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หนังสือ การทำข่าวกับนโยบายสาธารณะ เล่มนี้จัดทำขึ้นจาก
การรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ของนักข่าวมืออาชีพที่มีประสบการณ์ใน
การทำข่าวมายาวนานนบั สิบ ป ี เช่นป ร ะสงค์เลศิ รัตนวสิ ทุ ธิ์ บรรณาธิก ารอำนวย
การหนังสือพิมพ์มติชน ภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์และชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการประชาไทออนไลน์  
และยงั รวบรวมค วามรู้ และหลกั คดิ จากนัก วิช าการทีใ่ห้ค วามสนใจงาน
ด้านสื่อภาคประชาชนมาโดยตลอดเช่นอ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าว
ประชาธรรม และนักการสื่อสามวลชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.สดศรี
เผ่าอินจันทร์ ทั้งนี้โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับนักข่าวมือใหม่
ทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนกระแสหลัก และนักข่าวไม่มืออาชีพทั้ง
หลาย แตม่ ใี จรกั ท อี่ ยใู่ นทอ้ ง ถิน่ ตามภูมภิ า ค ต่า งๆค ณ
ุ อาจจะเป็นน กั ศ กึ ษา เป น็
ครู เป็นข้าราชการ หรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็สามารถนำความรู้ในหนังสือเล่ม
นี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้
การจัดทำคู่มือดังกล่าว สำนักข่าวประชาธรรมได้มีการจัดทำกระบวน
การฝึกอบรมการทำข่าวกับนโยบายสาธารณะให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในภาคเหนือ และส่วนหนึ่งของเนื้อหา
ในเวทีดังกล่าวได้นำมาจัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป   เพราะ
เห็นประโยชน์ของสื่อมวลชนที่จะมีบทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบาย
สาธารณะ และเปิดพื้นที่ให้แก่ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนด และ
ตรวจสอบนโยบายสาธารณะมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการทำข่าว บทความ
และรายงานพิเศษต่างๆ เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จนถึงสื่ออื่นๆ เช่น
วิทยุชุมชน เป็นต้น

	

สำนักข่าวประชาธรรม



ต ้องทำข่าว
นโยบายสาธารณะ

นิธิเอียวศรีวงศ์


นโยบายสาธารณะ

ช ื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า
เป็นนโยบายที่มีผ ลกระทบกับส่วนรวม และคนที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมคือทุกๆ ฝ่าย ไม่ใช่ทุกคน เช่น การที่บุคคลหนึ่งจะ
ตัดสินใจทำเอฟทีเอ มันมีเงื่อนไขการทำเอฟทีเอหลายอย่าง
ซึ่งมันต้องเสียบ้างได้บ้าง อันนี้มันจะต้องมีการเจรจาตกลงกัน
ฝ่ายที่เสีย เขาจะได้อะไรชดเชยบ้าง ฝ่ายที่ได้จะยอมชดเชย
อะไรให้กับคนที่เค้าเสียไปบ้าง

ม าถงึ บ ทบาทสอื่ ก บั น โยบายสาธารณะของคนรากหญ้าท ผี่ า่ นมา
สื่อแทบไม่ได้ทำอะไรเลยคือไม่ได้เข้าไปศึกษาพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อ
ให้ช าวบา้ นบอกกบั เราได้บ างสอื่ ก อ็ าศัยก ารทำขา่ วจากผนู้ ำชาวบา้ นและ
เอ็นจีโอเท่านั้นเอง
สื่อควรทำอย่างไรต่อไป? ผมคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้สื่อลงไป
หารากหญ้าส อื่ โดยสว่ นใหญ่ช อบคดิ ว า่ ข า่ วประเภทไหนบา้ งทจี่ ะขายได้
ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นข่าวที่กระทบกับผู้ซื้อซึ่งก็คือชนชั้นกลาง
ฉะนั้นข่าวก็จะถูกบีบให้แคบลงเฉพาะเรื่องที่คนชั้นกลางสนใจ แต่ถาม
ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสื่อสามารถหรือไม่ที่จะลงไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่อง
ของคนรากหญ้าแ ล้วผ กู โยงให้ค นชนั้ ก ลางเห็นว า่ ม นั ม คี วามเชือ่ มโยงกนั 
อย่างไรอันนี้ผมคิดว่าสื่อทำได้แต่กลับไม่ได้พยายามจะทำตัดไปง่ายๆ
ว่าเป็นเรื่องของคนรากหญ้าแล้วใครจะไปสนใจ
น อกจากสอื่ แ ล้วน กั ว ชิ าการเองกเ็ ป็นส ว่ นหนึง่ ท จี่ ะชว่ ยผลักด นั ให้
เกิดก ารสร้างความเข้าใจในนโยบายสาธารณะกบั ค นรากหญ้าแ ต่ห วั ใจ
สำคัญที่สุดคือคนรากหญ้าเองที่ต้องลุกขึ้นมา คุณอย่ายอมแพ้ที่จะร้อง
เสียงดังๆในบางจุดเราก็ได้เห็นมาแล้วว่าคนรากหญ้าทำมาแล้ว


ที่ผ่านมาในเมืองไทยคนที่กำหนดนโยบายสาธารณะหลักๆ คือ
ข้าราชการต่อมาคือนักการเมืองที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการ
กำหนดนโยบายสาธารณะดว้ ยร ฐั บาลทกั ษิณอ าจจะแตกตา่ งจากรฐั บาล
อืน่ ค อื พ ยายามทจี่ ะเข้าม าเป็นผ นู้ ำฝา่ ยขา้ ราชการในการกำหนดนโยบาย
สาธารณะมากกว่าร ัฐบาลอื่นๆ
การที่เรื่องของคนรากหญ้าที่ไม่ค่อยเป็นนโยบายสาธารณะ?
เป็นเพราะไม่เคยมีส่วนเข้าไปต่อรอง เช่น ตอนตัดสินใจจะทำเอฟทีเอ
กับจ ีนก็รู้อยู่ว่ากระเทียมไทยจะถูกกระเทียมจีนตีตลาดแต่คุณกลับไม่
เคยเข้าไปถามเกษตรกรเลยห รือไม่ก ไ็ ปศกึ ษากอ่ นวา่ ท างออกของคนที่
เลิกปลูกกระเทียมมันมีอะไรบ้างและรัฐจะช่วยทดแทนหรือแก้ปัญหา
อย่างไรหากเกษตรกรต้องเลิกปลูกกระเทียม ซึ่งอันที่จริงผมคิดว่าไม่มี
จนกระทั่งเกษตรกรเลิกปลูกกันไปแล้ว รัฐถึงได้คิดเอาเองว่า จะแก้
ปัญหาแบบโน้น แบบนี้ แต่จะให้ดีกว่านี้คือ จะทำอย่างไรให้รากหญ้า
ได้มีส่วนร่วมบ้างว่าถ้าไม่ได้ปลูกกระเทียมแล้วจะให้ทำอะไรเป็นต้น

ความสำคัญของข่าวภาคประชาชน ภาคประชาชนในระดับ
ร ากหญ้าไม่เคยปรากฎเป็นข า่ วต วั ต นของรากหญ้าก เ็ ป็นส ง่ิ ท ค่ี นอน่ื น ยิ าม
ให้เช่นโง่จ นเจ็บเป็นต้นก ารทภ่ี าคประชาชนมตี วั ต นอยูเ่ ป็นจ ำนวนมาก
อยูท่ ว่ั ประเทศแต่มไิ ด้ให้ความสำคัญ เช่น การวางนโยบายสาธารณะจะ
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ทำไมต้อง“รากหญ้า”

ถูกก ำหนดจากสว่ นกลางไม่มคี วามเห็นข องภาคประชาชนแ ม้จ ะมเี จตนาดี
แต่ม กั จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ได้แก้ปญ
ั หารากหญ้าทแ่ี ท้จริง

ท ำไมข่าวภาคประชาชน
จึงไม่มีความสำคัญในสื่อกระแสหลัก

1 . เหตุผลทางธุรกิจ เพราะประชาชนระดับรากหญ้าไม่ใช่ลูกค้า
ของสอื่ ก ระแสหลักไม่มกี ำลังซ อื้ อ ย่างไรกต็ ามความสำคัญข องขา่ วภาค
ประชาชนทางธุรกิจมีขณะนี้มีความเปลี่ยนแปลง2ประเด็นคือ
ประการแรก ความเปลี่ยนแปลงทางรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ
บังคับให้ม กี ารกระจายทรัพยากรประมาณ2 0-3 0เปอร์เซ็นต์ล งสรู่ ะดับ
รากหญ้ามากขึ้น เช่นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะมาจากภาคชนบทถึง
20-30เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นการบอกว่าไม่ใช่ลูกค้าก็ไม่ใช่จะเห็นว่าความ
สัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทก็เริ่มกระทบกันมากขึ้น
ประการท่ีสอง ธุรกิจไทยมีความสำคัญมากข้ึน แต่เดิมใช้ทุน
เทคโนโลยี วตั ถุดบิ จากตา่ งประเทศ โรงงานจะตง้ั อยูช่ ายขอบกรุงเทพฯ
เอาแรงงานราคาถูกเข้ามาทำงาน สภาพแบบน้ีกำลังจะหมดไปเพราะ
แรงงานไทยสแู้ รงงานจนี เวียดนามมากขน้ึ แ ต่ป จั จุบนั ส ภาพการณ์ท เ่ี กิดข น้ึ 
ก็ค อื เกิดก ารแย่งช งิ ท รัพยากรในชนบทเช่นก รณีเหมอื ง โปแตชม ผี ลกระ
ทบอย่างมากตอ่ ชมุ ชนชนบทเพราะมกี ารขดุ เหมืองใต้บา้ นของเราทำให้
น้ำเค็ม นำ้ เค็มกไ็ ม่สามารถปลูกขา้ วได้ เรามองให้ท ว่ั ๆ ทศิ ทางทเ่ี กิดขน้ึ 
เกิดโครงการของรฐั และเอกชนเข้าไปแย่งชงิ ทรัพยากรในชนบท เพราะ
ไม่มอี ะไรอยูใ่ นกระเป๋าจ งึ ต อ้ งขายทรัพยากรของประเทศเอาทด่ี นิ ข องเรา
เพือ่ ให้มาเลเซียไปทำทอ่ กา๊ ซนน่ั คอื การแย่งชงิ ทด่ี นิ วถิ ชี วี ติ ของชมุ ชน
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เมือ่ เป็นเช่นน เี้ ราไม่ส ามาารถแยกคนเมืองก บั ช นบทได้ค นชนบท
ไม่ใช่แค่หัวสิวที่จะสะกิดออกไปได้ง่ายๆอีกแล้ว
2.สื่อท้องถิ่น ครั้งหนึ่งเคยติดอยู่กับภาคราชการในส่วนภูมิภาค
ข่าวประเภทนี้เป็นหลักของข่าวภูมิภาค แต่ลักษณะข่าวแบบนี้กำลังจะ
ตายไปแล้ว ข่าวภูมิภาคปัจจุบันนี้ทั้งคนชนบทก็ไม่สนใจ คนกรุงเทพฯ
ก็ไม่สนใจ เพราะไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเขา ทั้งนี้เพราะภาคราชการมีน้ำ
หนักในชวี ติ ข องเรานอ้ ยลงเรือ่ ยๆแ ต่ข ณะนเี้ ทสโก้โลตัสจ ะมบี ทบาทใน
ชีวิตเรามากขึ้น


ภาคประชาชนหมายถึงใคร

อยากจะนิยามก่อนว่าภาคประชาชนหมายถึงอะไร ในทัศนะผม
คิดว่ามี2ส่วนคือ
1. องค์กรกึ่งราชการ เช่น อ.บ.ต. อ.บ.จ. กำลังจะมีบทบาท
มากขึ้น เพราะมีทรัพยากรมากขึ้น องค์กรเหล่านี้จะเข้าไปทำกิจกรรม
ในระดับท้องถิ่น เกิดความเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นมากขึ้น อ.บ.ต.
โดยส่วนใหญ่มักจะเอาเงินไปลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมาก
เช่นห อกระจายขา่ วท ำถนนแ ต่ในขณะเดียวกันเมือ่ น ำขา่ วแบบนนี้ ำไป
เสนอก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร ทำให้เรามองภาพ อ.บ.ต.ค่อนข้างดำ
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ยังมี อ.บ.ต.อีก20เปอร์เซ็นต์ที่พยายามจะแสวงหา
อะไรใหม่ๆ พ ยายามสร้างโครงการทสี่ ร้างสรรค์ห ลายอย่างประเด็นข า่ ว
ที่น่าสนใจคืออ.บ.ต.แหกคอกคิดหางานที่ไม่ใช่งานผู้ว่าฯสั่งให้ทำเช่น
อ.บ .ต .ท เี่ ริม่ ส ำรวจเศรษฐกิจข องคนในหมูบ่ า้ นเช่นส ำรวจวา่ ใครเป็นห นี้
อย่างไรในหมูบ่ า้ นค วามรพู้ นื้ ฐ านเช่นน จี้ ะสามารถทำให้อ .บ .ต .ส ามารถ
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ทำอะไรได้ม ากกว่าก ารทำโครงสร้างพนื้ ฐ านค วรจะกนั ง บประมาณเพือ่ 
ทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนได้เป็นต้น
 ดงั นน้ั การท่อี งค์กรเหล่าน้ที ำงานแหกคอกนา่ สนใจ เป็นประเด็น
ข่าวได้
2. ภาคประชาชนแท้ๆ มีทั้งที่ทำงานร่วมกับ อ.บ.ต. อ.บ.จ.
หรือไม่ทำงานร่วมแต่เป็นองค์กรที่ภาคประชาชนเป็นคนนำ เวลานี้
องค์กรภาคประชาชนมีเป็นจำนวนมากขึ้น แต่เราให้ความสำคัญกับ
องค์กรภาคประชาชนน้อยกว่า เอ็นจีโอ ภาคประชาชนระดับล่างเช่น
เครือข า่ ยผตู้ ดิ เชือ้ ท รี่ วมตวั ก นั เพือ่ ร กั ษาผลประโยชน์ข องตนเองเครือข า่ ย
ชุมชนแออัดมีข่าวที่ปรากฏทางสื่อน้อยมากฉะนั้นเราต้องนำเสนอข่าว
ขององค์กรภาคประชาชนมากขึ้น

อะไรคือประเด็นข่าว

 ผมคดิ ว า่ ต อ้ งอาศัยจ นิ ตนาการไม่ส ามารถอาศัยค ำตอบสำเร็จรูป
ได้เท่าที่สรุปได้มีดังนี้
1.อะไรคือปัญหาในระดับรากหญ้า

สมัยหนึ่งที่ประชาชนบ่นอยู่เสมอ ปัญหาที่คนร้องเรียนเพราะ
ไม่ได้รับทรัพยากรที่รัฐจัดให้ เช่น ไม่มีถนน ไม่มีโรงเรียน ภายใต้วิธี
คิดแบบรัฐ อันนี้ถือเป็นปัญหาแบบเก่า ขณะนี้ปัญหาที่ภาคประชาชน
เรียกร้องในเวลานี้ เป็นการเรียกร้องเรื่องการใช้สิทธิไม่ใช่โครงสร้าง
พื้นฐานอีกแล้วยกตัวอย่างเช่นเช่น
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-  โครงการ 30 บาท เพราะมีคนใช้เข้าไม่ถึง หรือเข้าถึงแต่ไม่
สามารถเอาบัตรนั้นนำไปใช้ในการดูแลรักษาได้ ขณะนี้สื่อมวลชนไม่
สามารถทำให้คนธรรมดามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 30 บาท
ทัง้ ท เี่ ป็นป ระเด็นใหญ่ข องสงั คมไทยมากแ ต่ส อื่ ให้ค วามสำคัญน อ้ ยมาก
ขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าภาพรวมตกลงว่า 30 บาท มันดีหรือไม่ดีอย่างไร
กรณีน ถี้ อื ว่าส อื่ ล ม้ เหลวมากทไี่ ม่ส ามารถทำให้ป ระชาชนเสนอความเห็น
ได้อย่างกว้างขวางมีแต่ความเห็นของหมอเป็นต้น
- ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรเช่นกรณีการที่บริษัทข้ามชาติไป
ปลูกดอกดาวเรืองในหมู่บ้าน และมีการนำน้ำไปใช้ อันนี้ก็ถือเป็นข่าว
ได้
- ปัญหาจากปรับตัวของชุมชน เช่นกรณีเบี้ยกุดชุม ที่สามารถ
ทำให้เงินไม่ต อ้ งไหลออกนอกชมุ ชนส หกรณ์อ อมทรัพย์ก ารสร้างตลาด
ภายในของตนเองเป็นต้น
ค วามลม้ เหลวของสอื่ ค อื ไม่ส ามารถนำเสนอความเห็นห รือค วาม
เป็นไปในระดับร ากหญ้าได้ท ำให้ไม่เห็นค วามเชือ่ มโยงร ะหว่างเศรษฐกิจ
ระดับรากหญ้าว่าเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาคอย่างไรเป็นต้น
- อ กี ก รณีห นึง่ ช ว่ งเศรษฐกิจต กม คี นกลับม าอยูภ่ าคเกษตรกรรม
จำนวนมากเมื่อคนเหล่านี้กลับมาอยู่ในชนบทไม่มีคนรู้เลยว่าเกิดอะไร
ขึน้ ส งิ่ ท เี่ รารคู้ อื ช นบทไทยนนั้ แ ข็งแ รงมากส ามารถรองรับค นจำนวนเป็น
ล้านคนค ำถามตอ่ ม ากม็ าเมือ่ เราไม่รภู้ าพขา้ งลา่ งวา่ เกิดอ ะไรขนึ้ ถ า้ เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจขึ้นอีกคนตกงานอีกล้านคนจะไปอยู่ในชนบทได้หรือไม่
ก ารทสี่ งั คมไทยไม่ให้ค วามสนใจกบั ร ะดับร ากหญ้าเพียงพอท ำให้
เราไม่เห็นตัวเองว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไร
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2.การแก้ปัญหาของภาคประชาชน

ในภาคชนบทเมือ่ เผชิญแ ก้ป ญ
ั หาจะแก้อ ย่างไรห รือไม่แ ก้ป ญ
ั หา
แต่ตอบสนองต่อปัญหา เช่น คนกลับไปอยู่ชนบท เขาตอบสนองต่อ
การศึกษาของลูกอย่างไร เช่น เขาส่งลูกเรียนหนังสือสั้นขึ้น หรือยาว
ขึ้นอย่างไร ทำไมความสำเร็จของประชาชนระดับรากหญ้าเป็นจำนวน
มากถ า้ เรานำเสนอก จ็ ะให้ภ าพความเข้มแ ข็งข องระดับร ากหญ้าม ากขนึ้ 
ทำให้คนในสังคมเห็นว่าชาวบ้านไม่ใช่คนอ่อนแอ ชาวสลัมในเชียงใหม่
สามารถแก้ป ญ
ั หาคลองแม่ข า่ จ นกระทัง่ ป ลากลบั ค นื ม าช าวบา้ นปากมลู
ก บั ท ำงานวจิ ยั ไทบา้ นสกู้ บั งานวจิ ยั ข องนกั วชิ าการการรวมกลุม่ แ ก้ป ญ
ั หา
ยาเสพติด การรวมกลุ่มจัดการขยะที่พิษณุโลก การศึกษาทางเลือกที่
ประสบความสำเร็จม ากกว่าส ำนักงานปฏิรปู ก ารศกึ ษาของรฐั เสนอออก
มา ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนถึงภาพของรากหญ้าที่มันเปลี่ยนไป ขณะ
เดียวกันก็เป็นคำตอบให้แก่ภาคเมืองด้วย
โครงการแม่บ้านกลุ่มเอดส์เราไม่ค่อยพบข่าวที่กลุ่มแม่บ้านทำ
เอง ทำอย่างไร ประสบผลสำเร็จอย่างไร เราไม่ใช่ไปดูสิ่งที่ผู้ว่าฯบอก
ให้ดู การทำข่าวแบบนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างภาคประชาชนได้
ต้องเจาะลึกให้เข้าถ ึงปัญหาที่เขาเผชิญอยู่เช่นกลุ่มแม่บ้านเจอปัญหา
ตลาด แก้ปัญหาอย่างไร โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทำแล้วประสบผล
สำเร็จอย่างไร
3. โครงการของภาครฐั และเอกชนทท่ี ำกบั ประชาชนเช่นโครงการ

30 บาท กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีการติดตามผลทางสื่อน้อยมาก ถ้าหาก
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เราทำข่าวนี้จะเห็นว่าประชาชนในระดับรากหญ้าไม่ใช่ผู้ถูกกระทำแต่
เป็นผู้ลงมือกระทำ
4. อุบัติการณ์ที่น่าสนใจ ที่เกิดขึ้นในระดับรากหญ้า เช่น อุบัติ-
การณ์แบบคนกัดหมา
5 . อ บุ ตั กิ ารณ์แ สดงแนวโน้มอ ะไรบางอย่างเช่นค นเสพยาบ้าล อ๊ ค
คอผู้หญิงสิ่งท ี่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นแนวโน้มว่าเป็นปัญหาใหญ่
6. อุบัติการณ์ที่ทำให้เราเห็นความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งเช่นภาพ
ของชุมชนที่มคี วามแตกต่างจากที่เราเคยเห็นทั่วๆไป.



หมายเหตุเรียบเรียงจากการสมั ภาษณ์อ .น ธิ ิ เอียวศรีว งศ์ม นี าคม2 549
และจากเวทีฝ กึ อ บรมของสำนักข า่ วประชาธรรมเรือ่ ง“กลยุทธ์ก ารสอื่ ข า่ ว
ภาคประชาชน”ณ
 โรงแรมบา้ นไทอ ำเภอเมืองจ งั หวัดเชียงใหม่วนั ท ี่ 1 0-1 1
สิงหาคม2545
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เจาก
รียมืออนาชีรพู้

จากเรื่องใกล้ตัว


ไปสนู่ โยบายสาธารณะ
ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์
บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์มติชน

กอ่ นอน่ื ตอ้ งทราบกอ่ นวา่ นโยบายสาธารณะหมายถึง

ป ระสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์
บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์มติชน
ภัทระคำพิทักษ์
บรรณาธิการข่าวการเมืองพนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ชูวัสฤกษ์ศิริสุข
บรรณาธิการประชาไทออนไลน์


อะไรกฎเกณฑ์ของข่าวสาธารณะ ยกกรณีตัวอย่างข่าวแหม่ม
ท้อง (แคทลียา แมคอินทอช-ดาราชื่อดัง) ทำไมประชาชน
จำนวนมากจงึ ส นใจขา่ วนี้ 1.เพราะเป็นเรือ่ งของคนดัง2.เพราะ
เป็นเรื่องใกล้ตัว มีผลกระทบใกล้ตัว (ใกล้ในเชิงภูมิศาสตร์
หรือในเชิงความรู้สึกก็ได้) 3. เป็นผลกระทบในเชิงวงกว้าง มี
ผลกระทบต่อประชาชนสูง
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ไม่ว่าความสนใจในสถานะส่วนตัวมีอย่างไรแต่ในฐานะสื่อต้อง
คิดว่าจะถ่ายทอดข่าวนั้นสู่สังคมอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับสิ่งที่จะต้อง
ถ่ายทอด ในฐานะของสื่อจะต้องคิดว่าจะแปรเรื่องแหม่มท้องให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุดในรูปแบบอย่างไร นี่คือการทำข่าวให้
เป็นนโยบายสาธารณะในรูปแบบหนึ่งคือไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วย
ประเด็นที่เป็นวิชาการเสมอไป
 นักข่าวจะต้องค้นหาสาระจากประเด็นทุกประเด็นได้ กรณีข่าว
แหม่มท้องจะเห็นว่า แหม่มเป็นดารามีรายได้จากความศรัทธาของคน
แหม่มเป็นแ บบอย่างทดี่ ขี องคนในขณะเดียวกันเรือ่ งการทอ้ งกเ็ ป็นเรือ่ ง
ส่วนตัว เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องพูดกันคือ
การทำข่าวแหม่มโกหก ถ้าเป็นชาวบ้าน จะไม่สนใจว่าแหม่มจะไปท้อง
ที่ไหนอย่างไรแต่เมื่อแหม่มเป็นแบบอย่างที่สังคมชื่นชมเป็นทูตยูนิเซฟ
แล้วแ หม่มอ อกมาแถลงขา่ วตาใสแจ๋วว า่ เพิง่ ร ตู้ วั ว า่ ท อ้ งเราเห็นได้ว า่ ม นั 
เป็นการแสดง ถ้าแหม่มมายอมรับ มาขอโทษในสิ่งที่ผ่านมา ปฏิกิริยา
ของสังคมจะต่างไปหรือไม่ มันเป็นการสอนให้สังคมรู้จักความจริง ใน
ฐานะสื่อเราต้องชี้ประเด็นให้เห็นว่าทำไมแหม่มถึงปกป้องตัวเอง ถึง
ขนาดยอมโกหกสาธารณชน เราต้องสะท้อนให้เห็นว่าการโกหกของ
แหม่มทำให้เราผิดหวังตรงไหน ถ้าโกหกแล้วจบกันไปมันสะท้อนอะไร
สะท้อนว่าต่อไปนี้เราโกหกได้ใช่หรือไม่
ถ า้ น กั การเมืองซงึ่ เป็นบ คุ คลสาธารณะอกี ร ปู แ บบหนึง่ โกหกก าร
โกหกของนักการเมืองนั้นสร้างความเสียหายให้กับสาธารณะมากกว่า
แหม่มหรือไม่ เพราะฉะนั้นวิธีการนำเสนอเป็นประเด็นสำคัญ เราจะ
แปรสภาพเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างไร ให้เป็นแ บบอย่าง อย่าลืมว่า

สังคมเราหรือคนทั่วไปไม่เคยยอมรับความจริงว่าตัวเองได้ทำผิดพลาด
แล้วก็โกหกถูไถไปตลอดเลา
ในกรณีนี้คือจะทำข่าวนี้อย่างไรให้มันมีความน่าสนใจในแง่ที่ทั้ง
ประสบความสำเร็จด้วย ทั้งเป็นประโยชน์ด้วย ข่าวมันไม่ได้มีมิติเดียว
แล้วแต่ว่าเราจะเป็นสไตล์ไหน แต่สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือ ความ
ดังความใกล้ตัวความเป็นสาธารณะ
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น โยบายสาธารณะ
คือเรื่องที่กระทบคนส่วนใหญ่
เรื่องของความเด่น ความดัง คนสนใจ เรื่องใกล้ตัว อาจจะเป็น
เรื่องที่นำไปสกู่ ารทำนโยบายสาธารณะได้ง่ายแต่ถ้าหันมาดูเรื่องที่เป็น
นโยบายสาธารณะจริงๆเช่นนโยบายหรือสิ่งรัฐจะทำแล้วมีผลกระทบ
กับประชาชน รัฐอาจไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียว อาจหมายถึง อ.บ.ต.
อ.บ.จ. ก็ได้ การสร้างถนนของ อ.บ.ต. ก็เป็นนโยบายสาธารณะของ
หน่วยปกครองท้องถิ่นที่มีผลกระทบกับชาวบ้านเทศบาลจะสร้างตลาด
น้ำก็เป็นนโยบายสาธารณะของหน่วยงานของรัฐที่มีต่อชุมชน ฉะนั้น
กล่าวโดยสรุป อะไรที่มีผลกระทบต่อชุมชนก็เป็นนโยบายสาธารณะ
เรื่องแบบนี้อาจจะทำยากแต่เป็นเรื่องที่นักข่าวควรจะทำอย่างยิ่ง
 การทำข่าวสามารถก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เป็นบวกได้อีก
ด้วย เช่น เมื่อหลายปีก่อนที่จะเกิดกองทุนประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทนม นี กั ข า่ วคนหนึง่ ไปเจอนวิ้ ข าดทสี่ นามหลวงเป็นป ระจำก ต็ ดิ ตาม

ทำข่าวสืบจนรู้ว่าเป็นนิ้วของคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งแล้วโรงงานนั้น
ก็มีคนงานนิ้วด้วนเต็มไปหมด ตามไปถามกรมแรงงานว่าได้ค่าเสียหาย
เท่าไร ก็พบว่าได้แค่สองร้อยบาท จึงถูกโจมตีวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่
ว่าทำไมคนงานนิ้วด้วน รัฐจ่ายเพียงแค่สองร้อย นักข่าวฉบับนั้นก็เล่น
ข่าวผลักดันจนรัฐต้องตั้งกองทุนทดแทนขึ้นบรรจุไว้ในกฎหมายประกัน
สังคม นี่ถือเป็นกรณีตัวอย่างของการทำข่าวที่สามารถผลักดันนโยบาย
สาธารณะเป็นผลสำเร็จ
ประสบการณ์ของตัวเองนั้นจะเลือกทำข่าวในส่วนที่เป็นนโยบาย
ใหญ่ๆ ที่เป็นรูปธรรม สิ่งที่รัฐบาลจะทำหรือทำที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนแต่ค นทวั่ ไปไม่ค อ่ ยเห็นแ ต่เราคดิ ว า่ เป็นป ระโยชน์ย กตวั อย่าง
เช่น ตอนที่รัฐไม่ขึ้นราคาน้ำมันดีเซล พยายามตรึงราคาไว้ ตอนนั้นคน
ไทยได้ใช้น้ำมันถูก เราคิดว่าดี เราชอบ แต่เบื้องหลังน้ำมันราคาถูกคือ
รัฐเอาเงินกู้เงินมาอุดหนุนไว้แล้วนำเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้ทั้งต้น
ทั้งดอกถ้าร้อยละ5เราก็ต้องเสียงบประมาณแผ่นดินถึงแสนล้านบาท
แต่รัฐไม่ทำอย่างนั้น ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยรัฐเอาเงินที่เราซื้อน้ำมันไปใช้
หนี้ ถ้าน้ำมันลิตรละ 25 รัฐก็จะขายให้เรา 25.50 ทำให้เราซื้อน้ำมัน
แพงเพราะต้องใช้หนี้กองทุนน้ำมันด้วย เท่ากับว่าคนไทยต้องใช้น้ำมัน
ที่แพงกว่าคนทั่วโลก 50 สตางค์ เพราะรัฐบาลได้ซ่อนปัญหาไว้ ทำให้
คนไทยมองไม่เห็น
นั่นคือเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า นักข่าวอย่ามองเพียงปรากฏการณ์
ต้องมองเบื้องหลังปรากฏการณ์ ต้องมองสิ่งที่ลึกลงไป นี่คือนโยบาย
สาธารณะ การตรึงราคาน้ำมันคือนโยบายที่มีผลกระทบถึงพวกคุณทุก

คนร ฐั บาลหลอกให้ค ณ
ุ จ า่ ยสงิ่ ท แี่ พงกว่าส งิ่ ท คี่ วรจะจา่ ยเพราะคณ
ุ ต อ้ ง
เสียดอกเบี้ยด้วยเป็นต้น
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ นโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรคถือเป็น
นโยบายสาธารณะที่กระทบต่อทุกคน มีคนประมาณห้าสิบล้านคนที่ใช้
การรักษาพยาบาลในระบบนี้ถ้านักข่าวจะทำเรื่องนี้ต้องไปดูว่ามีคนไข้
ในเขตรักษาเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้กี่คน มีงบจากรัฐต่อหัวเท่าไร เหลือ
เป็นส่วนกลางเท่าไร สำหรับบริหารจัดการ นักข่าวอาจจะต้องไปขอ
ข้อมูลเลยว่างบประมาณของโรงพยาบาลยังติดลบหรือไม่ ก่อนจะมีข้อ
สรุปว า่ การรกั ษาไม่ได้ค ณ
ุ ภาพถ า้ ร กั ษาผดิ ร กั ษาไม่ท วั่ ถ งึ ให้ย าคณ
ุ ภาพ
แย่ก็ต อ้ งไปคยุ ก บั โรงพยาบาลต อ้ งหาขอ้ มูลจ ากเว็บไซต์ข องสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นักข่าวต้องศึกษาข้อมูลให้รอบ
ด้านจากหลายๆฝ า่ ยเสียก อ่ นอ นั น ถี้ อื เป็นการทำขา่ วนโยบายสาธารณะ
อย่างแท้จริง
ก รณีก ารทำขา่ วเอฟทเี อกถ็ อื เป็นน โยบายสาธารณะเพราะมผี ไู้ ด้
รับผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการทำ
ข่าวสามารถทำได้ห ลายแง่ม มุ เช่นแ ง่ม มุ เศรษฐกิจผ ลกระทบเกษตรกร
กระบวนการจดั ท ำขอ้ ต กลงเขตการคา้ เสรีท มี่ สี ว่ นรว่ มหรือไม่มสี ว่ นรว่ ม
เป็นต้น
กองทุนหมู่บ้าน เวลารัฐบาลแถลงนโยบายในรัฐสภา รัฐบาลจะ
โชว์ตัวเลขว่ามีการใช้หนี้คืน93%หนี้เสีย7%ขณะที่ชาวบ้านเล่าให้ฟัง
ว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้หมุนเวียน รัฐกำหนดว่าหนึ่งปีต้องใช้ พอถึงเวลา
ไม่มีเงินใช้คืนก็ต้องไปกู้จากที่อื่นมาคืนเพื่อท ี่จะกู้กองทุนหมู่บ้านได้อีก
นำไปคนื ท อี่ นื่ เป็นว งลอ้ ห นี้ ไม่ส นิ้ ส ดุ แ ต่ช าวบา้ นกไ็ ม่ก ล้าพ ดู ไม่ก ล้าไป
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รายงานที่จังหวัดกลัวถูกถอนเอาเงินคืนก็หลอกกันไปเรื่อย
ป ระเด็นก ค็ อื น กั ข า่ วจะถา่ ยทอดสงิ่ เหล่าน ใี้ ห้ส งั คมห รือค นทมี่ สี ว่ น
กำหนดนโยบายรไู้ ด้อ ย่างไรช าวบา้ นทเี่ จอปญ
ั หากองทุนห มูบ่ า้ นตอ้ งกล้า
สะท้อนปัญหาด้วย นักข่าวจะต้องมีวิธีการที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้อย่าง
เป็นระบบไม่ใช่แค่ปัญหาหมู่บ้าน ก. หมู่บ้าน ข.เพียงไม่กี่หมู่บ้านแต่
ต้องเป็นหมู่บ้านอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เห็นภาพที่เกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงว่า
ถ้าเป็นเช่นนี้จึงจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
อย่างไรก็ตามการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
สาธารณะในเรื่องต่างๆกระบวนการทำข่าวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ต้องมีการทำงานของกลุ่มต่างๆ ในสังคมด้วย เช่น
นโยบายสามสิบบาทมีกลุ่มแพทย์ชนบทที่ออกมาเคลื่อนไหวผลักดันให้
เกิดน โยบายหลักป ระกันส ขุ ภาพถว้ นหน้าโดยมรี าษฎรอาวุโสเช่นน .พ.
ประเวศว ะสี ทีเ่ ข้าม าชว่ ยผลักด นั อ กี แ รงเมือ่ น โยบายดงั ก ล่าวถกู ผ ลักด นั
จากหลายภาคส่วน รัฐบาลเห็นประโยชน์ในทางการเมืองก็ผลักดันเป็น
นโยบายออกมาเป็นต้น


 มีหลายคนเรียกร้องว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายทั่วทั้ง
ประเทศจะสามารถบรรจุล งไปในหนังสือพิมพ์ก ระแสหลักแ ต่ม นั เป็นไป
ไม่ได้ทจี่ ะเอาทกุ เรือ่ งทกุ ร าวไปยดั ใส่ห นังสือพิมพ์ท ขี่ ายให้ค นทงั้ ป ระเทศ
ได้

ส งิ่ ท เี่ ราตอ้ งทำความเข้าใจคอื เราตอ้ งแยกให้อ อกวา่ เรือ่ งไหนบา้ ง
ที่เป็นประเด็นสาธารณะระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ไม่ใช่ทุกเรื่องจะ
ต้องเป็นป ระเด็นร ะดับช าติแ ละมพี นื้ ทีอ่ ยูใ่ นสอื่ ก ระแสหลักท งั้ หมดข า่ ว
ทีจ่ ะเป็นป ระเด็นร ะดับช าติได้ต อ้ งเป็นเรือ่ งทคี่ นในสงั คมเห็นพ อ้ งตอ้ งกนั 
ว่าเป็นอันตรายมีผลกระทบวงกว้างบางเรื่องไม่ต้องเป็นประเด็นระดับ
ชาติแ ต่เราสามารถผลักด นั ให้เป็นป ระเด็นส าธารณะระดับท อ้ งถนิ่ เช่น
ผลักดันให้เทศบาลแก้ไขปัญหาซึ่งจะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่า
นอกจากนี้หัวใจสำคัญของการสื่อสารประเด็นระดับท้องถิ่น คือ
การสื่อสารให้รู้ทั่วถึงกันในระดับชุมชน และระดับท้องถิ่นก่อนด้วย ถ้า
หากคนในชุมชนเห็นความสำคัญว่าเป็นปัญหา ก็จะเกิดพลังในการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เรามุ่งแต่การเสนอข้อมูลผ่านสื่อเท่านั้น ในขณะที่
คนในชุมชนไม่รู้เรื่องเลยซึ่งจะทำให้เรื่องนั้นไม่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลง
ในเชิงนโยบายอีกทั้งเมื่อนำเสนอผ่านสื่อก็ขาดพลังด้วย
ยกตัวอย่าง กรณีปัญหาสวนส้มที่ใช้สารเคมีที่ อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่ ปัญหาเกิดขึ้นมานานนับสิบปีแล้ว มีการนำเสนอผ่านสื่อ
บ้างประปราย แต่กลับไม่มีพลัง จนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ชาวบ้านตื่น
ตัวอย่างมากกับปัญหาการใช้สารเคมีของสวนส้ม เพราะเริ่มได้รับผล
กระทบอย่างรนุ แรงมากขนึ้ เรือ่ ยๆม กี ารเคลือ่ นไหวก ก็ ลายเป็นข า่ วใหญ่
ขึน้ ม าจ นกระทัง่ น ำไปสกู่ ารแก้ไขปญ
ั หาในระดับน โยบายจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา
อย่างไรก็ตามมีบางประเด็นที่แม้ชาวบ้านไม่ตื่นตัว แต่ก็เป็น
ประเด็นสำคัญที่นักข่าวอาจจะสามารถเปิดประเด็นได้ก่อน แต่นักข่าว
จะตอ้ งมพี นื้ ฐ านความรทู้ มี่ ากกวา่ ค นทวั่ ไปม ากพอทีจ่ ะเห็นป ระเด็นแ ละ
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ข ่าวชุมชน
จะเป็นนโยบายสาธารณะอย่างไร?

เชื่อมโยงไปสู่นโยบายได้ เช่น กรณีข่าวการถอนสัญชาติชาวไทยใหญ่
จำนวนนับพันรายที่อ.แม่อายจ.เชียงใหม่หากมองเผินๆก็จะคิดว่าเป็น
ผลกระทบของคนกลุม่ เล็กๆแ ต่ค วามเป็นจ ริงเรือ่ งนเี้ กีย่ วพนั ก บั น โยบาย
รัฐที่มีต่อคนชายขอบในประเทศไทยเลยทีเดียว
นักข่าวที่ติดตามนำเสนอข่าวนี้ในตอนเริ่มต้น แสดงว่ามีความ
เข้าใจประวัติศาสตร์ของคนที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนอย่างมาก
เส้นพรมแดนเพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 คนเราอยู่มาเป็นพันปี
แต่เขตแดนแบ่งเมื่อร้อยปีนี้เอง เมื่อเขตแดนถูกแบ่ง คนที่อยู่ตรงเส้น
เขตแดนจึงกลายเป็นคนสองสัญชาติ คนเป็นญาติกันต้องกลายเป็นคน
คนละสัญชาติเป็นต้น
เรื่องของประวัติศาสตร์นั้น อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์มีความเห็นว่า
เวลาเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อย่ามองเฉพาะปรากฏการณ์ แต่
ต้องทำความเข้าใจถึงเบื้องหลังของปรากฏการณ์นั้นๆ ด้วย การที่คน
กรุงเทพฯ รำคาญคนที่มาประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นเพราะมองแค่
ปรากฏการณ์ทำให้รถติด แต่ถ้ามองให้ลึกกว่าปรากฏการณ์ก็จะพบว่า
สาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านมานอนประท้วงนั้นเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่
เผชิญหน้ากับโครงการรัฐ เช่นการสร้างเขื่อน ก็จะเข้าใจมากขึ้น กรณี
ยายไฮเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเพราะตอนที่ยายไฮร่วมชุมนุมประท้วงกับ
สมัชชาคนจนกลับไม่เป็นป ระเด็นส าธารณะเท่ากับต อนทยี่ ายไฮนำเสนอ
ตัวเองว่าทุกข์ยากอย่างไรในช่วง27ปีภายหลังการสร้างเขื่อนนี่คือนำ
เสนอที่ทำให้คนในสังคมเห็นภาพที่มากกว่าปรากฏการณ์ ยายไฮถูกชู
เป็นวีรสตรีดีเด่นไปเลยนี่คืออารมณ์ของสังคมไทย. 
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ภัทระคำพิทักษ์
บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


ภาพรวมในระบบสื่อปัจจุบัน สื่อมวลชนส่วนใหญ่

จะอยูส่ ว่ นกลางโดยมศี นู ย์รวมกระจุกตวั อยูต่ ามทำเนียบรัฐบาล
หรือตามบุคคลที่เด่น และดัง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
เพราะเป็นผู้ผูกขาดทรัพยากรอำนาจการตัดสินใจต่างๆ
ก ารทำข่าวสมัยก่อนนักข่าวเกาะรั้วอยู่ข้างประตูทำเนียบรัฐบาล
ไม่สามารถเข้าไปแม้แต่บริเวณทำเนียบ เพิ่งไม่กี่ปีมานี้เองที่เข้าไปได้
ประชุมคณะรัฐมนตรีนักข่าวไม่มีทางรู้ว่ารัฐบาลตกลงอะไรกันบ้างสิ่ง
ที่ทำได้คือนักข่าวต้องไปดักซุ่มถามข่าวตามบ้านรัฐมนตรี เวลาน้ำท่วม
นักข่าวพายเรือไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีก็มี เพราะเมื่อก่อนไม่มีการแถลง
ข่าว ไม่มีการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทุกวันนี้ มาถึงปัจจุบัน
นักข่าวก็ยังกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ยังคงให้ความสำคัญกับคนระดับ
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจะพูดอะไรบ้าง


ภ ูมิศาสตร์การสื่อสาร
เปลี่ยนแปลงไปสู่ทางราบ
 	 ม องไ ปใ นอ นาคตอั น ใ กล้  “ ภู มิ ศ าสตร์ ก ารสื่ อ สารจ ะเริ่ ม
เปลี่ยนแปลง” ข้อมูลข่าวสารไม่ได้ถูกผูกขาดที่ส่วนกลางอีกต่อไปแล้ว
หากแต่ได้ก ระจายมาสแู่ นวราบมากขนึ้ ด งั น นั้ ก ารทำขา่ วในยคุ ต อ่ ไปน กั 
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ข่าวต้องตามทิศทางนี้ให้ทันการที่คนระดับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีพูด
อาจจะมคี วามหมายในสมัยห นึง่ แ ต่ป จั จุบนั ม นี โยบายของรฐั บาลจำนวน
มากทกี่ ระจายมาสทู่ อ้ งถนิ่ เช่นก ารกระจายงบประมาณให้ผ วู้ า่ ซ อี โี อท ำ
แผนพัฒนาจังหวัดในลักษณะclusterหรือกลุ่มจังหวัดการกระจายได้
กระจายอำนาจการตัดสินใจลงมาดังนั้นนักข่าวจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไป
ทำข่าวที่ส่วนกลางอีกต่อไป
 บทบาทของนักข่าวนั้นต้องจับทิศทางข่าวให้ได้ สามารถเชื่อม
นโยบายส่วนกลางกับความเป็นจริงในภูมิภาคให้ได้ และเชื่อมไปสู่
นโยบายสาธารณะ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือ นโยบายโคล้านตัว
จะเห็นว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นที่ภาคชนบท โดยเฉพาะภาคอีสาน เป็น
นโยบายของพรรคไทยรักไทยทใี่ ช้ห าเสียงโดยบอกกบั ช าวบา้ นวา่ จ ะเอา
วัวมาแจกให้ชาวบ้านกั้นคอกรอไว้ทำให้ชาวบ้านคาดหวังว่าพอรัฐบาล
ไทยรักไทยได้เป็นรัฐบาลจะมีวัวเป็นๆมาแจกแต่ข้อเท็จจริงคือรัฐบาล
จะทำคอื เพาะนำ้ เชือ้ เอาเชือ้ ไปเพาะเป็นต วั ว วั แ ล้วอ กี ช าติไหนจะได้ว วั ไป
แจกหรือได้ไปแล้วจะตายไหมจะอยู่จะเลี้ยงแบบไหนเมื่อเริ่มดำเนิน
นโยบายจึงพบว่ามีเสียงสะท้อนมาจากชาวบ้านอีสานมากพอสมควร
ถ้าหากนักข่าวไปนั่งรออยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล ก็คงไม่สามารถทำข่าวผล
กระทบของโคลา้ นตวั อ อกมาได้เพราะรฐั มนตรีก ค็ งจะพดู แ ต่ด า้ นดขี อง
นโยบายดังกล่าวเป็นต้น
 ต วั อย่างขา่ วทเี่ ห็นช ดั เจนอกี ข า่ วหนึง่ ค อื ข า่ วสถานการณ์ค วามไม่
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักข่าวของหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับที่
ติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายปัญหา
ของภาคใต้ได้เท่าไรนัก และยังเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่กลายเป็นว่าคนที่

รู้ปัญหาของภาคใต้ดีกว่าคนไทยคือคนต่างประเทศ เรื่องนี้สะท้อนให้
เห็นถึงวิกฤตสื่อในประเทศไทย เหตุที่นักวิชาการต่างประเทศรู้เรื่องนี้ดี
กว่าคนไทยเพราะเขาลงไปหาข้อมูลในพื้นที่ เข้าไปในป่า ไปสัมภาษณ์
แกนนำเบอร์กาตู เข้าไปดูการฝึกอาวุธ จึงได้ข้อเท็จจริง และเข้าใจ
ปัญหามากกว่าคนไทย
จะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวมากมายในท้องถิ่นที่นักข่าวจะสามารถ
นำมาทำข่าวในเชิงนโยบายสาธารณะได้ ไม่จำเป็นต้องกระจุกตัวอยู่ที่
ส่วนกลางเสมอไปสำหรับนักข่าวที่เพิ่งจบใหม่จึงต้องทันกับกระแสการ
เปลีย่ นแปลงนี้ ต อ้ งตอบตวั เองให้ได้ว า่ จ ะยนื อ ยูต่ รงไหนห ากคนทที่ ำงาน
ข่าวไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณ อะไรเกิดขึ้นกับประเทศของเรา
คุณก็เจ๊งและสังคมก็เจ็ง
อ.อนุชอาภาภิรมย์พูดถึงข้อมูลข่าวสารว่ามี2ระดับส่วนหนึ่ง
เป็นแ บบธรรมดาอ กี ร ะดับค อื ต อ้ งยกระดับข องขอ้ มูลน นั้ ไปสคู่ วามรู้ จ าก
ข้อมูลข่าวสารธรรมดาไปเป็นความรู้นั้นแตกต่างกันอย่างไร แตกต่าง
กันที่คุณค่า คือ 1) ความรู้ช่วยให้เราตัดสินใจได้ 2) ความรู้ทำให้เรา
วิเคราะห์สถานการณ์ได้ 3) ทำให้เรามีความเข้าใจต่อเรื่องต่างๆ มาก
ขึ้นและแสดงท่าทีที่ถูกต้องต่อเรื่องนั้น
ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมองข้อมูลธรรมดาคือคนเชียงใหม่เป็นหนี้
บัตรเครดิตเท่านัน้ เท่าน ี้ บ ตั รเครดิตม กี ลี่ า้ นใบค นเป็นห นีเ้ ท่าไรแ ต่พ อ
ถูกยกระดับไปเป็นความรู้เมื่อมีข้อมูลที่แม่นยำมีการบูรณาการข้อมูล
สถิติการฆ่าตัวตายข้อมูลจากโรงพยาบาลฯลฯมารวมกันรองอธิบดี
กรมสุขภาพจิตพูดว่า วิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังมา จะมีคนฆ่าตัวตายในปี
หน้าไม่มากเท่ากับปี2540มีหัวหน้าพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรค
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คือ ชาติไทย และประชาธิปัตย์ พูดเตือนรัฐบาลว่าต้องใช้งบประมาณ
อย่างถกู ต อ้ งเพราะตอนนวี้ กิ ฤตเศรษฐกิจม าแล้วค อื 1 )ส ญ
ั ญาณความ
เป็นห นีข้ องคนสงู ม ากแ ละ2 )ก ารใช้ง บประมาณในโครงการใหม่ๆ ข อง
รัฐบาลล้มเหลว 3) พลังงานขึ้นราคา 4) สินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคา
5)ค า่ โดยสารขนึ้ ร าคาท งั้ หมดนถี้ า้ เอามาเขียนรวมกนั ค ณ
ุ จ ะได้ข า่ วใหญ่
เตือนให้ชาวบ้านรู้ว่าวิกฤตมาแล้วเราต้องประหยัดเป็นต้น
การยกระดับข่าวสารให้เป็นความรู้ของสังคมนั้นยังมีช่องว่าง
มหึมาม ชี อ่ งวา่ งระหว่างเมืองใหญ่ก บั เมืองหลวงเมืองเล็กก บั เมืองใหญ่
ระหว่างคนจนกับคนรวย ความรู้กับความไม่รู้ ดังนั้นคนที่ทำหน้าที่ตรง
นี้จึงมีความสำคัญมาก การนำข่าวสารเหล่านี้ไปสู่สาธารณชน มีมูลค่า
อย่างมากน อกจากนนี้ โยบายของรฐั ในเรือ่ งตา่ งๆจ ะทำให้ค นมสี ว่ นรว่ ม
ได้อย่างไรตรงนี้สื่อสามารถมีบทบาทตรงนี้ได้โดยการเปิดพื้นที่ให้กลุ่ม
คนต่างๆในสังคมได้มีพื้นที่แสดงความเห็น


โพสต์ทูเดย์เพิ่งส่งคนไปทำเรื่องสึนามิหมดงบประมาณไปร่วม
ล้านบาท เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาสึนามิ ทำข่าวทุกมิติ
ทั้งแรงงาน การจ้างงาน สุขภาวะคน ความรู้ การศึกษา วัดวาอาราม
เศรษฐกิจท่องเที่ยวอุตสาหกรรมหนักเบาการเดินทางจะเห็นว่าต้อง
ใช้งบประมาณที่สูงมากและสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับการที่ให้คนท้องถิ่น
เป็นผู้รายงานขึ้นมาเอง

ด งั น นั้ ก ารทนี่ กั ข า่ วอยูใ่ นแหล่งท อี่ ดุ มสมบูรณ์ท างขา่ วสารอยูแ่ ล้ว
น่าจะเป็นผู้รายงานขึ้นมา แต่ปัญหาคือการเชื่อมโยงอย่างไรระหว่าง
นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นกับความเป็นจริงในท้องถิ่น
หนึ่ง ต้องเห็น “โครงสร้าง” ก่อน ถ้าจะทำข่าวการเมืองก็
ต้องรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบการรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
พรรคการเมืองถ า้ ท ำเรือ่ งสอื่ ก ต็ อ้ งรกู้ ฎหมายหมิน่ ป ระมาทพ .ร.บ.การ
พิมพ์หลักการพิมพ์ทฤษฎีความรับผิดชอบหลักจริยธรรมนักข่าวต้อง
มีแ ผนทีข่ องการทำขา่ วร วู้ า่ ร ะบบเป็นอ ย่างไรก ารจดั การของรฐั บาลร ฐั 
มีนโยบายอย่างไรสัมพันธ์อย่างไรกับท้องถิ่น
 สอง คุณต้องรู้ “การเชื่อมต่อ” ต้องสามารถเชื่อมต่อได้ ความ
เชื่อมต่อไม่ได้จ ู่ๆ ก็รู้ขึ้นมา แต่ต้องมาจากกระบวนการหาความรู้ ผ่าน
การพูด ฟัง อ่าน เขียน การจับประเด็นต่างๆ ความรู้สามารถถ่ายเท
ต่อกันได้หมด แต่นักข่าวต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อ เช่นเรื่อง
ปัญหาภาคใต้ ถ้าคุณอ่านงานวิจัย อ่านหนังสือจะพบว่า เงื่อนไขของ
การแบ่งแยกดินแดน มักเกิดจากความไม่เป็นธรรมเรื่องเศรษฐกิจและ
การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาเช่นนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะภาค
ใต้เท่านั้น แต่มีที่ภาคอื่นๆ ด้วย ดังนั้นเราก็สามารถเชื่อมต่อในเรื่องนี้
ให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้โดยที่จะเห็นเป็นภาพรวมทั้งประเทศ
ความเชื่อมโยงการประสานที่จะเกิดขึ้นได้นั้นคุณก็ต้องอ่านมาก
ฟังม ากเขียนมากถ า้ ไม่อ า่ นหนังสือก จ็ ะไม่ส ามารถเขียนให้ได้ด งั่ ใจค ณ
ุ 
ต้องเขียนแล้วเขียนอกี ช วั่ โมงบนิ ต อ้ งมี ค ณ
ุ ต อ้ งฟงั แ ลกเปลีย่ นความคดิ 
เห็นกับคนอื่นกระบวนการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้น.
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เชื่อมความเป็นจริงในพื้นที่
สู่นโยบายสาธารณะ

ช ูวัสฤกษ์ศิริสุข
บรรณาธิการประชาไทออนไลน์


การทำข่าวเล็กๆ

ในท้องถิ่นให้เป็นนโยบาย
สาธารณะนั้นอยากจะยกตัวอย่างกรณีการต่อสู้ของชาวบ้าน
ห้วยแก้วกิ่งอ.แม่ออนจ.เชียงใหม่ซึ่งเริ่มจากการเป็นข่าวเล็กๆ
ในท้องถิ่น แต่ผลสะเทือนจากข่าวนี้นำไปสู่ความคืบหน้าของ
นโยบายสาธารณะ จุดประกายให้เกิดการยกร่างกฎหมาย
ป่าชมุ ชนในเวลาตอ่ มา และเปลีย่ นวธิ คี ดิ เกีย่ วกับเรือ่ งทรัพยากร
ธรรมชาติใหม่ จากเดิมที่อำนาจการจัดการทรัพยากรเป็นของ
รัฐมาสู่การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน
กรณีหว้ ยแก้วเป็นขา่ วท่เี ริม่ จากขา่ วทอ้ งถน่ิ และหยิบยกขน้ึ มาจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ กู จ บั เพราะไปชว่ ยชาวบา้ นในการตอ่ สูเ้ รือ่ ง
การปกป้องปา่ สาธารณะของหมูบ่ า้ นทถ่ี กู นายทุนแย่งชงิ  ปา่ สาธารณะผนื
ดงั กล่าวเดิมชาวบา้ นใช้ประโยชน์มากอ่ น เช่น เป็นทเ่ี ลีย้ งสตั ว์ หาอาหาร
จากปา่ วนั ด คี นื ดีน ายทุนก ม็ าลอ้ มรว้ั ไม่ให้ช าวบา้ นเข้าไปใช้ป ระโยชน์เพราะ
นายทุนนามสกุลชนิ วตั รคนหนึง่ ไปได้โฉนดมาโดยวธิ กี ารปลอมแปลง กม็ ี
การตอ่ สูก้ นั มา
กระบวนการผลิตข่าวท้องถิ่นมีออกมาเรื่อยๆเริ่มจากนักศึกษา
ถูกจับ นำมาสู่ความเข้าใจเรื่องคนอยู่กับป่าได้ ไม่ใช่การบุกรุก นำมาสู่
กรณีท ำความเข้าใจใหม่เรือ่ งการไร่ห มุนเวียนของชาวเขาท มี่ กั จ ะทอ่ งจำ
กันมาในแบบเรียนว่าเป็นการทำไร่เลื่อนลอย ทำลายป่า แต่ความเป็น
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จริงการทำไร่หมุนเวียนของชาวเขานั้นไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาและเป็นการ
ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์เป็นต้น
 ก รณีก ารทำขา่ วดงั ก ล่าวสะท้อนให้เห็นว า่ การทำขา่ วเล็กๆน อ้ ยๆ
ในท้องถิ่นอย่างเช่นนักศึกษาถูกจับหรือวัยรุ่นทำลายตู้โทรศัพท์เป็น
เรื่องเล็กน้อยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข่าวพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างไร
ก็ตาม ไม่ใช่ว่าข่าวเล็กๆ ทั้งหมดสามารถจะเป็นข่าวในระดับนโยบาย
สาธารณะได้ สิ่งที่นักข่าวต้องมีคือ นักข่าวต้องมีความรู้ในระดับ
โครงสร้างของสังคมไทยด้วย จึงจะสามารถคัดเลือกข่าวเล็กๆ ขึ้นมา
และเชื่อมโยงไปสู่นโยบายสาธารณะได้ เช่น ถ้านักข่าวไม่รู้ว่าปัญหา
ความยากจนมีสาเหตุมาจากอะไร ยังคงเข้าใจปัญหาความยากจนใน
แบบเดิมๆเช่นจ นเพราะขเี้ กียจก ไ็ ม่อ าจเข้าใจกรณีป ญ
ั หาของชาวบา้ น
ห้วยแก้วที่ถูกแ ย่งชิงทรัพยากรได้
 ห ากนกั ข า่ วไม่เข้าใจปญ
ั หาเชิงโครงสร้างจะทำหน้าทีร่ ายงานขา่ ว
ได้เพียงแค่ว า่ ใครทำอะไรท ไี่ หนเมือ่ ไรท ำให้น กั ข า่ วไม่มมี มุ ม องทลี่ กึ ไป
กว่าปรากฏการณ์ปัญหาของนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่มักจะสนใจเรื่อง
เทคนิคการเขียนข่าวมากกว่าโดยละเลยความเข้าใจในภาพรวม ภาพ
ใหญ่ทั้งที่ความจริงเราต้องมีกลยุทธ์ในการนำเสนอเรื่องเล็กๆเหมือน
รู้กระบวนยุทธ์ทั้งหมดและทิ้งกระบี่เพราะกระบี่อยู่ที่ใจคุณจะสามารถ
หยิบข่าวเล็กให้เป็นข่าวใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญได้
 ยกตัวอย่างกรณีคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาทำรายการถึงลูกถึงคน
กรณีแม่ใหญ่ไฮ ขันจันทาที่ต่อสู้เรื่องเขื่อน คุณสรยุทธนั้นโดยตัวเขา
แล้วเป็นคนที่เข้าใจภาพใหญ่อยู่แล้ว แต่เขาเลือกที่จะนำเสนออีกแบบ
หนึง่ แ ม่ใหญ่ไฮเป็นส มาชิกค นหนึง่ ในสมัชชาคนจนแ ต่ค ณ
ุ ส รยทุ ธไม่น ำ
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เสนอประเด็นส มัชชาคนจนเขาไม่เอ่ยถ งึ ส มัชชาคนจนสกั ค ำเขาหยิบแ ม่
ใหญ่ไฮมานำเสนอซ งึ่ ถ อื ว่าเป็นข า่ วเล็กๆท คี่ นแก่ค นหนึง่ บ กุ เดีย่ วไปทบุ 
เขือ่ นไม่ต า่ งอะไรกบั ว ยั ร นุ่ ค นหนึง่ ท บุ ต โู้ ทรศัพท์แ ต่ส งิ่ ท เี่ ขาเล่นม นั ต แี ผ่
ให้เห็นชีวิตของแม่ใหญ่ไฮครอบครัวเขา7-8คนเดือดร้อนอย่างไรจาก
การสร้างเขื่อนเห็นถึงการถูกกระทำมากมายหลายอย่าง
จะเห็นได้วา่ วธิ กี ารสอ่ื สารของคณ
ุ สรยทุ ธจะไม่ได้เริม่ จากภาพใหญ่
แต่เริ่มจากชีวิตของคนแก่คนหนึ่งท่ีไปทุบเขื่อนเพราะเดือดร้อนมานาน
เกือบสบิ ปี แต่ทำให้สงั คมไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกบั ปญ
ั หาเชิง
โครงสร้าง หากมกี ารสร้างเขือ่ นอกี  กรณีนจ้ี ะกลายเป็นตวั อย่างของการ
แย่งชงิ ทรัพยากรไปจากชาวบา้ นท่เี ห็นชดั เจน น่ถี อื เป็นเทคนิคอย่างหนึง่ 
ของการทำขา่ วให้เป็นน โยบายสาธารณะทถ่ี อื ว่าป ระสบความสำเร็จเพราะ
ไม่ใช่ก ารยดั เยียดวา่ อ ะไรคอื ค วามถกู ต อ้ งแ ต่ท ำให้ผ ชู้ มได้เห็นม ติ ขิ องชวี ติ 
มากขน้ึ แล้วกจ็ ะเข้าใจเอง
ด งั น นั้ ข า่ วทอ้ งถนิ่ จ งึ เป็นข า่ วทที่ า้ ทายมากผ มทำขา่ วการเมืองมา
ตลอดซึ่งนับวันมันจะตีบตันแต่พอมาทำadayweekly(นิตยสารราย
สัปดาห์ปัจจุบันปิดตัวไปแล้ว) เป็นอีกแบบหนึ่งเรารู้ว่าทุกข่าวสามารถ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ไม่เฉพาะข่าวการเมือง นโยบาย
กฎหมายแต่เป็นทุกข่าวยกตัวอย่างกรณีการนำเสนอเรื่องตุ๊กตาบาร์บี้
ในa d ayw eeklyเป้าข องเราคอื ต อ้ งการให้ค นเข้าใจและเท่าท นั ต อ่ ก าร
ตลาดซ งึ่ เป็นเครือ่ งมอื ข องบริโภคนยิ มแ ละบริโภคนยิ มกเ็ ป็นเครือ่ งมอื 
ของระบบทุนนิยมนั่นเองทำไมตุ๊กตาบาร์บี้จึงกลายเป็นเพื่อนของคุณที่
ขาดไม่ได้ท ำไมคณ
ุ ต อ้ งซอื้ ม นั เราโยงไปให้เห็นถ งึ โครงสร้างทใี่ หญ่ก ว่า

อย่างเช่นเรือ่ งการตลาดบ ริโภคนยิ มท นุ นิยมแ ละทรัพย์สนิ ท างปญ
ั ญา
เป็นต้น
นักข่าวที่ต้องการทำข่าวเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะ จึงต้อง
ศึกษาเรือ่ งใหญ่ๆ ท ำความเข้าใจกบั ป ญ
ั หาเชิงโครงสร้างน กั ข า่ วจะรสู้ กึ 
ทำข่าวท้องถิ่นได้สนุกมากขึ้นนักสื่อสารในอนาคตคงต้องตั้งคำถามกัน
อย่างหนักว่ารบไปเพื่ออะไรแล้วจะต้องรู้ด้วยว่าจะรบอย่างไรจะตีตรง
ไหนก่อน หรือจะหยิบมุมข่าวตรงไหนมาเล่นก่อน ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่
นักข่าวส่วนใหญ่ไม่มี
การทำข่าวให้เป็นนโยบายสาธารณะไม่ใช่Howtoแต่เป็นเรื่อง
ที่นักข่าวจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากความรู้ทาง
ด้านสื่อสารมวลชน เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการเมือง
สังคมศาสตร์ที่สำคัญจะต้องมีสำนึก. 
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กลวิธี

ทำข่าวยากๆให้สนุก

ส ดศรีเผ่าอินจันทร์
คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ก่อนที่จะพูดถึงกลวิธีการทำข่าวยากให้สนุก และ
เกิดประโยชน์ต่อสังคมจะขอยกตัวอย่างการทำข่าวข่าวหนึ่ง
ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการณ์ของนักข่าวในปัจจุบันที่ยังใส่สี
ตีข่าวเพื่อให้ข่าวขายได้ จนไร้ความผิดชอบต่อผู้ที่เรานำมา
ทำเป็นข า่ วค อื ก รณีข า่ วเด็กก ลุม่ ห นึง่ ท กี่ ระโดดนำ้ เล่นท สี่ ะพาน
ซังฮแ้ี ล้วพลาดจมนำ้ ตายขา่ วนำเสนอในมมุ วา่ เป็นกลมุ่ เด็กแก็งค์
เป็นลัทธิ เป็นสาวกที่รวมกันไปกระโดดน้ำตาย ภายหลังจาก
ที่เป็นข่าว เด็ก 2 คนทร่ี อดตายได้ตดิ ต่อทป่ี รึกษารฐั มนตรีวา่
การกระทรวงศึกษาธิการว่าผิดหวังมากกับบทบาทของส่ือ
เพราะทำให้พวกเขาถูกมองว่าเป็นโรคจิต บ้าไปกระโดดน้ำ
ตายเพราะอกหัก
นี่คือบทบาทของผู้สื่อข่าวที่น่าอับอาย คนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็
อาย ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข่าวถูกนำเสนอออกไปโดยไม่ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ดีเสียก่อน เป็นการทำข่าวที่เน้นที่สีสันจนขาดความรับผิดชอบ
ต่อผู้ตกเป็นข่าวโดยแท้


ข่าวนโยบายสาธารณะคืออะไร?

ข่าวที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข่าวสีสันที่มีอยู่ดาษดื่นทั่วไป และเป็น
ทิศทางหลักของสื่อ แต่ข่าวที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นข่าวที่มีผลกระทบ
ต่อนโยบายสาธารณะที่เรียกกันว่า “ข่าวหนัก” หรือ Hard news
นักข่าวจำนวนมากอาจจะรู้สึกว่าทำยาก และไม่สนุก แต่หากเราเข้าใจ
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ถึงคุณค่าของข่าวอีกทั้งสามารถตีความได้ว่านโยบายสาธารณะหมาย
ถึงอะไรจะไม่มีอะไรยากและใครๆก็สามารถทำได้
		“นโยบายสาธารณะ” คือการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ของรัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในด้านต่างๆ การท่จี ะมีนโยบาย
สาธารณะขน้ึ มานน้ั เป้าหมายคอื ประโยชน์สขุ  ความรม่ เย็นเป็นสุข ไม่ใช่
มีเป้าห มายเพือ่ ส ร้างความทกุ ข์ย กเว้นแ ต่ม คี วามผดิ พ ลาดในกระบวนการ
ศาตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ ทเ่ี ป็นนกั คดิ  นกั เขียน และ
เป็นส.ส. ตอนนด้ี ว้ ยกล่าววา่ นโยบายสาธารณะเป็นเรือ่ งทม่ี คี วามเกีย่ ว
พันก ว้างขวางค รอบคลุมท กุ ย า่ งกา้ วของชวี ติ ค รอบคลุมท กุ ส าขาบริการ
ของรฐั บาลไม่วา่ จะเป็นกระบวนการยตุ ธิ รรมสาธารณสุขการเงินการ
คลังการเกษตรอตุ สาหกรรมฯลฯ
 การศึกษานโยบายสาธารณะจำเป็นต้องอาศัยความรู้สึก ความ
เข้าใจในเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด ขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยความรู้และ
ทักษะในส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิค หรือระเบียบวิธีการต่างๆ ทำ
ข่าวไม่สนุกแน่นอนถ้าเราไม่มีความรู้ซึ่งจะพูดในรายละเอียดต่อไป
 ก ารพจิ ารณาวเิ คราะห์น โยบายสาธารณะเน้นก ารอธิบายในสว่ น
ที่เกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคระเบียบวิธีการต่างๆโดยเฉพาะในส่วนที่เป็น
พื้นฐานทั่วไปสำหรับผู้วิเคราะห์นโยบายในหน่วยงานของรัฐ
 ปัญหาของนักข่าวส่วนใหญ่มักรอให้เกิดปัญหาก่อน เช่น สร้าง
สะพานลอยทางไปสนามบินจ.เชียงใหม่ นักข่าวไม่สามารถทำข่าวก่อน
ทีจ่ ะมกี ารดำเนินโครงการแ ละไม่ส ามารถยตุ โิ ครงการได้ท ำให้ส ะพาน
ลอยที่คนเชียงใหม่จำนวนมากไม่เห็นด้วยดำเนินไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
เสียงของคนเชียงใหม่ท ไี่ ม่เห็นด ว้ ยตอ่ โครงการสร้างสะพานลอยดงั ก ล่าว

เป็นเพราะมีไว้เพื่อรองรับวิ่งประมาณ 4-5 คันต่อชั่วโมง แต่ได้สร้าง
ทัศนอจุ าดไม่ง ามตาเกิดข นึ้ ห น้าทีข่ องนกั ข า่ วคอื ท ำให้เสียงของคนทไี่ ม่
เห็นด้วยมีส่วนไปเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะได้บ้าง
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ถือเป็นนโยบายสาธารณะอีก
ประเด็นหนึ่งที่นักข่าวควรติดตาม
ห ากมองเผินๆก เ็ หมือนนโยบายนดี้ ี แ ต่น กั ข า่ วตอ้ งตงั้ ค ำถามตรวจ
สอบด้วย เช่น อาจจะมองในประเด็นที่รัฐมีเงินอุดหนุนให้โรงพยาบาล
เพียงพอหรือไม่เพราะเริม่ ม ปี ระเด็นว า่ โรงพยาบาลรฐั ห ลายโรงพยาบาล
ที่ขาดทุนเพราะดำเนินโครงการ30บาทเป็นต้น
นโยบายเอื้ออาทรเช่นโครงการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านก็
ถือเป็นน โยบายสาธารณะทนี่ กั ข า่ วควรตดิ ตามส ามารถตดิ ตามหลายแง่
มุมเช่นนโยบายเรื่องหนี้สินภาคครัวเรือนเป็นอย่างไรบ้าง

ท กุ ก ระบวนการเป็นกระบวนการจดั ต งั้ ห ลายอย่าง ก ว่าป ระชาชน
หรือสื่อมวลชนจะรู้ก็สายไป ต้องคอยตรวจสอบอย่างเดียว มีหลาย
นโยบายที่ตัดสินใจกำหนดนโยบายมาแล้วไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แต่ถ้าสื่อมวลชนมีความรู้สึกไวหรือที่เรียกกันว่ามี“จมูกข่าว”เช่นนัก
ข่าวสายการเมืองหรือสายกระทรวง ถ้ารู้นโยบายและศึกษาตั้งแต่แรก
จะทำให้สามารถทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบแทนประชาชนที่เข้าไม่ถึง
ข้อมูลข่าวสารได้
ในการตดิ ตามตรวจสอบนโยบายน กั ข า่ วสามารถใช้พ .ร.บ.ขอ้ มูล
ข่าวสารได้เช่นถ า้ น กั ข า่ วตอ้ งการทราบขอ้ มูลข องทางราชการเกีย่ วกบั 
โครงการต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน ก็สามารถใช้สิทธิตาม
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารขอข้อมูลจากทางหน่วยงานราชการนั้นๆได้
 นอกจากพ.ร.บ.ขอ้ มูลข า่ วสารแล้วก ฎหมายรฐั ธรรมนูญป ี 2 540
มาตรา39ยังระบุถ ึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการคิดการเขียน
การพิมพ์ การโฆษณาอีกด้วย เมื่อเทียบกับในอดีตที่ไม่มีรัฐธรรมนูญ
สือ่ มวลชนตอ้ งอยูภ่ ายใต้ก ฎหมายการพมิ พ์ป ี 2 484ท ถี่ อื เป็นก ฎหมายที่
เปรียบเสมือนโซ่ต รวนของสอื่ มวลชนด งั น นั้ จ งึ น บั ว า่ ต งั้ แต่ม รี ฐั ธรรมนูญ
สื่อมวลชนก็มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมากขึ้น การทำข่าวที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะจึงน่าจะทำได้มากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน
 ก ารตดิ ตามขา่ วนโยบายสาธารณะนนั้ น กั ข า่ วตอ้ งรกู้ ฎหมายแ ละ
รัฐธรรมนูญป ี 2 540โดยเฉพาะมาตรา7 6ท รี่ ะบุว า่ ร ฐั ต อ้ งสนับสนุนแ ละ
ส่งเสริมก ารมสี ว่ นรว่ มของประชาชนในการกำหนดนโยบายการตดั สินใจ
ทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวม
ทั้งการตรวจสอบอำนาจรัฐทุกระดับ
 ในการตรวจสอบนโยบายสาธารณะนั้น เราจะต้องตรวจสอบทั้ง
สองดา้ นเพราะนโยบายสาธารณะจริงๆจ ะกอ่ ให้เกิดผ ลกระทบเชิงบ วก
ก็ได้ ลบก็ได้ ถ้าเป็นผลกระทบทางบวก ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ดี
เป็นสุขทั้งกายและใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นผลกระทบเชิงลบ
ประชาชนจะมีแต่ความทุกข์สังคมเสื่อมโทรม
น โยบายส าธารณะที่ จ ะท ำให้ เกิ ด ผ ลกร ะท บเชิ ง บ วกต้ อ งมี 
กระบวนการดังนี้
	# กระบวนการทางปัญญา
ถ้าจะก่อให้เกิดผลเชิงบวกต้องใช้ความรู้ หาข้อมูล วิเคราะห์
สังคราะห์ข้อมูล

	# กระบวนการทางสังคม
แนวคิดของ น.พ.ประเวศ วะสี คือการเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้ง
ชาวบ้านสื่อนักพัฒนาเอกชนนักวิชาการนักการเมือง
	# กระบวนการทางศีลธรรม
การกำหนดนโยบายสาธารณะต้องอยู่บนพื้นฐานของความดี
ความถูกต้องไม่ใช่กำหนดขึ้นมาแล้วใครได้ผลประโยชน์ก็ไม่รู้
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ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ









-นักวิชาการ
-นักวิจัย
-นักพัฒนา

ประชาชน
นโยบายสาธารณะ
รัฐบาล

สื่อมวลชน

การทำข่าวให้สนุก

รัฐสภา
-ส.ส.
-ส.ว.

ก่อนที่จะไปสู่หลักการทำข่าวให้สนุก จะขอพูดถึงข่าวไม่ดี ซึ่งมี
ปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างได้แก่1.ข้อมูลไม่แน่นไม่เด่นจริงไม่มีคุณค่าจริง
News Value ของคุณอาจไม่มีมาตรฐานพอ 2. เรียบเรียงไม่ดี ลำดับ
ความสำคัญไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรควรเสนอก่อนหรือหลัง3.ลีลาการเขียน
เช่น เขียนไม่มีความต่อเนื่อง วกวนไปมา ย่อหน้าแรกเอ่ยแล้ว ย่อหน้า
สองสามเอ่ยซ้ำอีก

 	 ก ารทำขา่ วให้ด เี ราตอ้ งสวมวญ
ิ ญาณคนอา่ นเราอา่ นขา่ วไหนแล้ว
รู้สึกไม่เบื่อ อยากรู้ อยากอ่านต่อ ขอให้เอาข่าวนั้นเป็นบรรทัดฐานใน
การทำข่าวถ้าหากเล่าข่าววกไปวนมาน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรงหรือ
สั้นจ นไม่มีสาระอะไร คนก็ไม่อยากอ่าน การทำข่าวเปรียบเหมือนการ
ทำกับข้าวอร่อยหรือไม่อร่อยอาหารมีคุณภาพหรือไม่สำหรับผู้บริโภค
อันน ถี้ อื เป็นห ลักก ารพนื้ ฐ านอนั เดียวกันพ ยายามดตู วั อย่างขา่ วทดี่ ๆี บ าง
ข่าวเราใช้เวลาอ่านไม่มากก็รู้เรื่อง ข่าวต้องชัดเจนและกระชับถือเป็น
เรื่องสำคัญ
	ข่าวคือข้อเท็จจริงหรือFactล้วนๆถ้าจะเป็นข้อคิดเห็นก็ต้อง
เป็นข้อคิดเห็นของแหล่งข่าวเข้ามาประกอบทุกอย่างที่เรานำเสนอต้อง
มีข อ้ มูลห ลักฐ านยนื ยันช ดั เจนร ปู แ บบของขา่ วขนึ้ อ ยูก่ บั ส ไตล์ข องแต่ละ
สำนัก
สกู๊ป จะเป็นลักษณะที่ผ่อนคลายจากข่าวลงมา มีลีลาเฉพาะ
หรือคล้ายกับการเขียนสารคดีเชิงข่าวสามารถที่จะใส่ความคิดเห็นของ
นักข่าวลงไปได้ ความยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ในสื่อด้วย บางฉบับจะ
เป็นสกู๊ปสั้นๆ บางฉบับเกือบเหมือนสารคดีเชิงข่าว คำว่าสกู๊ป ถ้าแปล
ตามหลักแล้วก็คือข่าวพิเศษ หรือบางครั้งยังไม่ได้รายละเอียดชัดเจน
พอที่จะมาเขียนเป็นข่าว เพราะข่าวต้องมีความชัดเจนแน่นอน แต่สกู๊ป
ยังมีภาคต่อได้ในเรื่องที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝน ถ้าเราทำ
ข่าวเป็นสกู๊ปก็จะสามารถทำได้ไม่ยาก

อาชีพนักข่าวก็เหมือนกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ เหมือนวิศวกร
หมอ นักบิน ที่ต้องอาศัยชั่วโมงการทำงาน กว่าจะเป็นนักข่าวที่ดีต้อง

ใช้เวลา อาชีพนี้ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นพรแสวง ความชอบ การใฝ่หา
ใฝ่รู้ฝึกปรือไปเรื่อยๆเวลาเขียนมาอาจให้อาจารย์ผู้รู้ต่างๆอ่านเสนอ
มุมมองที่หลากหลายแต่ถ้าจะเอาดีทางด้านนี้ครูที่ดีที่สุดก็คือการอ่าน
หนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือออนไลน์ อ่านให้มากและดูเป็น
แนวทาง ไม่ว่าสถาบันไหนที่มีครูคอยแนะนำและคุณเป็นคนใฝ่รู้ คุณก็
ประสบความสำเร็จได้
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การทำข่าวให้สนุกมีองค์ประกอบ3Hคือ
ม ีHeart:มีใจรัก
มีHead:มีความรู้
มีHand:มีฝีมือ

	 มีหัวใจ(Heart)หมายถึงมีจิตวิญญาณในวิชาชีพนักข่าวมีความ
ตระหนักและมีความรับผิดชอบในการทำความจริงให้ปรากฏ
 มีความรู้(Head)คือต้องรู้จริงรู้ลึกรู้รอบในสิ่งที่จะทำข่าว
ถ้าจะทำข่าวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ก็ต้องเข้าใจว่า
นโยบายสาธารณะคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ถ้าจะไปทำข่าว
เรื่องนิคมอุตสาหกรรม ก็ต้องค้นคว้าก่อนแล้วว่าโรงงานตั้งอยู่ตรงไหน
ทั้งหมดมีกี่โรงงานโรงงานตั้งใกล้อะไรแม่น้ำชุมชนมีชุมชนอยู่เท่าไร
โรงงาน120กว่าโรงงานเป็นประเภทไหนถ้า90โรงงานเป็นประเภท
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีขยะพิษเป็นต้น
มีทักษะ (Hand) หรือมีความสามารถ หมายถึงความชำนาญใน
หน้าที่ของการเป็นนักข่าวทั้งด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล การรายงาน

ข่าวและการเขียนขา่ วอ ปุ กรณ์จ ำพวกเทปหรือก ล้องถา่ ยรปู น นั้ เป็นเพียง
แค่เครือ่ งมอื เท่านัน้ แ ต่ค วามสามารถทจี่ ะทำให้ได้ข อ้ มูลม านนั้ ส ำคัญก ว่า
ทำอย่างไรจะเข้าถ งึ แ หล่งข า่ วได้ท ำอย่างไรเมือ่ ได้ข อ้ มูลม าแล้วจ ะเขียน
เป็นนักข่าวปัจจุบันทำหน้าที่เพียงแค่รายงานและบางคนก็ใช้โทรศัพท์
ซึ่งถือว่ายังมีความสามารถไม่ครบรอบด้าน


1. ลงพื้นที่ (Surveyinng) การทำข่าวเพื่อผลักดันนโยบาย
สาธารณะจะมัวแต่นั่งอยู่ในกองบรรณาธิการคงไม่ได้ หรือคอยแต่จะ
หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือเพียงแต่ต่อสายสัมภาษณ์ไม่ได้เห็นของ
จริงอ ะไรเลยข า่ วของคณ
ุ จ ะแห้งแ ล้งส ดุ ๆ แ ละไม่น า่ ส นใจจ งึ จ ำเป็นต อ้ ง
ลงพื้นที่
2. ต้องค้นหาข้อมูล (Fact Finding) การลงพื้นที่เองก็ไม่ได้ให้
คุณได้ทุกอย่าง กรณีทำข่าวปัญหาการใช้สารเคมีในสวนส้ม เมื่อไปลง
พื้นที่พบประเด็นเพิ่มเติม เช่น มีการใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นไทยใหญ่
ชนกลุ่มน้อย ซึ่งไม่มีสวัสดิการรักษาอะไรให้ ต้องสัมผัสสูดดมสารพิษ
เข้าไปทุกวัน เมื่อตามติดไปถึงโรงพยาบาลพบว่าผู้ป่วยโรคทางเดิน
หายใจสูงมากในแถบฝางไชยปราการเราบริโภคส้มกันอย่างอร่อยแต่

หารู้ไม่ว่าต้นทุนทางสังคมสูงมาก
3. การสัมภาษณ์ (Interviewing) มีความสำคัญมาก เราต้อง
มีความรู้ในเรื่องการสัมภาษณ์เช่นต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไป
สัมภาษณ์แหล่งข่าว รู้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึก
อยากจะตอบ
4.ตรวจสอบข้อมูล (Checking)เมื่อสัมภาษณ์มาแล้วต้องนำ
ข้อมูลมาตรวจสอบเสียก่อน เพราะแหล่งข่าวอาจจะให้ข้อมูลอาจที่เป็น
ความจริงแ ค่ค รึง่ เดียวหรือเท็จอ กี ค รึง่ ห นึง่ (HaftT ruth)เรากต็ อ้ งตรวจ
สอบด้วย
5. ทำให้กระจ่าง (Verifying) ข้อมูลที่เราได้มาอาจไม่เต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์บางอย่างต้องโทรเช็คหรือต้องลงพื้นที่ตามเพิ่มเติมอีก
6.วิเคราะห์ข้อมูล(Analysing)เมื่อได้ข้อมูลมาทั้งหมดต้องนำ
ข้อมูลม าวเิ คราะห์ว า่ จ ะกอ่ ให้เกิดผ ลกระทบอย่างไรตอ่ ไปโดยเฉพาะขา่ ว
แบบตีความแบบอธิบายข่าวจะต้องมีข้อมูลทั้งปัจจุบันอดีตอนาคต
ไม่ใช่รายงานแต่ปัจจุบันหรือสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตา แต่มันมีอะไรที่ผ่าน
มาบ้าง มีบริบทอะไร เชื่อมโยงอย่างไรกับเหตุการณ์ก่อน และก่อให้
เกิดผลกระทบต่อไปในอนาคตอย่างไร
7.การเรียบเรียงข้อมูล(FactOrdering)
8.การรายงานข่าว (Reporting)
9 . ก ารเขียนขา่ ว (writing)พ นื้ ฐ านการเขียนขา่ วจะตอ้ งรรู้ ปู แ บบ
โครงสร้างขา่ วล ลี าการเขียนขา่ วห นังสือพิมพ์แ ต่ละฉบับต า่ งมคี วามตา่ ง
สไตล์แต่มีพื้นฐานเดียวกันอยู่.
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หน้าที่ของนักข่าวชุมชน

1 .ให้ข้อมูลข่าวสาร(Toinform)
2.ให้ความรู้(Toeducate)
3.ให้การส่งเสริม(Toencourage)


ภารกิจของผู้สื่อข่าว

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ทางราชการพ.ศ.2540
อาวุธของนกั ขา่ วนโยบายสาธารณะ


	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540
ได้กำหนดสิทธิการรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 58 บัญญัติว่า “ บุ ค คลย่ อ มม ี ส ิ ท ธิ ไ ด้ ร ั บ ท ราบ
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครัวของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นเว้นแต่
การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความ
คุ้มครองของบุคคลอื่นทั้งนี้ตามที่กฏหมายบัญญัติ” และยังมี
กฎหมายลูกหรือพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ.2540
ที่บัญญัติสิทธิต่างๆ ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
โดยมีรายละเอียดดังนี้


หลักการและเหตุผลของ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ศ.2540

 ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความ
เป็นร ฐั บาลโดยประชาชนมากยงิ่ ข นึ้ ส มควรกำหนดให้ป ระชาชนมสี ทิ ธิได้
รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัด
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และจำกัดเฉพาะขอ้ มูลข า่ วสารทหี่ ากเปิดเผยแล้วจ ะเกิดค วามเสียห ายตอ่ 
ประเทศชาติห รือต อ่ ป ระโยชน์ท สี่ ำคัญข องเอกชนท งั้ นีเ้ พือ่ พ ฒ
ั นาระบบ
ประชาธิปไตยให้ม นั่ คงและจะยงั ผ ลให้ป ระชาชนมโี อกาสรถู้ งึ ส ทิ ธิห น้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่ง
กับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 
	 ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว
ข้อเท็จจริง ข้อมูลห รือสิ่งใดๆ ไม่ว่าจากสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดย
สภาพของสงิ่ น นั้ เองหรือโดยผา่ นวธิ กี ารใดๆแ ละไม่ว า่ จ ดั ท ำไว้ในรปู ข อง
เอกสารแฟ้มรายงานหนังสือแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิล์ม
การบนั ทึกภ าพหรือเสียงการบนั ทึกโดยเครือ่ งมอื ค อมพิวเตอร์ห รือว ธิ อี นื่ 
ใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
	 ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่
ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข า่ วสารเกีย่ วกบั ก ารดำเนินง านของรฐั ห รือข อ้ มูลข า่ วสารเกีย่ วกบั 
เอกชน
	 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร
ที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โครงสร้างและการจัดองค์กรในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้นที่สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธี
การดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำ
ในการตดิ ต่อกบั หน่วยงานของรัฐกฎมติค ณะรฐั มนตรีขอ้ บ ังคับคำสั่ง
หนังสือเรียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะ

ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
 ส่วนข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่ ผล
การพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็น
แย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว นโยบายหรือ
การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7
(4)แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลัง
ดำเนินการ คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึง่ ม ผี ลกระทบถงึ ส ทิ ธิห น้าทีข่ องเอกชนส งิ่ พ มิ พ์ท ไี่ ด้ม กี ารอา้ งอิงถ งึ ต าม
มาตรา7 ว รรคสองส ญ
ั ญาสมั ปทานส ญ
ั ญาทมี่ ลี กั ษณะเป็นการผกู ขาด
ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะมติ
คณะรฐั มนตรีห รือม ติค ณะกรรมการทแี่ ต่งต งั้ โดยกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จ
จริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาในการพิจารณาไว้ด้วย ข้อมูลข่าวสารอื่น
ตามที่คณะกรรมการกำหนด(มาตรา9)
 ข อ้ มูลข า่ วสารของราชการทเี่ ปิดเผยเป็นการเฉพาะขอ้ มูลข า่ วสาร
ส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล
เช่น การศึกษาฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือ
ประวัตกิ ารทำงานบ รรดาทมี่ ชี อื่ ข องผนู้ นั้ ห รือเลขหมายรหัสห รือส งิ่ บ อก
ลักษณะอนื่ ท ที่ ำให้ห มายความรวมถงึ ข อ้ มูลข า่ วสารเกีย่ วกบั ส งิ่ เฉพาะตวั 
ของผู้ที่ถึงแก่ก รรมแล้วด้วย(มาตรา4)
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ข้อมูลข ่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

 1. 	ข อ้ มูลข า่ วสารของราชการทเี่ ปิดเผยไม่ได้ข อ้ มูลข า่ วสารของ
ราชการทอี่ าจกอ่ ให้เกิดค วามเสียห ายตอ่ ส ถาบันพ ระมหากษัตริยจ์ ะเปิด
เผยมิได้(มาตรา14)
 2.ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
อาจมคี ำสงั่ ม ใิ ห้เปิดเผยโดยคำนึงถ งึ ก ารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนที่
เกี่ยวข้องประกอบกัน
 3. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายและความมั่นคงของ
ประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
หรือการคลังของประเทศ
 4. การเปิดเผยจะทำให้ก ารบงั คับใช้ก ฎหมายเสือ่ มประสิทธิภาพ
หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การ
ป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่ง
ที่มาของข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
 5. ความเห็นห รือค ำแนะนำภายในหน่วยงานของรฐั ในการดำเนิน
การเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดแ ต่ท งั้ นีไ้ ม่ร วมถงึ ร ายงานทางวชิ าการร ายงานขอ้ 
เท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำ
ภายในดังกล่าว
 6. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 7. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิด
เผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

 8. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย
หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิด
เผยต่อผู้อื่น
 9. 	กรณีอ นื่ ต ามทกี่ ำหนดในพระราชกฤษฎีกา[ค ำสงั่ ม ใิ ห้เปิดเผย
ข้อมูลข า่ วสารของราชการจ ะกำหนดเงือ่ นไขอย่างใดกไ็ ด้แ ต่ต อ้ งระบุไว้
ด้วยว่าที่เปิดเผยมิได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และให้ถือว่า
การมคี ำสงั่ เปิดเผยขอ้ มูลข า่ วสารทางราชการเป็นด ลุ พินจิ โดยเฉพาะของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดใน
พระราชบัญญัตินี้(มาตรา15)]

 น อกจากนี้ ห น่วยงานของรฐั ต อ้ งจดั หาขอ้ มูลข า่ วสารของราชการ
นอกจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุกเบกษาหรือจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู
หรือที่จัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา26ในลักษณะที่อาจเข้าใจ
ได้ตามสมควรให้ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นจะขอจำนวน
มากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและถ้าข้อมูลข่าวสารของ
ราชการนนั้ ม สี ภาพอนั บ บุ ส ลายได้ง า่ ยห น่วยงานของรฐั จ ะขอขยายเวลา
ในการจดั หาให้ห รือจ ะจดั ท ำสำเนาอย่างหนึง่ อ ย่างใดเพือ่ ม ใิ ห้เกิดค วาม
เสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น
 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ข้างต้น
ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็นการ
ต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่เว้นแต่
เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้ มูลข า่ วสารทบี่ นั ทึกไว้ในระบบการ
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บันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่
การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้อง
สิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ บทบัญญัตินี้ไม่
เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใด
ขึน้ ใหม่ให้แ ก่ผ รู้ อ้ งขอหากเป็นการสอดคล้องดว้ ยอำนาจหน้าทีต่ ามปกติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว


ข ั้นตอนการใช้สิทธิเปิดข้อมูลราชการ
มีดังนี้

 ก ระบวนการขอใช้ส ทิ ธิร บั ร แู้ ละให้ม กี ารเปิดเผยขอ้ มูลน นั้ ในขนั้ ต น้ 
ประชาชนทวั่ ไปตอ้ งกรอกแบบฟอร์มร ะบุป ระเด็นข อ้ มูลท ตี่ อ้ งการรู้ จ าก
นัน้ สำนักงานคณะกรรมการขอ้ มูลข า่ วสารของราชการ หรือ สขร.จะใช้
เวลาประมาณ 7 วันในการพิจารณาคำร้องว่าขัดต่อเงื่อนไขที่กฎหมาย
ห้ามไว้หรือไม่ในกรณีหากไม่เป็นข้อมูลที่ซับซ้อนจะใช้เวลา30วันแต่
หากเยิ่นเย้อจะใช้เวลานาน60วัน
 กฎหมายดังกล่าวระบุว่าเมื่อประชาชนมาขอรับบริการต้องได้
ข้อมูลภายใน15วันจากหน่วยงานที่ร้องขอถ้าหากไม่ได้จะต้องแจ้งผู้
ที่มาขอใช้บริการก่อนเมื่อร้องเรียนแล้วได้รับการปฏิเสธจากหน่วยงาน
นั้นๆ ก็สามารถอุทธรณ์มายัง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
พิจารณาเรื่องให้ หากหน่วยงานหรือประชาชนเห็นว่ามีเรื่องที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถมาร้องเรียนหรืออุทธรณ์
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ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบคือสำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการให้แก่คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและให้คำปรึกษาแก่
เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดก ระทรวงการตา่ งประเทศป ลัดก ระทรวงมหาดไทยป ลัดก ระทรวง
พาณิชย์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาความมนั่ คงแห่งช าติเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนัก
งบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็น
เลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ.
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