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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม, เพื่อวิเคราะห์
ปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรค, เพื่อเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่ วม และเพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การ
สื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน
จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) โดยสร้ างช่องทางการสื่อสาร
อย่างมี ส่วนร่ วมให้ กับชุมชนแรงงานข้ ามชาติ อํ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ ที่มี
จํานวนแรงงานข้ ามชาติมากที่สดุ เป็ นพื ้นที่เสี่ยงและมีปัญหาการใช้ แรงงานเด็กข้ ามชาติ
ผลการวิจยั มีดงั นี ้
1) รูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงาน
เด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม
พบว่า มีรูปแบบการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) มี
การไหลของข้ อมูลข่าวสารแบบบนลงล่าง (Top-down Communication) ที่เป็ นการสื่อสารแบบ
แนวตัง้ (Vertical Communication) โดยที่ผ่านมาเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน จะมีบทบาทเป็ นผู้สง่ สาร (Sender) ทําให้ สว่ นใหญ่มีการไหลของข้ อมูลข่าวสารจาก
ภายนอกสูภ่ ายในชุมชน และคนในชุมชนส่วนใหญ่มีบทบาทเป็ นผู้รับสาร (Receiver) ซึง่ เป็ นระดับ
ตํ่าสุดของการมีสว่ นร่วม แบบรับ (Passive) มีเพียงส่วนน้ อยที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สาร ซึง่ ชาวบ้ านที่
เป็ นผู้ส่งสารนัน้ มักจะได้ รับการมอบหมายจากผู้นําชุมชนมาอีกที เกี่ ยวกับเรื่ องการจัดกิจกรรม
ภายในชุมชน โดยนิยมสื่อสารด้ วยวาจา

(4)
2) จากการศึกษาพบว่าแรงงานข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมีปัจจัยสนับสนุนและ
ปั จจัยอุปสรรค ดังนี ้ 1) ปั จจัยด้ านลักษณะทางเศรษฐกิจ พบว่าคนในชุมชนมีอปุ สรรคด้ านงานที่
ทํา เวลา และรายได้ ของครอบครัว 2) ปั จจัยด้ านการสื่อสาร พบว่าจุดเด่นของคนในชุมชนคือ การ
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น และเปิ ดใจรับตัวกลางภายนอกเข้ าไปร่ วมพัฒนา แต่อปุ สรรคคือ
ปั ญหาการสื่อสารที่ไม่เข้ าใจ ขาดช่องทางการสื่อสาร และคนในชุมชนขาดการมีส่วนร่ วมในการ
สื่อสาร 3) ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมและสังคม พบว่าในสภาพชุมชนแออัด แต่คนในชุมชนกลับมี
ความสัมพันธ์ ที่แน้ นแฟ้น ประกอบกับผู้นําชุมชนเข้ มแข็ง แต่ในทางกลับกันยังคงมีช่องว่างของ
ทัศนคติระหว่างคนไทยและแรงงานข้ ามชาติอยู่ 4) ปั จจัยด้ านนโยบาย นายจ้ าง และรัฐบาล พบ
ปั จ จัย สนับ สนุน คื อ ความต้ อ งการรั บ รู้ สิ ท ธิ ขัน้ พื น้ ฐาน แต่ยัง คงมี อุป สรรคคื อ ความเกรงกลัว
นายจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
3) ในการเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมให้ กบั ชุมชน ได้ ม่งุ การเปลี่ยนบทบาท
ทางการสื่อสาร จากผู้รับสารแบบรับ (Passive) เป็ นผู้รับสารแบบรุ ก (Active) เปลี่ยนจาก “ผู้รับ
สาร” เป็ น “ผู้สง่ สาร” การปรับเปลี่ยนทิศทางการสื่อสาร “แบบทางเดียว” เป็ น “แบบสองทาง” การ
ปรับเปลี่ยนการไหลข้ อมูลข่าวสารจาก “บนลงล่าง” เป็ น “ล่างขึ ้นบน” ปรับเปลี่ยนการไหลข้ อมูล
ข่าวสารจาก “แนวตัง”้ เป็ น “แนวนอน” โดยผู้วิจยั ได้ เลือกกลยุทธ์ การสื่อสาร ได้ แก่ การจัดประชุม
การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ การสร้ างสื่อชุมชน และการมอบสื่อ
4) ผลจากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมแล้ ว
ทําให้ รูปแบบการสื่อสารของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีส่วนร่ วม ทังในด้
้ านบทบาทการ
สื่อสาร ทิศทางการสื่อสาร การไหลของข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งจากการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมภายใน
ชุมชน ส่งผลให้ นายจ้ างและองค์กรต่าง ๆ มีปฏิกิริยาตอบกลับ เช่น การส่งเสริ มให้ เด็กข้ ามชาติมี
โอกาสเรี ยนหนังสือ และได้ สร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เด็กข้ ามชาติเข้ ามาศึกษาร่วมกับ
นักเรี ยนไทย รวมถึงเป็ นการลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเชื ้อชาติไปในทางที่ดีขึ ้นอีกด้ วย
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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

(6)
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 ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย
ประเทศไทยได้ ก้าวเข้ าสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการย้ ายถิ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากความต้ องการกํ าลังแรงงานข้ ามชาติเพื่อเติมเต็มช่องว่างจากอุปสงค์แรงงานที่เพิ่มขึ ้น และ
อุปทานแรงงานที่ลดลง ซึง่ มีแนวโน้ มเป็ นไปได้ วา่ ช่องว่างความขาดแคลนแรงงานจะขยายเพิ่มมาก
ขึน้ เป็ น 5.36 ล้ านคนในปี 2568 (องค์ การระหว่างประเทศเพื่ อการโยกย้ ายถิ่ นฐาน, 2556)
เนื่องจากการมุ่งพัฒนาการขยายตัวด้ านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่เน้ นการส่งออกเป็ นหลัก
ส่งผลให้ มีความต้ องการแรงงานจํานวนมาก โดยเฉพาะงานที่แรงงานไทยไม่นิยมทํา มีความเสี่ยง
อันตราย และลําบากเช่น แรงงานในภาคเกษตร การเพาะปลูก ปศุสตั ว์ ประมง กิจการก่อสร้ าง
อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร และผู้ช่วยแม่บ้าน เป็ นต้ น (สุรีย์พร พันพึ่ง, โคเอทท์, ทรี ส, อวัศยา
ปานํา, ไค มะ จอ ซอ และเสาวภาค สุขสินชัย, 2548)
จากสถานการณ์ ดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้ แรงงานข้ ามชาติเข้ า มาทํ างานในประเทศไทย
จํานวนมาก จากสถิติของสํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว สํารวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 พบว่ามี
แรงงานข้ ามชาติที่ได้ รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักรทังหมด
้
1,549,555 คน เป็ น
แรงงานข้ ามชาติที่ถูกกฎหมายจํานวน 1,528,564 คน และเป็ นแรงงานข้ ามชาติเข้ าเมืองผิด
กฎหมายจํานวน 20,991 คน โดยจําแนกตามสัญชาติพบว่าส่วนใหญ่เป็ นแรงงานข้ ามชาติประเทศ
เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ตามลําดับ และจากการเรี ยง 5 อันดับแรกของจังหวัดที่มีแรงงานข้ าม
ชาติที่ได้ รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักร จะพบว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดที่มี
แรงงานข้ ามชาติมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร สุราษฎร์ ธานี ชลบุรี และภูเก็ต (ตารางที่
1.1)
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ตารางที่ 1.1 จํานวนแรงงานข้ ามชาติที่ได้ รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักร
ณ เดือนกรกฎาคม 2557

จังหวัด
ทังประเทศ
้

แรงงานข้ ามชาติท่ ไี ด้ รับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
รวมทัง้ สิน้
เข้ าเมืองถูกกฎหมาย เข้ าเมืองผิดกฎหมาย
1,549,555
1,528,564
20,991

สมุทรสาคร

183,426

183,049

377

กรุงเทพมหานคร

155,645

153,740

1,905

สุราษฎร์ ธานี

155,500

155,465

35

ชลบุรี

129,698

129,326

372

ภูเก็ต

107,043

107,009

34

แหล่ งที่มา: กรมการจัดหางาน สํานักบริหารแรงงานต่างด้ าว, 2557.
จากสถานการณ์ แรงงานข้ ามชาติที่ผ่านมามีทงแรงงานข้
ั้
ามชาติเพศชาย เพศหญิง และ
เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี เข้ ามาด้ วยโดยสาเหตุที่เด็กข้ ามชาติเข้ ามาในประเทศไทย คือติดตาม
ครอบครัวที่เข้ ามาทํ างานหรื อย้ ายถิ่นเข้ ามาในประเทศไทยเนื่องจากภัยความขัดแย้ ง และเด็ก
บางส่วนก็เกิดอยูใ่ นประเทศไทย (อรรคณัฐ วันทนะสมบัต,ิ 2556)
สมพงศ์ สระแก้ ว ผู้อํานวยการมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (2556) ได้ แบ่ง
ประเภทเด็กข้ ามชาติสามารถแบ่งออกได้ อย่างน้ อย 5 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ เด็กที่เกิดในประเทศไทย
และไม่มีใบสูติบตั ร 2) เด็กที่ติดตามอพยพมากับพ่อแม่ ผู้ปกครองครัง้ แรกในประเทศไทย 3) กลุม่
เด็ ก ที่ เ กิ ด จากทายาทรุ่ น สองของแรงงานข้ า มชาติ ที่ ม าอาศัย เป็ นการชั่ว คราว ทํ า งานและมี
ครอบครัวในประเทศไทย และ 4) กลุม่ เด็กที่เดินทางมาเองภายหลังเพื่อมาทํางานหรื อติดตามบิดา
หรื อมารดามาทีหลัง อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นกลุม่ เด็กเคลื่อนย้ าย (Children on the Move) 5) กลุม่ เด็ก
ข้ ามชาติบางคนเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยโดยลําพังหรื อแยกจากผู้ปกครอง (Unaccompanied
and Separated Children) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อมาหางานทําหรื อมาโดยการชักจูงจาก
กระบวนการนําพาเข้ ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ก็เป็ นได้
กลุม่ เด็กข้ ามชาติเหล่านี ้ส่วนใหญ่อพยพตามพ่อแม่ที่เข้ าเมืองโดยผ่านนายหน้ า หรื อญาติ
พี่น้อง หรื อคนรู้ จัก ที่ เ ข้ ามาทํ างานก่อน มีทัง้ การเข้ าเมื องที่ ถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมายที่
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ก่อให้ เกิดช่องว่างในการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานที่เป็ นปั ญหาซับซ้ อนหรื อปั ญหาการค้ า
มนุษย์ แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (อรรคณัฐ วันทนะสมบัต,ิ 2556) สอดคล้ องกับผลการศึกษา
เรื่ อ งงานท้ า ทายที่ ลุ่ม แม่ นํ า้ โขง ทํ า งานหามรุ่ ง หามคํ่ า สภาพแรงงานเด็ ก ข้ า มชาติ ที่ แ ม่ ส อด
(สหพันธ์ แรงงาน – พม่า (FTUB) แผนกแรงงานข้ ามชาติ ร่ วมกับ ฟิ ลิปเอส. โรเบิร์ตสัน, 2549)
พบว่าแรงงานเด็กข้ ามชาติมกั จะเดินทางมากับคนที่ตนไว้ วางใจ เช่น ผู้ปกครอง ญาติ หรื อเพื่อน
ร้ อยละ 93.2 หากเปรี ยบเทียบแล้ วจะพบว่า มีเด็กเพียงร้ อยละ 5.2 เท่านันที
้ ่เดินทางเข้ ามาพร้ อม
กับ นายหน้ า หรื อ เข้ า มาโดยลํ า พัง รวมไปถึ ง ข้ อ มูล จากศูน ย์ ศึก ษาการย้ า ยถิ่ น สถาบัน วิ จัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ได้ ให้ ข้อมูลว่าแรงงานส่วนใหญ่แม้ จะไม่มีเอกสาร
ถูกต้ องไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ แรงงานก็ไว้ ใจนายหน้ า ที่จะหางานให้ ทําหาบ้ านให้ อยู่และ
ให้ ชีวิตใหม่แก่ พวกเขาและครอบครั ว ซึ่งสถานะความเปราะบางเช่นนี ส้ ะท้ อนให้ เห็นถึงความ
รู้ เท่าไม่ถึงการณ์ และได้ รับข้ อมูลสิทธิ ของตนเองไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอา
เปรี ยบได้
แรงงานเด็กข้ ามชาติส่วนใหญ่ที่เข้ ามาในประเทศไทย มักมีทศั นคติเกี่ยวกับหน้ าที่ความ
เป็ นลูกคือต้ องทํางานหนัก ๆ เพื่อหารายได้ มาช่วยเหลือครอบครัว ให้ พ่อแม่ภมู ิใจ จึงเป็ นสาเหตุให้
เด็กหลาย ๆ คนขาดการศึกษาหาความรู้ (อินทรชัย พาณิชกุล, 2557) ดังนันทั
้ ศนคติเช่นนี ้ ผู้วิจยั
เล็งเห็นว่า เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันให้ เด็กข้ ามชาติหลายคนก้ าวเข้ าสู่วงจรการทํางานก่อนวัยอัน
ควร และมักตกเป็ นเหยื่อกระบวนการค้ ามนุษย์ ที่ ต้องยอมถูกเอารัดเอาเปรี ยบ สอดคล้ องกับ
รายงานการประเมินสถานการณ์ การใช้ แรงงานเด็กในรู ปแบบที่ เลวร้ าย ในจังหวัดสมุทรสาคร
เชียงราย ตาก อุดรธานี สงขลา และปั ตตานี (2549) จากการเก็บตัวอย่างแรงงานเด็กจากพื ้นที่กว่า
2,000 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติ และประมาณร้ อยละ 34.5 ไม่มีเอกสารแสดง
ตน ส่วนใหญ่ถูกใช้ แรงงานเพื่อการขอทาน งานเกษตรกรรม และการประมง ซึ่งมักจะถูกกักขัง
หน่วงเหนี่ยว ขณะที่การละเมิดทางเพศเป็ นปั ญหาสําคัญของแรงงานเด็กในงานบริการ และปั ญหา
การถูกข่มขืนปรากฏในงานบริ การมากที่สดุ (กลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน, 2552) แรงงานเด็กข้ ามชาติกลุม่ นี ้ จึงกลายเป็ นเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้ เด็กต้ องดิ ้นรนเพื่อความอยูร่ อด และยอมถูกกดขี่ทําร้ าย
นอกจากนีข้ ้ อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริ กาประจําประเทศไทย (2557) ได้
นําเสนอผลการรายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์ (Trafficking in Persons Annual Report: TIP
Report) ประจําปี 2557 จากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ เผยแพร่การประเมินการ
ผลการดําเนินการด้ านการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์โดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เมื่อ
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วันที่ 20 มิถนุ ายน 2557 พบว่า ประเทศไทยถูกลดอันดับจากบัญชีกลุม่ ที่ 2 ซึง่ ต้ องจับตามอง (Tier
2 Watch List) ลงมาอยู่ในบัญชีกลุม่ ที่ 3 (Tier 3) ที่เป็ นกลุม่ ประเทศมีสถานการณ์การค้ ามนุษย์
ระดับเลวร้ ายที่สดุ เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย และเวเนซุเอลา จากรายงานดังกล่าวได้ ส่งผล
กระทบต่อ การตัด สิ น ใจของผู้บ ริ โ ภคในประเทศที่ เ ป็ นตลาดส่ง ออกสํ า คัญ ของไทย ทัง้ ตลาด
สหรัฐอเมริ กาและตลาดสหภาพยุโรป รวมถึงภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทย
โดยสํ า นัก งานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม (2556) ระบุว่า กลุ่ม อุตสาหกรรมที่ มี การใช้ แ รงงานเด็ก
จํ า นวนมาก ได้ แ ก่ อุต สาหกรรมประมง การแปรรู ป อาหาร และการผลิ ต เครื่ อ งนุ่ง ห่ ม จาก
สถานการณ์ ข้างต้ นได้ สะท้ อนและตอกยํ ้าถึงปั ญหาแรงงานเด็กที่ยงั คงปรากฏอยู่ในประเทศไทย
และยัง ไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่า งจริ งจัง โดยเฉพาะกับแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ เ ข้ ามาอาศัย อยู่ใน
ประเทศไทย และมีทางเลือกในการใช้ ชีวิตไม่มากนัก
“จังหวัดสมุทรสาคร” เป็ นหนึง่ ในจังหวัดที่ถกู เฝ้ามองปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ เนื่องจาก
มีแรงงานข้ ามชาติอาศัยอยู่มากที่สดุ ในประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศพม่า จนได้ ขนานนาม
ว่าเป็ นเมืองหงสาวดีแห่งประเทศไทย หนึ่งในประเภทกิจการที่ต้องการแรงงานข้ ามชาติเข้ าไป
ทํางานจํานวนมากก็คือ อุตสาหกรรมจากประมงทะเล การแปรรู ปอาหารเบื ้องต้ น และอาหารแช่
เยือกแข็งเพื่อการส่งออกที่มีการขยายตัว โดยแรงงานข้ ามชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่
เป็ นชาวพม่าเชื ้อสายมอญ อาศัยอยู่กระจัดกระจายทังอํ
้ าเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน
และอําเภอบ้ านแพ้ ว โดยเฉพาะอําเภอเมืองสมุทรสาครจะมีแหล่งที่ชมุ ชนแรงงานข้ ามชาติที่มีการ
พัก อาศัย หนาแน่ น จํ า นวน 31 ชุม ชน เช่ น ชุม ชนท่ า ทราย ตํ า บลมหาชัย มี แ รงงานข้ า มชาติ
ประมาณ 20,000 คน, ชุมชนคลองครุ ตําบลท่าทราย มีแรงงานข้ ามชาติประมาณ 15,000 คน
และชุมชนหอพัก บ้ า นเช่ า หมู่บ้า นมหาชัย นิ เวศน์ ตํ า บลโคกขาม มี แ รงงานข้ า มชาติประมาณ
10,000 คน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, 2553)
รายงานขององค์การย้ ายถิ่นระหว่างประเทศระบุว่ามีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ที่เป็ นลูกของ
แรงงานต่างชาติและเด็กที่เป็ นแรงงานต่างชาติประมาณ 376,845 คน (สํานักงานส่งเสริ มสวัสดิ
ภาพและพิทกั ษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงู อายุ (2557) ประกอบกับข้ อมูลสถิติการตรวจ
แรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่า มีการจ้ างแรงงานเด็กในปี 2554 มีจํานวน
19,074 คนและในปี 2555 มีจํานวน 14,972 คนข้ อมูลการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร
จากสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่าจํานวนลูกจ้ างภาคเอกชนที่เป็ นเด็กในปี 2554 มีทงสิ
ั ้ ้น 227,013 คน
และในปี 2555 มีจํานวน 189,633 คนและข้ อมูลลูกจ้ างเด็กจากผู้ประกันตนของสํานักงาน
ประกันสังคม ในปี 2554 มีจํานวน 50,239 คน และในปี 2555 มีจํานวน 20,465 คน อย่างไรก็
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ตามข้ อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุข้อมูลตัวเลขที่แท้ จริ งของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เข้ ามาทํางานใน
ประเทศไทยได้ แน่นอน เนื่องจากแรงงานข้ ามชาติจะเข้ ามาในประเทศไทยได้ หลายช่องทาง มีทงั ้
ถูก และผิ ด กฎหมาย และมี โ อกาสที่ แ รงงานเด็ ก ข้ า มชาติ จ ะมี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ น้ ได้ เ รื่ อ ย ๆ
(กระทรวงแรงงาน, 2557) ประกอบกับข้ อมูลด้ านสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาคร (2556)
พบว่ามีอตั ราการเกิดของแรงงานข้ ามชาติในแต่ละปี สูงถึง 2,000 – 3,000 คน/ปี ซึง่ ในปี 2555 มี
อัตราการเกิดจํานวน 3,043 คน และในปี 2556 มีอตั ราการเกิดจํานวน 2,883 คน โดยองค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย (2557) ได้ ให้ ข้อมูลว่ากฎหมายของไทยกําหนดไว้ ว่าเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยมี
สิทธิ ที่จะได้ รับการจดทะเบียนเกิดและได้ รับสูติบตั รแม้ ว่าพ่อแม่ของเขาจะไม่ใช่คนไทยหรื อไม่มี
สถานะทางกฎหมายที่ถกู ต้ องก็ตามแต่เด็กข้ ามชาติที่เกิดในประเทศไทยมีอตั ราการจดทะเบียนเกิด
เพียงแค่ร้อยละ 79 เท่านัน้ สาเหตุเกิดจากผู้ปกครองไม่ทราบว่าต้ องไปแจ้ งเกิดที่อําเภอเพื่อขอรับ
สูติบตั รด้ วย นอกจากนันแล้
้ วด้ านการจัดทําฐานข้ อมูลเด็กข้ ามชาตินนั ้ พบว่ารัฐบาลเปิ ดให้ มีการ
ลงทะเบียนบุตรและผู้ตดิ ตามได้ ซงึ่ รัฐจะออกเลขประจําตัว 13 หลักให้ มีรหัสขึ ้นต้ นเลข 00 และเด็ก
ที่ผ่านการลงทะเบียนจะได้ รับสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทย 2 ปี หรื อได้ รับบัตรประจําตัวผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียน (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ, 2551) แต่จากการสํารวจของศูนย์
ข้ อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง พบว่ามีผ้ มู าลงทะเบียนน้ อยมาก เนื่องจากมีขนตอนการ
ั้
ขึ ้นทะเบียนแรงงานที่ซบั ซ้ อน ต้ องมีการพิศุจน์ สญ
ั ชาติจากประเทศต้ นทาง ต้ องเตรี ยมหนังสือ
เดินทาง และนายจ้ างของผู้ปกครองเด็กต้ องเป็ นผู้ดําเนินการให้ ในทางปฏิบตั ินายจ้ างจึงปล่อยให้
เป็ นภาระของแรงงานข้ ามชาติเอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงตัดสินใจไม่ลงทะเบียนให้ กับบุตรหรื อ
ผู้ตดิ ตาม นอกเสียจากเด็กข้ ามชาติมีโอกาสเข้ ารับการศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาล ทางโรงเรี ยนจะเป็ น
ผู้ทําประวัติและยื่ นเอกสารโดยตรงให้ กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะได้ รับบัตรประจํ าตัวผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนขึ ้นต้ นด้ วยเลข 0 มีกําหนดอายุ 10 ปี และไม่มีค่าใช้ จ่าย ซึง่ เป็ นจุดจูงใจให้
ผู้ปกครองส่งเด็กข้ ามชาติเข้ าสูร่ ะบบโรงเรี ยนของรัฐบาล (อรรคณัฐ วันทนะสมบัต,ิ 2556)
เมื่ อ มี แ รงงานเด็ ก อาศัย อยู่เ ป็ นจํ า นวนมาก จัง หวัด สมุท รสาครจึ ง จัด ตัง้ หน่ ว ยงานที่
ดํา เนิ น งานด้ า นการคุ้ม ครองแรงงานเด็ก ซึ่งเป็ นการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า งสวัสดิก าร
คุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ภาคีที่เกี่ ยวข้ อง และมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
แรงงาน เพื่อเสนอแนวทางการคุ้มครองแรงงานเด็ก ดังนี ้ 1) การป้องกันไม่ให้ เด็กเข้ าสูร่ ะบบการทํางาน
ในรู ปแบบที่ไม่เหมาะสม เช่น การจัดการด้ านการศึกษา การตรวจสอบการจ้ างแรงงานในกิจการ
ประมงและต่อเนื่ อ งจากประมง การจัด การสิท ธิ พื น้ ฐานทางสัง คม 2) การช่ ว ยเหลือคุ้ม ครอง
แรงงานเด็ก เสริมสร้ างให้ ผ้ ปู ระกอบการเข้ าใจและไม่ละเมิดสิทธิแรงงานเด็ก การสร้ างเครื อข่ายให้
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ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ 3) การมีส่วนร่ วมกับผู้ประกอบการเพื่อสามารถ
แทรกแซงให้ แรงงานเด็กได้ รับบริ การทางสังคม ได้ รับการศึกษาที่เหมาะสม หรื อได้ รับการฝึ กทักษะ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัย 4) การพัฒนาความร่ วมมือและเครื อข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2557)
ข้ อมูลจากจากมูลนิธิเ ครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชี วิตแรงงาน หรื อ Labour
Rights
Promotion Network Foundation (LPN) (2557)ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก จนถึ ง ขนาดกลางที่ ผลิตสิน ค้ า อาหาร การแปรรู ปกุ้ง และอาหารทะเลเบือ้ งต้ น จ้ า ง
แรงงานเด็กต่างชาติอายุ 8-14 ปี ที่เข้ าสูก่ ารทํางานก่อนวัยอันควร และแรงงานเด็กอายุ 15-18 ปี ที่
มีและไม่มีใบอนุญาตทํางานเป็ นจํานวนมาก ซึง่ แรงงานเด็กเล็กที่อายุตํ่ากว่า 15 ปี มักจะถูกจ้ าง
งานร่ วมกับผู้ใหญ่ บางคนก็ติดตามผู้ปกครองไปทํางานด้ วยพ่อแม่หลายคนก็อยากให้ ลกู ทํางาน
ตังแต่
้ เด็กและมักจะให้ ลกู ออกจากโรงเรี ยนกลางคันเพื่อไปทํางาน ประกอบกับนายจ้ างมีแรงงาน
ไม่พอก็มกั จะจ้ างแรงงานเด็กที่อายุตํ่ากว่าเกณฑ์ให้ ทํางาน ทังนี
้ ้มูลนิธิ LPN คาดการณ์จํานวนเด็ก
ที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ว่ามีจํานวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน และเด็กอายุ 16-18 ปี ไม่น้อยกว่า 40,000
คน ของแรงงานข้ ามชาติจงั หวัดสมุทรสาคร
ข้ อมูลข้ างต้ นสอดคล้ องกับการศึกษาโครงการระบบการคุ้มครองแรงงานเด็กต่างด้ าวโดย
ปิ่ นหทัย หนูนวลและธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ (2549) พบว่าสภาพการทํางานและปั ญหาที่พบสําหรับ
กลุม่ แรงงานเด็กที่จงั หวัดสมุทรสาคร คือ เด็กกลุม่ นี ้จะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจการทางทะเล แรงงานข้ ามชาติเด็กส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 7-18 ปี ซึ่งไม่ได้ รับ
ค่าแรงที่แน่นอน ค่าแรงส่วนหนึ่งสําหรับแรงงานเด็กที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมจะ
ถูก หัก เป็ นค่า นายหน้ า และสํา หรั บเด็ก ที่ ติดตามครอบครั ว เข้ า มาจะช่ว ยผู้ปกครองทํ า งานใน
โรงงานเดียวกัน เด็กเหล่านี ้ต้ องทํางานในช่วงเวลาที่ยาวนานเช่นเดียวกับพ่อแม่ ค่าแรงที่ได้ จะได้
ประมาณครึ่ งหนึ่งของค่าแรงผู้ใหญ่ หรื อเหมาจ่าย กลุ่มที่ เป็ นกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาก็คือ กลุ่ม
แรงงานเด็กทังที
้ ่อพยพเข้ ามาเองและมากับขบวนการนายหน้ าปั ญหามีทงถู
ั ้ กโกงค่าแรง ถูกข่มขู่
จากนายจ้ าง และการเอารัดเอาเปรี ยบมากมาย จากการศึกษาดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นสภาพชีวติ
ความเป็ นอยู่ของแรงงานข้ ามชาติที่ยังไม่ได้ รับการดูแลหรื อช่วยเหลือเท่าที่ควรโดยแท้ จริ งแล้ ว
แรงงานข้ ามชาติทงเด็
ั ้ กและผู้ใหญ่ ต่างก็เป็ นมนุษย์คนหนึ่งที่เข้ ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ตาม
หลักมนุษยชนแรงงานข้ ามชาติเหล่านี ้ไม่ตา่ งกับแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ และในฐานะ
มนุษย์คนหนึ่งที่ควรได้ รับสิทธิตามกฎหมายที่กําหนดไว้ จากสถานการณ์ ดงั กล่าวจึงเป็ นปั ญหา
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สําคัญที่ ควรได้ รับการแก้ ไข โดยเฉพาะปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ,
2556)
นอกจากนี ้การศึกษาเรื่ องคนรับใช้ ในบ้ าน: แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย (สุรีย์พร พันพึง่
และคณะ, 2548) พบว่าแรงงานข้ ามชาติที่เดินทางมาโดยนายหน้ า ส่วนใหญ่ไม่สามารถกําหนด
ควบคุมชะตา หรื อรับรู้เรื่ องราวเกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางานของตนเอง ผู้ย้ายถิ่นบางส่วนที่รอหางาน
จึงอยูใ่ นสภาพที่ลอ่ แหลมต่อการถูกล่อลวงไปขาย รวมไปถึงแรงงานเด็กที่รับใช้ ในบ้ านมักตกอยู่ใน
สถานการณ์ ยํ่าแย่ ไม่สามารถกํ าหนดการทํางาน และค่าตอบแทนด้ วยตนเองได้ ส่วนใหญ่ต้อง
ทํางานมากกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน และในบางครัง้ ต้ องทํางาน 7 วันต่อสัปดาห์ ในส่วนเรื่ องการจด
ทะเบียนขอใบอนุญาตทํางานนัน้ ผลการวิจยั สะท้ อนว่า แรงงานส่วนใหญ่ต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
เอง หรื อต้ องทํางานชดใช้ หนีท้ ดแทน และบางส่วนที่นายจ้ างไม่ให้ จดทะเบียน เพราะต้ องการมี
อํานาจควบคุมแรงงานอย่างสมบูรณ์ แรงงานข้ ามชาติจึงต้ องพึ่งพิงนายจ้ าง และยอมต่อการกดขี่
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเห็นได้ วา่ ปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เกิดขึ ้น หากมองที่ต้นเหตุของปั ญหา
ล้ วนเกิดจากการที่แรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่ไม่ร้ ู สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง เช่น สิทธิของแรงงาน
สิทธิทางการศึกษา เป็ นต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของพฤกษ์ เถาถวิล (2553) ที่พบว่าจาก
สภาพปั ญหาแรงงานข้ ามชาติเป็ นผู้นําพาโรคร้ าย และก่ออาชญากรรม สาเหตุสําคัญเกิดจากการ
ไม่ร้ ู สิทธิของตนเอง จึงไม่สามารถเข้ าถึงบริ การด้ านสุขภาพและสาธารณสุข ประกอบกับการได้
ทํ า งานที่ อัน ตราย สภาพแวดล้ อ มไม่เ หมาะสมจึง เกิ ด โรคร้ ายได้ ง่ า ยนั่น เอง และสํ า หรั บ เรื่ อ ง
อาชญากรรมมีสาเหตุจากการที่แรงงานข้ ามชาติเหล่านันไม่
้ ได้ รับการปฏิบตั ิจากสังคมที่ดีพอ เช่น
การไม่ได้ รับค่าแรงที่สมควรต่อการดํารงชีวิต ความกดดันทางสังคมจนนําไปสู่การหาทางออกด้ วย
อาชญากรรม ดังนันผู
้ ้ วิจยั มีความคิดเห็นว่าหากกลุม่ แรงงานเด็กข้ ามชาติได้ รับการศึกษา และกลุม่
แรงงานข้ ามชาติที่เป็ นผู้ปกครองได้ ตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเองและครอบครัว จะสามารถ
แก้ ไขปั ญหาการใช้ แรงงานเด็กข้ ามชาติได้ ทางด้ านสิทธิการศึกษาของเด็กข้ ามชาติทงถู
ั ้ กกฎหมาย
และผิดกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาครผู้อํานวยการมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้
ให้ สมั ภาษณ์วา่ พบว่าปั จจุบนั เด็กข้ ามชาติสามารถเข้ าถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน และการได้ รับบริ การจาก
รัฐ แต่ยงั ไม่ทวั่ ถึง เสมอภาคเท่าเทียมกับเด็กไทย เช่น การศึกษาในระบบรัฐไทย และหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า เด็กข้ ามชาติสว่ นหนึ่งไม่เกิน 2,000 คน สามารถเข้ าเรี ยนในระบบโรงเรี ยน และ
ส่วนหนึ่งอยู่ในศูนย์การเรี ยนที่จดั ขึ ้นโดยองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มชาติพนั ธุ์ของแรงงานข้ าม
ชาติ ปั ญหาที่พบ สถานศึกษาบางแห่งที่อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้ องถิ่น เช่น เทศบาลนครเมือง
สมุท รสาคร ไม่มีน โยบายที่ ชัดเจนในเปิ ดรั บเด็ก ข้ ามชาติเ ข้ าเรี ย น ส่วนโรงเรี ย นที่ อยู่ในท้ อ งที่
องค์การบริหารส่วนตําบล ขึ ้นอยูก่ บั สถานศึกษานัน้ ๆ ว่ามีความพร้ อม และเปิ ดรับหรื อไม่ บางแห่ง
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ยอมรับและเปิ ดกว้ างให้ เด็กข้ ามชาติเรี ยนร่ วมกับเด็กไทยจํานวนมาก ตังแต่
้ 50 - 300 คน เช่น
โรงเรี ยนวัดศิริมงคล โรงเรี ยนวัดศรี สุทธาราม (วัดกํ าพร้ า) โรงเรี ยนหลวงแพทย์ โกศลอุปถัม ภ์
โรงเรี ยนวัดเกาะ และเด็กข้ ามชาติเข้ าเรี ยนประปรายตามโรงเรี ยนต่าง ๆ จํานวนกว่า 10 โรงเรี ยน
(สมพงศ์ สระแก้ ว (สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2557)
เมื่อศึกษาด้ านสิทธิทางการศึกษาสําหรับแรงงานข้ ามชาติ ตามมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ
ได้ บญ
ั ญัติว่าด้ วย ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ย่อมได้ รับการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนในฐานะที่เป็ นมนุษย์ไม่ว่าจะมีสญ
ั ชาติใดจึงต้ องได้ รับการคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเท่าเทียมกัน แม้ จะเป็ นบุคคลไร้ สัญชาติ หรื อไม่มี
เอกสารพิสจู น์ตนใด ๆ รวมถึงบุตรของบุคคลเหล่านี ้ก็มีสิทธิได้ รับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย และมีสทิ ธิได้ รับการศึกษาในประเทศไทย ดังนันแรงงานข้
้
ามชาติและครอบครัวจึงมีสิทธิได้ รับ
การศึก ษาในระบบการศึก ษาไทย แต่ผลการศึก ษากลับ พบว่า แรงงานเด็ก ข้ า มชาติใ นจัง หวัด
สมุทรสาครมีจํานวนน้ อยที่เลือกจะใช้ สทิ ธิดงั กล่าว แม้ ว่าผู้ปกครองบางรายไม่ต้องการให้ ลกู หลาน
ตนเองเข้ าสู่การเป็ นแรงงาน แต่ในขณะที่การส่งลูกเข้ าโรงเรี ยนก็พบปั ญหาและอุปสรรคมากมาย
ความไม่พร้ อมของโรงเรี ยนในพื ้นที่สําหรับการรองรับเด็กข้ ามชาติ จึงตัดสินใจไม่ส่งลูกเข้ าเรี ยน
เช่นเดียวกับการใช้ สิทธิด้านบริ การสุขภาพของแรงงานเด็กข้ ามชาติ สาเหตุที่ไม่เข้ ามารับบริ การ
ด้ านสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐจัดให้ คือ อุปสรรคด้ านภาษา และความหวาดกลัวการถูกจับ ซึง่
พบว่ายังมีสถานพยาบาลบางแห่งมีการแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจมาจับตัวแรงงานข้ ามชาติที่ไม่มี
บัตรอนุญาตทํางานอีกด้ วย (ปิ่ นหทัย หนูนวล และธันยา รุจิเสถียรทรัพย์, 2549) ผู้วิจยั จึงเล็งเห็น
ว่าการศึกษาคือปั จจัยหนึ่งที่จะสร้ างการตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเองได้ แต่สิ่งสําคัญที่สดุ
จะต้ องเริ่ มจากการสร้ างกระบวนการสื่อสารให้ กับแรงงานข้ ามชาติ และเด็กข้ ามชาติได้ มีความ
เข้ าใจในสิทธิของตนเองก่อน
จากสถานการณ์ ดงั กล่าว ปั ญหาการไม่ร้ ู สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเองของแรงงานเด็กข้ าม
ชาติในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร เกิดจากการขาดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม เป็ นต้ นเหตุสําคัญใน
การเกิดปั ญหาการถูกเอารัดเอาเปรี ยบ และปั ญหาอื่น ๆ ของแรงงานเด็กข้ ามชาติตามมา แม้ ว่าจะ
มีองค์กรต่าง ๆ พยายามส่งเสริ มด้ านการรับรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ แต่การสร้ าง
ความตระหนักด้ านสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานให้ กบั กลุ่มแรงงานข้ ามชาติได้ รับรู้ ยังเป็ นโจทย์ใหญ่ที่ยงั ไม่ได้
รับการแก้ ไขปั ญหาเชิงรุกอย่างเป็ นรูปธรรม
จากการสํารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ น ถึง วิธี ก ารสื่ อสารของแรงงานข้ ามชาติใ นชุมชน จัง หวัด
สมุทรสาคร ผู้วิจยั พบว่า แรงงานข้ ามชาติในแต่ละชุมชนมีวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นหลัก
โดยรับข้ อมูลข่าวสารจากล่ามชาวพม่า ที่มาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลานาน ซึง่ ล่ามชาวพม่า
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จะทําหน้ าที่เป็ นอาสาสมัครร่วมงานกับมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน เปรี ยบเสมือน
ผู้นําทางความคิดในแต่ละชุมชน ทําหน้ าที่รับข้ อมูลข่าวสารจากทางมูลนิธิฯ และนําข้ อมูลที่เป็ น
้
่อสารที่มีอยูจ่ งึ เป็ นแบบบนลงล่าง
ประโยชน์ไปกระจายต่อให้ คนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูฉ่ ะนันการสื
(Top-down) และเป็ นการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) นอกจากสื่อบุคคลแล้ ว
ภายในชุมชนยังมีสื่อชุมชนที่ใช้ ร่วมกัน ได้ แก่ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร แผ่นพับ การรับสื่อ
บัน เทิ ง ผ่ า นทางซี ดี ห รื อ ดี วี ดี เป็ นต้ น มี เ พี ย งส่ ว นน้ อยที่ รั บ ข่ า วสารผ่ า นทางโทรทัศ น์ วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ์ เนื่องจากไม่มีความเข้ าใจภาษาไทย และมองว่าข่าวสารที่ผา่ นสื่อหลักเป็ นเรื่ องไกลตัว
ดังนัน้ จากอุปสรรคด้ านการสื่อสารต่างภาษา ปั ญหาการสื่อสารภายในชุมชน ปั ญหา
ความเกรงกลัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และการขาดความรู้ ความเข้ าใจในสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ผู้วิจัยจึงเข้ ามาทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนภายนอก หรื อตัวกลาง (Mediator) ในการเข้ าไปร่ วม
ผลักดัน และสนับสนุนการสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีมลู นิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เช่น สํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, โรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศล
อุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นต้ น ได้ เข้ ามาเป็ นหลักในการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิเด็กให้ แก่แรงงานเด็กข้ ามชาติในด้ านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ด้ านสุขภาพ การ
เรี ยกร้ องสิทธิ และการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ผ่านการสร้ างภารกิจให้ คนในชุมชนเกิดการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Communication) เพื่อผลักดันให้ เกิดการสื่อสารแบบสองทาง
(Two-way Communication) และเป็ นการสื่อสารแบบแนวนอน (Horizontal Communication)
ด้ วยการจัดเวทีประชุมให้ คนในชุมชนมีโอกาสเสนอปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานเด็กข้ ามชาติ และ
ร่ วมกันสร้ างสื่อภายในชุมชน เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ การทําสื่อบันเทิงเพื่อให้ ความรู้ ด้านสิทธิขนั ้
พื ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ เป็ นต้ น อีกทัง้ ยังได้ เปิ ดพื ้นที่ให้ กับเด็กข้ ามชาติที่ติดตามบิดา
มารดามา หรื อเกิดในประเทศไทย ซึ่งเป็ นพลังสําคัญในการช่วยพัฒนาประเทศไทยได้ มีโอกาส
แสดงความสามารถ มีสทิ ธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็น และมีพื ้นที่ยืนในสังคมได้ อย่างภาคภูมิ
ซึง่ ถ้ าหากกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมดังกล่าวสามารถเพิ่มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ น
ร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร
ได้ ก็เท่ากับว่าผลการวิจยั นี ้เป็ นบทพิสจู น์ให้ กบั แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และสามารถเป็ น
ต้ นแบบในการขยายผลการศึกษาไปยังชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
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1.2 ปั ญหานําวิจัย
1) รู ป แบบการสื่อ สารอย่า งมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อ สร้ างความตระหนัก รู้ สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเป็ นอย่างไร
2) มีปัจจัยใดบ้ างที่เป็ นปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
3) การเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครได้ อย่างไร
4) ผลที่เกิดจากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อ
สร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
3) เพื่อเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
4) เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร

1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) ชุม ชน และองค์ ก รทุก ภาคส่ว นได้ มี ส่ว นร่ ว มในการสร้ างความตระหนัก รู้ สิ ท ธิ ขัน้
พื ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ เพื่อคุ้มครองแรงงานเด็ก และป้องกันความเสี่ยงจากการทํางานที่
ไม่เหมาะสม
2) เพื่อสร้ างความตระหนักให้ กบั นายจ้ างต่อการป้องกันการใช้ แรงงานเด็กในรู ปแบบที่
เลวร้ าย
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3) เพื่อเป็ นข้ อมูลทุติยภูมิของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ สําหรับการขยายผลการศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ในการ
สร้ างการมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาชุมชนอื่นๆ ที่มีบริ บทที่แตกต่างกันต่อไป และเพื่อส่งเสริ มความ
เข้ มแข็งให้ คนในชุมชนสามารถแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาท้ องถิ่นของตนเองได้ โดยพึ่งพาหน่วยงาน
ภายนอกลดลง

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1) ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะเลือกพื ้นที่วิจยั ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร และลงพื ้นที่สํารวจความเป็ นอยู่
ของแรงงานเด็กข้ ามชาติ พบว่าจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นพื ้นที่ที่มีแรงงานข้ ามชาติมากที่สดุ และมี
ปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ ก ข้ า มชาติ จํ า นวนมาก ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง เลื อ กศึก ษาชุม ชน ในจัง หวัด
สมุทรสาครเป็ นพื ้นที่การวิจยั
2) ช่วงเวลาของงานวิจยั ครอบคลุมตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558 เป็ นระยะเวลาทังสิ
้ ้น 9 เดือน

1.6 นิยามศัพท์
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม หมายถึง แนวทางดําเนินกิจกรรมทางการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่ วมและเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามาร่ วมในกระบวนการสื่อสาร โดยวิเคราะห์ผ้ รู ับสาร ผู้สง่ สาร ผู้ใช้
สาร และผู้มีสว่ นร่วม ดังนี ้
1) การสื่อสารทางเดียว / การสื่อสารสองทาง
2) การสื่อสารแบบบนลงล่าง / การสื่อสารแบบล่างขึ ้นบน
3) การสื่อสารแบบแนวตัง้ / การสื่อสารแบบแนวนอน
4) การสื่อสารแบบนอกสูใ่ นชุมชน / แบบในสูน่ อกชุมชน
5) การสื่อสารแบบเป็ นทางการ / แบบไม่เป็ นทางการ
6) การสื่อสารแบบผ่านสิง่ สกัดกัน้ โดยการถ่ายทอดผ่านตัวกลาง เช่น สื่อต่างๆ /
แบบเผชิญหน้ า
7) การสื่อสารแบบวาจา / แบบลายลักษณ์อกั ษร
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แรงงานเด็กข้ ามชาติ หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บรู ณ์ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย เข้ ามา
ทํางานในลักษณะที่มีการว่าจ้ างงาน โดยศึกษาจากกลุม่ แรงงานเด็กสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาทังที
้ ่
ั ชาติที่ติดตามพ่อแม่ที่
เข้ าประเทศไทยมาอย่างถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย รวมถึงกลุม่ เด็กไร้ สญ
เป็ นแรงงานข้ ามชาติเข้ ามาทํางานในประเทศไทย
แรงงานเด็กในสภาพเลวร้ าย หมายถึง งานทุกชนิด ซึ่งบีบบังคับเอาจากบุคคลใดๆ และ
บุคคลดังกล่าวนันมิ
้ ได้ สมัครใจทําเอง ลักษณะงานมีแนวโน้ มที่จะเกิดอันตราย หรื อผิดศีลธรรม มี
ผลเสียต่อสุขภาพร่างกายหรื อจิตใจ ความเป็ นอยูห่ รื อโอกาสในการศึกษาของเด็ก
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลที่พงึ ได้ รับ เพื่อให้ สามารถดํารงชีวิตได้ อย่างชอบธรรม
ปั จจัยสนับสนุน หมายถึง ปั จจัยส่งเสริ มในทางบวกที่มีผลต่อการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วม
ในด้ า นลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ ด้ า นการสื่ อ สาร ด้ า นวัฒ นธรรมและสัง คม และด้ า นนโยบาย
นายจ้ าง และรัฐบาล
ปั จจัยอุปสรรค หมายถึง ปั จจัยขัดขวาง หรื อก่อให้ เกิดอุปสรรคต่อการสื่อสารอย่างมีสว่ น
ร่วมในด้ านลักษณะทางเศรษฐกิจ ด้ านการสื่อสาร ด้ านวัฒนธรรมและสังคม และด้ านนโยบาย
นายจ้ าง และรัฐบาล
การเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชน หมายถึง ปฏิบตั ิการการสื่อสารเพื่อส่งเสริ มให้ คนใน
ชุมชนมีส่วนร่ วมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสาร ด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม
ผ่านการจัดกิจกรรม และการผลิตสื่อที่ใช้ ภายในชุมชน โดยคนในชุมชนเป็ นกําลังสําคัญในการ
ผลิตสื่อ เป็ นผู้วางแผน กําหนดเนื ้อหา ผลิต และเปิ ดรับข่าวสาร เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ ชุมชนมี
ความสามัคคี
ผลที่เกิดจากการเสริ มศักยภาพชุมชน หมายถึง ผลที่เกิดจากคนในชุมชนมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการสื่อสาร จากการเป็ นผู้สง่ สาร สร้ างสาร ผลิตสื่อ หรื อเป็ นผู้รับสาร และก่อให้ เกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงจากก่อนการเสริ มศักยภาพ ระหว่างการเสริ มศักยภาพ และหลังการเสริ มศักยภาพ
ภายในชุมชน
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1.7 กรอบและแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจยั และผู้สนับสนุนภายนอก
ผลักดันผู้รับสารแบบเชิงรุก (Active)

S

M

C

R

ด้ านลักษณะทางเศรษฐกิจ, ด้ านการสื่อสาร, ด้ านวัฒนธรรมและสังคม
และด้ านนโยบาย นายจ้ าง และรัฐบาล
การเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่ างมีส่วน
การจัด
ประชุม

S

การจัดอบรม
สิทธิของ
แรงงานเด็ก

การสร้ างสื่อชุมชน เช่น แผ่นพับ
โปสเตอร์ และแผ่นดีวีดีสื่อสิทธิขนั ้
พื ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

M

C

การ
มอบ
สื่อ

R

ผลที่เกิดจากการเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม


ก่อนการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม



ระหว่างการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม



หลังการเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม

ภาพที่ 1.1 กรอบและแนวคิดการวิจยั

การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม

การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม

ปั จจัยสนับสนุน และปั จจัยอุปสรรค
ของการสื่อสารที่มีผลต่ อการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร” นี ้ เป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research)
โดยสร้ างช่อ งทางการสื่ อสารอย่ า งมี ส่ว นร่ ว มให้ กับ ชุม ชนทัง้ คนไทย และคนต่า งชาติ รวมทัง้
แสวงหากลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติให้ เหมาะสมกับแต่
ละชุมชน ดังนัน้ จึงมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในการใช้ อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้น ดังนี ้
2.1 แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
2.2 แนวคิดการสื่อสารเพื่อชุมชน
2.3 แนวคิดการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
2.4 ทฤษฎีการเสริมสร้ างพลังอํานาจ
2.5 ทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ
2.6 แนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่น
2.7 กฎหมายและตราสารในการขจัดปั ญหาการใช้ แรงงานเด็ก
2.8 แนวคิดสิทธิมนุษยชน
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)
งานวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร” นี ้ ได้ อาศัยการสื่อสารอย่า งมีส่วนร่ วมเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนา ตามกระบวนทัศน์ทางเลือก (Alternative Paradigm) ที่ให้ ความสําคัญกับ
การสื่ อสารภายในชุมชนดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาแนวคิดการสื่อสารเพื่ อการพัฒนา เพื่ อนํ ามา
อธิบายแนวทางในการพัฒนาว่ามีกลไกการสื่อสารอย่างไร และเสริ มศักยภาพการสื่อสารภายใน
ชุมชนอย่างไรโดยกาญจนา แก้ วเทพ (2548) ได้ แบ่งแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development
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Communication) แบ่งออกเป็ น 3 ยุค ได้ แก่ ยุคแรก (ช่วงทศวรรษ 1950) เป็ นยุคของการพัฒนาที่
เชื่อในพลังอํานาจของสื่อ เนื่องจากสื่อมวลชนเป็ นผู้นําความทันสมัยให้ กับสังคมไทย ยุคที่สอง
(ช่วงทศวรรษ 1970) เชื่อว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาต้ องพึ่งพาประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว และยุคที่สาม
(ช่วงทศวรรษ 1980) ได้ ให้ ความสําคัญกับชุมชนในระดับท้ องถิ่น (Localization) มุง่ เน้ นการสื่อสาร
แบบมีสว่ นร่ วม (Participatory Communication) พื ้นที่หลักในการพัฒนาคือ ชุมชน หรื อท้ องถิ่น
และมุง่ เน้ นการสื่อสารโดยอาศัยการบูรณาการสื่อหลายประเภท
2.1.1 ความหมายและความสําคัญ
Schramm (1964 อ้ างถึงใน ณรงค์ สมพงษ์ , 2543, น. 34) การสื่อสารในการพัฒนา เป็ น
การสื่อสารที่มีบทบาทในการเฝ้ายามหรื อบทบาทในการเสนอข่าวสาร บทบาทในการกํ าหนด
นโยบายและการตัดสินใจและบทบาทในการสอน การสื่อสารจะทําหน้ าที่เหมือนกระจกสะท้ อน
ภาพให้ เห็นความต้ องการของประชาชน ประชาชนเองก็จะทราบข่าวสารการพัฒนาประเทศได้
อย่างทันเหตุการณ์และเวลา และยังมีสว่ นช่วยในการยกระดับให้ ประชาชนเกิดการร่วมแรง ร่วมใจ
และเรี ยนรู้ทกั ษะที่จําเป็ นต่อการพัฒนาด้ วย
Liao (2006) วัตถุประสงค์ในการพัฒนานัน้ ควรตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานการสื่อสารอย่างมีสว่ น
ร่วม โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ บริ บท พฤติกรรม และกฎหมาย ซึง่ การสื่อสารในแต่ละชุมชนมี
รูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกันไป และมีประชาชนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา
เกศินี จุฑาวิจิตร (2542) กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อการพัฒนา คือ การที่ประชาชนต้ องเข้ า
มาเกี่ยวข้ องกับกระบวนการสื่อสารทุกขันตอน
้
โดยมิใช่เป็ นเพียงแต่ผ้ รู ับสารเท่านัน้
ณรงค์ สมพงษ์ (2543) กล่าวถึง การสื่อสารและการพัฒนาว่ามีสว่ นเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน
หรื อการพัฒนาด้ านการสื่อสารและการพัฒนาสังคมต่างมีอิทธิพลซึง่ กันและกัน
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549) กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อการพัฒนา หมายถึง การนําเอาสื่อสาร
ทุก รู ป แบบมาช่ ว ยส่ง เสริ มสนับสนุน กระบวนการพัฒ นาประเทศ ได้ แก่ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ
การเมืองและวัฒนธรรม
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้ กล่าวถึงการสื่อสารกับการพัฒนาสังคมว่า หน้ าที่ที่สําคัญของ
การสื่อสารในสังคม คือ หน้ าที่ในการให้ ข่าวสาร (Information Function) หน้ าที่ในการชักจูงใจ
(Persuasive Function) และหน้ าที่ในการให้ ความรู้ (Education Function) ให้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริ ม (Complement) สนับสนุน (Facilitate) และขยาย (Extend) งานพัฒนา (Development
Activities) การสื่อสารในลักษณะนี ้ เรี ยกว่า การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)
ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
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1) การให้ ขา่ วสาร (Information Function)
การสื่อสารเป็ นการให้ ข่าวสารแก่ประชาชน โดยสาระของข่าวสารที่เสนอจะเกี่ยวข้ องกับ
วิถีของสังคม โครงการพัฒนาต่าง ๆ ระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ
เป้าหมายและปั ญหาของการพัฒนา การเสนอข่าวสาร ในลักษณะนี ้เป็ นการกระตุ้นให้ ประชาชน
เกิดความสนใจในการพัฒนา
2) การชักจูงใจ (Persuasive Function)
การสื่อสารในประเทศที่กําลังพัฒนา มีสว่ นในการชักจูงใจให้ ประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ตนและเข้ าร่วมในโครงการพัฒนาอย่างจริ งจังด้ วยการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนโครงการพัฒนา
ของรัฐบาลและชี ้แนะการตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมโดยส่วนรวมจะได้ รับจากการพัฒนา
3) การให้ ความรู้ (Education Function)
การสื่ อสารในประเทศที่ กําลังพัฒนามี ความจํ าเป็ นอย่างยิ่งที่ ในการให้ ความรู้ ต่าง ๆ แก่
ประชาชนเพื่อปรับตัวเองให้ เข้ ากับการพัฒนาสังคมได้ โดยการให้ ความรู้ แก่ประชาชนทังในเรื
้ ่ อง
ของการอ่านออกเขียนได้ การปรับปรุ งการกินอยู่ และการประกอบอาชีพจากการศึกษาความหมาย
ของ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา” จากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ผู้วิจยั สามารถสรุปความหมายของ
คําว่า “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา” หมายถึง รูปแบบการสื่อสารที่ม่งุ เน้ นให้ เกิดการพัฒนาในด้ าน
ต่าง ๆ และมี วิธีการสื่อสารที่ หลากหลาย เพื่อนํ าไปสู่การมี ส่วนร่ วมของคนในชุมชนเพื่อแก้ ไข
ปั ญหา หรื อร่วมมือร่วมใจพัฒนาจุดมุง่ หมายนัน้ ๆ ให้ สําเร็จ
2.1.2 หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นานัน้ ได้ มี ห ลัก การสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงสังคมในด้ านต่าง ๆ ที่ดีขึ ้น โดยเสถียร เชยประทับ (2538) ได้ แบ่งหลักการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาไว้ ดงั นี ้
1) ประชาชนต้ องเข้ ามาเกี่ยวข้ องทังในฐานะผู
้
้ รับสารและผู้มีสว่ นร่ วมในการวางแผนและ
ผลิตเนื ้อหาของสื่อ
2) เนื ้อหาของสื่อต้ องเป็ นการผลิตในท้ องถิ่น เพราะเกี่ยวข้ องโดยตรงและเข้ ากับสภาพของ
ผู้รับสาร
3) เจ้ าหน้ าที่ มีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนา ต้ องสนับสนุนบทบาทของ
เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มหรื อนักพัฒนา
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4) การสื่อสารต้ องมีมนุษยธรรม หมายความว่า การสื่อสารและการใช้ สื่อต้ องถือเอา “คน”
เป็ นเป้าหมาย มิใช่เอาเทคโนโลยีหรื อผลกําไรเป็ นเป้าหมาย
5) การสื่อสารและการใช้ สื่อ ต้ องช่วยให้ ประชาชนเชื่อมัน่ ในระบบคุณค่าที่ตนมีอยู่ ที่ดีงาม
หากจะมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนันต้
้ องสอดคล้ องกับคุณค่าเดิม
6) การใช้ สื่อต้ องช่วยให้ ผ้ รู ับสารสามารถเข้ าใจปั ญหาและสภาพแวดล้ อมของตัวเอง
7) การใช้ สื่อจะเป็ นหนทางให้ ประชาชนเข้ าใจความหมายของ “ความเป็ นชุมชน” อย่าง
แท้ จริง และในขอบเขตที่กว้ างขวางขึ ้น
นอกจากนันแล้
้ วพนม คลี่ฉายา (2549) ได้ ให้ ความสําคัญต่อหลักการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา เนื่องจากการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็ นการนําหลักการสื่อสารประยุกต์เพื่อความเท่าเทียม
ทางสังคม และพัฒนาศักยภาพความสามารถของคน อย่างมีเป้าหมาย โดยการสื่อสารและการ
เลือกใช้ เครื่ องมือการสื่อสารนันสามารถปรั
้
บเปลี่ยนไปตามกลุม่ เป้าหมายที่ตา่ งกัน และการสื่อสาร
เป็ นเครื่ องมือในการปรับเปลี่ยนสังคม ที่กําหนดวิธีและการดําเนินงานอย่างชัดเจนในทุกระดับ เช่น
ภูมิภาคหรื อโครงการ ระดับชาติ และนานาชาติ เป็ นต้ น
2.1.3 หน้ าที่ของการสื่อสารในการพัฒนา
กมลรัฐ อินทรทัศน์, นันทา บูรณะทะนัง และศิริพร บุญชู (2544) ได้ แบ่งหน้ าที่ของการ
สื่อสารในการพัฒนาจําแนกได้ ดงั นี ้
1) ทางด้ านข่าวสาร หมายถึง การเก็บรวบรวมแยกแยะและกระจายข่าวสาร ข้ อเท็จจริ ง
และความคิดเห็น ซึ่งจําเป็ นต่อปั จเจกชน ในการทําความเข้ าใจบุคคลอื่น ชุมชนอื่น สถานการณ์
สิง่ แวดล้ อมเพื่อนําไปสูก่ ารตัดสินใจที่เหมาะสม
2) ทางด้ านสังคมประกิต หมายถึง การสร้ างสมความรู้ ความคิดร่ วมกัน ซึง่ นําไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3) ทางด้ านกระตุ้น หมายถึง การส่งเสริ มสนับสนุนให้ ไปสู่จุดมุ่งหมายของสังคมทัง้ ใน
ระยะสันและระยะยาว
้
โดยกระตุ้นให้ บุคคลตระหนักถึงบทบาทและแสวงหาแนวทางในอันที่จะ
นําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายของสังคมร่วมกัน
4) ทางด้ านการโต้ แย้ งและอภิปราย หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้ อมูล ความคิดเห็นของ
บุคคลต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การแก้ ปัญหาของสังคม รวมทังก่
้ อให้ เกิดความสนใจต่อปั ญหาในระดับ
ชุมชน ประเทศ และระหว่างประเทศ
5) ด้ านการศึกษา หมายถึง การสื่อสารเข้ ามาช่วยในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อก่อให้ เกิด
การพัฒนาสติปัญญา ลักษณะนิสยั และทักษะของบุคคลตลอดชีวิต
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6) ด้ านส่งเสริ มวัฒนธรรม หมายถึง การเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมเพื่อสงวนรักษามรดกที่ตก
ทอดกั น มาจากบรรพบุ รุ ษ และการพัฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยการส่ ง เสริ ม สติ ปั ญญาและ
จินตนาการของบุคคล รวมทังกระตุ
้
้ นให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ในทางสุนทรี ยภาพ
7) ด้ านบันเทิง หมายถึง การเผยแพร่ งานด้ านการละคร วรรณกรรม ดนตรี การละเล่น
และศิลปะต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานรื่ นเริงและการพักผ่อนหย่อนใจด้ วย
2.1.4 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้ กล่าวถึงเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา ดังเงื่อนไขต่อไปนี ้
1) การวางแผนอย่างเหมาะสม การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็ นการสื่อสารที่เน้ นในเรื่ อง
การทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาและสังคม ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ของประชาชนตามปรารถนา ส่วนใหญ่ของทฤษฎีการสื่อสารจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาและสังคม
วิทยา เพราะทฤษฎีการสื่อสารเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม ในขณะที่การวางแผน
เพื่ อการสื่ อสารที่ มี ประสิท ธิ ผล ก็ ต้อ งคํา นึง ถึ ง เรื่ อ งสังคมและจิ ตวิ ท ยา เพื่ อที่ จ ะสามารถผลิต
ข่าวสารได้ อย่างเหมาะสม
2) การเข้ ากันได้ กบั วัฒนธรรมของประชาชน วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ
และพฤติกรรมของคน ดังนัน้ การสื่อสารที่เสนอแนะให้ คนเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ และ
พฤติกรรม จึงต้ องเข้ าถึงและทําให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของประชาชน
3) ทําให้ การสื่อสารให้ เข้ าถึงประชาชนเป้าหมาย การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ก็ต้องอาศัย
หลักการของการสื่อสารโดยทั่วไป กล่าวคือ จะต้ องทํ าการสื่อสารให้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพราะประชาชนแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่าง ทังในเรื
้ ่ องความต้ องการ ปั ญหาสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงต้ องมีการเตรี ยมเครื อข่ายการสื่อสารให้ เพียงพอแก่การจะเผยแพร่
ข่าวสารไปยังประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างทัว่ ถึงและเหมาะสม
4) อาศัยการสื่อสารแบบสองทาง ในการพัฒนาสังคมนัน้ อาศัยเพี ยงการสื่อสารจาก
ฝ่ ายรัฐบาลไปยังประชาชนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทังนี
้ ้เพราะจะทําให้ รัฐบาลไม่มีโอกาสได้ รับ
ทราบความรู้ สึก นึ ก คิ ด ความต้ อ งการและปั ญ หาของประชาชน วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ดี ที่ สุด ก็ คื อ
ฝ่ ายรัฐบาลจะต้ องรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนด้ วย เพื่อนํามาปรับปรุงแผนพัฒนาและวิธีการ
สื่อสารต่อไป
5) ทําการสื่อสารบ่อย ๆ และใช้ ผ้ สู ่งสารที่มีความน่าเชื่อถือ ที่อยู่ในความสนใจของผู้รับ
สาร หลักข้ อหนึ่งของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล คือ ผู้ส่งสารจะต้ องสามารถทําให้ สารของตนเด่น
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กว่าสารอื่น ๆ โดยมีวิธีการหนึ่ง คือ ผู้ส่งสารจะต้ องทําการสื่อสารบ่อย ๆ หรื อใช้ สื่อหลาย ๆ ชนิด
และอีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้ ผ้ สู ่งสารที่น่าเชื่อถือและอยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น ผู้นําประเทศ ผู้นํา
ท้ องถิ่น หมอ เป็ นต้ น
6) การสาธิต การที่จะทําให้ ประชาชนเข้ าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง จําเป็ นจะต้ อง
อาศัยการสาธิตให้ เห็นอย่างจริ งจัง หรื ออาศัยบุคคลที่เปลี่ยนแปลงแล้ วเป็ นตัวอย่าง
7) การปฏิบตั ิ การที่คนเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมของ
ตนได้ นนั ้ บุคคลนันต้
้ องมีประสบการณ์ที่ดีตอ่ สิง่ นันเสี
้ ยก่อน ดังนัน้ หน่วยงานหรื อเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นา
ต้ องเตรี ยมการในเรื่ องการทดลองให้ เห็นจริง ๆ
การสื่อสารเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของกระบวนการสังคม ไม่ว่าสังคมจะอยู่ในระดับใด
ของความเจริ ญ การสื่อสารก็คงปฏิบตั ิหน้ าที่และมีความสําคัญต่อสังคมไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็
ตามเมื่ อ ประเทศตัด สิน ใจที่ จ ะพัฒ นาประชาชนและสัง คม หน้ า ที่ ข องการสื่ อ สารก็ ถูก ปรั บ ให้
สอดคล้ องกับสภาพการณ์ของประเทศโดยการเน้ นในเรื่ องของการพัฒนา การสื่อสารในลักษณะนี ้
ซึง่ เรี ยกว่าการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)
นอกจากนี ้ ยังพบว่า การสื่อสารเพื่ อการพัฒนาที่ จะเอื อ้ ให้ เกิ ดผลสําเร็ จ ต้ องเป็ นการ
สื่อสารที่มีลกั ษณะ ดังนี ้
1) การสื่ อ สารแบบสองทาง ที่ ผ้ ูส่ง สารและผู้รับ สาร สามารถมี ปฏิ กิ ริย าโต้ ต อบกัน ได้
ตลอดเวลา ทังเป็
้ นทางการและไม่เป็ นทางการ ดังนัน้ บทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารจึงสลับกัน
ไปมาได้
2) ทิ ศ ทางการไหลของข่า วสารเป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ห ลากหลาย ไม่ใช่ บ นลงล่า ง (TopDown) หรื อจากเจ้ าหน้ าที่รัฐไปยังชาวบ้ านเท่านัน้ แต่จะมีการสื่อสารจากล่างสูบ่ น (Bottom-Up) และ
ในแนวนอน (Horizontal) อันเป็ นการสื่อสารระหว่างชาวบ้ านกับชาวบ้ านด้ วยกันเอง
การศึกษาแนวคิดการสื่อสารเพื่ อการพัฒนานัน้ ผู้วิจัยได้ นํามาศึกษาในด้ านการเสริ ม
ศักยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมตามแบบ Alternative Paradigm เพื่อพิสจู น์แนวคิดการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา ในการแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติและการสร้ างการมีสว่ นร่ วมของคน
ในชุมชน โดยมีการศึกษากลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการสื่อสาร ที่ม่งุ เน้ นวิธีการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two-way Communication) และเป็ นการสื่อสารแบบแนวนอน (Horizontal Communication)
ดังนัน้ การสื่อสารในชุมชน จะมีการร่ วมมือวางแผนจัดการปั ญหาภายในชุมชนร่ วมกันเอง เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
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2.2 แนวคิดการสื่อสารเพื่อชุมชน
แนวคิดการสื่อสารเพื่อชุมชนนี ้เป็ นแนวคิดต่อยอดของแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่
มีการพัฒนามุง่ เน้ นเฉพาะในชุมชน โดยมีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมาย ดังนี ้
กําจร หลุยยะพงศ์ (2558) ได้ กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนจําแนกเป็ นกระบวน
ทัศน์หลักที่เน้ นการสื่อสารจากรัฐด้ วยสื่อมวลชน แต่สําหรับในยุคปั จจุบนั หรื อการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาชุมชนในกระบวนทัศน์ทางเลือก ก็คือ การสื่อสารที่มีคณ
ุ ลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง มี
ทิศทางการไหลข่าวสารที่หลากหลาย มีเป้าหมายก็เพื่อพัฒนาชุมชน และสนองความต้ องการของ
ชุมชน ด้ วยเหตุนี ้ จึงไม่ได้ หมายถึงเฉพาะพื ้นที่กายภาพ ชนบทและเมือง แต่ก็กินความหมายสู่
ชุมชนแบบใหม่ได้ ด้วย
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2544) กล่าวว่าชุมชนโดยทัว่ ไปมี 2 ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะ
แรก คือกลุม่ คนที่อยู่รวมกันตามพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น ชุมชนแออัด หมู่บ้าน เป็ นต้ น ลักษณะที่
สองหมายถึงกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมบางอย่างร่ วมกัน มีวตั ถุประสงค์การดําเนินงาน
ของสมาชิกที่ชดั เจนและต่อเนื่อง เช่น ชุมชนศาสนา ชุมชนนักวิชาการ เป็ นต้ น โดยสมาชิกในชุมชน
จะมีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของร่วมกัน
พิสมัย จันทวิมล (2541) กล่าวว่าชุมชนถูกจัดเข้ าอยู่ในโครงสร้ างของสังคม ที่มีค่านิยม
และธรรมเนียมปฏิบตั ริ ่วมกันซึง่ จะแสดงให้ รับรู้เอกลักษณ์ร่วมของกลุม่ และความต้ องการพื ้นฐาน
ที่ มีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ วปั จเจกบุคคลอาจจะไม่ได้ เป็ นสมาชิกของ
ชุมชนเดียว หรื อชุมชนใดชุมชนหนึ่งอย่างเด่นชัด แต่อาจจะรักษาความเป็ นสมาชิกภาพของหลาย
ชุมชนบนพืน้ ฐานที่ หลากหลาย เช่น อาชีพ ภูมิศาสตร์ ความสนใจทางสังคม และการพักผ่อน
หย่อนใจเป็ นต้ น
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2540) ได้ กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนคือ การที่ชมุ ชนมีความสมดุล
มีความสมบูรณ์ในด้ านต่าง ๆ มีกินมีใช้ มีการศึกษา มีปัญญา มีจิตใจที่พอเหมาะพอดี ที่กล่าวได้ ว่า
การพึง่ ตนเองเป็ นเหตุให้ เกิดการพัฒนา ยิ่งพึง่ ตนเองมาก ยิ่งพัฒนามาก นอกจากจะทําให้ เกิดการ
พัฒนาแล้ ว ยังรักษาความพัฒนาให้ มนั่ คงถาวรต่อไปอีกด้ วย
จากความหมายการสื่อสารเพื่อชุมชน ผู้วิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า การรวมตัวของกลุม่ คนที่มี
ลัก ษณะทางความคิด ลัก ษณะทางภูมิ ศ าสตร์ ลัก ษณะทางสัง คม หรื อ ลัก ษณะทางกิ จ กรรม
บางอย่างร่ วมกัน โดยการรวมตัวจะมีการสร้ างความสัมพันธ์ จากกระบวนการสื่อสารเพื่อรักษา
ความเป็ นชุมชนร่วมกันไว้
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2.2.1 ปั จจัยสําคัญของการพัฒนา
การสื่อสารคือเครื่ องมือของการพัฒนา โดยมีปัจจัยหรื อบริ บทต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนที่ควร
พิจารณาแบบองค์รวมดังนี ้ (ภาพที่ 2.1)
การพึง่ ตนเองการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน

กระบวนการเรียนรู้องค์กร
สื่อ
ระบบวัฒนธรรม

ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ ในชุมชน: ปั จจัยสําคัญของการพัฒนาจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
แหล่ งที่มา: เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540.
จากรู ปดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า การพัฒนาคนในชุมชนให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ และ
นําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ นนั ้ ควรคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม ดังนี ้ (เกศินี จุฑาวิจิตร,
2540)
1) ระบบวัฒนธรรม
ระบบวัฒนธรรมสามารถจําแนกได้ 2 แง่ ได้ แก่ นามธรรม เช่น ความคิด ความเชื่อ คติ
ชาวบ้ าน เป็ นต้ น และรู ปธรรม ได้ แก่ การแสดงประจําท้ องถิ่น กิจกรรมหรื อพิธีกรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนา อาชีพ เป็ นต้ น
2) ทรัพยากรบุคคล
ผู้มีศกั ยภาพในชุมชนที่สามารถนําคนในชุมชนร่วมกันพัฒนาไปสูต่ ามเป้ามายที่วางไว้ ได้
เช่น พระ ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้นําความคิดเห็น เป็ นต้ น
3) ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรในท้ องถิ่น
ทรัพยากรที่เป็ นขุมทรัพย์ทางปั ญญา และเศรษฐกิจในชุมชน เช่น แหล่งธรรมชาติ ป่ าไม้
พืชเศรษฐกิจ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษาในชุมชนนัน้
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4) เครื อข่ายการสื่อสาร
การสื่อสารภายในชุมชน เช่น ส่วนใหญ่คนในชุมชนรับรู้ขา่ วสารจากแหล่งใด ใครคือผู้นํา
ความคิดเห็น ในชุมชนนันมี
้ สื่อชนิดใดบ้ าง เป็ นต้ น
2.2.2 หลักการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
การสื่อสารที่เป็ นเครื่ องมือสําหรับการพัฒนาที่แท้ จริ งนัน้ ควรมีลกั ษณะการสื่อสาร
ดังต่อไปนี ้ (เสถียร เชยประดับ, 2538)
1) ต้ องให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นเกี่ยวข้ องในกระบวนการสือ่ สาร
2) ต้ องเป็ นการผลิตในท้ องถิ่น
3) ต้ องสนับสนุนบทบาทของเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มหรื อนักพัฒนา
4) ด้ านมนุษยธรรม
5) ด้ านคุณค่า
6) ด้ านการสร้ างความเข้ าใจ
7) ด้ านความเป็ นชุมชน
การสื่อสารในชุมชนนัน้ ชาวบ้ านหรื อประชาชน คือกลุ่มบุคคลสําคัญที่ควรมีกระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่จะนําไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ เราจําเป็ นต้ องทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ชุม ชนหลากหลายมุม มอง ต้ อ งคํา นึง ปั จ จัย ต่า ง ๆ ได้ แ ก่ ระบบวัฒ นธรรม ทรัพ ยากรบุค คล
ทรัพยากรธรรมชาติ และเครื อข่ายการสื่อสารภายในชุมชน หลักการสําคัญคือประชาชนต้ องเข้ ามา
มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนการสื่อสารทุกขันตอน
้
โดยไม่ได้ เป็ นเพียงผู้รับสารเท่านัน้ นอกจากนัน้
แล้ วการผลิตสื่อจะต้ องมีการสะท้ อนความเป็ นชุมชนนัน้ ๆ ทังในเรื
้ ่ องการนําเสนอปั ญหาของชุมชน
และแนวทางการแก้ ไข ด้ านเทคโนโลยีการผลิตควรเป็ นเทคโนโลยีพื ้นบ้ านของท้ องถิ่น และการ
สื่อสารเหล่านี ้ต้ องยึด “คน” เป็ นเป้าหมายสําคัญ
2.2.3 หน้ าที่ของการสื่อสารชุมชน
หน้ าที่ของการสื่อสารชุมชน ประกอบด้ วย (Windahl et al., 1992 อ้ างถึงใน กาญจนา
แก้ วเทพ, 2542, น. 48)
1) หน้ าที่ในการแสดงออก (Expressive Function) การแสดงออกของแต่ละชุมชน ตัว
แสดงสภาพแวดล้ อ มตลอดจนกลวิ ธี ท างการสื่ อ สารจะแตกต่ า งกัน ออกไป ขึ น้ อยู่กับ บริ บ ท
(Context) เพื่อสร้ างเอกลักษณ์ของชุมชนขึ ้นมา
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2) หน้ าที่ทางสังคม (Social Function) คือ การสื่อสารช่วยสร้ างความรู้สกึ ร่วมของชุมชน
เดียวกัน รวมไปถึงการมีส่วนร่ วมทางความคิด การลงมือปฏิบตั ิ และการร่ วมกันตัดสินใจแก้ ไข
ปั ญหาของชุมชนร่วมกัน
3) หน้ าที่ในการให้ ข้อมูลข่าวสาร (Information Function) ปั จจุบนั ชุมชนหรื อประชาชน
ต้ องให้ ข้อมูลจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของรัฐ ว่ามีผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างไร
การให้ ข้อมูลจะต้ องมาจากการไหลเวียนของข่าวสารข้ างล่าง (Bottom-up Communication)
หน่วยงานของรัฐ หลังจากได้ ข้อมูลมาจากชุมชนแล้ ว จะต้ องวิเคราะห์ผลกระทบกับโครงการต่าง ๆ
ที่จะดําเนินการแจ้ งให้ ประชาชนทราบว่าจะดําเนินการอย่างไร หากมีปัญหาเกิดขึ ้นจะดําเนินการ
อย่างไรต่อไป ดังนัน้ การสื่อสารเป็ นหน้ าที่พื ้นฐานต้ องเป็ นไปอย่างรอบด้ าน ผู้เข้ าร่วมกระบวนการ
สื่อสารทุกคน จะได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูลและความรู้ เพื่อยกระดับความเข้ าใจเพื่อไปถ่ายทอดไปยัง
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อไป
4) หน้ าที่ในการควบคุมการปฏิบตั ิ (Control Activation Function) หลังจากผ่าน
กระบวนการคิด การสื่อสารเป็ นช่องทางนําไปสู่การปฏิบตั ิหรื อการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน โดยเฉพาะ
การแก้ ไขปั ญ หาที่ ก ระทบกับ ประชาชนจํ า นวนมาก ยิ่ ง ต้ อ งเพิ่ ม ความระมัด ระวัง มากยิ่ ง ขึ น้
เนื่ องจากการสื่ อสารในชุมชน มี ลักษณะเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง มี ขัน้ ตอนของปฏิกิ ริย า
ป้อนกลับ (Feedback) และก็ควรคํานึงถึงการแก้ ไขปั ญหาระยะยาวด้ วย
2.2.4 ปั จจัยที่สาํ คัญในการสื่อสาร
ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร (2557) ได้ เสนอปั จจัยที่มีผลต่อการสื่อสารดังนี ้
1) ด้ านกายภาพ คือสิง่ ที่เกิดจากสิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ เช่น ระยะทาง สิ่งรบกวนต่าง ๆ วิธีการ
ส่งข่าวสาร เครื่ องรับ-ส่งข่าวสาร เป็ นต้ น
2) ด้ านตัวบุคคลและสังคม คือความแตกต่างด้ านภูมิหลัง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
อารมณ์ และค่านิยม
3) ด้ านภาษา ด้ วยปั จจัยภาษาที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้ เกิดความไม่เข้ าใจ หรื อเข้ าใจ
ผิดได้
จากแนวคิดการสื่อสารเพื่อชุมชนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นํามาใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม โดยคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ สื่อ
ภายในชุมชน และเครื อข่ายของชุมชน ที่ก่อให้ เกิดการสร้ างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและ
เกิดการพัฒนา เพื่อการแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติให้ สอดคล้ องกับระบบการสื่อสารภายใน
ชุมชน
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2.3 แนวคิดการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่สําคัญของการสื่อสารกับชุมชน ซึง่ หลังจาก
การเสริมสร้ างศักยภาพด้ วยการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมให้ กบั ชุมชนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ม่งุ วิเคราะห์ถึงผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ของกระบวนการและระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชน แนวทางดําเนิน
กิจกรรมทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมและเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามาร่ วมในกระบวนการสื่อสาร
โดยวิเคราะห์ผ้ รู ับสาร ผู้สง่ สาร ผู้ใช้ สาร และผู้มีสว่ นร่วมในการวางนโยบาย ดังนี ้
1) การสื่อสารทางเดียว / การสื่อสารสองทาง
2) การสื่อสารแบบบนลงล่าง / การสื่อสารแบบล่างขึ ้นบน
3) การสื่อสารแบบแนวตัง้ / การสื่อสารแบบแนวนอน
4) การสื่อสารแบบนอกสูใ่ นชุมชน / แบบในสูน่ อกชุมชน
5) การสื่อสารแบบเป็ นทางการ / แบบไม่เป็ นทางการ
6) การสื่อสารแบบผ่านสิง่ สกัดกัน้ โดยการถ่ายทอดผ่านตัวกลาง / แบบเผชิญหน้ า
7) การสื่อสารแบบวาจา / แบบลายลักษณ์อกั ษร
สําหรับความหมายของการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมมีความหมาย ดังนี ้
Bordenave (1994) ได้ กล่าวถึงการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการ
สื่อสารที่ให้ ความอิสระกับประชาชน โดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีสิทธิ มีเสียง ซึ่ง
เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการสร้ างความเท่าเทียมและแก้ ไขปั ญหาพัฒนาสังคมได้ ด้วยตนเอง
Servaes (2008) ได้ อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมไว้ ว่า รู ปแบบการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่ วม เป็ นแนวคิดที่อยู่บนพื ้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละชุมชน
ท้ องถิ่น บริ บททางการเมือง และการมีส่วนร่ วมในทุกระดับ ทัง้ นานาชาติ ประเทศ ชุมชน และ
บุคคล ซึง่ กลยุทธ์ดงั กล่าวได้ ถกู พัฒนามาจากแนวคิดการพัฒนาแบบดังเดิ
้ ม
Erwin (1976) ให้ ความหมายการสื่อสารแบบมีสว่ นร่ วม คือกระบวนการให้ ประชาชนเข้ า
มามีสว่ นร่วมในการคิด ตัดสินใจ แก้ ไขปั ญหา ได้ มีโอกาสพัฒนาได้ ด้วยตนเองร่วมกัน
ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์ (2532) อธิบายการมีส่วนร่ วม จะต้ องมีส่วนร่ วมในการวางแผน การ
ดําเนินการ และการประเมินผล โดยเป็ นการตัดสินใจของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่เข้ าร่ วม
ด้ วยตนเอง
สายทิพย์ สุคติพนั ธ์ (2534) ได้ กล่าวว่า การมีสว่ นร่วมของประชน หมายถึง การคืนอํานาจ
(Empowerment) ในการกําหนดการพัฒนาให้ แก่ประชาชนอย่างน้ อยที่สดุ ประชาชนต้ องมีส่วน
ร่ วมในการริ เริ่ มวางแผน และการดําเนินในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสภาพความเป็ นอยู่ และอนาคต
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ของเขา ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนาจากการพัฒนาโดยรัฐมาเป็ นการพัฒนาที่
ประชาชนมีบทบาทหลัก
ยุวฒ
ั น์ วุฒิเมธี (2534) ให้ ความหมายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม คือการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการคิด ริ เริ่ ม วางแผน ตัดสินใจ ปฏิบตั ิ รับผิดชอบ และติดตามผลร่ วมกัน
ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อประชาชนในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
นเรศ สงเคราะห์ สุข (2541) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็ น
กระบวนการของการพัฒนา ตังแต่
้ ต้นจนสิ ้นสุดกระบวนการ ได้ แก่ การวิจัย การวางแผน การ
ตัด สิ น ใจ การดํ า เนิ น งาน การบริ ห ารจั ด การ การติ ด ตามและประเมิ น ผล และการจัด สรร
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้น
โดยสรุ ปกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม มีเป้าหมายในการสร้ างความเข้ าใจ และการ
ร่ วมดําเนินการพัฒนา แก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งทุกคนมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ผ่านรู ปแบบการสื่อสาร เช่น การเสวนา การทําประชาพิจารณ์ การจัด
ประชุม เป็ นต้ น
หลักสําคัญของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ และคณะ (2549) มี
หลักการสําคัญ 7 ประการ คือ ความหลากหลายของผู้เข้ าร่ วม การเข้ าถึงสื่อ ความเชื่ อมั่นใน
ศัก ยภาพของประชาชน ความโดดเด่น ของสาร การปรึ ก ษาหารื อร่ ว มกัน การสนับ สนุน และ
กระบวนการเชิงประชาธิปไตย
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชนในการสื่ อ สาร สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
องค์ประกอบของการสื่อสาร (กาญจนา แก้ วเทพ, กําจร หลุยยะพงษ์ , รุจิรา สุภาษา และวีรพงศ์
พลนิกรกิจ, 2543) ดังนี ้
1) เป้ าหมายของการสื่ อสาร ได้ กํ าหนดให้ คนในชุมชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในระดับใด มี
เป้าหมายอะไรบ้ าง
2) ลักษณะของการสื่อสาร ใช้ วิธีการใด เพื่อให้ เกิดการโต้ ตอบกันอยู่ตลอดเวลามากขึ ้น
เพราะถ้ าหากมีการเสนอความคิดเห็นมากขึ ้น จะทําให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนมากขึ ้น
เช่นกัน
3) ใครคือผู้ส่งสาร ควรสังเกตว่าตัวแทนชุมชนได้ มีโอกาสเป็ นผู้ส่งสารหรื อไม่ หรื อเมื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่างนักสื่อสารมวลชนอาชีพ เจ้ าหน้ าที่รัฐ และชาวบ้ าน สัดส่วนที่จะได้ เป็ นผู้ส่ง
สารเป็ นอย่างไร
4) ประเภทของเนื ้อหาสาร เป็ นเนื ้อหาที่เกี่ยวกับสภาพความเป็ นจริงของชุมชนหรื อไม่ เมื่อ
มีประเด็นเนื ้อหาจะมีลกั ษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันกับคนในชุมชนได้ อย่างไร เพื่อ
สร้ างการมีสว่ นร่วมจากกลุม่ คนในชุมชนหลายฝ่ าย
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5) ประเภทของช่องทาง/ สื่อ การเข้ าไปในชุมชน สิ่งสําคัญคือการตรวจสอบช่องทางการ
สื่อสารของคนในชุมชน โดยทั่วไปแล้ ว สื่อที่ชาวบ้ านคุ้นเคย เช่น สื่อประเพณี ก็ เอือ้ อํ านวยให้
ชาวบ้ านเข้ าร่วมได้ ง่ายกว่าสื่อสมัยใหม่ หรื อสื่อขนาดเล็ก เช่น สื่อเฉพาะกิจ จะเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน
มีส่วนร่ วมได้ มากกว่าสื่อมวลชน ดังนัน้ จึงควรตระหนักถึงช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ หรื อ
ช่องทางใหม่ที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมในชุมชน
6) ผู้รับสารและการมีปฏิกิริยาป้อนกลับ สําหรับการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมนันจะมี
้
ความ
เชื่อพื ้นฐานว่าผู้รับสารมีลกั ษณะกระตือรื อร้ น (Active) ดังนันไม่
้ ว่าชุมชนจะเข้ ามามีส่วนร่ วมกับ
การสื่อสารในระดับใดก็ตาม การจัดช่องทางสําหรับปฏิกิริยาป้อนกลับก็เป็ นปั จจัยสําคัญของการ
สื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
นอกจากนี ้ระดับของการมีสว่ นร่วมในการสื่อสารสามารถกระทําได้ หลายระดับโดยหลักๆมี
3 ระดับ โดยเรี ยงจากระดับที่น้อยที่สดุ ไปจนถึงมากที่สดุ ดังนี ้
1) การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสาร (Audience) เป็ นขันตอนของการมี
้
ส่วนร่ วมในระดับ
ล่างที่สดุ คือ ผู้รับสารก็ยงั คงมีฐานะเป็ นเพียงผู้รับสารแต่เพียงอย่างเดียว
ในระดับแรกนัน้ การมีส่วนร่ วมเป็ นไปได้ สูง โดยประชาชนเป็ นผู้รับสารจากสื่อที่มีการ
เผยแพร่ เข้ ามาในชุมชน ในหมู่บ้าน ซึ่งการมีส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสารนี ้ ควรเปิ ดโอกาสให้ มีการ
้ ่มีการระดมการมีสว่ น
พูดคุย อภิปราย หรื อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันในชุมชน ที่ถือเป็ นขันที
ร่วมได้ มากที่สดุ จากการเปิ ดรับสื่อร่วมกัน
2) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร (Sender) เป็ นขันตอนของการมี
้
สว่ นร่วมในระดับสูงขึ ้น
มีสว่ นร่วมในการคิดประเด็น การเลือกช่องทางการสื่อสาร โดยมีหลายระดับดังนี ้
(1) ขันก่
้ อนการผลิต (Pre-production Stage) ได้ แก่ ขันตอนการเตรี
้
ยมการผลิตสื่อ
กิจกรรม ประกอบด้ วยการเลือกประเด็นหัวข้ อ การเลือกแง่มมุ ที่จะนําเสนอ การรวบรวมข้ อเท็จจริ ง
เป็ นต้ น
(2) ขันการผลิ
้
ต (Production Stage) ได้ แก่ ขันตอนของการลงมื
้
อผลิต เช่น การผลิต
สื่อที่จะสื่อสารออกไป การเขียนสคริ ป ถ่ายทําในกรณีเป็ นสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ หรื อการเข้ าห้ องจัด
รายการในกรณีสื่อวิทยุ เป็ นต้ น
(3) ขันหลั
้ งการผลิต (Post-production Stage) ได้ แก่ ขันตอนหลั
้
งการถ่ายทําเสร็ จ
แล้ ว ก็ต้องมีการเพิ่มเติมด้ านเทคนิคต่างๆ เช่น การตัดต่อ การอัดเสียงประกอบ เป็ นต้ น
ในระดับการมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต หรื อผู้ร่วมแสดงนัน้ เป็ นขันตอน
้
ที่ทําให้ การมีส่วนร่ วมมีโอกาสน้ อยกว่าระดับแรก เพราะในระดับที่ 2 นี ้ อาจจะต้ องมีการอบรม
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ฝึ กฝน และใช้ ทกั ษะในการผลิต เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ การใช้ กล้ องถ่ายรูป การฝึ กเขียน การฝึ ก
ตังคํ
้ าถามสัมภาษณ์ เป็ นต้ น นอกจากเป็ นเรื่ องที่ผ้ สู ่งสารมีความถนัด ชํานาญ เช่น มีบทบาทใน
้ จะเข้ ามามีสว่ นร่วม
ฐานะเป็ นผู้ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับเรื่ องราวความถนัดของตนเอง ผู้ร่วมผลิตนันก็
ได้ มากขึ ้น
3) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Maker) การมีสว่ นร่ วม
ในระดับนี ้ ถื อว่าเป็ นรู ปแบบสูง สุดของการมี ส่ว นร่ ว ม โดยส่ว นใหญ่ จะเป็ นตัวแทนจากชุม ชน
บางส่วนที่ สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมได้ ในระดับนี ้ เพราะจากการสังเกตยิ่งระดับการมีส่วนร่ วม
สูงขึ ้น สัดส่วนของคนในชุมชนที่เข้ ามามีสว่ นร่วมจะมีเฉพาะคนบางกลุม่ ในชุมชนเท่านัน้
ในระดับสุดท้ ายนัน้ เป็ นระดับที่ต้องใช้ ทกั ษะ ความเป็ นผู้นําทางความคิดที่สูง หรื อเป็ น
ระดับแกนนําชุมชนที่สามารถวางแผนการผลิตสื่อ เนื ้อหา การกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนันใน
้
ระดับที่ 3 เป็ นระดับที่คนในชุมชนอาจจะเข้ ามามีสว่ นร่วมได้ น้อยที่สดุ
อย่างไรก็ตามการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมนัน้ หากประชาชนหรื อคนในชุมชนได้ เข้ ามามี
ส่วนร่วมในระดับใดระดับหนึง่ มีผ้ เู ข้ าร่วมปริ มาณมากน้ อยแตกต่างกัน ก็ถือเป็ นการมีสว่ นร่ วมของ
คนในชุมชน ที่เริ่ มต้ นจากกลุ่มคนเล็ก ๆ และต้ องใช้ ระยะเวลาในการสัง่ สมประสบการณ์ด้านการ
สื่อสารร่วมกันขยายผลออกไป
โดยการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ ได้ ม่งุ หวังให้ คนในชุมชนเกิดการสื่อสารทัง้ 3 ระดับ แม้ ว่า
ในแต่ระดับจะมีปริ มาณผู้มีสว่ นร่ วมแตกต่างกัน แต่นบั เป็ นจุดเริ่ มต้ นให้ แรงงานข้ ามชาติในชุมชน
จังหวัดสมุทรสาครเกิ ดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมร่ วมกันได้ และยังเป็ นการสร้ างพลังอํานาจ
(Empowerment) ให้ กบั ชุมชนอีกด้ วย
2.3.1 คุณลักษณะของการสื่อสาร
กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ (2543) ได้ อธิบายคุณลักษณะกระบวนการสื่อสารในแต่ละ
รูปแบบไว้ ดังนี ้
2.3.1.1 การสื่อสารจําแนกตามทิศทางการสื่อสาร
การสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) การสื่อสารที่ผ้ สู ่งสาร
ถ่ายทอดข่าวสารไปยังผู้รับสารแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูรับสาร ได้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรื อซักถาม การสื่อสารรู ปแบบนี ้มักลักษณะในรู ปของนโยบาย คําสัง่ ของผู้นํา โดย
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็ นต้ น ทําให้ ปริ มาณข้ อมูล
สะท้ อนกลับมีน้อย หรื อไม่มีเลย
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การสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) การสื่อสารที่ผ้ สู ่งสารส่ง
ข้ อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารแล้ วมีการโต้ ตอบ หรื อส่งข้ อมูลข่าวสารกลับมายังผู้ส่งสาร โดยที่ผ้ สู ่ง
สารมีความเสมอภาคกันในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งก่ อให้ เกิ ดการมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน มี
้ การแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นระหว่างกัน ทําให้ เกิด
โอกาสให้ ผ้ รู ับสารได้ ซกั ถามข้ อสงสัยต่างๆ รวมทังมี
ความเข้ าใจกันมากขึ ้น การสื่อสารรู ปแบบนี ้ผู้ส่งสารให้ ความสําคัญต่อปฏิกิริยาย้ อนกลับ ทําให้
การสื่อสารที่เกิดขึ ้นมีประสิทธิ์ภาพมากขึ ้น
2.3.2 รูปแบบการสื่อสารจําแนกตามการไหลของข่ าวสาร
การสื่อสารจากบนลงล่าง (Top-Down Communication) เป็ นการส่งข่าวสารจากบุคคลที่
มีตําแหน่งสูงกว่ามายังบุคคลที่มีตําแหน่งตํ่ากว่า การสื่อสารแบบนี ้มักแสดงออกในรูปของนโยบาย
แผนงาน ประกาศ คําสัง่ เป็ นต้ น
การสื่อสารจากล่างขึ ้นบน (Bottom-Up Communication) เป็ นการส่งข่าวสารจากผู้ที่อยู่
ในตําแหน่ง ตํ่ากว่า ไปยังผู้ที่ อยู่ในตําแหน่ง สูงกว่า การสื่อสารรู ปแบบนี ้ มัก มีลักษณะของการ
ประชุม การสัมมนา การปรึกษาหารื อ เป็ นต้ น
การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เป็ นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่
อยู่ในระดับหรื อตําแหน่งเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัวเป็ นหลัก เช่น
เพื่อน ญาติพี่น้อง หากการสื่อสารแบบนี ้ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ และเสริ มสร้ างความรับผิดชอบ
ร่วมกันของหมูค่ ณะ รวมทังเสริ
้ มให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในสังคม
จากมิติการสื่อสารที่จําแนกตามทิศทางต่าง ๆ นัน้ เป็ นทิศทางที่หลากหลาย ซึง่ ส่วนใหญ่
แล้ วทิศทางการไหลของข่าวสารจะไหลจากบนลงล่าง จากหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ไปสู่ประชาชนเท่านัน้ แต่ในการสร้ างกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมนัน้ การไหลเวียนของ
ข่าวสาร จะมีทิศทางหลากหลาย โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดการสื่อสารแบบล่างสู่บน (Bottom-Up) และ
การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เพื่อให้ ประชาชนหรื อคนในชุมชนได้ มี
โอกาสส่งข่าวสารไปยังเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อมีสว่ นสําคัญในการแก้ ไขปั ญหา จัดประชุมร่วมกันเอง
อย่างไรก็ตามยังมีเกณฑ์ในการแบ่งขอบเขตชุมชน เพื่อให้ เห็นทิศทางการไหลของข่าวสาร
โดยใช้ เกณฑ์ เรื่ อง ขอบเขตของชุมชน (Community) เป็ นตัวแบ่ง ได้ แก่ “ขอบเขตภายในชุมชน”
และ “ขอบเขตภายนอกชุมชน” ทําให้ มองเห็นทิศทางการไหลของข่าวสารใน 3 ทิศทาง คือ
(Pavelka, 1978 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2542, น. 41)
การไหลของข่าวสารจากภายนอกเข้ าสู่ชุมชน โดยปกติแล้ ว ชุมชนส่วนใหญ่มกั จะมีการ
ไหลข่าวสารจากภายนอกเข้ าสู่ชมุ ชน โดยการผลิตข่าวสารจากหน่วยงานของภาครัฐ หรื อเอกชน
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เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนรับรู้ ส่งผลให้ ประชาชนส่วนใหญ่เคยชินกับการเป็ น
ผู้รับสารเพียงอย่างเดียว จึงขาดทักษะการวางแผน คิดแนวทางการแก้ ไขปั ญหา หรื อการพัฒนา
ชุมชนของตนเองด้ วยตนเอง
การไหลของข่าวสารจากของข่าวสารจากการใช้ สื่อเพื่อส่งเสริ มเรื่ องราวของคนในท้ องถิ่น
ออกไปสูภ่ ายนอกชุมชนท้ องถิ่น การใช้ สื่อในกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแนวใหม่ ที่เน้ นให้ ชมุ ชน
ท้ องถิ่นคิดเอง วางแผน ตัดสินใจเอง เพราะคนในชุมชนมักจะใกล้ ใกล้ ชิดกับปั ญหามากที่สดุ แต่
คนในชุมชนยังขาดการเชื่ อมโยงต่อติดการสื่อสารไปสู่ภายนอก จนทําให้ คนภายนอกชุมชนไม่
รับทราบความเคลื่อนไหน การทํากิจกรรมของชุมชน
การใช้ การสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการสื่อสารภายในชุมชนกันเอง เพื่อผลักดันให้ คนใน
ชุมชนเกิดความกล้ าแสดงออก มีความรู้ เท่าทัน และสามารถพัฒนาความรู้ ร่วมกันภายในชุมชน
กันเองได้ เพื่อความเป็ นชุมชนของตนเอง
2.3.3 ระดับกิจกรรมทางการสื่อสาร
ได้ มีการจัดระดับการสื่อสาร ดังนี ้ (ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร, 2557)
ระดับตัวเอง (Intrapersonal Communication) เป็ นการสื่อสารกับตัวเองทังเป็
้ นผู้สง่ และ
ผู้รับ เช่น การเขียน การอ่าน การเตือนตัวเอง เป็ นต้ น
ระดับระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็ นการสื่อสารระหว่างคนสองคน
มีการตอบโต้ กลับไปมา โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น
ั ้ ้ รับ และผู้สง่ สารต่าง
1) การสื่อสารแบบเผชิญหน้ า (Face to Face) เป็ นการสื่อสารที่ทงผู
เห็นหน้ ากัน
2) การสื่อสารระหว่างบุคคลแบบมีสื่อกลาง (Interposed Communication) เป็ นการ
ติดต่อสื่อสารโดยใช้ สื่อเป็ นตัวกลาง เช่น จดหมาย โทรศัพท์ เป็ นต้ น
ระดับกลุ่มย่อย (Group Communication) เป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มชน
จํานวนมาก เช่น การฟั งปราศรัย การเรี ยนในห้ องเรี ยน เป็ นต้ น
ระดับมวลชน (Mass Communication) เป็ นการสื่อสารโดยใช้ สื่อมวลชนประเภท โทรทัศน์
วิทยุ ภาพยนตร์ สื่อสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น เพื่อติดต่อไปยังผู้รับสารจํานวนมาก
2.3.4 รู ปแบบการสื่อสารจําแนกตามลักษณะการใช้ งาน
การสื่อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Communication) เป็ นการสื่อสารที่มีระเบียบแบบ
แผน คํา นึง ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ และตํา แหน่ง ของผู้ส่ง สารและผู้รับสารเป็ นสํา คัญ การสื่อสารใน
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ลักษณะนี ้อาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ประกาศแจ้ งนโยบาย คําสัง่ ปฏิบตั ิงาน หรื ออาจเป็ นการ
สื่อสารที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อกั ษรแต่อาศัยการพูดจาก เช่น การสัง่ งานโดยตรง
การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Communication) เป็ นการสื่อสารโดยไม่
พิจารณาหรื อคํานึงถึงตําแหน่งหน้ าที่ ไม่เป็ นระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว้ การสื่อสารระหว่างกัน
จึงมักเป็ นส่วนตัวและไม่เป็ นทางการ จึงไม่สามารถคาดเดาทิศทางการสื่อสารได้ ว่าจะเป็ นลักษณะ
การสื่อสารจากบนลงล่าง ล่างขึ ้นบน หรื อเป็ นการสื่อสารตามแนวนอนและข้ ามสายงาน ดังนันการ
้
สื่อสารจึงออกมาในรูปของการพบปะพูดคุยแบบปากต่อปากรวมทังข่
้ าวลือต่าง ๆ ด้ วย
2.3.5 รู ปแบบการสื่อสารจําแนกตามสัญลักษณ์ ท่ใี ช้ ในการสื่อสาร
การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) เป็ นการสื่อสารโดยใช้ ภาษาพูดหรื อเขียน
เป็ นลักษณะในการสื่อสาร เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในความหวายที่สื่อสารระหว่างกันลักษณะการ
สื่อสารแบบนี ้ ได้ แก่ การสนทนา การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึก การเขียนจดหมาย การเขียน
รายงาน การประชุม การอ่านข่าว เป็ นต้ น ซึง่ ในการพิจารณารู ปแบบการสื่อสารเชิงวัจนะนี ้จําเป็ น
ต้ องคํานึงถึงตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น สภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อภาษา ท่วงท่าลีลาของวัจนะภาษา
การสื่อสารความหมายของถ้ อยคํา
การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Nonverbal Communication) เป็ นการสื่อสารโดยใช้ รหัสหรื อสญ
ลักษณ์อย่างอื่นในการสื่อสาร แทนที่จะใช้ ภาษาพูดหรื อภาษาเขียน เช่น การยิ ้ม การพยักหน้ า การ
สัน่ ศีรษะ การโบกมือ เป็ นต้ น การสื่อสารลักษณะนี ้มีความหมายเฉพาะเจาะจงการที่จะทําให้ เกิด
ความเข้ าใจระหว่างกัน ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์การตีความหมายของแต่ละคน
อย่างไรก็ตามทังการสื
้
่อสารเชิงวัจนะและการสื่อสารเชิงอวัจนะจําเป็ นต้ องดําเนินควบคู่
กันไปเพื่อให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530) ได้ กล่าวว่า กระบวนการในการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชนบท มี 4 ขันตอน
้
คือ
1) การศึกษาชุมชน คือ ขันตอนแรกในการค้
้
นหาความต้ องการของชุมชนก่อน จากการ
สังเกตและสัมภาษณ์ ทงทางตรง
ั้
ทางอ้ อม ข้ อมูลบางส่วนอาจหาได้ จากเอกสารงานวิจยั เรี ยนรู้
ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้ าน
2) การวางแผนเพื่อแก้ ปัญหา โดยนักพัฒนาต้ องทําหน้ าที่กระตุ้นให้ ชาวบ้ านมีสว่ นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นให้ ได้ มากที่สดุ
3) การลงมือปฏิบตั ติ ามแผน ในขันตอนนี
้
้ชาวบ้ านจะต้ องมีวว่ นร่วม ด้ วยความศรัทธาและ
เชื่อมัน่ ตนเองที่จะพัฒนาชุมชน
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4) การประเมิ น ผลงาน โดยชาวบ้ า นและนัก พัฒ นาจะร่ ว มกัน กํ า หนดขัน้ ตอนในการ
ประเมินผล ตลอดจนดูแลปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างประเมินผล เพื่อที่จะแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั ที
ฐิ รวุฒิ เสนาคํา (2547) ได้ เสนอหลักการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ให้ กบั ชุมชนในกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน มีดงั นี ้
1) การกํ าหนดประเด็นปั ญหาโดยการมี ส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นการกระตุ้นสํานึกของ
ประชาชน ในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ ประชาชนตระหนักเห็นความสําคัญของปั ญหา และ
แลกเปลี่ยนมุมมองผลประโยชน์ของตน และผลประโยชน์ของผู้อื่นด้ วย
2) การสร้ างทางเลือกให้ กับชุมชน เป็ นกระบวนการตัดสินใจที่ เชื่ อมโยงการปฏิบัติให้
ประชาชนเห็นเป้าหมายและเห็นความเป็ นไปได้ ร่วมกัน เป็ นแนวทางกว้ าง ๆ เพื่อเสริ มสร้ างพลังใน
การดําเนินกิจกรรมต่อไป
3) การดําเนินกิจกรรมสาธารณะที่ มีเป้าหมายให้ เกิดการรวมพลังเพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งของประชาชนที่มีความหลากหลาย จากการสนทนากําหนดแนวทางทัว่ ไป
4) การประเมินผลกิจกรรมโดยสาธารณะ คือ การเปิ ดโอกาสให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลกิจกรรมที่ดําเนินการในชุมชน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนประเมิน และปรับเปลี่ยน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การสื่อสารอย่า งมีส่วนร่ วมนัน้ เป้าหมายหลัก คื อการมี ส่วนร่ วมของคนในชุม ชน เพื่ อ
สื่อสารเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งร่ วมกันในชุมชน ดังนัน้ จึงต้ องมีการกํ าหนดเป้าหมายผู้เกี่ ยวข้ อง และ
กําหนดทิศทางการสื่อสารด้ วย (สิทธิชยั เทวธีระรัตน์ และคณะ 2547)
1) การกําหนดเป้าหมายโดยการใช้ ระดับผู้เกี่ยวข้ องเป็ นเกณฑ์ การสื่อสารจะมีเป้าหมาย
้
ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องในระดับต่าง ๆ โดยเกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที่ทางการสื่อสาร ทังใน
บทบาทผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา ระดับชุมชนเป็ นการสื่อสารที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะสังคมชนบทไท บทบาทในการทําหน้ าที่การสื่อสารของหน่วยงานรัฐ จะ
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับหน่วยงาน หน่วยชุมชน เป็ นการสื่อสารที่
นําไปสู่การเปลี่ยนแลงองค์กร การเปลี่ยนแปลงชุมชน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการพัฒนา
และการสื่อสาร โดยผ่านตัวแทน กลุ่มผู้นําชุมชน ทางการสื่อสาร ตัง้ แต่การประชุมหารื อ การ
กําหนดนโยบายของชุมชน การพัฒนาตามแผน การลงมือปฏิบตั ิร่วมกัน ในการสื่อสารรูปแบบต่าง
ๆ กัน ระดับสังคมส่วนร่วม การสื่อสารจะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับกว้ าง
2) การกํ า หนดเป้าหมายให้ สอดรั บกับทิ ศ ทางการไหลของข่า วสาร อาจกํ า หนดเป็ น
เป้าหมายของการสื่อสารชุมชนคือ เพื่อการถ่ายทอดข่าวสารข้ อมูลของชุมชนในการโน้ มน้ าวชักจูง
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ใจจากทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างโดยผ่านผู้นําชุมชน หรื อกลุ่มผู้นําความคิดในชุมชน หรื อ
ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นช่องทางแสดงออกถึงตัวตนของชุมชน รวมไปถึงการแสดงออกซึ่งเป็ นสิทธิ
ศักดิ์ศรี ภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อเป็ นการพัฒนาตนเองของบุคคล การสื่อสารชุมชนจะทําหน้ าที่
คล้ าย ๆ เวทีแห่งการเรี ยนรู้ ที่ช่วยให้ ศกั ยภาพองปั จเจกบุคคลได้ พฒ
ั นาสร้ างสรรค์อย่างเต็มที่ การ
สื่อสารที่เกิดขึ ้นในชุมชนมีการดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชน คุณลักษณะ
ของการสื่อสารชุมชนจะต้ องสอดคล้ องกลับคุณสมบัติพิเศษบางประการของกระบวนทัศน์ การ
พัฒ นาแนวใหม่แ ทนการพัฒ นาแต่เ ดิม ที่ เ คยตอบสนองกับ ความต้ อ งการของรั ฐ เป็ นหลัก ทิ ศ
ทางการพัฒนาสังคมหรื อชุมชนจะมีสว่ นร่วมมากขึ ้น การตอบสนองก็จะมีประสิทธิภาพมากไปด้ วย
จากการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน จังหวัด
สมุทรสาครนัน้ นอกจากคนในชุมชนแล้ ว ยังมีผ้ สู นับสนุนภายนอก หรื อตัวกลางเข้ ามามีส่วนร่ วม
ตามบทบาทของแต่ละภาคส่วน ประกอบด้ วย
1) ภาครัฐ หมายถึง รัฐบาลส่วนกลาง คือ กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ความรับผิดชอบจะ
เน้ น ในด้ า นการกํ า หนดนโยบายที่ ชัด เจน สามารถนํ า ไปปฏิ บัติ ไ ด้ รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินงานเกี่ยวกับแรงงานข้ ามชาติ เช่น สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงแรงงาน ฯลฯ
2) องค์ กรหรื อหน่วยงานภายนอก เช่น มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชี วิตแรงงาน,
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็ นต้ น ที่มีสว่ นสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ ข้อมูลใกล้ ชิดกับแรงงานข้ าม
ชาติในพืน้ ที่ชุมชน จังหวัดสมุทรสาครได้ รวมถึงการหาแนวทางการดําเนินการ และร่ วมแก้ ไข
ปั ญหาให้ กบั คนในชุมชน
3) ภาคประชาชน หมายถึง ชุมชนแรงงานข้ ามชาติ ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร
จากแนวคิดนี ้การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม ผู้วิจยั ได้ สงั เกตเห็นจุดเด่นของแนวคิดการสื่อสาร
อย่างมีสว่ นร่วมคือการกระจายอํานาจไปสูค่ นในชุมชน เพื่อเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ การแสดงความ
คิดเห็น การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกัน เพื่อนําไปสู่เป้าหมายของคนในชุมชนร่ วมกัน ซึง่ เป็ น
แนวคิดที่มีความสําคัญกับกระบวนการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ให้ ความสนใจผลที่
เกิดขึ ้น ทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจแนวทางวางแผนกิจกรรมการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม และการเปิ ดโอกาส
ให้ คนในชุมชนเข้ ามาร่วมเสนอความคิดเห็น และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาตามเป้าหมายที่วางไว้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยมีประชาชนเป็ นเป้าหมายหลักในการพัฒนา โดยผู้วิจยั มุ่งศึกษาผล
การรับรู้ เรื่ องสิทธิเด็กของเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร และการมีส่วนร่ วมในการผลิต
สื่อเพื่อแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติร่วมกัน
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2.4 ทฤษฎีการเสริมสร้ างพลังอํานาจ
การเสริ มสร้ างพลังอํานาจให้ กบั กลุ่มแรงงานข้ ามชาติและคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
นัน้ นับเป็ นหนึง่ ในกระบวนการการสื่อสารเพื่อการพัฒนา โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
ได้ แสดงความสามารถเพื่อแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในชุมชนซึง่ การเสริ มสร้ างพลังอํานาจ
ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจให้ คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่ วมในการแสดงศักยภาพ
ของตนเองได้ มากขึ ้น โดยมีนกั วิชาการได้ ให้ คํานิยามเกี่ยวกับการเสริมสร้ างพลังอํานาจไว้ ดงั นี ้
Rappaport (1987) กล่าวว่าการเสริ มสร้ างพลังอํานาจ เป็ นกระบวนการที่บคุ คลมีส่วน
ร่วมอย่างเป็ นประชาธิปไตย มีสทิ ธิในการควบคุมชีวิตของตนเองในการดํารงชีวิตในชุมชน
Gibson (1991) ให้ ความหมายการเสริมสร้ างพลังอํานาจ หมายถึง กระบวนการที่สง่ เสริ ม
ให้ บคุ คลเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ค้ นพบความต้ องการของตนเอง และมีพลังในการจัดการแก้ ไข
ปั ญหา โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยูป่ ระกอบกับปั จจัยในการเสริมสร้ างพลังอํานาจ ได้ แก่ ค่านิยม ความ
เชื่อ ประสบการณ์ เป้าหมายในชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม
Perkin และ Zimmerman (1995) ได้ นิยามลักษณะของกระบวนการและผลลัพธ์ การ
เสริมสร้ างพลังอํานาจชุมชนไว้ วา่ กระบวนการได้ แก่ การจัดการเพื่อสามารถเข้ าถึงแหล่งของชุมชน
ที่เป็ นประโยชน์ และการเข้ าถึงกระบวนการของรัฐ และมีผลลัพธ์ ได้ แก่ ความร่ วมมือขององค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน การเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ของชุมชน และความร่ วมมือของคนใน
ชุมชน
Czuba (1999) ได้ ให้ ความหมายการเสริ มสร้ างพลังอํานาจ คือ กระบวนการทางสังคมที่
ช่วยควบคุมคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนได้ ด้วยตนเอง
Alsop (2006) ได้ นิยามการสื่อสารเพื่อเสริ มสร้ างพลังอํานาจ คือความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เลือกตัดสินใจ และปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง ได้ รับการสนับสนุนจากปั จจัย ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้ สามารถจัดการทํากิจกรรมได้ สําเร็จ ด้ วยศักยภาพของตนเอง
สุธรรม รัตนโชติ (2553) กล่าวว่า การเสริ มสร้ างพลังอํานาจ เป็ นการมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการจัด การและบริ ห ารอย่ า งแท้ จ ริ ง ในทางกายภาพ สติ ปั ญ ญา และอารมณ์ ด้ ว ย
ความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ
สรุ ปได้ ว่าการเสริ มสร้ างพลังอํานาจ เป็ นกระบวนการสร้ างกําลังใจ และสร้ างพลังให้ กับ
ตนเอง ให้ มีความเชื่อมัน่ ต่อจุดมุ่งหมาย ในการแก้ ไขปั ญหาหรื อพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ ดีขึ ้น ด้ วย
ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่
โดยกระบวนการเสริมสร้ างพลังอํานาจ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้ (Gibson, 1995)
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1) ปั จจัยภายในบุคคล ได้ แก่
(1) ค่านิยมของตนเอง คือพืน้ ฐานในการรักตัวเอง เชื่ อมั่น และมีความรับผิดชอบ
ตนเอง
(2) ความเชื่อ ที่สง่ ผลต่อการสร้ างความหวัง และทําให้ เกิดพลังในตัวเองขึ ้นมาได้
(3) เป้าหมายในชีวิต ที่เป็ นแรงจูงใจกระตุ้นไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายได้
(4) ประสบการณ์สว่ นบุคคล ที่เป็ นแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ได้
2) ปั จจัยระหว่างบุคคล ได้ แก่
(1) การสนับสนุนทางสังคม จากคนรอบข้ าง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรี ยนรู้
ซึ่งกันและกัน และการได้ รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ล้ วนเป็ นปั จจัยในการเสริ มสร้ างพลัง
อํานาจได้ มากยิ่งขึ ้น
การเสริ ม พลัง สร้ างพลัง อํ า นาจชุม ชนนัน้ จะถูก ดํ า เนิ น โดยตัว โครงการที่ กํ า หนด ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วิธีดําเนินงาน และเกณฑ์การประเมินผล เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
จากการเสริ มสร้ างพลังอํานาจ โดย Gibson (1995) ได้ แบ่งกระบวนการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเป็ น
4 ขันตอน
้
ได้ แก่
1) การค้ น พบสถานการณ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง ซึ่ง มี ก าร
ตอบสนอง 3 ด้ าน ได้ แก่
(1) การตอบสนองด้ านอารมณ์ เมื่อรับรู้ ถึงปั ญหา จะก่อให้ เกิดความรู้ สึกคับข้ องใจ
และกระตุ้นแรงจูงใจให้ ร้ ู สกึ ว่าตนสามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้ ดีกว่านี ้ และพยายามค้ นหาสาเหตุ
ของปั ญหาเพื่อหาแนวทางแก้ ไข
(2) การตอบสนองทางสติปัญญา เมื่อเกิดความไม่มนั่ ใจในตัวเอง จะเกิดการแสวงหา
ความช่วยเหลือจากสิ่งต่าง ๆ รอบข้ าง เพื่อหาข้ อมูลมาประกอบให้ เกิ ดความมั่นใจ และแก้ ไข
ปั ญหาสิง่ ต่าง ๆ ได้
(3) การตอบสนองทางพฤติก รรม เมื่ อ ตระหนัก ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
ตนเองได้ แล้ ว บุคคลจะเกิดความพยายามในการเข้ าใจปั ญหา และพยายามแก้ ไขปั ญหาให้ ดีขึ ้น
2) การสะท้ อนความคิด เป็ นกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ เพื่อแก้ ไขปั ญหาให้ เหมาะสม
เมื่อค้ นพบปั ญหาจะเกิดการพิจารณาแสวงหาทางเลือก นําไปสูก่ ารแก้ ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ ้น ขันตอนนี
้
้จะช่วยให้ เกิดการเสริมสร้ างพลังอํานาจในการควบคุมตนเอง เกิดความมัน่ ใจ และ
ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสม
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3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม เป็ นขันตอนการเลื
้
อกวิธีปฏิบตั ิที่คิดว่าดีที่สดุ
โดยมีกระบวนการย่อยเกิดขึ ้นเพื่อเกิดการเสริ มสร้ างพลังอํานาจ ดังนี ้
(1) การปกป้อง เป็ นความตระหนักถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่พงึ ทํา
(2) การเรี ยนรู้ ในการแก้ ปัญหา เป็ นการเรี ยนรู้ จากการใช้ ประสบการณ์เดิมของตนเอง
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน
(3) การเรี ยนรู้พฤติกรรม เป็ นการพยายามทําสิง่ ดี ๆ ให้ เกิดขึ ้นด้ วยตนเอง
(4) การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการรักษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
นําความเข้ าใจของตนมาปรับใช้ กบั ผู้อื่น
(5) การสร้ างความรู้ สึกของการมีส่วนร่ วม ทําให้ เกิดการทําเป็ นเป็ นทีม มีการปรึ กษา
ซึง่ กันและกัน ทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ ้น
4) การปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เมื่อนําวิธีการไปแก้ ไขปั ญหาแล้ วเกิดประสบ
ความสําเร็จจะก่อให้ เกิดพลังอํานาจ มีความมัน่ ใจในการรักษาพฤติกรรมการแก้ ไขปั ญหาให้ คงอยู่
ต่อไป
การเสริ มสร้ างพลังอํานาจในบุคคล ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 ข้ อ ดังนี ้ (วันชัย ธรรมสัจการ,
2543)
1) องค์ประกอบภายในตัวบุคคล คือการรับรู้ ความสามารถของตนเอง สามารถควบคุม
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ ด้วยตนเอง
2) องค์ ประกอบด้ านปฏิสมั พันธ์ คือความเข้ าใจ และการปรั บตัวในการอยู่ร่วมกันกับ
บุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
3) องค์ ประกอบด้ านพฤติกรรม เป็ นการกระทํ าหรื อการมี ส่วนร่ วมในชุมชนด้ วยกันเพื่อ
นําไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้
การเสริ มสร้ างพลังในชุมชน ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 4 ข้ อ ดังนี ้
1) การเพิ่มความสามารถให้ กบั สมาชิกในชุมชน โดยสํารวจประเด็นปั ญหาความต้ องการ
ของคนในชุมชนก่อน
2) การกระตุ้นการทํางานเป็ นทีม เพื่อกําหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น เพื่อ
เกิดทักษะในการวางแผนงานร่วมกัน
3) การขจัดอุปสรรคทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยสร้ างความท้ าทายในการจัดกิจกรรม
สร้ างโครงการใหม่ ๆ ให้ คนในชุมชนเกิดการยอมรับ
4) การสนับสนุนด้ านทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม เป็ นการนําผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
ชุมชนเข้ ามากระตุ้น หรื อแนะนําในประเด็นที่คนในชุมชนสนใจ
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นอกจากนันแล้
้ ว กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข (2557) ได้ อธิบายแนวทางการ
เสริมสร้ างพลังชุมชน ไว้ ดงั นี ้
1) การส่งเสริ มให้ ชุมชนมีการรวมตัวกัน ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันภายในชุมชน
เช่น กิจกรรมตามประเพณี หรื อวันสําคัญในแต่ละเทศกาล, การจัดกิจกรรมงานรื่ นเริ ง หรื องานแข่ง
กีฬาภายในชุมชน, การจัดตรวจสุขภาพให้ คนในชุมชน เป็ นต้ น
2) การส่งเสริ มให้ เครื อข่าย หรื อกลุม่ ในชุมชนได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน มี
้
คําปรึกษา
การช่วยเหลือกัน เช่น การจัดกลุ่มอาชีพสอนงานให้ กบั กลุ่มผู้พิการ, การจัดตังชมรมให้
ด้ านการเงิน เป็ นต้ น
3) การส่งเสริ มชุมชนต้ นแบบที่มีความเข้ มแข็ง สมานฉันท์ เพื่อเป็ นแบบอย่างให้ ชุมชน
อื่น ๆ ต่อไป
จากทฤษฎี ก ารเสริ ม สร้ างพลัง อํ า นาจ ผู้วิ จัย ได้ นํ า มาปรั บ ใช้ กับ คนในชุม ชนจัง หวัด
สมุทรสาคร เนื่องจากรู ปแบบการสื่อสารที่ผ่านมามีลกั ษณะของฐานอํานาจแบบบนสู่ล่าง (Topdown) ที่ส่วนใหญ่คนในชุมชนรับฟั งนโยบายและคําสัง่ จากผู้มีอํานาจในสังคม จึงทําให้ คนใน
ชุมชนมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติไม่มากนัก ดังนัน้
หากมีแนวทางการเสริมสร้ างพลังอํานาจเพื่อกระตุ้นความสามารถของคนในชุมชนให้ เห็นศักยภาพ
ของตนเองมากขึ ้นแล้ ว จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนมาเป็ นฐานอํานาจแบบล่างสูบ่ น (Bottom-up) ที่ทํา
ให้ คนในชุมชนมีสทิ ธิมีเสียงและมีสว่ นร่วมเพื่อแก้ ไขปั ญหาร่วมกันได้ มากยิ่งขึ ้น

2.5 ทฤษฎีการรู้เท่ าทันสื่อ
การรู้ เท่าทันสื่อ เป็ นกระบวนการที่ ช่วยพัฒนาให้ ผ้ ูรับสารมีความเข้ าใจในการเลือกรับ
วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ แสดงความคิดเห็นต่อสื่อเพราะสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความคิด
และได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ดังนันแล้
้ วการรู้ เท่าทันสื่อ ถือเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การเสริมสร้ างพลังอํานาจ และบ่มเพาะความเชื่อในด้ านต่าง ๆ ให้ กบั คนในสังคม
จากมุมมองของนักวิชาการได้ ให้ ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อที่หลากหลายทัศนะ ดังนี ้
Potter (1998) ได้ กล่าวถึงการรู้ เท่าทันสื่อ คือการอธิบายความหมายหรื อความเข้ าใจ
ลัก ษณะรู ป แบบของสื่ อ โดยสามารถอธิ บ ายได้ จ ากฐานความรู้ ที่ บุ ค คลนัน้ มี ประกอบกั บ
ประสบการณ์ที่สะสมขึ ้นมา เพื่อการวิเคราะห์ แยกแยะสิง่ ที่ได้ จากสื่อโดยควรมีการรู้เท่าทันสื่อรอบ
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ ด้ านอารมณ์ ด้ านจริ ยธรรม และด้ านสุนทรี ยศาสตร์
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Baran (2004) อธิบายความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ คือการทําความเข้ าใจ และสามารถ
อธิบายสิง่ ที่ได้ จากสื่อได้ อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
รักจิต มัน่ พลศรี (2547) ได้ กล่าวว่าการรู้ เท่าทันสื่อของแต่ละคนนันมี
้ ไม่เท่ากัน ขึ ้นอยู่กบั
้ วนที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง และในส่วนที่เป็ น
ความสามารถในการเข้ าถึง ตีความของแต่ละบุคคล ทังในส่
ความคิดเห็น และต้ องรู้จกั เลือกใช้ สื่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ได้ อธิบายว่า การรู้ เท่าทันสื่อ เป็ นความสามารถในการเข้ าถึง
สื่อ ผ่านการเรี ยนรู้ เช่น กิจกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ การตีความ
ในสื่อ และประเมิน ค่า สื่ อ ได้ ด้ ว ยตนเองเมื่ อวิ เ คราะห์ ไ ด้ ก็ จ ะเกิ ด ความเข้ า ใจและใช้ สื่อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ได้
ดังนัน้ การรู้ เท่าทันสื่อ คือการตีความหมายเนื ้อหาสาร โดยใช้ ทกั ษะความรู้ ความเข้ าใจ
ประสบการณ์ในการตระหนักรู้อย่างมีสติ สามารถแยกแยะการนําเสนอของสื่อได้ นนั่ เอง
ในขณะที่มลู นิธิอินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒนาไทย (2557) ได้ อธิบายองค์ความรู้ในการรู้เท่าทัน
สื่อไว้ วา่ การรู้เท่าทันสื่อ คือการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้สื่อ ใน 5 ด้ าน ดังนี ้
1) เนื ้อหาสาระของสื่อเป็ นสิง่ ที่สร้ างขึ ้นมา
เนื ้อหาของสื่อต่าง ๆ มีความหลากหลายแตกต่างกันตามลักษณะของสื่อ อาจจะสร้ างโดย
คนหนึ่งหรื อหลายคน การอ่านสื่อในประเด็นนีจ้ ึงต้ องอตบคําถามให้ ได้ ว่า ใครเป็ นผู้สร้ างสื่อ, มี
ผู้สร้ างกี่คน แต่ละคนมีบทบาทอย่างไร, สาระของสื่อคืออะไร, การนําเสนอแต่ละรายการมีความ
เหมือนหรื อต่างอย่างไร, ใช้ เทคโนโลยีใดบ้ างในการผลิต, มีอะไรขาดหายไปบ้ าง
2) สื่อแต่ละสื่อใช้ กฎเกณฑ์เฉพาะตัวในการสร้ างเนื ้อหาสาระขึ ้นมา
รู ปแบบแต่ละสื่อมีภาษารู ปแบบของตัวเอง เพื่อทําให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจความหมายและเห็น
คุณค่าของสื่อมากยิ่งขึ ้น ดังนันจึ
้ งต้ องตอบคําถามให้ ได้ ว่าสื่อใช้ สีและรู ปลักษณ์อย่างไร, อุปกรณ์
ประกอบมีอะไรบ้ าง, มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์หรื อไม่ สื่อถึงอะไร, มุมกล้ องต่างกันให้ อารมณ์ความรู้ สกึ
อย่างไร, เสียงเพลง เสียงประกอบใช้ เทคนิคอะไรบ้ าง
3) แต่ละคนตีความเนื ้อหาสาระของสื่อตามประสบการณ์ของตน
ผู้รับสื่อต่างตีความต่างกันตามประสบการณ์ อายุ เพศ การศึกษา และสัฒนธรรม จึงต้ อง
ตอบคําถามให้ ได้ ดังนี ้ เนื ้อหาสาระของสื่อเข้ ากับประสบการณ์อย่างไร, เราเรี ยนรู้อะไรจากเนื ้อหา
สื่อ, เราเรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองจากเนื ้อหาสื่อ, เราเรี ยนรู้อะไรจากการตอบสนองของคนอื่น, การ
ตีความสะระของสื่อเป็ นอย่างไร
4) สื่อทําหน้ าที่สะท้ อนสังคมและปลูกฝั งค่านิยม
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มุมมองที่แผงอยู่ในสื่อ สามารถประเมินได้ ว่าจะรับหรื อปฏิเสธเนื ้อหาที่สื่อนําเสนอ จึงควร
ตอบคําถามให้ ได้ ว่า ขณะที่เรารับสื่อเราคิดเห็นอย่างไร, สื่อนําเสนอค่านิยมทางสังคม การเมือง
หรื อ เศรษฐกิ จ ใดบ้ า ง, สื่ อ สะท้ อ นความสัม พัน ธ์ ส่ว นบุค คลหรื อ ทางสัง คมใดบ้ า ง, บริ บ ททาง
วัฒนธรรมหรื อสังคมของสื่อคืออะไร, สื่อนําเสนอความคิดหรื อค่านิยมใด, สื่อสร้ างบุคลิกตัวแสดง
อย่างไร, เป้าหมายของสื่อคือกลุ่มใด, เมื่อรับสื่อแล้ วจะมีผลสืบเนื่องอย่างไร. ใครหรื ออะไรบ้ างที่
สื่อไม่ได้ นําเสนอทังที
้ ่ควรนําเสนอ
5) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็ นตัวขับเคลื่อนสื่อ
สถานีหรื อสํานักพิมพ์จะสามารถขายเวลาหรื อพื ้นที่ให้ กับผู้สนับสนุนเพื่อโฆษณาสินค้ า
โดยผู้สนับสนุนจะจ่ายค่าเวลาตามจํานวนคนซึ่งสถานีคาดว่ากําลังดูโทรทัศน์ อยู่ในช่วงเวลานัน้
นํามากําหนดอัตราลงโฆษณาที่สงู ตํ่ากันตามลําดับ ในประเด็นนี ้จึงต้ องตอบคําถามให้ ได้ ว่า ใคร
เป็ นผู้ถ่ายทอดเนื ้อหาสาระของสื่อ, สื่อกําลังขายอะไร, ใครเป็ นผู้ตดั สินใจทําให้ เกิดผลประโยชน์ตา่ ง
ๆ, การนําเสนอของสื่อมีผลประโยชน์ด้านใดบ้ าง, อิทธิพลต่อการนําเสนอสื่อคืออะไร, ใครที่ได้ รับ
ผลประโยชน์จากการนําเสนอ
นอกจากนันแล้
้ ว Baran (2006) ได้ อธิบายทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่ผ้ รู ับสารพึงมีดงั นี ้
1) ปรับทัศนคติมีความพยายามที่จะเข้ าใจเนื ้อหาและบริโภคสื่ออย่างตังใจ
้ ไม่ปล่อยให้
ปั จจัยแวดล้ อมมาเป็ นอุปสรรคในการสร้ างความเข้ าใจความหมายของสื่อ
2) มีความตระหนัก เข้ าใจถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน
3) สามารถแยกแยะอารมณ์ร่วมและเหตุผลจากการรับชมสารได้ อย่างเข้ าใจ
4) สามารถให้ ความคาดหวังสูงกับเนื ้อหาสื่อได้ เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดความสนใจใน
การรับชมสื่อ
5) สามารถตระหนักรู้คณ
ุ ลักษณะของสื่อแต่ละประเภทได้
6) สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อได้
7) มีความเข้ าใจภาษาของสื่อ หรื อภาษาแฝงที่มีภาษาเฉพาะตัวในสื่อ การที่เราสามารถ
อ่านสื่อได้ จะช่วยให้ เรารู้เท่าทันสื่อและสร้ างความหมายจากสื่อเองได้
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2.5.1 แบบจําลองการรู้ เท่ าทันสื่อ
โดย Potter (2005) ได้ อธิบายแก่นของทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อที่สามารถอธิบายปั จจัยหลัก
ของการรู้เท่าทันสื่อไว้ ดงั นี ้ (ภาพที่ 2.2)
การกรองข้ อมูล

การจับคูค่ วามหมาย

การสร้ างความหมาย

ความสามารถและทักษะ
จุดยืนในการตัดสินใจ

ผลกระทบ
ของสื่อ

เนื ้อหาสื่อ

อุตสาหกรรม
สื่อ

โลกแห่ง
ความจริง

ตัวตนของ
ผู้รับสาร

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองการรู้เท่าทันสื่อ
แหล่ งที่มา: Potter, 2005.
จากแบบจําลองดังกล่าว พบว่าจากปั จจัยพื ้นฐานทัง้ 5 ประการ ได้ แก่ ผลกระทบของสื่อ
(Media Effects), เนื ้อหาสื่อ (Media Content), อุตสาหกรรมสื่อ (Media Industries), โลกแห่ง
ความจริ ง (Real World) และตัวตนของผู้รับสาร (Self) เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีอิทธิพลต่อจุดยืน
ในการตัดสินใจ (Locus) ซึง่ สามารถอธิบายโครงสร้ างได้ ดงั นี ้
ผลกระทบของสื่อ (Media Effects) เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นได้ ในระดับการรับรู้ เจตคติ
หรื อพฤติกรรม มีทงผลกระทบในทางที
ั้
่ดี และไม่ดี ขึ ้นอยู่กบั ผู้รับสารนําไปใช้ ประโยชน์ให้ เกิดกับ
ตนเอง
เนื ้อหาสื่อ (Media Content) คือวิธีการนําเสนอเนื ้อหาในสื่อแต่ละประเภท มีความหมาย
แฝงอยูใ่ นสื่อ ที่เกิดจากการกําหนดความหมาย และวิธีเลือกสิง่ ที่ต้องการนําเสนอผ่านสื่อ
อุตสาหกรรมสื่อ (Media Industries) เมื่อเกิดการรวมตัวของธุรกิจสื่อ จะเกิดวิธีการทาง
การตลาดเพื่อดึงดูดกลุม่ ผู้รับสาร หาวิธีการเพิ่มรายได้ และลดต้ นทุน เพื่อความอยู่รอดของเจ้ าของ
สื่อ
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โลกแห่งความจริ ง (Real World) เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู้ของสิ่งที่เกิดขึ ้นในความ
เป็ นจริงกับสิง่ ที่สื่อจัดสร้ างขึ ้น
ตัว ตนของผู้รับสาร (Self) คือการใช้ ข้อมูลเฉพาะตัว ในการเลือกรั บสื่อ และวิเคราะห์
ตีความสื่อด้ วยตัวเอง
โดยปั จจัยทัง้ 5 ด้ านนี ้ จะช่วยประมวลผลการรับสื่อได้ ในระดับโครงสร้ าง หรื อการมีจดุ ยืน
ในการตัดสินใจของตนเอง (Locus) ซึง่ ถ้ าหากผู้รับสารสามารถควบคุมการประมวลข้ อมูลจากสื่อ
ได้ มาก ก็จะส่งผลให้ เกิดการรู้ เท่าทันสื่อได้ มากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้การประมวลข้ อมูลนัน้ แบ่งออกเป็ น
การประมวลข้ อมูลแบบมีสติ และการประมวลข้ อมูลแบบไม่มีสติ ดังนันการเปิ
้
ดรับสื่อจึงควรมีสติ
ในการคิดและประมวลผลออกมาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงสารที่ไม่เหมาะสม
สําหรับความสามารถและทักษะ (Competencies and Skills) นัน้ เป็ นเครื่ องมือรูปแบบ
หนึ่งที่ใช้ ในการรับสื่อ และเข้ าถึงข้ อมูล โดยทักษะที่เกี่ ยวข้ องกับการรู้ เท่าทันสื่อนัน้ หากมีการ
ฝึ กฝนการใช้ ทกั ษะมาก ก็จะมีภมู ิค้ มุ กันการรู้เท่าทันสื่อมากขึ ้นเช่นกัน ซึง่ ประกอบไปด้ วยทักษะ 7
ประการ ได้ แก่
1) การวิเคราะห์คือการแยกแยะเนื ้อหาสารที่มีความสําคัญออกมา
2) การประเมินค่าเป็ นการเปรี ยบเทียบคุณค่าของสารนัน้
3) การจัดแบ่งกลุม่ เพื่อกําหนดข้ อมูลที่มีความเหมือนและต่างกัน
4) อุปนัย คือการพิสจู น์หาความจริงและนําไปสูก่ ารสรุปภาพรวม
5) นิรนัย คือการพิสจู น์หาข้ อสรุปจากภาพรวม เพื่ออธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ
6) การสังเคราะห์ คือการนําข้ อมูลมาจัดโครงสร้ างใหม่
7) การจับใจความสําคัญ เป็ นการให้ คําบรรยายสัน้ ๆ แต่เข้ าใจ และมีความหมายชัดเจน
ในการใช้ ทกั ษะเหล่านี ้จะถูกนําไปจัดประมวลข้ อมูล ที่สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ส่วน
ดังนี ้
1) การกรองข้ อมูล (Filtering) จะให้ ความสนใจกับเนื ้อหาสารที่มีประโยชน์มากที่สดุ และ
หลีกเลี่ยงเนื ้อหาสาระที่ควรคัดออกไป
2) การจับคูค่ วามหมาย (Meaning Matching) เป็ นการสังเกตสัญลักษณ์ในเนื ้อหาสาร
และใช้ ความสามารถจากโครงสร้ างพื ้นฐานมาวิเคราะห์ จดจํา และแยกแยะความหมาย เพื่อเข้ าถึง
ความหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การสร้ างความหมาย (Meaning Construction) เป็ นการใช้ ทกั ษะที่เหนือกว่าการจับคู่
ความหมาย ไปสู่การสร้ างความหมายเพื่อให้ ได้ เนื ้อหาสารที่หลากหลาย เปิ ดกว้ าง ซึ่งขึ ้นอยู่กับ
ความรู้สว่ นบุคคล
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จากแนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อ พบว่าในแต่ละปั จจัยจะมีการทํางานสัมพันธ์ กัน ตามระดับ
โครงสร้ าง หากผู้รับสารมีความพยายามทําความเข้ าใจกับสารใหม่ ๆ ก็จะส่งผลให้ ผ้ รู ับสารมีความ
เข้ าใจการนําเสนอที่แท้ จริ งของสื่อได้ มากขึ ้น ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ศึกษาแนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อ เพื่อ
นํามาปรับใช้ ในกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อผลิตสื่อเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานกับ
แรงงานเด็กข้ ามชาติร่วมกัน
โดยการรู้เท่าทันสื่อ เป็ นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาให้ ผ้ รู ับสารมีความเข้ าใจในการเลือกรับ
วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ แสดงความคิดเห็นต่อสื่อ ดังนันเมื
้ ่อเด็กข้ ามชาติได้ เกิดกระบวนการ
ผลิตสื่อ ย่อมเกิดกระบวนการบ่มเพาะทางความเชื่อ และเกิดการรับรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง
ต่อไปได้

2.6 แนวคิดเรื่องการสื่อสารของคนพลัดถิ่น
การพลัดถิ่น หรื อ Diaspora มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กคําว่า Diaspeirein ที่หมายถึง
การกระจัดกระจายทัว่ ไป กลุ่มคนเหล่านี ้รวมไปถึงผู้อพยพลี ้ภัย, ผู้อพยพข้ ามพรมแดน, ชนกลุ่ม
น้ อย, กลุ่มชาติพนั ธุ์ หรื อกลุ่มคนที่รวมตัวเป็ นชุมชนอาศัยอยู่ต่างแดน แต่ยงั คงสายสัมพันธ์ กับ
สังคมดังเดิ
้ มอยู่
โดยแอนนา เบลล์ซเรเบอร์ นีย์ (2000, อ้ างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2547, น. 275) ได้ สํารวจ
องค์ประกอบของชุมชนพลัดถิ่น พบว่ามีองค์ประกอบที่สําคัญ 9 ข้ อดังนี ้
1) การพลัดถิ่น เกิดจากชุมชนได้ กระจายตัวออกจากมาตุภมู ิ และมักจะลี ้ภัยจากสาเหตุที่
ทําให้ เกิดความเจ็บปวด หรื อหนีการฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์
2) การย้ ายถิ่นด้ วยสาเหตุมาหางานทําในถิ่นใหม่
3) กลุ่มคนพลัดถิ่นบางกลุ่มมีความทรงจํา หรื อระลึกถึงตํานานถิ่นฐานเดิม เช่น คนไทย
เชื ้อสายจีนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดปั ตตานี และเคารพตํานานเจ้ าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว
4) ชุมชนพลัดถิ่นจะมีการสร้ างอุดมคติให้ กบั ดินแดนของบรรพบุรุษอย่างสูงส่งเพื่อบ่งบอก
ความยิ่งใหญ่
5) กลุม่ คนพลัดถิ่นจะมีความพยายามหวนกลับมาแผ่นดินเดิม
6) ชุมชนพลัดถิ่นจะปลูกฝั งสํานึกเรื่ องชาติพนั ธุ์จากรุ่นสูร่ ุ่นไว้ อย่างเข้ มข้ น
7) เจ้ าของประเทศกับชุมชนพลัดถิ่นมักมีความสัมพันธ์ไม่ลงรอยกัน เช่น กลุม่ เด็กพลัดถิ่น
มักโดนกีดกันไม่ให้ มีสทิ ธิเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐ
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8) กลุม่ ชาติพนั ธุ์เดียวกันที่พลัดถิ่นมาอาศัยในประเทศอื่นๆ จะมีความรู้สกึ ผูกพันกัน
9) ชุมชนพลัดถิ่นมักจะสร้ างวิถีชีวิตให้ ตนเองแตกต่างจากเจ้ าของประเทศจริง
ในขณะที่โรบิน โคเฮ็น (Cohen) (อ้ างถึงใน ฐิ รวุฒิ เสนาคํา, 2547, น. 73-74) ได้ แบ่งประเภท
คนพลัดถิ่นออกเป็ น 5 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1) คนพลัดถิ่นที่เกิดจากการบีบบังคับหรื อตกเป็ นเหยื่อ (Victim Diasporic Community)
คือ กลุม่ คนที่ถกู ขับและบังคับให้ ออกจากดินแดนและต้ องประสบกับความโดดเดี่ยว เจ็บปวดและ
ขมขื่น คนพลัดถิ่นประเภทนี ้จัดว่ามีลกั ษณะของคนพลัดถิ่นค่อนข้ างครบถ้ วน คือกระจายอยู่นอก
มาตุ ภู มิ ตัง้ แต่ ส องแห่ ง หรื อ สองประเทศขึ น้ ไป มี สํ า นึ ก ความเป็ นกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ที่ เ ข้ ม ข้ น มี
ความสัมพันธ์ ไม่ราบรื่ นกับสังคมของประเทศที่ตนอาศัยอยู่ในปั จจุบนั มีความเห็นอกเห็นใจและมี
ความเป็ นปึ กแผ่นหรื อความสมานฉันท์กบั คนพลัดถิ่นชาติพนั ธุ์เดียวกันในอีกประเทศ
2) ชุมชนพลัดถิ่นด้ านแรงงาน (Labor Diasporic Community) คนกลุ่มนี ้คือ “กลุ่ม
แรงงานทาสสมัยใหม่” ซึง่ มิได้ ออกจากมาตุภมู ิด้วยการถูกบังคับขับไล่ หากแต่ด้วยเหตุผลของการ
หางานทํา
3) ชุมชนพลัดถิ่นด้ านการค้ า เกิดขึ ้นอย่างแพร่ หลายนับแต่ยคุ การก่อเกิดชุมชนเมืองสมัย
โบราณ โคเฮ็นให้ ความหมายคนพลัดถิ่นด้ านการค้ าว่าหมายถึง เครื อข่ายของพ่อค้ าจากต่างแดน
ที่ตงแหล่
ั ้ งซื ้อขายสินค้ าตามเส้ นทางการค้ าสําคัญ ซึง่ พบทังในแอฟริ
้
กา อนาโตเลีย จีน อาร์ เมเนีย
และอเมริ กาก่อนยุคโคลัมบัส แต่ชมุ ชนพลัดถิ่นด้ านการค้ ายุคใหม่ที่โคเฮ็นให้ ความสนใจ คือชุมชน
พลัดถิ่นของพ่อค้ าชาวจีนและเลบานอน
4) ชุมชนพลัดถิ่นที่เกิดมาจากระบบจักรวรรดินิยม (Imperial Diasporic Community) เพื่อการ
ขยายตัวของอาณานิคม ภารกิจทางศาสนา และการค้ า โคเฮ็นแบ่งการตังถิ
้ ่นฐานในอาณานิคม
ของเจ้ า อาณานิ คมไว้ สองประการคือ กึ่ ง พลัดถิ่ น (Quasi-diaspora) และพลัดถิ่ น (Diaspora)
ประเภทแรก ได้ แก่การตังถิ
้ ่นฐานของคนจากประเทศเจ้ าอาณานิคมในอาณานิคม แต่คนเหล่านี ้
แต่งงานกับคนพื ้นเมือง ชุมชนของพวกเขามีลกั ษณะของการผสมผสานทางวัฒนธรรม และหันมา
เป็ นปรปั กษ์ กับประเทศอาณานิคมในเวลาถัดมา ประเภทที่สอง คือชุมชนพลัดถิ่นของเจ้ าอาณา
นิคมที่แยกและตัดขาดจากกลุม่ ชนพื ้นเมือง มุง่ รักษาความบริ สทุ ธิ์ของกลุม่ ลอกเลียนแบบสถาบัน
ทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้ าอาณานิคม
5) ชุมชนพลัดถิ่นด้ านวัฒนธรรม (Cultural Diasporic Community) กลุ่มคนที่เขา
กล่าวถึงคือ คาริ บเบียนพลัดถิ่น แต่โคเฮ็นเห็นว่าการจัดคนกลุ่มนีเ้ ป็ นคนพลัดถิ่ นค่อนข้ างจะมี
ปั ญหา เพราะชาวคาริบเบียนก็ไม่ได้ เป็ นคนพื ้นเมืองของคาริบเบียน ซึง่ คนพื ้นเมืองที่แท้ จริ งมาจาก
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ชาติพนั ธุ์คาริ บ (Caribs) และอราวัค (Arawaks) แต่คนทังสองกลุ
้
่มนี ้ไม่สามารถมีชีวิตรอดมาได้
จนถึงปั จจุบนั ชาวคาริ บเบียนทังหมดในปั
้
จจุบนั ต่างก็ “มาจากที่อื่น” เช่น คนที่สืบเชื ้อสายจาก
แอฟริกนั คนสืบเชื ้อสายจากอินเดีย คนสืบเชื ้อสายจากยุโรป
สําหรับกลุม่ เป้าหมายที่วิจยั ได้ ศกึ ษา คือแรงงานข้ ามชาติ ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ ประเภท
คนพลัดถิ่นที่เกิดจากการบีบบังคับหรื อตกเป็ นเหยื่อ และคนพลัดถิ่นด้ านแรงงาน โดยสําหรับกลุ่ม
เด็กข้ ามชาตินนั ้ ส่วนใหญ่อพยพตามพ่อแม่ท่ีเข้ าเมืองโดยผ่านนายหน้ า หรื อญาติพี่น้อง หรื อคน
รู้ จกั ที่เข้ ามาทํางานก่อน มีทงการเข้
ั้
าเมืองที่ถกู กฎหมาย และไม่ถกู กฎหมาย ตามการศึกษาเรื่ อง
งานท้ าทายที่ล่มุ แม่นํ ้าโขง ทํางานหามรุ่ งหามคํ่า สภาพแรงงานเด็กข้ ามชาติที่แม่สอด (สหพันธ์
แรงงาน–พม่า (FTUB) แผนกแรงงานข้ ามชาติ ร่วมกับ ฟิ ลิปเอส. โรเบิร์ตสัน, 2549) พบว่าแรงงาน
เด็กข้ ามชาติมกั จะเดินทางมากับคนที่ตนไว้ วางใจ เช่น ผู้ปกครอง ญาติ หรื อเพื่อน ร้ อยละ 93.2
หากเปรี ยบเทียบแล้ วจะพบว่า มีเด็กเพียงร้ อยละ 5.2 เท่านันที
้ ่เดินทางเข้ ามาพร้ อมกับนายหน้ า
หรื อเข้ ามาโดยลําพัง
2.6.1 การสื่อสารของคนพลัดถิ่น
ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาการสื่อสารของคนพลัดถิ่น เพื่อหาแนวทางการสื่อสารเพื่อทําความเข้ าใจ
ร่ วมกัน โดยเฉพาะสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของเด็กข้ ามชาติ และการแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ โดย
ใช้ สื่อเป็ นตัวช่วยในการทําให้ คนกลุ่มนี ้สามารถรวมตัวกัน เกิดความสามัคคี มีความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง และสามารถพึง่ พาตัวเองได้
สําหรับการใช้ สื่อของคนพลัดถิ่นนัน้ มักจะเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของแรงงานข้ ามชาติ ซึง่
ที่ผ่านมาพบว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ เน้ นเนื ้อหาการสื่อสารเพื่อคนส่วนใหญ่ จึงทําให้ คนพลัดถิ่น
หรื อคนกลุม่ น้ อยถูกมองข้ าม โดย Daniel Dayan (1999) ได้ ศกึ ษาคุณสมบัติของสื่อเฉพาะกิจ ที่
เป็ นเครื่ องมือเชื่อมความสัมพันธ์ ของกลุ่มชนที่อยู่กนั อย่างกระจัดกระจาย พบว่า สื่อของคนพลัด
ถิ่น ไม่ได้ ยดึ ติดกับสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์เท่านัน้ สังเกตได้ จากผังรายการ
ของสื่อกระแสหลัก เช่น ละคร หรื อข่าวมีสดั ส่วนที่น้อยมากในการนําเสนอเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับ
คนพลัด ถิ่ น แม้ ว่ า ในปั จ จุบัน จะมี สื่ อ เพื่ อ คนชายขอบขึ น้ แต่ ก็ ยัง คงมี ส่ว นน้ อ ย และขาดการ
สนับสนุนที่เพียงพอ ทําให้ คนพลัดถิ่นรู้ สกึ ว่าเป็ นกลุ่มคนที่ไร้ อํานาจ (Powerless) ดังนันคนพลั
้
ด
ถิ่นจึงได้ ให้ ความสําคัญกับสื่อที่มีผลต่อการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น
1) พิธีกรรมทางศาสนา การไปทําบุญ ที่เชื่อมโยงความเชื่อเป็ นจุดดึงดูดสําคัญ
2) การทํากิจกรรมกลับไปเยี่ยมบ้ านเกิด การรวมญาติในวันสําคัญ ที่กลายเป็ นธรรมเนียม
ให้ คนพลัดถิ่นได้ หวนคิดถึง โดยคนพลัดถิ่นมักจะเขียนจดหมาย ถ่ายรูปเก็บไว้ และต้ องการค้ นหา
ธรรมเนียมประเพณีที่ถกู ทิ ้งไป
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3) การสร้ างเครื อข่ายของผู้พลัดถิ่นด้ วยกัน ซึง่ วัตถุประสงค์ของการรวมตัวเครื อข่ายมักจะ
มีวตั ถุประสงค์ด้านการเงินเป็ นหลัก หรื อเพื่ออุดมการณ์ร่วมกันของกลุม่
4) การผลิตสื่อโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มคนพลัดถิ่น เช่น วิดีโอ แผ่นเสียง รวมไปถึงอาหาร
เฉพาะของกลุม่ คนพลัดถิ่นด้ วย
จะเห็ น ได้ ว่ า กลุ่ ม คนพลั ด ถิ่ น ได้ มี ก ารปรั บ ตั ว และรวมตั ว กั น เมื่ อ อยู่ ต่ า งถิ่ น โดย
ปรากฎการณ์ ในสังคม ความหลกหลายของวัฒนธรรม มีผลต่อความพยายามที่จะทํ าให้ ความ
หลากหลายดํารงอยู่ด้วยกันอย่างเป็ นปกติ ผ่านการจัดกิจกรรม และการใช้ วิถีชีวิตประจําวัน ซึ่ง
ปั จจัยในการดําเนินชีวิต และการคิดรู ปแบบกิจกรรมขึ ้นมานันล้
้ วนมีปัจจัยที่เชื่อมโยงกับวิถีการ
ดําเนินชีวิต
ตามแนวทางของ Reiner (1995) ได้ อธิบายหลักเกณฑ์วิถีการดําเนินชีวิต เพื่อจุดประสงค์
ต่างๆในการทํากิจกรรมร่วมกัน 5 กลุม่ ดังนี ้
1) วิถีการดําเนินชีวิตที่มงุ่ เน้ นด้ านวัฒนธรรม (Cultural Orientation ) คือ การดําเนินชีวิต
ที่ให้ ความสนใจกับวัฒนธรรม ประเพณีในแต่ละสสภาพแวดล้ อมทุกระดับ เช่น วัฒนธรรมชาวบ้ าน
หรื อวัฒนธรรมระดับสูง เป็ นต้ น
2) วิถีการดําเนินชีวิตที่ม่งุ เน้ นด้ านสังคม (Social Orientation) คือ การดําเนินชีวิตที่
มุง่ เน้ นความสนใจเรื่ องรอบตัว กิจกรรม หรื อการเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ในการทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวม
ร่วมกัน
3) วิถีการดําเนินชีวิตที่ม่งุ เน้ นด้ านบันเทิง (Entertainment Orientation) คือ การดําเนิน
ชีวิตที่สนใจความบันเทิงมากกว่าสิง่ อื่น ๆ เช่น การซื ้อสินค้ าเพื่อความพึงพอใจของตน การฟั งเพลง
เป็ นต้ น
4) วิถีการดําเนินชีวิตที่ม่งุ เน้ นด้ านบ้ านและครอบครัว (Home and Family) คือ วิถีชีวิตที่
ให้ ความสําคัญกับความใกล้ ชิด และเป็ นเรื่ องส่วนตัวที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง และคนในครอบครัว
5) วิถีการดําเนินชี วิตที่ม่งุ เน้ นด้ านกี ฬา กิจกรรมกลางแจ้ งและสุขภาพ (Sport and
Outdoor Orientation) คือ วิถีชีวิตที่ใส่ใจสุขภาพร่ างกาย สุขอนามัย คุณภาพชีวิตของตนเองเป็ น
หลัก
การศึก ษาแนวคิ ด การสื่ อ สารของคนพลัด ถิ่ น ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สื่ อ กระแสหลัก ไม่
สามารถเข้ าถึงกลุ่มคนพลัดถิ่ น ในที่ นีค้ ือแรงงานข้ ามชาติได้ ดีที่สุด หากแต่เป็ นสื่อชุมชน เช่น
กิจกรรม พิธีกรรมทางศาสนา และการสร้ างเครื อข่ายรวมตัวกัน เป็ นต้ น ซึ่งได้ สะท้ อนมุมมองการ
คิดรูปแบบการสื่อสารเพื่อแรงงานข้ ามชาติเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ในสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงาน
เด็กข้ ามชาติ ในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครได้ อย่างตรงจุด
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2.7 กฎหมายและตราสารในการขจัดปั ญหาการใช้ แรงงานเด็ก
การศึกษาเรื่ องการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ จําเป็ นจะต้ องศึกษากฎหมาย และมาตรการ
เพื่อแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็ก เพื่อการแก้ ไขปั ญหาที่ครอบคลุมทุกมิติและเท่าทันต่อเหตุการณ์ โดย
สํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงู อายุ (สท.) (2557) ได้
สรุประบบการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้ องไว้ ดงั นี ้
2.7.1 กฎหมายและนโยบายระดับประเทศ
1) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
รวมถึงพิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็กเรื่ องการขายเด็ก การค้ าประเวณีเด็ก และสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก
เรื่ องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้ งกันด้ วยอาวุธ
2) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of the Discrimination against Women - CEDAW)
3) กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
4) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ วยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื อ้ ชาติ ใ นทุ ก รู ป แบบ
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination –
CERD) และพิธีเลือกรับของอนุสญ
ั ญาฯ
5) อนุสัญญาต่อต้ านการทรมานและการเลือกปฏิบตั ิหรื อลงโทษอื่นที่ โหดร้ าย
ไร้ มนุษยธรรมหรื อยํ่ายีศกั ดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment – CAT)
6) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration
- AHRD) กรอบความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน
7) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้ วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ ามชาติ
(ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers)
8) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้ วยการขจัดความรุ นแรงต่อสตรี และเด็ก (Declaration on
the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children)
9) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้ วยเรื่ องการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งมาตรการคุ้มครองทาง
สังคม
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10) แผนงานการจัดตังประชาคมสั
้
งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community Blueprint)
จากกฎหมายและนโยบายระดับประเทศมีเนื อ้ หาที่เกี่ ยวข้ องกับแรงงานเด็กข้ ามชาติที่
สําคัญ ดังนี ้
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็ นอนุสญ
ั ญาที่มี
ผลผูกพันทางกฎหมายโดยเริ่ มแรกไทยตังข้
้ อสงวนเมื่อเข้ าเป็ นภาคีไว้ 3 ข้ อและสุดท้ ายได้ ถอนข้ อ
สงวนข้ อที่ 29 ออกได้ แก่ (ข้ อ 7) เรื่ องการจดทะเบียนเกิดและการให้ สญ
ั ชาติเด็กผู้ลี ้ภัยหรื อผู้อพยพ
ที่เกิดในประเทศไทย (ข้ อ 22) เรื่ องสถานะของเด็กผู้ลี ้ภัยและ (ข้ อ 29 (ค)) เรื่ องสิทธิการศึกษาของ
ชนกลุ่มต่าง ๆ ที่จะสามารถดํารงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมภาษาและค่านิยมของเด็กเองได้
อนุสญ
ั ญานี ้มี 54 ข้ อมุ่งคุ้มครองเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ที่ควรจะได้ รับการคุ้มครองการช่วยเหลือ
ที่จําเป็ น รวมทังการพิ
้
ทกั ษ์ และดูแลเป็ นพิเศษสิทธิต่าง ๆ ของเด็กครอบคลุมสิทธิในการอยู่รอด
สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ การปกป้ องคุ้ม ครองและสิ ท ธิ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว ม (องค์ ก ารทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ, 2535)
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 (Convention Concerning Minimum
Age for Admission to Employment No. 138) ว่าด้ วยอายุขนตํ
ั ้ ่าในการจ้ างงานรวมทังเพื
้ ่อ
ประกันการยกเลิก การใช้ แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและรับรองที่จะยกอายุขนตํ
ั ้ ่าที่ยอมให้
จ้ างงานหรื อทํางานให้ สูงขึน้ จนถึงระดับที่สอดคล้ องกับการพัฒนาทางร่ างกายและจิตใจอย่าง
สมบูรณ์ที่สดุ ของเด็กอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ระบุว่าห้ ามจ้ างเด็กอายุขนตํ
ั ้ ่า 15 ปี และห้ ามจ้ างเด็กอายุตํ่า
กว่า 18 ปี ในกรณีสภาพงานน่าจะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยหรื อศีลธรรมของเยาวชน
(องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2548)
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 (Convention Concerning the
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour)
เป็ นอนุสญ
ั ญาที่กําหนดให้ ประเทศที่ให้ สตั ยาบันหาแนวทางที่มีประสิทธิผลและเร่ งด่วนเพื่อขจัด
รูปแบบที่เลวร้ ายที่สดุ ของการใช้ แรงงานเด็กโดยทันทีอนุสญ
ั ญานี ้มีทงหมด
ั้
16 มาตราและกําหนด
รูปแบบเลวร้ ายที่สดุ ของการใช้ แรงงานเด็กไว้ 4 รู ปแบบคือการบังคับให้ เด็กทํางานโดยไม่เต็มใจ
การให้ เ ด็ก ค้ าประเวณี การใช้ เด็ก ทํ า งานผิดกฎหมายและการให้ เ ด็ก ทํ า งานที่ เ ป็ นอัน ตรายต่อ
สุขภาพไม่วา่ จะเป็ นสุขภาพกายหรื อใจ (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2542)
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2.7.2 กฎหมายและนโยบายระดับชาติ
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2) ประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา
3) กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ถูกกระทํ าด้ วยความรุ นแรงใน
ครอบครั ว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ า มนุษ ย์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 เป็ นต้ น
4) กฎหมายอื่นว่าด้ วยการร้ องทุกข์ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการจัดการ
เรื่ องราวร้ องทุกข์ พ.ศ. 2552 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เป็ นต้ น
5) กฎหมายอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง อาทิ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติค้ มุ ครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่างด้ าว พ.ศ. 2551 เป็ นต้ น
จากกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองแรงงานเด็กข้ างต้ นพบว่ามีมาตรการในการแก้ ไข
ปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติมานานแล้ ว แต่ยังไม่มีการให้ ความสําคัญเท่าที่ ควร ซึ่งในส่วนของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องการคุ้มครองแรงงานเด็ก ฉบับที่ 1 ได้ มีการประกาศเพื่อคุ้มครอง
แรงงานเด็กดังนี ้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2533)
ข้ อ 20 ห้ ามมิให้ นายจ้ างรับเด็กอายุตํ่ากว่าสิบสามปี บริ บรู ณ์เป็ นลูกจ้ าง ความในวรรคหนึง่
มิให้ ใช้ บงั คับกับการรับเด็กอายุไม่ตํ่ากว่าสิบสองปี บริบรู ณ์เป็ นลูกจ้ าง ก่อนวันที่ประกาศนี ้ใช้ บงั คับ
ข้ อ 21 ห้ ามมิให้ นายจ้ างรับเด็กอายุตงแต่
ั ้ สิบสามปี บริ บูรณ์ แต่ยงั ไม่ถึงสิบห้ าปี บริ บูรณ์
เว้ นแต่
1) รับเด็กเป็ นลูกจ้ างทํางานตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึง่ งานนันจะต้
้
อง
ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความเจริ ญเติบโตของร่างกาย
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2) รับเด็กเป็ นลูกจ้ างทํางานอื่นที่กระทรวงมหาดไทยไม่ได้ กําหนดตาม (1) โดย
ยื่นคําขอต่อพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่อธิบดีกําหนด และได้ รับอนุญาตจากพนักงานตรวจ
แรงงาน
การอนุญาตตาม (2) ให้ พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบว่า งานนันไม่
้ เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย ความเจริ ญเติบโต ไม่กระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็ก ไม่ขดั ต่อศีลธรรมและเป็ น
งานที่ไม่ต้องห้ ามตามประกาศนี ้ พนักงานตรวจแรงงานจึงจะอนุญาตให้ นายจ้ างรับเด็กเข้ าทํางาน
ในงานนันได้
้ ในการนี ้พนักงานตรวจแรงงานจะกําหนดเงื่อนไขการใช้ งานไว้ ด้วยก็ได้
ข้ อ 23 ให้ น ายจ้ า งกํ า หนดเวลาทํ า งานปกติป ระจํ า วัน ของลูก จ้ า งอายุตัง้ แต่สิบ สามปี
บริ บรู ณ์แต่ยงั ไม่ถึงสิบห้ าปี บริ บรู ณ์ไม่เกินวันละแปดชัว่ โมง
ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างอายุตงแต่
ั ้ สิบสามปี บริ บรู ณ์แต่ยงั ไม่ถึงสิบห้ าปี บริ บรู ณ์ ทํางาน
ใน วัน เวลา หรื อลักษณะงาน ดังต่อไปนี ้
1) ทํางานในวันหยุด
2) ทํางานล่วงเวลา
3) ทํางานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา เว้ นแต่ลกู จ้ างนันทํ
้ างานเป็ นผู้
แสดงภาพยนตร์ ละครหรื อการแสดงอย่างอื่นที่คล้ ายคลึงกัน แต่ต้องจัดให้ ลกู จ้ างนันมี
้ การพักผ่อน
ในเวลาดังกล่าวสมควร
ฉบับที่ 2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องกําหนดงานและสถานที่ในการทํางานของเด็ก
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 3 กําหนดงานที่นายจ้ างรับเด็กอายุตงแต่
ั ้ สิบสามปี บริ บรู ณ์แต่ยงั ไม่ถึงสิบห้ าปี บริ บรู ณ์
เป็ นลูกจ้ างได้ ตามข้ อ 21 (1) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องการคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่
12) ดังต่อไปนี ้
1) งานรับใช้ ในพณิชยกรรม เว้ นแต่งานรับใช้ ในสถานจําหน่ายและเสพสุรา
2) งานรับส่งหนังสือพิมพ์
3) งานรับใช้ เกี่ยวกับกีฬา
4) งานเก็บ จําหน่าย รับหรื อส่งดอกไม้ ผลไม้ เครื่ องชํา เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรื อ
5) งานยก แบก หาม ทูน หรื อลากของที่มีนํ ้าหนักไม่เกินสิบกิโลกรัม
ข้ อ 4 ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างอายุตงแต่
ั ้ สามสิบปี บริ บรู ณ์แต่ยงั ไม่ถึงสิบแปดปี บริ บรู ณ์
ทํางานตามข้ อ 24 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องการคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 12) ใน
ลักษณะงานดังต่อไปนี ้
1) งานหลอม เป่ า หล่อ รี ดโบหะหรื อวัสดุอื่น
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2) งานปั ม้ โลหะหรื อวัสดุอื่น
3) งานเกี่ยวกับความร้ อน ความเย็น ความสัน่ สะเทือน เสียงและแสงที่มีระดับผิดกว่าปกติ
อันอาจเป็ นอันตราย
4) งานเกี่ ยวกับสารเคมี ที่เ ป็ นอัน ตรายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้ อม
5) งานเกี่ยวกับจุลชีวนั เป็ นพิษซึง่ อาจเป็ นเชื ้อไวรัส แบคทีเรี ย รา และเชื ้ออื่น ๆ
6) งานเกี่ ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรื อวัตถุไวไฟ เว้ นแต่งานในสถานี บริ การนํา้ มัน
เชื ้อเพลิง
7) งานขับหรื อบังคับรถยกหรื อปั น้ จัน่
8) งานใช้ เลื่อยเดินด้ วยพลังไฟฟ้าหรื อเครื่ องยนต์
9) งานที่ทําใต้ ดนิ ใต้ นํ ้า ในถํ ้า อุโมงค์ หรื อปล่องในภูเขา
10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
ข้ อ 5 ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างอายุตงแต่
ั ้ สิบสามปี บริ บรู ณ์แต่ยงั ไม่ถึงสิบแปดปี บริ บรู ณ์
ทํางานตามข้ อ 24 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 12) ในสถานที่
ดังต่อไปนี ้
1) โรงฆ่าสัตว์
2) สถานที่เล่นการพนัน
3) สถานที่เต้ นรํ า รํ าวง หรื อรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์ บริการ
4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ ้าชา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริ การ โดยมีหญิง
บําเรอสําหรับปรนนิบตั ลิ กู ค้ าหรื อโดยมีที่สําหรับพักผ่อนหลับนอน หรื อมีบริการนวดให้ แก่ลกู ค้ า
5) สถานอาบนํ ้า นวด หรื อ อบตัว ซึง่ มีหญิงบริการให้ แก่ลกู ค้ า
ประเทศไทยได้ ให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 โดยมี
การกําหนดรูปแบบของความเลวร้ ายในการใช้ แรงงานเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ดังนี ้ (กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน, 2552)
1) การใช้ แรงงานเยี่ยงทาสในทุกรู ปแบบ เช่น การใช้ แรงงานขัดหนี ้ การลักลอบค้ าเด็ก
การบังคับใช้ แรงงาน
2) การใช้ จดั หาหรื อเสนอเด็กเพื่อการค้ าประเวณี การผลิตสื่อลามกอนาจาร
3) การใช้ จดั หาหรื อเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบค้ ายาเสพติด
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4) การทํางานที่ลกั ษณะงาน หรื อสภาวะแวดล้ อมของงานที่เด็กทํานัน้ มีโอกาสที่จะเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมของเด็ก
ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษากฎหมายและตราสารในการขจัด ปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ก เพื่ อ นํ า มา
้ น
ประกอบการคุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ไม่ร้ ู สิทธิของตนเอง อีกทังเป็
กรอบในการอธิบายประเภทงานที่มีความอันตรายและไม่ปลอดภัยต่อแรงงานเด็ก

2.8 แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
สิท ธิ ม นุษ ยชนเป็ นวาทกรรมที่ ร้ ู จัก กัน ทั่วไป ที่ มัก จะนํ าไปใช้ ใ นหลายระดับ ทัง้ บุคคล
ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยสิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิทางธรรมชาติที่เด็ดขาด
และสูงสุด ใครจะล่วงละเมิดไม่ได้ (วีระ โลจายะ, 2532) โดยอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 นัน้
แรงงานเด็กข้ ามชาติ ย่อมมีสิทธิได้ รับการคุ้มครองและปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ผู้วิจยั จึงได้ เลือก
ศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติ ที่มีพื ้นฐานทางสังคม การทํางาน และวัฒนธรรมแตกต่างจากเด็กไทย
้ ่มเด็กแรงงานข้ ามชาติ
ซึง่ มักจะถูกมองข้ ามหรื อเสี่ยงต่อการโดนเอารัดเอาเปรี ยบได้ ง่าย ดังนันกลุ
จึงควรรับรู้ และเข้ าใจในสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง ในความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรี ภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลที่พึงได้ รับ เพื่อให้ สามารถดํารงชีวิตได้ อย่างชอบธรรม โดยมีนกั วิชาการได้ ให้
ความหมายของคําว่าสิทธิมนุษยชนดังนี ้พรสุข เกิดสว่าง และกฤตยา อาชวนิจกุล (2540) ได้ สรุ ป
ความหมายของสิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิที่ติดตัวมาตังแต่
้ เกิด เป็ นสิทธิที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุก
คนตามธรรมชาติ และไม่มีใครมาล่วงละเมิดได้ เช่น สิทธิที่จะหาความสุข สิทธิในชีวิตเสรี ภาพ
ขัตติยา กรรณสูต และจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร (2546) ให้ ความหมายสิทธิมนุษยชน
หมายถึง สิทธิโดยธรรมชาติ เป็ นอํานาจหรื อประโยชน์ที่ชอบธรรมอันพึงมีได้ แก่บคุ คล มีความเป็ น
สากล และจะล่วงละเมิด หรื อเลือกปฏิบตั ิไม่ได้ สิทธิ มนุษยชนมีพื ้นฐานจากความต้ องการของ
มนุษยชาติเพื่อการอยูร่ ่วมกันได้ และมีชีวิตความเป็ นอยูเ่ ยี่ยงอารยะชน
กุลพล พลวัน (2542) สรุ ปความหมายสิทธิมนุษยชน เป็ นความคิดทางตะวันตกที่ว่าด้ วย
เรื่ องสิทธิตามธรรมชาติ มีความหมายว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน สิ่งเหล่านี ้โอนให้ กนั ไม่ได้ และ
ไม่มีใครที่จะล่วงละเมิดได้
Mann (1999, อ้ างถึงใน บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ , 2550, น. 40-48) ได้ กําหนดหลักพื ้นฐาน
ของสิทธิมนุษยชนขึ ้น 6 ประเด็น ดังนี ้
1) ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิของตัวเอง เพราะทุกคนล้ วนเป็ นมนุษย์
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2) สิทธิมนุษยชนเป็ นสากล ที่ใช้ กบั คนทัว่ โลกได้ เหมือน ๆ กัน โดยสิทธิมนุษยชนอาจมี
รายละเอียดเฉพาะแต่ละประเทศ ดังนันการเคารพและปกป
้
้ องหลักการสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
พื ้นที่ประเทศจึงมีระดับต่างกัน เพราะมีพื ้นฐานทางวัฒนธรรมหรื อภาวะแวดล้ อมที่แตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพภูมิศาสตร์
3) ตามหลักการที่ว่า ”มนุษย์ทกุ คนล้ วนมีเสรี ภาพ เสมอภาคและมีศกั ดิ์ศรี ติดตัวมาแต่
เกิด” สิทธิมนุษยชนจึงปฎิบตั ิกบั ทุกคนอย่างเท่าเทียม ในที่นี ้ไม่ได้ หมายความว่าจะต้ องได้ รับการ
ปฎิบตั กิ บั ทุกคนเหมือนกันทุกประการ แต่สิทธิมนุษยชนปฎิบตั ิกบั ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และให้
โอกาสแก่ ทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน สิทธิ มนุษยชนเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ ทังในด้
้ านเชื ้อชาติ สีผิวเพศ ภาษา ศาสนา การเมืองหรื อความ
คิดเห็น ชาติ ทรัพย์สิน ชาติกําเนิด หรื อสถานภาพทางสังคม อย่างไรก็ตามด้ วยสิทธิ และศักดิ์ศรี
บุคคลที่แตกต่างเหล่านันล้
้ วนเหมือนกัน ฉะนันรั
้ ฐพึงเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่ทุกๆคน
อย่า งเต็มความสามารถรถแม้ ว่าจะมี ความแตกต่า ง แต่สิท ธิ ม นุษยชนพึงตอบสนองแก่ ค วาม
ต้ องการเฉพาะบุคคลซึง่ ตกอยู่ในฐานะที่ไม่มีความมัน่ คงหรื อเป็ นบุคคลที่อ่อนแอ เช่น ผู้หญิง เด็ก
คนพิการ เชื ้อชาติกลุม่ น้ อย คนไร้ รัฐ หรื อนักโทษ เป็ นต้ น
4) สิทธิ มนุษยชนสนับสนุนสิทธิ ในระดับปั จเจกชนเป็ นเบื ้องแรก สิทธิ มนุษยชนมุ่งเน้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปั จเจกชนโดยตรง มนุษย์ทกุ คนต้ องได้ รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของ
ตนจากสังคมหรื อรัฐบาล สิทธิ นนั ้ มิได้ เป็ นผลจากอภิสิทธิ์ หรื อการเลือกที่รักมักที่ ชัง สังคมและ
รัฐบาลมีพนั ธกิจที่สนับสนุนความเป็ นไปได้ ของสิทธิมนุษยชนให้ เป็ นจริง
5) สิทธิมนุษยชนห่อหุ้มด้ วยหลักการพื ้นฐานของมนุษยภาพ สิทธิบางประการ เช่น สิทธิ
ในชีวิต เสรี ภาพจากความเป็ นทาส เสรี ภาพที่จะไม่ถกู ทรมาน เป็ นสิ่งที่มิอาจละเมิดได้ ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตามกฎบัตรสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศก็ได้ บญ
ั ญัติยกเว้ นที่ จะเข้ าไป
แทรกแซงสิทธิของปั จเจกชนได้ ในกรณีที่จําเป็ นหรื อฉุกเฉินเท่านัน้ เช่น ในภาวะสงครามหรื อการ
เกิดโรคระบาด รัฐสามารถย่อหย่อนต่อหลักการสิทธิมนุษยชนเป็ นกรณีเฉพาะได้
6) การส่งเสริ มและปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่สามารถผูกติดอยูภ่ ายใต้ พรมแดนของรัฐ-ชาติ
ได้ ชาติทกุ ชาติต้องรับผิดชอบในการส่งเสริ มและเคารพสิทธิมนุษยชน ปั จเจกชน ชาติ ชุมชน หรื อ
รัฐต้ องมีความรับผิดชอบที่จะสนับสนุน และให้ ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ ามพรมแดนในทุก ที่
และทุกเวลา
สําหรับสิทธิมนุษยชนของแรงงานเด็กข้ ามชาตินนั ้ มีข้อกําหนดความคุ้มครองสิทธิเด็กจาก
การใช้ แรงงาน ที่มีการคุ้มครองแรงงานเด็กข้ ามชาติด้วย ดังนี ้ (สถาบันกฎหมายอาญา, 2543)
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1) ข้ อ 32 การคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการทํางานที่
เสี่ยงอันตราย หรื อที่ขดั ขวางการศึกษาของเด็ก หรื อเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรื อการพัฒนาทาง
ร่ างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก ในด้ านการกําหนดมาตรฐานการใช้ แรงงานเด็ก
ั ้ ่าสําหรับรับเข้ าทํางาน เกณฑ์ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมง
มีบทบัญญัติที่กําหนดอายุขนตํ
และสภาพการจ้ างงาน
2) ข้ อ 34 การคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการกระทําทางเพศที่มิชอบ
ทุกรู ปแบบ และป้องกันการชักจูงและบีบบังคับเด็กให้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางเพศที่ไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย การแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการค้ าประเวณี และการลามกอนาจาร
3) ข้ อ 36 การคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็ นผลร้ าย
ต่อสวัสดิภาพของเด็ก
นอกจากนันแล้
้ วตามแนวคิดหลักของอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 ได้ ให้ ความสําคัญ
และการดูแลเด็กเป็ นพิเศษ เนื่องจากเด็กยังไม่เติบโตเต็มที่ทงทางร่
ั้
างกายและจิตใจ อีกทังเด็
้ กทุก
คนมีสทิ ธิเสรี ภาพ ย่อมมีสทิ ธิที่จะได้ รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน
อนุสญ
ั ญาสิทธิ เด็กได้ บญ
ั ญัติถึงสิทธิ ที่เด็กควรได้ รับความคุ้มครองโดยแบ่งออกเป็ น 4
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ แก่ (สถาบันกฎหมายอาญา, 2543)
1) สิทธิในการดํารงชีวิต (Survival Rights) เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่ สิทธิในการ
มีชื่อและสัญชาติ สิทธิที่จะมีมาตรฐานความเป็ นอยู่ที่พอดี สิทธิที่จะได้ รับมาตรฐานสาธารณสุข
เป็ นต้ น
2) สิทธิในการได้ รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) เป็ นการปกป้อง
และคุ้มครองเด็กที่มีชีวิตอยู่ในภาวะยากลําบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ลี ้ภัย เด็กกําพร้ า เป็ นต้ น เพื่อ
ปกป้องจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศ หรื อถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากการทํางานใด ๆ ที่จะเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ หรื อการพัฒนา ร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก
3) สิทธิ ที่จะได้ รับการพัฒนา (Development Rights) เช่น สิทธิ ที่จะได้ รับ
การศึกษา และการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้ น
4) สิทธิในการมีส่วนร่ วมต่าง ๆ (Participation Rights) เช่น สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นได้ อย่างเสรี ในทุกๆ เรื่ องที่มีผลกระทบต่อตนเอง
สําหรั บประเด็นที่ สามารถนํ ามาเกี่ ยวโยงกับการคุ้มครองสิท ธิ แรงงานเด็ก ต่างชาติใน
อนุสัญ ญาสิท ธิ เ ด็ ก ได้ มี ก ารบัญ ญัติ ไ ว้ ห ลายข้ อ ด้ ว ยกัน ได้ แ ก่ ในส่ว นของข้ อ ที่ 1 ข้ อ 2 ซึ่ง มุ่ง
ประสงค์ให้ รัฐภาคียอมรับสิทธิและการดําเนินมาตรการให้ ความคุ้มครองให้ ครอบคลุมเด็กทุกคน
ในประเทศของตน โดยไม่มีการแบ่งแยกหรื อเลือกปฏิบตั ิ โดยไม่คํานึงถึง เชื ้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
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ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรื อทางอื่ น ๆ ต้ น กํ าเนิดทางสัญชาติ ชาติพันธุ์ หรื อสังคม
ทรัพย์สนิ ความทุพพลภาพ การเกิดหรื อสถานะอื่น ๆ ของเด็กหรื อบิดา มารดา หรื อผู้ปกครองตาม
กฎหมาย
ในด้ านการคุ้มครองการใช้ แรงงานเด็ก ได้ มีการระบุไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 32 ว่า
1) รั ฐ ภาคี ย อมรั บ สิ ท ธิ ข องเด็ ก ที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ม ครองจากการแสวงประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจ และจากการทํางานใดที่น่าจะเป็ นการเสี่ยงอันตราย หรื อที่ขดั ขวางการศึกษาของเด็ก
หรื อเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรื อการพัฒนาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก
2) รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ บริ การสังคม และการศึกษาเพื่อประกันให้ มี
การดําเนินตามข้ อนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว และโดยคํานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้ องในตราสาร
ระหว่างประเทศอื่น ๆ รัฐภาคีจะ
(1) กําหนดอายุขนตํ
ั ้ ่าสําหรับการรับเข้ าทํางาน
(2) กําหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมที่กบั จํานวนชัว่ โมงและสภาพการจ้ างงาน
(3) กําหนดบทลงโทษ หรื อวิธีการลงโทษอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อประกันให้ ข้อความนี ้มี
ผลบังคับใช้ จริ งจัง”
ผู้วิจยั ได้ เลือกแนวคิดสิทธิมนุษยชนมาศึกษา เนื่องจากสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งเน้ นการ
อยูร่ ่วมกันระหว่างกลุม่ คนที่มีความแตกต่างกัน ได้ อยูร่ ่วมกันอย่างสันติ พึง่ พาอาศัยกันได้ และต่าง
เคารพสิทธิของกันและกัน อันเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเชื่อมโยงความเข้ าใจ และความร่วมมือในการ
แก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนร่วมกันได้

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงงานข้ ามชาติ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานข้ ามชาติ ส่วนใหญ่ศกึ ษาเรื่ องสภาพการทํางานของแรงงาน
เด็กข้ ามชาติ การคุ้มครองแรงงานเด็กข้ ามชาติในประเทศไทย และแนวทางการพัฒนากฎหมาย
แรงงานเด็ก แต่ยงั ขาดประเด็นด้ านการสื่อสารโดยการตระหนักรู้ ของกลุ่มแรงงานข้ ามชาติเอง
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงนํามาศึกษาต่อกับกลุ่มแรงงานเด็กข้ ามชาติ ในมิติด้านการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม
เพื่อแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ ซึ่งเน้ นที่บทบาทการแก้ ไขปั ญหาของแรงงานข้ ามชาติใน
ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องร่วมกัน
ปรี ดา รอดนวล (2551) ศึกษาเรื่ องชีวิตแรงงานข้ ามชาติในชุมชนชนบทไทย: กรณีศกึ ษา
แรงงานสัญชาติพม่าในชุมชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าแรงงานข้ าม
ชาติในชุมชนตําบลโคกขามส่วนใหญ่เป็ นแรงงานข้ ามชาติประเทศพม่า เชื ้อชาติมอญ ส่วนใหญ่จะ
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ทํากิจการประมงต่อเนื่อง มีทงแรงงานที
ั้
่จดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวตามกฎหมาย และแรงงานที่
ไม่ได้ จดทะเบียน โดยแรงงานข้ ามชาติที่ใช้ ชีวิตในชุมชนมักจะถูกกดค่าแรงงานจากนายจ้ าง ไม่ได้
รับสวัสดิการเท่าเทียมกับคนไทย หรื อตามที่กฎหมายกํ าหนด แรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่มกั ถูก
กระทําจากคนไทยบางกลุ่ม เช่น ปั ญหาการถูกจีป้ ล้ นทรัพย์สินในที่พกั และระหว่างการเดินทาง
ส่วนแรงงานหญิงมักถูกละเมิดทางเพศ แรงงานข้ ามชาติที่ถูกกระทํามักจะแก้ ปัญหากันเองด้ วย
การระมัดระวังตัว เพราะแรงงานข้ ามชาติเหล่านี ้กลัวตํารวจ เนื่องจากบางส่วนเป็ นแรงงานที่ไม่มี
บัตรอนุญาตทํางาน บางส่วนไม่แน่ใจว่าจะได้ รับความช่วยเหลือ
จากการศึกษาของปรี ดา รอดนวล (2551) ได้ อธิบายชีวิตความเป็ นอยู่ของแรงงานข้ าม
ชาติได้ อย่างชัดเจน ผู้วิจยั จึงได้ นํามาศึกษาการดําเนินชีวิตของแรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาอาศัยอยู่
ร่ วมกับคนไทยในจังหวัดสมุทรสาคร และมีปัจจัยใดบ้ างที่เป็ นอุปสรรคต่อการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่ วมของคนในชุมชน จังหวัดสมุทรสาครเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติตอ่ ไป
มนทกานต์ ฉิ ม มามี (2548) ศึก ษาเรื่ อ งการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย
คุ้มครองและแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทยผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยทํ าการเก็ บรวบรวมข้ อมูล จากเอกสาร การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก กับเจ้ า หน้ า ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังภาครั
้
ฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ จํานวน 14 คน
รวมถึงการสัมภาษณ์แรงงานเด็กต่างชาติชาวพม่า ลาว และกัมพูชา จํานวน 31 คน พบว่าการ
ประมวลนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องยังไม่มีกฎหมายและนโยบายที่สามารถนํามาใช้ อย่าง
เฉพาะเจาะจง ครอบคลุมในทุกมิตขิ องปั ญหาแรงงานข้ ามชาติ มีเพียงที่เกี่ยวข้ องตามสถานภาพที่
หลากหลายและความซับซ้ อนของตัวแรงงานเด็กข้ ามชาติ จึงจําเป็ นต้ องนํานโยบายและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องมาปรับใช้ ตามสภาพปั ญหาที่แรงงานเด็กข้ ามชาติประสบ ซึง่ ในทางปฏิบตั ิมกั ขึ ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจ หรื ออํานาจในการตีความกฎหมายแต่ละคน ในบางกรณี มีความขัดแย้ งระหว่างการ
เลือกใช้ กฎหมายควบคุมและกฎหมายคุ้มครอง ดังนัน้ การดําเนินงานตามนโยบายป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กของรั ฐที่ ผ่านมาเป็ นไปในลักษณะของการถ่ายเทปั ญหาจากแรงงาน
เด็กไทยไปสู่แรงงานเด็กต่างชาติ ซึ่งภายหลังจากประสบความสําเร็ จในการแก้ ไขปั ญหาแรงงาน
เด็กไทย การบังคับใช้ กฎหมายแรงงานเพื่อคุ้มครองแรงงานเด็กก็ลดความเข้ มงวดลงไป อีกทังไม่
้ มี
การจัดโครงการหรื อกิจกรรมที่เอื ้อต่อการคุ้มครองแรงงานเด็กข้ ามชาติอย่างจริ งจัง มีเพียงการ
ดําเนินงานในภาพรวม ไม่มีการแบ่งแยกวิธีการเข้ าถึงเพื่อคุ้มครองและแก้ ไขปั ญหาระหว่างแรงงาน
เด็กไทย และแรงงานเด็กข้ ามชาติ ส่งผลให้ การดําเนินงานที่เป็ นอยู่ โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ
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ในขณะทํางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติยงั ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เท่าทันต่อความซับซ้ อนของ
สภาพปั ญหา อย่างไรก็ ตามพบว่าการดําเนิ นงานช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กข้ ามชาติ
หลังจากประสบปั ญหามีการพัฒนาไปอย่างมาก เป็ นผลมาจากความก้ าวหน้ าด้ านกฎหมายและ
การส่งเสริมกลไกการบังคับใช้ กฎหมายเรื่ องการค้ าหญิงและเด็ก
จากการศึกษาของมนทกานต์ฉิมมามี (2548) ผู้วิจยั ได้ ศึกษากฎหมายและนโยบายการ
คุ้มครองแรงงานเด็กเป็ นหลัก ซึ่งพบว่านโยบายได้ ให้ ความคุ้มครองแรงงานเด็กทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมกัน แต่ในทางปฏิบตั ิยังมีประสิทธิ ภาพไม่เพียงพอ และไม่สามารถเข้ าถึงการแก้ ไขปั ญหา
แรงงานเด็กข้ ามชาติได้ อย่างแท้ จริ ง ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ นําแนวนโยบายมาปรับใช้ ในทางปฏิบตั ิกบั
กลุม่ แรงงานเด็กข้ ามชาติที่จะศึกษา โดยอาศัยจากทุกภาคส่วนแก้ ไขปั ญหาและสร้ างการตระหนัก
รู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานให้ กบั แรงงานเด็กข้ ามชาติร่วมกัน
กันต์ชนิต แก้ วบุญส่ง (2548) ศึกษาเรื่ องสภาพการทํางานและความต้ องการบริ การทาง
สังคมของแรงงานเด็กต่างชาติ: ศึกษากรณีกิจการประมงต่อเนื่อง ในตําบลมหาชัย อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบมีแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นแรงงานเด็กต่างชาติเชื ้อชาติพม่า อายุระหว่าง 13-18 ปี จํานวน 407 คน และมีการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการเพิ่มเติมเป็ นบางราย ผลการศึกษาพบว่าแรงงานเด็กที่ย้ายถิ่นเข้ ามา
ทํางานกับนายหน้ ามีสภาพการทํางานที่อยู่ในระดับดี สูงกว่าแรงงานเด็กที่เดินทางเข้ ามาคนเดียว
และหรื อเพื่อน กับที่เดินทางเข้ ามากับพ่อแม่และ/หรื อญาติพี่น้อง แรงงานเด็กที่ไม่ได้ รับการจด
ทะเบียนมีสภาพการทํางานที่อยู่ในระดับดี สูงกว่าแรงงานเด็กที่ได้ รับการจดทะเบียน และความ
ต้ อ งการบริ ก ารทางสัง คมนัน้ พบว่า ความต้ อ งการบริ ก ารทางสัง คมที่ แ รงงานเด็ก ต่า งชาติใ ห้
ความสําคัญมากที่สดุ คือ ให้ มีการสอนหนังสือสําหรับเด็กต่างชาติ รองลงมาคือ ให้ นายจ้ างทําบัตร
อนุญาตทํางานให้ ให้ นายจ้ างจัดที่อยู่ให้ ฟรี ให้ นายจ้ างพาไปรักษาพยาบาลฟรี ถ้าไม่สบาย ให้
นายจ้ างพาไปเที่ยวข้ างนอกในวันหยุด และให้ มีศนู ย์ช่วยเหลือแรงงานเด็กต่างชาติ ตามลําดับ
จากการศึกษาของกันต์ ชนิ ต แก้ ว บุญส่ง (2548) ผู้วิ จัยได้ ศึกษาสภาพการทํ างานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งส่วนใหญ่ มีความต้ องการบริ การทางสังคมด้ า น
การศึกษาเป็ นหลัก แม้ จะมีหน่วยงานที่เข้ าไปทํากิจกรรมเสริมความรู้ความเข้ าใจให้ กบั แรงงานเด็ก
ข้ ามชาติในสถานประกอบการแล้ ว แต่ยงั จํากัดเฉพาะบางประเด็น และเฉพาะกลุม่ ตัวแทนแรงงาน
เด็กข้ ามชาติที่ได้ รับการคัดเลือกมาศึกษา ดังนัน้ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการศึกษาประเด็นการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร จึงควรเน้ นให้ แรงงานเด็กข้ ามชาติได้ มีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
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ดําเนินชีวิต รวมถึงผลกระทบในด้ านบวกและลบ จากนัน้ จึงนําข้ อมูลมาจัดทําเป็ นสื่อเพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจ และตระหนักถึงสิทธิในการได้ รับความคุ้มครองจากนายจ้ าง สภาพการทํางาน และ
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่พงึ จะได้ รับ
ดังนัน้ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้ นศึกษา
ด้ านสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ สภาพการทํางานของแรงงานข้ ามชาติ และนโยบายหรื อกฎหมายเพื่อ
คุ้มครองแรงงานเด็กข้ ามชาติ แต่ยงั ขาดการศึกษาด้ านการสื่อสารของแรงงานข้ ามชาติ โดยเฉพาะ
แรงงานเด็กข้ ามชาติ ซึ่งการสื่อสาร นับเป็ นสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ ไข
ปั ญหาด้ านต่าง ๆ ของแรงงานข้ ามชาติได้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
เพื่อสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
2.9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม
สิทธิชยั เทวธี ระรัตน์, จัตรุ ภัทร ชัยสุวรรณ, ประสิทธิ์ เฉิดจินดา และเสาวนีย์ โครตพันธ์
(2547) ได้ ศึกษาเรื่ องการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อจัดการปั ญหาขยะของประชาชนท้ องถิ่น
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้ นไปที่หมู่บ้านโนนป่ าติ ้ว ตําบลหนองสาหร่ าย อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีวิกฤตการณ์ความขัดแย้ งสูง และเป็ นพื ้นที่รองรับขยะ
ทังหมดของอํ
้
าเภอปากช่องและจังหวัดใกล้ เคียง จึงใช้ การวิเคราะห์ เนื ้อหาและสภาพทางสังคม
วิทยาและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร โดยการวิจยั ได้ มีการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนสนับสนุนการ
สื่ อสารอย่ า งมี ส่ว นร่ ว มในชุม ชน ประกอบด้ ว ย ตัว กลางในที่ นี ค้ ือ ที ม วิ จัย ที่ ส ามารถเกื อ้ หนุน
กระบวนการสื่อสารได้ ใน 2 ลักษณะคือ เชื่อมประชาชนระหว่างภายในชุมชน และระหว่างภายใน
ชุมชนกับสังคมภายนอก และปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคในการสื่อสารประกอบด้ วย การขาดช่องทางการ
สื่อสาร ความเหินห่างของคนในชุมชน ขาดผู้นําทางการสื่อสาร ขาดข่าวสาร ขาดความรู้ และเกรง
กลัวต่ออิทธิพลทางการเมือง ดังนันที
้ มวิจยั จึงได้ ใช้ กลยุทธ์การสื่อสาร คือ การทัศนศึกษา การมอบ
สื่อให้ กบั ชุมชน การปรับปรุงหอกระจายข่าว การฝึ กอาชีพ และการจัดเวทีเสวนา ส่งผลให้ ชาวบ้ าน
กับผู้บริ หารในชุมชนสามารถหาทางออกในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างสันติ มีการเจรจากันมากขึ ้น
และเริ่มปรับทัศนคติในทางบวกต่อกัน ที่มีผลมาจากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารด้ วยกลยุทธ์การ
สื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อจัดการปั ญหาขยะของประชาชน
จากการศึกษาของสิทธิ ชยั เทวธีระรัตน์ และคณะ (2547) ผู้วิจยั ได้ นํามาเป็ นแนวทางใน
การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคในการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วม และนํามาศึกษาต่อ
เกี่ ยวกับแนวทางการเสริ มศักยภาพเพื่อให้ เกิดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม โดยนํามาปรั บใช้ ให้
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สอดคล้ องกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นแรงงานข้ ามชาติ ที่ อาศัยอยู่ร่วมกับคนไทย จึงต้ องทํ าการ
วิเคราะห์ชุมชน การตัดสินใจเลือกวิธีการสื่อสาร และการเรี ยนรู้ ร่ วมกันของชุมชน เพื่อเป็ นแบบ
แผนแนวทางการสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติตอ่ ไป
ภานุพงศ์ ภูโต (2551) ศึกษาเรื่ องการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม กรณีศึกษา ศูนย์เรี ยนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน จ.ลพบุรี พบว่าศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเขาสมอคอนใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมของผู้เข้ าร่ วมโครงการในการ
เกื อ้ กูลกันภายในศูนย์ เรี ยนรู้ ฯ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมมีส่วนร่ วมในการคิด ริ เริ่ ม วางแผน
ตัด สิ น ใจ ปฏิ บัติ ติ ด ตามผล รวมถึ ง การรั บ ผลประโยชน์ โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม เป็ นผู้ส ร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ ใช้ วิธีการสร้ างปราชญ์ ชาวบ้ านขึ ้นมาประจําศูนย์เรี ยนรู้ เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้
ให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมศูนย์เรี ยนรู้ ตอ่ ไป ซึง่ บทบาทของผู้นําชุมชนหมู่บ้านเขาสมอคอนค่อนข้ างมีบทบาท
มากต่อศูนย์การเรี ยนรู้ เพราะผู้นําที่นี่เป็ นคนที่สามารถผลักดันให้ ชาวบ้ านมีสว่ นร่วมได้ ดีมาก และ
สื่อภายในหมูบ่ ้ านส่วนใหญ่จะใช้ สื่อบุคคล หอกระจายข่าว และวิทยุชมุ ชน
จากการศึกษาของภานุพงศ์ ภูโต (2551) ผู้วิจยั ได้ นํามาศึกษาแนวทางการเปิ ดโอกาสให้
คนในชุมชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วม นําโดยบทบาทของผู้นําชุมชนที่เป็ นส่วนสําคัญในการจูงใจให้ คน
ในชุมชนสนใจและให้ ความร่วมมือ นอกจากนันแล้
้ วควรศึกษาสื่อในชุมชนที่คนในชุมชนใช้ สื่อสาร
กันมากที่สดุ และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ชุภาศิริ อภินนั ท์เดชา (2548) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการลดการตีตรา
ทางสังคมจากการติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย โดยศึกษาภาคตัดขวาง
เพื่อสํารวจสถานการณ์ การรับรู้ และปฏิกิริยาของชุมชนที่มีต่อโรคเอดส์ในระดับจังหวัด และวิจยั
ปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการลดการตีตราทางสังคม จากการติด
เชือ้ เอชไอวี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยประชากรจาก 6 หมู่บ้าน ใน 6 อําเภอของจังหวัด
นครราชสีมา โดยสุ่มแบบหลายขันตอน
้
ประกอบด้ วย ผู้ติดเชื ้อเอดส์ ครอบครัวของผู้ติดเชื ้อเอดส์
และประชาชน การพัฒนารู ปแบบปฏิบตั ิการวิจยั ประกอบด้ วย 8 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การประเมิน
ของชุมชนโดยผู้นําชุมชน 2) การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและดําเนินการ 3) การเจรจา
เพื่อวางแผนปฏิบตั ิการ 4) การจัดการทรัพยากรชุมชน 5) การปฏิบตั ิการ 6) การพัฒนาสูค่ วาม
ยัง่ ยืน 7) การประเมินผล และ 8) การเรี ยนรู้และแบ่งปั นประสบการณ์ร่วมกันของชุมชน
ผลการวิจัยปฏิบตั ิการในชุมชน ซึ่งเน้ นการมีส่วนร่ วมของชุมชนทุกขัน้ ตอน โดยพัฒนา
ศักยภาพและประสานความร่ วมมือผู้นําชุมชนทุกกลุม่ บนพื ้นฐานทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิม พัฒนา
เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ที่สมาชิกในชุมชนสามารถพึง่ ตนเองด้ วยการเปิ ดรับความรู้ และถ่ายทอด
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สูช่ มุ ชนอย่างกว้ างขวาง จากกิจกรรมการพัฒนารู ปแบบการมีสว่ นร่ วมของชุมชนเพื่อลดการตีตรา
ของชุมชนจากการติดเชื อ้ เอชไอวี/เอดส์ ประกอบด้ ว ย ชุมชนร่ วมกันประเมินปั ญหา พบว่าใน
ระยะแรกผู้นํ า ชุม ชนมี ค วามตระหนัก ต่อ ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของโรคเอดส์ ใ นชุม ชน แต่ไ ม่
ตระหนักปั ญหาจากการตีตราทางสังคมจากโรคเอดส์ ภายหลังที่ชมุ ชนได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูลความ
จริ งเกี่ยวกับเอดส์ จึงเกิดความตระหนักและตัดสินใจทําโครงการร่ วมกัน ประกอบด้ วยกิจกรรม 1)
การฝึ กอบรมอาสาสมัครผู้นําชุมชนรู้ ทนั ป้องกันเอดส์ 2) โครงการศูนย์การเรี ยนรู้ ชมุ ชนเรื่ องโรค
เอดส์ 3) โครงการธรรมะบําบัดทุกข์ 4) การบูรณะลานสังฆเมตตา เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนและ
ศึกษาเรี ยนรู้โรคเอดส์ของประชาชน โดยมีพระสงฆ์เป็ นแกนนํา
จากการศึกษาของชุภาศิริ อภินันท์ เดชา (2548) ผู้วิจัยมีความสนใจการพัฒนารู ปแบบ
ปฏิบตั ิการวิจยั ผ่านการสื่อสารร่ วมกันในชุมชน ผ่านกิจกรรมหรื อโครงการต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น ซึ่งเป็ น
ส่วนสําคัญในการสร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนได้ เข้ าใจปั ญหา และแก้ ไขปั ญหาร่วมกันได้
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ด้ านการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมนัน้ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมเพื่อนํามา
เป็ นแนวทางในการศึกษารู ปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปั จจัย
อุปสรรคในการสื่อสาร และแนวทางการเสริ มศักยภาพให้ กับคนในชุมชน โดยผู้วิจยั สังเกตได้ ว่า
แนวคิดด้ านการมีส่วนร่ วมได้ มีการนํามาปรับใช้ ในชุมชน ทังในมิ
้ ติด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้ อม มิติ
ด้ านเศรษฐกิจชุมชน มิติด้านสาธารณสุข เป็ นต้ น แต่ยงั ขาดการนําแนวคิดการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมมาปรับใช้ กบั แรงงานข้ ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานเด็กข้ ามชาติ ที่มีการใช้ ภาษาที่หลากหลาย มี
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากท้ องถิ่นที่อาศัย และมักจะขาดการมีสว่ นร่วมจากโอกาสที่เด็กพึงจะได้ รับ
ดังนัน้ การนําแนวคิดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมมาปรับใช้ จะเป็ นโอกาสในการสร้ างพลังชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานเด็กข้ ามชาติ และแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติได้ อย่าง
ยัง่ ยืน

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
งานวิจยั “การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงาน
เด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร” เป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ที่ม่งุ
สร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร โดย
อาศัยการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ผู้วิจยั จึงได้ แบ่งวิธีการวิจยั ดังนี ้
3.1 วิธีดําเนินการวิจยั
3.2 การเก็บข้ อมูล
3.3 ขันตอนดํ
้
าเนินการวิจยั
3.4 เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
3.5 ระยะเวลาดําเนินการวิจยั

3.1 วิธีดาํ เนินการวิจัย
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ าม
ชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ แบบปฏิบตั ิการ (Action Research)
โดยต้ องการเสริ มสร้ างศักยภาพของคนในชุมชนร่ วมกันสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติ นอกจากนี ้สาเหตุปัจจัยที่ทําให้ การสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
แรงงานเด็กข้ ามชาติประสบความสําเร็ จลงได้ ก็ต้องอาศัยปั จจัยแวดล้ อมที่หลากหลายและความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทังสมาชิ
้
กในชุมชนด้ วย ผู้วิจยั จึงได้ ลงพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร ซึง่ มี
แรงงานข้ ามชาติที่ได้ รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักร จํานวน 183,426 คน (กรมการ
จัดหางาน สํานักบริหารแรงงานต่างด้ าว, 2557) และเลือกศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติจากชุมชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ มีแรงงานข้ ามชาติมากที่สดุ ในจังหวัด อาศัยกระจายอยูใ่ นแต่ละ
ชุมชนประมาณ 100,000 คน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, 2553) โดยการจัด
กระบวนการการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม เพื่อวัดการรับรู้สทิ ธิของเด็กข้ ามชาติ และการมีสว่ นร่ วมใน
การผลิตสื่อเพื่อแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ

60

3.2 การเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แหล่งข้ อมูลการวิจยั ได้ แก่ ข้ อมูลจากเอกสาร และข้ อมูลจาก
บุคคล ดังนี ้
3.2.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
เพื่อศึกษาข้ อมูลแรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาอาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร ได้ แก่
1) เอกสารสรุ ปข้ อมูลปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติของมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตแรงงาน
2) ข้ อมูลสถิตจิ ํานวนแรงงานข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร
3) รายงานการวิจยั
3.2.2 การสัมภาษณ์ เชิงลึก ได้ แก่
1) องค์ กรที่ เ กี่ ย วข้ องกับการดูแลแรงงานเด็ก ข้ ามชาติ ได้ แก่ มูลนิ ธิ เครื่ อข่า ย
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร (LPN) และโรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ซึง่
เป็ นหน่วยงานที่ทําหน้ าที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร และให้ ความช่วยเหลือแรงงานข้ ามชาติ และเด็กในพื ้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร โดยสัมภาษณ์เชิงลึกในขันตอนการวิ
้
เคราะห์รูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
และขันตอนการศึ
้
กษาปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารในชุมชน จํานวน 3 คน
ได้ แก่
(1) นายสมพงศ์ สระแก้ ว ผู้อํานวยการมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
แรงงาน
(2) คุณสมัคร ทัพธานี เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน
(3) นายประสิทธิ์ สุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
2) กลุม่ ผู้นําความคิด (Opinion Leader) ในชุมชน เนื่องจากเป็ นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิ ด และสามารถเป็ นผู้นํ า การสื่ อ สารในชุม ชนได้ โดยมี เ กณฑ์ คัด เลื อ กผู้นํ า ชุม ชนที่ มี
คุณสมบัติเป็ นผู้นําชุมชนที่มีส่วนร่ วมหลักในการจัดการประชุมร่ วมกับทางมูลนิธิฯ จํานวน 2 คน
ได้ แก่
(1) คุณเจแปน (นามสมมติ) ล่ามภาษาพม่า-ไทย
(2) คุณทูล (นามสมมติ) ล่ามภาษาพม่า-ไทย
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3) กลุ่มแรงงานข้ ามชาติ หรื อผู้ปกครอง โดยมีเกณฑ์ คดั เลือกจากแรงงานข้ าม
ชาติ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกับ ทางมูล นิ ธิ ฯ มี บุ ต รหลานอาศัย อยู่ใ นพื น้ ที่ จัง หวัด
สมุทรสาคร ละมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม ซึง่ เจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯได้ เป็ นผู้คดั เลือกให้ สมั ภาษณ์
จํานวน 10 คน
(1) แรงงานข้ ามชาติในชุมชนบริเวณอําเภอเมือง จ.สมุทรสาคร
4) กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื ้นที่ โดยมีเกณฑ์คดั เลือกเด็กข้ ามชาติที่ให้ ความ
ร่ วมมือเข้ าร่ วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิฯ มีความเสี่ยงต่อการเข้ าสู่ระบบแรงงานก่อนวัยอันควร และ
มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม ซึง่ เจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯได้ เป็ นผู้คดั เลือกให้ สมั ภาษณ์ จํานวน 10 คน
(1) เด็กข้ ามชาติในชุมชนบริเวณอําเภอเมือง จ.สมุทรสาคร
3.2.3 การสังเกต
ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม เพื่อศึกษาสภาพ
ความเป็ นจริ ง
สําหรับวิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วม ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาในขันตอนแรก
้
ด้ วยการเข้ าไป
สังเกตรู ปแบบการสื่อสารของคนในชุมชน จากการจัดการประชุมโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งในส่วน
ของวัจนภาษา ผู้วิจัยได้ สงั เกตการโต้ ตอบ ปริ มาณคําพูดการตอบกลับ การถามก่อน และการ
แสดงความคิดเห็น และในส่วนของอวัจนภาษา ผู้วิจยั ได้ สงั เกตอากัปกริ ยาของคนในชุมชนด้ าน
การสื่อสาร ได้ แก่ การแสดงอาการสนใจหรื อไม่สนใจ การแสดงอาการเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย การ
แสดงอาการเข้ าใจหรื อไม่เข้ าใจ เป็ นต้ น เพื่อทําความเข้ าใจธรรมชาติและรู ปแบบองค์ประกอบ
ต่างๆในการสื่อสารของคนในชุมชน ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถเข้ าใจสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ของตนเอง และเกิดกระบวนการการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมมากยิ่งขึ ้น
สําหรับการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่ วม ผู้วิจยั ได้ เป็ นผู้วางแผนและจัดกิจกรรมร่วมกันกับ
มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน จากการเข้ าไปออกแบบกิจกรรม จัดกิจกรรม อยู่ร่วม
ในกิจกรรมที่จดั ขึ ้นให้ กบั แรงงานและเด็กข้ ามชาติ ได้ แก่ การจัดประชุมครัง้ ที่ 2 การจัดอบรมสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐาน และการผลิตสื่อ

3.3 ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการวิจยั อย่างเป็ นขันตอนดั
้
งนี ้
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3.3.1 การคัดเลือกพื ้นที่เป้าหมาย
3.3.2 การสํารวจข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชน
3.3.3 การเสริมศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมภายในชุมชน
3.3.4 การประเมินผล
3.3.5 การสรุปผลการศึกษา
จากขันตอนการดํ
้
าเนินการวิจยั สามารถอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานได้ ดงั นี ้
3.3.1 การคัดเลือกพืน้ ที่เป้าหมาย
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาหาข้ อมูล และค้ นหา
พื ้นที่เป้าหมาย ผู้วิจยั พบว่าจังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนแรงงานข้ ามชาติมากที่สดุ ซึง่ มีแรงงานข้ าม
ชาติที่ได้ รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักร จํานวน 183,426 คน (กรมการจัดหางาน
สํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว, 2557) และเป็ นพื ้นที่เสี่ยงและมีปัญหาการใช้ แรงงานเด็กข้ ามชาติ
โดยมี สาเหตุจากการไม่รับรู้ และขาดความเข้ าใจสิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของตนเอง ที่ ผ่า นมาแม้ จ ะมี
นโยบาย กฎหมาย และมาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กข้ ามชาติ แต่ในทางปฏิบตั ิยงั ไม่สามารถ
เข้ าถึงกลุม่ แรงงานข้ ามชาติได้ อย่างแท้ จริง ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเล็งเห็นความสําคัญของการสื่อสารอย่าง
มีส่วนร่ วม เพื่อกระตุ้นให้ แรงงานข้ ามชาติและคนในชุมชนมีช่องทางการสื่อสาร และตระหนักถึง
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติร่วมกัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ เลือกชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นพื ้นที่เป้าหมายในการศึกษา โดยศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม และมีแรงงานข้ ามชาติอาศัยอยู่จํานวนมากที่สดุ ใน
พื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร
3.3.2 การสํารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ นของชุมชน
ขัน้ ตอนการสํ า รวจข้ อ มู ล เบื อ้ งต้ น ของชุ ม ชน ผู้วิ จัย ได้ ล งพื น้ ที่ สํ า รวจชุ ม ชนจัง หวัด
สมุทรสาครในระหว่างช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยเริ่ มจากติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของ
มูลนิ ธิ เ ครื อข่า ยส่ง เสริ ม คุณ ภาพชี วิต แรงงาน จัง หวัดสมุท รสาครก่ อ น เนื่ อ งจากเป็ นองค์ ก รที่
สามารถเข้ าถึงกลุ่มแรงงานข้ ามชาติในแต่ละชุมชน และเป็ นศูนย์กลางให้ ความช่วยเหลือแรงงาน
ข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯจึงนําผู้วิจยั ลงพื ้นที่ในแต่ละชุมชน
และแนะนําให้ คนในชุมชนได้ ร้ ูจกั ซึง่ ผู้วิจยั ได้ พยายามวางตัวให้ สนิทกับชุมชนให้ มากที่สดุ โดยเข้ า
ไปพูดคุยกับครอบครัวแรงงานข้ ามชาติ เมื่อมีการจัดกิ จกรรมของแรงงานข้ ามชาติก็เข้ าไปร่ วม
กิจกรรม และสร้ างความสัมพันธ์กบั คนในชุมชน พร้ อมทังแจ้
้ งวัตถุประสงค์ในการลงพื ้นที่ให้ ทกุ คน
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ทราบ จากการลงพื ้นที่ในครัง้ แรก ผู้วิจยั ได้ ม่งุ เน้ นการสังเกตรู ปแบบการสื่อสารของคนในชุมชน
เพื่อศึกษาข้ อมูลครัง้ ที่ 1 (ก่อนการเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมภายในชุมชน) โดย
ศึกษารูปแบบการสื่อสารของคนในชุมชน และปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารที่
มีผลต่อการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ าม
ชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ด้ วยวิธีการจัดการประชุม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์
แบบมีสว่ นร่วมและไม่มีสว่ นร่วม
3.3.3 การเสริมศักยภาพการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วมภายในชุมชน
ขันตอนการเสริ
้
มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมภายในชุมชน ผู้วิจยั ได้ ใช้ ระยะเวลา
ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในการจัดกิจกรรมปฏิบตั ิการแบบ
มีสว่ นร่วม หลังจากสํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นในชุมชน และรู ปแบบการสื่อสารภายในชุมชนแล้ ว ผู้วิจยั
ได้ ดําเนินการผ่านกิจกรรมการจัดอบรมให้ กับแรงงานข้ ามชาติ และเด็กข้ ามชาติที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้ างความเข้ าใจในสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเองมากยิ่งขึ ้น, การสร้ าง
สื่อร่ วมกับชาวบ้ าน เพื่ อสร้ างช่ องทางการสื่อสารร่ วมกัน, การมอบสื่อให้ กับชุมชน ซึ่งรู ปแบบ
ดังกล่าวได้ วิเคราะห์จากปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม เพื่อ
นําไปสู่การปฏิบตั ิจริ งที่สามารถสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติโดย
คนในชุมชนได้ โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมภายใน
ชุมชน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 กําหนดการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมภายในชุมชน
วัน เดือน ปี
12 ต.ค. 57

กิจกรรม
สังเกตการประชุมของคนในชุมชน (ครั้งที่ 1)

กลุ่มเป้าหมาย
แรงงานข้ ามชาติ

23 พ.ย. 57

การจัดประชุมร่วมกับคนในชุมชน (ครั้งที่ 2)

แรงงานข้ ามชาติ

21 ก.พ. 58

การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

แรงงานข้ ามชาติ

10 ก.พ. 58

การสร้ างสื่อชุมชน

21 ก.พ. 58

การมอบสื่อ

เด็กข้ ามชาติ
แรงงานข้ ามชาติ และเด็กข้ ามชาติ
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กิจกรรมการจัดประชุมร่วมกับคนในชุมชน
วันที่จดั
วันที่ 12 ตุลาคม 2557 สังเกตการประชุมของคนในชุมชน (ครัง้ ที่ 1)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 การจัดประชุมร่วมกับคนในชุมชน (ครัง้ ที่ 2)
เวลา
09.00-12.00 น.
กลุม่ เป้าหมาย แรงงานข้ ามชาติในชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงานที่เข้ าร่วม
มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
รูปแบบที่จดั
1) การนัดหมายคนในชุมชน ได้ ติดต่อผ่านเครื อข่ายผู้นําชุมชนผ่านทางโทรศัพท์
เพื่อนัดหมายให้ แรงงานข้ ามชาติแต่ละชุมชน มาประชุมที่โรงเรี ยนวัดศรี สทุ ธาราม (โรงเรี ยนวัด
กําพร้ า) จังหวัดสมุทรสาคร เพราะเป็ นจุดศูนย์กลางที่คนในแต่ละชุมชนคุ้นเคย
2) การจัดการประชุม โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯ และผู้วิจยั ดําเนินการจัดการ
ประชุมให้ แรงงานข้ ามชาติ เริ่มต้ นจากการเปิ ดประเด็นหัวข้ อการประชุม ได้ แก่
ประเด็นที่ 1 การขอความร่ วมมือผู้วิจัยเข้ ามาศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารอย่างมี
ส่ว นร่ ว มเพื่ อ สร้ างความตระหนัก รู้ สิ ท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของแรงงานเด็ ก ข้ า มชาติใ นชุม ชนจัง หวัด
สมุทรสาคร”
ประเด็นที่ 2 สถานการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร
ประเด็นที่ 3 เสนอแนวทางการสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงาน
เด็กข้ ามชาติ
ประเด็นที่ 4 รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ ร่วมกันภายในชุมชน
ประเด็นที่ 5 อื่น ๆ
3) นัดหมายผู้เข้ าร่วมประชุม มาร่วมการอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
กิจกรรมการจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
วันที่จดั
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา
09.00-13.00 น.
กลุม่ เป้าหมาย แรงงานข้ ามชาติในชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงานที่เข้ าร่วม
มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
รูปแบบที่จดั
1) ประสานงานเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้ อมล่าม
แปลภาษา เพื่อเป็ นวิทยากรให้ ความรู้เรื่ องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ
2) นัดหมายและแจ้ งกําหนดการการจัดอบรมให้ แก่คนในชุมชนได้ รับทราบ
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3) ลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมอบรม
4) สัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมเกี่ยวกับความเข้ าใจเรื่ องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงาน
ข้ ามชาติก่อนการจัดอบรม
5) จัด การอบรมสิ ท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของแรงงานข้ า มชาติ ที่ ห้ องประชุ ม มูล นิ ธิ
เครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
6) สัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมเกี่ยวกับความเข้ าใจเรื่ องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงาน
ข้ ามชาติหลังการจัดอบรม
7) นําเสนอผลงานของเด็ก ๆ ที่ผลิตสื่อ ในรู ปแบบคลิปวิดีโอละครหุ่นมือเรื่ อง
“หนูยังไม่พร้ อมเป็ นแรงงาน” และภาพวาดหัวข้ อ “โลกของเด็กที่ ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยน
หนังสือ
8) แจกสื่อโปสเตอร์ สิทธิ ขนั ้ พื ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติเพื่อให้ คนในชุมชนได้
นําไปเผยแพร่ในชุมชนต่อไป
กิจกรรมการสร้ างสื่อชุมชน
วันที่จดั
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา
09.00-12.00 น.
กลุม่ เป้าหมาย เด็กข้ ามชาติ และแรงงานข้ ามชาติ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงานที่เข้ าร่วม
โรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
รูปแบบที่จดั
1) นัดหมายเด็ก ๆ จํานวน 30 คน เพื่อสอบถามถึงความสนใจในการผลิตสื่อ
2) จากนันจึ
้ งระดมความคิดเห็นกับเด็ก ๆ เพื่อวางประเด็นเนื ้อหาที่จะผลิตร่วมกัน
และนัดหมายวัน เวลา ที่จะผลิตสื่อ
3) ดําเนินการผลิตสื่อ
รูปแบบสื่อ แบ่งออกเป็ น
(1) สื่อละครหุ่นมือเรื่ อง “หนูยงั ไม่พร้ อมเป็ นแรงงาน”
(2) ภาพวาดหัวข้ อ “โลกของเด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ”
(3) โปสเตอร์ เกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ดําเนินการผลิตโดยสื่อละครหุ่นมือ มีเด็กจํานวน 5 คน มีสว่ นร่วมในการผลิต โดย
แบ่งหน้ าที่เป็ น
1) ผู้เขียนบท: เด็ก ๆ จัดทําร่วมกัน โดยมีผ้ วู ิจยั ให้ คําแนะนํา
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2) จัดทําฉาก: เด็ก ๆ จัดทําร่วมกัน โดยมีผ้ วู ิจยั ให้ คําแนะนํา
3) ผู้กํากับ เด็กจํานวน 1 คน
4) นักพากย์เสียง เด็กจํานวน 2 คน
5) นักแสดงหุ่นมือ เด็กจํานวน 2 คน
ดําเนินการผลิตสื่อ ภาพวาดหัวข้ อ “โลกของเด็กที่ ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยน
หนังสือ”
1) เด็กจํานวน 30 คน วาดภาพและระบายสีตามหัวข้ อที่กําหนด
2) ผู้วิจยั ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนํา และคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น เพื่อให้
รางวัล เป็ นกําลังใจให้ กบั เด็ก ๆ
3) จัดรวบรวมผลงาน
โปสเตอร์ เกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
1) ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติมาอธิบาย
ให้ เด็ก ๆ ฟั ง
ั ้ ้นฐานของ
2) ร่ วมระดมความคิดเห็นกับเด็ก ๆ แตกประเด็นสิทธิ ขนพื
แรงงานเด็กข้ ามชาติเพื่อนํามาจัดทําลงในสื่อโปสเตอร์
3) นําข้ อมูลสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติแปลเป็ นภาษาพม่า
4) ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ นํามาผลิตโปสเตอร์
4) รวบรวมผลงานสื่อของเด็ก ๆ เพื่อนํามาเผยแพร่ตอ่ ไป
โดยจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้ เด็กข้ ามชาติเป็ นผู้มีส่วนร่ วมในการ
สร้ างสื่อนัน้ เนื่องจากแนวคิดเด็กและผู้ปกครองต่างมีอิทธิ พลในการสื่อสารต่อกัน เมื่อเด็กเกิด
ั ้ ้นฐานของตนเอง และถ่ายทอด
กระบวนการเรี ยนรู้ในการสร้ างสื่อ จะเกิดการซึมซับข้ อมูลสิทธิขนพื
ข้ อมูลต่อให้ ผ้ ปู กครอง ก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความรู้ สึกในการเป็ นเจ้ าของสื่อนัน้ ๆ
ร่วมกัน
กิจกรรมการมอบสื่อ
วันที่จดั
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา
13.00-14.30 น.
กลุม่ เป้าหมาย แรงงานข้ ามชาติ และเด็ ก ข้ ามชาติ ใ นชุ ม ชน อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
หน่วยงานที่เข้ าร่วม
มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
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รูปแบบที่จดั
1) ผู้วิจยั ได้ สํารวจสื่อในชุมชน และพื ้นที่ในแต่ละชุมชนเพื่อวางแผนการนําสื่อมา
มอบให้ โดยมีพื ้นที่ในการเผยแพร่ สื่อ ได้ แก่ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ในชุมชนต่าง ๆ และภายในวัดที่
อยูใ่ กล้ เคียงชุมชน
2) การอธิบายสื่อที่มอบให้ คนในชุมชนได้ เข้ าใจการใช้ ประโยชน์ โดยผู้วิจยั ได้ นํา
สื่อมามอบให้ กบั คนในชุมชนวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึง่ ตรงกับวันที่จดั อบรมสิทธิของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติ
3) คนในชุมชนนําสื่อที่ได้ รับไปเผยแพร่ในแต่ละชุมชนต่อไป
โดยการเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมนี ้ ผู้วิจยั และมูลนิธิ
เครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานได้ กําหนดกลยุทธ์ทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ
ก่อให้ เกิดกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อการสร้ างพื ้นที่สขุ ภาวะเพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่ง
สามารถแสดงขันตอนการกํ
้
าหนดกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมได้ ดงั แผนภาพ (ภาพที่ 3.1)
ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชนและปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ

ตรวจสอบรูปแบบการสื่อสารของคนในชุมชน
วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
กําหนดเป้าหมายการเสริมศักยภาพการสื่อสาร
ออกแบบและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
การจัดประชุม

การจัดอบรม
สิทธิของแรงงาน
เด็กข้ ามชาติ

การสร้ างสื่อชุมชน เช่น แผ่นพับ
โปสเตอร์ และแผ่นดีวีดีสื่อสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ าม

ภาพที่ 3.1 ขันตอนการกํ
้
าหนดกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
3.3.4 การประเมินผล และการสรุ ปผลการศึกษา

การมอบสื่อ
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ผู้วิจยั ได้ แบ่งขันตอนการประเมิ
้
นผลเป็ น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
3.3.4.1 ขันตอนการประเมิ
้
นผลก่อนดําเนินการ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลพื ้นฐานและ
สํารวจความต้ องการของแรงงานข้ ามชาติ เพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
และสอดคล้ องกับความต้ องการของคนในชุมชนโดยไม่ขดั ต่อวิถีชีวิตคนในชุมชน จากนัน้ จึงใช้
วิธี ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก แรงงานข้ า มชาติ และเด็ก ข้ า มชาติจ ากชุม ชนในอํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
สมุทรสาคร จํานวน 20 คน เพื่อสัมภาษณ์ความเข้ าใจในสิทธิพื ้นฐานของเด็กข้ ามชาติก่อนการ
ั้
นผลก่อนการเสริมศักยภาพดังนี ้
ดําเนินการ โดยมีขนตอนในการประเมิ
1) ก่อนการจัดการประชุม
2) ก่อนการจัดการอบรมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานแรงงานข้ ามชาติ
3) ก่อนการผลิตสื่อ
4) ก่อนการมอบสื่อ
3.3.4.2 ขัน้ ตอนการประเมินผลระหว่างการดําเนินการ ผู้วิจัยได้ เปิ ดโอกาสให้
ชุมชนได้ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เกิ ดขึน้ เพื่อให้ คนในชุมชนได้ มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ประเมินจากระดับการ
มีส่วนร่ วมของคนในชุมชน ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่ วมใน
การผลิตสื่อ โดยมีขนตอนในการประเมิ
ั้
นผลระหว่างการเสริมศักยภาพดังนี ้
1) ระหว่างการจัดการประชุม
2) ระหว่างการจัดการอบรมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานแรงงานข้ ามชาติ
3) ระหว่างการผลิตสื่อ
4) ระหว่างการมอบสื่อ
3.3.4.3 ขันตอนการประเมิ
้
นผลหลังการดําเนินการ ผู้วิจยั ได้ ประเมินผลหลังจาก
การจัดกิจกรรมปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม เพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การเปลี่ยนแปลง
ความรู้ และดูพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติร่วมกันในชุมชน โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึกแรงงานข้ ามชาติ และเด็กข้ ามชาติจาก
ชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 20 คน เพื่อนํามาสรุ ปผลการวิจยั ต่อไป โดยมี
ขันตอนในการประเมิ
้
นผลหลังการเสริมศักยภาพดังนี ้
1) หลังการจัดการประชุม
2) หลังการจัดการอบรมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานแรงงานข้ ามชาติ
3) หลังการผลิตสื่อ
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4) หลังการมอบสื่อ
จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงทําการสรุปผลการศึกษา และนําเสนอผลงานต่อไป

3.4 เครื่องมือในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเพื่อนํามาอธิบายปั ญหานําวิจยั มีดงั นี ้
ตารางที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลและปั ญหานําวิจยั
ปั ญหานําวิจยั
เครื่องมือ
ข้ อที่ 1 : รู ปแบบการสื่อสารอย่างมี - การสัมภาษณ์
ส่ว นร่ ว มเพื่ อ สร้ างความตระหนัก รู้ - การสังเกตการณ์
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ าม - การจัดประชุม
ชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเป็ น
อย่างไร

ข้ อที่ 2 : มีปัจจัยใดบ้ างที่เป็ นปั จจัย
สนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของ
การสื่อสารที่มีผลต่อการสื่อสาร
อย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความ
ตารางที่ 3.2 (ต่อ)

- การสัมภาษณ์
- การสังเกตการณ์

ข้ อมูลที่ได้ รับ
- รู ปแบบการสื่ อ สารภายใน
ชุมชน
- ระดับ การสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว น
ร่ วมในการสร้ างความตระหนัก
รู้ สิ ท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของแรงงาน
เด็กข้ ามชาติ
- ศัก ยภาพการสื่ อ สารชุม ชนใน
จั ง หวัด สมุ ท รสาครเพื่ อ สร้ าง
ความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ของแรงงานเด็กข้ ามชาติ ก่อน
การจัดกิจกรรมปฏิบตั ิการแบบ
มีสว่ นร่วม
- ความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นสิ ท ธิ
ขันพื
้ ้นฐานของแรงงานเด็ก
- ปั จจั ย สนั บ สนุ น การสื่ อ สาร
อย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความ
ตระหนัก รู้ สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติ
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ปั ญหานําวิจยั
ตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร

เครื่องมือ

ข้ อมูลที่ได้ รับ
- ปั จจัยอุปสรรคการสื่อสารอย่าง
มี ส่ ว นร่ วมเพื่ อสร้ างความ
ตระหนัก รู้ สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติ
ข้ อที่ 3 : การเสริมศักยภาพการ
- กิจกรรมปฏิบตั ิการ - กลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วน
สื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์การสื่อสาร แบบมีสว่ นร่วม
ร่ ว มเพื่ อ สร้ างความตระหนัก รู้
อย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความ
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็ก
ตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
ข้ ามชาติ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัด
- ขั น้ ตอนการนํ า กลยุ ท ธ์ การ
สมุทรสาครได้ อย่างไร
สื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มเข้ าสู่
ชุมชน
- การผลิตสื่อร่วมกัน
- การสัมภาษณ์
- การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการ
ข้ อที่ 4 : ผลที่เกิดจากการเสริ ม
ศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกล - การสังเกตการณ์
สื่ อ ส า ร ใ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อ
ตระหนัก รู้ สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของ
สร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
แรงงานเด็กข้ ามชาติ
ของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน
- ผลของศั ก ยภาพการสื่ อ สาร
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นอย่างไร
ชุ ม ชนที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปหลัง
เสริ มศักยภาพ
- ความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นสิ ท ธิ
ขันพื
้ ้นฐานของแรงงานเด็ก

3.4.1 ปั ญหานําวิจัยข้ อที่ 1: รูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความตระหนัก
รู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเป็ นอย่างไร
จากปั ญหานําวิจยั ข้ อที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษารูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม โดยมุ่งศึกษา
กระบวนการสื่อสารดังเดิ
้ มก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะเข้ าไปเสริ มศักยภาพของคนในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร
ในฐานะผู้รับสาร ผู้สง่ สาร ผู้ใช้ สาร และผู้มีสว่ นร่วม ดังนี ้
1) การสื่อสารทางเดียว / การสื่อสารสองทาง
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2)
3)
4)
5)
6)

การสื่อสารแบบบนลงล่าง / การสื่อสารแบบล่างขึ ้นบน
การสื่อสารแบบแนวตัง้ / การสื่อสารแบบแนวนอน
การสื่อสารแบบนอกสูใ่ นชุมชน / แบบในสูน่ อกชุมชน
การสื่อสารแบบเป็ นทางการ / แบบไม่เป็ นทางการ
การสื่อสารแบบผ่านสิ่งสกัดกัน้ โดยการถ่ายทอดผ่านตัวกลาง เช่น สื่อต่างๆ /

แบบเผชิญหน้ า
7) การสื่อสารแบบวาจา / แบบลายลักษณ์อกั ษร
โดยใช้ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ แก่
3.4.1.1 การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ
ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์ ผ้ นู ําชุมชน กลุ่มองค์กร หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการดูแล
แรงงานข้ ามชาติ และกลุ่มผู้นําความคิดในชุมชน เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ
โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ดงั นี ้
1) สถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นอย่างไร
2) มีวิธีการดําเนินการแก้ ไขปั ญหาอย่างไร
3) มีการประสานงานหรื อติดต่อกับแรงงานข้ ามชาติอย่างไรบ้ าง
4) มีวิธีการติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารอะไรบ้ าง
5) จากการสื่อสารด้ านสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ แรงงาน
ข้ ามชาติมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไร
3.4.1.2 การสัมภาษณ์แรงงานข้ ามชาติ และกลุม่ เด็กและเยาวชนในพื ้นที่
การสัมภาษณ์แรงงานข้ ามชาติ และกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื ้นที่ เป็ นการศึกษา
กระบวนการสื่อสารในมุมมองของชาวบ้ านที่อยู่ในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีประเด็นในการ
สัมภาษณ์ ดังนี ้
1) ข้ อมูลส่วนตัว (อายุ, สัญชาติ, อาชีพ)
2) สภาพความเป็ นอยู่ และสภาพการทํางานของผู้ปกครอง และเด็กๆ
ในครอบครัวเป็ นอย่างไร
3) รับรู้ปัญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เกิดขึ ้นในชุมชนหรื อไม่
4) หากประสบปั ญหาในการดํารงชีวิต หรื อต้ องการความช่วยเหลือจะ
ติดต่อหน่วยงานใด วิธีการใด
5) สื่อที่ใช้ ภายในชุมชนมีอะไรบ้ าง
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6) มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ าม
ชาติ
3.4.1.3 การสังเกตการณ์
การสังเกตการณ์ เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมนัน้ ผู้วิจัยได้ ใช้
วิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่ วม เพื่อศึกษาสภาพความเป็ นจริ ง ในส่วนของวัจนภาษา ผู้วิจยั
ได้ สงั เกตการโต้ ตอบ ปริมาณคําพูดการตอบกลับ การถามก่อน และการแสดงความคิดเห็น และใน
ส่วนของอวัจนภาษา ผู้วิจยั ได้ สงั เกตอากัปกริ ยาของคนในชุมชนด้ านการสื่อสาร ได้ แก่ การแสดง
อาการสนใจหรื อไม่สนใจ การแสดงอาการเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย การแสดงอาการเข้ าใจหรื อไม่
เข้ าใจ เป็ นต้ น เพื่อทําความเข้ าใจธรรมชาติและรู ปแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่อสารของคน
ในชุมชน
3.4.1.4 การจัดประชุม
นอกจากการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แล้ ว ผู้วิจยั ได้ จดั การประชุม
ร่ วมกับ คนในชุมชน เพื่ อศึกษาบทบาททางการสื่อสารของผู้นํา ชุมชน และคนในชุมชน โดยมี
ประเด็นในการสื่อสารด้ านสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ ซึง่ ผู้วิจยั
ได้ ใช้ กําหนดวาระในการประชุมให้ กบั คนในชุมชน และสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
3.4.2 ปั ญหานําวิจัยข้ อที่ 2: มีปัจจัยใดบ้ างที่เป็ นปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรค
ของการสื่อสารที่มีผลต่อการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
จากปั ญหานําวิจยั ข้ อที่ 2 ผู้วิจยั ได้ ค้นหาว่ามีปัจจัยใดที่มีผลต่อการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วม
ซึง่ ปั จจัยสนับสนุน หมายถึง ปั จจัยส่งเสริ มในทางบวกที่มีผลต่อการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในด้ าน
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ด้ านการสื่อสาร ด้ านวัฒนธรรมและสังคม และด้ านนโยบาย นายจ้ าง และ
รัฐบาล สําหรับปั จจัยอุปสรรค หมายถึง ปั จจัยขัดขวาง หรื อก่อให้ เกิดอุปสรรคต่อการสื่อสารอย่าง
มี ส่วนร่ วมในด้ านลักษณะทางเศรษฐกิ จ ด้ านการสื่อสาร ด้ านวัฒ นธรรมและสังคม และด้ า น
นโยบาย นายจ้ าง และรัฐบาล โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
3.4.2.1 การสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ ศึกษาปั จจัยสนับสนุน และปั จจัยอุปสรรค โดยใช้ เครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก (In Depth Interview) จากกลุม่ แรงงานข้ ามชาติ หรื อ
ผู้ปกครอง และกลุม่ เด็กและเยาวชนในพื ้นที่ จํานวน 20 คน
โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ดงั นี ้
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1) ความต้ อ งการเป็ นส่ว นหนึ่ ง ในการสร้ างความตระหนัก รู้ สิ ท ธิ ขัน้
พื ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่ชมุ ชน จังหวัดสมุทรสาครหรื อไม่
2) เหตุผ ลที่ ทํ า ให้ มี ค วามสนใจเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างความ
ตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
3) สาเหตุหรื ออุปสรรค ที่ ทําให้ ไม่สนใจเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสร้ าง
ความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
4) (ด้ านประชากรศาสตร์ ) สอบถามอายุ เพศ อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน
5) (ด้ านสังคม) สอบถามวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน
6) (ด้ านวัฒนธรรม) สอบถามพื ้นฐานทางวัฒนธรรม
7) (ด้ านการศึกษา) สอบถามข้ อมูลด้ านการศึกษาที่ได้ รับ
8) (ด้ านสิ่งแวดล้ อม) สภาพความเป็ นอยู่ในชุมชนเป็ นอย่างไรบ้ าง พัก
อาศัยอยูก่ บั ใคร
3.4.2.2 การสังเกตการณ์
ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่ วม เพื่อศึกษาสภาพความเป็ นจริ ง
วิ ค ราะห์ ปั จจั ย อุ ป สรรคและปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในแง่ ข ององค์ ป ระกอบ ปั จ จั ย ด้ า นกายภาพ
สภาพแวดล้ อมรู ปแบบการติดต่อสื่อสารกับทางการ และอากัปกริ ยาของคนในชุมชนด้ านการ
สื่อสาร ได้ แก่ การแสดงอาการสนใจหรื อไม่สนใจ การแสดงอาการเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย การ
แสดงอาการเข้ าใจหรื อไม่เข้ าใจ เป็ นต้ น เพื่อทําความเข้ าใจธรรมชาติและรู ปแบบองค์ประกอบ
ต่างๆในการสื่อสารของคนในชุมชน
3.4.3 ปั ญหานําวิจยั ข้ อที่ 3: การเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์การ
สื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน
จังหวัดสมุทรสาครได้ อย่างไร
จากปั ญหานําวิจยั ข้ อที่ 3 หลังจากที่วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน และปั จจัยอุปสรรคของการ
สื่อสารที่มีผลต่อการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงาน
เด็กข้ ามชาติของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นํามาออกแบบกิจกรรมปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่ว นร่ ว ม ให้ รูป แบบกิ จ กรรมมี ความเหมาะสมกับ คนในชุม ชน ซึ่ง เป็ นกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ
แสวงหาคํา ตอบผ่า นกิ จ กรรมที่ ได้ ปฏิบัติร่ว มกัน จริ ง ผู้วิจัย สามารถเก็ บ รวบรวมข้ อมูลได้ จาก
ปฏิกริ ยาตอบโต้ ของแต่ละกิจกรรม มีรูปแบบกิจกรรมดังนี ้
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1) การจัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นคนในชุมชน ในการเสนอแนวความคิด
รูปแบบการสื่อสารร่ วมกันภายในชุมชน และแนวทางการสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติร่วมกัน
2) การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ หลังจากที่มีการประชุมร่ วมกับคน
ในชุมชนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ติดต่อวิทยากรเพื่อให้ ความรู้ เรื่ องสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ เพื่อสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่แรงงานเด็กข้ ามชาติ และผู้ปกครองควรรับรู้
3) การสร้ างสื่อชุมชน การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมผ่านการจัดกิจกรรมอีกรู ปแบบ
หนึง่ ที่เด็กข้ ามชาติสามารถแสดงออกและมีสว่ นร่วมได้ คือการสร้ างสื่อชุมชนจากเด็กและเยาวชน
ในพื ้นที่ เป็ นกลยุทธ์ทางการสื่อสารเพื่อสร้ างประสบการณ์ร่วม จากสื่อที่แรงงานเด็กข้ ามชาติสนใจ
และสามารถเข้ าถึงได้ ผู้วิจยั จึงได้ นําตัวอย่างสื่อ ได้ แก่ คลิปวิดีโอการจัดรายการผ่านการนําเสนอ
ของเยาวชน, คลิปวิดีโอการ์ ตนู แอนนิเมชัน่ สิทธิ ของเด็ก, หนังสือนิทาน, ละครหุ่นมือ, ภาพวาด
เป็ นต้ น จากนันจึ
้ งเลือกสื่อที่เด็กและเยาวชนในพื ้นที่ให้ ความสนใจมาร่ วมกันผลิต และถ่ายทอด
ออกมาในประเด็นปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ
4) การมอบสื่อ นอกจากการผลิตสื่อร่วมกันกับคนในชุมชนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ มีแนวคิด
การมอบสื่อเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนได้ ใช้ ในการสื่อสารร่วมกัน ได้ แก่ โปสเตอร์ ดีวีดีสทิ ธิขนั ้
พื ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ เป็ นต้ น
โดยกลยุทธ์การสื่อสารด้ วยกระบวนการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมดังกล่าว ผู้วิจยั มีเป้าหมาย
ในการสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานร่วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการ
สื่อสาร ดังนี ้
1) การเปลี่ยนบทบาททางการสื่อสาร
(1) จากผู้รับสารแบบ “Passive” เป็ นผู้รับสารแบบ “Active”
(2) เปลี่ยนจาก “ผู้รับสาร” เป็ น “ผู้สง่ สาร”
(3) เปลี่ยนจาก “ผู้สง่ สาร” เป็ น “ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย”
2) การปรับเปลี่ยนทิศทางการสื่อสาร
(1) ปรับทิศทางการสื่อสาร “แบบทางเดียว” เป็ น “แบบสองทาง”
3) การปรับเปลี่ยนการไหลข้ อมูลข่าวสาร
(1) ปรับเปลีย่ นการไหลข้ อมูลข่าวสารจาก “บนลงล่าง” เป็ น “ล่างขึ ้นบน”
(2) ปรับเปลี่ยนการไหลข้ อมูลข่าวสารจาก “แนวตัง”้ เป็ น “แนวนอน”
4) การปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร
(1) เปลี่ยนวิธีการสื่อสารแบบ “ผ่านสิง่ สกัดกัน”
้ เป็ น “เผชิญหน้ า”
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นอกจากนันแล้
้ ว ผู้วิจยั ได้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้ออกแบบกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม และ
ดําเนินการกิจกรรม โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลวิธีการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม จากการจัดกิจกรรม
ร่วมกับแรงงานข้ ามชาติ และเด็กข้ ามชาติ ซึง่ จุดมุ่งหมายที่จดั กิจกรรมระหว่างผู้ปกครอง และเด็ก
ข้ ามชาตินี ้ เนื่องจากเด็กและผู้ปกครองมีอิทธิ พลทางความคิดต่อกัน ที่สามารถสื่อสารให้ เข้ าใจ
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่อกันได้
3.4.4 ปั ญหานําวิจัยข้ อที่ 4: ผลที่เกิดจากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกล
ยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเป็ นอย่างไร
จากปั ญหานําวิจยั ข้ อที่ 4 หลังจากที่ได้ เสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมให้ กบั คน
ในชุมชน จังหวัดสมุทรสาครแล้ ว ผู้วิจยั จึงได้ ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการสื่อสารในการ
สร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ และผลของศักยภาพการสื่อสาร
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเสริ มศักยภาพความรู้ ความเข้ าใจด้ านสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็ก
ซึง่ มีเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
3.4.4.1 การสัมภาษณ์
ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มแรงงานข้ ามชาติ หรื อผู้ปกครอง และกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในพื ้นที่ เพื่อศึกษาว่าหลังจากที่มีการเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อ
สร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครแล้ ว กลุม่
แรงงานข้ ามชาติ หรื อผู้ปกครอง และกลุม่ เด็กและเยาวชนในพื ้นที่มีสว่ นร่วมในกระบวนการสื่อสาร
จากการเป็ นผู้ส่งสาร สร้ างสาร ผลิตสื่อ หรื อเป็ นผู้รับสาร และก่อให้ เกิดผลการเปลี่ยนแปลงจาก
ก่อนการเสริ ม ศัก ยภาพ ระหว่างการเสริ ม ศัก ยภาพ และหลังการเสริ ม ศักยภาพภายในชุม ชน
อย่างไร โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี ้
1) ข้ อมูลส่วนตัว (อายุ, สัญชาติ, อาชีพ)
2) มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐาน
ของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติอย่างไรบ้ าง
3) รับรู้เกี่ยวกับสิทธิขนพื
4) หากประสบปั ญหาในการดํารงชีวิต หรื อต้ องการความช่วยเหลือจะ
ติดต่อหน่วยงานใด วิธีการใด
5) ความต้ องการให้ บตุ รหลานแรงงานข้ ามชาติได้ รับความช่วยเหลือและ
การคุ้มครองมีด้านใดบ้ าง (ที่จําเป็ นที่สดุ 3 ด้ าน)
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3.4.4.2 การสังเกตการณ์
ผู้วิจยั ได้ สงั เกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ กบั คนในชุมชน
เช่น การจัดการประชุม เพื่อสังเกตศักยภาพทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
คนในชุมชน และชุมชนสามารถพัฒนาและพึง่ พาตนเองได้ มากน้ อยเพียงใด
โดยผลที่เกิดจากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่าง
มี ส่วนร่ วมนัน้ วัดผลจากผู้ส่งสาร การสร้ างสาร ผลิตสื่อ หรื อเป็ นผู้รับสาร ที่ ก่อให้ เกิ ดผลการ
เปลี่ยนแปลงจากก่อนการเสริ มศักยภาพ ระหว่างการเสริ มศักยภาพ และหลังการเสริ มศักยภาพ
ภายในชุมชน ดังนี ้
1) การประเมินผลก่อนการเสริมศักยภาพ
การประเมินผลก่อนการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การ
สื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม โดยศึกษาจากข้ อมูลเบื ้องต้ นของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน และความ
เข้ าใจสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
2) การประเมินผลระหว่างการเสริมศักยภาพ
การประเมินผลระหว่างการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์
การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมนัน้ สามารถประเมินได้ จากการวัดจํานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม ที่ให้ ความ
สนใจในการร่ วมสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติอย่างสมัครใจ และ
ประเมินจากบทบาททางการสื่อสารของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม ซึง่ สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
การเปลี่ยนจากผู้รับสารมามีบทบาทเป็ นผู้สง่ สารด้ วย
3) การประเมินผลหลังการเสริมศักยภาพ
การประเมินผลหลังการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การ
สื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมนัน้ ผู้วิจยั ได้ วดั จากทัศนคติ และการรับรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติ จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์

3.5 ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ วางแผนระยะเวลาดําเนินการวิจยั ตังแต่
้ ขนตอนแรก
ั้
จนถึงขันตอนสุ
้
ดท้ ายใช้ เวลา
ทังสิ
้ ้น 9 เดือน นับตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ดังนี ้
กรกฎาคม
การคัดเลือกพื ้นที่เป้าหมาย
สิงหาคม
การสํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นของชุมชน
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กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
มีนาคม

การสํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นของชุมชน
การสํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นของชุมชน
การเสริมศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมภายในชุมชน
การประเมินผล และการสรุปผลการศึกษา

3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล เรื่ องการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่ อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขัน้
พื ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
เป็ นการอธิบายลักษณะการสื่อสารของคนในชุมชน ปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการ
สื่อสาร รูปแบบการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม และผล
ที่เกิดจากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู้ สิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดย
ประเมินผลในเชิงปริ มาณจากจํานวนประชาชนที่เข้ าร่วมในแต่ละกิจกรรม และเชิงคุณภาพวัดจาก
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการสื่อสาร สู่การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม และการรับรู้ สิทธิขนั ้
พื ้นฐานของตนเองมากขึ ้น

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ าม
ชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ เป็ นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นกระบวนการสื่อสาร
ของแรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาอาศัยหรื อเข้ ามาทํางานในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร ซึ่งแรงงานข้ าม
ชาติ และเด็กที่ติดตามมาส่วนใหญ่มาจากประเทศพม่า ปั ญหาหลักคือการสื่อสาร และภาษาที่ใช้
ซึ่งผู้วิจัยได้ เ ริ่ มจากการสํ ารวจพื น้ ที่ ชุม ชนในจังหวัดสมุทรสาคร และได้ มองเห็น ปั ญหาการใช้
แรงงานเด็กที่เกิดขึ ้น หากมองที่ต้นเหตุของปั ญหาล้ วนเกิดจากการที่แรงงานข้ ามชาติสว่ นใหญ่ไม่ร้ ู
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง จากอุปสรรคด้ านการสื่อสารต่างภาษา ปั ญหาความยากจน ปั ญหาการ
สื่อสารภายในชุมชน ปั ญหาและความเกรงกลัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเข้ ามาทําหน้ าที่
เป็ นผู้สนับสนุนภายนอก หรื อตัวกลาง (Mediator) ในการเข้ าไปร่ วมผลักดัน และสนับสนุนการ
แก้ ไ ขปั ญ หาแรงงานเด็ก ข้ า มชาติใ นชุม ชน จัง หวัด สมุท รสาคร โดยมี มูล นิ ธิ เ ครื อ ข่า ยส่ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตแรงงาน และองค์กรอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น สํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน, โรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นต้ น ได้ เข้ า
มาเป็ นหลักในการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านสิทธิมนุษยชน และสิทธิเด็กให้ แก่แรงงานเด็ก
ข้ ามชาติในด้ านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ด้ านสุขภาพ การเรี ยกร้ องสิทธิ และการต่อต้ านการค้ า
มนุษย์ผา่ นการสร้ างภารกิจให้ คนในชุมชนเกิดการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม

4.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
4.1.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขต
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดชายทะเล ตังอยู
้ ่ริมแม่นํา้ ท่าจีนในเขตพืน้ ที่ ตอนล่างของ
ภาคกลางของประเทศไทย เป็ นจังหวัดปริ มณฑลห่างจากรุ งเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสาย
วงเวียนใหญ่ – มหาชัย ประมาณ 30.1 กิโลเมตร และตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
(พระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดพื ้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่ 3
อําเภอ ได้ แก่ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040 ตารางกิโลเมตร, อําเภอกระทุ่มแบน 135.276
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ตารางกิโลเมตร และอําเภอบ้ านแพ้ ว 245.031 ตารางกิโลเมตร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง, 2558)
จังหวัดสมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียงดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดกับทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี
4.1.2 สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรสาครมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มชายฝั่ งทะเลสูงจากระดับนํ ้าทะเล
ประมาณ 1 - 2 เมตร มีแม่นํ ้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด พื ้นที่ตอนบนในเขตอําเภอบ้ านแพ้ ว
และอําเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่นํ ้าลําคลองเชื่อมโยงถึงกัน
และบางส่วนเป็ นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย พื ้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอําเภอ
เมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่ งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล
เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ งและทํานาเกลือ ส่วนที่อยูถ่ ดั ไปมีการพัฒนาพื ้นที่ขดุ คลองเพื่อนํานํ ้าจืดมา
ทําการเพาะปลูกพืชนานาชนิด เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืด บางส่วนเป็ นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่
อยูอ่ าศัยรองรับการขยายตัวจากเมืองหลวงกรุ งเทพมหานคร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง, 2558)
4.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร และมีพื ้นที่ทาง
ทิศตะวันออกติดกรุงเทพมหานครโดยตรง มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ ว ประกอบกับมี
โครงสร้ างพื ้นฐาน และปั จจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน จึงมีธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ ามาลงทุน
จํานวนมาก และมีผลการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางที่ดี โดยแรงงานข้ ามชาติสว่ นใหญ่จะ
อยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องกิจการประมง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองที่มีการขยายกิจการ
อุตสาหกรรม และมีความต้ องการแรงงานข้ ามชาติจํานวนมาก
จากการสํารวจภาวะการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการ จํานวนทังสิ
้ ้น 5,652
โรงงาน ซึง่ มีโรงงานขนาดใหญ่หลายโรงงานที่มีมลู ค่าการส่งออกสูง ดังนันมู
้ ลค่าการส่งออกจึงเป็ น
ตัวแปรผันแนวโน้ มด้ านเศรษฐกิ จจังหวัดได้ ส่วนหนึ่ง รวมทัง้ ยังมีนิคมอุตสาหกรรมที่ขบั เคลื่อน

80
เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เป็ น
ต้ น (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, 2557)
4.1.4 ลักษณะทางสังคม
จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพสังคมแบบกึ่งเมือง กึ่งชนบท ประชากรผู้อยู่อาศัยในเขตเมือง
จะมีที่อยู่อาศัยบริ เวณริ มถนนสายหลักและสายรอง และในชนบทที่อยู่อาศัยจะกระจายไปตามริ ม
แม่นํ ้าลําคลอง
แรงงานข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่ เป็ นชาวพม่าเชื ้อสายมอญ อาศัยอยู่
กระจัดกระจายทังอํ
้ าเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้ านแพ้ ว โดยเฉพาะ
อําเภอเมืองสมุทรสาครจะมีที่พกั อาศัยแรงงานข้ ามชาติมากที่สดุ จํานวน 31 ชุมชน ได้ แก่ (สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, 2553)
1) ชุมชนพักบ้ านเช่าบริ เวณวิเชียรโชฎก ซอย 16 ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 1,500 คน
2) ชุมชนสะพานปลาสมุทรสาคร ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 5,000 คน
3) ชุมชนตลาดกลางค้ ากุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชัย อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 5,000 คน
4) ชุมชนหอพักบ้ านเช่า บริ เวณเกาะสมุทร ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชัย อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 10,000 คน
5) ชุม ชนตลาดทะเลไทย หมู่1 ตํ า บลท่ า จี น อํ า เภอเมื อ งสมุท รสาคร จัง หวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 500 คน
6) ชุม ชนหอพัก บ้ า นเช่ า หมู่บ้ า นมหาชัย นิ เ วศน์ ตํ า บลโคกขาม อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 10,000 คน
7) ชุม ชนซอยกองพนัน พล ตํ า บลบางนํ า้ จื ด อํ า เภอเมื อ งสมุท รสาคร จัง หวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 1,000 คน
8) ชุมชนตลาดพงษ์ ทิพย์ ถนนเดิมบาง ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 2,000 คน
9) ชุมชนเจษฎาวิถี ซอย8 ถนนเจษฎาวิถี ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 5,000 คน
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10) ชุมชนซอยวันสามัคคีศรัทธาราม (วัดโกรกกรากใน) ตําบลบางหญ้ าแพรก
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 5,000 คน
11) ชุ ม ชนวัด หงส์ อ รุ ณ รั ศ มี ตํ า บลท่ า จี น อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ประมาณ 3,000 คน
12) ชุ ม ชนวั ด เกตุ ม วดี ย์ ตํ า บลบางโทรั ด อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ประมาณ 3,000 คน
13) ชุม ชนบ้ า นโกรกกรากใน ตํ า บลมหาชัย อํ า เภอเมื อ งสมุท รสาคร จัง หวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 5,000 คน
14) ชุมชนบ้ านท่าจีนตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณ 10,000 คน
15) ชุมชนท่าฉลอม ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณ 10,000 คน
16) ชุมชนท่าทราย ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณ 20,000 คน
17) ชุมชนคลองครุ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณ 15,000 คน
18) ชุมชนวัดโคก ตําบลโคกขาม อําเภอเมื องสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณ 5,000 คน
19) ชุมชนบ้ านขอม ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
2,000 คน
20) ชุม ชนวัด โกรกกราก ตํ า บลโกรกกราก อํ า เภอเมื อ งสมุท รสาคร จัง หวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 10,000 คน
21) ชุ ม ชน KL ตํ า บลท่ า ทราย อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวัด สมุท รสาคร
ประมาณ 10,000 คน
22) ชุ ม ชนเคหะชุ ม ชนมหาชัย ตํ า บลนาดี อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 3,000 คน
23) ชุ ม ชนปั ญ ญาพัฒ นาที่ ดิ น ตํ า บลนาดี อํ า เภอเมื อ งสมุท รสาคร จัง หวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 1,000 คน
24) ชุม ชนแสงเจริ ญ (เชื่ อ มสุข ) ตํ า บลคอกกระบื อ อํ า เภอเมื อ งสมุท รสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 500 คน
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25) ชุม ชนหมู่บ้ า นเบญจทรั พ ย์ น คร ตํ า บลโคกขาม อํ า เภอเมื อ งสมุท รสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 7,000 คน
26) ชุมชนนิ คมอุตสาหกรรมบางปิ ้ง ตําบลบางนํ า้ จื ด อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 10,000 คน
27) ชุมชนซอยวัดทองธรรมิการาม ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 3,000 คน
28) ชุมชนตลาดมหาชัยวิลล่า ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 10,000 คน
29) ชุม ชนคลองนา ตํ า บลนาดี อํ า เภอเมื อ งสมุท รสาคร จัง หวัด สมุท รสาคร
ประมาณ 5,000 คน
30) ชุมชนวัดเทพนรรัตน์ ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณ 5,000 คน
31) ชุมชนวัดบางหญ้ าแพรก ตําบลบางหญ้ าแพรก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ประมาณ 1,000 คน
4.1.5 ลักษณะทางวัฒนธรรม
แรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่ แม้ ว่าจะปรับตัวอาศัยอยู่ในประเทศไทย ฝึ กพูดภาษาไทย แต่
ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีบางอย่างของตนไว้ ซึง่ แรงงานข้ ามชาติสว่ น
ใหญ่เป็ นแรงงานพม่าเชื ้อสายมอญ ที่มีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ วันสําคัญ
ทางศาสนา และวันประเพณีที่สําคัญ แรงงานข้ ามชาติจึงมักจะเข้ าวัดไปร่ วมกิจกรรมทางศาสนา
ทําบุญ และมีวดั เป็ นศูนย์กลางการพบปะพูดคุยและการยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึง่ ชาวพม่าเชื ้อสายมอญ
มีหลักปฏิบตั ติ อ่ วัดคือ เมื่อเข้ าไปบริ เวณวัดจะต้ องถอดรองเท้ า
นอกจากนันแล้
้ วด้ านการแต่งกาย เมื่อใส่ไปทํางาน แรงงานข้ ามชาติจะใส่เสื ้อผ้ าเป็ นชุดยู
นิฟอร์ มของสถานที่ทํางาน หรื อเสื ้อผ้ าเหมือนคนไทยใส่ทวั่ ไป แต่ถ้าหากมีกิจกรรมสําคัญ มักจะใส่
ชุดประจําชาติ โดยเฉพาะชาวพม่า ผู้ชายจะใส่โสร่ ง ผู้หญิงจะนุ่งผ้ าถุง และทาแป้งทานาคา หรื อ
ถ้ าหากเป็ นคนมอญ ผู้ชายจะใส่โสร่ งกับเสื ้อเชิต้ หรื อเสื ้อแขนยาวผ่าหน้ ามีเชือกผูกต่างกระดุม
และผู้หญิงจะนุ่งผ้ าถุง ใส่เสื ้อเข้ ารู ป ผ่าหน้ า แขนยาวทรงกระบอก มัดผมรวบยาวไว้ ที่ท้ายทอย
(ปรี ดา รอดนวล, 2551)
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4.1.6 องค์ กรที่ให้ ความช่ วยเหลือแรงงานข้ ามชาติในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาคร
1) ภาครัฐบาล ได้ แก่
(1) ศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ จังหวัด (ศปคม.
จังหวัด) : Provincial Operation Center on Prevention and Suppression of Human Trafficking
(POCHT)
(2) ด่านตรวจคนเข้ าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร (ตม.) Samutsakorn
Immigration
(3) ทีมสหวิชาชีพเด็ก ประจําพื ้นที่ จ.สมุทรสาคร
(4) สํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว ประจําพื ้นที่ จ.สมุทรสาคร
(5) สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
2) ภาคเอกชน ได้ แก่
(1) ชมรมอาสาสมัค รพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ จัง หวัด
สมุทรสาคร
3) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ได้ แก่
(1) มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร (LPN)
(2) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ประจําพื ้นที่ จ.
สมุทรสาคร
(3) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ประจําพื ้นที่ จ.สมุทรสาคร
(4) มูลนิธิรักษ์ ไทย เด็ก ประจําพื ้นที่ จ.สมุทรสาคร
(5) มูลนิธิพฒ
ั นาการคุ้มครองเด็ก ประจําพื ้นที่ จ.สมุทรสาคร
(6) มูลนิธิศภุ นิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation Thailand)
4.1.7 สถานการณ์ ด้านแรงงานต่ างด้ าว
จากการสํารวจแรงงานข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร ข้ อมูลเดือนกรกฎาคม ปี 2557
(สํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว กรมการจัดหางาน 2557) พบว่ามีแรงงานข้ ามชาติที่ได้ รับอนุญาต
ทํางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักรทังหมด
้
183,426 คน เป็ นแรงงานข้ ามชาติที่ถกู กฎหมายจํานวน
183,049 คน และเป็ นแรงงานข้ ามชาติเข้ าเมืองผิดกฎหมายจํานวน 377 คน จากจํานวนนี ้ยังไม่ได้
รวมถึงบุตร และผู้ติดตามอีกเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็กต่างด้ าวที่เกิดในจังหวัด แรงงานต่าง
ด้ าวจํานวนมากอยู่โดยผิดกฎหมาย เปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนนายจ้ างตลอดเวลา แต่ถึงกระนัน่ ก็ยงั มี
ปั ญหาแรงงานขาดแคลนทังปริ
้ มาณและคุณภาพโดยเฉพาะแรงงานสําหรับกิจการประมงต่าง ๆ
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ปั ญหาแรงงานข้ ามชาติทงในระบบและนอกระบบที
ั้
่ก่อให้ เกิดผลกระทบกับการอยู่ร่วมกัน
กับคนไทยในพื ้นที่ เกิดทัศนคติชิงชังแบ่งแยก เพราะเกิดความรู้สกึ เกรงกลัวแรงงานข้ ามชาติเข้ ามา
แย่งชิงการใช้ ทรัพยากร เช่น แนวปฏิบตั ิด้านการประกันสุขภาพได้ เปิ ดกว้ างให้ กบั แรงงานข้ ามชาติ
และครอบครัวที่ไม่มีเอกสารใด ๆ ทําให้ เข้ าถึงบริ การสุขภาพได้ มากขึ ้น โดยให้ แต่ละโรงพยาบาล
พิจารณาตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้ อมเป็ นพิษจากความเสื่อมโทรมของ
ชุมชนที่อยูอ่ าศัยของแรงงานข้ ามชาติ
เมื่อมีการเปิ ดการค้ าเสรี กับกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงมีแนวโน้ มความต้ องการแรงงาน
ข้ ามชาติมากขึน้ ประกอบกับการขยายตัวกํ าลังแรงงานของสถานประกอบการต่างๆ ส่งผลให้
แรงงานข้ ามชาติอพยพเข้ ามาทํางานในจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง ซึง่ อุตสาหกรรมที่ต้องการ
แรงงานข้ ามชาติเข้ าไปทดแทนแรงงงานไทยมากที่สุด ได้ แก่ กิ จการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
ประมงทะเล การแปรรู ปอาการเบื ้องต้ น และอาหารแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก เป็ นต้ น (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง, 2558)
4.1.8 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเคลื่อนย้ ายเข้ ามาทํางานในประเทศไทย
สาเหตุส่วนหนึ่งที่แรงงานข้ ามชาติเดินทางเข้ ามาในประเทศไทย ได้ แก่ ปั ญหาการเมือง
ภายในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจที่ทําให้ คนภายในประเทศเดินทางออกนอกประเทศเพื่อแสวงหา
รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เนื่องจากประเทศไทยมีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า มี
ความต้ องการแรงงานสูงทําให้ มีค่าตอบแทนมากพอที่จะเก็บออมเพื่อส่งกลับไปให้ ครอบครัวของ
ั้
าม
ตนเอง และปรับปรุ งสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น โดยแรงงานข้ ามชาติที่ผ่านมามีทงแรงงานข้
ชาติเพศชาย เพศหญิง และเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี เข้ ามาด้ วย ซึง่ สาเหตุที่เด็กข้ ามชาติเข้ ามาใน
ประเทศไทย คือติดตามครอบครัวที่เข้ ามาทํางานหรื อย้ ายถิ่นเข้ ามาในประเทศไทยเนื่องจากภัย
ความขัดแย้ ง และเด็กบางส่วนก็เกิดอยู่ในประเทศไทย (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ, 2556) อย่างไรก็
ตามจากการย้ ายถิ่นที่มีเด็กติดตามเข้ ามาด้ วย ได้ เชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของเด็กที่ทํา
ให้ ไม่สามารถเข้ าถึงบริ การทางการศึกษา จึงต้ องเข้ าสู่วงจรการทํางานตังแต่
้ เยาว์วยั ที่เป็ นงาน
ระดับล่าง เนื่องจากเด็กไม่มีความรู้ ความสามารถ ปั จจัยเหล่านี ้ทําให้ เด็กเสี่ยงต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2547)
“ที่พม่าก็ทําไร่ ทํานา แต่มาที่นี่อยู่ในโรงงาน ทํางานเสร็ จก็ได้ กลับมาพักผ่อน มีเงินเก็บ
มากกว่ า ตอนอยู่ที่ พ ม่ า ก็ คิ ด ว่ า เก็ บ เงิ น ได้ เ ยอะ ๆ ก่ อ น ค่ อ ยกลับ บ้ า น”(ยี ซ อ (นามสมมติ )
(สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
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“ตามพ่อกับแม่เข้ ามาอยูไ่ ด้ 3 ปี แล้ วครับ ตอนแรกก็ไม่ได้ อยากมาด้ วย แต่พอ่ เขาจะมา
ทํางานที่นี่ ก็เลยมาด้ วยกันทังหมด
้
ตอนนี ้มีผม แม่ พ่อทํางาน แต่มีน้องคนเล็กได้ เรี ยนหนังสืออยู.่ ..
ค่าใช้ จ่ายอยูท่ ่ีนี่ก็พอใช้ ครับ สบายกว่าเดิม” (ฮองชาน (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม
2557))
ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ แรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยส่วนใหญ่
คํานึงถึงรายได้ และสภาพชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นเป็ นสําคัญ และถ่ายทอดไปสูร่ ุ่นลูก ที่
ต้ องทํางานในโรงงานเพื่อหารายได้ ช่วยเหลือครอบครัวต่อไป
4.1.9 สภาพแวดล้ อมที่อยู่ศัยและการทํางาน
ที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ ามชาติในสมุทรสาคร แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท คือ 1) ที่อยู่อาศัยที่
นายจ้ างจัดให้ มักเป็ นแบบแฟลต แต่ไม่เพียงพอกับจํานวนแรงงาน 2) ที่อยู่อาศัยประเภทเช่า มีทงั ้
การเช่าตรงเช่าช่วง และแบ่งเช่า เช่าทังบ้
้ านและที่ดิน เช่าที่ดินปลูกบ้ าน เช่าห้ อง เช่าแบ่งห้ อง และ
เช่าพื ้นที่นอน ในอาคารหลายรูปแบบ มีทงสภาพปานกลางและสภาพเสื
ั้
่อมโทรม 3) ที่อยู่อาศัยบุก
รุ ก ส่วนใหญ่ในที่ดินของภาครัฐ สร้ างเป็ นอาคารมาตรฐานตํ่า ไม่ถกู สุขลักษณะ 4) ที่อยู่อาศัยใน
เรื อประมง มักเป็ นที่อยู่ของแรงงานกลุ่มที่เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย (กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์,
2554) โดยขนาดของห้ องเช่าส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก อัตราค่าเช่าต่อเดือนประมาณ 1,500 3,500 บาท อาศัยอยูป่ ระมาณ 3 – 8 คนต่อห้ อง
สําหรับการทํางานนัน้ ส่วนใหญ่แรงงานข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร จะทํางานอยู่ใน
โรงงานกิจการประมงต่อเนื่อง สภาพการทํางานมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี แต่มีปัญหาเรื่ องกลิ่น
คาวจากอาหารทะเล ซึง่ ในนันมี
้ แรงงานเด็กข้ ามชาติทํางานอยู่ด้วย ทังสมั
้ ครใจมาทํางานเองและ
มาทํางานเพราะครอบครัว ส่วนใหญ่จะทํางานวันละ 8-12 ชัว่ โมงต่อวัน และมักจะได้ ค่าแรงตาม
จํานวนผลงานที่ทําได้ ในแต่ละวัน ส่งผลให้ แรงงานเด็กข้ ามชาติต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อรายได้
ที่จะได้ รับ และไม่คํานึงถึงความเหมาะสมและสภาพร่างกายของเด็กเอง
“ผมทํางานแกะกุ้งครับ ได้ วนั ละ 150-300 บาท แล้ วแต่วนั วันไหนมีก้ งุ เยอะ ก็ดีเลย เพราะ
ผมจะได้ ทํางานเยอะๆ แล้ วก็จะได้ เงินมากกว่าทุกวัน” (เมียวเมียว (นามสมมติ) (สัมภาษณ์ , 19
ตุลาคม 2557))
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“แม่พาไปทํางานที่โรงงานเดียวกันค่ะ ก็ทําด้ วยกันทังบ้
้ าน 5 คน นายจ้ างเขาก็จะจ่ายเงิน
ให้ กบั แม่รวมกัน...หนูไม่มีโอที (ค่าล่วงเวลาทํางาน) ไม่ได้ รับอะไรเพิ่มค่ะ เขาจ่ายให้ ตามงานที่ทํา
แต่ละวัน” (ซาซาทวย (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
จากการลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ครอบครัวแรงงานข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
ปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติเป็ นปั ญหาที่ผ้ ปู กครองส่วนใหญ่ร้ ูเห็น และเป็ นผู้นําลูกหลานเข้ าสูว่ งจร
การทํางาน ส่วนใหญ่จะเริ่ มทํางานช่วงอายุ 12 ปี ขึ ้นไป โดยมักจะมีหน้ าที่ในการแกะกุ้ง แล่ปลา
ทําความสะอาดปลา เป็ นต้ น สาเหตุที่เข้ ามาทํางานเนื่องจากค่าแรงที่ประเทศไทยสูง และอยากมี
สภาพชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
การทํางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่ กฎหมายกําหนดไว้ คือ ห้ ามมิให้ เด็กทํางาน
เกินวันละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า แรงงานเด็กข้ ามชาติจะทํางานวันละ 10-12
ชัว่ โมงต่อวัน มีรายได้ ไม่แน่นอน บางโรงงานจ่ายรวมไปกับค่าแรงของผู้ปกครอง บางโรงงานให้
ค่าแรง 200-300 บาทต่อวัน และส่วนใหญ่ได้ รับการศึกษาถึงระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 แล้ วจึง
ออกมาทํางานช่วยเหลือครอบครัวต่อไป
ผู้วิ จัย เล็ ง เห็ น ว่ า ผู้ป กครองเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ในการตัด สิ น ใจ และนํ า ลูก หลานเข้ า สู่
กระบวนการทํางาน ด้ วยสาเหตุการหารายได้ เพื่อใช้ จ่ายภายในครอบครัว จึงมองข้ ามสิทธิและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กข้ ามชาติที่เข้ ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ดังนันแล้
้ ว การแก้ ไขปั ญหา
แรงงานเด็กข้ ามชาติ จึงต้ องมุ่งเน้ นไปที่กลุม่ ผู้ปกครองแรงงานข้ ามชาติ และเด็กข้ ามชาติทงที
ั ้ ่เป็ น
แรงงาน และเสี่ยงต่อการเป็ นแรงงานที่ไม่เหมาะสม คือกลุม่ เป้าหมายหลักในการสื่อสารเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ
เมื่อวิเคราะห์ ถึงวิธีการสื่อสารของแรงงานข้ ามชาติในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
แรงงานข้ ามชาติในแต่ละชุมชนมีวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นหลัก โดยรับข้ อมูลข่าวสารจาก
ล่ า มชาวพม่ า ที่ ม าอาศัย อยู่ใ นประเทศไทยเป็ นเวลานาน ซึ่ง ล่ า มชาวพม่ า จะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
อาสาสมัค รร่ ว มงานกับมูล นิ ธิ เ ครื อ ข่า ยส่ง เสริ ม คุณ ภาพชี วิ ต แรงงาน เปรี ย บเสมื อ นผู้นํ า ทาง
ความคิดในแต่ละชุมชน ทําหน้ าที่รับข้ อมูลข่าวสารจากทางมูลนิธิฯ และนําข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
ไปกระจายต่อให้ คนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังนันการสื
้
่อสารเพื่อเข้ าถึงแรงงานข้ ามชาติ และ
เด็กต่างชาติ จึงต้ องเน้ นการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อโน้ มน้ าวใจให้ เห็นความสําคัญของปั ญหา
และสร้ างการมีสว่ นร่วมในการสื่อสารจากการเสริมศักยภาพให้ คนภายในชุมชน
โดยการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ข้ อมูลได้
จากการเก็บข้ อมูลจากการสํารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกตการณ์ และกิจกรรม
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ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ในการนําเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบปั ญหาการวิจัย ผู้วิจยั ได้ นําเสนอ
ผลการวิจยั เชิงพรรณนา และวิเคราะห์ผลของการวิจยั ไปพร้ อม ๆ กับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
ซึง่ สามารถอธิบายตามหัวข้ อได้ ดงั นี ้
1) รู ป แบบการสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ สร้ างความตระหนัก รู้ สิ ท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
2) ปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารที่มีผลต่อการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
เพื่อสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
3) การเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
4) ผลที่เกิดจากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

4.2 รูปแบบการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขัน้
พืน้ ฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษารูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม โดยมุ่งศึกษากระบวนการสื่อสารดังเดิ
้ ม
ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะเข้ าไปเสริ มศักยภาพของคนในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้รับสาร ผู้สง่ สาร
ผู้ใช้ สาร และผู้มีสว่ นร่วม ดังนี ้
1) การสื่อสารทางเดียว / การสื่อสารสองทาง
2) การสื่อสารแบบบนลงล่าง / การสื่อสารแบบล่างขึ ้นบน
3) การสื่อสารแบบแนวตัง้ / การสื่อสารแบบแนวนอน
4) การสื่อสารแบบนอกสูใ่ นชุมชน / แบบในสูน่ อกชุมชน
5) การสื่อสารแบบเป็ นทางการ / แบบไม่เป็ นทางการ
6) การสื่อสารแบบผ่านสิ่งสกัดกัน้ โดยการถ่ายทอดผ่านตัวกลาง เช่น สื่อต่างๆ / แบบ
เผชิญหน้ า
7) การสื่อสารแบบวาจา / แบบลายลักษณ์อกั ษร
โดยผู้วิจัยได้ ใช้ เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลในส่วนของการตรวจสอบรู ปแบบการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร ได้ แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์ การจัดประชุมร่ วมกับแรงงานข้ ามชาติ
ในชุมชน เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่อสารของแรงงานข้ ามชาติ ระดับการมีสว่ นร่ วม สื่อที่ใช้ ในชุมชน
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และสํารวจสภาพปั ญหาของแรงงานเด็กที่เกิดขึ ้นในชุมชน โดยเริ่ มสํารวจตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ถึง
เดือนธันวาคม 2557 รวมเป็ นระยะเวลา 5 เดือน พบว่าเป้าหมายการสื่อสารเพื่อสร้ างความ
ตระหนัก รู้ สิทธิ ขัน้ พืน้ ฐานของแรงงานเด็ก ข้ า มชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมี ลักษณะการ
สื่อสาร ได้ แก่ การสื่อสารเพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร การสื่อสารเพื่อให้ ความรู้ และการสื่อสารเพื่อ
ร้ องเรี ยน ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
4.2.1 การสื่อสารเพื่อแจ้ งข้ อมูลข่ าวสาร
การสื่อสารเพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ พบว่า
มีการสื่อสารระหว่างมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน และผู้นําชุมชน การสื่อสาร
ระหว่างโรงเรี ยนและชาวบ้ าน สื่อท้ องถิ่นภายในชุมชนและชาวบ้ าน การสื่อสารของผู้นําชุมชนและ
ชาวบ้ าน และการสื่อสารระหว่างชาวบ้ านและชาวบ้ าน
4.2.1.1 การสื่อสารระหว่างมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และผู้นํา
ชุมชน
ในการสื่อสารจากมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน หรื อหน่วยงาน
ภายนอกไปยัง ผู้นํ า ชุม ชน ได้ แ ก่ ล่า มแปลภาษา หรื อ หัว หน้ า ชุม ชน เพื่ อ นํ า ข้ อ มูล มาแจ้ ง ต่อ
ชาวบ้ านนัน้ ส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการโทรศัพท์นดั หมายเพื่อเรี ยกประชุม ซึ่งเป็ นการสื่อสารแบบทาง
เดียว ที่มีการไหลข้ อมูลข่าวสารเป็ นแบบบนลงล่าง และมีลกั ษณะเป็ นทางการ โดยการแจ้ งข้ อมูล
ข่าวสารของมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการศึกษา วัน เวลา สถานที่ที่ลกู หลานแรงงานข้ ามชาติสามารถไปสมัครเรี ยนได้ การนัดประชุม
ผู้ปกครองเพื่อแจ้ งข่าวจากทางโรงเรี ยน และข้ อมูลประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมหรื องานประจํา
จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นต้ น
“ปั ญหานี ้ที่ผ่านมาพวกแรงงานเด็กนี ้ ทางเราก็พยายามเอากลุม่ เสี่ยง กลุม่ เสี่ยงคือกลุม่ ที่
มีโอกาสไปเป็ นแรงงานเด็กตํ่าที่กว่าวัย คือ ตํ่ากว่า 15 ปี พยายามทําไงก็ได้ ให้ เขาได้ เข้ าโรงเรี ยน
ทําไงก็ได้ ให้ ลกู เขาได้ เข้ าโรงเรี ยน อันนี ้ก็ทํามานานแล้ วนะครับ ที่มลู นิธิฯก็จะเชิญผู้ปกครอง เราใช้
วิธีการชักชวนเข้ ามาฟั ง มาร่ วมประชุมก่อน เพื่อแจ้ งข่าวให้ พวกเขารู้ ว่าเด็กจะเรี ยนได้ ที่ไหน จะ
สมัครอย่างไร” (สมพงศ์ สระแก้ ว (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
นอกจากการแจ้ ง ข้ อ มูล ข่า วสารผ่ า นการประชุม แล้ ว ที่ ผ่า นมาพบว่ า มูล นิ ธิ เ ครื อ ข่า ย
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน ยังได้ จดั กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมอีกด้ วย
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“ผมก็ใช้ เรื่ องของการเข้ าไปพูดคุย การไปจัดกิจกรรม Mobile Education คือ เรื่ องของการ
ไปฉายหนังกลางแปลง ไปทํากิจการมีสว่ นร่วม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมวาดภาพ แล้ วก็ไปคุย
กับพ่อแม่เด็กว่าเหมือนแบบว่าเด็กคนนี ้น่าจะเข้ าเรี ยนได้ เราเริ่ มจากการเข้ าเรี ยน จริ งๆแล้ วก็เป็ น
การป้องกันไปในตัว ป้องกันการใช้ แรงงานเด็ก คือการที่เด็กอยู่ในโรงเรี ยนมันก็ป้องกันไปในตัวคือ
เด็กจะอยู่ในห้ องเรี ยน จะไม่ได้ ไปทํางาน แล้ วในมุมของเด็ก เด็กก็อยากจะไปเรี ยนแล้ ว” (สมพงศ์
สระแก้ ว (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
4.2.1.2 การสื่อสารระหว่างโรงเรี ยนและชาวบ้ าน
การสื่อสารระหว่างผู้อํานวยการ หรื อครู ประจําชันกั
้ บชาวบ้ านนัน้ จะใช้ วิธีการไป
เยี่ยมบ้ านนักเรี ยน ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารจากทางโรงเรี ยน ผลการเรี ยน
และความประพฤติของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง มีการไหลของข้ อมูลข่าวสารจาก
บนลงล่าง และมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ
“โรงเรี ยนนี ้เราก็จะมีการพูดคุยกับเจ้ าของสถานประกอบการ เจ้ าของโรงงาน ที่เขาได้ มี
การส่งลูกหลานเข้ ามาเรี ยนว่าเข้ ามาเรี ยนเราก็อยากให้ เรี ยนจบ แล้ วก็อย่าเพิ่งไปทํางาน แล้ วเราก็
มีระบบโครงการเยี่ยมบ้ านเด็กนักเรี ยน ไปดูความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยน แล้ วก็พยายามติดตามว่าพอ
เด็กจบ ป.6 เราก็จะมีการสอบถามเด็กว่าเด็กคนนี ้อยากไปเรี ยนโรงเรี ยนไหน เราก็จะติดต่อให้ โดย
ให้ ครูพาไป” (ประสิทธิ์ สุวรรณ (สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2558))
4.2.1.3 การสื่อสารระหว่างสื่อภายในชุมชนและชาวบ้ าน
สื่อภายในชุมชนที่แรงงานข้ ามชาติใช้ ในการแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร ได้ แก่ โปสเตอร์
หรื อจดหมายข่าวที่ติดอยู่ตามบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ในชุมชนที่อาศัยอยู่, แผ่นดีวีดีที่ทางหน่วยงาน
ราชการแจก และมีสว่ นน้ อยที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ องราวชีวิตและสิทธิที่พงึ ได้ รับของแรงงาน
ข้ ามชาติผา่ นทางโทรทัศน์ และวิทยุ เนื่องจากดูรายการข่าว ที่มีเนื ้อหาภาษาไทยไม่เข้ าใจ บางครัง้
จึงเลือกรับสารเพื่อความบันเทิงจากละคร และเพลงมากกว่า ซึ่งการสื่อสารระหว่างสื่อภายใน
ชุมชนและชาวบ้ านดังกล่าวจัดว่าเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว ที่มีการไหลข้ อมูลข่าวสารจาก
ภายนอกเข้ าสู่ภายในชุมชน มีลกั ษณะเป็ นทางการ ซึ่งชาวบ้ านส่วนใหญ่จะให้ ความสนใจเฉพาะ
สื่อที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับชีวิตประจําวัน รายได้ ของตัวเองเป็ นหลัก แต่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
สิทธิของลูกหลานแรงงานข้ ามชาติ การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติกลับไม่ได้ รับ
ความสนใจมากนัก
“ในชุม ชนของผมก็ มี น ะ มี ก ระดาษที่ ติด อยู่ข้ า งหน้ า ทางขึน้ ห้ อง พอมี เ รื่ อ งอะไร พวก
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ คนอื่ น ๆ ก็ จ ะเอากระดาษมาติ ด ไว้ ใ ห้ อ่ า นกัน ผมก็ อ่ า นบ้ า ง ไม่ อ่ า นบ้ า ง มี ทัง้
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ภาษาไทยและภาษาพม่า ส่วนใหญ่คนที่นี่พดู ภาษาไทยได้ แต่อ่านไม่คอ่ ยได้ ก็ต้องแปลเป็ นภาษา
พม่าด้ วย เรื่ องแรงงานเด็กก็เคยเห็นเขาพูดถึงกันอยูน่ ะ แต่จําไม่ได้ แล้ วว่าพูดอย่างไร
ที่นี่ก็มีทีวีดู เด็กๆชอบดูละคร ส่วนข่าวก็ดบู ้ าง ถ้ าผมสนใจจะดูนะ ในบ้ านก็จะมีผมเข้ าใจ
ภาษาไทยดีหน่อย ลูกพอเข้ าโรงเรี ยนก็พอเข้ าใจ แต่แฟนผมนี่ฟังไม่เข้ าใจเลย ก็เลยไม่คอ่ ยได้ ดทู ีวี
จะเปิ ดก็ดลู ะครบ้ างแค่นนที
ั ้ ่เห็นก็มีข่าวติดอยู่ที่กระดาน ก็แล้ วแต่เขาจะติดกัน...ผมอยู่ที่นี่ ผมก็ดู
ทีวีนะครับ ดูข่าวก็ดู ชอบดูช่อง 7 ละครก็ดู เวลาเลิกงานกลับบ้ านมาก็เปิ ดทีวีเอาไว้ ดู ส่วนลูกเขา
จะชอบดูหนัง” (จออู (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
4.2.1.4 การสื่อสารระหว่างผู้นําชุมชนและชาวบ้ าน
ในการสื่อสารของผู้นําชุมชน เพื่อนําข้ อมูลข่าวสารไปแจ้ งชาวบ้ านนัน้ ส่วนใหญ่จะ
ใช้ วิธีการเดินบอกตามบ้ าน การบอกกล่าวตามงานบุญที่วดั ซึ่งเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว แต่
เป็ นการสื่อสารแบบเผชิญหน้ า มีการไหลข้ อมูลข่าวสารเป็ นแบบแนวนอน และมีลกั ษณะไม่เป็ น
ทางการ
“ผมอยู่ที่นี่มานาน จะรู้จกั คนเยอะ คนในชุมชนก็จะคุ้นเคยกับผม พอคนใหม่ ๆ เข้ ามาอยู่
ก็จะค่อย ๆ รู้ จกั กัน ส่วนใหญ่คนที่นี่จะเป็ นคนมอญ เขาชอบทําบุญ เข้ าวัด เพราะพระก็เป็ นพระ
มอญ ก็จะได้ พบปะพูดคุยกัน ถ้ ามีอะไรจะบอกพรรคพวก ก็นดั เจอกันได้ เห็นกันตลอด เดินไปก็
เจอ อยูไ่ ม่ไกลกัน” (ทูล (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
“ผมไม่ได้ ใช้ สื่ออะไรให้ ยงุ่ ยากครับ ก็เดินไปบอก เจอกันทุกวันอยูแ่ ล้ ว มีเรื่ องอะไรก็มาบอก
ต่อ ๆ กัน ถ้ ามี ประชุม ผมก็ บอกพวกเขา แล้ วก็ ช่วยบอกกันไปเรื่ อย ๆ” (เจแปน, (นามสมมติ)
(สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
“เจอบ่อย ไม่ที่บ้าน ก็ที่ทํางาน มีที่วดั ด้ วย มีอะไรที่สงสัยผมก็ถามเจแปนได้ มีงานอะไรก็
บอกกัน” (พะทอซู (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
4.2.1.5 การสื่อสารระหว่างชาวบ้ านและชาวบ้ าน
ชาวบ้ านส่วนใหญ่ในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ จะใช้ วิธีการสื่อสารจากการ
พบปะกันในชุมชน วัด โรงงาน และตลาด ในลักษณะที่นําข่าวสารที่รับรู้จากผู้นําชุมชนมาบอกต่อ
กัน ซึง่ เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง แต่เป็ นการสื่อสารแบบเผชิญหน้ า มีการไหลข้ อมูลข่าวสารเป็ น
แบบแนวนอน และมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ
4.2.2 การสื่อสารเพื่อให้ ความรู้
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ผู้วิจยั พบว่า การสื่อสารเพื่อให้ ความรู้ ในชุมชนนัน้ เนื ้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
การรับเด็กข้ ามชาติเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน ข้ อมูลสิทธิ ขนั ้ พื ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ ข้ อมูลด้ าน
สาธารณสุขที่เกี่ ยวข้ องกับการรณรงค์เพื่อสุขภาวะที่ ดีของคนในชุมชน เป็ นการสื่อสารระหว่าง
มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน และชาวบ้ าน และการสื่อสารระหว่างโรงเรี ยนและ
ชาวบ้ าน โดยมีวิธีการให้ ความรู้ในรูปแบบการจัดประชุมหรื อการจัดอบรม
4.2.2.1 การสื่ อ สารระหว่า งมูล นิ ธิ เครื อข่า ยส่ง เสริ ม คุณภาพชี วิต แรงงานและ
ชาวบ้ าน
การสื่ อ สารของมูลนิ ธิ เครื อข่า ยส่ง เสริ ม คุณภาพชี วิ ต แรงงานเพื่ อ ให้ ค วามรู้ กับ
ชาวบ้ านนัน้ จะใช้ วิธีการโทรศัพท์นดั หมาย และการบอกต่อเพื่อกระจายข่าวให้ ชาวบ้ านคนอื่น ๆ
ได้ รับรู้ เพื่อมาร่วมประชุมหรื ออบรมในหัวข้ อความรู้ที่ทางมูลนิธิหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ต้ องการให้ คน
ในชุมชนได้ รับรู้ ซึง่ พบว่าเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว มีการไหลของข้ อมูลข่าวสารจากบนลงล่าง
และมีลกั ษณะเป็ นทางการ
“เราต้ องโทรนัด จัดประชุมให้ พวกเขาก่อน เพื่อจะให้ ความรู้เขา ปั ญหามันก็คือช่วงแรกๆก็
ต้ องยอมรับว่าผู้ปกครองเวลาให้ ให้ ลกู มาเรี ยนแล้ ว เขาไม่ร้ ูวา่ เรี ยนแล้ วจะเอาไปทําอะไรต่อ โอกาส
ที่ จะรู้ ว่าลูกตัวเองเรี ยนเป็ นอย่างไรบ้ าง ขนาดคนไทยยังมีปัญหา ลูกเรี ยนแล้ วได้ อะไรมาบ้ าง
พัฒนาการตรงนี ้เราต้ องกระตุ้นให้ ผ้ ปู กครองมีสว่ นมาดูวา่ จะช่วยกับโรงเรี ยนอย่างไร ช่วยกับมูลนิธิ
อย่างไร เราจะช่วยในการกระตุ้นให้ ลกู ตัวเองรู้ ระเบียบวินยั ดูหนังสือกลับมาแล้ วครู ฝากอะไรมา
บ้ าง ผู้ปกครองก็ต้องเรี ยนรู้ กบั ลูกไปด้ วย ทางมูลนิธิก็ต้องทําความเข้ าใจกับพวกเขาด้ วย” (สมัคร
ทัพธานี (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
4.2.2.2 การสื่อสารระหว่างโรงเรี ยนและชาวบ้ าน
ในการสื่อสารของโรงเรี ยนกับชาวบ้ านนัน้ ทางโรงเรี ยนได้ จดั ประชุมผู้ปกครองทุกปี
การศึกษา เพื่อให้ ความรู้ ด้านสิทธิและแนวทางการศึกษาของลูกหลานแรงงานข้ ามชาติ ซึง่ พบว่า
ได้ รับความร่ วมมือในการเข้ าร่วมประชุมผู้ปกครองเป็ นอย่างดี แต่ด้วยสภาพพื ้นที่การประชุมที่โล่ง
กว้ าง และมีจํานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมจํานวนมาก ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมได้ รับเอกสารไม่เพียงพอ
และมีสมาธิต่อการฟั งน้ อยกว่าปกติ ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว ที่มีการ
ไหลข้ อมูลข่าวสารเป็ นแบบบนลงล่าง และมีลกั ษณะเป็ นทางการ
“มาเข้ าร่ วมประชุมที่โรงเรี ยนจัดตลอดค่ะ เขาก็ให้ ความรู้ ดีนะ แต่วนั นี ้มาสายหน่อย เลย
ไม่ค่อยได้ ฟังที่ เขาพูด ไม่ได้ ไปนั่งฟั งใกล้ ๆ ผอ.เขาก็พูดดี เข้ าใจอยู่ค่ะ” (เอมอญ (นามสมมติ)
(สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
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4.2.3 การสื่อสารเพื่อร้ องเรียน
การสื่อสารเพื่อร้ องเรี ยนนัน้ พบว่าแรงงานข้ ามชาติบางส่วนเคยเข้ ามาขอความช่วยเหลือ
และเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมกับมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยเป็ นการร้ องเรี ยน
ในลักษณะปั จเจกบุคคล เช่น ในกรณีมีเด็กหญิงถูกนายจ้ างทําร้ ายร่ างกาย แต่มีความเกรงกลัว
หน่วยงานของรัฐ จึงเข้ ามาเรี ยกร้ องให้ ทางมูลนิธิฯช่วยเหลือ และให้ ความเป็ นธรรม หรื อกรณี
แรงงานเด็กข้ ามชาติได้ รับอุบตั ิเหตุจากการทํางาน แต่กลับไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากนายจ้ าง
โดยทางมูลนิธิจะทําหน้ าที่ เป็ นตัวกลางในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อช่วยเหลือ
เหยื่อแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ถกู กระทําต่อไป ซึง่ การสื่อสารดังกล่าวเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง ที่มี
การไหลข้ อมูลข่าวสารจากล่างขึ ้นบน มีลกั ษณะการสื่อสารแบบเผชิญหน้ า และเป็ นการสื่อสาร
แบบไม่เป็ นทางการ
“มี ห ลายกรณี อยู่นะ ที่ เ ข้ ามาขอความช่ว ยเหลือจากมูลนิธิ ฯ เป็ นแรงงานเด็กก็ มี เป็ น
เด็กผู้หญิงด้ วย ถูกบังคับให้ ทําเรื่ องอย่างว่า เด็กก็พยายามหนี มาขอความช่วยเหลือ เราก็ทําตาม
ขันตอน
้
สอบถามเรื่ องราวก่อน แล้ วก็ติดต่อหน่วยงานอื่น ๆ มาช่วยเหลือต่อไป บางคนก็โดนทํา
ร้ ายร่ างกาย เป็ นเด็กนี่แหล่ะ อย่าคิดว่าสมัยนี ้ไม่มีเรื่ องนี ้เกิดขึ ้นนะ มี แต่คนในเขาแค่ไม่ได้ พดู กัน
บางคนก็กลัว บางคนก็ไม่ร้ ู จะทํายังไง ไม่ร้ ู จะเชื่อใครได้ บ้าง ปั ญหามีเยอะอยู่ ก็เข้ ามาขอความ
ช่วยเหลือเรา” (ทูล (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
จากการสัม ภาษณ์ ใ นประเด็น การสื่ อ สารเพื่ อร้ องเรี ย นนัน้ สอดคล้ อ งกับรายงานการ
ปฏิบตั ิการศูนย์ Labour Center (2557) ที่มลู นิธิฯได้ เป็ นศูนย์กลาง หรื อกลไกที่ทํางานในการรับ
้
เกลี่ย
เรื่ องราวร้ องทุกข์ และดําเนินการ ให้ ความช่วยเหลือแรงงานในทุกด้ าน ทังการประสานไกล่
การเจรจา ร้ องเรี ยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ด้ วยการทํางาน
และ
เชิงผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขปั ญหาให้ เกิดการแก้ ไขอย่างบูรณาการ โดยมีขนตอน
ั้
กระบวนการทํางานตาม (ภาพที่ 4.1)
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กระบวนการยุติธรรม
หรื อ ไกล่เกลี่ย

อาสาสมัครใน

แรงงานที่ประสบปั ญหา

หน่วยงาน
ภาครัฐที่มี
อํานาจหน้ าที่

ประโยชน์ที่
แรงงานจะได้ รับ

การได้ มาซึง่ สิทธิ
ของแรงงาน และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิต
กฎหมาย หรื อ
นโยบายที่เกี่ยวข้ อง

ภาพที่ 4.1 ขันตอนการดํ
้
าเนินการให้ ความช่วยเหลือกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นแรงงานทุกรูปแบบ
4.2.4 ระดับการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ผู้วิจยั ได้ พิจารณาระดับการมีสว่ นร่วม 3 ระดับ ได้ แก่ การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในฐานะ
ผู้รับสาร, ในฐานะผู้สง่ สาร และในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายในการแก้ ไขปั ญหาแรงงาน
เด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
4.2.4.1 การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร
ชาวบ้ านในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมีระดับการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมในฐานะ
ผู้รับสาร ซึง่ เป็ นการสื่อสารระดับล่างสุด จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าไปศึกษาในชุมชน พบว่าชาวบ้ านมี
สถานะเป็ นผู้รับข้ อมูลข่าวสารจากที่ทางหน่วยงานภายนอก หรื อผู้นําชุมชนแจ้ งเข้ ามา มีเพียงส่วน
น้ อยที่จะแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่จะมีบทบาทรับฟั ง และมีปฏิกิริยารับรู้ จากการพยักหน้ า แต่
ไม่พดู โต้ ตอบ
“ถ้ ามีประชุมเดี๋ยวเจแปน (ผู้นําชุมชน) ก็มาบอก ผมก็เข้ าร่วมประชุมบ้ าง ว่างก็ไป เขาก็จะ
พูดเรื่ องโรงเรี ยนลูก เรื่ องอะไรพวกนี ้ ... หลายเรื่ องเราก็ไม่ร้ ู จะถามใคร ก็ต้องนึกถึง LPN เขาก็
ดูแล” (หนอ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
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4.2.4.2 การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร
ในระดับการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมในฐานะผู้ส่งสารนัน้ พบว่าผู้ส่งสารหลัก ได้ แก่
เจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน เป็ นผู้สง่ สารเพื่อให้ ความรู้ แจ้ งข้ อมูล
ข่าวสาร ผ่านการจัดการประชุม และจัดทําสื่อส่งให้ กบั ชาวบ้ านในแต่ละชุมชน, ผู้นําชุมชน เป็ นผู้
ส่งสารในการกระจายข้ อมูลข่าวสาร และความรู้ให้ กบั ชาวบ้ าน, โรงเรี ยนเป็ นผู้สง่ สารจากการออก
คําสัง่ ให้ ความรู้ และแจ้ งข้ อมูลข่าวสารผ่านนักเรี ยน และผู้ปกครองแรงงานข้ ามชาติ และสําหรับ
การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สารของชาวบ้ านในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ พบว่าส่วน
้ กจะได้ รับการมอบหมายจากผู้นําชุมชน
น้ อยที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สาร ซึง่ ชาวบ้ านที่เป็ นผู้สง่ สารนันมั
มาอีกที
“แผนปกติผมจะจัดประชุมผู้ปกครองในทุกๆเดือน วาระการชุมชุมส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ อง
ของภาระค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ปู กครองต้ องมี เรื่ องติดตามการย้ ายสถานศึกษา หรื อว่าการเข้ ามามีส่วน
ร่ วมกับโรงเรี ยน…เราจัดให้ แต่เราก็ต้องให้ เขาร่ วมให้ เข้ ามามีบทบาท ก็คือให้ เขาเองรู้ สกึ ว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งของการประชุม บางโอกาสก็ จะพยายามให้ เขาได้ พูด ได้ ตอบโต้ บ้าง” (สมัคร ทัพธานี
(สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
4.2.4.3 การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย
จากการที่ ผ้ ูวิจัยได้ ลงพื น้ ที่ ศึก ษา พบว่า การสื่อสารอย่างมี ส่ว นร่ ว มในฐานะผู้
วางแผนและกําหนดนโยบาย ซึง่ เป็ นระดับการสื่อสารที่สงู สุดของการมีส่วนร่ วม ไม่มีชาวบ้ านที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายเลย
จากการวัดระดับการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมของชุมชนในการสร้ างความตระหนักรู้
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในฐานะผู้รับสาร ซึง่ เป็ นระดับตํ่าสุดของการมีสว่ นร่วม มีเพียงส่วนน้ อยที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สาร
้ ว้ ิเคราะห์ได้ ว่าสาเหตุเกิดจากปั จจัยอุปสรรคของภาษาในการสื่อสาร การขาดความรู้ ความ
ทังนี
เข้ าใจในสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง และการขาดช่องทางการสื่อสารที่สามารถแสดงความคิดเห็น
สะท้ อนกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงวางเป้าหมายให้ แรงงานเด็กและผู้ใหญ่ใน
ชุมชนจังหวัดสมุทรสาครสามารถปรับเปลี่ยนจากผู้รับสาร มาเป็ นผู้สง่ สาร และสร้ างโอกาสในการ
พัฒนาไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในระดับผู้วางแผนและกําหนดนโยบายต่อไป
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4.3 ปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารที่มีผลต่ อการสื่อสาร
อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขัน้ พืน้ ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อ
สร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ ผู้วิจยั
ได้ ทําการศึกษาปั จจัยสนับสนุน และปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสาร เพื่อเป็ นข้ อมูลนํามาพัฒนากล
ยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ ไป โดยผู้วิ จัย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มูล พื น้ ฐานของชุ ม ชนจัง หวัด
สมุทรสาคร ได้ แก่ ด้ านลักษณะทางเศรษฐกิจ ด้ านการสื่อสาร ด้ านวัฒนธรรมและสังคม และด้ าน
นโยบาย นายจ้ าง และรัฐบาล ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
4.3.1 ด้ านลักษณะทางเศรษฐกิจ
4.3.1.1 ปั จจัยอุปสรรค
1) ด้ านงานที่ทํา เวลา และรายได้ ของครอบครัว
ด้ ว ยระยะเวลา และภาระหน้ า ที่ ข องงานที่ ทํ า ส่ ง ผลให้ ค นในชุ ม ชน
บางส่วนไม่สนใจในการสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ เนื่องจาก
มองว่าไม่ใช่ปัญหาของตนเอง กระทบเวลาทํางาน และอาจจะส่งผลกระทบการทํางานของตนที่ทํา
อยู่ จึงมีแรงงานข้ ามชาติบางกลุ่มไม่พร้ อมให้ ความร่ วมมือ รวมไปถึงปั ญหาด้ านการเงิน นับเป็ น
ปั ญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของแรงงานข้ ามชาติ ซึ่งแรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่
ต้ องดิ ้นรนหาเงินเลี ้ยงตนเองและครอบครัว ประกอบกับระยะเวลาทํางาน มีแรงงานข้ ามชาติบาง
กลุม่ ที่ทํางาน 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อหารายได้ ให้ ครอบครัว แม้ ในช่วงวันหยุดก็จะรับจ้ างทัว่ ไปด้ วย
ทําให้ ไม่มีเวลามาสนใจเรื่ องอื่น ๆ หรื อปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของตนเอง จึงไม่สามารถมีสว่ นร่วม
ในการเข้ ารับฟั งการอบรม หรื อร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติได้
“แต่ก่อนถ้ าว่างก็ไปร่ วมประชุมด้ วย แต่นี่ผมไม่ว่างไง นี่ก็เพิ่งกลับมาจากทํางาน ผมก็ต้อง
ทํางาน แล้ วจะเอาเวลาไหนไปทําอย่างอื่น” (สมพร (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
“เดี๋ยวนี ้ยังดีขึ ้นเยอะ ถามว่ามีแรงงานเด็กข้ ามชาติอยู่ไหม บอกได้ เลยว่ามี แต่เขาปิ ดกัน
พูดไปก็โดน เงียบยังดีกว่า บางทีก็ให้ เด็กทํางานตอนกลางคืน รู้ ว่าผิดไหม ก็ร้ ู แต่ก็ต้องทํา เราก็
อยากได้ เงิน เขาก็อยากให้ เราทํา ก็เลยไม่มีใครพูด” (สอง (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม
2557))
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“ส่วนใหญ่จะไปทํางานหาเงินกัน ก็มีบางกลุ่มที่ให้ ความร่ วมมือทํากิจกรรม บางคนก็ไม่
สนใจ อย่างที่บอก เขาต้ องทํางาน” (เจแปน (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
จากการสํารวจพบว่าแรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้ เรี ยนหนังสือ หรื อ
เรี ยนเพียงสามารถอ่านออก เขียนได้ เนื่องจากครอบครัวมีลกู หลานหลายคน จึงมีรายได้ ไม่เพียง
พอที่จะเข้ ารับการศึกษา
“ผมเรี ยนจบ ป.2 ครับ แม่มีลกู 6 คน พอเริ่ มโตขึ ้น ก็ต้องออกมาหางานทําแล้ ว ช่วยพ่อกับ
แม่ เพราะมาทํางานก็ได้ เงิน แล้ วให้ น้องๆ เรี ยนต่อกันไป พอโตก็ออกมาช่วยกันทํางาน” (ลีซอ (นาม
สมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
“ผมอยากมาอยูท่ ี่ไทยครับ เพราะพี่สาวมาทํางานที่ไทยกับพ่อแม่อยูก่ ่อนแล้ ว ผมก็ตามมา
มากับนายหน้ า ผมก็ อยากได้ เงิ นเหมือนกัน ก็ ตามมาทํ างานที่ นี่ ครั บ” (แตเมีย ว (นามสมมติ)
(สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
นอกจากนันแล้
้ ว พบว่า แรงงานบางคนเป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี แต่เข้ า
มาทํางานร่ วมอยู่ด้วย เนื่องจากมีร่างกายที่เติบโต และไม่มีหลักฐานที่สามารถแสดงอายุได้ แน่ชดั
จึง เป็ นช่ อ งว่ า งให้ เ ด็ก เหล่า นี เ้ ข้ า สู่ว งจรการทํ า งานในโรงงานได้ ง่า ย เพื่ อ หารายได้ ช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัว
ปั จจุบนั เองสถานการณ์ เด็กก็ยงั มีปรากฏให้ เห็นแฝงในลักษณะที่อายุมนั ไม่ใช่เป็ นอายุที่
จริ งที่ตรงตามพาสปอร์ ต แล้ วก็สิ่งที่ทําให้ เป็ นประเด็นที่มองให้ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ ใน
อนาคตหรื อไม่ ที่ผ้ ปู กครองเอง เด็กเอง จะทําเอกสารหลักฐานในเรื่ องของอายุให้ มนั สูงมากขึ ้นเพื่อ
หลีกหนี ทางกฎหมายเอง หรื อทางราชการเองก็ไม่สามารถเข้ าไปทําตรวจสอบอะไรตรงนัน้ ได้
ปั ญหาตัวนี ้ก็เลยกลายเป็ นความซับซ้ อนแล้ วก็ย่งุ ยากมากยิ่งขึ ้น ที่เขาทําแบบนี ้ เพราะเด็กจะได้
เข้ าสู่การทํางานได้ เร็ วขึ ้น มีอายุมากขึ ้น ทํางานได้ เลย (สมัคร ทัพธานี (สัมภาษณ์ , 19 ตุลาคม
2557))
จากข้ อมูลดังกล่าวสอดคล้ องกับเอกสารข้ อมูลแรงงานข้ ามชาติจงั หวัดสมุทรสาคร (มูลนิธิ
เครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชี วิตแรงงาน, 2556) จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นพืน้ ที่ ที่มีความต้ องการ
แรงงานจํ า นวนมาก เนื่ อ งจากเป็ นจัง หวัด ที่ มี โ ครงสร้ างพื น้ ฐานเหมาะสมต่ อ การลงทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานข้ ามชาติจาก 3 สัญชาติ ได้ แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา โดย
มีแรงงานพม่าจํานวนมากที่สุด แบ่งออกเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ มอญ กะเหรี่ ยง ทวาย คะฉิ่น คะยา
ไทยใหญ่ ปล่อง และพม่า ซึ่งย้ ายถิ่นฐานมาอยู่ประเทศไทย เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง การ
ไหลเวียนการทํางานเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรม และเหตุผลทางเศรษฐกิจ เป็ นต้ น โดยแรงงานข้ ามชาติสว่ น
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ใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากกิจการประมง เช่น งานแกะกุ้ง ต้ มหอย โรงนํ ้าแข็ง แล่ปลา
รวมไปถึงงานประเภทก่อสร้ าง งานเกษตร เป็ นต้ น ซึง่ ได้ รับรายได้ เฉลี่ย 200 – 400 บาทต่อวัน โดย
แรงงานข้ ามชาติจะนํ าไว้ จ่ายค่าเช้ า ห้ อง ค่าอาหาร และส่วนหนึ่งจะเก็ บเงิน เพื่อส่งกลับไปให้
ครอบครัวที่ประเทศตนเอง ประกอบกับข้ อมูลจากรายงานการวิจยั การติดตามผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายคุ้มครองและแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทย (มนทกานต์ ฉิมมามี,
2548) ได้ รายงานปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
พบว่าปั จจัยสําคัญคือความยากจน ที่มาจากการไม่มีที่ดินทํากินเป็ นของตัวเอง การไม่มีงานทําใน
พื ้นที่ การขาดโอกาสทางการศึกษาทําให้ ขาดโอกาสในการแสวงหารายได้ สงู จากการทํางาน และ
ยังเชื่อมโยงกับอีกหลายปั จจัยที่เกื ้อหนุนกัน ซึง่ การขาดโอกาสเหล่านี ้ประกอบกับความยากจนที่
เผชิญอยู่ ทําให้ ทางเลือกของเด็กน้ อยลงไป และถูกผลักดันสู่เส้ นทางการเข้ ามาขายแรงงานใน
ประเทศไทยในที่สดุ
นอกจากนันแล้
้ วจากข้ อมูลการศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557)
พบว่า เด็กข้ ามชาติมกั จะลงทะเบียนเรี ยนไม่ทนั ในเวลาที่กําหนด ซึง่ มีผลพวงมาจากลักษณะการ
ทํางานของผู้ปกครอง ส่งผลให้ โรงเรี ยนมีจํานวนของนักเรี ยนที่ไม่แน่นอน และเป็ นอุปสรรคในการ
ได้ รับทุนอุดหนุนจากภาครัฐอย่างเหมาะสม
ข้ อมูลดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ ว่าอุปสรรคของแรงงานข้ ามชาติ มีปัจจัยหลักในเรื่ อง
เวลาการทํางาน ลักษณะของงาน และมุ่งหารายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวเป็ นสําคัญ
ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมต่าง ๆ หรื อการขอความร่วมมือจากคนในชุมชน จึงต้ องคํานึงถึงเวลางานของ
แรงงานข้ ามชาติด้วย ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. และ
วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึง่ เป็ นเวลาที่สามารถจัดประชุม หรื อจัดกิจกรรม
ร่วมกับแรงงานข้ ามชาติได้ มากที่สดุ
4.3.2 ด้ านการสื่อสาร
4.3.2.1 ปั จจัยสนับสนุน
1) ตัวกลาง
จากการลงพืน้ ที่ โดยมีผ้ ูวิจัยและมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
แรงงาน ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นตัว กลางภายนอก หรื อผู้เ ชื่ อ มประสานการสื่อ สารระหว่า งคนในชุม ชน
ด้ วยกันเอง และการสื่อสารไปยังหน่วยงานภายนอกนัน้ พบว่า เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่คนในชุมชนจังหวัด
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สมุทรสาครเกิดการตื่นตัวในการรับรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ และเป็ นประเด็นที่มี
การพูดถึงกันมากยิ่งขึ ้น
โดยเริ่ มแรกผู้วิจยั ได้ ลงพื ้นที่สํารวจชุมชนด้ วยตนเอง พบว่า คนในชุมชน
ต่างหวาดกลัว และไม่พร้ อมให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ เนื่องจากความเกรงกลัวและไม่ไว้ ใจในการ
ให้ ข้อมูล ผู้วิจยั จึงได้ ประสานงานกับทางมูลนิธิฯเพื่อเข้ าไปทําความคุ้นเคยกับคนในชุมชน ปรากฎ
ว่าคนในชุมชนให้ ความร่ วมมือและแสดงความเป็ นมิตรมากยิ่งขึน้ แต่ยังมีบางส่วนที่เกิดความ
หวาดระแวงอยู่ จึงต้ องใช้ ระยะเวลาในการแนะนําตัว สร้ างความคุ้นเคย ผู้วิจยั จึงได้ อาศัยล่ามจาก
ทางมูลนิธิฯเข้ ามาอธิ บายถึงเจตนารมณ์ ในการเข้ ามาพูดคุยกับคนในชุมชน โดยถามถึงสภาพ
ความเป็ นอยู่ทั่วไปก่อน เมื่อเกิดความความสัมพันธ์ ที่ดีขึ ้น จึงเริ่ มสอบถามถึงข้ อมูลปั ญหาของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติ ซึ่งผู้วิจัยได้ นํากรณีตวั อย่างแรงงานเด็กที่ถูกเอารั ดเอาเปรี ยบมาให้ คนใน
ชุมชนดู ปรากฏว่าคนในชุมชนให้ ความสนใจมากยิ่งขึ ้น และมีความหวังที่จะให้ ความร่วมมือแก้ ไข
เรื่ องปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติและสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ร่วมกัน
“ปกติแล้ วไม่มีใครรู้ หรอก ว่าทํางานแล้ วจะโดนเอาเปรี ยบไหม พวกฉันก็ไม่ร้ ู เด็กมันโต
แล้ ว เขาก็ให้ ทํางานได้ บางทีโดนโกงก็ไม่ร้ ู จะทําอย่างไร ก็ต้องทําไป ยิ่งเรื่ องสิทธิ อะไรที่บอก ก็
อยากรู้ แต่เราก็ไม่ร้ ูวา่ เรามีสทิ ธิอย่างไร ถ้ าพวกคุณมาช่วย มาบอกให้ ฟัง เราก็จะได้ เข้ าใจ” (ลอต๊ ะ
(นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
“ก็ ดี น ะ ถ้ า จะมาช่ ว ยแก้ ปั ญ หานี ้ เราก็ ดี ใ จ แต่ต้ อ งอธิ บ ายให้ เ ข้ า ใจก่ อ นว่ า จะให้ ทํ า
ไม่ร้ ู” (ซานยี (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
อะไรบ้ าง ไม่อย่างนันพวกผมก็
้
“คนข้ ามชาติเขาจะรู้ สึกว่าถ้ าพวกเราเข้ าไปเขาจะปลอดภัยไม่ร้ ู สึกว่าเป็ นเหมือนภาครัฐ
เข้ าไปจับจ้ อง ไปมอง คือเขาอาจจะมีความคุ้นละ เริ่ มคุ้นกับพวกเราแล้ ว ก็ไม่ได้ มาอะไร ปั ญหาก็
จะไม่คอ่ ยเจอ” (สมพงศ์ สระแก้ ว (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
2) การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
จากการจัด ประชุม เพื่ อ สัง เกตพฤติก รรมการสื่ อ สารของคนในชุม ชน
พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่มีท่าทียอมรับ และรับฟั งความคิดเห็นจากผู้อื่น สังเกตได้ จาก เมื่อ
ผู้วิจยั สอบถามประเด็นความคิดเห็นเรื่ องความสําคัญระหว่างการทํางานหารายได้ กับการศึกษา
ของบุต รหลาน พบว่ า คนในชุม ชนมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่า ง หลากหลาย โดยมี บ างกลุ่ม ให้
ความสําคัญต่อการทํางานมากกว่า เพราะสามารถสร้ างรายได้ และช่วยเหลือคนในครอบครัวได้
แต่อีกกลุ่มหนึ่งให้ ความสําคัญต่อการศึกษา เพราะเชื่ อมั่นว่าเด็กควรได้ รับการศึกษาก่ อนเข้ า
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ทํางาน และจะทําให้ มีสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีกว่าเดิมได้ เมื่อผู้วิจยั อธิบายถึงวัยของบุตรหลาน
ควรจะได้ รับการศึกษาเพื่อมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น คนในชุมชนแสดงท่าทีที่เข้ าใจ และเห็นด้ วยมาก
ยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะเมื่อผู้วิจยั นําข้ อมูลแรงงานเด็กถูกเอารัดเอาเปรี ยบมาอธิบาย คนในชุมชนต่างให้
ความสนใจเป็ นอย่างดี และพร้ อมจะร่วมสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ าม
ชาติร่วมกัน
4.3.2.2 ปั จจัยอุปสรรค
1) ขาดการมีสว่ นร่วมในการสื่อสาร
ผู้วิจยั พบว่า ช่วงแรกแรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้ าใจ
ในการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม สังเกตได้ จากเมื่อมีการจัดการประชุม แรงงานข้ ามชาติบางกลุ่มจะ
มานั่ง ฟั ง เพื่ อพบปะเพื่ อน แต่ไม่มี ส่ว นร่ ว มในการแสดงความคิดเห็ น การระดมความคิด เมื่ อ
กล่าวถึงประเด็นปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติของชุมชนในสมุทรสาคร จึงทําให้ ชาวบ้ านไม่กล้ า
เสนอความคิด
“เขาชวนให้ มาฟั งประชุมครับ ก็มาบ่อยนะ แต่เราก็ไม่ร้ ู จะพูดอะไร มานัง่ ฟั ง มาประชุมแต่
ละครัง้ ก็ได้ พบปะเพื่อนฝูง บางคนก็อยูค่ นละหมูบ่ ้ าน” (เอาปาน (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม
2557))
“สาเหตุก็คือพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ร้ ู ไม่ทราบ หรื อพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ส่งเสริ มเป็ น
เรื่ องเป็ นราว เวลาจะจัดประชุมหรื อเสนอแนะอะไร เขาก็ไม่ได้ สนใจมากนัก เพราะหลายปั จจัย
ส่วนหนึ่งคือเขายังไม่เห็นความสําคัญของปั ญหาเท่าที่ควร สถานศึกษาเราก็ไม่ได้ มีการพัฒนาเชิง
รุ ก มีการโปรโมท มีการสนับสนุนที่เป็ นเรื่ องเป็ นราว คือมาก็รับไม่มาก็ไม่รับอะไรประมาณนี ้ คือ
โรงเรี ยนไทยก็มองแต่เด็กไทยไปก่อนให้ ความสําคัญกับเด็กไทยไปก่อน คือข้ ามชาติก็แล้ วแต่อะไร
ประมาณนี ้ คือจริ งๆจังหวัดสมุทรสาครถ้ าไม่มีมลู นิธิเครื อข่ายแรงงานข้ ามชาติเราอยู่ เด็กแทบจะ
ไม่ได้ ไม่รับรู้ อะไรเลย จริ ง ๆ แล้ วควรช่วยกันส่งเสริ มให้ พวกเขามีส่วนร่ วมไปด้ วยกัน” (สมพงศ์
สระแก้ ว (สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557))
2) ปั ญหาการสื่อสารที่ไม่เข้ าใจ
เนื่องจากแรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่มกั จะใช้ ภาษาตนเองในการสื่อสาร
ดังนันเมื
้ ่อผู้วิจยั หรื อเจ้ าหน้ าที่สื่อสารเป็ นภาษาไทย ก็จะไม่สามารถเข้ าใจได้ ทนั ที ต้ องอาศัยล่าม
ในการแปล และมีแรงงานข้ ามชาติบางคนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ แต่ก็ขาดความมัน่ ใจและไม่
กล้ าพูดในที่สาธารณะ ซึง่ เป็ นอุปสรรคในการสื่อสาร
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นอกจากนันแล้
้ วในการผลิตสื่อ หากเป็ นภาษาไทย แรงงานข้ ามชาติสว่ น
ใหญ่จะไม่สนใจอ่าน จึงต้ องผลิตสื่อในรูปแบบภาษาไทยและภาษาพม่าควบคูก่ นั
“ถ้ าจะแจกสื่ออะไรให้ เขา หรื อจะเข้ าถึงตัวพวกเขาได้ ก็ต้องมีภาษาพม่าด้ วย เพราะหลาย
คนเขาไม่ได้ ฟังภาษาไทยออก อ่านก็ ไม่ออก บางคนก็อยากคุย อยากพูด แต่ถ้ามี ล่ามด้ วยก็ ดี
เพราะถ้ าเขาฟั งไม่ร้ ูเรื่ อง เขาก็คงไม่สนใจหรอก” (ทูล (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
3) ขาดช่องทางการสื่อสาร
การขาดช่ อ งทางการสื่ อ สาร นับ เป็ นอุป สรรคในการสื่ อ สารที่ สํ า คัญ
เนื่องจากช่องทางการสื่อสารคือปั จจัยที่จําเป็ นในการให้ คนในชุมชนเข้ าถึงข้ อมูล จากการสังเกต
พบว่ า ชาวบ้ า นมี บ อร์ ด ประชาสัม พัน ธ์ ข่ า วสาร แต่ ข้ อ มูล ส่ ว นใหญ่ ที่ นํ า มาประชาสัม พัน ธ์ จ ะ
เกี่ยวข้ องกับโฆษณาสินค้ า การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัด โดยคนในชุมชนไม่มีสว่ นร่วมใน
การใช้ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ จากคนในชุมชนเองเลย และไม่มี
ข้ อมูลด้ านสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติให้ ความรู้ความเข้ าใจในชุมชน
นอกจากบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ ร่วมกันภายในชุมชน สําหรับภายในห้ องเช่านัน้
จะมีสิ่งอํานวยความสะดวก ได้ แก่ โทรทัศน์ และเครื่ องเสียง เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ ที่ช่วยสร้ าง
ความบันเทิงในช่วงเวลาพักผ่อนได้
จากข้ อมูลด้ านปั จจัยการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ ได้ ว่า แรงงานข้ ามชาติเกิ ด
ความตื่นตัวจากการที่มีตวั กลางภายนอก หรื อผู้เชื่อมประสานการสื่อสารระหว่างคนในชุมชน คือ
ผู้วิจยั และเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯ ลงไปในพื ้นที่เป็ นอย่างมาก ซึ่งได้ จุดกระแสให้ แรงงานข้ ามชาติ
เกิดการตื่นตัวในการรับรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ และเป็ นประเด็นที่มีการพูดถึงกัน
มากยิ่งขึน้ และสําหรั บปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคมากที่ สุดของการสื่อสารคือปั ญหาการสื่อสารที่ไม่
เข้ า ใจ ซึ่ง เป็ นปั ญ หาหลัก ของแรงงานข้ า มชาติ แม้ บ างคนจะสามารถพูด ภาษาไทยได้ แต่ไ ม่
สามารถอ่านภาษาไทย ดังนันจึ
้ งต้ องคํานึงถึงภาษาของการสื่อสารเป็ นสําคัญ
4.3.3 ด้ านวัฒนธรรมและสังคม
4.3.3.1 ปั จจัยสนับสนุน
1) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะ
แรงงานข้ ามชาติ พบว่าด้ วยสภาพความเป็ นอยู่ ที่อยู่อาศัยมักเป็ นแบบแฟลต ห้ องเช่าแบ่งห้ อง
และอาคารอาศัยอยูร่ วมกัน คนในแต่ละชุมชนจึงรู้จกั และคุ้นเคยกันหมด สามารถแยกแยะกลุม่ คน
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ภายนอกและคนที่อาศัยอยู่ภายในได้ อย่างชัดเจน หากใครเป็ นแรงงานข้ ามชาติที่เพิ่งเข้ ามาอาศัย
อยู่ ก็จะมีการแนะนํ าให้ คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้ ร้ ู จัก ดังนัน้ แม้ ที่อยู่จะแออัด แต่คนใน
ชุมชนเหล่านี ้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น อยูก่ นั เป็ นกลุม่ หากมีการจัดกิจกรรม หรื อมีภารกิจที่จะต้ อง
ทําร่วมกัน จึงสามารถรวมกําลังคนได้ ง่าย
“ผมอยู่ที่นี่ด้วยกันมานานแล้ ว มีงานอะไร เขาจัดกิจกรรมอะไร ก็ไปด้ วยกันนี่แหล่ะครับ ไป
ไหนมาไหนก็ชวน ๆ กันไปเอา (เพียวเลอะ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
“รู้จกั กันหมดอยู่แล้ วค่ะ นี่หนูก็อยู่กบั ลูกกับแฟนกันในห้ องก็ 5 คน แล้ วก็ห้องข้ างบนอีก 4
คน มาอยู่ที่นี่พร้ อมกัน...กิ จกรรมอะไรที่ เขาจัด หรื อนายจ้ างให้ ไป เราก็ ไปหมดนะ ไปด้ วยกัน
ทังหมดเลย
้
แล้ วแต่วา่ เขาจะให้ ไปไหม” (ซาโท (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
จากการศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจยั ชีวิตแรงงานข้ ามชาติในชุมชน
ชนบทไทย: กรณี ศึกษาแรงงานสัญชาติพม่า ในชุมชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร (ปรี ดา รอดนวล, 2551) พบว่า ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นพื ้นที่ที่มี
แรงงานข้ ามชาติกระจุกตัวมากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนคร และเขตพื ้นที่องค์การ
บริ หารส่วนตําบลรอบข้ าง จากการสํารวจพบว่าชุมชนแรงงานข้ ามชาติจะอาศัยอยูใ่ นชุมชนจังหวัด
สมุทรสาครซึง่ กระจายตัวกันอยู่อย่างน้ อย 60 ชุมชน เช่น ชุมชนตลาดกุ้ง มีแรงงานข้ ามชาติอาศัย
อยู่ประมาณ 20,000 คน ชุมชนเกาะสมุทร จํานวนประมาณ 10,000 คน และยังมีการกระจายตัว
อาศัยอยู่บริ เวณชุมชนเคหะท่าจีน คลองบางหญ้ า แถบชุมชนมหาชัยนิเวศน์-ณรงค์มิตร เป็ นต้ น
(ภาพที่ 4.2)

ภาพที่ 4.2 สภาพความเป็ นอยูข่ องแรงงานข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่ อ มี แ รงงานข้ า มชาติ เ ดิ น ทางเข้ า มาทํ า งานเป็ นจํ า นวนมาก ก่ อ ตัว
กลายเป็ นชุมชนแรงงานข้ ามชาติที่มีให้ พบเห็นอยูท่ วั่ ไปอย่างน้ อย 60 ชุมชนย่อย (สมพงษ์ สระแก้ ว
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, 2548) จากการสํารวจเบื ้องต้ นใน พ.ศ. 2553 ที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ ามชาติในสมุทรสาคร แบ่ง
ได้ เป็ น 4 ประเภท คือ 1) ที่อยู่อาศัยที่นายจ้ างจัดให้ มักเป็ นแบบแฟลต แต่ไม่เพียงพอกับจํานวน
้ านและที่ดิน เช่า
แรงงาน 2) ที่อยู่อาศัยประเภทเช่า มีทงการเช่
ั้
าตรงเช่าช่วง และแบ่งเช่า เช่าทังบ้
ที่ดินปลูกบ้ าน เช่าห้ อง เช่าแบ่งห้ อง และเช่าพื ้นที่นอน ในอาคารหลายรู ปแบบ มีทงั ้ สภาพปาน
กลางและสภาพเสื่อมโทรม 3) ที่อยู่อาศัยบุกรุ ก ส่วนใหญ่ในที่ดินของภาครัฐ สร้ างเป็ นอาคาร
มาตรฐานตํ่า ไม่ถกู สุขลักษณะ 4) ที่อยู่อาศัยในเรื อประมง มักเป็ นที่อยู่ของแรงงานกลุม่ ที่เข้ าเมือง
โดยผิดกฎหมาย (กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์, 2554) โดยขนาดของห้ องเช่าส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก
อัตราค่าเช่าต่อเดือนประมาณ 1,500 - 3,500 บาท อาศัยอยู่ประมาณ 3 – 8 คนต่อห้ อง ส่วนมาก
จะเป็ นญาติ หรื อเพื่อนที่มารู้จกั กันในภายหลัง
2) ผู้นําชุมชนที่เข้ มแข็ง
จากการลงพื ้นที่เข้ าไปสัมผัสคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าแต่ละ
หมูบ่ ้ านจะมีผ้ นู ําชุมชน ที่สามารถนําข่าวสารมาบอกต่อให้ คนในชุมชนรับรู้ และยังเป็ นหลักในการ
ช่วยเหลือ ให้ คําปรึกษาคนในชุมชนด้ วย ซึง่ ผู้นําชุมชนส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ จกั เจ้ าหน้ าของรัฐ และหน่วยงานที่ให้ ความช่วยเหลือแรงงานข้ าม
ชาติได้ ดังนันคนในชุ
้
มชนจึงมักจะรับฟั ง และให้ ความเคารพผู้นําชุมชน ซึง่ ผู้วิจยั มองว่าการที่ผ้ นู ํา
ชุมชนสามารถเป็ นแกนนําให้ กบั คนในชุมชนได้ นับว่าเป็ นปั จจัยสนับสนุนที่สามารถเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างความเข้ าใจให้ คนในชุมชนเห็ นความสําคัญของการสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขัน้
พื ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
4.3.3.2 ปั จจัยอุปสรรค
1) ทัศนคติของคนไทยกับแรงงานข้ ามชาติ
จากการลงพื น้ ที่ สัม ภาษณ์ แ รงงานข้ า มชาติ พ บว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้
แรงงานข้ ามชาติไม่กล้ าที่จะแสดงความคิดเห็น หรื อนําลูกเข้ าไปเรี ยนในระบบการศึกษาร่ วมกับ
นักเรี ยนไทย เนื่องจากยังมีชอ่ งว่างทางความรู้สกึ ของคนไทยและคนต่างชาติอยู่
“มีไม่กี่โรงเรี ยนนะ ที่เขารับเด็กพม่าเข้ าไปเรี ยน เพราะโรงเรี ยนก็กลัวจะมีภาระ รับเด็ก
พม่ า มา ก็ ก ลัว จะมี ปั ญ หา ทัง้ เรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ย เรื่ อ งภาษา เรื่ อ งการปรั บ ตัว ของเด็ก ด้ ว ย ส่ ว น
ผู้ปกครองเด็กคนไทยส่วนใหญ่มองว่า ครู จะมีเวลาใส่ใจลูกตัวเองรึเปล่า เด็กจะปรับตัวกันอย่างไร
ก็เป็ นปั ญหาที่พูดยาก บางทีก็เลี่ยงไม่รับเด็กพม่าเข้ ามาเรี ยนด้ วยเลยจะดีกว่า เป็ นแบบนันไป”
้
(ทูล, (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
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“เราต้ องบอกตรง ๆ ว่า โรงเรี ยนในจังหวัดที่ดงั ๆ ที่เด็กไทยแย่งกันเรี ยน ก็จะไม่รับเด็กต่าง
ด้ าว เนื่องจากกฎหมายไทยเขาเขียนไว้ วา่ เด็กในวัยเรี ยนต้ องได้ เรี ยนทุกคน แต่เขาก็ไม่ได้ บงั คับว่า
โรงเรี ยนต้ องรั บทุกคน คือเขียนว่าให้ สิทธิ์ เข้ าไปเรี ยน แต่ไม่ได้ บังคับโรงเรี ยนว่า ถ้ าไม่รับจะมี
ความผิดนะ เขาไม่ได้ เขียนไว้ ...สําหรับการรับเด็กข้ ามชาติเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนนี ้แล้ วก็อาศัย มติ
ครม. ปี 2548 นะครับ แล้ วก็ พรบ.การศึกษาของไทย ซึง่ ใน พรบ. กฎหมายของไทยจะกําหนดไว้
ว่า เด็กในวัยเรี ยน ตังแต่
้ 3 ขวบถึง 15 ขวบ ทุกคนต้ องได้ เรี ยน ได้ เรี ยนฟรี ซึง่ ปั จจุบนั จากข้ อมูลที่
ทาง NGO ข้ อมูลของทางราชการ ที่ประมาณการ เด็กข้ ามชาติที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ใน
วัยเรี ยนประมาณ 10000 คน แล้ วก็เข้ าสูร่ ะบบการศึกษาตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ประมาณ 2000 คน
ที่เหลือประมาณ 8000 คนไม่ได้ เรี ยน หรื อไม่ก็ไปอยู่ตามศูนย์การเรี ยนต่างๆที่ทางภาคเอกชนเขา
จัดขึ ้นมา ซึง่ นโยบายเรี ยนฟรี เมื่องบประมาณปี 2559 ประเทศไทยได้ เปลี่ยนรัฐบาล ซึง่ อาจมีการ
ปรับในเรื่ องของนโยบายการศึกษาในเรื่ องการเรี ยนฟรี ซึ่งปี หน้ าเป็ นต้ นไปเขาก็จะเปิ ดประชาคม
อาเซียน เด็กในวัยเรี ยนของพม่า ลาว เขมร ก็จะเข้ ามาเยอะ ถ้ าเราให้ เรี ยนฟรี ทกุ คนก็จะเป็ นภาระ
ของทางรัฐบาล แต่ทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาก็คาดว่าคงจะให้ ฟรี บางส่วน แล้ วก็ให้
ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่ วมในการออกค่าใช้ จ่ายบ้ าง...ปั ญหาผลกระทบที่เรารับเด็กข้ ามชาติเข้ ามา
คือแรกๆเด็กที่เป็ นคนไทยลดลง ซึง่ สาเหตุเกิดจากผู้ปกครองที่เป็ นคนไทยคิดว่า คุณภาพมาตรฐาน
ตํ่าลงหรื อเปล่า แต่จากที่เรารับเด็กข้ ามชาติเข้ ามา 8 ปี แล้ ว เด็กเหล่านี ้ไม่เป็ นปั ญหาด้ านการเรี ยน
การสอน เพราะจากการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ ข้อสอบกลาง เด็กข้ ามชาติก็ทําได้ อยู่ในเกณฑ์ ดี
พอใช้ ปั ญหาจริ งๆก็คือ เรื่ องเด็กออกกลางคัน คือเด็กต่างด้ าวนันส่
้ วนมาก คือผู้ปกครองของเด็ก
เขามีวตั ถุประสงค์ว่าพอถึงระยะหนึ่งเขาออกออกไปทํางานเพื่อหาเงิน พออยู่ ป.1 ป.2 ป.3 ไม่มี
ปั ญหา พอขึ ้น ป. 4 ป. 5 นันเค้
้ าก็ตวั โตแล้ ว เขาก็เลยอยากออกไปทํางาน ซึง่ ต่อไปในอนาคต
ปั ญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราจะพบก็คือ เขาให้ ไปแจ้ งอายุของเด็ก โดยจะมีศนู ย์ของกระทรวงพัฒนา
สังคม ผู้ปกครองก็จะไปโกหกเรื่ องอายุเด็กให้ มากกว่า 18 ปี เพื่อให้ เขาไปทํางานได้ ” (ประสิทธิ์
สุวรรณ (สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2558))
จากข้ อมู ล ด้ านวั ฒ นธรรมและสั ง คม สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า แรงงานข้ ามชาติ ใ ห้
ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมากที่สดุ สังเกตได้ จากการจัดประชุม การจัดอบรม
หรื อการจัดกิจกรรมภายในชุมชน แรงงานข้ ามชาติจะให้ ความร่ วมมือหากมีคนในชุมชนไปร่ วม
กิจกรรมด้ วย และมักจะเดินทางไปพร้ อมกัน
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4.3.4 ด้ านนโยบาย นายจ้ าง และรัฐบาล
4.3.4.1 ปั จจัยสนับสนุน
1) ความต้ องการรับรู้สทิ ธิของตนเอง
จากที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ สอบถามข้ อมู ล แรงงานข้ ามชาติ ใ นชุ ม ชนจั ง หวั ด
สมุทรสาคร พบว่าส่วนใหญ่ ไม่ร้ ู สิท ธิ ขัน้ พืน้ ฐานของตนเอง ถึ งแม้ ว่าจะมี หน่ว ยงานภาครั ฐมา
อธิบายสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานให้ ฟัง แต่คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถจับใจความสําคัญได้ ทงหมด
ั้
หรื อ
รับรู้สิทธิของตนเพียงเล็กน้ อย เมื่อผู้วิจยั สอบถามถึงความสนใจในการจัดอบรมเพื่อให้ ความรู้เรื่ อง
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ และแรงงานเด็กข้ ามชาติ พบว่าทังผู
้ ้ ปกครอง และเด็ก ๆ ให้
สิทธิขนพื
ความสนใจเป็ นอย่างมาก “เรื่ องสิทธิ เคยมีเจ้ าหน้ าที่มาบอกอยูน่ ะ แต่อย่าถามผม ผมจําไม่คอ่ ยได้
จริ งๆก็อยากรู้ สิทธิของตัวเอง แต่เขาพูด บางทีผมก็ไม่เข้ าใจ” (นิยม, ชาวบ้ าน, การสัมภาษณ์, 26
ตุลาคม 2557)
“ผมก็อยากรู้ สิทธิ ของตัวเอง อยากรู้ ว่ามีอะไรบ้ าง สิทธิของลูกก็อยากรู้ ด้วย ถ้ ามีคนมา
ช่วยบอกก็ดีครับ ถ้ าจะให้ ผมไปนัง่ ฟั งเขาอธิบาย ผมก็ไปฟั งนะ แต่ถ้าจะให้ ผมอ่าน ผมไม่คอ่ ยชอบ
อ่าน” (คิว (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
“อยากรู้ ค่ะ ถ้ ามีจดั อบรมก็ไปฟั งค่ะ ไปฟั งกับพ่อ” (ซายี (นามสมมติ) (สัมภาษณ์ , 26
ตุลาคม 2557))
4.3.4.2 ปั จจัยอุปสรรค
1) ความเกรงกลัวนายจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
แรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่ยงั คงเกรงกลัวนายจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เนื่องจากไม่มีความรู้ ความเข้ าใจกฎหมาย และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง อีกทังแรงงานข้
้
ามชาติ
บางส่วนเป็ นแรงงานที่เข้ ามาโดยผิดกฎหมาย แฝงตัวทํางานอยู่ จึงมีความเกรงกลัว และไม่กล้ าที่
จะแสดงความคิดเห็นหรื อเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม
“ช่วงของการเข้ าไปคุยกับผู้ปกครองเนื่องจากว่าการช่วงแรกๆ ผู้ปกครองแต่ก่อนสถานะ
ทางกฎหมายของแรงงานข้ า มชาติมัน เป็ นแรงงานส่ว นใหญ่ มัน เป็ นแรงงานที่ ไ ม่ถูก ต้ อ งตาม
กฎหมายที่ นี ก้ ารลงพืน้ ที่ ห รื อการประชาสัม พัน ธ์ มันติดก็ คือ แรงงานมี ความกลัว กลัว ที่ จะโดน
ตรวจสอบหาว่าเป็ นใครมายังไง หรื อว่าจะโดนจับ ลักษณะก็คือ ไม่กล้ าที่จะคุยเรื่ องตรงนี ้ และยัง
ไม่สามารถเห็นภาพที่ชดั เจนได้ ว่า เช่น ไปเรี ยนได้ ด้วยเหรอ เรี ยนได้ ด้วยวิธีไหน อันนี ้มันเป็ นโจทย์
หนึง่ ที่ทําให้ การคิดสื่อการทําอะไรต่างๆให้ กลุม่ เป้าหมายรับรู้เรื่ องสิทธิ์ของเขามันก็ต้องว่างแผนว่า
จะเข้ าไปหาเขาโดยตรง เข้ าไปหานายจ้ าง หรื อว่าเข้ าไปสถานประกอบการณ์ที่ตรงไหนที่แรงงาน
เขาอยู่ตรงนัน้ แล้ วเขาไม่เกิดผลกระทบจากการลงพื ้นที่ของเรา เพราะว่าการเข้ าไปตามสถานที่
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ตามที่แรงงานเขาอยู่ มีห้องพัก มีโรงงานที่ มีแรงงานที่ ไม่ได้ บตั รมีใบอนุญาต ที่เป็ นเหมือนดาบ
สองคม แทนที่เราจะไปให้ ความรู้ หรื อให้ สิทธ์ ตรงนี ้เขาแต่กลับกลายเป็ นปั ญหาต่อตัวเขาเองใน
เรื่ องของความปลอดภัย จากนายจ้ างเค้ าอาจสงสัยว่าใครมาทําอะไร เราก็ต้องทํางานคู่ขนานกัน
ไปทังไปหานายจ้
้
าง หาโรงงาน หาผู้ดแู ลเขา ทําความเข้ าใจเสียก่อน ก่อนที่จะเข้ าไป แบบให้ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเต็มที่” (คุณสมัคร ทัพธานี (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557)
“ไม่ค่อยมีใครกล้ าพูดอะไรหรอก เขาก็ไม่อยากมีปัญหากับเจ้ าหน้ าที่ ทํางาน เก็บเงิน อยู่
กันแบบนี ้ เขาก็ปลอดภัยกว่าจริงไหม ถ้ าให้ เขาไปพูด ไปเรี ยกร้ องอะไร ไม่มีใครกล้ า ยกเว้ นบางคน
อย่างผมอยูม่ านานแล้ ว ผมถึงไม่กลัว” (ทูล (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2557))
“แรงงานเด็กก็จะได้ รับค่าแรงตํ่า แต่ก็ไม่กล้ าเรี ยกร้ องอะไร เพราะเราก็กลัวถูกจับกลับ
ประเทศ นายจ้ างเขาก็ต้องการเด็ก ๆ ทํางาน” (ไทไท, ชาวบ้ าน, การสัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2557)
อย่างไรก็ตามจากข้ อมูลการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิฯ ผู้นําชุมชน และชาวบ้ าน ต่างให้
ข้ อมูลสอดคล้ องกันในประเด็นแรงงานเด็กข้ ามชาติเป็ นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากแรงงาน
เด็กมีคา่ แรงที่ถกู กว่า ควบคุมง่าย และไม่กล้ าเรี ยกร้ องสิทธิใด ๆ จากเจ้ าหน้ าที่ เพราะกลัวถูก
เนรเทศออกนอกประเทศ
จากประเด็นด้ านนโยบาย นายจ้ าง และรัฐบาลนัน้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ได้ ว่าอุปสรรคสําคัญใน
การสื่อสารคือ แรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่มีความเกรงกลัวนายจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึง่ สังเกต
ได้ จากการสัมภาษณ์ ในช่วงแรกที่ผ้ วู ิจยั ได้ เดินทางลงพื ้นที่เข้ าไปในแต่ละชุมชน แรงงานข้ ามชาติ
จะมีความหวาดระแวง และเกรงกลัวว่าผู้วิจยั เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ มักจะหลบสายตาไม่ให้ ความ
ร่ วมมือสัมภาษณ์ แต่เมื่อผู้วิจยั ได้ เข้ าไปพูดคุยพร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯ แรงงานข้ ามชาติจึง
มี ป ฏิ กิ ริ ย าที่ ดี ขึน้ พร้ อมให้ ข้ อ มูล สัม ภาษณ์ และเปิ ดเผยให้ ผ้ ูวิ จัย ได้ เ ข้ า ใจถึ ง ความเกรงกลัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว เกิดจากการจดจําภาพลักษณ์ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่เข้ ามา
ตรวจสอบจับแรงงานข้ ามชาติที่ผิดกฎหมาย และความเกรงกลัวกฎหมายไทย ที่แรงงานข้ ามชาติ
ไม่มีความรู้ดงั กล่าว
เมื่อวิเคราะห์ ปัจจัยสนับสนุน และปั จจัยอุปสรรคที่มีอิทธิ พลต่อการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมกับแรงงานข้ ามชาติมากที่สดุ พบว่าปั จจัยสนับสนุนที่แรงงานข้ ามชาติให้ ความสําคัญมากที่สดุ
คือ ปั จจัยด้ านตัวกลาง ซึ่งหมายถึงผู้วิจยั และมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน ที่ทํา
หน้ าที่เป็ นตัวกลางภายนอก หรื อผู้เชื่อมประสานการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนด้ วยกันเอง พบว่า
เป็ นจุดเริ่มต้ นที่คนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเกิดการตื่นตัวและเป็ นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมาก
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ และปั จจัยอุปสรรคที่แรงงานข้ ามชาติให้
ยิ่งขึ ้นในการรับรู้ สิทธิขนพื
ความสําคัญมากที่สดุ คือ ปั จจัยด้ านงานที่ทํา เวลา และรายได้ ของครอบครัว ซึง่ แรงงานข้ ามชาติ
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จะให้ ความสําคัญกับการทํางานเพื่อหาเลี ้ยงชีพเป็ นหลัก ดังนันกิ
้ จกรรมที่ผ้ วู ิจยั จะจัดขึ ้น จึงต้ อง
เอื ้ออํานวยต่อเวลาการทํางานของแรงงานข้ ามชาติด้วย

4.4 การเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม
เพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขัน้ พืน้ ฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชน
จังหวัดสมุทรสาคร
ในการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมนัน้ ผู้วิจยั ได้
ศึกษาจากปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารของคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อนํามาออกแบบแนวทางการเสริ มศักยภาพการสื่อสารของชุมชนด้ วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่ วม โดยผู้วิจยั ได้ ทําหน้ าที่ส่งเสริ มปั จจัยสนับสนุนเพื่อให้ เกิดการเกื ้อหนุนการสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่วม และสําหรับปั จจัยที่ขดั ขวางในการสื่อสารก็ทําหน้ าที่ลดหรื อแก้ ไข เพื่อให้ เกิดกระบวนการ
สื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในชุมชนได้
โดยกลยุทธ์การสื่อสารด้ วยกระบวนการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมดังกล่าว ผู้วิจยั มีเป้าหมาย
ในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการสื่อสาร ดังนี ้
1) การเปลี่ยนบทบาททางการสื่อสาร
(1) จากผู้รับสารแบบ “Passive” เป็ นผู้รับสารแบบ “Active”
(2) เปลี่ยนจาก “ผู้รับสาร” เป็ น “ผู้สง่ สาร”
(3) เปลี่ยนจาก “ผู้สง่ สาร” เป็ น “ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย”
2) การปรับเปลี่ยนทิศทางการสื่อสาร
(1) ปรับทิศทางการสื่อสาร “แบบทางเดียว” เป็ น “แบบสองทาง”
3) การปรับเปลี่ยนการไหลข้ อมูลข่าวสาร
(1) ปรับเปลี่ยนการไหลข้ อมูลข่าวสารจาก “บนลงล่าง” เป็ น “ล่างขึ ้นบน”
(2) ปรับเปลี่ยนการไหลข้ อมูลข่าวสารจาก “แนวตัง”้ เป็ น “แนวนอน”
4) การปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร
(1) เปลี่ยนวิธีการสื่อสารแบบ “ผ่านสิง่ สกัดกัน”
้ เป็ น “เผชิญหน้ า”
โดยเป้าหมายหลักของการศึกษาการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานแรงงานข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ คือการที่คนในชุมชนได้ เข้ ามามีส่วน
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ร่วมในการสื่อสาร เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ และตระหนักรู้ ถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง เพื่อนําไปสู่
การแก้ ไขปั ญหา และเกิดการพัฒนาชุมชนต่อไป
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องเสริ มศักยภาพภายในชุมชน จากการเริ่ มต้ นวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน
และปั จจัยอุปสรรค เพื่อศึกษาต้ นทุนภายในชุมชนก่อน ซึง่ นําไปสู่การปลุกพลังคนในชุมชนต่อไป
ผ่านกิจกรรมการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมร่วมกัน
ผู้วิ จัยได้ กํ า หนดกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารอย่า งมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อ สร้ างความตระหนัก รู้ สิ ท ธิ ขัน้
พื น้ ฐานของแรงงานเด็ก ข้ า มชาติใ นชุม ชนจัง หวัดสมุทรสาคร โดยวิ เคราะห์ ปัญ หาจากปั จจัย
อุปสรรค ได้ แก่ ลักษณะของงานที่ทํา เวลา และรายได้ ในครอบครัว, ขาดการมีส่วนร่ วมในการ
สื่อสาร, ปั ญหาการสื่อสารที่ไม่เข้ าใจ, ขาดช่องทางการสื่อสาร, ทัศนคติของคนไทยกับแรงงานข้ าม
ชาติ และความเกรงกลัวนายจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ปั จจัยสนับสนุนได้ แก่ ตัวกลางภายนอก, ความสัมพันธ์ ของคนในชุมชน, ความต้ องการ
รับรู้ สิทธิ ของตนเอง, การยอมรั บฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น และผู้นําชุมชนที่เข้ มแข็งนัน้ ซึ่งเป็ น
แรงผลักดันที่สามารถกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในชุมชนได้
จากปั จจัยข้ างต้ น ได้ เป็ นแนวทางการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชน โดยวิเคราะห์สื่อที่
สามารถผลัก ดัน ให้ ค นในชุม ชนมี ส่ว นร่ ว มในการสื่ อ สารได้ ซึ่ง แรงงานข้ า มชาติ ส่ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับสื่อบุคคลมากที่สดุ ดังจะเห็นได้ จากวิธีการรับข้ อมูลข่าวสาร และวิธีการกระจาย
ข้ อมูลข่าวสารจะใช้ วิธีการบอกต่อ แต่ยงั ขาดสื่อที่เป็ นรูปแบบลายลักษณ์อกั ษร ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นว่า
จุดเริ่ มต้ นของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมต้ องเริ่ มจากการให้ คนในชุมชนเห็นความสําคัญของ
ปั ญหาก่อน จึงมีแนวคิดการจัดประชุมขึ ้น โดยนัดประชุมในวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ ที่เป็ นวันหยุด
งานของแรงงานข้ ามชาติสว่ นใหญ่ จากนันจึ
้ งวิเคราะห์ปัญหาสําคัญของแรงงานข้ ามชาติคือการไม่
รู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง จึงจําเป็ นต้ องจัดการอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ เพื่อให้ ความรู้
แก่คนในชุมชน และสร้ างการมีส่วนร่ วมของเด็กข้ ามชาติ และผู้ใหญ่ผ่านการสร้ างสื่อชุมชน เพื่อ
สร้ างความภาคภูมิใจและความรู้สกึ การเป็ นเจ้ าของสื่อ จากนันจึ
้ งมอบสื่อให้ กบั ชุมชนเพื่อนําไปต่อ
ยอด ร่วมกันดูแลรักษาสื่อ และปรับใช้ ในกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชนต่อไป
เมื่อกําหนดแนวทางการเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ แบ่งกิจกรรม ดังนี ้
1) การจัดประชุม
2) การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
3) การสร้ างสื่อชุมชน
4) การมอบสื่อ
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4.4.1 การจัดประชุม
1) ที่มาของกลยุทธ์
การจัดการประชุม ผู้วิจยั ได้ วางกลยุทธ์ ไว้ เพื่อเป็ นการนัดรวมตัวแรงงานข้ ามชาติ
ในแต่ละชุมชนได้ มีโอกาสพบปะกัน และเปิ ดโอกาสให้ เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติใน
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ คนในชุมชนบางส่วนไม่เคยมีโอกาสได้ เข้ าร่วมประชุม และส่วนใหญ่ไม่
เคยมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรื อวางแผนประเด็นในการประชุม การจัดประชุมให้ ชาวบ้ าน โดย
มีผ้ วู ิจยั และเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯ เป็ นผู้แนะนํา จะช่วยให้ ชาวบ้ านเข้ าใจรู ปแบบของการประชุม
และมีความกล้ าในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ ้น ซึ่งผู้วิจยั มุ่งหวังว่า คนในชุมชนจะสามารถ
กล้ าแสดงออก กล้ าเสนอความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนร่วมกันได้ ตอ่ ไป
คุณลักษณะของการจัดประชุมนัน้ นับเป็ นช่องทางการสื่อสารที่ทําให้ คนในชุมชน
ได้ มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง และแนวทางการร่ วมมือการ
สร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ ทําให้ ชมุ ชนมีรูปแบบการสื่อสารแบบ
สองทาง และมีการไหลของข้ อมูลข่าวสารแบบแนวนอน ตามแนวทางการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม

ภาพที่ 4.3 การจัดการประชุมแรงงานข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
2) ขันตอนการนํ
้
ากลยุทธ์การสื่อสารเข้ าสูช่ มุ ชน
ผู้วิจยั ได้ เข้ าไปสังเกตการณ์การจัดประชุมภายในชุมชน วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม
้ งได้ วางแผนนัดหมายคนใน
พ.ศ. 2557 เพื่อสังเกตรู ปแบบการจัดประชุมของคนในชุมชน จากนันจึ
ชุมชนที่เป็ นแรงงานข้ ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดประชุมร่ วมกับผู้วิจัย ในวันอาทิตย์ที่ 23
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
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(1) การนัดหมายคนในชุมชน ได้ ติดต่อผ่านเครื อข่ายผู้นํ าชุมชนผ่านทาง
โทรศัพ ท์ เพื่ อ นัด หมายให้ แ รงงานข้ า มชาติแ ต่ล ะชุม ชน มาประชุม ที่ โ รงเรี ย นวัด ศรี สุท ธาราม
(โรงเรี ยนวัดกําพร้ า) จังหวัดสมุทรสาคร เพราะเป็ นจุดศูนย์กลางที่คนในแต่ละชุมชนคุ้นเคย
(2) การจัดการประชุม โดยมีเจ้ าหน้ าที่ จากมูลนิ ธิฯ และผู้วิจัยดําเนิ นการ
จัดการประชุมให้ แรงงานข้ ามชาติ เริ่มต้ นจากการเปิ ดประเด็นหัวข้ อการประชุม ได้ แก่
ประเด็นที่ 1 การขอความร่วมมือผู้วิจยั เข้ ามาศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมเพื่อ
สร้ างความตระหนัก รู้ สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของแรงงานเด็ก ข้ า มชาติ ใ นชุม ชน
จังหวัดสมุทรสาคร”
ประเด็นที่ 2 สถานการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร
ประเด็นที่ 3 เสนอแนวทางการสร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ประเด็นที่ 4 รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ ร่วมกันภายในชุมชน
ประเด็นที่ 5 อื่น ๆ
(3) นัดหมายผู้เข้ าร่วมประชุม มาร่วมการอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
3) ปฏิกิริยาของคนในชุมชน
ในการประชุมครัง้ ที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จากการสังเกตการณ์มี
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 30 คน โดยที่คนในชุมชนได้ จดั การประชุมกันเอง พบว่าคนในชุมชนไม่มี
การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เป็ นเพียงการแจ้ งข่าวสารจากผู้นําชุมชนเพียงเท่านัน้ ซึ่งเป็ น
การสื่อสารแบบทางเดียว การไหลของข้ อมูลข่าวสารจากบนลงล่าง และมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ
เมื่อผู้วิจยั และเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯได้ เข้ าไปร่ วมจัดการประชุมให้ กบั คนในชุมชน ซึง่ เป็ นการจัด
ประชุมในครัง้ ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 62 คน พบว่า
ปฏิกริ ยาของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ดังนี ้
(1) คนในชุมชนมีความกระตือรื อร้ นในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ ้น
(2) คนในชุมชนเริ่มเปลี่ยยนบทบาทจากผู้รับสาร เป็ นผู้สง่ สารมากยิ่งขึ ้น
(3) เริ่ มมีการเปิ ดเผยข้ อมูลปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เกิดขึ ้นในชุมชน
(4) คนในชุมชนมีความต้ องการรับรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง และบุตรหลาน
โดยการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่นนเริ
ั ้ ่ มจากเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิเครื อข่ายส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตแรงงานข้ ามชาติ ได้ เปิ ดประเด็นการประชุม และให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมได้ มีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็น แนวทางการสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ในช่วงแรกผู้เข้ าร่ วมประชุมเพียงยกมือแสดงความเห็นด้ วยที่จะเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ าง
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ความตระหนัก รู้ สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของแรงงานเด็ก ข้ า มชาติ จากนัน้ จึง มี ก ารแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติ
“จริ ง ๆ ครอบครัวผม ก็ให้ ลกู ทํางานนะ แต่ก็ไม่ได้ ห้ามเขาเรี ยนหนังสือ ก็จะคอยดูว่ามีงาน
อะไรที่เขาช่วยได้ บ้าง ถ้ าดูแลเขาทํางานไปด้ วย ก็ไม่มีปัญหานะ ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือคนที่มา
ทํางานเอง ไม่ได้ อยูก่ บั พ่อแม่ของเขา” (เลาปะ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2557))
“คนที่เข้ ามาประชุมส่วนใหญ่ก็ให้ ความร่ วมมืออยู่แล้ วนะ แต่ปัญหาคือคนที่ไม่เคยเข้ ามา
ประชุม ยังไม่ให้ ความร่ วมมือก็มีอีกเยอะ...อย่างเรื่ องแรงงานเด็ก ผมเห็นเด็กบางคนมาทํางาน
ตังแต่
้ หกโมงเช้ า ที่ร้ ูจกั กันก็อยู่ในโรงงานเยอะ แต่บางคนเขาก็สง่ ตัวไปทํางานที่กรุงเทพฯ งานมีให้
ทําเยอะ ถ้ าโชคดีก็ได้ ทํางานสบายหน่อย แต่ถ้าโชคไม่ดีก็โดนงานหนัก ผมยังเคยโดนไปอยู่ฟาร์ ม
หมู ทังเหม็
้ น ทังสกปรก
้
เลิกงานดึก บางทีไม่ได้ หยุดงาน ผมก็ผา่ นมาแล้ ว ผมถึงรู้” (ยางเลาะ (นาม
สมมติ) (สัมภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2557))
“แก้ ไขปั ญหา ก็ต้องเอาลูกเข้ าโรงเรี ยนให้ ได้ ก่อนนะ ผมว่าแล้ วแต่บางคนด้ วย ถ้ าคนเขาไม่
อยากเรี ยนจะไปบังคับก็ไม่ได้ ปั ญหาคือคนเขาไม่ร้ ู หรอก ว่าจะทําอะไร” (ลือมะ (นามสมมติ)
(สัมภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2557))
“มูลนิธิฯเองก็พยายามให้ เด็ก ๆ ได้ อยู่ใกล้ ชิดกับพ่อแม่ ได้ อยู่กบั ครอบครัวของเขา เพราะ
เอาจริ ง ๆ ปั ญหาที่เกิดขึ ้น เพราะว่าครอบครั วไม่ได้ เป็ นครอบครัว ไม่ได้ อยู่ดูแลกัน สุดท้ ายก็มี
ปั ญหาตามมา ไปทํางานอยู่ในโรงงานบ้ าง บางคนที่เปิ ดรับฟั งเรา เขาก็จะเข้ าใจความหวังดีของ
เรา แต่คนที่ไม่เห็นด้ วย ก็ต้องใช้ เวลา” (ทูล (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2557))
จากการจัดการประชุม พบว่าปฏิกิริยาของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ ้น จากการสังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วมในครัง้ แรก ผู้วิจยั สังเกตได้ ว่าคนในชุมชนไม่ได้ ให้ ความ
สนใจประเด็นการประชุมเท่าที่ควร หรื อเข้ าร่ วมประชุมเพื่อรับฟั งเพียงเท่านัน้ แต่เมื่อมีการปรับ
รูปแบบการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ สร้ างบรรยากาศเป็ น
กันเองมากขึ ้น พร้ อมทําสื่อสารให้ เห็นภาพสถานการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติที่ถกู ทําร้ ายร่างกาย ทํา
ให้ คนในชุมชนเกิดความตื่นตัว ต้ องการรับรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง และมีบทบาทในการให้
ข้ อมูลแลกเปลี่ยนกันและกันมากยิ่งขึ ้น
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4.4.2 การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
1) ที่มาของกลยุทธ์
การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาตินนั ้ ผู้วิจยั ได้ ออกแบบการอบรมเพื่อให้
แรงงานข้ ามชาติ และบุตรหลานได้ มีโอกาสรับฟั ง และทําความเข้ าใจในสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง
ก่อน โดยการเชิญวิทยากรจากมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มาให้ ข้อมูล พร้ อมล่าม
แปลภาษา ด้ วยการเปิ ดพื ้นที่การสื่อสารระหว่างคนในชุมชนด้ วยกันได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สอบถาม
ข้ อสงสัย ทําให้ เห็นมุมมองปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เกิดขึ ้น และรับรู้กรณีตวั อย่างของเด็กที่ถกู
เอารัดเอาเปรี ยบ โดนทารุณกรรมให้ คนในชุมชนได้ เห็นความสําคัญของปั ญหา และทําความเข้ าใจ
ร่วมกัน
โดยการจัดอบรมนัน้ มีลกั ษณะการจัดให้ มีการสื่อสารแบบสองทาง มีการไหลของ
ข้ อมูลข่าวสารแบบบนลงล่าง เนื่องจากผู้รับฟั งส่วนใหญ่ไม่มีพื ้นฐานความรู้ ด้านสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ของตนเองมาก่อน จึงต้ องให้ ความรู้และทําความเข้ าใจเบื ้องต้ น ก่อนที่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับฟั งได้ มี
โอกาสสอบถาม และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
2) ขันตอนการนํ
้
ากลยุทธ์การสื่อสารเข้ าสูช่ มุ ชน
ผู้วิจยั ได้ กําหนดจัดการอบรมในวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยรวบรวม
รายชื่อผู้สมัครใจเข้ าร่ วมการอบรมได้ เป็ นแรงงานข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 52
คน และเป็ นเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี จํานวน 35 คน ซึง่ มีการวางแผนการจัดอบรมดังนี ้
(1) ประสานงานเจ้ า หน้ า ที่ มูล นิ ธิ เ ครื อ ข่า ยส่ง เสริ ม คุณ ภาพชี วิ ต แรงงาน
พร้ อมล่ามแปลภาษา เพื่อเป็ นวิทยากรให้ ความรู้เรื่ องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ
(2) นัดหมายและแจ้ งกําหนดการการจัดอบรมให้ แก่คนในชุมชนได้ รับทราบ
(3) ลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมอบรม
(4) สัมภาษณ์ ผ้ เู ข้ าร่ วมอบรมเกี่ยวกับความเข้ าใจเรื่ องสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานข้ ามชาติก่อนการจัดอบรม
(5) จัดการอบรมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ ที่ห้องประชุม มูลนิธิ
เครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
(6) สัมภาษณ์ ผ้ เู ข้ าร่ วมอบรมเกี่ยวกับความเข้ าใจเรื่ องสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานข้ ามชาติหลังการจัดอบรม
(7) นําเสนอผลงานของเด็ก ๆ ที่ผลิตสื่อ ในรู ปแบบคลิปวิดีโอละครหุ่นมือ
เรื่ อง “หนูยงั ไม่พร้ อมเป็ นแรงงาน” และภาพวาดหัวข้ อ “โลกของเด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยน
หนังสือ”

112
(8) แจกสื่อโปสเตอร์ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติเพื่อให้ คนในชุมชน
ได้ นําไปเผยแพร่ในชุมชนต่อไป

ภาพที่ 4.4 การอบรมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ
3) ปฏิกิริยาของคนในชุมชน
จากการอบรมในวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีผ้ ูเข้ าร่ วมการอบรมเป็ น
แรงงานข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 52 คน และเป็ นเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี
จํานวน 35 คน โดยมีประเด็นหลักคือสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ โดยเฉพาะด้ าน
การศึกษา ด้ านสุขภาพ และด้ านการพัฒนาคุณภาพชี วิต หลังจากที่ ผ้ ูวิจัยได้ จัดอบรมสิทธิ ขัน้
พื ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติให้ คนในชุมชน พบว่าในช่วงแรกคนในชุมชนยังเก้ อเขินที่จะแสดง
ความคิดเห็น หรื อสอบถามข้ อสงสัย มีปฏิกริ ยาเพียงนั่งฟั งเจ้ าหน้ าที่ อบรมอย่างตัง้ ใจ แต่เมื่อ
เจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน เริ่ มให้ ล่ามพูดคุยด้ วยเป็ นภาษาพม่า
และชวนพูดคุยเพื่อสร้ างบรรยากาศผ่อนคลาย ทําให้ คนในชุมชนกล้ าสอบถามข้ อมูลและแสดง
ความคิดเห็นมากยิ่งขึ ้น
โดยการจัดอบรมในครัง้ นี ้ประเด็นหลักในการสื่อสารคือเรื่ องสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของ
เด็กข้ ามชาติ ซึง่ ได้ ยดึ ตามแนวคิดหลักของอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 ที่ได้ ให้ ความสําคัญและ
การดูแลเด็กเป็ นพิเศษ เนื่องจากเด็กยังไม่เติบโตเต็มที่ทงทางร่
ั้
างกายและจิตใจ อีกทังเด็
้ กทุกคนมี
สิทธิเสรี ภาพ ย่อมมีสทิ ธิที่จะได้ รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน
อนุ สัญ ญาสิ ท ธิ เ ด็ ก ได้ บัญ ญั ติ ถึ ง สิ ท ธิ ที่ เ ด็ ก ควรได้ รั บ ความคุ้ม ครองโดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ แก่ (สถาบันกฎหมายอาญา, 2543)
(1) สิทธิในการดํารงชีวิต (Survival Rights) เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่ สิทธิใน
การมี ชื่ อ และสัญ ชาติ สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ม าตรฐานความเป็ นอยู่ ที่ พ อดี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ มาตรฐาน
สาธารณสุข เป็ นต้ น
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(2) สิทธิ ในการได้ รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) เป็ นการ
ปกป้องและคุ้มครองเด็กที่มีชีวิตอยู่ในภาวะยากลําบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ลี ้ภัย เด็กกําพร้ า เป็ น
ต้ น เพื่อปกป้องจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศ หรื อถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากการทํางานใด ๆ
ที่จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรื อการพัฒนา ร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก
(3) สิทธิที่จะได้ รับการพัฒนา (Development Rights) เช่น สิทธิที่จะได้ รับ
การศึกษา และการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้ น
(4) สิทธิ ในการมีส่วนร่ วมต่าง ๆ (Participation Rights) เช่น สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเสรี ในทุกๆเรื่ องที่มีผลกระทบต่อตนเอง
สําหรับประเด็นที่สามารถนํามาเกี่ยวโยงกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานเด็กต่างชาติ
ในอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็กได้ มีการบัญญัติไว้ หลายข้ อด้ วยกัน ได้ แก่ ในส่วนของข้ อ 1และ ข้ อ 2 ซึ่งมุ่ง
ประสงค์ให้ รัฐภาคียอมรับสิทธิและการดําเนินมาตรการให้ ความคุ้มครองให้ ครอบคลุมเด็กทุกคน
ในประเทศของตน โดยไม่มีการแบ่งแยกหรื อเลือกปฏิบตั ิ โดยไม่คํานึงถึง เชื ้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็ นทางการเมื องหรื อทางอื่น ๆ ต้ นกํ าเนิดทางสัญชาติ ชาติพันธุ์ หรื อสังคม
ทรัพย์สนิ ความทุพพลภาพ การเกิดหรื อสถานะอื่น ๆ ของเด็กหรื อบิดา มารดา หรื อผู้ปกครองตาม
กฎหมาย
สิง่ ที่น่าสนใจคือคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เรื่ องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนมาก่อน และกล้ า
ที่จะเสนอความคิดเห็นให้ จดั ทําสื่อเพื่อนําไปเผยแพร่ ในชุมชนของตนเอง ให้ คนอื่น ๆ ได้ รับรู้ ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นถึงการที่คนในชุมชนเริ่ มมีสว่ นร่วมในการสื่อสารมากยิ่งขึ ้น
“ตอนแรกก็อยากให้ เขาทํางานมากกว่า ไปเรี ยนให้ อ่านได้ เขียนได้ แล้ วก็มาทํางาน แต่
วันนี ้ที่มาฟั งอบรม คือผมก็คิดว่าอยากให้ ลกู ได้ เรี ยนนัน่ แหล่ะ ถ้ าเขาจะทํางานก็ต้องรอให้ เขาโต
ก่อน อายุถึงก่อน ทํ าให้ มันถูก จะได้ ไม่มีปัญหา” (เลาะจาง (นามสมมติ) (สัมภาษณ์ , 21
กุมภาพันธ์ 2558))
“ดีใจที่ได้ มาฟั งค่ะ เข้ าใจเรื่ องสิทธิของเรา ของลูกด้ วย อย่างเรื่ องเรี ยน ลูกคนโตก็ได้ ไปเข้ า
โรงเรี ยนแล้ ว ตอนนี ้ก็เตรี ยมพาลูกคนเล็กไปสมัครเรี ยนอีกคน ที่นี่เด็กพม่าเยอะ แต่เขาก็เรี ยนกับ
เด็กไทยได้ นะ เขาพูดภาษาไทยด้ วยกัน มาอบรมวันนี ้เราก็ได้ ความรู้ กลับไป รู้ ว่าต้ องดูแลลูกดี ๆ
ให้ เขามีชีวิตดี ๆ จะได้ ไม่ต้องมาลําบาก” (มามาเอ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์ , 21 กุมภาพันธ์
2558))
“จริง ๆ ก็มีกฎหมายคุ้มครองพวกเราอยู่ แต่เราก็ไม่เข้ าใจตรงจุดนัน้ เราอยู่กบั นายจ้ าง ถ้ า
เขาดี เราก็โชคดี แต่ถ้าโชคร้ ายก็คงโดนเอาเปรี ยบ เรื่ องพวกนี ้เราก็เลยต้ องเข้ าใจสิทธิของเราด้ วย ก็
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ต้ องดูด้วยนะว่าใครเข้ ามาถูกกฎหมายไหม เพราะส่วนใหญ่แอบเข้ ามาอยู่ในไทยก็เยอะ” (เปี ยว
(นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2558))
4.4.3 การสร้ างสื่อชุมชน
1) ที่มาของกลยุทธ์
การสร้ างสื่ อ ชุม ชน ผู้วิ จัย ได้ ว างแผนกํ า หนดให้ สื่ อ ในชุม ชนควรเป็ นผลงานที่
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครสามารถมีสว่ นร่วมในการผลิตได้ เนื่องจากสื่อเพื่อ
การพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของลูกหลานแรงงานข้ ามชาตินนั ้ จะช่วยสร้ างการรับรู้ ความ
เข้ าใจ และเกิดการจดจําของเด็กข้ ามชาติได้ ดี อีกทังยั
้ งส่งผลให้ ผ้ ปู กครองมีความภาคภูมิใจ และ
เห็นคุณค่าของสื่อนัน้ ๆ ไปด้ วย ซึ่งการสร้ างสื่อชุมชนจากเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ เป็ นกลยุทธ์
ทางการสื่อสารเพื่อสร้ างประสบการณ์ร่วม จากสื่อที่แรงงานเด็กข้ ามชาติสนใจ และสามารถเข้ าถึงได้
ผู้วิจัยจึงได้ นําตัวอย่างสื่อ ได้ แก่ คลิปวิดีโอการจัดรายการผ่านการนําเสนอของ
เยาวชน, คลิปวิดีโอการ์ ตนู แอนนิเมชัน่ สิทธิของเด็ก, หนังสือนิทาน, ละครหุ่นมือ, ภาพวาด เป็ นต้ น
จากนันจึ
้ งเลือกสื่อที่เด็กและเยาวชนในพื ้นที่ให้ ความสนใจมาร่วมกันผลิต และถ่ายทอดออกมาใน
ประเด็นปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ โดยสื่อที่เด็ก ๆ ได้ เลือกผลิต ได้ แก่ ละครหุ่นมือเรื่ อง “หนูยงั ไม่
พร้ อมเป็ นแรงงาน” ภาพวาดหัว ข้ อ “โลกของเด็กที่ ได้ เ รี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ” และ
โปสเตอร์ เกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
โดยการสร้ างสื่อดังกล่าว จะช่วยสร้ างกระแสตื่นตัวต่อปั ญหา โดยเด็ก ๆ จะได้ เห็น
ความสําคัญของการศึกษา และสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐานของตน มีโอกาสฝึ กทักษะการผลิตสื่อที่ เด็ก ๆ
สนใจ และสร้ างการมีส่วนร่ วมเชื่อมต่อระหว่างเด็ก และผู้ใหญ่ในการสื่อสารเรื่ องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ของแรงงานเด็กข้ ามชาติได้
้
ากลยุทธ์การสื่อสารเข้ าสูช่ มุ ชน
2) ขันตอนการนํ
ผู้วิจยั ได้ นดั หมายเด็ก ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเข้ าสูแ่ รงงานเด็กข้ ามชาติ เพื่อพูดคุย
ถึงความสนใจสื่อที่จะผลิตร่ วมกัน จากนันจึ
้ งนัดหมายวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่
โรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ โดยมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการดังนี ้
(1) นัดหมายเด็ก ๆ จํานวน 30 คน เพื่อสอบถามถึงความสนใจในการผลิต
สื่อ
(2) จากนันจึ
้ งระดมความคิดเห็นกับเด็ก ๆ เพื่อวางประเด็นเนื ้อหาที่จะผลิต
ร่วมกัน และนัดหมายวัน เวลา ที่จะผลิตสื่อ
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(3) ดําเนินการผลิตสื่อ
รูปแบบสื่อ แบ่งออกเป็ น
(3.1) สื่อละครหุ่นมือเรื่ อง “หนูยงั ไม่พร้ อมเป็ นแรงงาน”
(3.2) ภาพวาดหัวข้ อ “โลกของเด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ”
(3.3) โปสเตอร์ เกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
(4) ดําเนินการผลิตโดยสื่อละครหุ่นมือ มีเด็กจํานวน 5 คน มีสว่ นร่วมในการ
ผลิต โดยแบ่งหน้ าที่เป็ น
(4.1) ผู้เขียนบท: เด็ก ๆ จัดทําร่วมกัน โดยมีผ้ วู ิจยั ให้ คําแนะนํา
(4.2) จัดทําฉาก: เด็ก ๆ จัดทําร่วมกัน โดยมีผ้ วู ิจยั ให้ คําแนะนํา
(4.4) ผู้กํากับ เด็กจํานวน 1 คน
(4.5) นักพากย์เสียง เด็กจํานวน 2 คน
(4.6) นักแสดงหุ่นมือ เด็กจํานวน 2 คน
(5) ดําเนินการผลิตสื่อ ภาพวาดหัวข้ อ “โลกของเด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาส
เรี ยนหนังสือ”
(5.1) เด็กจํานวน 30 คน วาดภาพและระบายสีตามหัวข้ อที่กําหนด
(5.2) ผู้วิจยั ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนํา และคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น เพื่อให้
รางวัล เป็ นกําลังใจให้ กบั เด็ก ๆ
(5.3) จัดรวบรวมผลงาน
(6) โปสเตอร์ เกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
(6.1) ผู้วิจัย ได้ นํ า ข้ อ มูล สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของแรงงานเด็ก ข้ า มชาติม า
อธิบายให้ เด็ก ๆ ฟั ง
ั ้ ้นฐานของ
(6.2) ร่วมระดมความคิดเห็นกับเด็ก ๆ แตกประเด็นสิทธิขนพื
แรงงานเด็กข้ ามชาติเพื่อนํามาจัดทําลงในสื่อโปสเตอร์
(6.3) นําข้ อมูลสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติแปลเป็ นภาษา
พม่า
(6.4) ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ นํามาผลิตโปสเตอร์
(7) รวบรวมผลงานสื่อของเด็ก ๆ เพื่อนํามาเผยแพร่ตอ่ ไป
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ภาพที่ 4.5 การสร้ างสื่อของเด็กข้ ามชาติ
3) ปฏิกิริยาของคนในชุมชน
ในการลงพื ้นที่เพื่อผลิตสื่อร่วมกับเด็กข้ ามชาตินนั ้ พบว่าเด็ก ๆ มีความตื่นเต้ น และ
ให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก ประกอบกับผู้ปกครองต่างให้ การสนับสนุน สังเกตจากการเข้ ามา
สอบถามรายละเอียดการทํากิจกรรม การมาให้ กําลังใจลูกหลานของตนเอง
“ก็อยากเห็นเขาแสดงค่ะ เลยแวะมาดู...ดีใจที่เขาสนุก เขาอยากเรี ยนหนังสือ เราก็พร้ อมจะ
ส่งเสริ มลูก” (เอมอญ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558))
“อยากวาดรู ปค่ะ หนูเคยวาดแต่สีไม้ กับสีเทียนนะ สีชอร์ คยังไม่เคยระบาย หนูจะวาด
พยาบาลค่ะ เพราะหนูอยากเป็ น แต่ถ้าไม่ได้ เรี ยนหนังสือก็ต้องไปทํางานอย่างอื่นแทน เดี๋ยวหนูคิด
ก่อน แล้ วก็จะวาดภาพออกมาให้ ด”ู (ชายี (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558))
“จริ ง ๆ หนูร้ ู ภาษาไทยมากกว่าภาษาพม่าแล้ ว เพราะอยู่ที่โรงเรี ยนก็คยุ ภาษาไทยนะคะ
พอให้ หนูคิดบทละครก็ไม่ยากค่ะ สนุกดี เหมือนเล่านิทาน แล้ วก็ให้ เพื่อนใส่หุ่นมือแสดง” (ลือชี
(นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558))
โดยกิ จกรรมแรก เริ่ มต้ นจากการผลิตสื่อละครหุ่นมือ ในช่วงแรกเด็ก ๆ ไม่เข้ าใจวิธีการ
เขียนบท และคิดเนื ้อหาของเรื่ อง ผู้วิจยั จึงได้ แนะนําวิธีการวางโครงเรื่ อง โดยใช้ ประสบการณ์จากชีวิต
เด็ก ๆ เป็ นตัวนําเรื่ อง ซึ่งเด็ก ๆ ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี และสามารถแบ่งหน้ าที่กันได้ อย่าง
ชัดเจน ซึง่ เด็กข้ ามชาติสามารถเขียนสคริ ปถ่ายทอดเรื่ องราวละครหุ่นมือเรื่ อง “หนูยงั ไม่พร้ อมเป็ น
แรงงาน” ได้ ดงั นี ้
บทละครหุน่ มือ
ชมพู่ ลัลลาลัลลา (ร้ องเพลง) อ้ าว...แจ๊ ค ไม่ไปโรงเรี ยนหรอ
แจ๊ ค ไม่ไปแล้ ว เราจะไปทํางาน
ชมพู่ ทํางานอะไร
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แจ๊ ค ก็ทํางานประมงน่ะสิ ฉันโตแล้ ว ไม่ต้องเรี ยนแล้ ว
ชมพู่ ไม่ได้ นะแจ๊ ค ไปเรี ยนด้ วยกัน เราจะเลื่อนชันไปเรี
้
ยน ป.5 แล้ วนะ
แจ๊ ค ก็บอกแล้ วไง ว่าไม่ไป นู่นๆๆ ไปชวนคนอื่นนูน่ ฉันต้ องไปทํางาน ได้ เงินเยอะด้ วย
เรี ยนไม่เห็นจะได้ เงินเลย
ชมพู่ การเรี ยนทําให้ เรามีความรู้ และยิง่ เรี ยนสูงๆเท่าไหร่ ก็จะได้ มีโอกาสทํางานดีๆไงล่ะ
แจ๊ ค ไม่ไปล่ะ ฉันต้ องหาเงิน
ชมพู่ ตามใจเธอแล้ วกัน แล้ วเธอจะต้ องเสียใจ
้ เช้ า จนถึงกลางคืน ต้ องแบกหาม ขนของ
ชมพู่ เมื่อแจ๊ คไปทํางาน แจ๊ คต้ องทํางานตังแต่
จนแจ๊ คเริ่มทนไม่ได้
แจ๊ ค ฮือๆๆๆๆ
ชมพู่ อ้ าว...แจ๊ ค ร้ องไห้ ทําไม
แจ๊ ค ฉันไม่อยากทํางานแล้ ว ฉันถูกหลอกให้ ทํางานเกินเวลา ทํางานเสีย่ งอันตราย ฉัน
กลัว ฮือๆๆๆ
ชมพู่ ฉันบอกเธอแล้ ว กลับไปเรี ยนด้ วยกันนะ เด็กๆอย่างเราควรได้ เรี ยนหนังสือ
แจ๊ ค ฉันยังมีโอกาสได้ เรี ยนหนังสืออยูห่ รอ
ชมพู่ มีสิ เด็กๆทุกคน ไม่วา่ จะมาจากชาติไหน ก็ควรได้ รับโอกาสในการเรี ยนหนังสือ ได้
อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดี ไม่ทํางานหามรุ่ งหามคํ่า และเสี่ยงต่ออันตราย แล้ วก็ต้องมีสิทธิเสรี ภาพ
ด้ วย
แจ๊ ค ขอบใจมากนะชมพู่ ถ้ าอย่างนันเราไปโรงเรี
้
ยนด้ วยกัน พวกเราทุกคนมีสทิ ธิ
เสรี ภาพ
ชมพู่ ใช่แล้ วจ้ า ไปกันๆ
จากบทละครหุ่นมือ ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า เด็ก ๆ เห็นความสําคัญของการศึกษา
และเข้ าใจความหมายของการทํางานที่เสี่ยงอันตราย ซึง่ ไม่เหมาะสมกับวัยเด็ก นอกจากนันแล้
้ ว
เด็ก ๆ ยังได้ เรี ยนรู้ความหมายสิทธิเสรี ภาพของเด็ก ๆ
หลังจากนันจึ
้ งซักซ้ อมการใช้ ห่นุ มือ และจัดแสดงให้ เด็ก ๆ ในโรงเรี ยนหลวงแพทย์
โกศลอุปถัมภ์ได้ รับชม พร้ อมกับบันทึกภาพวิดีโอผลงานของเด็ก ๆ จากกิจกรรมพบว่าเด็ก ๆ เห็น
ความสําคัญของการศึกษา
“หนูอยากเรี ยนสูงๆ หนูอยากเป็ นครู ค่ะ เรี ยนจบแล้ วก็จะเรี ยนต่อ แต่ก็แล้ วแต่แม่ แม่หนู
อยากให้ ไปช่วยงาน” (สาลี่ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558))
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“ปิ ดเทอมผมไปช่วยวางอวน ยกอวนครับ ได้ เงินวันละ 200 บาท ถ้ าจับได้ มาก เขาก็ให้ เงิน
ผมเยอะ ทําตอน 9 โมง ถึงเย็นๆ 6 โมง หรื อ 1 ทุ่ม แต่เปิ ดเทอมก็มาเรี ยนเหมือนเดิม ผมก็อยาก
เรี ยนจบนะ เรี ยนให้ มีความรู้” (ฮงทวน (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558))
“ก็อยากเรี ยนให้ จบก่อนค่ะ ค่อยไปทํางาน ครู บอกว่าถ้ าเรี ยนสูงๆ ก็จะได้ ทํางานดีๆ มา
โรงเรี ย นก็ ไ ด้ เ รี ย นเยอะอยู่ ได้ เ ล่ น กั บ เพื่ อ น ได้ เ รี ย นภาษาไทยด้ ว ยค่ ะ ” (จิ น (นามสมมติ )
(สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558))
หลังจากผลิตสื่อละครหุ่นมื อเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยได้ ให้ เด็ก ๆ วาดรู ปตาม
หัวข้ อ “โลกของเด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ” พบว่าเด็ก ๆ สามารถถ่ายทอดเรื่ องราว
ผ่านภาพวาดได้ อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น หากไม่ได้ เรี ยนหนังสือต้ องไปนัง่ แกะกุ้ง อยู่ในโรงงาน
ไม่มีโอกาสได้ เรี ยนหนังสือ พูดภาษาไทยไม่ได้ แต่ถ้าหากได้ เรี ยนหนังสือจะได้ มีโอกาสประกอบ
อาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น เช่น ทหาร ตํารวจ คุณครู พยาบาล เป็ นต้ น เมื่อผู้วิจยั สอบถามถึง
ความคิดเห็นของเด็ก ๆ ว่าอยากศึกษาต่อหรื ออยากไปทํางาน พบว่าเด็กส่วนใหญ่เลือกที่จะเรี ยน
หนังสือมากกว่าไปทํางาน มีสว่ นน้ อยที่ยงั ไม่แน่ใจ เนื่องจากต้ องหาเงินช่วยเหลือครอบครัว

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างภาพวาด หัวข้ อ “โลกของเด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ”
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“หนูวาดภาพไว้ วา่ หนูอยากเป็ นพยาบาลค่ะ ถ้ าเรี ยนหนังสือสูงๆ ถึงจะได้ เป็ น แต่ถ้าไม่ได้
เรี ยนแล้ ว เด็กก็ต้องทํางานเก็บขยะไปขาย หรื อไม่ได้ ทํางาน ไม่ได้ เป็ นพยาบาล” (นํ ้า (นามสมมติ)
(สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558))

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างภาพวาด หัวข้ อ “โลกของเด็กที่ได้ เรียนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ”
“ผมอยากเป็ นตํารวจครับ แต่ตอนนี ้ยังเป็ นไม่ได้ ต้ องเรี ยนหนังสือก่อน แต่ถ้าผมไม่ได้ เรี ยน
หนัง สื อ ผมคงต้ อ งไปอยู่ใ นโรงงาน แกะกุ้ง ไปทํ า งานกับ พ่ อ แทนครั บ ” (โมฮะ (นามสมมติ )
(สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558))
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ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างภาพวาด หัวข้ อ “โลกของเด็กที่ได้ เรียนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ”
“ผมวาดรู ป ถ้ าไม่เรี ยนหนังสือ ก็ต้องไปทํางานขายยาบ้ า ถ้ าได้ เรี ยนหนังสือก็จะได้ ทํางานดี
ๆ เราก็เลยต้ องเรี ยน จะได้ มีความรู้ ก่อนครับ” (บะตะ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์
2558))
จากภาพวาดของเด็กข้ ามชาติ ได้ สะท้ อนมุมมองความคิด ตามหัวข้ อ “โลกของ
เด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ” โดยภาพวาดได้ สื่อถึงความคิดหากเด็กข้ ามชาติไม่ได้
รับการศึกษา อาจจะมีอาชีพเป็ นเด็กเก็บขยะข้ างถนน ทํางานในโรงงาน ในตําแหน่งระดับล่าง
หรื อได้ ทําอาชี พที่ ไม่สุจริ ต แต่หากเด็ก ๆ ได้ รับการศึกษาจะทํ าให้ เด็ก ๆ มีโอกาสได้ ทํางานที่
ตนเองใฝ่ ฝั น เช่น เป็ นพยาบาล ตํารวจ เป็ นต้ น
โดยกลยุทธ์ การผลิตสื่อนัน้ นับได้ ว่าเป็ นกลยุทธ์ ที่สามารถเสริ มทักษะการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่ วม โดยปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับสารเพียงอย่างเดียว มาเป็ นผู้ส่งสาร ที่สามารถ
ผลิตสารที่ตนเองสนใจ และเสริ มความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติไปได้
นอกจากนันแล้
้ ว สื่อที่เด็ก ๆ ได้ ร่วมกันผลิตยังสามารถนําไปสื่อสารให้ กบั ผู้ใหญ่ใน
ชุมชนได้ รับรู้ ถึงกระบวนการความคิด และได้ ตระหนักถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ร่วมกันอีกด้ วย โดยจุดมุง่ หมายของการจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้ เด็กข้ ามชาติเป็ นผู้มีสว่ นร่วมใน
การสร้ างสื่อนัน้ เนื่องจากแนวคิดเด็กและผู้ปกครองต่างมีอิทธิพลในการสื่อสารต่อกัน เมื่อเด็กเกิด
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กระบวนการเรี ยนรู้ในการสร้ างสื่อ จะเกิดการซึมซับข้ อมูลสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง และถ่ายทอด
ข้ อมูลต่อให้ ผ้ ปู กครอง ก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความรู้ สึกในการเป็ นเจ้ าของสื่อนัน้ ๆ
ร่วมกัน
4.4.4 การมอบสื่อ
1) ที่มาของกลยุทธ์
จากการที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ สัง เกตว่ า บอร์ ด ประชาสัม พัน ธ์ ใ นชุม ชนส่ว นใหญ่ มี แ ต่ป้ าย
โฆษณา และโปสเตอร์ เก่า ๆ ที่ติดไว้ มานาน จึงเล็งเห็นว่า การปรับปรุงบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ให้ น่า
อ่าน น่า สนใจ การให้ ความรู้ ความเข้ าใจคนในชุมชนได้ ใช้ ประโยชน์ จากบอร์ ดในการสื่อสาร
ข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน และการมอบสื่อโปสเตอร์ สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ จะช่วยให้ คน
ในชุมชนได้ ใช้ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ได้ อย่างมีประโยชน์ และคุ้มค่ามากยิ่งขึ ้น ได้ มีช่องทางในการ
เผยแพร่ความรู้ภายในชุมชน และสามารถกระตุ้นการมีสว่ นร่วมให้ คนในชุมชนตื่นตัวในการดําเนิน
กิจกรรมและสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติร่วมกันได้ นอกจาก
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ในชุมชนแล้ ว ผู้วิจยั เล็งเห็นว่าวัดเป็ นพื ้นที่ที่มีบทบาทสําคัญต่อแรงงานข้ าม
ชาติ ในการเป็ นพื น้ ที่ ร วมตัว จัด กิ จ กรรม และทํ า บุญ จึง ได้ นํ า สื่ อ ไปมอบให้ กับ ทางวัด บริ เ วณ
ใกล้ เคียงชุมชน ได้ แก่ วัดบางหญ้ าแพรก ตําบลบางหญ้ าแพรก, วัดโคก (วัดศรี บรู ณาวาส) ตําบล
โคกขาม, วัดโกรกกราก ตําบลโกรกกราก, วัดป่ าท่าทราย ตําบลท่าทราย, วัดเจษฎาราม ตําบล
มหาชัย, วัดศิริมงคล ตําบลบ้ านเกาะ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ แก่คนในชุมชนอีกทางหนึง่ ด้ วย
2) ขันตอนการนํ
้
ากลยุทธ์การสื่อสารเข้ าสูช่ มุ ชน
ผู้วิจยั ได้ นําสื่อไปมอบวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึง่ การมอบสื่อให้ ชมุ ชน
นัน้ ประกอบด้ วยการมอบโปสเตอร์ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ เพื่อนําไปติดไว้ ที่บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ ของแต่ละชุมชน ผลงานภาพวาดของลูกหลานแรงงานข้ ามชาติ แผ่นซีดีคลิปวิดีโอ
ละครหุ่น “หนูยงั ไม่พร้ อมเป็ นแรงงาน” และแผ่นซีดีต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก จากมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาเด็ก โดยมีขนตอนการมอบสื
ั้
่อเข้ าสูช่ มุ ชน ดังนี ้
(1) ผู้วิจยั ได้ สํารวจสื่อในชุมชน และพื ้นที่ในแต่ละชุมชนเพื่อวางแผนการนํา
สื่อมามอบให้ โดยมีพื ้นที่ในการเผยแพร่สื่อ ได้ แก่ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่าง ๆ และภายใน
วัดที่อยูใ่ กล้ เคียงชุมชน
(2) การอธิบายสื่อที่มอบให้ คนในชุมชนได้ เข้ าใจการใช้ ประโยชน์ โดยผู้วิจยั
ได้ นําสื่อมามอบให้ กับคนในชุมชนวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งตรงกับวันที่จดั อบรม
สิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
(3) คนในชุมชนนําสื่อที่ได้ รับไปเผยแพร่ในแต่ละชุมชนต่อไป
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3) ปฏิกิริยาของคนในชุมชน
ในการมอบสื่อให้ คนในชุมชนนัน้ พบว่าคนในชุมชนมีความตื่นตัว และสนใจสื่อที่มี
มอบให้ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อโปสเตอร์ และภาพวาดผลงานลูกหลานแรงงานข้ ามชาติ
เนื่องจากโปสเตอร์ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานแรงงานข้ ามชาตินนได้
ั ้ จดั ทําเป็ น 2 ภาษา ได้ แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาพม่า ขนาด A3 ซึง่ มีผลตอบรับว่าจะนําโปสเตอร์ ดงั กล่าวไปติดภายในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
และในส่วนของภาพวาดนัน้ พบว่าคนในชุมชนต่างให้ ความสนใจภาพวาดของลูกหลานตนเอง
และมีการพูดถึงเรื่ องการศึกษาของเด็กกันมากขึ ้น ซึง่ เนื ้อหาที่คนในชุมชนพูดถึงได้ พดู ถึงนัน้ ล้ วน
เกี่ ยวข้ องกับเนื ้อหาของสื่อที่มอบให้ จึงนับได้ ว่ากลยุทธ์ การมอบสื่อสามารถกระตุ้นความสนใจ
และสร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี และสามารถเสริมบทบาทจากผู้รับสารเพียง
อย่างเดียว มาเป็ นผู้ใช้ สาร ทําให้ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนเป็ นไปในทิศทางที่ดี
ขึ ้นได้ (ภาพที่ 4.9)

ภาพที่ 4.9 สื่อโปสเตอร์ การตระหนักถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
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“จะเอาโปสเตอร์ ไปติดที่บอร์ ดแหล่ะค่ะ ให้ คนอื่นที่เขาไม่ได้ มาอบรมได้ อ่านด้ วย มีภาษา
พม่าด้ วย ก็อา่ นง่าย รูปสวยดี” (มะลิ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2558))
“เห็นรูปภาพที่ลกู สาววาดแล้ วครับ ก็ดีใจครับ เขาทําสวย ทําได้ ดี เขาภูมิใจรูปภาพของเขา
มาก ผมก็ดีใจไปด้ วย...เขาอยากเป็ นพยาบาล ถ้ าเขาทําแบบที่ตงใจได้
ั้
ก็ดี ผมก็อยากให้ ลูกได้
เรี ยน แล้ วแต่เขาเลย” (ทือซะ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2558))
แนวคิดในการมอบสื่อนัน้ ที่ผา่ นมาสื่อโปสเตอร์ สว่ นใหญ่ที่อยู่ในชุมชนจะไม่ได้ รับ
ความสนใจ และมักจะถูกติดไว้ จนกลายเป็ นเศษกระดาษในชุมชน เพราะคนในชุมชนขาดการมี
ส่วนร่ วมในการผลิต และขาดความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของสื่อนัน้ ๆ ดังนันเมื
้ ่อเปลี่ยนมาเป็ นแนวคิดการ
ผลิตสื่อด้ วยการให้ คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสนอเนือ้ หาในสื่อโปสเตอร์ ร่ วมกันดูแลบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ และนําผลงานของลูกหลานในชุมชนมาติดประชาสัมพันธ์ ให้ เกิดความภาคภูมิใจ
ร่ วมกันนัน้ ก็จะทําให้ คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่ วม และช่วยกันดูแลสื่อให้ เป็ นสมบัติของชุมชน
ต่อไป

4.5 ผลที่เกิดจากการเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสาร
อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขัน้ พืน้ ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
จากปั ญหานําวิจยั ข้ อที่ 4 หลังจากที่ได้ เสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมให้ กบั คน
ในชุมชน จังหวัดสมุทรสาครแล้ ว ผู้วิจยั จึงได้ ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการสื่อสารในการ
สร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ และผลของศักยภาพการสื่อสาร
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็ก
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเสริมศักยภาพความรู้ ความเข้ าใจด้ านสิทธิขนพื
โดยสื่อที่ใช้ เสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชน ประกอบด้ วย การจัดประชุม การจัดอบรมสิทธิ
ของแรงงานเด็กข้ ามชาติ การสร้ างสื่อชุมชน และการมอบสื่อ ซึง่ สามารถวิเคราะห์ถึงการมีสว่ นร่วม
ตามองค์ประกอบของการสื่อสาร ได้ ดงั นี ้
4.5.1 การมีส่วนร่ วมเป็ นผู้ส่งสาร
ในฐานะผู้ส่งสาร พบว่าก่อนที่จะมีการเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมในชุมชน
นัน้ แรงงานข้ ามชาติสว่ นใหญ่ไม่ได้ มีบทบาทเป็ นผู้สง่ สารมากนัก จะทําหน้ าที่เพียงนําข่าวสารจาก
ผู้ นํ า ชุ ม ชนมากระจายข่ า วบอกต่ อ กั น เองภายในชุ ม ชน ที่ สํ า คัญ แรงงานข้ ามชาติ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญกับประเด็นสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติมากนัก ผู้วิจัยจึงได้ วิเคราะห์

124
ปั จจัยสนับสนุน และปั จจัยอุปสรรค เพื่อวางแผนกลยุทธ์การเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ น
ร่ ว ม โดยไม่ ไ ด้ มุ่ง เน้ นผลัก ดัน ที่ แ รงงานข้ ามชาติ เ ป็ นผู้ส่ ง สารแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญไปยังแรงงานเด็กข้ ามชาติ ได้ มีส่วนร่ วมในการเป็ นผู้สง่ สารด้ วย ได้ แก่ การเป็ นผู้ผลิต
สื่อละครหุ่นมือ โดยทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้พากย์ เสียง เป็ นนักแสดงในการถ่ายทอดเรื่ องราวเกี่ ยวกับ
ปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติออกไป, การเป็ นผู้ถ่ายทอดเรื่ องราว “โลกของเด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มี
โอกาสเรี ยนหนังสือ” ผ่านภาพวาด
สําหรับแรงงานข้ ามชาติ ได้ เปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมหรื อรับฟั งผู้นํา
ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว มาทําหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สาร สังเกตได้ จากคนในชุมชนได้ เป็ น
ผู้เสนอความคิดเห็นในการแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ และมีสว่ นร่วมในการผลิตสื่อโปสเตอร์
ในขันตอนการระดมความคิ
้
ดเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
4.5.2 การมีส่วนร่ วมในการสร้ างสาร
การมีสว่ นร่วมในการสร้ างสาร เกิดจากความร่วมมือของแรงงานข้ ามชาติ แรงงานเด็กข้ าม
ชาติ ผู้นําชุมชน และมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานนัน้ เห็นได้ อย่างชัดเจนจากการ
ระดมความคิดในเนื ้อหาสารเพื่อผลิตสื่อ การกําหนดวาระการประชุม เป็ นต้ น โดยคนในชุมชนต่าง
ให้ ความสําคัญ และแบ่งเวลามาเพื่อสร้ างสื่อในชุมชน
4.5.3 การมีส่วนร่ วมในตัวสื่อ
แรงงานข้ ามชาติมีสว่ นร่วมในตัวสื่อ ได้ แก่ การเป็ นผู้ร่วมเสนอประเด็นการจัดทําโปสเตอร์
การปรับปรุ งบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ประจําชุมชน และแรงงานเด็กข้ ามชาติ ได้ มีส่วนร่ วมในตัวสื่อ
ได้ แก่ การเป็ นผู้เขียนบท เป็ นผู้จดั ทําฉาก เป็ นผู้กํากับ เป็ นนักพากย์เสียง เป็ นนักแสดงหุ่นมือ เป็ น
ผู้วาดภาพระบายสีถ่ายทอดเรื่ องราวผ่านภาพวาด
4.5.4 การมีส่วนร่ วมเป็ นผู้รับสาร
ในฐานะผู้รับสารนัน้ ในเชิงปริ มาณ พบว่าคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมีบทบาทเป็ น
ผู้รั บ สารจํ า นวนเพิ่ ม มากขึน้ จากเดิม ที่ มี ก ารนัด ประชุม จะมี แ รงงานข้ า มชาติ ใ ห้ ค วามสนใจ
ประมาณ 30 คน แต่เมื่อมีการเชิญชวน จัดอบรม และใช้ สื่อของลูกหลานแรงงานข้ ามชาติเป็ นจุด
ดึงดูดให้ เข้ าร่ วมการประชุมนัน้ พบว่ามีจํานวนแรงงานข้ ามชาติให้ ความสนใจร่ วมประชุมมากขึ ้น
จํานวน 62 คน และในเชิงคุณภาพนัน้ พบว่าระหว่างที่มีการจัดประชุมนัน้ คนในชุมชนให้ ความ
สนใจ และมีปฏิกริยาตอบโต้ ไปยังผู้สง่ สาร และหลังจากที่ประชุม และจัดอบรมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานข้ ามชาติ พบว่า คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว
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“จากที่นงั่ ฟั งมา ผมก็เห็นด้ วยกับที่เขาพูดนะ ผมก็อยากให้ ลกู เรี ยนสูง ๆ ถ้ าเขายังอยาก
เรี ยนอยู่ ก็เรี ยนได้ เลย เรี ยนจบก็มาทํางาน...ตอนเห็นภาพที่เขาเปิ ดให้ ดเู ด็กโดนทําร้ าย ก็สงสารนะ
ถ้ าเป็ นลูกผม ผมก็ไม่เอาด้ วย” (ทามะ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2558))
“มาฟั งวันนี ้ก็ดีนะ เรื่ องสิทธินี่เป็ นสิ่งจําเป็ นที่ต้องรู้ เลย วันนี ้เห็นรู ปที่ลกู วาด ก็ดีใจ เขาไป
เรี ยนมา เขาได้ เยอะ หัวเขาไว พูดอะไรไปก็จําได้ หมด เขาอยากเป็ นครู ผมก็อยากให้ เขาเรี ยนสูง ๆ
มาเป็ นครู” (จออู (นามสมมติ) (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2558))
จากการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ ได้ สะท้ อน
มุมมองการมีสว่ นร่ วมของเด็ก และแรงงานข้ ามชาติ โดยทังเด็
้ กต่างชาติ และเด็กไทยต่างได้ มีสว่ น
ร่ วมในการผลิตสื่อ ซึ่งใช้ สื่อศิลปะในการวาดรู ป และเล่นละครผ่านหุ่นมือ นอกจากนันแล้
้ วด้ าน
แรงงานข้ ามชาติที่มีฐานะเป็ นผู้ปกครอง ก็ได้ มีสว่ นร่ วมในกระบวนการประชุม ร่ วมอบรมสิทธิขนั ้
พื ้นฐานฯ และการดูแลสื่อชุมชนเพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม
ดังกล่าว ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า หากชุมชนมีการสื่อสารที่เข้ มแข็ง มีความรู้ ความเข้ าใจในสิทธิของ
ตนเอง ย่อ มสามารถเกิ ด ความร่ ว มมื อ ในชุม ชนเพื่ อแก้ ไขปั ญ หา หรื อพัฒ นาชุม ชนให้ มี ค วาม
เข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืนต่อไปได้

บทที่ 5
การสรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ออกเป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) มีแนวคิดสําคัญว่าคน
ในชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวแรงงานเด็กข้ ามชาติเป็ นศูนย์กลางของการสร้ างความตระหนักรู้
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ ปฏิบตั ิการสําคัญอยู่ที่ผ้ วู ิจยั และมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตแรงงาน และคนในชุมชนได้ ผ่านกระบวนการเสริ มศักยภาพการสื่อสารด้ วยกลยุทธ์
การสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ว นร่ ว ม เพื่ อ ให้ ค นในชุม ชนมี วิ ท ธิ มี เ สี ย งสามารถสื่ อ สารกัน ภายในและ
ภายนอกชุมชนได้ และเป็ นกําลังสําคัญในการดูแลแรงงานเด็กข้ ามชาติ

5.1 การสรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาผู้วิจยั ได้ วางแผนระยะเวลาดําเนินการวิจยั ตังแต่
้ ขนตอนแรก
ั้
จนถึงขันตอน
้
สุดท้ ายใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 9 เดือน นับตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
โดยใช้ เครื่ องมือเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึง่ สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
5.1.1 รูปแบบการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนั ้
พืน้ ฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
คนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมีรูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อแก้ ไขปั ญหาการไม่
รู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานแรงงานเด็กข้ ามชาติของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร มีรูปแบบการสื่อสารที่มีทิศ
ทางการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) มีการไหลของข้ อมูลข่าวสารแบบบน
ลงล่าง (Top-down Communication) ที่เป็ นการสื่อสารแบบแนวตัง้ (Vertical Communication)
โดยที่ผ่านมาเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯ จะมีบทบาทเป็ นผู้สง่ สาร (Sender) เพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร รับ
เรื่ องร้ องเรี ยน และให้ ความรู้ ผ่านการจัดการประชุม และจัดทําสื่อส่งให้ กบั ชาวบ้ านในแต่ละชุมชน,
ผู้นําชุมชน เป็ นผู้สง่ สารในการกระจายข้ อมูลข่าวสาร และความรู้ให้ กบั ชาวบ้ าน, โรงเรี ยนเป็ นผู้สง่
สารจากการออกคําสัง่ ให้ ความรู้ และแจ้ งข้ อมูลข่าวสารผ่านนักเรี ยน และผู้ปกครองแรงงานข้ าม
ชาติ ซึ่งล้ วนแต่เป็ นการสื่อสารที่ชุมชนพึ่งพาช่องทางการสื่อสารจากภายนอกมากกว่าภายใน
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ชุมชน ทําให้ มีการไหลของข้ อมูลข่าวสารจากภายนอกสูภ่ ายในชุมชนมากกว่าจากภายในชุมชนสู่
ภายนอกชุมชน โดยการสื่อสารส่วนใหญ่จะเน้ นไปที่การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ เพราะสามารถ
สร้ างบรรยากาศทําให้ คนในชุมชนเกิดความสนใจและเข้ าใจเนื ้อหาในการสื่อสารได้ มากกว่าการ
สื่อสารแบบเป็ นทางการ ซึง่ นิยมใช้ วิธีการสื่อสารด้ วยวาจา และมักจะสื่อสารกันแบบเผชิญหน้ า
ที่ผา่ นมาคนในชุมชนส่วนใหญ่มีบทบาทเป็ นผู้รับสาร (Receiver) แบบรับ (Passive) ที่รับ
ฟั งคําสัง่ จากทางมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน หรื อผู้นําชุมชน หรื อนายจ้ างมาให้
ข้ อมูล แต่ขาดการแสดงความคิดเห็น สังเกตได้ จากการจัดการประชุมในแต่ละครัง้ คนในชุมชนจะ
เข้ าร่ วมเพื่อรับฟั งเรื่ องที่แจ้ งให้ ทราบเท่านัน้ ขาดการประชุมเพื่อหาทางออก หรื อแก้ ไขปั ญหาใด ๆ
ร่วมกัน ทําให้ คนในชุมชนขาดพลังของตนเอง
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาระดับการสื่อสารของคนในชุมชนจึงพบว่า ระดับการสื่อสารอย่างมี
ส่ว นร่ ว มของชุม ชนในการรั บ รู้ สิ ท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของแรงงานเด็ ก ข้ า มชาติ ข องชุม ชนในจัง หวัด
สมุทรสาครนัน้ ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร ซึง่ เป็ นระดับตํ่าสุดของการมีสว่ นร่วม
มี เ พี ย งส่ว นน้ อ ยที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นผู้ส่ง สาร และไม่มี ระดับ การสื่อ สารอย่า งมี ส่ว นร่ ว มในระดับ ผู้
วางแผนและกําหนดนโยบายเลย
จากรูปแบบการสื่อสารของคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ จากการศึกษานัน้ ส่งผลให้
ระดับการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับของผู้รับสาร และคนในชุมชน
ั ้ ้นฐานของ
ไม่ได้ มีโอกาสเปลี่ยนบทบาทมาเป็ นผู้สง่ สาร ดังนันในการสร้
้
างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
แรงงานเด็กข้ ามชาตินนั ้ คนในชุมชนเป็ นผู้มีส่วนรู้ เห็น และเข้ าใจสถานการณ์ได้ มากที่สดุ จึงควร
เข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว และต้ องหาทางออกร่ วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาอีกปั ญหา
ั ้ ้นฐานของตนเอง ไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาของบุตร
หนึง่ คือคนในชุมชนคือไม่รับรู้สทิ ธิขนพื
หลาน และขาดช่องทางการสื่อสาร จึงไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แต่เมื่อคนในชุมชน
ได้ รับรู้ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น ได้ มีปฏิกริ ยากระตือรื อร้ นในการหาทางออกร่ วมกัน และต้ องการ
อยากรับรู้สทิ ธิของตนเองและลูกหลานมากยิ่งขึ ้น ซึง่ ได้ สะท้ อนว่า ถึงแม้ การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
ของคนในชุ ม ชนจัง หวัด สมุท รปราการจะค่ อ นข้ า งอ่ อ นแอ แต่ ยัง มี ศัก ยภาพที่ ส ามารถเห็ น
ความสําคัญของปั ญหา และพร้ อมจะให้ ความร่ วมมือได้ ซึง่ ต้ องอาศัยตัวกลางในการกระตุ้น และ
ผลักดันให้ เกิดการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมภายในชุมชน
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5.1.2 ปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารที่มีผลต่ อการสื่อสาร
อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน และปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่วม ดังนี ้
5.1.2.1 ด้ านลักษณะทางเศรษฐกิจ
1) ปั จจัยอุปสรรค
(1) ด้ านงานที่ทํา เวลา และรายได้ ของครอบครัว
ในกระบวนการกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมนัน้ จําเป็ นต้ องขอ
ความร่วมมือด้ านเวลา และความพร้ อมในการมาร่วมกิจกรรม แต่จากการศึกษาพบว่าแรงงานข้ าม
ชาติส่วนใหญ่ จ ะมีอุปสรรคด้ า นเวลา และลัก ษณะงานที่ ทํ า ส่งผลให้ มี เ วลาว่างไม่ตรงกัน ไม่
สามารถมาร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนคนอื่น ๆ ได้
5.1.2.2 ด้ านการสื่อสาร
1) ปั จจัยสนับสนุน
(1) ตัวกลาง
ผู้วิจยั พบว่า ตัวกลาง หรื อผู้สนับสนุนจากภายนอก มีส่วนสนับสนุน
ให้ คนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเกิดความตื่นตัวในการสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติมากยิ่งขึ ้น โดยตัวกลางในที่นี ้ได้ แก่ ผู้วิจยั และเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิเครื อข่าย
ส่งเสริ มคุณภาพชี วิตแรงงาน ทํ าหน้ าที่ เป็ นตัวกลางภายนอก หรื อผู้เชื่ อมประสานการสื่อสาร
ระหว่างคนในชุมชนด้ วยกันเอง และการสื่อสารไปยังหน่วยงานภายนอกนัน้ สังเกตได้ จากผู้วิจยั จึง
ได้ ป ระสานงาน สร้ างความคุ้น เคย ผู้วิ จัย จึ ง ได้ อ าศัย ล่ า มจากทางมูล นิ ธิ ฯ เข้ า มาอธิ บ ายถึ ง
เจตนารมย์ในการเข้ ามาพูดคุยกับคนในชุมชน โดยถามถึงสภาพความเป็ นอยู่ทวั่ ไปก่อน เมื่อเกิด
ความความสัมพันธ์ที่ดีขึ ้น จึงเริ่ มสอบถามถึงข้ อมูลปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นํากรณี
ตัวอย่างแรงงานเด็กที่ถกู เอารัดเอาเปรี ยบมาให้ คนในชุมชนดู ปรากฏว่าคนในชุมชนให้ ความสนใจ
มากยิ่งขึ ้น และมีความหวังที่จะให้ ความร่ วมมือสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงาน
เด็กข้ ามชาติร่วมกัน
(2) การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
ปั จ จัย สนับ สนุน ที่ สํ า คัญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การที่ ค นในชุม ชนมี
พฤติกรรมยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น แม้ วา่ จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ผู้วิจยั มีความคิดเห็น
ว่า ความเห็นต่างและการรับฟั งข้ อเสนอแนะจากผู้อื่นของแรงงานข้ ามชาติเป็ นจุดเด่นที่จะทําให้
เกิดการเปิ ดรับและเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมต่อไปได้
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2) ปั จจัยอุปสรรค
(1) ขาดการมีสว่ นร่วมในการสื่อสาร
อุปสรรคที่สําคัญในการสื่อสารคือ แรงงานข้ ามชาติไม่ได้ มีส่วนร่ วม
ในการสื่อสารเท่าที่ควร แม้ จะมีบอร์ ดประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน หรื อมีสื่อโปสเตอร์ ให้ ความรู้ แต่
ยังไม่สามารถเข้ าถึงแรงงานข้ ามชาติเหล่านี ้ได้ เนื่องจากแรงงานข้ ามชาติไม่เกิดความรู้ สกึ ว่าเป็ น
เจ้ าของสื่อที่ต้องช่วยกันดูแลรักษา หากสื่อมีแต่ภาษาไทย ไม่มีภาษาพม่า ก็จะทําให้ คนในชุมชน
ให้ ความสําคัญต่อสื่อน้ อย รวมไปถึงเมื่อมีการจัดการประชุมในแต่ละครัง้ แรงงานข้ ามชาติจะเข้ า
มารับฟั งเพียงเพื่อรับรู้ แต่ขาดการตอบกลับ หรื อการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ทังนี
้ ้ แรงงาน
ข้ ามชาติมองว่าบางวาระการประชุมเป็ นเรื่ องไกลตัว และไม่มีความมัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง
(2) ปั ญหาการสื่อสารที่ไม่เข้ าใจ
อุป สรรคในการสื่อ สารคื อ แรงงานข้ า มชาติส่ว นใหญ่ ไม่ส ามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ ดังนันการที
้
่ผ้ วู ิจยั ทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการเสริ มศักยภาพอย่างมีส่วนร่ วม
จึงจําเป็ นต้ องใช้ ล่ามในการสื่อสาร รวมไปถึงการผลิตสื่อ ก็จําเป็ นต้ องผลิตสื่อสองภาษา ได้ แก่
ภาษาไทยและภาษาพม่าด้ วย
(3) ขาดช่องทางการสื่อสาร
ช่ อ งทางการสื่ อ สารภายในชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ พบว่ า มี เ พี ย งบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่นํามาประชาสัมพันธ์ จะเกี่ยวข้ องกับโฆษณาสินค้ า
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของจังหวัด และไม่พบว่าคนในชุมชนมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับสื่อภายใน
ชุมชนนันเลย
้
มีเพียงหน่วยงานภายนอกเข้ ามาติดประกาศ อีกทังสถานที
้
่ในการจัดการประชุมของ
คนในชุมชนก็ไม่มี ส่วนใหญ่อาศัยการเดินบอกต่อภายในชุมชน ซึง่ ผู้วิจยั ค้ นพบว่าสถานที่พกั ผ่อน
มุมนัง่ เล่นของแต่ละชุมชนสามารถจัดเป็ นสถานที่รวมตัวเพื่อประชุมได้ รวมไปถึงสถานที่ภายในวัด
ก็เป็ นแหล่งที่สามารถรวมตัวในการสื่อสารของแรงงานข้ ามชาติเหล่านี ้ได้ ดี
5.1.2.3 ด้ านวัฒนธรรมและสังคม
1) ปั จจัยสนับสนุน
(1) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ความสัมพัน ธ์ ของคนในชุมชนมีความแน่น แฟ้น เนื่ องจากการอยู่
เฉพาะในพื ้นที่ของตนเอง ที่มีสภาพแออัด ต้ องอยู่รวมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ พื ้นที่เล็ก ในห้ องเช่า
จึ ง ทํ า ให้ ค นในชุม ชนมี ค วามคุ้น เคยกัน และสามารถพูด คุย ติด ต่อ สื่ อ สารกัน ได้ ง่ า ย จากการ
เผชิญหน้ า และกระจายข่าวแบบปากต่อปาก หากมีการจัดกิ จกรรม หรื อมีภารกิ จที่ จะต้ องทํ า
ร่วมกัน จึงสามารถรวมกําลังคนได้ ง่าย
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(2) ผู้นําชุมชนที่เข้ มแข็ง
จากการลงพื ้นที่เข้ าไปสัมผัสคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
แต่ละหมู่บ้านจะมีผ้ นู ําชุมชน ที่สามารถนําข่าวสารมาบอกต่อให้ คนในชุมชนรับรู้ และยังเป็ นหลัก
ในการช่วยเหลือ ให้ คําปรึ กษาคนในชุมชนด้ วย ซึ่งผู้นําชุมชนส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยมาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ จกั เจ้ าหน้ าของรัฐ และหน่วยงานที่ให้ ความช่วยเหลือ
แรงงานข้ ามชาติได้ ดังนันคนในชุ
้
มชนจึงมักจะรับฟั ง และให้ ความเคารพผู้นําชุมชน ซึง่ ผู้วิจยั มอง
ว่าการที่ผ้ นู ําชุมชนสามารถเป็ นแกนนําให้ กบั คนในชุมชนได้ นับว่าเป็ นปั จจัยสนับสนุนที่สามารถ
เป็ นแนวทางในการสร้ างความเข้ าใจให้ คนในชุมชนเห็นความสําคัญของการสร้ างความตระหนักรู้
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
2) ปั จจัยอุปสรรค
(1) ทัศนคติของคนไทยกับแรงงานข้ ามชาติ
จากช่อ งว่า งความแตกต่า งของคนในประเทศไทย และแรงงานที่
อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ในประเทศ พบว่ายังมีคนไทยบางส่วนมีทศั นคติด้านลบต่อแรงงานข้ ามชาติ
ซึ่งคนไทยบางส่วนมองว่าแรงงานข้ ามชาติเหล่านี ้เป็ นผู้เข้ ามาแย่งอาชีพของคนไทย หรื อมองว่า
แรงงานข้ ามชาติ เ ป็ นต้ นเหตุ ข องปั ญหาการนํ า พาโรคร้ ายเข้ ามาในประเทศ และการก่ อ
อาชญากรรม ส่งผลให้ แรงงานข้ ามชาติเลือกที่จะอยู่ในพื ้นที่ของตนเอง ไม่กล้ าที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรื อนําลูกเข้ าไปเรี ยนในระบบการศึกษาร่ วมกับนักเรี ยนไทย เนื่องจากยังมีช่องว่างทาง
ความรู้สกึ ของคนไทยและคนต่างชาติอยู่
5.1.2.4 ด้ านนโยบาย นายจ้ าง และรัฐบาล
1) ปั จจัยสนับสนุน
(1) ความต้ องการรับรู้สทิ ธิของตนเอง
จากชุมชนของแรงงานข้ ามชาติที่อยู่ในสังคมปิ ด รับรู้ ข่าวสารเพียง
เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้นําชุมชนมาบอกกล่าว จึงทําให้ ขาดการรับรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง แต่อย่างไรก็
ตาม จุดเด่นของแรงงานข้ ามชาติที่ผ้ วู ิจยั พบคือ แรงงานข้ ามชาติเหล่านี ้พร้ อมเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อตนเอง โดยเฉพาะความต้ องการรับรู้ สิทธิ ของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ จะมี
หน่วยงานจากรัฐบาลมาอธิ บายสิทธิ ของแรงงานให้ ฟัง แต่คนในชุมชนก็ไม่ได้ มีส่วนร่ วมในการ
สอบถามข้ อมูลกลับไป จึงเป็ นจุดสะท้ อนให้ เห็นว่าเมื่อมีการกระตุ้นให้ เห็นความสําคัญของการรับรู้
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง แรงงานข้ ามชาติต่างให้ ความสนใจ และมีการพูดคุยประเด็นดังกล่าว
อย่างกว้ างขวาง
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2) ปั จจัยอุปสรรค
(1) ความเกรงกลัวนายจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
แรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่ยงั คงเกรงกลัวนายจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐ เนื่องจากไม่มีความรู้ ความเข้ าใจกฎหมาย และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง อีกทังแรงงานข้
้
าม
ชาติบางส่วนเป็ นแรงงานที่เข้ ามาโดยผิดกฎหมาย แฝงตัวทํางานอยู่ จึงมีความเกรงกลัว และไม่
กล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นหรื อเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม
5.1.3 การเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม
เพื่อแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้วิจัยได้ ศึกษาจากปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารของคนในชุมชน
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนํามาออกแบบแนวทางการเสริ มศักยภาพการสื่อสารของชุมชนด้ วยกล
ยุทธ์ การสื่อสารอย่างมี ส่วนร่ วม จากการศึกษาพบว่าการออกแบบกลยุทธ์ การสื่อสารนัน้ ต้ อง
คํานึงถึงเป้าหมายในการเสริ มศักยภาพเป็ นหลัก โดยสิ่งสําคัญคือในการสื่อสารเพื่อให้ เป้าหมาย
เข้ าใจชัดเจนนัน้ จะต้ องสร้ างสื่อ 2 ภาษา ได้ แก่ ภาษาไทยและภาษาพม่าควบคู่กันไป เพื่อให้
แรงงานข้ า มชาติเ กิ ด ความรู้ สึก เป็ นเจ้ า ของและเห็ น ความสํ า คัญ ของสื่ อที่ ต้ อ งการสื่ อ สารกับ
เป้าหมายโดยเฉพาะ และการสร้ างกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้
สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาตินนั ้ จําเป็ นต้ องให้ เด็กข้ ามชาติเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
สื่อสารด้ วย เพื่อให้ เด็ก ๆ ได้ เห็นความสําคัญของการศึกษา และป้องกันตัวจากความเสี่ยงไปเป็ น
แรงงานเด็กข้ ามชาติได้ โดยกลยุทธ์การสื่อสารที่ผ้ วู ิจยั ได้ เลือกใช้ มีดงั นี ้
1) การจัดประชุม
คุณลักษณะของการจัดประชุมนัน้ นับเป็ นช่องทางการสื่อสารที่ทําให้ คนในชุมชน
ได้ มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นสิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของตนเอง ทํ า ให้ ชุมชนมี รูปแบบการ
สื่อสารแบบสองทาง และมีการไหลของข้ อมูลข่าวสารแบบแนวนอน ตามแนวทางการสื่อสารอย่าง
มีสว่ นร่วม
2) การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
มีลกั ษณะการจัดให้ มีการสื่อสารแบบสองทาง มีการไหลของข้ อมูลข่าวสารแบบ
บนลงล่าง เนื่องจากผู้รับฟั งส่วนใหญ่ไม่มีพื ้นฐานความรู้ด้านสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเองมาก่อน จึง
ต้ องให้ ความรู้และทําความเข้ าใจเบื ้องต้ น ก่อนที่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับฟั งได้ มีโอกาสสอบถาม และ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
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3) การสร้ างสื่อชุมชน
โดยกําหนดให้ เด็กข้ ามชาติ ร่ วมกับเด็กไทย ได้ ร่วมกันผลิตสื่อ ซึ่งเริ่ มจากการให้
เด็ก ๆ ได้ มีโอกาสเลือกสื่อที่จะผลิตด้ วยตนเอง โดยสื่อที่เด็ก ๆ ได้ เลือกผลิต ได้ แก่ ละครหุ่นมือเรื่ อง
“หนูยงั ไม่พร้ อมเป็ นแรงงาน” ภาพวาดหัวข้ อ “โลกของเด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ”
และโปสเตอร์ เกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ การผลิตสื่อดังกล่าว จะช่วยสร้ าง
ั ้ ้นฐานของ
กระแสตื่นตัวต่อปั ญหา โดยเด็ก ๆ จะได้ เห็นความสําคัญของการศึกษา และสิทธิขนพื
ตน มีโอกาสฝึ กทักษะการผลิตสื่อที่เด็ก ๆ สนใจ และสร้ างการมีส่วนร่ วมเชื่อมต่อระหว่างเด็ก และ
ผู้ใหญ่ในการสื่อสารเรื่ องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติได้
4) การมอบสื่อ
การมอบสื่อนัน้ ผู้วิจยั ได้ เริ่มจากการสํารวจพื ้นที่ในชุมชน และสื่อที่ชมุ ชนมีอยู่ก่อน
ซึ่งพบว่านอกจากสื่อบุคคลแล้ ว ในชุมชนยังมีสื่อบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แต่พบว่าเนื ้อหาในบอร์ ด
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ แรงงานข้ ามชาติ ซึ่ ง มี ทัง้ โปสเตอร์ โ ฆษณาสิ น ค้ า และข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนัน้ การมอบสื่อให้ กับชุมชน ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นว่า การปรับปรุ งสื่อในชุมชนให้ เกิดประโยชน์ และการทําให้ คนในชุมชนรู้ สึกถึงความเป็ น
เจ้ าของสื่อ จะมีส่วนช่วยให้ ชุมชชนมีช่องทางการสื่อสารในชุมชนที่แท้ จริ ง จึงได้ มีการปรับปรุ ง
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ให้ น่าอ่าน น่าสนใจ การให้ ความรู้ ความเข้ าใจคนในชุมชนได้ ใช้ ประโยชน์จาก
บอร์ ดในการสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ร่ วมกัน และการมอบสื่อโปสเตอร์ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงาน
ข้ ามชาติ จะช่วยให้ คนในชุมชนได้ ใช้ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ได้ อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่ามากยิ่งขึ ้น
ได้ มีช่องทางในการเผยแพร่ ความรู้ภายในชุมชน และสามารถกระตุ้นการมีสว่ นร่วมให้ คนในชุมชน
ตื่นตัวในการดําเนินกิจกรรมและสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ร่วมกันได้
5.1.4 ผลที่เกิดจากการเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสาร
อย่ างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาพบว่า หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ เสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การ
สื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมแล้ ว ทําให้ รูปแบบการสื่อสารของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มี
ทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) ก็เปลี่ยนทิศทางการสื่อสารแบบ
สองทาง (Two-way Communication) จากที่มีการไหลของข้ อมูลข่าวสารแบบแนวตัง้ หรื อการ
สื่อสารแบบบนลงล่าง (Top-down Communication) โดยรอการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารจากมูลนิธิฯ
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โรงเรี ยน หรื อผู้นําชุมชน ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็ นการสื่อสารแบบแนวนอนมากยิ่งขึ ้น (Horizontal
Communication) จากการมีส่วนร่ วมในการให้ ข้อมูล และเสนอแนะทางออกของปั ญหาการไม่ร้ ู
สิทธิ ขนั ้ พื ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ ซึ่งชีใ้ ห้ เห็นว่าผู้รับสารเริ่ มปรับตัวเป็ นผู้รับสารแบบรุ ก
(Active) มากยิ่งขึ ้น มีการสื่อสารที่มีการเผชิญหน้ าของคนในชุมชนบ่อยครัง้ ขึ ้น จากการจัดประชุม
กันเอง การกระจายข่าวสารภายในชุมชน และการร่ วมกันดูแลช่องทางการสื่อสาร เช่น บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ ภายในชุมขน โดยเนื ้อหาส่วนใหญ่จะเน้ นไปที่สิทธิของแรงงานข้ ามชาติ เพื่อให้ คน
ในชุมชนได้ มีความรู้ และให้ ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ ซึง่ จากการสื่อสารอย่าง
มีสว่ นร่วมภายในชุมชน ส่งผลให้ นายจ้ างกลุม่ หนึง่ มีปฏิกริ ยาตอบกลับ ส่งเสริ มให้ เด็ก ๆ ในชุมชน
ได้ มีโอกาสเรี ยนหนังสือ และได้ สร้ างศูนย์การเรี ยนรู้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เด็กข้ ามชาติได้ เข้ ามาศึกษา
ร่วมกับนักเรี ยนไทย
เมื่อจําแนกตามระดับการมีสว่ นร่วมพบว่า
5.1.4.1 การมีสว่ นร่วมเป็ นผู้สง่ สาร
แรงงานเด็กข้ ามชาติ ได้ มีสว่ นร่วมในการเป็ นผู้สง่ สารด้ วย ได้ แก่ การเป็ นผู้ผลิตสื่อ
ละครหุ่นมือ โดยทําหน้ าที่เป็ นผู้พากย์เสียง เป็ นนักแสดงในการถ่ายทอดเรื่ องราวเกี่ยวกับปั ญหา
แรงงานเด็กข้ ามชาติออกไป, การเป็ นผู้ถ่ายทอดเรื่ องราว “โลกของเด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาส
เรี ยนหนังสือ” ผ่านภาพวาด
สําหรับแรงงานข้ ามชาติ ได้ เปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมหรื อรับฟั ง
ผู้นําชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว มาทําหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสาร สังเกตได้ จากคนในชุมชน
ได้ เป็ นผู้เสนอความคิดเห็นในการสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
และมีสว่ นร่วมในการผลิตสื่อโปสเตอร์ ในขันตอนการระดมความคิ
้
ดเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
5.1.4.2 การมีสว่ นร่วมในการสร้ างสาร
การระดมความคิดในเนื ้อหาสารเพื่อผลิตสื่อ การกําหนดวาระการประชุม เป็ นต้ น
โดยคนในชุมชนต่างให้ ความสําคัญ และแบ่งเวลามาเพื่อสร้ างสื่อในชุมชน
5.1.4.3 การมีสว่ นร่วมในตัวสื่อ
แรงงานข้ ามชาติมีส่วนร่ วมในตัวสื่อ ได้ แก่ การเป็ นผู้ร่วมเสนอประเด็นการจัดทํา
โปสเตอร์ การปรับปรุงบอร์ ดประชาสัมพันธ์ประจําชุมชน และแรงงานเด็กข้ ามชาติ ได้ มีสว่ นร่วมใน
ตัวสื่อ ได้ แก่ การเป็ นผู้เขียนบท เป็ นผู้จดั ทําฉาก เป็ นผู้กํากับ เป็ นนักพากย์เสียง เป็ นนักแสดงหุ่น
มือ เป็ นผู้วาดภาพระบายสีถ่ายทอดเรื่ องราวผ่านภาพวาด
5.1.4.4 การมีสว่ นร่วมเป็ นผู้รับสาร
ในฐานะผู้รับสารนัน้ ในเชิงปริมาณ พบว่าคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมีบทบาท
เป็ นผู้รับสารจํานวนเพิ่มมากขึ ้น
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การเปลี่ยนแปลงการสื่อสารภายในชุมชน ยังพบว่า จากการจัดประชุมในครัง้ ต่อไป
ในวาระการสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ และวาระอื่น ๆ คนใน
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการเสนอวาระการประชุม และมีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเห็นได้
ชัด ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการสื่อสาร จากการเป็ นผู้รับสารเพียงอย่างเดียว ได้ มี
โอกาสเสนอความคิดเห็นในฐานะผู้ส่งสาร และถึงแม้ ว่าการสื่อสารในระดับวางแผนและกําหนด
นโยบายจะยังไม่เห็นภาพชัดเจน แต่คนในชุมชนได้ มีโอกาสเสนอวาระการประชุมเอง และเข้ าใจ
รู ปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมมากยิ่งขึ ้น ที่ชีใ้ ห้ เห็นถึงความตื่นตัวและศักยภาพของคนใน
ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร รวมไปถึงเด็กข้ ามชาติเป็ นอย่างดี

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่ องการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ เป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร มีเป้าหมายในการ
สร้ างการรับรู้ สิทธิของตนเองในภาคปฏิบตั ิ ซึ่งก่อนที่จะนําเอากลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม
เข้ าไปแก้ ไขปั ญหาการสื่อสารภายในชุมชนนัน้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาสถานการณ์ปัญหาแรงงานข้ ามชาติ
ภายในชุมชนก่อน ซึง่ มีข้อมูลพื ้นฐานสําคัญดังนี ้
จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นจังหวัดในปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร ตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ภาค
กลางตอนล่างของประเทศไทย เป็ นแหล่งศูนย์กลางซื ้อขายสัตว์นํ ้า กิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากประมงทะเล การแปรรู ปอาหารเบื ้องต้ น และอาหารแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกที่สําคัญของ
ประเทศ ด้ วยจํานวนสถานประกอบการที่มากขึ ้น ทําให้ ความต้ องการแรงงานก็มากขึ ้นตามไปด้ วย
แต่แรงงานไทยไม่นิยมทํางานประมงมากนัก เพราะเป็ นงานที่ค่อนข้ างหนัก สกปรก มีกลิ่นเหม็น
และต้ องใช้ ความอดทนสูง จากการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว แรงงานข้ ามชาติจึงนิยมเข้ ามา
ทํางานเป็ นจํานวนมาก จังหวัดสมุทรสาครเป็ นหนึ่งในจังหวัดที่มีแรงงานข้ ามชาติจํานวนมาก และ
ที่สําคัญเป็ นพื ้นที่ที่มีความต้ องการแรงงานจํานวนมาก เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว
แรงงานข้ ามชาติจาก 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา โดยแรงงานจากประเทศพม่าเข้ ามา
ทํ างานมากที่ สุดในประเทศไทย เข้ ามาทํ างานมากถึง 200,000 คน และส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ใน
จังหวัดสมุทรสาคร (มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน, 2556)
แรงงานข้ า มชาติที่ เ ข้ า มาทํ า งานในจัง หวัดสมุทรสาครส่ว นใหญ่ จะทํ า อาชี พ กรรมกร
กิจการประมง เช่น แล่ปลา ต้ มหอย แกะกุ้ง เป็ นหลัก โดยอาศัยอยู่ตามหอพัก บ้ านเช่า หรื ออาศัย
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อยูใ่ นโรงงานอุตสาหกรรม และตามชุมชนต่าง ๆ ทังชุ
้ มชนขนาดใหญ่และชุมชนขนาดย่อย แรงงาน
ข้ ามชาติมกั เข้ าไปอาศัยอยู่ในตามชุมชนต่าง ๆ ซึง่ ยากต่อการตรวจสอบ การเป็ นชุมชนขนาดใหญ่
ในแหล่งที่มีการจ้ างงาน เช่น ชุมชนตลาดกุ้ง ชุมชนเกาะสมุทร ชุมชนบางหญ้ าแพรก ชุมชนวัด
เจษฎาราม ชุมชนมหาชัยนิเวศน์ณรงค์มิตร ชุมชนคลองครุ ชุมชนวัดโคก ชุมชนบ้ านขอม ชุมชน
ปั ญญาพัฒนาที่ดิน ชุมชนหมู่บ้านเบญจทรัพย์นคร ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมบางปิ ง้ ชุมชนซอยวัด
ทองธรรมิการาม ชุมชนคลองนา ชุมชนวัดเทพนรรัตน์ ชุมชนตลาดพงษ์ ทิพย์ ชุมชนโกรกกรากใน
ชุมชนโกรกกรากนอก ชุมชนท่าฉลอม ชุมชนเคหะท่าจีน แถบคลองบางหญ้ า เป็ นต้ น
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นพื ้นที่ที่มีแรงงานข้ ามชาติกระจุกตัวมากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนคร และเขตพืน้ ที่ องค์ การบริ หารส่วนตําบลรอบข้ าง เมื่อมี
แรงงานข้ ามชาติเดินทางเข้ ามาทํางานเป็ นจํานวนมาก ก่อตัวกลายเป็ นชุมชนแรงงานข้ ามชาติที่มี
ให้ พบเห็นอยู่ทวั่ ไปอย่างน้ อย 60 ชุมชนย่อย (สมพงษ์ สระแก้ ว, 2548) จากการสํารวจเบื ้องต้ นใน
พ.ศ. 2553 ที่อยูอ่ าศัยของแรงงานข้ ามชาติในสมุทรสาคร แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท คือ 1) ที่อยูอ่ าศัย
ที่นายจ้ างจัดให้ มักเป็ นแบบแฟลต แต่ไม่เพียงพอกับจํานวนแรงงาน 2) ที่อยู่อาศัยประเภทเช่า มี
ทังการเช่
้
าตรงเช่าช่วง และแบ่งเช่า เช่าทังบ้
้ านและที่ดิน เช่าที่ดินปลูกบ้ าน เช่าห้ อง เช่าแบ่งห้ อง
และเช่าพื ้นที่นอน ในอาคารหลายรู ปแบบ มีทงสภาพปานกลางและสภาพเสื
ั้
่อมโทรม 3) ที่อยู่
อาศัยบุกรุก ส่วนใหญ่ในที่ดินของภาครัฐ สร้ างเป็ นอาคารมาตรฐานตํ่า ไม่ถกู สุขลักษณะ 4) ที่อยู่
อาศัยในเรื อประมง มักเป็ นที่ อยู่ของแรงงานกลุ่มที่เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย (กุณฑลทิพย
พานิชภักดิ,์ 2554)
จากการที่จงั หวัดสมุทรสาครมีแรงงานข้ ามชาติเป็ นจํานวนมาก ทําให้ มีปัญหาที่ตามมาคือ
การบังคับใช้ แรงงานต่างชาติและการใช้ แรงงานเด็ก รวมถึงการค้ ามนุษย์ในรู ปแบบของแรงงาน
โดยพบว่าสถานประกอบการบางแห่งไม่ให้ ความสําคัญกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก เด็กถูกใช้ เป็ น
เครื่ องมือแสวงหาประโยชน์ หลายรู ปแบบ ต้ องทํางานเป็ นเวลานานและเป็ นงานที่ไม่เหมาะสม
แรงงานข้ ามชาติกบั ปั ญหาที่พบในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาครอีกปั ญหาหนึ่งคือ ปั ญหาเด็กเข้ าไม่ถึง
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน เช่น สิทธิในการทํางาน สิทธิทางการศึกษา สิทธิทางสุขภาพ การถูกเลือกปฏิบตั ิที่
ไม่ชอบธรรม เนื่องจากเป็ นคนข้ ามชาติ ถูกคุกคามสิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน แม้ ว่ารัฐบาลไทยจะ
เปิ ดโอกาสให้ เด็กสามารถเข้ ารับการศึกษาในระบบการศึกษาของรัฐ แต่เด็กเหล่านี ้ก็ยงั ไม่สามารถ
เข้ าถึงการศึกษาตามปกติได้ เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งยังไม่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ เด็ก
ต่างชาติเข้ าเรี ยนอย่างจริ งจัง โดยข้ อมูลจากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557) ได้ ระบุจํานวนเด็กข้ ามชาติในวัยเรี ยนมีจํานวน 17,292
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คน แต่มีเด็กข้ ามชาติที่มีโอกาสได้ รับการศึกษาจํานวน 1,819 คน หรื อเพียงร้ อยละ 16 ซึง่ ปั ญหา
เกิดจากรัฐบาลไม่มีแนวปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนในเรื่ องการศึกษาของเด็กข้ ามชาติ ทําให้ โรงเรี ยนหลายแห่ง
ไม่รับเด็กข้ ามชาติเข้ าเรี ยน และปั ญหาโรงเรี ยนต้ องแบกรับภาระค่าใช้ จ่ายช่วยเด็กข้ ามชาติด้วย
ขณะเดียวกันแรงงานข้ ามชาติที่อายุยงั ไม่ถึง 18 ปี ก็ถกู ใช้ แรงงานโดยไม่ถกู กฎหมาย เพราะมีการ
บังคับให้ เด็กแจ้ งอายุเกินจริง เพื่อให้ สามารถรับใบอนุญาตทํางานได้ จะเห็นได้ ว่าแรงงานข้ ามชาติ
มักจะถูกเลือกปฏิบตั ิ ไม่ได้ รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชนมากนัก นอกจากนี ้
ยังพบปั ญหาด้ านสาธารณสุข ที่ขาดความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพอนามัยและการดูแลตนเอง อาจส่งผล
ให้ มีโรคภัยและเชื อ้ โรคต่าง ๆ ตามมาได้ ดังนัน้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ ดี จึงมี การให้ ความรู้ กับ
แรงงานข้ ามชาติ ไปจนถึงการให้ บริ การสถานีอนามัยและโรงพยาบาลอย่างทัว่ ถึง เพราะแรงงาน
ข้ ามชาติถือว่าเป็ นกลุม่ หนึง่ ที่มีสว่ นสร้ างพลังทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ผู้วิจยั จึงวิเคราะห์ได้ ว่า ปั ญหาหลักสําคัญของแรงงานข้ ามชาติคือการสื่อสารและไม่รับรู้
สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง เนื่องจากแรงงานข้ ามชาติส่วนใหญ่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อ
จุดประสงค์ ในการหารายได้ จากการทํ างานให้ ได้ มากที่ สุด จึง ไม่คํานึงถึงคุณภาพชี วิตความ
เป็ นอยู่ของตนเอง โดยเฉพาะลูกหลานแรงงานข้ ามชาติที่เป็ นเด็ก ๆ ติดตามเข้ ามานัน้ จึงไม่มี
โอกาสในการศึก ษา หรื อ ได้ รั บ โอกาสตามสิท ธิ ข องเด็ก ที่ พึ ง จะได้ รั บ ตามอนุสัญ ญาสิท ธิ เ ด็ ก
(สถาบันกฎหมายอาญา, 2543) ได้ แก่ 1) สิทธิในการดํารงชีวิต (Survival Rights) เช่น สิทธิในการ
มีชีวิตอยู่ สิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ สิทธิ ที่จะมีมาตรฐานความเป็ นอยู่ที่พอดี สิทธิ ที่จะได้ รับ
มาตรฐานสาธารณสุข เป็ นต้ น 2) สิทธิในการได้ รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) เป็ น
การปกป้องและคุ้มครองเด็กที่มีชีวิตอยู่ในภาวะยากลําบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ลี ้ภัย เด็กกําพร้ า
เป็ นต้ น เพื่อปกป้องจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศ หรื อถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากการทํางานใด ๆ
ที่จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรื อการพัฒนา ร่ างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก 3)
สิทธิที่จะได้ รับการพัฒนา (Development Rights) เช่น สิทธิที่จะได้ รับการศึกษา และการเข้ าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้ น และ 4) สิทธิในการมีสว่ นร่ วมต่าง ๆ (Participation Rights) เช่น สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเสรี ในทุกๆ เรื่ องที่มีผลกระทบต่อตนเอง
นอกจากนันแล้
้ ว จากกฎหมายที่กําหนดให้ นายจ้ างห้ ามจ้ างเด็กอายุขนตํ
ั ้ ่า 15 ปี และห้ าม
จ้ างเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ในกรณีสภาพงานน่าจะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยหรื อ
ศีลธรรมของเยาวชน เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เสี่ยงต่อการ
ทํางานที่มีความอันตรายและไม่ปลอดภัยต่อแรงงานเด็กนัน้ พบว่าเด็กและแรงงานข้ ามชาติส่วน
ใหญ่ ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง อีกทัง้ ยังผลักดันให้ ลกู หลาน
แรงงานข้ ามชาติเข้ าสูร่ ะบบการทํางานก่อนวัยอันควร เพื่อหารายได้ มาช่วยเหลือครอบครัวอีกด้ วย
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ปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เกิ ดขึน้ แม้ จะมีหน่วยงานภายนอก เช่น มูลนิธิเครื อข่าย
ส่งเสริ มแรงงานข้ ามชาติ เป็ นต้ น เข้ ามาช่วยเหลือหรื อพยายามแก้ ไขปั ญหา แต่เนื่องจากปั ญหา
ดังกล่าวมีความซับซ้ อน และถูกปิ ดปั งข้ อมูลจากแรงงานข้ ามชาติที่มีความเกรงกลัวเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐและบุคคลภายนอก อีกทัง้ คนไทยบางกลุ่มยังคงมีทัศนคติทางลบต่อแรงงานข้ ามชาติ และ
เล็งเห็นว่าปั ญหาดังกล่าวเป็ นเรื่ องไกลตัว เพราะไม่ใช่ปัญหาของคนในประเทศไทย ดังนันที
้ ่ผา่ นมา
การขับเคลื่อนการแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติจึงถูกละเลย ไม่มีความจริ งจังในการแก้ ไข
ปั ญหา และกลายเป็ นปั ญหาที่ซกุ อยูใ่ ต้ พรม
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีแนวคิดว่า การแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืนได้ คน
ในชุมชนจําเป็ นต้ องมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหา และสามารถพัฒนาไปเป็ นชุมชนที่เข้ มแข็งได้ ไม่
ว่าชุมชนนันจะเป็
้
นคนมาจากเชื ้อชาติ หรื อประเทศใดก็ตาม จึงได้ สรุ ปบทเรี ยนที่ได้ จากการศึกษา
ในเชิงปฏิบตั ิ เพื่อสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร ได้ ดงั นี ้
5.2.1 การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสื่อสารสู่การมีส่วนร่ วม
สิ่งสําคัญของงานวิจัยครั ง้ นี ้ เริ่ มจากการวิเคราะห์ รูปแบบการสื่อสารภายในชุมชน ซึ่ง
พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) มี
การไหลของข้ อมูลข่าวสารแบบบนลงล่าง (Top-down Communication) ที่เป็ นการสื่อสารแบบ
แนวตัง้ (Vertical Communication) ที่สะท้ อนให้ เห็นว่าเป็ นการสื่อสารที่คนในชุมชนไม่ได้ มีส่วน
ร่ วมในการจัดการหรื อแก้ ไขปั ญหาใด ๆ ได้ แต่เป็ นการให้ ข้อมูลและตัดสินจากข้ างบน ซึ่งขัดแย้ ง
กับสาระสําคัญของกระบวนการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม โดยกาญจนา แก้ วเทพ (2543) ได้ สรุปการ
สร้ างกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมต้ องมีการไหลเวียนของข่าวสาร จะมีทิศทางหลากหลาย
มุ่งเน้ น ให้ เกิ ดการสื่อสารแบบล่างสู่บน (Bottom-Up) และการสื่อสารในแนวนอน (Horizontal
Communication) เพื่อให้ ประชาชนหรื อคนในชุมชนได้ มีโอกาสส่งข่าวสารไปยังเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา จัด ประชุม ร่ ว มกัน เอง แต่ที่ ผ่ า นมาคนในชุม ชนกลับ มี
พฤติกรรมรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และไม่เชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองที่
จะสามารถมีบทบาทในการเป็ นผู้ส่งสาร และแสดงความคิดเห็นได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่
จากมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน จึงได้ เข้ าไปเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วย
กลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม โดยอาศัยการวิเคราะห์ จากความต้ องการของคนในชุมชน
ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคในการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของคน

138
ในชุมชนเป็ นหลัก ซึง่ แนวทางดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจยั การสร้ างเสริ มศักยภาพชุมชนในการ
แก้ ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ชเนตตี มิลินทางกูร, 2556) โดยการ
วิจยั โครงการนี ้ได้ มงุ่ เน้ นกระบวนการส่งเสริมการเรี ยนรู้ การมีสว่ นร่วมของชุมชน และเกิดการสาน
ต่อการแก้ ไขปั ญหา ด้ วยการให้ ความรู้แก่ชมุ ชนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการร่วมคิด
ร่ วมวางแผน ร่ วมทํ า ร่ วมติดตาม และประเมิ นผลการดําเนิน งานร่ วมกัน ผ่านกิ จกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้ การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งเกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน ด้ วยเหตุนี ้จึงได้
เริ่ มจากศึกษาความต้ องการของชุมชนที่แท้ จริ งก่อน แล้ วจึงวางแผนจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และการมีส่วนร่ วมของชุมชน ซึ่งผู้วิจยั ได้ นํากระบวนการมาปรับใช้ กบั บริ บทใน
พื ้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เริ่ มจากการวิเคราะห์ คนในชุมชนก่อน โดยแรงงานข้ ามชาติส่วน
ใหญ่เป็ นเพียงผู้รับสาร จึงได้ วางแผนกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนให้ คนในชุมชนมีบทบาทเป็ นผู้สง่ สาร
โดยศึกษาความต้ องการที่แท้ จริ งของคนในชุมชนก่อน จากการจัดการประชุมร่ วมกับชุมชนจึง
พบว่า คนในชุมชนมี ความต้ องการรั บรู้ สิทธิ ขัน้ พืน้ ฐานของตนเอง ดังนัน้ ผู้วิจัย จึงได้ ออกแบบ
รู ปแบบกิจกรรมการจัดอบรม และกิจกรรมที่สามารถสร้ างการมีสว่ นร่ วมของแรงงานข้ ามชาติและ
เด็กข้ ามชาติได้
โดยกิจกรรมได้ เริ่ มจากการจัดประชุมร่ วมกับแรงงานข้ ามชาติ เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมใน
การเสนอความคิดเห็น การกล้ าแสดงออก และสามารถกําหนดวาระการประชุมได้ ด้วยตนเองก่อน
จากนันจึ
้ งสานต่อกิจกรรมที่มาจากความต้ องการของคนในชุมชน คือการจัดอบรมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ของแรงงานข้ ามชาติ เพื่อให้ คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้ าใจในสิทธิ ของตนเอง และจึงเสริ ม
ศักยภาพการมีสว่ นร่วมทางด้ านความคิด และการลงมือปฏิบตั ิ ด้ วยการให้ เด็กข้ ามชาติมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสื่อ ในรู ปแบบละครหุ่นมือ และวาดภาพ ที่สามารถทําให้ เด็ก ๆ สามารถเข้ าใจสิทธิขนั ้
พื ้นฐานของตนเอง และเข้ าใจปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติได้ รวมไปถึงการมอบสื่อนัน้ ได้ เป็ นการ
กระตุ้นเปิ ดช่องทางให้ คนในชุมชนได้ มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และมีปฏิกริ ยาตอบกลับ
จากกระบวนการสื่อสาร ส่งผลให้ จากเดิมที่คนในชุมชนมีทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว (Oneway Communication) ก็เปลี่ยนทิศทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
จากที่ มี ก ารไหลของข้ อ มูล ข่ า วสารแบบแนวตัง้ หรื อ การสื่ อ สารแบบบนลงล่ า ง (Top-down
Communication) โดยรอการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารจากมูลนิธิฯ โรงเรี ยน หรื อผู้นําชุมชน ก็ปรับเปลี่ยน
มาเป็ นการสื่อสารแบบแนวนอนมากยิ่งขึ ้น (Horizontal Communication) จากการมีส่วนร่ วมใน
การให้ ข้อมูล และเสนอแนะทางออกของปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ ซึ่งชี ้ให้ เห็นว่าผู้รับสารเริ่ ม
ปรับตัวเป็ นผู้รับสารแบบรุ ก (Active) มากยิ่งขึ ้น นอกจากนันแล้
้ วในระดับการมีส่วนร่ วมในการ
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สื่อสารพบว่า จากเดิมที่คนในชุมชนเป็ นผู้รับสารเพียงอย่างเดียว ก็ได้ มีโอกาสเสนอความคิดเห็น
ในฐานะผู้ส่งสาร และถึงแม้ ว่าการสื่อสารในระดับวางแผนและกําหนดนโยบายจะยังไม่เห็นภาพ
ชัดเจน แต่คนในชุมชนได้ มีโอกาสเสนอวาระการประชุมเอง ได้ ร่วมเสนอความคิด ได้ ร่วมกิจกรรม
และเข้ าใจรูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมมากยิ่งขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของภานุพงศ์ ภูโต
(2551) ศึกษาเรื่ องการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม กรณีศกึ ษา ศูนย์เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขา
สมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน จ.ลพบุรี พบว่าศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน
ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมของผู้เข้ าร่ วมโครงการในการเกือ้ กูลกันภายในศูนย์เรี ยนรู้ ฯ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมีสว่ นร่ วมในการคิด ริ เริ่ ม วางแผน ตัดสินใจ ปฏิบตั ิ ติดตามผล รวมถึง
การรับผลประโยชน์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มเป็ นผู้สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ใช้ วิธีการสร้ างปราชญ์
ชาวบ้ านขึน้ มาประจํ าศูนย์ เรี ยนรู้ เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ ให้ กับผู้เข้ าร่ วมศูนย์ เรี ยนรู้ ต่อไป จึงทําให้
ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีรูปแบบการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม เป็ นผู้รับสารแบบรุ ก (Active) มากขึ ้น และ
ส่งผลให้ ศูนย์ เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนเป็ นศูนย์ เรี ยนรู้ ของคนในชุมชนอย่าง
แท้ จริ ง ซึง่ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ที่เน้ นการมีสว่ น
ร่วมในกระบวนการพัฒนาของภาคประชาชน เนื่องจากที่ผา่ นมาหลายครัง้ ที่โครงการต่าง ๆ มุง่ เน้ น
แต่เพียงให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมแบบร่ วมแรงร่ วมใจเพียงเท่านัน้ ไม่ได้ ใช้ ปัญหาและความต้ องการ
ของชุมชนเป็ นตัวตัง้ จึงไม่สามารถพัฒนาไปถึงระดับการมีส่วนร่ วม ในรู ปแบบการร่ วมคิดร่ วมทํา
ได้ (ศิริวรรณ, 2550) โดยการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ ได้ ม่งุ หวังให้ คนในชุมชนเกิดการสื่อสารทัง้ 3
ระดับ แม้ ว่าในแต่ระดับจะมีปริ มาณผู้มีส่วนร่ วมแตกต่างกัน แต่นบั เป็ นจุดเริ่ มต้ นให้ แรงงานข้ าม
ชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเกิดการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมร่ วมกันได้ และยังเป็ นการสร้ างพลัง
อํานาจ (Empowerment) ให้ กับชุมชนอีกด้ วย ด้ วยเหตุนี ้ การสร้ างการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม
ให้ กับคนในชุมชนจึงเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพของการพัฒนาที่สําคัญในการแก้ ไขปั ญหา โดย
อาศัยแนวคิดจากการพัฒนาคน ที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ การต่อยอดทางความคิด นําไปสูก่ ารแก้ ไข
ปั ญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไปได้
จากแนวคิดนี ้การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม ผู้วิจยั ได้ สงั เกตเห็นจุดเด่นของแนวคิดการสื่อสาร
อย่างมีสว่ นร่วมคือการกระจายอํานาจไปสูค่ นในชุมชน เพื่อเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ การแสดงความ
คิดเห็น การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกัน เพื่อนําไปสู่เป้าหมายของคนในชุมชนร่ วมกัน ซึง่ เป็ น
แนวคิดที่มีความสําคัญกับกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม และการเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชน
เข้ ามาร่ วมเสนอความคิดเห็น และร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาตามเป้าหมายที่วางไว้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารโดยมีประชาชนเป็ นเป้าหมายหลัก

140
5.2.2 การเสริมสร้ างพลังอํานาจให้ กับคนในชุมชน
จากแนวคิดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วม ในทัศนะของนักการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจําเป็ น
จะต้ อ งวิเ คราะห์ สํา รวจความต้ องการ หรื อวิ เ คราะห์ สภาพความเป็ นอยู่ข องคนในชุม ชนก่ อน
หลังจากนันจึ
้ งศึกษาปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคภายในชุมชน เพื่อนํามาเป็ นกรอบในการ
วางแผนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาต่อไป
จากที่ผ้ วู ิจยั ได้ วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน และปั จจัยอุปสรรคของคนในชุมชน พบว่าปั จจัย
สนับสนุนได้ แก่ ตัวกลางภายนอก ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ความต้ องการรับรู้สทิ ธิของตนเอง
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น และผู้นําชุมชนที่เข้ มแข็งนัน้ เป็ นแรงผลักดันที่สามารถกระตุ้น
ให้ เกิดกระบวนการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในชุมชนได้
สําหรับปั จจัยอุปสรรค ได้ แก่ ลักษณะของงานที่ทํา เวลา และรายได้ ในครอบครัว, ขาดการ
มีส่วนร่ วมในการสื่อสาร, ปั ญหาการสื่อสารที่ไม่เข้ าใจ, ความเกรงกลัวนายจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐ, ขาดช่องทางการสื่อสาร และทัศนคติของคนไทยกับแรงงานข้ ามชาตินนั ้ เป็ นโจทย์สําคัญที่
ผู้วิจยั นํามาวิเคราะห์กลยุทธ์ ในการสื่อสาร ซึง่ หลักการสําคัญคือ การเสริ มสร้ างพลังอํานาจให้ กบั
คนในชุม ชน ได้ เ กิ ดความตระหนัก และเห็ น ความสํา คัญ ของปั ญ หาแรงงานเด็ก ข้ า มชาติก่ อ น
จากนันจึ
้ งผลักดันให้ คนในชุมชนเกิดการมีสว่ นร่วมในการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่จดั ขึ ้น
โดยกระบวนการเสริ มสร้ างพลังในชุมชนนัน้ ผู้วิจัยได้ วางแผนกลยุทธ์ ให้ เข้ ากับปั จจัย
สนับสนุน และปั จจัยอุปสรรคในชุมชน โดยยึดหลักองค์ประกอบของการเสริ มสร้ างพลังในชุมชน
ได้ แก่ การเพิ่มความสามารถให้ กบั สมาชิกในชุมชน โดยสํารวจประเด็นปั ญหาความต้ องการของ
คนในชุมชนก่อน, การกระตุ้นการทํางานเป็ นทีม เพื่อกําหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
เกิดทักษะในการวางแผนงานร่วมกัน, การขจัดอุปสรรคทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยสร้ างความ
ท้ าทายในการจัดกิจกรรม สร้ างโครงการใหม่ ๆ ให้ คนในชุมชนเกิดการยอมรับ และการสนับสนุน
ด้ านทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อม เป็ นการนํ าผู้เชี่ ยวชาญจากภายนอกชุมชนเข้ ามากระตุ้น หรื อ
แนะนําในประเด็นที่คนในชุมชนสนใจ (วันชัย ธรรมสัจการ, 2543) เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่ องการ
สื่ อ สารอย่า งมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อ จัด การปั ญ หาขยะของประชาชนท้ อ งถิ่ น อํ า เภอปากช่ อ ง จัง หวัด
นครราชสีมา (สิทธิชยั เทวธีระรัตน์ และคณะ, 2547) โดยท้ องถิ่นดังกล่าวเป็ นพื ้นที่ที่มีวิกฤตการณ์
ความขัดแย้ งสูง และเป็ นพื ้นที่รองรับขยะทังหมดของอํ
้
าเภอปากช่องและจังหวัดใกล้ เคียง จึงใช้ การ
วิเคราะห์เนื ้อหาและสภาพทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร โดยการวิจยั ได้ มี
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนสนับสนุนการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในชุมชน ประกอบด้ วย ตัวกลางในที่นี ้
คือทีมวิจยั ที่สามารถเกื ้อหนุนกระบวนการสื่อสารได้ ใน 2 ลักษณะคือ เชื่อมประชาชนระหว่าง
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ภายในชุมชน และระหว่างภายในชุมชนกับสังคมภายนอก และปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคในการสื่อสาร
ประกอบด้ วย การขาดช่องทางการสื่อสาร ความเหินห่างของคนในชุมชน ขาดผู้นําทางการสื่อสาร
ขาดข่าวสาร ขาดความรู้ และเกรงกลัวต่ออิทธิพลทางการเมือง ดังนันที
้ มวิจยั จึงได้ ใช้ กลยุทธ์ การ
สื่อสาร คือ การทัศนศึกษา การมอบสื่อให้ กับชุมชน การปรับปรุ งหอกระจายข่าว การฝึ กอาชีพ
และการจัดเวทีเสวนา เพื่อเสริ มศักยภาพการสื่อสารด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อ
จัดการปั ญหาขยะของประชาชน
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบรูปแบบกลยุทธ์การเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์
การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม ดังต่อไปนี ้
การประชุม เป็ นช่องทางการสื่อสารที่ เป็ นเวที ในการแสดงความคิดเห็น และเป็ นการ
รวมตัวเพื่อระดมความคิดของคนในชุมชนได้ ซึง่ ที่ผ่านมาปั ญหาคือ เมื่อมีการประชุม คนในชุมชน
จะทําหน้ าที่เพียงรับฟั งข้ อมูลข่าวสารที่หน่วยงานภายนอกเข้ ามาแจ้ งเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการ
สื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม เมื่ อ วิ เ คราะห์ จ ากปั จ จัย สนับ สนุน จะพบว่ า ปั จ จัย ตัว กลางภายนอก
ความสัมพันธ์ ของคนในชุมชน การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น และผู้นําชุมชนที่เข้ มแข็งนัน้
สามารถเป็ นแรงผลักดันให้ คนในชุมชนมีสว่ นร่ วมในการสื่อสารได้ ผู้วิจยั และเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯ
จึงได้ ทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการจัดประชุม โดยมีผ้ นู ําชุมชนที่เข้ มแข็งเป็ นผู้ดําเนินการประชุม
และประสานงานคนในชุมชนให้ เข้ าร่ วมการประชุม ซึ่งพบว่าคนในชุมชนกล้ าที่จะแสดงความ
คิ ด เห็ น มากยิ่ ง ขึ น้ ส่ ว นหนึ่ ง ขึ น้ อยู่กับ บรรยากาศในการสื่ อ สารด้ ว ย สัง เกตได้ จ ากเมื่ อ ล่ า ม
แปลภาษาได้ พูดภาษาพม่า สื่ อ สารให้ แ รงงานข้ า มชาติฟั ง ด้ ว ยภาษาที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการ สร้ าง
บรรยากาศไม่ให้ น่าเบื่อ ทุกคนจะให้ ความสนใจ ไม่เกร็ ง และกล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นกันมาก
ยิ่งขึ ้น จากการออกแบบกลยุทธ์ด้วยการจัดการประชุมนัน้ สอดคล้ องกับงานวิจยั โครงการวิจยั และ
พัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้ องถิ่น (ดวงพร คํานูญวัฒน์, (2550) พบว่า การประชุมเป็ นช่องทาง
การสื่อสารหรึ่ งที่สามารถใช้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาและเป็ นช่องทางการสื่อสารภายในชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผู้นําชุมชนมีบทบาทเป็ นผู้ประสานงานให้ เกิดกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่ วมภายในชุมชนได้ และสอดคล้ องกับการศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการส่งเสริ มสุขภาพ
ของผู้สงู อายุ (ธัญญรัตน์ หงส์คง, 2551) พบว่าการสร้ างการมีส่วนร่ วมในชุมชนนันต้
้ องสร้ าง
กระบวนการให้ เกิดการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน โดยการจัดประชุม หรื อจัดประชาคมเพื่อค้ นหาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหา และวางแผนดําเนินงานร่ วมกันต่อไป เช่นเดียวกับงานวิจยั ของสิทธิชยั เทวธีระรัตน์
และคณะ (2547) ที่พบว่าการสื่อสารกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนนัน้ การประชุมเป็ นช่องทางการ
สื่อสารหนึง่ ที่มีประสิทธิภาพในการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็น โดยบรรยากาศ ที่
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เกี่ยวข้ องกับผู้คนที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน (Homophily) จะทําให้ เกิดอารมณ์ความรู้สกึ ร่วมได้ ง่าย
สังเกตได้ จาก การสร้ างบรรยากาศให้ มีการปรบมือเสียงดังเพื่อให้ กําลังใจผู้ที่แสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุม ทําให้ บรรยากาศในการประชุมครัง้ นันมี
้ ลกั ษณะกระตือรื อร้ นและฮึกเหิมขึ ้น
การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ จากการสัมภาษณ์แรงงานข้ ามชาติ พบว่าผู้รับ
ฟั งส่วนใหญ่ไม่มีพื ้นฐานความรู้ ด้านสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเองมาก่อน จึงต้ องให้ ความรู้ และทํา
ความเข้ าใจเบื ้องต้ น โดยปั จจัยสนับสนุนในด้ านความต้ องการรับรู้ สิทธิ ของตนเองนัน้ เป็ นสิ่งที่
แรงงานข้ ามชาติเรี ยกร้ อง และยินดีเข้ าร่ วมรับฟั งหากผู้วิจยั จัดการอบรมฯ ดังนันผู
้ ้ วิจยั เล็งเห็นว่า
จากปั จจัยอุปสรรค ที่แรงงานข้ ามชาติเกิดความเกรงกลัวนายจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ส่วนหนึ่ง
เกิดจากความไม่รับรู้สทิ ธิของตนเอง จึงไม่มีอํานาจในการต่อรอง แสดงความคิดเห็น หรื อตัดสินใจ
ใด ๆ ได้ ผู้วิจัยจึงได้ จัดการอบรมสิทธิ ขนั ้ พื ้นฐานของแรงงานข้ ามชาติ โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทาง
มูลนิธิฯ และล่ามแปลภาษาเป็ นวิทยากร ให้ ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแรงงานข้ าม
ชาติ โดยประเด็นในการสื่อสารเรื่ องสิท ธิ ขัน้ พืน้ ฐานนัน้ เน้ น ไปที่ ด้า นการศึก ษาของลูก หลาน
แรงงานข้ ามชาติ สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการทํางานตามกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะ
สิทธิของแรงงานเด็ก ที่กําหนดไว้ ว่า งานนันไม่
้ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความเจริ ญเติบโต
ไม่กระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็ก ไม่ขดั ต่อศีลธรรมและเป็ นงานที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยและความเจริ ญเติบโตของร่ างกาย (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ, 2533) จากการจัดอบรมดังกล่าว ทําให้ แรงงานข้ ามชาติได้ รับความรู้ และได้ รับ
สื่อโปสเตอร์ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานไปติดเผยแพร่ ที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ในแต่ละชุมชน ซึง่ จุดประสงค์ใน
การแจกสื่ อ ดัง กล่ า ว ผู้วิ จัย มี เ ป้ าหมายแฝงเพื่ อ สร้ างความรู้ สึก ให้ ค นในชุม ชนรู้ สึ ก ว่ า บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เป็ นแหล่งข้ อมูลการเผยแพร่ความรู้ร่วมกันของคนในชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง ที่คนใน
ชุมชนสามารถมีส่วนร่ วม สามารถนําสื่อหรื อสร้ างสื่อมาประชาสัมพันธ์ ได้ ซึ่งไม่ใช่บอร์ ดสําหรับ
โฆษณาสินค้ าขององค์กรต่าง ๆ อีกต่อไป ซึ่งกระบวนการแนวคิดการจัดอบรมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ให้ กบั แรงงานข้ ามชาติในครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพิสิษฐ์ อนุศรี (2549) ที่ได้ ศึกษาการ
พัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุ พบว่ากระบวนการที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลสุขภาพตนเอง และสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนนัน้ ต้ องมีการเสริ มความรู้ ความเข้ าใจที่
ถูกต้ อง จากกระบวนการจัดอบรม หรื อบรรยายเป็ นกลุม่ หรื อรายบุคคล เพื่อสร้ างความตระหนักใน
คุณค่า และให้ ผ้ สู งู อายุเห็นความสําคัญของดูแลสุขภาพตนเอง
การสร้ างสื่อชุมชน ได้ วิเคราะห์จากปั จจัยอุปสรรคคือ คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่ วมใน
การสื่อสาร, ปั ญหาการสื่อสารที่ไม่เข้ าใจ, ขาดช่องทางการสื่อสาร และทัศนคติของคนไทยกับ
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แรงงานข้ ามชาติ จากปั จจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการสร้ างสื่อ โดยกํ าหนดให้ เด็กข้ ามชาติ
ร่วมกับเด็กไทย ได้ ร่วมกันผลิตสื่อจะสามารถลดช่องว่างความแตกต่างทางเชื ้อชาติได้ ซึง่ เด็กเป็ น
วัยที่หล่อหลอมความคิดและทัศนคติได้ ดีที่สดุ อีกทังยั
้ งสามารถเป็ นสะพานเชื่อมโยงให้ ผ้ ใู หญ่มี
ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ เด็ ก ต่ า งชาติ ม ากขึ น้ ด้ ว ย ซึ่ ง ในการผลิ ต สื่ อ นัน้ ต้ อ งอาศัย การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ปกครองในการสนับสนุน และการมีส่วนร่ วมของเด็กข้ ามชาติและเด็กไทยในการผลิตสื่อร่ วมกัน
เริ่ มจากกระบวนการวางแผน โดยให้ เด็ก ๆ ได้ มีโอกาสเลือกสื่อที่จะผลิตด้ วยตนเอง ซึง่ สื่อที่เด็ก ๆ
ได้ เลือกผลิต ได้ แก่ ละครหุ่นมือเรื่ อง “หนูยงั ไม่พร้ อมเป็ นแรงงาน” และภาพวาดหัวข้ อ “โลกของ
เด็กที่ได้ เรี ยนและไม่มีโอกาสเรี ยนหนังสือ” รวมไปถึงการให้ เด็ก ๆ มีส่วนร่ วมเสนอความคิดการ
ผลิตโปสเตอร์ เกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ การผลิตสื่อดังกล่าวทําให้ เด็ก ๆ ได้
มีโอกาสเป็ นผู้ให้ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้ เป็ นเพียงผู้รับสารเพียงอย่างเดียว ช่วยในการถ่ายทอดความรู้
ช่ว ยสร้ างกระแสตื่ น ตัว ต่อปั ญ หาแรงงานเด็ก ข้ า มชาติ โดยเด็ก ๆ จะได้ เ ห็ น ความสํ า คัญ ของ
การศึกษา และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตน มีโอกาสฝึ กทักษะการผลิตสื่อที่เด็ก ๆ สนใจ และสร้ างการมี
ส่ ว นร่ ว มเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเด็ ก และผู้ใ หญ่ ใ นการสื่ อ สารเรื่ อ งปั ญ หาแรงงานเด็ ก ข้ า มชาติ ไ ด้
สอดคล้ องกับแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน (กําจร หลุยยะพงศ์, 2558) ที่สนับสนุน
แนวคิดหลักก็คือ ยิ่งชุมชนมีสว่ นร่วมในการผลิตและการเผยแพร่ มากเพียงไร จุดหมายปลายทางก็
คือ ความสําเร็ จมากเท่านัน้ ด้ วยเหตุนีใ้ นการดําเนินการผลิตและเผยแพร่ สื่อ จําเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้ องการการระดมการมีส่วนร่ วมจากคนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เช่นเดียวกับงานวิจัยเรื่ องการ
สื่อสารเพื่อการมีสว่ นร่วมจัดการป่ าชุมชนของชาวบ้ านห้ วยแก้ ว กิ่งอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
(ศรี ธรณ์ โรจนสุพจน์, นิคม ชัยขุนพล และภัทมัย อินทจักร, 2547) ที่ได้ เปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ านทุก
กลุม่ มีสทิ ธิเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ เช่น กลุม่ นักเรี ยน กลุม่ สมุนไพร กลุม่ อบต. กลุม่ ผู้ปกครอง กลุม่
้
ตใด ๆ มีพื ้นที่
เยาวชน และกลุ่มชาวบ้ านทัว่ ไปที่ใช้ ป่า สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในขันตอนการผลิ
ให้ ชาวบ้ านทุกกลุม่ ได้ แสดงความรู้ จากการผลิตสื่อดังกล่าวนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง จากที่ผ้ หู ญิง
และเด็กไม่มีส่วนร่ วมในการจัดการป่ าไม้ ชุมชนเลย กลับกลายเป็ นพื ้นที่ใหม่ที่มีผ้ หู ญิงและเด็กมี
บทบาทเด่นในการร่วมสร้ างสื่อเรื่ องป่ าชุมชนขึ ้นมาได้
การมอบสื่อ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์จากปั จจัยอุปสรรคการขาดช่องทางการสื่อสาร จึงเริ่ มจาก
สํา รวจสื่ อที่ มี อยู่ใ นชุม ชนก่ อ น พบว่า คนในชุม ชนส่ว นใหญ่ สื่ อ สารจากสื่ อบุค คลเป็ นหลัก ให้
ความสํ า คั ญ กั บ วั ฒ นธรรม ประเพณี การทํ า บุ ญ เข้ าวั ด และติ ด ตามข่ า วสารจากบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ ซึง่ ตรงกับแนวคิดการสื่อสารของคนพลัดถิ่น โดย Daniel Dayan (1999) ได้ ศกึ ษา
คุณสมบัติของสื่อเฉพาะกิจ ที่เป็ นเครื่ องมือเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มคนพลัดถิ่น พบว่ากลุม่ คน
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เหล่านี ้ไม่ได้ ยึดติดกับสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เนื่องจากผังรายการของสื่อ
กระแสหลัก เช่น ละคร หรื อข่าวมีสดั ส่วนที่น้อยมากในการนําเสนอเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับคนพลัด
ถิ่น แม้ ว่าในปั จจุบนั จะมีสื่อเพื่อคนชายขอบขึน้ แต่ก็ยังคงมีส่วนน้ อย และขาดการสนับสนุนที่
เพียงพอ ทําให้ คนพลัดถิ่นรู้ สกึ ว่าเป็ นกลุ่มคนที่ไร้ อํานาจ (Powerless) ดังนันคนพลั
้
ดถิ่นจึงได้ ให้
ความสําคัญกับสื่อที่มีผลต่อการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ร่วมกัน เช่น พิธีกรรมทางศาสนา การไป
ทําบุญ ที่เชื่อมโยงความเชื่อเป็ นจุดดึงดูดสําคัญ, การทํากิจกรรมกลับไปเยี่ยมบ้ านเกิด การรวม
ญาติในวันสําคัญ ที่กลายเป็ นธรรมเนียมให้ คนพลัดถิ่นได้ หวนคิดถึง โดยคนพลัดถิ่นมักจะเขียน
จดหมาย ถ่ายรู ปเก็บไว้ และต้ องการค้ นหาธรรมเนียมประเพณีที่ถกู ทิ ้งไป และการสร้ างเครื อข่าย
ของผู้พลัดถิ่นด้ วยกัน ดังนัน้ นอกจากสื่อบุคคลในการกระจายข่าวสารแล้ ว จึงมีกลยุทธ์ การมอบ
สื่ อ ขึ น้ เพื่ อ ใช้ กระจายข้ อ มูล ข่ า วสารในบอร์ ด ประชาสัม พัน ธ์ ข องแต่ ล ะชุ ม ชน และมี บ อร์ ด
ประชาสัมพันธ์ ภายในวัด เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลให้ กบั แรงงานข้ ามชาติที่เดินทางเข้ าวัดไปทําบุญอีก
ทางหนึ่งด้ วย ซึง่ การเห็นความสําคัญของสื่อชุมชนดังกล่าว ได้ สะท้ อนแนวความคิดของ McQuail
(1987) ในเรื่ องสื่อของสังคม หรื อสื่อหลัก มักเป็ นสื่อขนาดใหญ่ที่ผกู ขาด แต่ประชาชนกลับมีสว่ น
ร่วมหรื อเกี่ยวข้ องน้ อยกับสื่อขนาดใหญ่ ต่างจากสื่อชุมชนที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
อย่างไรก็ตาม จากกลยุทธ์การเสริมสร้ างพลังในการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่ วมเพื่อสร้ างความ
ตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาตินนั ้ ไม่ได้ ผลักดันการสื่อสารของคนในชุมชนที่ได้
รวมพลังเพื่อความรู้ ความเข้ าใจสิทธิ ของตนเองและการแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั ได้ บ่มเพาะศักยภาพของคนในชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งขึ ้น และสามารถ
นําไปปรับใช้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาอื่น ๆ ต่อไปได้ อย่างยัง่ ยืน
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5.3 กรอบและขัน้ ตอนการทําการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม

ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชนและปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานข้ ามชาติ
(มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน)

ติดต่อผู้นําชุมชน
แรงงานข้ ามชาติ

ติดต่อล่ามเพื่อสื่อสาร
กับแรงงานข้ ามชาติ

ติดต่อผู้อํานวยการ
โรงเรี ยนหลวงแพทย์
โกศลอุปถัมภ์

ติดต่อเข้ าไปในชุมชน เพื่อลงพื ้นที่พบปะแรงงานข้ ามชาติ และเด็กข้ ามชาติ
วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปั จจัยอุปสรรคของการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
ออกแบบและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม

ภาพที่ 5.1 กรอบและขันตอนการทํ
้
าการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม

5.4 ข้ อจํากัดของงานวิจัย
1) ข้ อพึงระวังในการเข้ าไปศึกษาการวิจยั ในกลุ่มแรงงานข้ ามชาติในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ รับ
ความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จึงทําให้ สามารถ
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นแรงงานข้ ามชาติได้ อย่างปลอดภัย หากไม่มีเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิฯ การ
ลงพื ้นที่เพื่อไปจัดกิจกรรมจะไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ เพราะอาจจะเกิดความเข้ าใจผิดของแรงงาน
ข้ ามชาติที่อยูใ่ นพื ้นที่ และเกิดอันตรายต่อการลงพื ้นที่ในแต่ละชุมชนได้
2) ในการศึ ก ษาวิ จัย ในพื น้ ที่ ชุ ม ชนมี ทัง้ แรงงานข้ า มชาติ ที่ ถูก กฎหมาย และไม่ ถูก
กฎหมายอาศัยอยู่รวมกัน จึงส่งผลให้ แรงงานข้ ามชาติบางส่วนไม่พร้ อมที่จะเปิ ดเผยข้ อมูล และมี
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แรงงานข้ ามชาติบางส่วนอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ ของโรงงาน จึงต้ องขออนุญาตนายจ้ างก่ อนเข้ าไป
สัมภาษณ์ และไม่สามารถเข้ าถึงแรงงานข้ ามชาติทุกกลุ่มได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องระมัดระวัง และ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้ ามาศึกษาข้ อมูลให้ ชดั เจน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับแรงงาน
ข้ ามชาติด้วย
3) เนื่องจากแรงงานข้ ามชาติสว่ นใหญ่สื่อสารภาษาพม่า และไม่สามารถสือ่ สาร
ภาษาไทยได้ จึงต้ องใช้ ลา่ มเป็ นตัวกลางในการสื่อสาร
4) ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการออกแบบการวิจยั ครัง้ เดียว จึงไม่สามารถระบุถึงความ
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติได้ อย่างไรก็ตามจาก
ยัง่ ยืนในการสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิขนพื
กระบวนการเสริ มศักยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมได้ ช่วยให้ คนในชุมชนได้ เรี ยนรู้กระบวนการ
สื่อสาร ได้ รับรู้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนเอง และเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อสารของคนใน
ชุมชนให้ มีสว่ นร่วมมากขึ ้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาชุมชนต่อไปได้

5.5 ข้ อเสนอแนะ
5.5.1 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1) ควรจัด เวที ให้ เ ด็ก ข้ ามชาติได้ มีส่ว นร่ วมในการแลกเปลี่ ย นวัฒนธรรม การ
ดําเนินชีวิต และการแสดงความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ความเข้ าใจในสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานอยู่เสมอ เพื่อ
สร้ างความตระหนักถึงสิทธิของตนเอง ได้ รับสิทธิในการได้ รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน
2) การแก้ ไขปั ญหาการบิดเบือนอายุที่แท้ จริ งของเด็กข้ ามชาติ ที่เข้ าสู่วงจรการ
ทํางานโดยมีอายุตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด ควรมีการพิสจู น์ตรวจสอบอายุของเด็ก ในขันตอนการ
้
ตรวจแรงงาน และการจดทะเบียนแรงงานข้ ามชาติ และนอกจากการตรวจสอบจากเอกสารแล้ ว
ควรมีวิธีการทางการแพทย์ตรวจสอบอายุเด็กเพิ่มเติมด้ วย เพื่อคุ้มครองเด็กข้ ามชาติ
3) ปั ญหาของแรงงานเด็กข้ ามชาติ และแรงงานข้ ามชาติ ไม่ควรหยุดที่การสร้ าง
ความตระหนัก รู้ สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของแรงงานเด็ก ข้ า มชาติเ พี ย งเท่า นัน้ แต่ทุก ฝ่ ายควรก้ า วพ้ น
ช่องว่างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ โดยการปรับทัศนคติ การดูถูกแรงงานข้ ามชาติ การถูก
ครอบงําด้ วยลัทธิชาตินิยมไทย ที่สร้ างภาพให้ ประเทศเพื่อนบ้ านเป็ นศัตรู
4) ควรมีการทบทวนเนือ้ หาสาระในบทเรี ยน โดยเฉพาะเนือ้ หาประวัติศาสตร์ ที่
อาจก่อให้ เกิดทัศนคติด้านลบต่อประเทศเพื่อนบ้ าน และเกิดความขัดแย้ งกันได้
5) ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานเด็กข้ ามชาติ เป็ นปั ญหาระดับชาติที่มีผ้ มู ีส่วน
เกี่ยวข้ องหลากหลาย และเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้ อน ดังนันการดู
้
แลแรงงานเด็กจึงต้ องเชื่อมโยงกันทุก
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ภาคส่วน อีกทังคนในชุ
้
มชน ซึ่งเป็ นผู้ใกล้ ชิดและรับรู้ สถานการณ์ได้ ดีที่สดุ ควรรับรู้ ถึงปั ญหาและ
สามารถเป็ นกํ าลังสําคัญในการสร้ างความตระหนักรู้ สิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานและสามารถแก้ ไขปั ญหา
แรงงานเด็กข้ ามชาติได้
5.5.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
สําหรับข้ อเสนอแนะประเด็นการศึกษาเพื่อต่อยอดเรื่ องการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อ
สร้ างความตระหนักรู้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนัน้ ผู้วิจยั
พบว่า เด็ก และแรงงานข้ า มชาติยัง คมมี ปัญ หาด้ า นการสื่ อสาร ซึ่ง เป็ นปั จ จัย หนึ่ง ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด
ช่องว่างในการเข้ าถึงสิทธิต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาประเด็นการสื่อสารของแรงงานข้ ามชาติ กับ
เจ้ าหน้ า ที่ ของรั ฐ และคนไทยต่อไป นอกจากนัน้ แล้ วควรมี การศึก ษาวิจัย ถึง ปั ญหาอื่น ๆ เช่น
ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุข ปั ญ หาด้ า นการศึก ษาของเด็ก ข้ า มชาติ เป็ นต้ น เนื่ อ งจากการศึก ษา
กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมนัน้ เป็ นองค์ความรู้ ที่สามารถศึกษาต่อยอดเพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาหรื อแก้ ไขปั ญหาในชุมชนที่มีบริบทแตกต่างกันออกไปต่อได้
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