บทที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๑.

สรุปการดาเนินโครงการ
๑.๑

ความสาคัญ วัตถุประสงค์และการดาเนินกิจกรรม

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตระหนักถึงควำมจำเป็นที่จะ
ให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรจึงดำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้แก่เครือข่ำยภำค
ประชำชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เพื่อให้สำมำรถเป็นวิทยำกร
เครือข่ำยภำคประชำชน “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน” ขยำยควำมรู้ ควำมเข้ำใจไปสู่ประชำชนในพื้นที่
ทุกภูมิภำคให้กว้ำงขวำงมำกขึ้นต่อไป เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้เครือข่ำยภำคประชำชนที่
สมัครใจเป็น “อาสาสมัคร สขร. ชุมชน” ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึงและกำรใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรจนสำมำรถเผยแพร่ไปสู่ประชำชนในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ
โดยให้ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน” เป็นผู้ประสำนงำนกับ สขร. โดยใช้ระบบสังคมออนไลน์ เผยแพร่
ไปสู่ประชำชนในชุมชนในพื้นที่ต่ำงๆ ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ ทั้งยังส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยภำคประชำชนในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนภำครัฐให้มีควำมโปร่งใสด้วยกฎหมำยข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร
กำรดำเนินโครงกำรมี ประชุมสั มมนำในแต่ละเวที ทุกภูมิภำคทั่วประเทศมีกำร
ดำเนินกิจกรรมโดยมีทำแบบทดสอบถำมก่อนกำรสัมมนำ (Pre-test) กิจกรรมกลุ่ม “สิทธิได้รู้ ใคร
ขอดูได้บ้าง” กิจกรรมเรียนรู้ “คู่มือสิทธิประชาชน และคู่มือวิทยากร อาสาสมัคร สขร.ชุมชน”
และกิจกรรมกลุ่ม กิจจรรมวิเครำะห์ข้อเท็จจริง และนำเสนอผลกำรประชุมกลุ่มย่อย กิจกรรมแนะนำ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ E-mail Facebook และ Page อ.สขร. กิจกรรมสัมภำษณ์กลุ่มย่อยและ
นำเสนอข้อคิดเห็น ทำแบบทดสอบถำมหลังกำรสัมมนำ (Post-test)
กำรจั ดประชุ มสั มมนำทั้ง หมด ๑๒ จัง หวัดมีผู้ เข้ำ ร่ว มประชุมสั มมนำทั้งหมด
๘๐๗ คน ประกอบด้วย
ลาดับที่

เวที (จังหวัด)

จานวน (คน)

๑

พระนครศรีอยุธยำ

๕๑

๒

นนทบุรี

๖๑

๓

ชลบุรี

๖๑

๑๔๙

ลาดับที่

เวที (จังหวัด)

จานวน (คน)

๕

ตำก (แม่สอด)

๘๓

๖

พิษณุโลก

๙๔

๗

รำชบุรี

๗๑

๘

ระนอง

๘๖

๙

สงขลำ

๕๐

๑๐

ร้อยเอ็ด

๙๐

๑๑

ขอนแก่น

๕๕

๑๒

อุดรธำนี

๔๗

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น
๑.๒

๘๐๗

การดาเนินกิจกรรมในแต่ละเวทีสัมมนาและผลการสารวจระดับความรู้ความ

เข้าใจ
คณะผู้วิจัยร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (สขร.) ได้
จั ดกิจ กรรมเวทีอบรมสั มมนำขึ้น ได้แก่ จังหวัด พระนครศรีอยุธ ยำ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุ รี
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตำก (แม่สอด) จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลำ จังหวัดรำชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธำนี กำรดำเนินกิจกรรมในแต่ละเวทีได้จัดกิจกรรมที่
ส ำคั ญ ให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมสั ม มนำได้ รั บ ควำมรู้ ทั้ ง จำกกำรฟั ง กำรบรรยำยสิ ท ธิ ต่ ำ งๆ ตำม
พระรำชบั ญญัติข้อมูล ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีคู่มือสิ ทธิประชำชน คู่มือวิทยำกร
เครือข่ำย แผ่นพับและโปสเตอร์ประกอบ และกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกำรแสดงออกโดยกำรร่วม
แสดงบทบำทสมมติ (Play Role) จำกเหตุกำรณ์ที่กำหนดขึ้น จำกนั้นให้สมำชิกกลุ่มผู้เข้ำอบรมสัมมนำ
ช่วยกันวิเครำะห์ คิด และแสดงออกร่วมกัน ตลอดจนระดมควำมเห็นเพื่อเสนอแนะในที่ประชุม
จำกกำรวิเครำะห์ผลจำกแบบสอบถำมในแต่ละเวทีคณะผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อหำที่
ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ๒ ส่วน คือ แบบสอบถำมก่อนกำรสัมมนำและแบบสอบถำมหลังกำรสัมมนำ
โดยทำกำรวิเครำะห์จำกคำถำมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยของข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรจำนวน ๑๐ ข้อ
และนำผลลัพธ์ที่ได้จำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำก่อนและหลังกำรสัมมนำมำวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย รวม ๑๒ เวที
สัมมนำ โดยมีประเด็นคำถำมทั้งก่อนและหลังกำรสัมมนำพร้อมกับค่ำเฉลี่ย สรุปได้ดังนี้

๑๕๐

ข้อ

ประเด็นคาถามก่อนสัมมนา

๒.๑

ท่ ำ นรู้ ค วำมหมำยของ "สิ ท ธิ ไ ด้ รู้ " ตำมกฎหมำยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของ
รำชกำร
๒.๒ ท่ ำ นรู้ ลั ก ษณะของ "สิ ท ธิ ต รวจดู " ตำมกฎหมำยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของ
รำชกำร
๒.๓ ท่ำนรู้ ลั กษณะของ "สิ ทธิ ขอข้อ มูล " ตำมกฎหมำยข้ อมู ล ข่ำ วสำรของ
รำชกำร
๒.๔ ท่ ำ นรู้ ลั ก ษณะของ "สิ ท ธิ ค้ น คว้ ำ " ตำมกฎหมำยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของ
รำชกำร
๒.๕ ท่ำนรู้ ลั กษณะของ "สิ ทธิ ร้องเรียน" กำรไม่ปฏิบัติ ตำมกฎหมำยข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร
๒.๖ ท่ำนรู้ลั กษณะของ "สิทธิอุทธรณ์" คำสั่ งไม่เปิดเผยข้อมูล ข่ำวสำรของ
รำชกำร
๒.๗ ท่ำนรู้หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยเพื่อ "เข้ำถึง" ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
๒.๘ ท่ำนทรำบวิธีกำร ขั้นตอนตำมกฎหมำยเพื่อ "เข้ำถึง" ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร
๒.๙ ท่ำนได้ใช้ "ประโยชน์" ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรคุ้มครอง
สิทธิของประชำชนในชุมชน
๒.๑๐ ท่ำ นได้ใ ช้ "ประโยชน์ " ของกฎหมำยข้ อมู ล ข่ำ วสำรของรำชกำรเพื่ อ
ประโยชน์สำธำรณะหรือประโยชน์ส่วนบุคคลในชุมชน

ข้อ

ประเด็นคาถามหลังการสัมมนา

๒.๑

ท่ ำ นรู้ ค วำมหมำยของ "สิ ท ธิ ไ ด้ รู้ " ตำมกฎหมำยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของ
รำชกำร
ท่ ำ นรู้ ลั ก ษณะของ "สิ ท ธิ ต รวจดู " ตำมกฎหมำยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของ
รำชกำร
ท่ำนรู้ ลั กษณะของ "สิ ทธิขอข้อมูล " ตำมกฎหมำยข้อมูล ข่ำวสำรของ
รำชกำร

๒.๒
๒.๓

๑๕๑

ข้อ

ประเด็นคาถามหลังการสัมมนา

๒.๔

ท่ ำ นรู้ ลั ก ษณะของ "สิ ท ธิ ค้ น คว้ ำ " ตำมกฎหมำยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของ
รำชกำร
๒.๕ ท่ำนรู้ลักษณะของ "สิทธิร้องเรียน" กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร
๒.๖ ท่ำนรู้ลักษณะของ "สิทธิอุทธรณ์" คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร
๒.๗ ท่ำนรู้หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยเพื่อ "เข้ำถึง" ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
๒.๘ ท่ำนทรำบวิธีกำร ขั้นตอนตำมกฎหมำยเพื่อ "เข้ำถึง" ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร
๒.๙ ท่ำนได้ใช้ "ประโยชน์" ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรคุ้มครอง
สิทธิของประชำชนในชุมชน
๒.๑๐ ท่ำนได้ใช้ "ประโยชน์ " ของกฎหมำยข้อมูล ข่ ำวสำรของรำชกำรเพื่ อ
ประโยชน์สำธำรณะหรือประโยชน์ส่วนบุคคลในชุมชน

เวทีสัมมนำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
จังหวดนนทบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดตำก
จังหวัดระนอง
จังหวัดสงขลำ
จังหวัดรำชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธำนี

แบบสอบถำมก่อนกำร ค่ำเฉลี่ย แบบสอบถำมหลังกำร ค่ำเฉลี่ย
สัมมนำ
สัมมนำ
๒.๖๐
๓.๘๘
๑.๙๔
๓.๗๘
๒.๓๐
๓.๕๐
๒.๔๒
๓.๗๐
๒.๓๘
๓.๘๐
๒.๐๐
๓.๐๓
๒.๔๖
๓.๕๔
๒.๔๖
๓.๕๔
๒.๔๔
๓.๘๗
๒.๗๔
๓.๙๑
๒.๑๗
๒.๑๗
๒.๔๕
๓.๖๔
๑.๙๐
๓.๐๐

๑๕๒

๑.๓ สรุปสภาพปัญหา ปัจจัย และกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริม
สิทธิได้รู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ควำมไม่รู้และไม่เข้ำใจ “สิทธิได้รู้” เป็นปัญหำสำคัญของประชำชน ชุมชนท้องถิ่น
และควำมยุ่งยำกของภำษำกฎหมำยเป็นอีกปัญหำหนึ่งที่ประชำชนทั่วไปไม่สำมำรถเข้ำใจได้ ซึ่งเกิด
จำกสำเหตุสำคัญหลำยประกำร เช่น กำรไม่ได้รับกำรอบรมศึกษำ ขำดกำรสื่อสำรถ่ำยทอดเผยแพร่
ควำมรู้ทำงกฎหมำยอย่ำงทั่วถึง โดยเฉพำะในแต่ละภูมิภำคที่ห่ ำงไกล กำรเข้ำถึงแหล่ งควำมรู้ของ
ประชำชน ชุมชนในแต่ละหมู่บ้ำน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดต่ำงๆ เป็นไปได้ยำก และปัญหำควำมไม่
เข้ ำ ใจ “สิ ท ธิ ไ ด้ รู้ ” มี ผ ลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยและกำรใช้ สิ ท ธิ ข อง
ประชำชน สำหรับประชำชนแล้วแม้จะมีควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิได้รู้บ้ำ งมำกขึ้นแต่เมื่อนำไปใช้เพื่อเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรกลับพบปัญหำที่เป็นอุปสรรคอยู่หลำยประกำร อีกทั้งปัญหำควำมร่วมมือ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิได้รู้ยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประชำชนไม่อำจเข้ำถึงสิทธิได้รู้และไม่
อำจเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้ เพรำะสิทธิได้รู้ของพลเมืองที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมแรง
ของพลเมืองในประเทศ ปัญหำดังกล่ำวทำให้ลดประสิทธิภำพของกำรใช้สิทธิของประชำชนและกำร
บังคับใช้กฎหมำย
จำกกำรศึกษำวิจัยโดยอำศัยข้อมูลที่ได้รับจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำทั้ง ๑๒ เวที พบว่ำ
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรส่งเสริมสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรของประชำชน โดย
แบ่งปัจจัยที่มีควำมสำคัญออกได้เป็น ๕ ประเด็นดังนี้
๑. ควำมเข้มแข็งของชุมชน
๒. กำรได้รับกำรฝึกอบรม พัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
๓. กำรประชำสั ม พันธ์ สิ ทธิไ ด้รู้ แ ละกำรเข้ำถึ งข้อ มูล ข่ำ วสำรของรำชกำรของ
ประชำชน
๔. กำรมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงำน และชุมชนในกำรส่งเสริมสิทธิได้รู้และกำร
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรของประชำชน
๕. กำรให้ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมสิทธิได้รู้และ
กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรของประชำชน
จำกผลกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรดำเนินโครงกำรพบว่ำ กระบวนกำร
ที่สัมพันธ์กับสิทธิได้รู้ และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรของประชำชน มีดังนี้
๑. คัดสรรตัวแทนจำกชุมชนเพื่อเข้ำร่วมกำรอบรม
๒. กำรสร้ำงคู่มือกำรเข้ำถึงสิทธิและกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำย
๓. กำรจัดอบรมกำรเข้ำถึงสิทธิได้รู้ และวิธีกำรสร้ำงเครือข่ำย
๔. กำรส่งเสริมกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยภำยในชุมชน
๕. กำรส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโดยใช้ เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค (Fan Page Facebook)

๑๕๓

๒.

ข้อเสนอแนะ

๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารูปแบบ “อาสาสมัคร สขร.ชุมชน” ขจัดปัญหา
ความไม่รู้และไม่เข้าใจสิทธิได้รู้
ควำมไม่รู้และไม่เข้ำใจสิทธิได้รู้ของประชำชนในชุมชนมีแนวทำงพัฒนำให้ปัญหำนี้
หมดไปได้ด้วย กำรเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนเครือข่ำย “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” กำรจัดตั้งเครือข่ำยเกิดขึ้น
ได้ในชุมชนและกำรเผยแพร่ควำมรู้ต่ำงๆ จำกกำรอบรมสัมมนำสำมำรถถ่ำยทอดกันได้ในชุมชน ดังนั้น
รูปแบบอำสำสมัคร สขร. ชุมชน ควรที่จะพัฒนำแนวทำงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิได้รู้ให้มำกขึ้นใน
พื้ น ที่ ข องแต่ ล ะชุ ม ชน โดยกำรให้ ค วำมรู้ แ ละกำรเผยแพร่ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ำรประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรเผยแพร่ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ไ ด้ รู้ ใ ห้ ม ำกขึ้ น ตลอดจนเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ำ ย
“อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” ประสำนงำนและกระจำยสู่ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและชุมชนท้องถิ่นต่ำงๆ
เข้ำด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ของ “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” ให้มำกขึ้น
กำรจัดตั้ง “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” จำเป็นจะต้องจัดตั้งขึ้นทุกๆ ชุมชน ทั้งชุมชน
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรื อชุ มชนท้อ งถิ่นดั้ ง เดิม หมู่บ้ำนต่ำงๆ คือ เป้ ำหมำยที่ส ำคั ญที่จะสำมำรถ
กระจำยควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิได้รู้ไปสู่ชุมชนได้อย่ำงแท้จริง
๒.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสิทธิได้รู้ การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน
ในปัจจุบันกำรคำนึงถึงสิทธิของประชำชนในสังคมไทยเป็นเรื่องที่ทุก ภำคส่วนต่ำง
ให้ควำมสำคัญ เช่นเดียวกับสิทธิต่ำงๆ ที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐ แต่กำรเผยแพร่สิทธิต่ำงๆ ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมำยดังกล่ำวต้องอำศัยองค์กร หน่วยงำน ต่ำงๆ
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเข้ำมำช่วยกันรณรงค์ เผยแพร่สิทธินี้ให้แก่ ประชำชนอย่ำงทั่วถึง ซึ่งผู้ที่จะมี
บทบำทสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ประชำชนทั่วไปได้เข้ำใจสิทธิเหล่ำนี้ได้คือกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของชุมชน
เนื่องจำกชุมชนเป็นหน่วยสังคมที่สำมำรถเผยแพร่ควำมรู้ให้กับสมำชิกในสังคมของตนได้อย่ำงรวดเร็ว
และประชำชนในสังคมนั้นต่ำงต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลคุ้มครองสิทธิต่ำงๆ ในสังคมของตน ทั้งนี้
กำรเผยแพร่กฎหมำยนี้สำมำรถทำได้โดยผ่ำนองค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนำเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำ
เยำวชน ดังนั้นกำรส่งเสริมสิทธิได้รู้ และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรของประชำชน ควรมี
โครงกำรที่มุ่งเน้นตรงไปที่ชุมชนและอำศัยควำมเข้มแข็งของชุมชนนั้นเป็นตัวขยำยเครือข่ำยฯ ต่อไป
ประกำรต่ อ มำ ควรจั ด ให้ มี ก ำรฝึ ก อบรม พั ฒ นำควำมรู้ ภ ำคประชำชนอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง เป็นที่เข้ำใจแล้วว่ำผู้ทรงสิทธิตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก็คือประชำชน ดังนั้น
หำกผู้ทรงสิทธิตำมกฎหมำยได้เข้ำใจและเห็นถึงควำมสำคัญของสิทธิที่ตนมี ย่อมก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ที่กฎหมำยมุ่งหวังไว้ ด้วยเหตุนี้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นสำนักงำน

๑๕๔

คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (สขร.) หรือหน่ว ยงำนภำครัฐ ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ควรให้
ควำมสำคัญต่อกำรฝึกอบรม และพัฒนำควำมรู้ไปยังภำคประชำชนโดยตรง และโครงกำรที่ฝึกอบรม
และพัฒนำควำมรู้นั้ นอำจมุ่งไปสู่ กลุ่ มประชำชนที่หลำกหลำย เช่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเยำวชน กลุ่ ม
แม่บ้ำน หรือกลุ่มองค์กรพัฒนำเอกชนที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ
นอกจำกนี้ ค วรมี “ศู น ย์ บ ริ ก ำรควำมรู้ ด้ ำ นกฎหมำยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรใน
สถำบันกำรศึกษำ” กำรเผยแพร่ควำมรู้เป็นพันธะกิจหลักของสถำบันกำรศึกษำอยู่แล้ว ดังนั้น หำก
อำศัยสถำบันกำรศึกษำในแต่ละภูมิภำคเป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อนควำมรู้ในสิทธิต่ำงๆ ที่มีอยู่ใน
กฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรย่อมจะสร้ำงศักยภำพในกำรเข้ำถึ งสิทธินี้ของประชำชนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ หำก
สถำบันกำรศึกษำใดสำมำรถบรรจุเรื่องกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรในหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนของตน ยิ่งจะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้ำงผู้รู้และเผยแพร่กฎหมำยนี้ต่อไปได้อย่ำง
ไม่หยุดยั้ง
๒.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสิทธิได้รู้
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน
กฎหมำยในประเทศไทยที่มีกำรบัญญัติออกมำมีอยู่เป็นจำนวนมำกหลำยฉบับ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวที่กำหนดให้ประชำชนต้องกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งภำยใต้กรอบที่กฎหมำย
ได้กำหนดไว้ ในลักษณะของหน้ำที่ ที่ประชำชนจะต้องกระทำ หรือแม้กระทั่งกฎหมำยบำงฉบับที่ให้
สิทธิ แต่ก็เป็นกำรกำหนดขอบเขตกว้ำงๆ ไม่ได้มีกำรกำหนดถึงกระบวนกำร หรือวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
หรือกำรใช้สิทธิเอำไว้ ทำให้ในทำงปฏิบัติแล้วกำรนำกฎหมำยไปใช้เป็นไปได้ยำก เพรำะต้องมีกำร
ตีควำมกฎหมำยเพื่อให้ ทรำบถึงกระบวนกำร ขั้นตอนต่ำงๆ อันเป็นกำรยุ่งยำก แต่ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมำยที่ให้สิทธิแก่ประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อ มูลข่ำวสำร ทั้ง
ได้มีกำรกำหนดกระบวนกำร ขั้นตอนในกำรเข้ำถึงสิทธิเอำไว้อย่ำงชัดเจน และกรณีที่มีปัญหำในกำร
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรยังมีคณะกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรวินิจฉัยไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย ทำให้เป็นกฎหมำยที่
ประชำชนพึงรู้ไว้
แต่ ก ระบวนกำรในกำรกระจำยหรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชำชนเข้ ำ มำใช้ สิ ท ธิ ต ำม
กฎหมำยดังกล่ำวนั้น เป็นไปได้ยำกยิ่ง เนื่องจำกประชำชนชำวไทยมีจำนวนมำก กำรจะประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนเข้ำมำใช้สิทธิเป็นไปได้ยำก เนื่องเพรำะส่วนหนึ่งประชำชนไม่เข้ำใจขั้นตอน รวมไปถึง
หน่วยงำนรัฐยังขำดควำมเข้ำใจในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อยู่ในควำมครอบครองของตนเอง
และเมื่อมีกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนแล้วจะทำอย่ำงไรให้ควำมรู้ที่
ได้รับถ่ำยทอดนั้นกระจำยออกไปในวงกว้ำงขึ้น และสำมำรถติดตำมกำรพัฒนำของกฎหมำยหรือรับ
คำตอบหำกมีปัญหำในกำรใช้กฎหมำยได้ตลอดเวลำ ดังนั้น นอกเหนือจำกกำรจัดอบรมสัมมนำให้กับ
ผู้นำชุมชน หรือ กำรสร้ำงเครือข่ำยในเฟสบุค๊ แล้ว สิ่งที่ควรดำเนินกำรมีดังต่อไปนี้

๑๕๕

ประกำรแรก ควรมีกำรจัดทำภำพยนตร์โฆษณำให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร โดยจัดทำในรูปแบบของกำร์ตูนให้ควำมรู้ เพื่อให้ไปทดลองใช้สิทธิที่แท้จริง
โดยส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่ม ทุกวัยไปทดลองใช้สิทธิดังกล่ำว ณ หน่วยงำนรัฐที่อยู่ใกล้บ้ำน เพื่อ
เป็นกำรช่วยสำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ซึ่งกำกับดูแลกฎหมำยฉบับนี้ในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของหน่วยงำนรัฐให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ ซึ่ง
จะเป็นกำรให้ประชำชนรู้สึกถึงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรของภำครัฐ ได้ทำง
หนึ่ง
ประกำรต่อมำ ควรมีกำรนำเอำเนื้อหำของสิทธิ ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรลงบรรจุในกำรเรียนกำรสอนของนักเรียน นักศึกษำ ทั้งในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
หรือระดับอุดมศึกษำ โดยถือว่ำเป็นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิของกำรเป็นพลเมือง อันเป็นกำรปลูกฝัง
ให้เด็กหรือเยำวชน ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร โดยกำรใช้สิทธิ
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวนี้ มิใช่เป็นเรื่องเฉพำะแต่ผู้ใหญ่เท่ำนั้น
ประกำรสุ ด ท้ ำ ย ควรน ำเทคโนโลยี ม ำปรั บ ใช้ กั บ กำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ใ ห้ แ ก่
ประชำชน เนื่องจำกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรมีเป็นจำนวนมำก กำร
ส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่สำคัญได้นั้น ควรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้ เช่น สำมำรถ
ศึกษำกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรโดยผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่ ำ งๆ รวมไปถึ ง กำรจั ด ท ำเครื อ ข่ ำ ยแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรประเภทสั ง คมออนไลน์ (Social
Network) ที่เกี่ยวกับกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยหรือกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยนี้
โดยเฉพำะ และสำมำรถใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่
สรุป กำรที่จะส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรนั้น กระบวนกำรควรเริ่มตั้งแต่กำรให้ควำมรู้ในชั้นเรียน ตั้งแต่ในระดับประถมศึกษำไป
จนถึงระดับอุดมศึกษำเพื่อกระตุ้นให้ประชำชนรับรู้ถึงสิทธิดังกล่ำว และในกำรส่งเสริมควำมรู้ ควร
ประยุกต์นำเอำเทคโนโลยีมำปรับใช้ เพื่อให้ทันต่อกระแสโลกำภิวัตน์ และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

