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โครงการวิทยุแมพ (MAP Radio) ในชวงหลายปที่ผานมา

 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (มูลนิธิแมพ) กอตั้งขึ้น
ในป พ.ศ. 2539 จากการบอกเลาของแรงงานขามชาติที่รูสึกถึงความอางวางโดดเดี่ยว การถูกปดกั้นการรับรู
ขอมลูขาวสารทีจ่าํเปน โดยชวีติของพวกเขาเหลานัน้มแีตการทาํงาน จะหาเวลาวางหรอืหาความบนัเทงินัน้แทบไมม ี
และดวยความเปนแรงงานขามชาติ จงึมขีอจาํกัดในเร่ืองการเดินทาง บางรายก็อานหนังสอืไมออก แตเนือ่งจาก
แรงงานสวนใหญมวีทิยุ และสามารถฟงเขาใจ ดงันัน้มูลนิธแิมพจึงไดพจิารณาท่ีจะดําเนินโครงการ MAP Radio 
เพื่อเปนการกระจายขอมูลขาวสาร และเพิ่มชองทางการสื่อสารใหแกแรงงานขามชาติ
 ในชวงแรกมูลนธิแิมพไดยืน่คาํรองขอเวลาออกอากาศตอสถานีวทิยแุหงประเทศไทย และไดรบัอนญุาต
ใหออกอากาศส้ัน ๆ 10 นาที เปนประจําในชวงเวลากลางคืน เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและวัฒนธรรมเปนภาษา
ไทใหญและกะเหรี่ยง และไดจัดตั้งสตูดิโออยูในสํานักงานมูลนิธิแมพ โดยมีอาสาสมัครจากชุมชนชาวไทใหญ
และชาวกะเหรี่ยงเปนผูเขียนและบันทึกเสียงบทพูดตาง ๆ เพื่อสงมายังสถานีวิทยุ ซึ่งทําใหนักจัดรายการวิทยุ
มีชื่อเสียงโดงดังขึ้นมาทันทีในชุมชนท่ีพวกเขาเหลานั้นอาศัยอยู แตเนื่องจากการออกอากาศวิทยุที่ทําน้ัน
เปนรายการสั้นๆ และออกอากาศคอนขางดึก ซึ่งเปนเวลาที่แรงงานขามชาติเขานอนแลวเพราะทํางานหนัก
มาทัง้วัน ดงัน้ันพวกเราจงึไดรวบรวมรายการตาง ๆ  บนัทึกลงในเทปและซดี ีและนาํแจกจายใหแกแรงงานขามชาติ
ทีอ่าศัยอยูในชุมชนตาง ๆ  รวมถึงศนูยพกัพงิชัว่คราว นอกจากน้ีพวกเรามีแผนการผลิตละครทางวิทยเุกีย่วกับ
การตีตราผูปวยเอชไอวีและเอดส ซึ่งเปนการใหทั้งความบันเทิงและสอดแทรกความรูแกผูฟง 
 ตอมารัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย พ.ศ. 2540 ไดมกีารเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีกาํกบัสือ่กระจายเสียง
วทิยแุละโทรทศัน โดยเปดชองทางใหสามารถจดัตัง้สถานวีทิยชุมุชนได แมวาจะใชเวลาในการดาํเนนิการจดัต้ัง
สถานีวิทยุชุมชนอยูบาง แตเพียงไมกี่ปตอมาก็มีสถานีวิทยุชุมชนจํานวนมากท่ัวประเทศไทย ที่ดําเนิน
จัดรายการออกอากาศในเร่ืองตางๆ เชน เรื่องเยาวชน เรื่องผูหญิง หรือเร่ืองปญหาของชาวนา เปนตน 
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อาจารยหมอ ทนัตแพทยอทุยัวรรณ กาญจนกมล ซึง่เปนผูหนึง่ทีด่าํเนนิรายการวทิยชุมุชนในจงัหวดัเชยีงใหม 
และมเีจตนารมณทีต่องการสรางความเชือ่มโยงทางวฒันธรรมระหวางชาวไทยและชาวไทใหญ ทานไดสอบถาม
กบัทางมลูนิธแิมพวาตองการเวลาออกอากาศของสถานวีทิยุ FM99 สาํหรบัออกอากาศเปนภาษาไทใหญหรอืไม 
ซึ่งทางมูลนิธิแมพไดตอบรับดวยความยินดี เพราะถือเปนโอกาสอันดีในการสื่อสารกับชุมชนชาวไทใหญ
ในจังหวัดเชียงใหม และนําไปสูการเชื่อมโยงระหวางชุมชนแรงงานขามชาติและชุมชนในทองถิ่น
 เมื่ออาจารยหมอเกษียณราชการ ทานไดเสนอใหมูลนิธิแมพดําเนินงานสถานีวิทยุตอจากทาน 
ซึ่งพวกเรายังคงสํานึกตอความปรารถนาดีและขอบคุณทานอยูเสมอ  พวกเรายินดีเปนอยางยิ่งที่จะสืบทอด
เจตนารมณของทานในการสรางความเช่ือมโยงระหวางชุมชนท่ีมีความแตกตางกัน และทําใหมีความเขาใจ
ซึ่งกันและกันใหมากขึ้น  โครงการวิทยุแมพจึงกลายเปนสื่อกลางในการส่ือสารสําหรับชุมชนไดมากยิ่งขึ้น 
โดยไมจาํกัดอยูเพยีงกลุมผูพกิาร กลุมสตร ีกลุมพนกังานบรกิาร  กลุมเยาวชน  กลุมดานศาสนา และแนนอน
กลุมแรงงานขามชาติและครอบครัวของพวกเขา เราไมเพียงแคนําเสนอขอมูลขาวสารใหกับชุมชนเทานั้น  
หากแตยังเชื่อมโยงพวกเขาเขาดวยกัน ตลอดจนสรางความสัมพันธในระหวางชุมชนที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและภาษาไดมากยิ่งขึ้น  

โครงการวิทยแุมพ (MAP Radio) จงึกลายเปนสือ่กลางในการส่ือสารสาํหรบัชุมชน
ไดมากขึ้น  …ไมเพียงตอบสนองตอความตองการเฉพาะของแตละชุมชน 
หากแตยงัเช่ือมโยงพวกเขาเขาดวยกัน ตลอดจนสรางความสัมพนัธในระหวางชุมชน
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดมากยิ่งขึ้น 

 จากการดําเนินงานสถานีวิทยุแมพในจังหวัดเชียงใหม  จึงไดมีการขยายการจัดต้ังสถานีวิทยุ
ในอําเภอแมสอด จงัหวดัตาก แมวาจะใชเวลาหลายปในดาํเนนิการจดัตัง้ แตสถานวีทิยแุหงนีก้ไ็ดรบัความนยิม
อยางรวดเร็วหลังมีการออกอากาศ  ในชวงออกอากาศคร้ังแรกมีแรงงานขามชาติใหความสนใจจํานวนมาก
โดยพวกเขายืนเขาแถวรอหนาตูโทรศัพทดานนอกของโรงงานที่ทํางานอยู เพื่อโทรศัพทมายังสถานีวิทยุแมพ
ในคลื่น FM 102.5 เพื่อขอเพลงและฝากขอความ โครงการวิทยุแมพในอําเภอแมสอดจึงกลายเปนส่ือกลาง
ในการสือ่สารสาํหรบัชมุชนทีม่คีวามแตกตางทางดานวฒันธรรม ชวีติและความเปนอยู  โดยมกีารออกอากาศ
หลากหลายภาษา ทัง้ภาษาพมา  ภาษากะเหร่ียง และภาษาไทย โดยมีเปาหมายใหวทิยุแมพเปนพืน้ทีส่าธารณะ
สําหรับแรงงานทุกคนในอําเภอแมสอด และสามารถเขาถึงแรงงานได ทั้งที่ทํางานในโรงงาน ทํางานกอสราง 
ทํางานท่ีบอท้ิงขยะ แมแตแรงงานทํางานบานท่ีถือวาเปนแรงงานท่ีมีความโดดเด่ียวมากท่ีสุดก็ยังสามารถ
รับฟงรายการวิทยุไดจากโทรศัพทของพวกเขา 
 มลูนธิแิมพทราบดวีาวทิยชุมุชนนัน้สามารถเขาถงึไดในพืน้ทีท่ีจ่าํกดั  ดงันัน้ในชวงเวลาหลายปทีผ่านมา
มูลนิธิแมพไดพยายามหาวิธีการที่จะเขาถึงผูยายถิ่นฐานในพ้ืนท่ีอื่น ๆ  เชน หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ
ทีภ่าคใตของประเทศไทย มลูนธิแิมพไดสรางเครอืขายการทาํงานรวมกบัสถานวีทิยชุมุชนของชาวไทยในทองถิน่ 
เพือ่ใหเขาถงึแรงงานขามชาติทีไ่ดรบัผลกระทบจากสนึามิ  นอกจากนีม้ลูนธิแิมพไดสงแผนซดีบีนัทกึรายการวทิยุ
สาํหรับแรงงานขามชาตไิปยงัสถานีวทิยชุมุชนไทยตางๆท่ัวประเทศ การดาํเนนิการทีผ่านมาพวกเราไดเผชญิ
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 MAP Radio คลื่น FM 99MHz จังหวัดเชียงใหม เปดดําเนินการครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 ซึ่งเปน
คลื่นความถี่ FM ที่สามารถสงสัญญาณวิทยุไดในรัศมี 7 กิโลเมตร ครอบคลุมเฉพาะในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง 
ปจจุบันมีการออกอากาศตั้งแตเวลา 9.00 – 20.00 น. เปนประจําทุกวัน มีรายการที่ออกอากาศทั้งหมด 
35 รายการ มกีารจัดรายการออกอากาศสด 77 ชัว่โมงตอสปัดาห โดยแบงออกอากาศเปนภาษาไทใหญ 55 ชัว่โมง  
ภาษาพมา 4 ชั่วโมง (มีการออกอากาศซ้ําโดยวิทยุเสียงอเมริกา) และ ภาษาไทย 18 ชั่วโมง   
 สถานวีทิยแุหงนีม้นีกัจดัรายการวทิย ุ9 คน ประกอบดวย เจาหนาทีม่ลูนิธแิมพ (หญิง 5 คน/ชาย 4 คน) 
อาสาสมัครนักจัดรายการจากชุมชน 16 คน (หญิง 9 คน/ชาย 7 คน) และนักจัดรายการวิทยุจากองคกร
ภาคีตางๆ 11 คน ไดแกเครือขายปฏิบัติการสตรีไทใหญ (SWAN) สภาคริสตจักรในประเทศไทย สมาคม
สะมาริตันสแหงประเทศไทย  สมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทใหญ  และโครงการวิจัยดานสุขภาพและ
การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมสําหรับรายการเพื่อแรงงานขามชาติ 

MAP Radio คลื่น FM 99 จังหวัดเชียงใหม

กับอุปสรรคตางๆ และตองหาวิธีการดําเนินการใหมๆ อยูเสมอ เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารและความบันเทิง
ใหกับชุมชนแรงงานขามชาติ ซึ่งวิธีการดําเนินการลาสุดคือ การจัดรายการวิทยุออนไลน 
 มูลนิธิแมพยืนยันท่ีจะดําเนินโครงการวิทยุตอไปอยางตอเนื่อง โดยตองการเห็นทุกคนสามารถ
ทีจ่ะเขาถงึขอมลูขาวสารเพือ่สนบัสนนุการเรยีกรองสทิธิของพวกเขา  และตองการเหน็ทกุคนมเีวลาทีจ่ะมคีวามสขุ
ความบันเทงิ ไมวาจากทางวิทยหุรอืสือ่อืน่ๆ และในอนาคตตองการเห็นชมุชนท่ีมคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม
สามารถท่ีจะแบงปนขอมูลขาวสารกันผานวิทยุและในชีวิตประจําวัน

- แจ็คกี้ พอลล็อค
ผูรวมกอตั้งและอดีตผูอํานวยการมูลนิธิแมพ
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 ในป พ.ศ. 2556 – 2557 MAP Radio จงัหวดัเชยีงใหม ไดรบัโทรศพัทจากผูฟงประมาณ 13,994 สาย 
โดย 50 % เพื่อขอเพลง และอีก 50 % โทรศัพทสอบถามเก่ียวกับเน้ือหารายการหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับประเด็นสิทธิของแรงงานขามชาติ ซึ่งจากสมการท่ีเราใชประมาณการเก่ียวกับจํานวนผูฟง1 พบวา
มผีูยายถ่ินประมาณ 69,970 คน (ชาย 40%  หญงิ 60%) ทีฟ่งรายการของ MAP Radio เปนเวลานานกวาหนึง่ป 
ผูฟงสวนใหญทํางานภาคกอสราง  ทํางานในบาน ในรานอาหาร ในตลาด  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
และภาคการเกษตร

1 จํานวนผูฟงโดยประมาณ คือ การรับสายผูฟงที่โทรศัพทเขามายังสถานีหนึ่งสายตอจํานวนผูฟงทุกๆ 5 คน 

ตัวอยางผังรายการออกอากาศลาสุด สถานีวิทยุแมพ คลื่น FM 99MHz จังหวัดเชียงใหม

ในป พ.ศ. 2556 – 2557 MAP Radio จังหวัดเชียงใหม 
ไดรับโทรศัพทจากผูฟงประมาณ 13,994 

สายจากประมาณการไดวามีผูฟงทั้งหมดประมาณ 69,970 คน…
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 MAP Radio คลื่น FM 102.5MHz อําเภอแมสอด เปดดําเนินการตั้งแตปพ.ศ. 2553 เนื่องจาก
เปนคลื่นความถี่ FM สามารถสงสัญญาณวิทยุไดในรัศมีเพียง 8 กิโลเมตร เนื่องจากอําเภอแมสอดเปนอําเภอ
ที่ยังไมถูกพัฒนาเหมือนกับจังหวัดเชียงใหมจึงมีตึกสูงไมมาก และมีสถานีวิทยุที่อยูในคล่ืนความถ่ีเดียวกัน
นอยกวา จึงทําใหการสงสัญญาณวิทยุไดในรัศมีที่ไกลมากขึ้น    
 MAP Radio อําเภอแมสอด ออกอากาศระหวางเวลา 7.30 – 19.30 น. เปนประจําทุกวัน 
โดยแตละวันจะเร่ิมจากออกอากาศรายการวิทยเุอเชียเสรีในภาษาพมา ระหวางเวลา 7.30 – 8.30 น. และปดทาย
ดวยรายการของวิทยเุสยีงอเมริกาในภาษาพมา ออกอากาศเวลา 18.00 – 19.30 น. ซึง่เปนรายการท่ีใหขอมลู
ขาวสารเก่ียวกับประเทศพมา ซึ่งชุมชนชาวพมาจะไดรับขาวสารเกี่ยวกับประเทศของพวกเขา นอกเหนือจาก
ขาวสารขางตนแลว กย็งัมกีารออกอากาศรายการสดตลอดท้ังวนั ในประเด็นตางๆ ตัง้แตเร่ืองสุขภาพไปจนถึง
เรื่องสิทธิแรงงาน MAP Radio อําเภอแมสอดมีรายการออกอากาศท้ังหมด 37 รายการ สวนใหญออกอากาศ
ในภาษาพมา มีบางรายการออกอากาศในภาษากะเหรี่ยง  อะรากัน และภาษาไทย ซึ่งผูฟงสวนใหญทํางาน
ในโรงงาน ในตลาด  การบริการ และการเกษตร
 MAP Radio มีนักจัดรายการวิทยุ 21 คน (หญิง 10 คน ชาย 11 คน) มีผูดําเนินรายการวิทยุ
จากชุมชนไทย 1 คน ชุมชนแรงงานขามชาติ 5 คน เจาหนาที่มูลนิธิแมพ 5 คน และ องคกรภาคีตางๆ 10 คน 
ไดแกมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนา สมาคมแรงงานสมานฉันทยองชีอู (YCOWA) มูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย  และคณะกรรมการรวมปฏิบัติการพมา 

...มีโรงงานจํานวนมากตั้งอยูในพื้นแมสอด และแรงงาน
ในโรงงานขนาดใหญจะไดรบัฟงวทิยผุานลาํโพงของโรงงาน

MAP Radio คลื่น FM 102.5 อําเภอแมสอด

 เนือ่งจากแรงงานขามชาตใินอาํเภอแมสอดอาจเขาถึงการใชโทรศพัทไดยาก ดงันัน้จึงเปนการยาก
ที่จะประมาณการจํานวนผูฟงผานการโทรศัพทเขามายังสถานี จากการบันทึกในชวงปที่ผานมา มีผูฟง
ทีโ่ทรศัพทเขามา เฉล่ีย 25 – 30 สายตอวนั หรอืโดยรวมประมาณ 10,800 สาย หากใชสมการท่ีกลาวมาขางตน 
(ผูฟง 5 คนจากทุกหน่ึงสายท่ีโทรศัพทเขามายังสถานี) ประมาณการไดวามีผูฟงประมาณ 54,000 คนใน
อําเภอแมสอด อยางไรก็ตามมีโรงงานจํานวนมากตั้งอยูในพื้นแมสอด และแรงงานในโรงงานขนาดใหญ
จะไดฟงวิทยุผานลําโพงของโรงงาน และนอกจากนี้แมสอดเปนอําเภอติดชายแดน สัญญาณวิทยุจึงสามารถ
สงไปถึงเมืองเมียวดี ประเทศพมา ดังนั้นจํานวนผูฟงที่แทจริงอาจจะมีมากกวาคาประมาณการ
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ตัวอยางผังรายการออกอากาศลาสุด สถานีวิทยุแมพ คลื่น FM 102.5MHz – อําเภอแมสอด
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การดําเนินการเพื่อใหเขาถึงพื้นที่อื่นๆ

 ในปที่ผานมา MAP Radio ไดเริ่มขยายการเขาถึงสถานีวิทยุชุมชนไทยใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ 
โดยการสงแผนซดีทีีอ่ดัรายการเปนภาษาพมา และ/หรอื ภาษาไทใหญใหกบัสถานเีหลานัน้ ในชวงตนปพ.ศ. 
2557 มสีถานวีทิย ุ29 แหงออกอากาศรายการทีผ่ลิตโดยมลูนธิแิมพ ดงันี ้ภาคใต ตัง้แตจงัหวดัประจวบครีขีนัธ 
ไปจนถึงสุราษฎรธานี ตรัง และนราธิวาส ภาคอีสาน ไดแก รอยเอ็ด กาฬสินธุ มุกดาหาร และอุดรธานี 
ภาคกลาง ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี นนทบุรี เพชรบูรณ ชลบุรี และระยอง แตหลังจากท่ีรัฐบาลท่ีไดจาก
การทํารัฐประหารไดประกาศปดสถานีวิทยุชุมชน การติดตอประสานงานกับสถานีเหลานี้ก็ลดนอยลง

โดยในชวงตนป พ.ศ. 2557 มีสถานีวิทยุ 29 แหงไดนํารายการ
ที่ผลิตโดยมูลนิธิแมพออกอากาศ 
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สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คล่ืน AM 1476

 ปจจุบัน MAP Radio ไดกลับมาออกอากาศผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
คล่ืนความถี่ AM 1476 KHz เปนภาษาไทใหญ (รัฐบาลซึ่งเปนเจาของสถานีไมอนุญาตใหออกอากาศ
เปนภาษาพมา แตอนุญาตใหออกอากาศเปนภาษาไทใหญและภาษากะเหรี่ยง) โดยออกอากาศทุกวันจันทร
และวันอังคาร ตั้งแตเวลา 10.00 – 11.00 น. และออกอากาศซํ้าเวลา 22.00 – 23.00 น. MAP Radio 
ไดรับความนิยมเปนอยางมากในชุมชนชาวไทใหญ  เพราะเปนคลื่นความถี่ AM จึงทําใหสามารถสงสัญญาณ
วิทยุไปไดในระยะไกล  MAP Radio ไดรับอีเมลจากผูฟงในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในพ้ืนที่ที่ไกลกวา
ที่เคยไดรับฟงตอนคล่ืนความถ่ี FM  99 และเคยไดรับโทรศัพทจากผูฟงที่อยูในจังหวัดอื่นๆ รวมถึงผูฟง
จากประเทศพมา เชน รัฐฉานและมัณฑะเลย เปนตน
 นอกจากนีค้รอบครวัทีอ่ยูในรัฐฉานยงัไดรบัฟงขอความจากสมาชกิในครอบครวั ทีเ่ขามาทาํงานใน
ประเทศไทย ที่สงถึงพวกเขาผานวิทยุ เน่ืองจากในพื้นที่ชนบทซ่ึงแรงงานขามชาติจากมานั้น การสื่อสารทาง
โทรศัพทถกูจํากดั ในปจจบุนัพบวามผีูฟงไดโทรศัพทมาจากเมืองตองจี (ในรัฐฉาน) และไดสงขอความผานส่ือ
สังคมออนไลน เพื่อบอกวารายการตางๆใหขอมูลและเปนประโยชนตอพวกเขามาก

 ตลอดชวงปพ.ศ. 2557 – 2558 MAP Radio ที่ออกอากาศผานคล่ืนความถ่ี AM 1476 
ไดรับโทรศัพทจากผูฟงที่โทรเขามายังสถานี จํานวน 474 สาย (ชาย 256 สาย/หญิง 218 สาย) 
จากจํานวนโทรศัพทที่โทรเขามา ประมาณการไดวามีผูฟงอยางนอย 2,370 คนที่ฟงรายการของ MAP Radio 
ผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเปนประจําทุกป แตอาจจะมีจํานวนมากกวานี้ เนื่องจาก
ผูฟงอยูในหลาย ๆ  พืน้ท่ี อยางไรกต็ามจาํนวนผูฟงดังกลาวถอืวาเปนจํานวนไมนอย สาํหรบัการออกอากาศวทิยุ
เพียงหน่ึงชั่วโมงตอวัน (สองวันตอสัปดาห)

ครอบครัวที่อยูในรัฐฉาน ยังไดรับฟงขอความจากสมาชิก
ในครอบครัวที่เขามาทํางานในประเทศไทย ที่สงถึงพวกเขาผานวิทยุ...
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วิทยุออนไลน 

 MAP Radio มีความพยายามท่ีจะเพิ่ม
ชองทางในการสงขอมลูขาวสารไปใหถงึแรงงานขามชาติ
ใหมากข้ึน จงึไดเพิม่การจัดรายการวิทยุผานอินเตอรเน็ต 
หรือท่ีเรียกวา “วิทยุออนไลน (streaming)” 

 นับต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีผูฟง MAP Radio ออนไลน
จํานวน 13,325 คน โดยจากจํานวนนี้ มี 6,763 คน (51%)เปนผูฟงรายใหม และ 6,562 คน (49%)
เปนผูฟงประจํา 
  รายการตาง ๆ ที่ออกอากาศไปแลวของทั้งสองสถานีไดถูกนํามาลงไวในเว็บไซตของมูลนิธิแมพ
เพื่อเปนการเผยแพรใหกับผูเขาถึงอินเตอรเน็ตสามารถรับฟงขอมูลขาวสารออนไลนไดในประเด็น
ที่พวกเขาสนใจ เชน สิทธิแรงงาน สิทธิสตรี หนังสือเดินทางช่ัวคราว และการประกาศของรัฐบาลไทย
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานแรงงานขามชาติ รวมถึงประเด็นอื่นๆ
 เมื่อเร็ว ๆ นี้ MAP Radio ทั้งสองแหงของมูลนิธิแมพ ไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับแอนดรอยด 
เพื่อใหผูฟงสามารถรับฟงวิทยุออนไลนจากโทรศัพทสมารทโฟนได MAP Radio คลื่นความถี่ FM 99 
สวนใหญออกอากาศเปนภาษาไทใหญ มผีูฟง 289 รายท่ีดาวโหลดแอพพลิเคช่ันแลว โดยมาจาก 3 ประเทศหลัก 
คอื ประเทศไทย 91% ประเทศพมา 4%  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2%  และประเทศอ่ืน ๆ  3% สวน MAP Radio 
คลื่น FM 102.5 สวนใหญออกอากาศเปนภาษาพมา มีผูฟง 74 รายท่ีดาวโหลดแอพพลิเคช่ันนี้แลว 
โดยมาจาก 3 ประเทศหลักๆ ไดแก ประเทศไทย 85% ประเทศพมา 11% ประเทศสหรัฐอเมริกา 2.7%  
และประเทศอ่ืนๆ 1.3%

นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
มีผูฟง MAP Radio จํานวน 13,325 คน... 
ครึ่งหน่ึงเปนผูฟงรายใหมและอีกครึ่งเปนผูฟงประจํา...

สาํหรบัทัง้สองสถานทีัง้ภาษาไทใหญและภาษาพมา โดยเพิม่การจัดวทิยอุอนไลนในเว็บไซตของ MAP Radio 
(www.mapradio.org) ซึ่งผูคนทั่วโลกสามารถรับฟงรายการวิทยุแมพ หากพวกเขาเขาถึงอินเตอรเน็ต 
เราทราบมาวามีผูฟงวิทยุออนไลน ทั้งในประเทศพมา มาเลเซีย  สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา
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 การดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนนั้นจะเปนไปไมไดเลยหากปราศจากการใหการสนับสนุน
ซึ่งกันและกันจากชุมชน ดวยเหตุนี้ MAP Radio จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางความสัมพันธ
กับชุมชนที่ฟงรายการวิทยุอยูเปนประจํา

การประชุมและฝกอบรมนักจัดรายการ 

 จัดอบรมใหกับนักจัดรายการวิทยุปละ 2 ครั้ง 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเตรียมเนื้อหาและ
การเขียนบทสําหรับการออกอากาศ การนําเสนอขาวเบ้ืองตน 
และการใช “Vox pop” (การสัมภาษณความคิดเห็น
ของประชาชน) นอกจากนีเ้พือ่เพิม่พนูความรูและความเชีย่วชาญ
ในการใชเทคโนโลยใีนการออกอากาศ ชวยใหนกัจัดรายการ
พัฒนาความชํานาญทางเทคนิค เชนการใชโปรแกรม
สาํหรบัการออกอากาศทีไ่มมคีาใชจาย และเผยแพรไดอยางเสร ี
ใชเครื่องควบคุมเสียงแบบหลายรองเสียง การบันทึกและ
การปรับแตงตางๆ  และเทคนิคอื่นๆ เพื่อใหรายการวิทยุ
มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น    

 จัดประชุมนักจัดรายการประจําทุกเดือนเพ่ืออัพเดทขอมูลสถานการณและนโยบายดาน
แรงงานขามชาติ ประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานีวิทยุ และทบทวนการตอบรับจากผูฟงที่โทรศัพท
เขามายังสถานีวิทยุและเวทีสภาผูฟง  

กิจกรรมรวมกับชุมชนและเสริมสรางศักยภาพ
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เวทีสภาผูฟง
 

 จัดเวทีอยางนอยทุกๆ สองเดือน เจาหนาท่ี
จาก MAP Radio ทัง้สองสถาน ีจะลงพืน้ทีแ่ละจดัประชมุ
เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากผูฟงและแกนนําอาสาสมัคร 
โดยมีการใหความรูเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งการตอบรับและ
ขอเสนอแนะจาก เวทสีภาผูฟง จะถกูนาํเสนอในการประชมุ
นักจัดรายการ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเพ่ือ
ชวยใหนกัจดัรายการวิทยนุาํไปใชในการปรับปรุงคณุภาพ
ของรายการ และเปนแนวทางในการวางแผนการอบรม
เพิ่มความชํานาญใหกับนักจัดรายการวิทยุในอนาคตได  
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ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

          นักจัดรายการวิทยุจะไดไปทัศนศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมสถานีวิทยุชุมชนแหงอื่น เพ่ือเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ  นอกจากนี้ MAP Radio 
ยังไดใหการตอนรับผูมาเย่ียมเยือน โดยสวนใหญ
จะเปนองคกรชุมชนจากรัฐฉาน ประเทศพมา เพ่ือมา
เรียนรูเกี่ยวกับการออกอากาศทางวิทยุในภาษา
ของพวกเขา ปพ.ศ. 2557 MAP Radio จงัหวัดเชยีงใหม
ไดใหคําแนะนํากับผูมาเย่ียมชมกลุมหน่ึงที่มาจาก
รัฐฉานเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ
กบัการออกอากาศของสถานวีทิย ุและตอมาในวนัที ่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กลุมผูมาเยีย่มชมดังกลาว
ไดเปดสถานีวิทยุ FM และไดออกอากาศเปนภาษา
ไทใหญในรัฐฉานไดสําเร็จ
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กิจกรรมรวมกับชุมชนและการประชาสัมพันธ 
 ทีมงาน MAP Radio ไดลงพื้นที่ในชุมชนเปนประจํา เพื่อทํากิจกรรม “พบปะและพูดคุยกับกลุมผูฟง 
(Meet and Greet)” แจกจายสื่อตางๆ ของมูลนิธิแมพ และประชาสัมพันธ MAP Radio ใหแกกลุมผูฟง 
โดยการตัง้ซุมประชาสมัพนัธในกจิกรรมตางๆ ของชมุชน/วดั  ตามเทศกาลทีจ่ดัขึน้ หรอืตามวนัหยดุตามประเพณี
ทีส่าํคญั โดยการแจกใบปลิว ตารางการออกอากาศรายการวิทย ุคูมอืแนะนําการโหลดแอพพลิเคช่ันวทิยอุอนไลน 
รวมทั้งของที่ระลึก เชน เสื้อยืด และพวงกุญแจ นอกจากนี้ยังมีการกระจายขอมูลประชาสัมพันธ MAP Radio 
ผานการเลนเกมตอบคําถามตามซุมกิจกรรมดวย
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งานเฉลิมฉลองงานเฉลิมฉลอง
 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
มูลนิธิแมพไดฉลองครบรอบ 11 ป สําหรับ
การเปด MAP Radio จังหวัดเชียงใหม 
ในงานนี้ไดเชิญสมาชิกของชุมชนที่เปน
สวนหน่ึงของ MAP Radio นับตั้งแต
เร่ิมกอตัง้และในชวงหลายปทีผ่านมา บรรดา
แขกผูมีเกียรติ ประกอบดวย สมาชิกผูรวม
กอต้ัง MAP Radio ผูจัดรายการในชวง
หลายปที่ผานมา ภาคีเครือขายตางๆ เชน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ผูแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาจังหวัด
เชียงใหม  หัวหนาและเจาหนาที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองทั้งอดีตและปจจุบัน  
แกนนําเวทีเวทีสภาผูฟง และผูฟงท่ีเปน
สมาชิกของชุมชนแรงงานขามชาติ   
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 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยไดมีการทํารัฐประหารซ่ึงปกครองโดยทหาร ทําใหเกิด
ความเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ  วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รฐับาลใหมทีม่ากจากการรัฐประหาร มคีาํสัง่
ใหสถานีวิทยุชุมชนทุกแหงในประเทศไทย รวมทั้ง MAP Radio จังหวัดเชียงใหมและอําเภอแมสอด
หยุดการออกอากาศทันที ตอมาภายหลังมีคําสั่งใหสถานีวิทยุชุมชนทุกแหงทําการจดทะเบียนใหมอีกคร้ัง 
ซึง่ MAP Radio ทัง้สองสถานีไดดาํเนินการตามคําสัง่ ในขณะท่ีรอกระบวนดําเนินการจดทะเบียน  (ซึง่ใชเวลา
คอนขางนาน) หลังจากมีคําสั่งของรัฐบาลใหม MAP Radio ยังคงดําเนินออกอากาศไดชวงเวลาสั้นๆ 3 เดือน 
ระหวางเดอืนตลุาคม – ธนัวาคม 2557 ในจงัหวดัเชยีงใหม และระหวางพฤศจกิายน 2557 – กมุภาพนัธ 2558 
ในแมสอด 

 ที่ผานมา MAP Radio ไดออกอากาศวิทยุออนไลนและผลิตแอพพลิเคชั่นสําหรับโทรศัพทมือถือ
แอนดรอยด เพือ่ใหแรงงานขามชาติสามารถเขาถงึไดงายข้ึน นบัตัง้แตมคีาํสัง่ใหยตุกิารออกอากาศผานคล่ืนวทิย ุ
MAP Radio ทัง้สองสถานีกย็งัสามารถรับฟงไดผานวทิยุออนไลน แตการยตุกิารออกอากาศดังกลาว สงผลกระทบ
ตอการเผยแพรขอมูลใหกับแรงงานขามชาติ
 ทันทีที่มีการทํารัฐประหาร ไดมีคําสั่งใหจับและสงกลับแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสาร และมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานแรงงานขามชาติอยางรวดเร็ว ซึ่งสรางความสับสนและความหวาดกลัวใหกับ
แรงงานขามชาต ิแตรฐับาลกไ็ดหาทางออกใหโดยการประกาศใหแรงงานขามชาตทิีไ่มมเีอกสารไปขึน้ทะเบยีน 
และมีคาํสัง่ใหจดัตัง้ศนูยเพือ่รบัจดทะเบียนแรงงานขามชาติทีเ่รยีกวา “ศนูยบรกิารจดทะเบียนแรงงานตางดาว
แบบเบ็ดเสร็จ”  แตดวยกระบวนการขั้นตอนที่ยุงยากทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ สงผลให
แรงงานจํานวนมากยังไมไดรับเอกสารที่ถูกตอง ดังนั้นจึงมีการประกาศขยายเวลาในการขึ้นทะเบียน 
ดวยขอจํากดัดานกระบวนการและระยะเวลา ทาํใหแรงงานขามชาตจิาํนวนมากตองยอมทีจ่ะจายคาดาํเนนิการ
เพิ่มถึงสามเทาใหแกตัวแทนตาง ๆ  เพื่อชวยเรงรัดกระบวนการ และไดรับเอกสารในการข้ึนทะเบียนไดเร็วขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีแรงงานขามชาติบางสวนที่มีหนังสือเดินทางและวีซาใกลหมดอายุ เกิดความสับสนเกี่ยวกับ
การข้ึนทะเบียน แรงงานบางคนจึงตัดสินใจไปข้ึนทะเบียนตามประกาศโดยเปล่ียนช่ือใหม เพื่อรักษาสถานะ
ที่จะไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทยไดชั่วคราว แตนั้นก็ทําใหพวกเขาตองสูญเสียสิทธิประโยชนบางอยาง 
 ในชวงเวลานัน้ MAP Radio กไ็ดรบัคาํสัง่ใหยตุกิารออกอากาศโดยไมมกีารแจงลวงหนา เน่ืองจาก 
MAP Radio เปนแหลงขอมลูขาวสารหลัก เม่ือแรงงานขามชาติไมไดรบัขอมลูขาวสารแรงงาน สงผลใหตนรูสกึ
เหมอืน “สญูเสยี” หรอื “ตกอยูในความมืด” ระหวางที ่MAP Radio ถกูระงบัการออกอากาศ แรงงานขามชาติ
ไดติดตอเจาหนาท่ี MAP Radio และสอบถามความคืบหนาอยูเปนประจํา วาเกิดอะไรขึ้น และจะกลับมา
ออกอากาศไดเมือ่ไร เพือ่ทีพ่วกเขาจะไดรบัขอมลูขาวสารและสอบถามเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายตางๆ

การออกอากาศสถานีวิทยุชุมตองหยุดชะงักชั่วคราว 

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลใหมมีคําสั่งให 
สถานีวิทยุชุมชนทุกแหงในประเทศไทย รวมท้ัง MAP Radio 
จังหวัดเชียงใหมและอําเภอแมสอด ใหหยุดการออกอากาศทันที
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แรงงานขามชาติจํานวนมากรูสึกวา “สูญเสีย” หรือ “ตกอยูในความมืด” 
เมื่อสถานีวิทยุที่แมพถูกปด

สถานีวิทยุทั้งสองแหง ไดรับการอนุมัติใหกลับมาออกอากาศอีกครั้งตั้งแต 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

 เพื่อแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นและใหแรงงานขามชาติไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนดังเดิม 
MAP Radio ไดแจกจายแผนซีดีที่เกี่ยวกับ “รายการตางๆ ” ที่อธิบายนโยบายใหม กฎหมาย รวมถึงขอมูล
ดานในอื่น ๆ ใหกับแรงงานขามชาติ ซึ่งระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 
ไดแจกจายแผนซีดีไปกวา 2,600 แผนทั้งจังหวัดเชียงใหม และอ.แมสอด ตอมาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
MAP Radio จังหวัดเชียงใหมไดกลับมาออกอากาศอีกคร้ัง และ MAP Radio ที่แมสอดไดรับการอนุมัติ
ใหดําเนินรายวิทยุไดอีกครั้งในสิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

การสํารวจกลุมผูฟง

 ดวยการสนับสนุนจากมูลนิธิโอเพนโซไซตี้ (Open Society) มูลนิธิแมพจึงไดทําการประเมิน

ผลสํารวจของ MAP Radio กับผูฟงวาไดมีการนําความรูที่ไดรับจากรายการวิทยุนําไปใชเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้นอยางไรบาง โดยมีเปาหมายในการสํารวจขอมูลในสองพ้ืนที่ไดแกอําเภอเมืองเชียงใหม
และอําเภอใกลเคียงและอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
 หลังจากมีการทํารัฐประหารและมีคําสั่งใหปดสถานีวิทยุ ทําใหการสํารวจขอมูลตองหยุดชะงัก  
แตเมื่อสถานีวิทยุไดกลับมาออกอากาศอีกครั้งในชวงสิ้นป พ.ศ. 2558/ตนปพ.ศ. 2559 เราจึงไดดําเนินการ
สํารวจขอมูลกันอีกครั้ง  
 กลุมเปาหมายคือผูฟง MAP Radio จํานวน 200 รายตอพื้นที่ โดยอําเภอแมสอดสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดตามท่ีตัง้เปาไว แตจงัหวัดเชียงใหมเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพยีง 150 ราย เนือ่งจากการสํารวจ
ขอมูลครั้งนี้ เนนขอมูลเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ โดยมีเจาหนาที่ MAP Radio เปนผูรวบรวมขอมูล
แลวนํามาวิเคราะห แมวาการสํารวจขอมูลในครั้งนี้จะไมไดทําเต็มรูปแบบในการทํางานวิจัย แตผลลัพธ
ที่ไดจากการ สํารวจขอมูลคร้ังนี้พบวา แรงงานขามชาติไดรับประโยชนจากการท่ีสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ 

ผานวิทยุ โดยผลการศึกษาจะอยูในหนาถัดไป
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บทสรุป
 เนือ่งจากการถกูแบงแยกใหโดดเดีย่วดวยภาษาและสถานที ่ทาํใหแรงงานขามชาตมิคีวามเปราะบาง
เปนอยางมากตอการถกูเอารดัเอาเปรยีบและการถกูละเมดิสทิธ ิดงันัน้การทลายการถกูแบงแยกและความโดดเดีย่ว
จึงเปนยุทธศาสตรหลักในการทํางานเพ่ือสงเสริมสิทธิแรงงานขามชาติ MAP Radio ไดพิสูจนใหเห็นถึง
ความสามารถและประสบความสําเร็จในการเขาถึงแรงงานขามชาติดวยขอมูลขาวสารและความบันเทิง
 ตองยอมรับวาวิทยุชุมชนน้ันยังมีขอจํากัด แตอยางไรก็ตามวิทยุชุมชนสามารถเขาถึงผูฟงและรูวา
มีผูฟงอยูจํานวนเทาไหร และเปนแหลงขอมูลอันดับแรกท่ีแรงงานขามชาติสามารถเขาถึง และชวยสงเสริม
ใหพวกเขามีนิสัยรักในการฟง รวมทั้งยังสามารถปรับเวลาออกอากาศรายการตางๆใหเหมาะสมกับผูฟงได  
สิ่งสําคัญที่สุดของวิทยุคือสามารถลดการแบงแยกและความโดดเดี่ยวของแรงงานขามชาติได และวิทยุยังเปน
แหลงใหขอมูลตางๆ ใหกับประชาชนไดทันทวงที โดยมีการนําเสนอขอมูลในภาษาของแรงงานขามชาติ 
นอกจากนีม้ลูนธิแิมพยงัใชวทิยเุปนพ้ืนทีใ่นการสรางการมสีวนรวมของชมุชนแรงงานขามชาต ิโดยเปดใหผูฟง
โทรศัพทเขามายังสถานี การไปเย่ียมเยือนในชุมชน การตอบรับของผูฟงจากเวทีสภาผูฟง และการเปดโอกาส
ใหมีอาสาสมัครในชุมชนเปนนักจัดรายการวิทยุ
 สําหรับผลการสํารวจเบื้องตนของมูลนิธิแมพที่ถูกนําเสนอในเอกสารบทความฉบับนี้ไดสะทอน
ใหเห็นอยางชัดเจนวาขอมูลที่สงผานวิทยุนั้นมีคุณคา  สามารถชวยเหลือแรงงานขามชาติใหมีความเปนอยู
ทีด่ขีึน้ ไมวาผูฟงจะใชขอมลูเหลานัน้ดวยตวัเอง หรอืสงผานไปยงัคนอืน่ แตขอมลูตางๆ เหลานัน้สามารถถกูนาํไปสู
การปฏบิตั ิทัง้ในประเดน็เกีย่วกบัความปลอดภยั เอกสารตางๆ การตอรองเพือ่คาตอบแทนทีเ่หมาะสม วนัหยดุ 
และความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือ ตลอดจนการดูแลสุขภาพของตนเอง แรงงานขามชาติระบุวาพวกเขา
ไดรับประโยชนจากการฟง MAP Radio ซึ่งยากที่จะบอกวามีจํานวนอยูเทาไหร แตชัดเจนวาผูฟงนั้น
ไดรับประโยชนอยางแนนอน
 ไมไดมีเพียงความสําเร็จในการดําเนินงานของวิทยุเทานั้น แตระหวางการดําเนินก็ตองพบกับ
อุปสรรคตางๆ รวมถึงความลมเหลวที่เกิดขึ้น เนื่องจากการจัดการสถานีวิทยุชุมชนตองมีทั้งความมุงมั่น
และทรัพยากร มูลนิธิแมพ ซึ่งเปนองคกรรากหญาก็มีขอจํากัดหลายประการเชนกัน พวกเราตองเผชิญกับ
ความทาทายตางๆ จํานวนไมนอย แตก็ยังคงรักษาความมุงมั่นของพวกเราที่จะออกอากาศวิทยุอยางตอเนื่อง 
เมือ่พจิารณาในประเด็นนี ้มลูนธิแิมพตองขอขอบคุณแหลงทนุผูสนบัสนุน2 ทีท่าํใหการจัดตัง้สถานีวทิยเุกดิขึน้ได 
มีการออกอากาศเปนประจํา และอดทนเม่ือเรากําลังเผชิญกับความลมเหลว จุดแข็งที่สําคัญของความสําเร็จ
และการดําเนินงานมาไดอยางยาวนานของพวกเราน้ีคือ การมีสวนรวมของชุมชนแรงงานขามชาติและชุมชน
ทองถิ่น ในชวงเวลาที่สถานีวิทยุถูกปดชั่วคราวนั้น เราพบวาแรงงานขาดการไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปน 
ดงันัน้พวกเรายนืยนัทีจ่ะดาํเนินโครงการ MAP Radio ตอไปอยางตอเนือ่ง จนกวาแรงงานขามชาตจิะตระหนกั
ถึงสิทธิของพวกเขา และไดรับสิทธิโดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ

2แหลงทุนผูสนับสนุนในปจจุบัน ไดแก APHEDA, Open Society Foundation, and Diakonia Thailand
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สรุปผลการสํารวจใน จังหวัดเชียงใหม

 จากการสํารวจผูฟง MAP Radio จังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มเีอกสารการข้ึนทะเบียน อายุระหวาง 20 – 40 ป สาํเร็จการศึกษาสูงสดุระดับประถมศึกษา  โดย 2 ใน 3 
เปนเพศหญิง ประกอบอาชีพทํางานในบาน ทํางานในรานอาหาร และกอสราง โดยอาศัยอยูในหอพัก
หรือเชาบาน สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย สวนใหญประกอบอาชีพกอสราง อาศัยอยูใน
ที่พักคนงานในสถานที่กอสราง

 จากผลการสํารวจ ผูตอบแบบสอบถาม 47% รับฟง MAP Radio เปนเวลานานกวา 1 ป 
โดยทั่วไปจะเปดฟงในชวงเวลาระหวาง 10.00 – 13.00 น. และ 19.00 – 20.00 น. (สันนิษฐานวาเปน
ชวงพักกลางวัน/อาหารเย็น) โดยรับฟง 3 – 5 วันตอสัปดาห ระหวางทํางานจะรับฟงผานโทรศัพทมือถือ
ของพวกเขา เนื่องจากผูฟงสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุไทใหญ รายการตางๆ ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
วฒันธรรมไทใหญไดจงึรบัความนิยมสูง เชนเดียวกับรายการท่ีเกีย่วกับการทํางาน เชน แรงงานทํางานบาน 
สิทธิแรงงาน และสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 150 ราย ระบุวาฟง MAP Radio 92 ราย เปนเพศหญิง 
และ 58 รายเปนเพศชาย ประมาณ 80% มีอายุระหวาง 20 – 40 ป 42% มีอายุระหวาง 20 -30 ป  
และ 37% มอีายรุะหวาง 30 – 40 ป 75% สาํเรจ็การศึกษาระดับประถมศึกษา 92% มเีอกสารการข้ึนทะเบียน 
และ 12% ไมมีใบอนุญาตทํางาน โดย 42% เปนแรงงานทํางานในบาน 37% ทํางานกอสราง และ 13% 
ทํางานในรานอาหาร แรงงานทํางานบานท้ังหมดเปนเพศหญิง 63 ราย (68%) แตยังไมมีความชัดเจน
วาผูฟงเพศหญิงท่ีระบุอาชีพอื่นๆ ประกอบอาชีพแทจริงคืออะไร นอกจากน้ี 54% อาศัยอยูในหอพัก 
27% อาศัยอยูในท่ีพักคนงานในสถานท่ีกอสราง สวนที่เหลือมีทั้งที่เชาบาน หรืออาศัยอยูกับของนายจาง
(สวนใหญเปนแรงงานทํางานบาน)

 ผูตอบแบบสอบถามประมาณ 47% รับฟง MAP Radio เปนเวลานานกวา 1 ป สวนใหญ 50% 
รับฟงชวงเวลา 10.00 – 13.00 น. 34% รับฟงชวงเวลา 13.00 – 14.00 และ 36% รับฟงชวงเวลา 
19.00 – 20.00 น. สวนชวงเวลาที่มีผูฟงนอยที่สุดคือ 14.00 – 18.00 น. 

ลักษณะประชากร  

พฤติกรรมการฟง
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 ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญระบุวา ขอมูลท่ีพวกเขาไดรบัจาก MAP Radio 
เปนขอมูลท่ีมีประโยชน ครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามนําความรูที่ไดไปปฏิบัติ เชนขอมูลเกี่ยวกับ
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ และการทําใบอนุญาตขับขี่ ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งยอมรับวาพวกเขาไดรับ
ความรูเพิม่ขึน้ในประเดน็ตางๆ ซึง่พวกเขาสามารถแบงปนใหคนอืน่ๆ ตอไป เชน วธิกีารรกัษา และสถานภาพ
การขึ้นทะเบียน  

ประโยชนที่ไดรับ

 เกือบครึ่งหนึ่ง 49% ของผูตอบแบบสอบถามรับฟง MAP Radio อยางนอยวันละ 3 ชั่วโมง 
และ 53% รับฟง 3 – 5 วันตอสัปดาห สวน 34% หรือคิดเปนหนึ่งในสามของผูตอบแบบสอบถามรับฟง 
MAP Radio เกือบทุกวัน 6 – 7 วันตอสัปดาห ผูฟงสวนใหญ 76% เขาถึง MAP Radio ทางแอพพลิเคชั่น

โทรศัพทมือถือ 21% ฟงผานทางวิทยุ สวนผานเว็บไซตนั้นไมมีระบุเลย โดยแรงงานท่ีทํางานบานทั้งหมด

ระบุวารับฟงวิทยุจากโทรศัพทสมารทโฟนของพวกเขา ซึ่งสอดคลองกับคําตอบของผูตอบแบบสอบถาม 70% 
ที่ระบุวารับฟงคนเดียว อีก 30% รับฟงรวมกับคนอ่ืนๆ
  ผูตอบแบบสอบถาม 75% ระบุวารายการตางๆ “มีความสําคัญ” เชน รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทํางาน สิทธิแรงงาน โดยสามรายการน้ีไดรับความนิยมสูงสุด ผูฟงมากวา 30% 
รับฟงรายการเก่ียวกับธรรมะไทใหญ สิทธิของแรงงานทํางานบาน และขาวสารในภาษาไทใหญ และมีเพียง
ไมกี่รายการที่ระบุวาไมมีความสําคัญ

 ผูตอบแบบสอบถาม 44% บอกวาการฟง MAP Radio นั้นสําคัญมาก โดยเฉพาะเน้ือหาขอมูล
ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองตอความตองการของแรงงาน ถูกจัดใหเปนอันดับสูงสูด ตามดวย
ความบันเทิง มีผูตอบแบบสอบถามเพียงจํานวนเล็กนอยที่กลาววาพวกเขาไมไดรับประโยชนจากการฟง 
MAP Radio
 สองในสามของผูฟงท่ีตอบแบบสอบถามระบุวา หลงัจากไดรบัขอมลูจาก MAP Radio แลวพวกเขา
นําไปปฏิบัติ (ไมระบุ) ซึ่งครอบคลุมในประเด็นตางๆ เชน สหภาพแรงงาน/การจัดตั้ง การสอบใบขับขี่  
สิทธิสตรี  สิทธิอนามัยเจริญพันธุ  คาจางขั้นต่ํา/สิทธิแรงงาน  เอชไอวี/เอดส  การเขารวมในงานกิจกรรม
ดานศาสนา และการเสริมสรางศักยภาพเยาวชน ตัวอยางที่ 1 นางคําขิ่น ผูฟงจากจังหวัดเชียงใหม 
ประสบความสําเร็จในการขอใหนายจาง มีวันหยุดอาทิตยละ 1 วันใหตนโดยไดรับคาจางขั้นต่ํา หลังจาก
ที่เธอไดทราบขอมูล เกี่ยวกับสิทธิวันหยุดตามประเพณี และอีกหนึ่งขอพิสูจนจากตัวอยางท่ี 2 
นางวัน แรงงานทํางานบาน ในผูฟงจากจังหวัดเชียงใหม ซึ่งกอนหนานี้ตนไมรูวาควรสวมถุงมือ
เมื่อใชน้ํายาทําความสะอาดหองนํ้า กระท่ังเธอไดฟงขอมูลดานสุขภาพจาก MAP Radio วาน้ํายา
ทําความสะอาดดังกลาว มีสารเคมีซึ่งจะเปนอันตรายตอมือของเธอได เธอจึงสวมถุงมือทุกคร้ัง
เวลาใชน้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา 
 จากการสํารวจพบวา แมวาผูฟงที่ฟงขอมูลจาก MAP Radio จะไมไดนําความรูที่ได
รับไปปฏิบัติเอง แตจากผลการสอบถาม ผูฟงจํานวนมากระบุวาพวกเขาสามารถนําความรูในดานตางๆ 
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ไปใหความชวยเหลือเพ่ือนๆ เพื่อใหไดรับทราบขอมูลจาก MAP Radio เชน ผูที่อาศัยอยูในประเทศไทย
และมีบัตรอนุญาตใหอยูชั่วคราวจะตองไปรายงานตัวทุกๆ 90 วัน หรือการไปจายคาปรับที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง แมวาขอมูลดังกลาว ผูฟงบางคนยังไมเห็นความจําเปนในขณะน้ัน  แตพวกเขากลับสามารถ
นาํความรูเหลานัน้ไปเผยแพรใหคนอ่ืน ๆ  ทีย่งัไมทราบขอมูลเกีย่วกบันโยบายการรายงานตัว 90 วนั เพือ่จะได

ไมตองจายคาปรับ อีกดานหน่ึง MAP Radio ไมเพียงแตใหขอมูลเพ่ือที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเทานั้น 
แตยังเปนชองทางใหแรงงานไดแลกเปลี่ยนความรูกันได จากผูฟง MAP Radio ที่ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 100% มีการชักชวนใหเพื่อนๆ ครอบครัว นายจาง หรือชุมชน ใหฟง MAP Radio อีกดวย เนื่องจาก
เห็นวาการฟง MAP Radio มีประโยชนอยางยิ่ง 

 20% ของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญ 16% ระบุวาพวกเขามีสวนรวม 
“บางคร้ัง” และ 1% ระบุวา มีสวนรวม “บอยมาก”   เชน การโทรศัพทเขามาใหขอคิดเห็น/พูดคุยกับ
ผูจดัรายการ/ ฝากขาวประชาสมัพนัธ สวนใหญทีโ่ทรศพัทเขามายงัสถานนีัน้ 36% เพือ่เสนอขอคิดเหน็เกีย่วกบั
ประเด็นตางๆ และ 31% เพื่อพูดคุยกับผูจัดรายการหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ เหตุผลที่โทรศัพทเขามา
คอนขางนอยนั้น เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่กวางแต MAP Radio มีพื้นที่ในการออกอากาศที่จํากัด
เฉพาะในเขตอําเภอเมือง แตแรงงานขามชาติอาศัยอยูกระจัดกระจายตามพื้นที่ตางๆ 
 นอกจากนี้มีผูฟง 11% ที่ติดตอผานวิทยุออนไลน เฉลี่ย 11 -17% มีสวนรวมในเวทีฝกอบรม 
เวทีสภาผูฟง หรืองานในเทศกาลตาง ๆ  อยางไรก็ตามประมาณ  80% ระบุวา “ไมเคย” มีสวนรวมหรือติดตอ
กบั MAP Radio จงัหวัดเชียงใหม อาจเปนไดวาผูฟงเหลานีเ้ปนเพียง “ผูรบัสาร” เทานัน้   ซึง่ขอมลูนีส้อดคลอง
กบัหลกัการในการประเมนิผูฟงทีว่า ทกุ ๆ  หนึง่คนทีโ่ทรศพัทเขามามคีวามเปนไปไดวามอีกี 5 คนกาํลงัฟงวิทย ุ  
 ภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจตอ MAP Radio โดย 60% มีความพึงพอใจ
ตอเนื้อหาในรายการตางๆ และ 40% ระบุวาเนื้อหาของรายการ “ดีมาก” แทบจะไมมีใครระบุวาไมพอใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 100% ของผูตอบแบบสอบถามระบุวานักจัดรายการมีความเปนมิตร เชื่อถือได 

พูดออกเสียงอยางชัดเจน และ 38% ระบุวาถึงความพึงพอใจตอนักจัดรายการวา “ดีมาก”

 การมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมมีอัตราคอนขางนอย สวนใหญ
มาจากการโทรศพัทเขามายงัสถาน ีขอมลูนีเ้ปนการยนืยันวาวธิกีารที ่MAP Radio ประเมนิผูฟงในฐานะ
ที่เปนผูฟง 5 คนสําหรับทุกคนท่ีไดโทรศัพทเขามา ขณะท่ีผูฟงในจังหวัดเชียงใหมมีความพึงพอใจ
กับรายการที่ MAP Radio ออกอากาศในระดับสูง

การมีสวนรวมและความพึงพอใจ
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สรุปผลการสํารวจใน อําเภอแมสอด

 จากการสํารวจผูฟง MAP Radio ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง ทาํงานโรงงาน มเีอกสารการข้ึนทะเบียน อายุระหวาง 20 – 30 ป สาํเรจ็การศกึษาระดับมธัยม  
และโดยทัว่ไปอาศยัอยูในสถานทีท่ีพ่วกเขาทาํงาน มเีอกสารทีถ่กูตอง แตกม็อีกีจาํนวนไมนอยทีไ่มมเีอกสาร 
สวนผูฟงท่ีเหลือลดลงไปตามอายุ และอาชีพอื่นๆ ตั้งแตกอสราง และรับจางทั่วไป

 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 200 รายในพ้ืนที่อําเภอแมสอด พบวาเปนเพศหญิง 116 ราย 
(58%) และเพศชาย 84 ราย (42%) โดย 40% มีอายุระหวาง 20 – 30 ป ซึ่งถือไดวาเปนผูฟงสวนใหญ 
อีกหน่ึงในหามีอายุระหวาง 15 – 20 ป และอีกหนึ่งในหามีอายุระหวาง 30 – 40 ป โดย 42% จบการศึกษา
เทียบเทาระดับ 8 – 10  26.5% จบการศึกษาในระดับ 6 – 7 และ 23% จบการศึกษาระดับ 1 – 5  
ดังนั้นเพื่อเปนการใหขอมูลที่เหมาะสมกับแรงงานจึงจําเปนตองถายทอดเปนคําพูดผานวิทยุ หรือแผนซีดี 
มากกวาการสื่อสารดวยตัวหนังสือ 
 ผูตอบแบบสอบถาม 64% มีใบอนุญาตทํางาน 26% มีเอกสาร “อื่น” และ 10% ไมมี
ใบอนุญาตทํางาน ซึ่งพบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถาม 44% ทํางานโรงงาน 12% ทํางานกอสราง 
และ 28% ระบุ “อื่น” หรืออาจระบุวาพวกเขาเปนแรงงานรับจางรายวัน ประมาณสองในสาม
ของผูตอบแบบสอบถามระบุวาอาศัยอยูในสถานที่ที่พวกเขาทํางาน ซึ่งการอาศัยอยูในสถานที่ทํางาน 
คนงานอาจถูกจํากัดสิทธิในการเดินทาง เน่ืองจากถูกยึดเอกสารและอยูภายใตการควบคุมของนายจาง  

ลักษณะประชากร  

 จากการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับฟง MAP Radio มากกวาหน่ึงป 
จะเปดฟงวิทยุในชวงเวลา 9.00 – 10.00 น. และ 11.00 – 12.00 น. โดยรับฟงในที่ทํางาน เฉลี่ย 6 – 7 วัน
ตอสัปดาห  ขาวสารจากพมามีความสําคัญมาก สวนหัวขอเกี่ยวกับเด็ก และสุขภาพนั้นไดรับความสนใจ
เปนอยางมาก 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูฟง MAP Radio มากกวาหน่ึงป โดย 23% ที่ระบุวารับฟง 
MAP Radio เปนเวลานานนอยกวาหนึง่ป  42% เปนผูฟงทีร่บัฟงมา “อยางยาวนาน” โดยมมีากกวาครึง่หนึง่
ของผูตอบแบบสอบถาม 51% รับฟง MAP Radio เกือบทุกวัน ประมาณ 5 – 7 วันตอสัปดาห และมากกวา
หนึ่งในสามฟง MAP Radio เฉลี่ย  3 – 5 วันตอสัปดาห
 โดยเฉล่ีย 44% จะฟง MAP Radio ในชวงเชา ระหวาง 9.00 – 13.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาของ

รายการท่ีสาํคญั เชน สทิธแิรงงาน สทิธสิตรี และประเด็นดานสขุภาพในภาษาพมา ฟง MAP Radio 3 ชัว่โมง/วนั 

พฤติกรรมการฟง
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 ผูฟง 41% รับฟง MAP Radio ผานลําโพงเครื่องรับวิทยุ  ซึ่งคนอื่นๆ รอบขางก็สามารถไดยินดวย 
31% ฟงผานหูฟง 28% ฟงผานโทรศัพทสมารทโฟนโดยใชแอพพลิเคชั่นของมูลนิธิแมพ 
 รายการเก่ียวกับสิทธิแรงงานและการอานออกเขียนได เปนสองรายการท่ีมีผูฟงสูงสุด ตามดวย

รายการท่ีใหขอมูลเก่ียวกับเอชไอวี ที่จัดรายการโดยมูลนิธิแมพ โดยรายการขาวสารเก่ียวกับประเทศพมา

ออกอากาศเปนภาษาพมาถูกจัดอันดับวามีความสําคัญมากตอผูฟงที่เปนแรงงานขามชาติ นอกจากนี้
รายการเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก รายการเกี่ยวกับเอชไอวีและรายการสุขภาพของผูหญิงถูกจัดใหเปน
อันดับสูงสุดดวยเชนกัน 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ระบุวาตนไดรบัความรูจากการฟงรายการของ MAP Radio และ
สามารถนําความรูที่ไดรับน้ันไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง เชน วิธีการรักษาสถานภาพการข้ึนทะเบียน 
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ประเด็นดานสุขภาพ สิทธิแรงงาน 

ประโยชนที่ไดรับ

 จากผูตอบแบบสอบถาม 44% ระบุวาขอมูลเก่ียวกับวิธีการทํางานในประเทศไทยในฐานะ
แรงงานขามชาติเปนประโยชนที่ไดรับสูงสุดจาก MAP Radio นอกจากน้ันผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
รูสึกวาวิทยุนั้นชวยทําลายการถูกแบงแยกใหโดดเดี่ยว การใหขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพการทํางาน 
ซึ่งมีขอมูลท่ีหลากหลายที่สามารถตอบสนองตอความตองการของแรงงานขามชาติ และชวยใหพวกเขา
รูสึกผอนคลาย
 โดยเฉล่ียประมาณ 36% ของผูฟงทีต่อบแบบสอบถามระบุวา ไดนาํขอมลูทีไ่ดรบัจากวิทยไุปปฏิบตั ิ
ซึ่งหากเทียบกับจังหวัดเชียงใหมที่มีมากกวา 60% ของผูฟงที่ตอบแบบสอบถามไดนําขอมูล อาทิเชน 
ขอมูลเกีย่วกบัสหภาพแรงงาน สทิธสิตร ีและเอชไอวี /เอดส ไปปฏบิตั ิซึง่ทําใหเห็นไดวาผูฟงในอําเภอแมสอด
มีขอจํากัดในการใชประโยชนจากขอมูลที่ไดรับผานทางวิทยุมากกวาในจังหวัดเชียงใหม  
 หัวขอที่ถูกจัดอันดับใหมีความสําคัญสูงสุด ประกอบดวยขอมูลวิธีการจดทะเบียนสําหรับหนังสือ
เดินทางชั่วคราวและใบอนุญาตทํางาน การรายงานตัว 90 วันที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และขอมูล
เกี่ยวกับเอชไอวี  นอกจากน้ียังมีขอมูลอื่นๆที่ผูฟงระบุวามีความสําคัญเชนเดียวกัน อาทิ วิธีการการรองเรียน
เมือ่ถกูละเมิดสทิธแิรงงาน  วธิกีารตอรองกับนายจาง  สทิธสิตรีและสิทธขิองแรงงานทํางานบาน วธิกีารเขาถงึ
การบริการดานสุขภาพ และการเสริมสรางศักยภาพเยาวชน
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 โดยเฉล่ียมากกวาหนึ่งในสี่ของผูตอบแบบสอบถาม 28% เคยมีสวนรวมโดยตรงกับ MAP Radio 
อําเภอแมสอด ขณะท่ีเกือบสามในส่ีของผูตอบแบบสอบถาม 72% ไมเคยมีสวนรวมเลย โดยภาพรวม 
แรงงานขามชาติในอําเภอแมสอดมีสวนรวมอยางกระตือรือรนกับ MAP Radio มากกวาในจังหวัดเชียงใหม 
ในจังหวัดเชียงใหมมีเพียงประมาณ 20% ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสวนรวมหรือการติดตอ และประมาณ 
80% ไมมีการติดตอเลย
 โดยสวนใหญประมาณ 40% เคยโทรศัพทเขามายังสถานีวิทยุในแมสอด โดยมีเพียง 15% 
ที่เคยโทรศัพท “บอยๆ ” ซึ่งสามารถกลาวไดวาผูฟงที่ไมไดมีสวนรวมกับ MAP Radio นั้น เปนเพียงผูรับสาร
เทาน้ัน ซึ่งสอดคลองกับหลักการในการประเมินการจํานวนผูฟงของ MAP Radio ที่วา ทุก ๆ หน่ึงคน
ที่โทรศัพทเขามาหรือติดตอ MAP Radio มีความเปนไปไดวามีคนอ่ืนอีก 5 คนที่กําลังรับฟงวิทยุ 
 อยางไรก็ตามมีจํานวนเปอรเซ็นตที่คอนขางสูงของผูตอบแบบสอบถาม โดยเฉล่ีย 7% ในอําเภอ
แมสอด เปรียบเทียบกับ 1% ของผูตอบแบบสอบถามจากเชียงใหมระบุวามีสวนรวมอยางกระตือรือรน
ในรายการตางๆ ของ MAP Radio “บอยมาก”
 ประมาณ 21% ของผูตอบแบบสอบถามระบุวาเคยเขารวมฝกอบรมกับ MAP Radio และเขารวม
ในเวทีสภาผูฟงหรือเขารวมในงานที่จัดโดยมูลนิธิแมพ ภาพรวมดังกลาวนี้ไดแสดงใหเห็นวาผูฟงมีสวนรวม
โดยตรงเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งมีมากกวาหนึ่งในสี่เล็กนอยหรือประมาณ 
27% ของผูตอบแบบสอบถาม เคยเขาไปเย่ียมชมทั้งเว็บไซตของ MAP Radio และเฟซบุคแฟนเพจ รวมทั้ง
การรับฟงวิทยุผานทางอินเตอรเน็ต และเขาถึงขอมูลดวยระบบอิเล็คทรอนิค
 โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามในอําเภอแมสอดมีความพึงพอใจ MAP Radio แมวาจะมีจํานวน
นอยกวาในจงัหวดัเชยีงใหมบางเลก็นอย แตอยางไรกต็ามมปีระมาณ 85% ของผูฟงมคีวามพงึพอใจในเนือ้หา
ของรายการที่ออกอากาศ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ เชน จอ โซ ทุน จากโรงงานและ เท็ต อู โก โก 
ซึง่ทัง้สองไดระบุวา สิง่ท่ีพวกเขาตองการรับฟงมากข้ึนคอื ขาวสารเก่ียวกับประเทศพมา โก เพียว จากหมูบานแม
ตาวใหมระบุวา สิง่ทีเ่ขาตองการรับฟงมากข้ึนคือ ขาวเก่ียวกับ “หนงัสอืเดินทางช่ัวคราว เพราะวา คนจํานวนมาก
ยังไมรูเกี่ยวกับเรื่องนี้” และแดเนียล จากหวยกะโหลกตองการรับรูเกี่ยวกับกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ
กับสถานการณดานแรงงานขามชาติปจจุบัน
 ผูฟงสวนใหญ 85% มีความพึงพอใจตอเน้ือหาของรายการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานขามชาติในประเทศไทย และประมาณ 15%  ระบุวาไมมีความพึงพอใจ  ทั้งนี้มี ประมาณ 82% 
ของผูฟงที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอนักจัดรายการวิทยุ โดยระบุวานักจัดรายการมีความเปนมิตร 
นาเชื่อถือและพูดออกเสียงไดชัดเจน โดยมีผูฟงจํานวนหนึ่ง 18% มีขอเสนอแนะตอนักจัดรายการวา 
ควรพูดใหชาลง และมีความอดทนมากขึ้นขณะที่กําลังพูดคุยกับผูฟง 

 จากความจริงที่วา มากกวาหนึ่งในสี่ของผูตอบแบบสอบถาม เคยมีสวนรวมกับ MAP Radio 
โดยม ี40% เคยโทรศพัทเขามายงัสถาน ี สะทอนถงึความสาํคญัของ MAP Radio ตอชมุชนแรงงานขามชาต ิ
โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจประมาณ 85%  ซึง่พบวาในจาํนวนนีม้ถีงึ 7% ทีร่ะบวุา “พวกเขามคีวามพงึพอใจ
เปนอยางมาก” กับ MAP Radio แตก็พบวาประมาณ 15% ของผูตอบแบบสอบถามไมมีความพึงพอใจ 
ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะเกิดข้ึน เน่ืองจากแรงงานขามชาตินั้นพึ่งพาขอมูล และขาวสารจาก MAP Radio 
เปนหลัก ดังนั้นพวกเขาจึงมีความคาดหวังสูง  

การมีสวนรวมและความพึงพอใจ
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ผลการสํารวจ
วิทยุแมพ จังหวัดเชียงใหม คลื่น FM 99.0  MHz

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (N) = 150

1) ขอมูลทั่วไป    

1.1 เพศ

1.2 อายุ

1.3 การศึกษา

เพศ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

หญิง 92 (61.3%)

ชาย 58 (38.7%)

อายุ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

15-20 ป 8 (5.3%)

20-30 ป 63 (42%)

30-40 ป   56 (37.3%)

40-60 ป 23 (15.4%)

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม (%)

ระดับ 1-4 (ประถมศึกษา) 113 (75.4%)

ระดับ 5-7  (มัธยมศึกษาตอนตน) 17 (11.3%)

ระดับ 8-10 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 17 (11.3%)

มหาวิทยาลัย 3 (2%)

อื่นๆ 0 (0%)

20%

70%

10%
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1.4 ใบอนุญาตทํางาน

1.5 อาชีพ 

1.6 ที่พักอาศัย

ใบอนุญาตทํางาน ผูตอบแบบสอบถาม (%)

มี 138 (92%)

ไมมี 12 (8%)

อาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

เกษตรกร 2 (1.3%)

กอสราง    56 (37.3%)

ทํางานในบาน    63 (42%)

รานอาหาร 19 (12.7%)

นักเรียน/นักศึกษา 2 (1.3%)

พนักงานรักษาความปลอดภัย   1 (0.7%)

โรงงาน 3 (2%)

อื่นๆ 4 (2.7%)

สถานที่ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

ที่พักคนงานกอสราง    41 (27.3%)

หอพัก   81 (54%)

บานเชา 22 (14.7%)

สถานที่ทํางาน 6 (4%)

อื่นๆ 0 (0%)
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2) พฤติกรรมการฟง  

2.1 ทานไดรับฟง MAP Radio เปนเวลานานเทาไหร

2.2 ชวงเวลาใดที่ทานรับฟง MAP Radio บอยที่สุด

2.3 ทานรับฟงรายการ MAP Radio วันละก่ีชั่วโมง

ระยะเวลา ผูตอบแบบสอบถาม (%)

นอยกวา 3 เดือน   32 (21.3%)

3 – 6 เดือน   47 (31.3%)

มากกวา 1 ป 71 (47.4%)

ชวงเวลา ผูตอบแบบสอบถาม (%)

09.00 – 10.00 น. 40 (26.6%)

10.00 – 11.00 น. 75 (50%)

11.00 – 13.00 น. 75 (50%)

13.00 – 14.00 น. 52 (34.6%)

14.00 – 15.00 น. 21 (14%)

15.00 – 16.00 น.    18 (12%)

16.00 – 17.00 น.      14 (9.3%)

17.00 – 18.00 น.      15 (10%)

18.00 – 19.00 น.     37 (24.6%)

19.00 – 20.00 น. 55 (36.6%)

จํานวนชั่วโมง/วัน ผูตอบแบบสอบถาม (%)

1 ชั่วโมง   26 (17.3%)

2 ชั่วโมง    51 (34%)

3 ชั่วโมง   44 (29.3%)

มากกวา 3 ชั่วโมง 29 (19.4%)
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2.4 โดยปกติทานฟง MAP Radio บอยแคไหนในแตละสัปดาห                                                               

2.6 ทานรับฟงรายการ MAP Radio ที่ไหน  

2.7 คุณรับฟงรายการ MAP Radio อยางไร

2.5 ขณะที่รับฟง MAP Radio ทานรับฟงคนเดียว หรือรับฟงรวมกับคนอื่นๆ

จํานวนวัน /สัปดาห ผูตอบแบบสอบถาม (%)

1-2 วัน 20 (13.3%)

3-5 วัน 79 (52.7%)

5-7 วัน 51 (34%)

สถานที่ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

ที่ทํางาน   86 (57.3%)

บาน 59 (39.3%)

อื่นๆ 5 (3.4%)

ชองทางการรับฟง ผูตอบแบบสอบถาม (%)

            วิทยุลําโพง 31 (20.7%)

            วิทยุหูฟง 5 (3.3%)

             สมารทโฟน / อินเตอรเน็ต (แอปพลิเคช่ัน) 114 (76%)

             อินเตอรเน็ต / คอมพิวเตอร (เว็บไซต) 0 (0%)

ฟงวิทยุกับ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

คนเดียว 105 (70%)

รวมกับคนอื่นๆ 45 (30%)
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2.8 คลื่นสัญญาณ/คล่ืนความถ่ีที่ทานรับฟงวิทยุ มีความชัดเจนหรือไม

2.9 รายการใดบางตอไปนี้ที่ทานเคยไดรับฟง

ความชัดเจนของคลื่นสัญญาณ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

ชัดเจน 144 (96%)

ไมชัดเจน 6 (4%)

รายการ
ผูตอบ

แบบสอบถาม 
(%)

ธรรมะ (ภาษาไทใหญ) 58 (38.6%)

แรงงานทํางานในบาน 49 (32.6%)

รายการผูหญิงวันนี้ 11 (7.3%)

ขาวสาร 45 (30%)

รายการเยาวชนไทใหญ 10 (6.6%)

หัวใจของการดูแลสุขภาพ 8 (5.3%)

แรงงานและการบูรณาการ 12 (8%)

ใหคําปรึกษาปญหาชีวิต 13 (8.6%)

การอยูรวมกับ HIV/AIDS 23 (15.3%)

รายการของคริสเตียน 5 (3.3%)

นี่คือ K= kids 40 (26.6%)

อาทิตยทอรค 
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

4 (2.6%)

รายการ
ผูตอบ

แบบสอบถาม 
(%)

WSA 14 (9.3%)

เพลงไทใหญ 31 (20.6%)

รายการน้ําชาไทใหญ 19 (12.6%)

รายการวัฒนธรรมไทใหญ 15 (10%)

มุมลานนา 7 (4.6%)

สงเสริมความปลอดภัย
ในการทํางานและสุขภาพ 

10 (6.6%)

ตลาดเย็น 21 (14%)

เสียงของแรงงาน 12 (8%)

เวทีแลกเปล่ียนของผูหญิง 
(พมา)

5 (3%)

สมาคมวัฒนธรรมไทใหญ 13 (8.6%)

SWAN 
(กลุมสตรีไทใหญ)

22 (14.6%)

สิทธิแรงงาน 6 (4%)
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2.10 ทานคิดวาแตละรายการเหลาน้ีมีความสําคัญอยางไร 

รายการ
สําคัญมาก 

(%)
สําคัญ 
(%)

ไมสําคัญ 
(%)

รายการธรรมะไทใหญ 62 (41.33%) 85 (56.67%) 3 (2%)

รายการวัฒนธรรมไทใหญ 30 (20%) 113 (75.33%) 7 (4.67%)

สงเสริมความปลอดภัย
ในการทํางานและสุขภาพ

57 (3/8%) 87 (58%) 6 (4%)

สิทธิแรงงาน 57 (38%) 86 (57.33%) 7 (4.67%)

สุขภาพ: HIV/AIDS 34 (26.67%) 113 (75.33%) 3 (2%)

เสียงของแรงงานทํางานในบาน 27 (18%) 117 (78%) 6 (4%)

เวทีแลกเปล่ียนของผูหญิง 17 (11.33%) 121 (80.67%) 12 (8%)

นี่คือ Kids 26 (17.33%) 114 (76%) 10 (6.67%)

รายการเก่ียวกับสุขภาพ ภาษาไทใหญ 45 (30%) 103 (68.67%) 2 (1.33%)

รายการผูหญิงวันนี้ 15 (10%) 125 (83.33%) 10 (6.67%)

อาทิตยทอรค เพ่ือชีวิตท่ีดีขึ้น 22 (14.67%) 118 (78.67%) 10 (6.67%)

ขาวสาร 45 (30%) 100 (66.67%) 5 (3.33%)

เพลงลูกทุงไทย 18 (12%) 116 (77.33%) 16 (10.67%)

มุมลานนา 16 (10.67%) 119 (79.33%) 15 (10%)

MAP Radio แมสอด 17 (11.33%) 112 (74.67%) 21 (14%)

รายการของ SWAN (ผูหญิงไทใหญ) 15 (10%) 126 (84%) 9 (6%)

กลุมแรงงานสามัคคี 16 (10.67%) 128 (85.33%) 6 (4%)

เสียงของแรงงาน 13 (8.67%) 128 (85.33%) 9 (6%)

โปรแกรมเก่ียวกับสุขภาพ 20 (13.33%) 121 (80.67%) 9 (6%)

เพลงไทใหญ 14 (9.33%) 129 (86%) 7 (4.67%)

รายการเก่ียวกับคริสเตียน 20 (13.33%) 108 (72%) 22 (14.67%)

รายการน้ําชาไทใหญ 37 (24.67%) 108 (72%) 5 (3.33%)

คาเฉล่ีย 28.34 (19%) 112.6 (75%) 9 (6%)
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3) ประโยชนที่ไดรับ

3.1 ทานไดรับประโยชนจากการรับฟง MAP Radio อยางไรบาง

3.2 ขอมูลที่ออกอากาศโดย MAP Radio มีผลตอการใชชีวิตประจําวันของทานอยางไรบาง

ประเภทของประโยชนที่ไดรับ สําคัญมาก  
(%)

สําคัญ
 (%) 

ไมสําคัญ
 (%)

ความบันเทิงและการพักผอน 71 (47.4%) 75 (50%) 4 (2.6%)

บูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งใน
สังคมไทย

73 (48.7%) 75 (50%) 2 (1.3%)

พูดคุยแลกเปลี่ยนและแบงปน
ประสบการณ

62 (41.4) 86 (57.3%) 2 (1.3%)

นําขอมูลที่ไดรับไปใช
ในชีวิตประจําวัน 66 (44%) 83 (55.3%) 1 (0.7%)

นําขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุง
ในสถานที่ทํางาน

64 (42.7%) 85 (56.6%) 1 (0.7%)

มีเพื่อน, ครอบครัวนายจาง 
หรือชุมชน ไดรับฟงวิทยุ MAP 68 (45.3%) 82 (54.7%) 0 

คาเฉลี่ย 67(44.6%) 81(54%) 2(1.4%)

รายละเอียด เพิ่มเติมความรู
(%) 

นําไปปฏิบัติ
(%)

การขึ้นทะเบียน / หนังสือเดินทางชั่วคราวและใบ
อนุญาตทํางาน

113 (75.33%) 37 (24.67%)

การตอรองกับนายจาง 111 (74%) 39 (26%)

การประกันสุขภาพ / ประกันสังคม 119 (79.33%) 31 (20.67%)

วิธีการใชหนังสือเดินทางและการรายงานตัว 90 วัน 116 (77.33%) 34 (22.67%)

การสมัครเขาโรงเรียนของเด็ก 87 (58%) 63 (42%)

ความปลอดภัยในที่ทํางาน  100 (66.67%) 50 (33.33%)
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รายละเอียด เพิ่มเติมความรู
(%) 

นําไปปฏิบัติ
(%)

สิทธิแรงงานทํางานในบาน 95 (63.33%) 55 (36.67%)

สหภาพแรงงาน 54 (36%) 96 (64%)

การจดทะเบียนใบเกิด 65 (43.33%) 85 (56.67%)

การแจงการละเมิดสิทธิแรงงาน 60 (40%) 90 (60%)

วิธีการสมัครและสอบใบขับขี่ 48 (32%) 102 (68%)

วิธีการเขาถึงการบริการดานสาธารณสุขตางๆของรัฐ 62 (41.33%) 88 (58.67%)

ความรุนแรงในครอบครัว 67 (4.67%) 83 (55.33%)

สิทธิสตรี 53 (65.33%) 97 (64.67%)

SRHR (สิทธิและอนามัยเจริญพันธุ) 45 (30%) 105 (70%)

คาจางคาแรงขั้นต่ํา / สิทธิแรงงาน 54 (36%) 96 (64%)

เอชไอวี/เอดส 52 (34.67%) 98 (65.33%)

การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 46 (30.67%) 104 (69.33%)

การเสริมสรางศักยภาพเยาวชน 45 (30%) 105 (70%)

คาเฉลี่ย 72 (48.2%) 77 (51.8%)
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4) การมีสวนรวมกับ MAP Radio

รายละเอียด

ระดับการมีสวนรวม
ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม (%)

บอย
มาก บอย บางครั้ง ไมเคย 

โทรศัพทเขามา เพื่อ: 

  - แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 2 (1.33%) 10 (6.67%) 42 (28%) 96 (64%)

  - พูดคุยกับนักจัดรายการ 2 (1.33%) 4 (2.67%) 38 (25.33%) 106 (70.67%)

  - แบงปนประสบการณ 0 4 (2.67%) 42 (28%) 104 (69.33%)

  - สอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ 0 4 (2.67%) 30 (20%) 116 (77.33%)

  - ประกาศขาวฝาก 0 3 (2%) 18 (12%) 129 (86%)

  - ตอบคําถาม 5 (3.33%) 6 (4%) 23 (15.33%) 116 (77.33%)

  - ขอเพลง 2 (1.33%) 7 (4.68%) 33 (22%) 108 (72%)

สงจดหมายหรืออีเมลมายัง MAP Radio 0 1 (0.67%) 11 (7.33%) 138 (92%)

ไดรับเชิญเปนแขกพิเศษในรายการ 3 (2%) 2 (1.33%) 12 (8%) 133 (88.67%)

เขารวมการอบรมของ MAP Radio 1 (0.67%) 0 15 (10%) 134 (89.33%)

เปนสวนหนึ่งของเวทีอภิปรายของผูฟง 0 1 (0.67%) 24 (16%) 125 (83.33%)

เขารวมกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิแมพ 2 (1.33%) 4 (2.67%) 24 (16%) 120 (80%)

เขาไปเย่ียมชมเฟสบุคของ MAP Radio 1 (0.67%) 2 (1.33%) 13 (8.67%) 134 (89.33%)

เยี่ยมชมเว็บไซต MAP Radio 3 (2%) 1 (0.67%) 13 (8.67%) 133 (88.67%)

คาเฉลี่ย
1.5 

(1%)
3.5 

(2.3%)
24 

(16%)
121 

(80.6%)
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5) ความพึงพอใจตอ MAP Radio

รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ
(ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม)

ดีมาก พอใจ ไมพอใจ

เนื้อหาของรายการท่ีออกอากาศ
มีความนาสนใจ 56 (37.3%) 93 (62%) 1 (0.7%)

เนื้อหาของรายการท่ีออกอากาศ
มีประโยชนตอชุมชนแรงงาน 64 (42.6%) 85 (56.7%) 1 (0.7%)

เนื้อหาของรายการท่ีออกอากาศ
มีประโยชนตอการทํางาน/การใช
ชีวิตในประเทศไทย

59 (39.3%) 90 (60%) 1 (0.7%)

คาเฉล่ีย 59.6 (39.7%) 89.3 (59.6%) 1 (0.7%) 

รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ
(ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม)

ดีมาก พอใจ ไมพอใจ

นักจัดรายการวิทยุใชภาษา
ไดเหมาะสมและออกเสียงชัดเจน 
ทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย  

56 (37.3%) 94 (62.7%) 0

นักจัดรายการมีมนุษยสัมพันธดี 61 (40.7%) 89 (59.3%) 0

นักจัดรายการวิทยุมีความนาเชื่อถือ 53 (35.3%) 97 (64.7%) 0

          คาเฉลี่ย 56.6 (38%) 93.3 (62%) 0 (0%)

5.1 เนื้อหาของรายการ

5.2 นักจัดรายการวิทยุ
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ผลการสํารวจ
วิทยุแมพ อําเภอแมสอด คลื่น FM 102.50 MHz

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด (N) = 200

1) ขอมูลทั่วไป    

1.1 เพศ

1.2 อายุ

1.3 การศึกษา

เพศ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

หญิง 116 (58%)

ชาย 84 (42%)

อายุ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

15-20 ป 44 (22%)

20-30 ป 81 (40.5%)

30-40 ป 49 (24.5%)

40-60 ป 6 (13%)

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม (%)

ระดับ 1-4 (ประถมศึกษา) 47 (23.50%)

ระดับ 5-7  (มัธยมศึกษาตอนตน)        53 (26.5%)

ระดับ 8-10  (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 84 (42%)

มหาวิทยาลัย 6 (3%)

อื่นๆ (โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม) 10 (5%)

20%

70%

10%
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1.4 ใบอนุญาตทํางาน

1.5 อาชีพ  

1.6 ที่พักอาศัย

ใบอนุญาตทํางาน ผูตอบแบบสอบถาม (%)

มี 127 (63.5%)

ไมมี 20 (10%)

สถานะภาพอ่ืนๆ 53 (26.5%)

อาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

เกษตรกร 6 (3%)

กอสราง    23 (11.5%)

โรงงาน 88 (44%)

ทํางานในบาน 5 (2.5%)

รานอาหาร 3 (1.5%)

นักเรียน/นักศึกษา 9 (4.5%)

พนักงานรักษาความปลอดภัย   10 (5%)

อื่นๆ 56 (28%)

สถานที่ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

ที่พักคนงานกอสราง    17 (8.5%)

หอพัก   13 (6.5%)

บานเชา 22 (11%)

สถานที่ทํางาน 128 (64%)

อื่นๆ 20 (10%)
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2) พฤติกรรมการฟง

2.1 ทานไดรับฟง MAP Radio เปนเวลานานเทาไหร

2.2 ชวงเวลาไหนที่ทานรับฟง MAP Radio 

2.3 ทานฟงรายการ MAP Radio วันละก่ีชั่วโมง

ระยะเวลา ผูตอบแบบสอบถาม (%)

นอยกวา 3 เดือน   25 (12.5%)

3 – 6 เดือน   21 (10.5%)

มากกวา 1 ป 70 (35%)

นานมาก 84 (42%)

เวลา ผูตอบแบบสอบถาม (%)

9.00 น. – 10.00 น. 91 (45.5%)

10.00 น. – 11.00 น. 79 (39.5%)

11.00 น. – 12.00 น.  85 (42.5%)

12.00 น. – 13.00 น.  74 (37%)

13.00 น. – 14.00 น. 40 (20%)

14.00 น. – 15.00 น. 33 (16.5%)

15.00 น. – 16.00 น.    36 (18%)

16.00 น. – 17.00 น.      46 (23%)

17.00 น. – 18.00 น.      37 (18.5%)

18.00 น. – 19.00 น.    45 (22.5%)

19.00 น. – 20.00 น. 47 (23.5%)

จํานวนชั่วโมง/วัน ผูตอบแบบสอบถาม (%)

1 ชั่วโมง   28 (14%)

2 ชั่วโมง    52 (26%)

3 ชั่วโมง   64 (42%)

มากกวา 3 ชั่วโมง 56 (28%)



ผลการวิจัยวิทยุชุมชนของมูลนิธิแมพ 41

2.4 โดยปกติทานฟง MAP Radio บอยแคไหนในแตละสัปดาห

2.6 ทานรับฟงรายการ MAP Radio ที่ไหน

2.7 ทานรับฟงรายการ MAP Radio อยางไร

2.5 ขณะที่รับฟง MAP Radio ทานรับฟงคนเดียว หรือรับฟงรวมกับคนอื่นๆ

จํานวนวัน / สัปดาห ผูตอบแบบสอบถาม (%)

1-2 วัน 28 (14%)

3-5 วัน   71 (35.5%)

5-7 วัน      101 (50.5%)

สถานที่ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

ที่ทํางาน                  140 (70%)

บาน                  47 (23.5%)

อื่นๆ                 13 (6.5%) 

ประเภท ผูตอบแบบสอบถาม (%)

            วิทยุลําโพง   81 (40.5%)

            วิทยุหูฟง 62 (31%)

            สมารทโฟน / อินเตอรเน็ต (แอปพลิเคช่ัน) 56 (28%)

            อินเตอรเน็ต / คอมพิวเตอร (เว็บไซต) 1 (0.5%)

ฟงวิทยุกับ ผูตอบแบบสอบถาม (%)

คนเดียว  87 (43.5%)

รวมกับคนอื่นๆ 113 (56.5%)
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2.8 คลื่นสัญญาณ/คล่ืนความถ่ีที่ทานรับฟง MAP Radio มีความชัดเจนหรือไม 

2.9 ประเด็น/รายการ ที่ทานเคยไดรับฟง MAP Radio

ความชัดเจน ผูตอบแบบสอบถาม (%)

ชัดเจน 183 (91.5%)

ไมชัดเจน 17 (8.5%)

รายการ
ผูตอบ

แบบสอบถาม 
(%)

สิทธิแรงงานเพ่ือทุกคน 105 (53%)

วัฒนธรรม, สุขภาพ  35 (17%)

การปองกัน และการดูแล 
HIV/AIDS (MAP)

95 (47%)

เวทีแลกเปล่ียนของผูหญิง 30 (15%)

เสริมสรางศักยภาพ
เยาวชน 

68 (36%)

อาชีวอนามัย 62 (31)%

วัฒนธรรมอาระกัน 46 (23%)

ความรู & เพลง 84 (42))%

การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานวิทยุ

102 (51%)

รายการดานพุทธศาสนา  58 (29%)

รายการดานคริสต ศาสนา 7 (3%)

รายการ
ผูตอบ

แบบสอบถาม 
(%)

ความรูเกี่ยวกับโลก 82 (41%)

การดูแลเด็ก 34 (17%)

วัณโรค, HIV/AIDS  
(ศุภนิมิต)

53 (27%)

เพลงยอดนิยม 34 (18%)

ขาวภาษาพมา 
(วิทยุเสียงอเมริกา)

73 (37%)

สุขภาพผูหญิง 58 (29%)

ภาษาไทย + ภาษาพมา 41 (20%)

วิทยุเอเชียเสรี 62 (31%)

สุขภาพครอบครัว  73 (37%)

ขาวทองถิ่น 74 (37%)

พฤหัส ทอรคโชว 78 (39%)
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2.10 ทานคิดวาแตละรายการเหลาน้ีมีความสําคัญอยางไร 

รายการ
สําคัญมาก 

(%)
สําคัญ 
(%)

ไมสําคัญ 
(%)

เวทีแลกเปล่ียนของผูหญิง 52 (26%) 118 (59%) 30 (15%)

การปองกันและการดูแล HIV/AIDS (MAP) 68 (34%) 106 (53%) 28 (14%)

ขาวทองถ่ิน 54 (27%) 106 (53%) 40 (20%)

เสริมสรางศักยภาพเยาวชน 61 (30.5%) 107 (53.5%) 32 (16%)

ความรู & เพลง 75 (37.5%) 93 (46.5%) 32 (16%)

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานวิทยุ 75 (37.5%) 92 (46%) 33 (16.5%)

การดูแลเด็ก 69 (34.5%) 92 (46%) 39 (19.5%)

สุขภาพผูหญิง 79 (39.5%) 85 (42.5%) 36 (18%)

สุขภาพครอบครัว 66 (33%) 83 (41.5%) 51 (25.5%)

การศึกษาของเด็ก 82 (41%) 97 (48.5%) 21 (10.5%)

วัณโรค, HIV/AIDS (ศุภนิมิต) 83 (41.5%) 77 (38.5%) 40 (20%)

อาชีวอนามัย 69 (34.5%) 108 (54%) 23 (11.5%)

สิทธิแรงงาน 75 (37.5%) 112 (56%) 13 (6.5%)

ชีวิต & การประกันภัยไทย 85 (42.5%) 111 (55.5%) 4 (2%)

วัฒนธรรมอาระกัน 60 (30%) 120 (60%) 20 (10%)

เพลงยอดนิยม 47 (23.5%) 116 (58%) 37 (18.5%)

พฤหัส ทอรคโชว 48 (24%) 123 (61.5%) 29 (14.5%)

สัมภาษณดานสุขภาพ 63 (31.5%) 120 (60%) 17 (8.5%)

ทอรคโชวดานแรงงาน  (JACBA) 67 (33.5%) 88 (44%) 45 (22.5%)

ทอรคโชวดานแรงงาน   (YCOWA) 63 (31.5%) 113 (56.5%) 24 (12%)

การเรียนภาษาไทย+ ภาษาพมา 55 (27.5%) 122 (61%) 23 (11.5%)

วิทยุเสรีเอเชีย 64 (32%) 128 (64%) 8 (4%)

ขาวภาษาพมา (วิทยุเสียงอเมริกา) 149 (74.5%) 45 (22.5%) 6 (3%)

คาเฉล่ีย 70 (35%) 102.7 (51.35%) 27.3 (13.65%)
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3) ประโยชนที่ไดรับ

3.1 ทานไดรับประโยชนจากการรับฟง MAP Radio อยางไรบาง

3.2 ขอมูลที่ออกอากาศโดย MAP Radio มีผลตอการใชชีวิตประจําวันของทานอยางไรบาง 

ประเภทของประโยชนที่ไดรับ สําคัญมาก  สําคัญ ไมสําคัญ

ความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ 67 (33.5%) 125 (62.5%) 8 (4%)

การบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งในสังคมไทย 43 (21.5%) 113 (56.5%) 44 (22%)

พูดคุยแลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณ 63 (31.5%) 121 (60.5%) 16 (8%)

นําขอมูลที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน 89 (44.5%) 101 (50.5%) 10 (5%)

นําขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุงในสถานท่ีทํางาน 66 (33%) 118 (59%) 16 (8%)

มีเพื่อน, ครอบครัวนายจาง หรือชุมชน 
ไดรับฟงวิทยุ MAP

57 (28.5%) 135 (67.5%) 8 (4%)

คาเฉลี่ย 64 (32%) 118.8 (59.4%) 17 (8.5%)

รายละเอียด เพิ่มเติม
ความรู

นําไป
ปฏิบัติ ไมมีผลกระทบใดๆ

การขึ้นทะเบียน / หนังสือเดินทางชั่วคราว
และใบอนุญาตทํางาน

134 (67%) 63 (31.5%) 3 (1.5%)

การตอรองกับนายจาง 125 (62.5%) 71 (35.5%) 4 (2%)

การประกันสุขภาพ / ประกันสังคม 122 (61%) 74 (37%) 4 (2%)

วิธีการใชหนังสือเดินทาง
และการรายงานตัว 90 วัน

137 (68.5%) 59 (29.5%) 4 (2%)

การสมัครเขาโรงเรียนของเด็ก 115 (57.5%) 83 (41.5%) 2 (1%)

ความปลอดภัยในท่ีทํางาน  111 (55.5%) 85 (42%) 4 (2%)
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รายละเอียด เพิ่มเติม
ความรู

นําไป
ปฏิบัติ ไมมีผลกระทบใดๆ

สิทธิแรงงานทํางานในบาน 122 (61%) 73 (36.5%) 5 (2.5%)

สหภาพแรงงาน 123 (61.5%) 73 (36.5%) 4 (2%)

การจดทะเบียนใบเกิด 115 (57.5%) 81 (40.5%) 4 (5%)

การแจงการละเมิดสิทธิในท่ีทํางาน 125 (62.5%) 69 (34.5%) 6 (3%)

วิธีการสมัครและสอบใบขับขี่ 118 (59%) 77 (38.5%) 5 (2.5%)

วิธีการเขาถึงการบริการดานสาธารณสุข
ตางๆของรัฐ

121 (60.5%) 75 (37.5%) 4 (2%)

ความรุนแรงในครอบครัว 121 (60.5%) 75 (37.5%) 4 (2%)

สิทธิสตรี 123 (61.5%) 74 (37%) 3 (1.5%)

SRHR (สิทธิและอนามัยเจริญพันธุ) 116 (58%) 77 (38.5%) 7 (3.5%)

คาจางคาแรงขั้นต่ํา / สิทธิแรงงาน 119 (59.5%) 74 (37%) 7 (3.5%)

เอชไอวี/เอดส 130 (65%) 65 (32.2%) 5 (2.5%)

กิจกรรมปจจุบัน /ขาวสาร 126 (63%) 69 (34.5%) 5 (2.5%)

การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 116 (58%) 78 (39%) 6 (3%)

การเสริมสรางศักยภาพเยาวชน 126 (63%) 69 (34.5%) 5 (2.5%)

คาเฉลี่ย
122 

(61%)
73 

(36.5%)
5 

(2.5%)
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4) การมีสวนรวมกับ MAP Radio

รายละเอียด

ระดับการมีสวนรวม
(ตามจํานวนของผูตอบบแบบสอบถาม )

บอยมาก บอย บางครั้ง ไมเคย 

โทรศัพทเขามา

  - แสดงความคิดเห็น
     และขอเสนอแนะ 13 (6.5%) 17 (8.5%) 50 (25%) 120 (60%)

  - พูดคุยกับนักจัดรายการ 13 (6.5%) 14 (7%) 62 (31%) 111 (55.5%)

  - แบงปนประสบการณ 18 (9%) 21 (10.5%) 42 (21%) 119 (59.5%)

  - สอบถามเก่ียวกับเนื้อหา
     ของรายการ 14 (7%) 21 (10.5%) 38 (19%) 127 (63.5%)

  - ประกาศขาวฝาก 12 (6%) 15 (7.5%) 26 (13%) 147 (73.5%)

  - ตอบคําถาม 12 (6%) 16 (8%) 28 (14%) 144 (72%)

  - ขอเพลง 12 (6%) 15 (7.5%) 26 (13%) 147 (73.5%)

สงจดหมายหรืออีเมลมายัง 
MAP Radio 16 (8%) 9 (4.5%) 14 (7%) 161 (80.5%)

ไดรับเชิญเปนแขกพิเศษในรายการ 14 (7%) 9 (4.5%) 16 (8%) 161 (80.5%)

เขารวมการอบรมของ MAP Radio 12 (6%) 14 (7%) 15 (7.5%) 159 (79.5%)

เปนสวนหนึ่งของเวทีอภิปราย
ของผูฟง

11 (5.5%) 11 (5.5%) 19 (9.5%) 159 (79.5%)

เขารวมกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิแมพ 12 (6%) 16 (8%) 15 (7.5%) 157 (78.5%)

เขาไปเยี่ยมชม
เฟสบุคของ MAP Radio

14 (7%) 15 (7.5%) 21 (10.5%) 150 (75%)

เย่ียมชมเว็บไซต MAP Radio 17 (8.5%) 20 (10%) 18 (9%) 145 (72.5%)

คาเฉล่ีย 6.8% 7.6% 13.4% 71.7%
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5) ความพึงพอใจตอ MAP Radio

รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ
(ตามจํานวนของผูตอบบแบบสอบถาม)

ดีมาก พอใจ ไมพอใจ

เนื้อหาของรายการท่ีออกอากาศ
มีความนาสนใจ 76 (38%) 94 (47%) 30 (15%)

เนื้อหาของรายการท่ีออกอากาศ
มีประโยชนตอชุมชนแรงงาน 101 (50.5%) 70 (35%) 29 (14.5%)

เนื้อหาของรายการท่ีออกอากาศมี
ประโยชนตอการทํางาน/การใชชีวิต
ในประเทศไทย

106 (53%) 65 (32.5%) 29 (14.5%)

คาเฉล่ีย 95 (47.5%) 76 (38%) 29 (14.5%)

รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ
(ตามจํานวนของผูตอบบแบบสอบถาม)

ดีมาก พอใจ ไมพอใจ

นักจัดรายการวิทยุใชภาษา
ไดเหมาะสมและออกเสียงชัด 
ทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย

90 (45%) 73 (36.5%) 37 (18.5%)

นักจัดรายการวิทยุมีมนุษยสัมพันธดี 86 (43%) 85 (42.5%) 29 (14.5%)

นักจัดรายการวิทยุมีความนาเชื่อถือ 79 (39.5%) 80 (40%) 41 (20.5%)

คาเฉลี่ย 85 (42.5%) 79 (39.5%) 36 (18%)

5.1 เนื้อหาของรายการ

5.2 นักจัดรายการวิทยุ



ผลการวิจัยวิทยุชุมชนของมูลนิธิแมพ48

สภาผูฟง
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