญ ท่ีเช่ือมโยงความเช่ือเป็นจุดดงึดดูสําคญั, การทํากิจกรรมกลบัไปเย่ียมบ้านเกิด การรวม
ญาติในวนัสําคญั ท่ีกลายเป็นธรรมเนียมให้คนพลดัถ่ินได้หวนคิดถึง โดยคนพลดัถ่ินมกัจะเขียน
จดหมาย ถ่ายรูปเก็บไว้ และต้องการค้นหาธรรมเนียมประเพณีท่ีถกูทิง้ไป และการสร้างเครือข่าย
ของผู้พลดัถ่ินด้วยกนั ดงันัน้ นอกจากส่ือบุคคลในการกระจายข่าวสารแล้ว จึงมีกลยทุธ์การมอบ
ส่ือขึน้ เพ่ือใช้กระจายข้อมูลข่าวสารในบอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่ละชุมชน และมีบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ภายในวดั เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูให้กบัแรงงานข้ามชาติท่ีเดินทางเข้าวดัไปทําบุญอีก
ทางหนึ่งด้วย ซึง่การเห็นความสําคญัของส่ือชมุชนดงักล่าว ได้สะท้อนแนวความคิดของ McQuail 
(1987) ในเร่ืองส่ือของสงัคม หรือส่ือหลกั มกัเป็นส่ือขนาดใหญ่ท่ีผกูขาด แต่ประชาชนกลบัมีสว่น
ร่วมหรือเก่ียวข้องน้อยกบัส่ือขนาดใหญ่ ตา่งจากส่ือชมุชนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 อยา่งไรก็ตาม จากกลยทุธ์การเสริมสร้างพลงัในการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างความ
ตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตนิัน้ ไมไ่ด้ผลกัดนัการส่ือสารของคนในชมุชนท่ีได้
รวมพลงัเพ่ือความรู้ความเข้าใจสิทธิของตนเองและการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัได้บ่มเพาะศกัยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึน้ และสามารถ
นําไปปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน 
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5.3  กรอบและขัน้ตอนการทาํการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.1  กรอบและขัน้ตอนการทําการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม 
 
5.4  ข้อจาํกัดของงานวจิัย 
 

1) ข้อพึงระวงัในการเข้าไปศึกษาการวิจยัในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้รับ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จงึทําให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติได้อย่างปลอดภยั หากไม่มีเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิฯ การ
ลงพืน้ท่ีเพ่ือไปจดักิจกรรมจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ เพราะอาจจะเกิดความเข้าใจผิดของแรงงาน
ข้ามชาตท่ีิอยูใ่นพืน้ท่ี และเกิดอนัตรายตอ่การลงพืน้ท่ีในแตล่ะชมุชนได้ 

2) ในการศึกษาวิจัยในพืน้ท่ีชุมชนมีทัง้แรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย และไม่ถูก
กฎหมายอาศยัอยู่รวมกนั จึงส่งผลให้แรงงานข้ามชาติบางส่วนไม่พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมลู และมี

ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของชมุชนและปัญหาแรงงานเดก็ข้ามชาติ 

ติดตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานข้ามชาติ 

(มลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน) 

ติดตอ่ผู้ นําชมุชน

แรงงานข้ามชาติ  

ติดตอ่ผู้ อํานวยการ

โรงเรียนหลวงแพทย์

โกศลอปุถมัภ์ 

ติดตอ่ลา่มเพ่ือส่ือสาร

กบัแรงงานข้ามชาติ 

ติดตอ่เข้าไปในชมุชน เพ่ือลงพืน้ท่ีพบปะแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติ 

วิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัอปุสรรคของการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม 

ออกแบบและพฒันากลยทุธ์การส่ือสารอย่างมีสว่นร่วม 
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แรงงานข้ามชาติบางส่วนอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีของโรงงาน จึงต้องขออนุญาตนายจ้างก่อนเข้าไป
สมัภาษณ์ และไม่สามารถเข้าถึงแรงงานข้ามชาติทุกกลุ่มได้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงต้องระมดัระวงั และ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้ามาศกึษาข้อมลูให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัแรงงาน
ข้ามชาตด้ิวย 

3) เน่ืองจากแรงงานข้ามชาตสิว่นใหญ่ส่ือสารภาษาพมา่ และไมส่ามารถส่ือสาร
ภาษาไทยได้ จงึต้องใช้ลา่มเป็นตวักลางในการส่ือสาร  

4) ผลการวิจยัในครัง้นี ้เป็นการออกแบบการวิจยัครัง้เดียว จึงไม่สามารถระบุถึงความ
ยัง่ยืนในการสร้างความตระหนกัรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติได้ อย่างไรก็ตามจาก
กระบวนการเสริมศกัยภาพการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมได้ช่วยให้คนในชมุชนได้เรียนรู้กระบวนการ
ส่ือสาร ได้รับรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง และเกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือสารของคนใน
ชมุชนให้มีสว่นร่วมมากขึน้ และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาชมุชนตอ่ไปได้  
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
  

5.5.1  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1) ควรจัดเวทีให้เด็กข้ามชาติได้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การ

ดําเนินชีวิต และการแสดงความคิดเห็นเร่ืองความรู้ความเข้าใจในสิทธิขัน้พืน้ฐานอยู่เสมอ เพ่ือ
สร้างความตระหนกัถึงสทิธิของตนเอง ได้รับสทิธิในการได้รับความคุ้มครองอยา่งเท่าเทียมกนั 

2) การแก้ไขปัญหาการบิดเบือนอายุท่ีแท้จริงของเด็กข้ามชาติ ท่ีเข้าสู่วงจรการ
ทํางานโดยมีอายต่ํุากว่าท่ีกฎหมายกําหนด ควรมีการพิสจูน์ตรวจสอบอายขุองเด็ก ในขัน้ตอนการ
ตรวจแรงงาน และการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ และนอกจากการตรวจสอบจากเอกสารแล้ว 
ควรมีวิธีการทางการแพทย์ตรวจสอบอายเุดก็เพิ่มเตมิด้วย เพ่ือคุ้มครองเดก็ข้ามชาต ิ

3) ปัญหาของแรงงานเด็กข้ามชาติ และแรงงานข้ามชาติ ไม่ควรหยดุท่ีการสร้าง
ความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติเพียงเท่านัน้ แต่ทุกฝ่ายควรก้าวพ้น
ช่องว่างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยการปรับทศันคติ การดถููกแรงงานข้ามชาติ การถูก
ครอบงําด้วยลทัธิชาตนิิยมไทย ท่ีสร้างภาพให้ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นศตัรู 

4) ควรมีการทบทวนเนือ้หาสาระในบทเรียน โดยเฉพาะเนือ้หาประวตัิศาสตร์ท่ี
อาจก่อให้เกิดทศันคตด้ิานลบตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน และเกิดความขดัแย้งกนัได้ 

5) ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานเด็กข้ามชาติ เป็นปัญหาระดบัชาติท่ีมีผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องหลากหลาย และเป็นปัญหาท่ีซบัซ้อน ดงันัน้การดแูลแรงงานเด็กจึงต้องเช่ือมโยงกนัทุก
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ภาคส่วน อีกทัง้คนในชมุชน ซึ่งเป็นผู้ ใกล้ชิดและรับรู้สถานการณ์ได้ดีท่ีสดุ ควรรับรู้ถึงปัญหาและ
สามารถเป็นกําลงัสําคญัในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิขัน้พืน้ฐานและสามารถแก้ไขปัญหา
แรงงานเดก็ข้ามชาตไิด้  

 
5.5.2  ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
สําหรับข้อเสนอแนะประเด็นการศึกษาเพ่ือต่อยอดเร่ืองการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ

สร้างความตระหนกัรู้สทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินชมุชนจงัหวดัสมทุรสาครนัน้ ผู้วิจยั
พบว่า เด็กและแรงงานข้ามชาติยังคมมีปัญหาด้านการส่ือสาร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เกิด
ช่องว่างในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาประเด็นการส่ือสารของแรงงานข้ามชาติ กับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และคนไทยต่อไป นอกจากนัน้แล้วควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาอ่ืน ๆ เช่น 
ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านการศึกษาของเด็กข้ามชาติ เป็นต้น เน่ืองจากการศึกษา
กระบวนการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมนัน้ เป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถศึกษาต่อยอดเพ่ือให้เกิดการ
พฒันาหรือแก้ไขปัญหาในชมุชนท่ีมีบริบทแตกตา่งกนัออกไปตอ่ได้ 
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