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 การรายงานข่าวเชิงข้อมูล (Data Journalism) มีความหมาย เป็นการเปลี่ยน “ข้อมูล” ให้เป็น 

“ข่าว” เป็นกระบวนการทางวารสารศาสตร์ ที่มีฐานอยู่บนการวิเคราะห์และคัดกรองชุดข้อมูลขนาดใหญ่ 

การจัดการกับข้อมูลเปิดที่เผยแพร่ฟรีผ่านระบบออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือของข้อมูล

เปิด (Open Data) ต่างๆ จนสามารถน�าข้อมูลมาเล่าเรื่องให้มีความใกล้ชิด และเข้าใจง่ายต่อไปได้ ผู้เขียน

จึงน�าเสนอแนวทางในกระบวนการรายงานข่าวเชิงข้อมูลในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดผ่านกรณีศึกษา

ต่างประเทศ และโมเดลฐานข้อมูล (ODFI Model) เพื่อช่วยเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการท�างาน

ด้านข้อมูลของสื่อไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ทั้งน้ี การรายงานข่าวเชิงข้อมูล (Data Journalism) ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสภาพแวดล้อม

ภายใต้การแข่งขนัของสือ่ในปัจจุบัน ดังน้ัน สือ่ไทยจึงจ�าเป็นต้องปรับตวัและเรยีนรูท้ีจ่ะใช้กระบวนการรายงาน

ข่าวเชิงข้อมูลในการเพิ่มคุณค่าให้กับข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยมีประเด็นที่ต้อง

ปรับตัวอยู่ 4 ประเด็น ดังน้ี ประเด็นการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลดิบ (Original Source) ที่มีความ

น่าเชื่อถือมาน�าเสนอมากขึ้น ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมช่วยค�านวณต่าง ๆ ได้ ประเด็น

การท�าข่าวโดยท�าความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการท�าข่าว เพื่อให้ได้มุมมองข่าวที่หลากหลาย

และเจาะลกึมากขึน้ และประเดน็การแปลงข้อมลูทีม่คีวามซบัซ้อนให้เป็นข้อมลูภาพทีเ่ข้าใจได้ง่าย โดยสือ่ไทย

สามารถน�าแนวทางจากบทความน้ีไปประยกุต์และปรับใช้ในกระบวนการท�าข่าวของตนเองและเพิม่คณุภาพ

ข่าวไทยให้เกิดประโยชน์กับคนอ่านและสังคมมากขึ้นตามล�าดับต่อไป

ค�าส�าคัญ: การรายงานข่าวเชิงข้อมูล ข่าว กระบวนการการรายงานข่าวเชิงข้อมูล
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Abstract

 The use of Data Journalism changes “information” into “news’ as part of the 

journalism process. Data Journalism is grounded on the aggregation, screening and

analysis of large data sets derived from open-source information, which is published

for free online, using open data tools to interpret and tell an easy-to-understand story.

The author of any news story, therefore, must follow a strict process for reporting news 

data that conforms to Data Journalism guidelines in order to illustrate the outcome of 

their analysis using international case studies.  These guidelines, derived from ODFI Model, 

aim to improve the effectiveness of news reporting by increasing the knowledge and skills 

of news reporters when working with raw data and information.

 The use of Data Journalism techniques is considered indispensable in today’s 

competitive  media environment. As a result, Thai media needs to adjust and learn how to 

use the data reporting process to enhance the value of their news reporting. In order to 

improve efficiency beyond their competitors, there are four issues that Thai media

needs to address. Firstly, how raw information is sorted from open-source databases

(original Source) to present reliable and evidence-based facts. Secondly, how data is 

analyzed using various types of computational and analytical aids, Thirdly, how to improve 

collaboration with experts in the news creation process to gain a wider perspective

and insight on the issues being reported. Lastly, how to convert complex sets of data 

into images to make them understandable and clear to the target audience. Therefore,

Thai media can apply the guidelines presented in this article to their own news reporting 

process to increase the overall quality of their reporting by making it more useful to

readers and Thai society.

Keywords: Data Journalism, News, Data Journalism Process
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บทน�ำ 

	 ค�ำนยิำม	“วำรสำรศำสตร์”	(Journalism)	คือ	ศำสตร์ของกำรน�ำเสนอข่ำวสำรผ่ำนสือ่สิง่พมิพ์

เป็นจุดเริ่มต้น	 เนื่องจำกในอดีตสื่อสิ่งพิมพ์	 ถือเป็นสื่อที่ทันสมัย	 และมีอิทธิพลต่อผู้อ่ำนมำกท่ีสุด	

แต่ววิฒันำกำรของสือ่มวลชนยงัมพีฒันำกำรอย่ำงต่อเนือ่งตำมเทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงต่อเน่ือง	

ท�ำให้กำรเสนอข่ำวสำรผ่ำนสื่อนั้นหลำกหลำยแพลตฟอร์มมำกขึ้น	ไม่ว่ำจะเป็น	สื่อวิทยุกระจำยเสียง	

สื่อโทรทัศน์	และระบบกำรสื่อสำรที่ผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ต่ำง	ๆ 	แต่ในยุคปัจจุบัน	ควำมนิยมของ

สังคมที่มีต่อกำรน�ำเสนอข่ำวสำรในโลกโซเชียลมีเดีย	 กลำยมำเป็นตัววัดมำตรฐำนของสื่อมวลชน

มำกขึ้น	 ท�ำให้เกิดค่ำนิยมกำรสร้ำงกระแสให้กับสื่อของตนเอง	 โดยเฉพำะเว็บไซต์ข่ำวที่เน้นยอดคน

อ่ำน	 ยอดไลก์	 ยอดแฟนเพจ	 ยอดกำรเข้ำถึง	 (Reach)	 รวมถึงยอดกำรมีส่วนร่วม	 (Engagement)

จึงท�ำให้สื่อมวลชนมำกมำยให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเสนอข่ำวหรือคลิปข่ำวที่อยู่ในกระแสควำมสนใจ

มำกขึน้	ไม่ว่ำจะเป็นข่ำวแปลก	ข่ำวเชิงดรำม่ำ	ทัง้ทีใ่นเวลำต่อมำกลบัพบว่ำเนือ้หำเหล่ำนัน้สวนทำงกับ

ข้อเท็จจริง	 (ส�ำนักข่ำวอิศรำ,	 2558)	 ข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมีจ�ำนวนมหำศำล	 จนท�ำให้สื่อเอง

หรือผู้รับสำรก็ตำมไม่สำมำรถจัดระเบียบข้อมูลเหล่ำนั้นได้	 และยำกต่อกำรสืบค้นข้อมูลเชิงลึก

(ส�ำนักข่ำวไทยพลับบลิก้ำ,	 2557)	 เมื่อนักข่ำวในส�ำนักข่ำวต่ำง	 ๆ	 ขำดกำรสืบค้นข้อมูลที่มีคุณภำพ	

ท�ำให้ข้อมลูข่ำวสำรทีน่�ำเสนอออกสูส่งัคมไม่ครบถ้วน	ไม่ถกูต้อง	และไม่รอบด้ำน	ส่งผลต่อควำมรูแ้ละ

ทัศนคติของผู้อ่ำนแตกต่ำงกัน	 สื่อมวลชนถือเป็นองค์กรหรือสถำบันที่สังคมคำดหวังควำมเป็น

“มืออำชีพ”	ฉะนั้น	“ควำมเป็นมืออำชีพ”	ของสื่อมวลชน	จึงก�ำลังถูกท้ำทำยอีกครั้งในยุคปัจจุบัน

	 ซึ่งผู้เขียนพอสรุปได้ว่ำ	สังคมเสพข่ำวผ่ำนเครื่องมือสื่อสำรต่ำง	ๆ 	จำกหน้ำจอโทรศัพท์มือถือ

มำกข้ึน	 กำรเสพข่ำวจำกสื่อสิ่งพิมพ์น้อยลงมำก	 จนไม่สำมำรถสำมำรถแยกออกระหว่ำงเรื่องรำว

บนสังคมออนไลน์	 หรือข่ำวสำร	 แยกไม่ออกว่ำสิ่งที่ถูกน�ำเสนออยู่บนโลกออนไลน์เป็นนักข่ำวเขียน	

หรือไม่ใช่นักข่ำว	 โดยเฉพำะเด็กรุ่นใหม่	 ที่มักใช้ชีวิตประจ�ำวันอยู่กับหน้ำจอไลน์	 เฟซบุ๊ก	 ทวิตเตอร์

มีทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก	ทุกคนมำอยู่ในพื้นที่เดียวกัน	ส่งผลท�ำให้เกิดควำมยำกขึ้นในกำรแยกแยะว่ำ

อะไรคือข้อเท็จจริง	 (Fact	 News)	 หรืออะไรเป็นข่ำวปลอม	 (Fake	 News)	 ดังน้ัน	 นักข่ำวยุคใหม่

ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด	 วิธีท�ำงำนข่ำว	 วิธีที่ได้มำซ่ึงข้อมูล	 และวีธีกำรเล่ำเรื่องให้เนื้อหำข่ำวมีรูปแบบ

ที่ลึก	 กว้ำง	 และเห็นภำพรวมของเหตุกำรณ์มำกขึ้น	 นับเป็นควำมแตกต่ำงอีกประกำรหนึ่งของ	

วำรสำรศำสตร์ข้อมลู	ทีพ่ยำยำมยกระดับข้อมลูไปสูก่ำรบรกิำรใหม่	ๆ 	เพือ่สำธำรณะ	เป็นวถิกีำรท�ำงำน

รูปแบบหนึ่งที่จะสำมำรถเพิ่มหรือยกระดับกำรท�ำงำนข่ำวให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้นได้ในยุคปัจจุบัน	

ด้วยเหตุผลนี	้วำรสำรศำสตร์ข้อมลูจึงอำจเป็นวิถใีหม่ทีจ่ะช่วยวำงต�ำแหน่งนกัวำรสำรศำสตร์ไว้ในหน้ำที่

ที่มีควำมหมำยกับสังคมต่อไป	
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กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล (Data Journalism) คืออะไร 

	 รูปแบบกำรท�ำงำนข่ำวในสังคมไทยยุคนี้	 นอกจำกกำรมีควำมจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิด

เปลี่ยนวิถีกำรท�ำงำน	 เปลี่ยนเป้ำหมำยกำรท�ำข่ำวแล้ว	 รูปแบบของเนื้อหำจะต้องมีควำมสร้ำงสรรค์

มำกขึ้นด้วย	ทั้งในแง่ของควำมสร้ำงสรรค์ในเนื้อหำ	และควำมสร้ำงสรรค์เชิงเทคนิค	ตำมที่ พีระพงษ์	

เตชะทัตตำนนท์	 (2561) ให้ข้อมูลไว้ว่ำ	 งำนด้ำนกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	 (Data	 Journalism)

อำจเป็นทำงรอดหนึ่งของสื่อในยุคนี้ได้	 ทั้งนี้กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลไม่ได้เป็นปรำกฏกำรณ์ที่เพิ่ง

เกิดขึ้น	แต่เกิดมำนำนกว่ำ	200	ปีแล้ว	ซึ่งมีฐำนจำกควำม	“ไม่เชื่อ”	ของนักข่ำว	ที่น�ำไปสู่กำรพยำยำม

ขุดคุ้ย	 และแสวงหำข้อมูลเพิ่มเติม	 เช่น	 ส�ำนักข่ำวไทยพับบลิก้ำท�ำข่ำวเรื่องเรื่องเมรุท่ีไหนค่ำใช้จ่ำย

สูง	 น�ำไปสู่เรื่องธุรกิจงำนศพ	 (ประชำไท,	 2561)	 หรือสำมำรถเห็นตัวอย่ำงได้จำกข่ำวที่ผ่ำนมำใน

ประเทศไทย	 เช่น	 ธุรกิจกำรจ�ำน�ำข้ำว	 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของกระทรวงต่ำง	 ๆ	 ที่มำของนำฬิกำหรูของ

พลเอกประวิตร	วงษ์สุวรรณ	หรือผลคะแนนกำรเลือกตั้ง	2562	ของ	กกต.	เป็นต้น	ถ้ำให้เปรียบเทียบ

ว่ำกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลแตกต่ำงอย่ำงไรกับข่ำวเชิงสืบสวนสอบสวน	 สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ

ข่ำวสบืสวนสอบสวนเป็นเหมอืนกญุแจตัวส�ำคัญทีจ่ะไขประตูสูค่วำมจรงิ	แต่กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมลูน้ัน

เหมอืนกำรน�ำตัวเลโก้มำต่อเรยีงกันให้เหน็	ให้เป็นภำพทีเ่ข้ำใจ	ภำพรวมของเหตุกำรณ์ได้อย่ำงน่ำสนใจ

กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมลูต้องกำรกำรท�ำงำนเป็นทมี	มทีกัษะทีห่ลำกหลำย	และเข้ำใจกำรท�ำงำนพืน้ฐำน

ของกนัและกนั	กำรสร้ำงระบบให้คนท�ำงำนทีห่ลำกหลำยได้เจอกนั	ได้แลกเปลีย่นกนั	ได้เหน็เครือ่งมอื

ของกันและกัน	 จะสร้ำงบรรยำกำศและควำมร่วมมือใหม่ให้เกิดได้	 แต่ในแง่กำรอยู่รอดของธุรกิจไม่

ส�ำคัญเท่ำกบัทำงรอดของ	“สือ่”	ต่อควำมไว้ใจของสงัคม	ประชำชนต้องมคีวำมศรทัธำในบทบำทของสือ่	

	 ปัญหำหนึ่งที่ผู้เขียนมองว่ำเป็นเรื่องที่นักวิชำชีพต้องท�ำควำมเข้ำใจเบื้องต้น	คือ	ควำมหมำย

และรปูแบบกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมลูว่ำมกีระบวนกำรท�ำงำนเป็นอย่ำงไร	ซ่ึงส่วนใหญ่คนในสงัคม	หรอื

แม้แต่นักวิชำชีพเองก็ตำม	 มักเข้ำใจว่ำกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	 คือ	 กำรท�ำข่ำวที่ท�ำอยู่เป็นกิจวัตร	

ที่มีกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์	 น�ำมำจำกเอกสำรบ้ำง	 หรือแม้แต่กำรน�ำมำท�ำอินโฟกรำฟิก

ของข่ำว	ก็ถูกเหมำรวมว่ำเป็นกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	ซึ่งในควำมเป็นจริงนั้น	ควำมหมำยของค�ำว่ำ	

“กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล”	หรือ	“Data	 Journalism”	คือ	กำรรำยงำนข่ำวที่จะช่วยพัฒนำมุมมอง

และกระบวนกำรเล่ำเรือ่งแบบใหม่ในวงกำรวชิำชีพวำรสำรศำสตร์	ทีอ่ำจมองไม่เหน็ด้วยตำเปล่ำ	ย่ิงใน

ปัจจุบันรูปแบบกำรน�ำเสนอของสื่อมีกำรปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไป	 ไม่ได้มีแค่ตัวหนังสืออย่ำงเดียว	

คนรุ่นยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่	(Smart	Phone)	มีกำรโต้ตอบกับสิ่งที่ดู	ส่วนใหญ่เนื้อหำเป็นภำพและ	

ข้อมูลภำพ	 (Visualization)	 โดยกำรน�ำข้อมูลอดีตกับปัจจุบันมำอธิบำย	 (Descriptive)	 เพื่อให้เกิด

ควำมกระจ่ำง	(Insight)	และน�ำเสนอไอเดียที่ซับซ้อนให้ดูง่ำยขึ้น	
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	 Liliana	Bounegru,	Lucy	Chambers	and	Jonathan	Gray	(2012)	ได้ให้นิยำมของค�ำว่ำ	

กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมลูไว้ว่ำ	เป็นทกัษะใหม่ในเรือ่งของกำรค้นหำข้อมลูเชิงลกึ	กำรท�ำควำมเข้ำใจกบั

ข้อมูลที่มี	และกำรท�ำให้ควำมซับซ้อนของข้อมูลมำอธิบำยให้เข้ำใจง่ำยขึ้นแบบทันเวลำ	

	 สฤณี	 อำชวำนันทกุล	 (2557)	 ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ	 กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	 ไว้ว่ำ

เป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง	ภำคประชำชน	สือ่มวลชน	และผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำง	โดยทีใ่ห้ประชำชน

มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเนื้อหำ	 วิเครำะห์	 ตีควำม	 ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำงจะเขียนและใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสะสมรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลมหำศำล	 จำกนั้นสื่อมวลชนจะเปลี่ยนรูปแบบ

กำรน�ำเสนอประเด็นที่ซับซ้อนที่มีมหำศำลนั้น	มำเขียนเป็นข่ำวหำงยำว	 (Long	Tail)	 และท�ำข้อมูล

เป็นภำพ	(Visualization)	ที่เข้ำใจง่ำยขึ้น	

	 เอกพล	เธียรถำวร	(2559)	ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ	กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	คือ	กระบวนกำร

รำยงำนข่ำวโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก	เริ่มต้นจำกกำรค้นหำ	รวบรวมข้อมูล	วิเครำะห์ตรวจสอบจัดระบบ

ใหม่	 และแปรรูปข้อมูลเพื่อน�ำเสนอไปยังผู้รับสำรในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย	 ซึ่งในกระบวนกำรดังกล่ำวนี้

มักใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเข้ำมำช่วยในกำรท�ำงำนด้วย	

	 จรัล	 งำมวิโรจน์เจริญ	 (2557)	 ได้ให้ค�ำจ�ำกัดควำมของกำรท�ำงำนกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	

(Data	 Journalism)	 ไว้ว่ำ	 ค�ำนี้เริ่มจำกค�ำว่ำ	Journalism	หรือวำรสำรศำสตร์ตำมควำมหมำย

ของ	American	 Press	 Institute	 คือ	กิจกรรมกำรรวบรวม	 ประเมิน	 ผลิต	 น�ำเสนอ	 ข่ำวสำรและ

สำรสนเทศ	แต่ถ้ำเรำเปลี่ยนค�ำว่ำ	 “ข่ำวสำรและสำรสนเทศ”	 เป็นค�ำว่ำ	 “ข้อมูล”	 ซึ่งมีตั้งแต่ตัวเลข	

กำรวิเครำะห์ตัวหนังสือ	ภำพ	เสียง	สรุปแล้วจึงได้ค�ำจ�ำกัดควำมของกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	(Data	

Journalism)	ว่ำ	คือ	กิจกรรมกำรรวบรวม	ประเมิน	ผลิต	น�ำเสนอ	ข้อมูลด้วยเทคนิคกำรแปลงข้อมูล

เป็นภำพ	(Data	Visualization)	หลำกหลำย	ซึ่งท�ำให้คนเข้ำใจข้อมูลได้ง่ำยขึ้น	

	 ดังนั้น	 จำกนิยำมทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้	 ผู้เขียนสำมำรถสรุปได้ว่ำ	 กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล

เป็นกำรท�ำงำนข่ำวท่ีไม่ใช่กำรท�ำงำนในรปูแบบปกติ	แต่เป็นกำรท�ำงำนทีไ่ด้รบัควำมร่วมมอืจำกหลำยภำค

ส่วนในสังคม	 เป็นกำรรำยงำนข่ำวด้วยกำรใช้คอมพิวเตอร์ในแบบใดแบบหนึ่ง	 ใช้สื่อด้ังเดิมในกำร

สืบสวน	ค้นหำข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีขนำดใหญ่	(Big	Data)	วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ	

เน้นกำรเล่ำเรื่องให้น่ำสนใจ	 และเห็นภำพรวมของเหตุกำรณ์	 (ไม่ใช่เห็นแค่ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง)

โดยประเด็นต้องเช่ือมโยงกับสงัคมด้วย	ท�ำให้ควำมสลบัซับซ้อนของข้อมลูเป็นเรือ่งเข้ำใจง่ำย	ด้วยภำพ	

แผนภูมิ	อินโฟกรำฟิก	หรือโมชั่นกรำฟิก	เป็นต้น
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กระบวนกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล 

	 กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมลู	มกีระบวนกำรทีผ่สมผสำนระหว่ำง	ทกัษะจมกูข่ำว	(Nose	for	News)	 

แบบด้ังเดิมกับควำมสำมำรถในกำรบอกเล่ำเรื่องรำวที่น่ำสนใจ	 กับข้อมูลดิจิทัลที่มีให้เลือกมำกมำย	

โดยล�ำดับขั้นตอนกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลสำมำรถอธิบำยแยกตำมขั้นตอนตำมภำพที่	 1	 ผู้เขียน

สำมำรถอธิบำยจ�ำแนกตำมขั้นตอนกำรท�ำข่ำวเชิงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้	

ภำพที่ 1 ภำพขั้นตอนกำรท�ำงำนข่ำวเชิงข้อมูล	(Data	Journalism)

 1. กำรเข้ำถึงข้อมูล (DATA)	 กำรน�ำเสนอข่ำวท่ีมีกระบวนกำรเข้ำถึงข้อมูล	 (DATA)	

ด้วยกำรสืบค้นแบบ	 “เจำะลึก”	ลงไปในข้อมูล	 โดยกำรเก็บเล็กผสมน้อยข้อมูลจำกที่ต่ำง	 ๆ	 ท�ำกำร

กรองข้อมลู	และจัดโครงสร้ำง	“กำรกรอง”	โดยขดุหำข้อมลูทีเ่ฉพำะเจำะจง	“กำรวำดภำพจำกข้อมลู”	

และ	“ท�ำให้เป็นรำยงำนข่ำว”	โดยกระบวนกำรนี้สำมำรถขยำยเพิ่มเติมเพื่อจัดเตรียมผลลัพธ์

สำรสนเทศที่บุคคลแต่ละคนสนใจหรือควำมสนใจของสำธำรณะในวงกว้ำง	 เป็นกระบวนกำรทำง

วำรสำร	 ที่มีฐำนอยู่บนกำรวิเครำะห์และคัดกรองชุดข้อมูลขนำดใหญ่	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำรสร้ำง

ข่ำวขึ้นมำช้ินหนึ่ง	 ซ่ึงไม่เหมือนกับวำรสำรศำสตร์ฐำนข้อมูล	เพรำะส่วนมำกจะใช้ส�ำหรับกำรรำยงำน

ข่ำวสบืสวนสอบสวน	และกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมลูทีใ่ช้จัดกำรกบัข้อมลูเปิดทีเ่ผยแพร่แบบฟรอีอนไลน์	

ซึ่งมำตรฐำนของกำรท�ำข่ำวเชิงข้อมูล	คือ	พื้นฐำนข้อมูลต้องมำจำก	ข้อมูลเปิด	(Open	Data)	ซึ่งเป็น

ข้อมลูทีส่ำมำรถน�ำมำใช้ได้โดยอิสระ	สำมำรถน�ำกลบัมำใช้ใหม่ได้	และแจกจ่ำยได้โดยใครกไ็ด้	แต่ต้อง

ระบุแหล่งที่มำหรือเจ้ำของงำนและต้องใช้สัญญำ	 หรือเง่ือนไขเดียวกันกับที่มำหรือตำมเจ้ำของงำน

ก�ำหนด	
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	 “ข้อมูลเปิด”	 (Open	Data)	 จึงต้องเข้ำถึงง่ำย	 เช่น	 เผยแพร่ผ่ำนอินเทอร์เน็ต	ท�ำซ�้ำโดยมี

ต้นทุนต�่ำมำก	หรือไม่มีเลย	อยู่ในรูปแบบที่ใช้สะดวกและดัดแปลงได้	ใช้ซ�้ำและเผยแพร่ได้	เผยแพร่

โดยอนญุำตให้คนอ่ืนน�ำไปใช้ฟร	ีเผยแพร่ฟร	ีและน�ำไปผสมรวมกับชุดข้อมลูอ่ืนได้	ทกุคนมส่ีวนร่วมได้	

ทกุคนมสีทิธนิ�ำไปใช้	ใช้ซ�ำ้	และเผยแพร่	ไม่เลอืกปฏิบติัใด	ๆ 	เช่น	ไม่มเีง่ือนไขว่ำจะต้องใช้ในกำรศึกษำ

เท่ำนั้น	ห้ำมน�ำไปใช้เพื่อกำรค้ำ	ฯลฯ

	 สอดคล้องกับควำมหมำยที่สมบูรณ์ของกำรเปิดเผยข้อมูล	 (The	 Full	 Open	 Definition)

สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้	 (ฝ่ำยนวัตกรรม	ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์กำรมหำชน),	 2555)	

ที่ก�ำหนดควำมหมำยของข้อมูลเปิดไว้	3	ประกำร	ดังนี้	1.	ข้อมูลต้องถูกจัดเตรียมให้ภำยใต้เงื่อนไข

ทีอ่นญุำตให้น�ำมำใช้ใหม่และแจกจ่ำยได้	(Re-use	and	Redistribution)	รวมทัง้กำรผสมผสำนระหว่ำง

ชุดข้อมลูอ่ืน	ๆ 	ได้	2.	ข้อมลูทัง้หมดต้องมคีวำมพร้อมใช้งำน	(Availability	and	Access)	และค่ำใช้จ่ำย

ต้องไม่มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำส�ำเนำ	 โดยเฉพำะกำรดำวน์โหลดผ่ำนอินเทอร์เน็ต	 ข้อมูลจะต้อง

มอียูใ่นรปูแบบทีส่ะดวกต่อกำรใช้งำนและสำมำรถปรบัปรงุแก้ไขได้	และ	3.	ทกุคนต้องสำมำรถทีจ่ะใช้	

น�ำมำใช้ซ�ำ้	และแจกจ่ำยได้	(Universal	Participation)	โดยไม่มกีำรเลอืกปฏิบติัต่อบคุคลหรอืกลุม่คน	

ตัวอย่ำงเช่น	 ข้อจ�ำกัดของกำรป้องกันกำรใช้ในเชิงพำณิชย์	 (Non-Commercial)	 หรือข้อจ�ำกัด

ในกำรใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะบำงอย่ำง	 (เช่น	 ในกำรศึกษำเท่ำน้ัน)	 ก็จะไม่ถือว่ำข้อมูลดังกล่ำว

เป็นแบบข้อมูลเปิด	(Open	Data)

	 ข้อมูลในที่นี้คือ	 “ข้อมูลดิบ”	 ซ่ึงเป็นข้อมูลในรูปแบบใดก็ได้ท่ีสำมำรถท�ำงำนและวิเครำะห์	

ประมวลผลผ่ำนคอมพิวเตอร์	จำกเดิมอำจตีควำมได้จ�ำพวกกลุ่มฐำนข้อมูลต่ำง	ๆ	(Databases)	กลุ่ม

ไฟล์งำนประเภทแผ่นตำรำงท�ำกำร	 (Spreadsheet)	 กลุ่มข้อมูลที่เป็นอีเมล	 (Email)	 หรือแม้กระทั่ง

กลุ่มข้อมลูทีเ่ป็นแผนที่	แต่ในยุคปัจจบุันฐำนขอ้มูลครอบคลุมถึง	กลุ่มข้อมูลที่ดงึมำจำกโซเชยีลมีเดยี

ต่ำง	 ๆ	 และข้อมูลทุกอย่ำงที่อยู่บนออนไลน์	 ฉะนั้นควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูลจึงมีควำมส�ำคัญ	 และ

กลำยมำเป็นตัววัดควำมน่ำเช่ือถือของข่ำวเชิงข้อมูลด้วย	 โดยฐำนข้อมูลสำมำรถแบ่งควำมน่ำเช่ือถือ

ตำมประเภทของข้อมูลได้ตำมโมเดล	OCFI	ซึ่งย่อมำจำก	Original-Company-Forum-Individual	

Source	 (สรรพ์ชัยย์	 บูรณ์เจริญ,	 2560)	 โดยแบ่งเป็น	 4	 ลักษณะข้อมูล	 คือ	 (1) กลุ่มข้อมูลดิบ 

(Original Data Source) กลุ่มเว็บไซต์ที่ให้ดำวโหลดข้อมูลฟรี	 ในรูปแบบของตำรำงท�ำกำร	 และ

พีดีเอฟ	โดยที่ข้อมูลสำมำรถน�ำมำท�ำซ�้ำ	ดัดแปลงได้	อำทิ	หน่วยงำนภำครัฐฯ	ต่ำง	ๆ	หรือศูนย์กลำง

ข้อมูล	 เว็บไซต์	 data.go.th	 เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลำงรวบรวบข้อมูลภำครัฐ	 เป็นต้น	 นับว่ำเป็นกลุ่ม

ที่น่ำเชื่อถือที่สุดในแง่ของกำรน�ำไปใช้	ต่อมำเป็นกลุ่มประเภท	(2) กลุ่มบริษัท (Company)	จัดเป็น

กลุ่มข้อมูลที่น่ำเชื่อเป็นอันดับสอง	ข้อมูลจำกองค์กรธุรกิจ	องค์กรสื่อ	อำทิ	สถิติกำรขำย	ข้อมูลลูกค้ำ	

รำยงำนประจ�ำปี	 งำนวิจัย	 บทควำมวิจัย	 บทควำมวิชำกำร	 นโยบำยองค์กร	 ประกำศต่ำง	 ๆ	 รวมถึง
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ข้อกฎหมำย	เป็นต้น	หรือข้อมูลข่ำวที่ได้จำกเว็บไซต์ส�ำนักข่ำวโดยตรง	เช่น	เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์	

เว็บไซต์ส�ำนักข่ำวไทย	 เว็บไซต์ผู้จัดกำรออนไลน์	 เป็นต้น	 (3) พ้ืนที่แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นบน

ออนไลน์ (Forum)	จัดเป็นกลุ่มข้อมูลที่น่ำเชื่อถือเป็นอันดับ	3	กลุ่มพวกเว็บบอร์ด	หรือกลุ่ม	Web	

Portal	 เช่น	Sanook,	Pantip,	Dek.D,	Chillpainai,	Kapook	และอื่นๆ	สุดท้ำย	(4) ข้อมูลจำก

ปัจเจกบุคคล (Individual Post)	จัดเป็นข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถืออันดับสุดท้ำย	 เพรำะเป็นข้อมูล

ที่มำจำกโซเชียลมีเดียต่ำง	 ๆ	 เช่น	 เฟซบุ๊กส่วนตัว	 เฟซบุ๊กแฟนเพจ	 หรือแม้กระทั่งข้อมูลจำกกลุ่ม

ผู้มีอิทธิพลบนออนไลน์	(Influencer)	ทั้งหลำย	ที่มีกำรแสดงควำมเห็นส่วนตัวเป็นหลัก	

	 จำก	4	ลักษณะข้อมูลตำมโมเดล	OCFI	ข้ำงต้น	ผู้เขียนสำมำรถสรุปแบ่งกลุ่มประเภทข้อมูล

ออกเป็น	 2	 ประเภทกลุ่มข้อมูล	 ดังนี้	ประเภทกลุ่มข้อมูลที่ 1 กลุ่มข้อมูล (Data)	 ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ประเภทข้อมูลที่มีควำมน่ำเช่ือถือสูง	 เพรำะเป็นข้อมูลจำกภำครัฐ	 หน่วยงำนภำครัฐ	 กระทรวง	

ทบวง	กรมต่ำง	ๆ 	รวมถึงข้อมลูจำกบรษัิทต่ำง	ๆ 	รวมถงึสือ่มวลชนด้วย	ซ่ึงกลุม่ลกัษณะข้อมลูทีจ่ดัอยูใ่น

กลุ่มประเภทข้อมูลนี้	 คือ	 กลุ่มข้อมูลดิบ	 (Original	 Data	 Source)	 และกลุ่มบริษัท	 (Company)	

ประเภทกลุ่มข้อมูลที ่2 กลุ่มข้อมูลประยุกต์ (Social Media Apply)	ซ่ึงเป็นกลุม่ข้อมลูทีเ่ป็นควำม

คิดเหน็	(Opinion)	มำกกว่ำข้อเทจ็จรงิ	(Fact)	ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะข้อมลูทีเ่กดิจำกควำมคิดเหน็

ส่วนตัว	และมมุมองส่วนตัวต่อเรือ่งรำวต่ำง	ๆ 	ดังน้ัน	กลุม่ลกัษณะข้อมลูทีจั่ดอยู่ในกลุม่ประเภทข้อมลูนี	้

คือพื้นที่แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นบนออนไลน์	 (Forum)	 และ	 ข้อมูลจำกปัจเจกบุคคล	 (Individual	

Post)	 เป็นต้น	 ฉะนั้น	 ผู้เขียนมองว่ำข้อมูลที่น่ำเช่ือถือในกำรน�ำมำเป็นข้อมูลในกำรรำยงำนข่ำวเชิง

ข้อมลู	คือ	ข้อมลูจำกกลุม่ข้อมลู	(Data)	และควรพยำยำมหลกีเลีย่งกำรใช้ข้อมลูในกลุม่ข้อมลูประยุกต์	

(Social	Media	Apply)	ในงำนกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลนั่นเอง

	 จำกแนวคิดข้ำงต้น	 ผู้เขียนน�ำมำประยุกต์สร้ำง	 OCFI	Model	 ควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล	

(Data)	ได้ดังนี้

ภำพที่ 2	ภำพ	OCFI	Model	ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล	(Data)

ที่มา:	ผู้เขียน

F
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	 ดังนัน้	ผู้เขยีนจึงสำมำรถสรปุได้ว่ำ	ข้อมลู	(Data)	มคีวำมส�ำคัญต่อบทบำทในกำรน�ำเสนอข่ำว

ในยุคปัจจุบันอย่ำงมำก	 เนื่องจำกผู้รับสำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรมหำศำลบนอินเทอร์เน็ตได้

มำกขีน้	ฉะนัน้ผู้สือ่ข่ำว	ควรน�ำเสนอข้อมลูทีม่อียูห่ลำกหลำยนัน้	น�ำมำน�ำเสนอเป็นข่ำวทีม่คีวำมถกูต้อง	

มคีวำมลกึ	มข้ีอมลูสนบัสนนุในกำรน�ำเสนอข่ำว	และสำมำรถน�ำข้อมลูมำใช้ในกำรอธบิำยเรือ่งรำวด้วย

ภำพ	ตัวเลข	และกรำฟิกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

 2. กำรกรองข้อมูล (Filter)	 คือ	 ขั้นตอนในกำรน�ำข้อมูลที่ได้มำในขั้นตอนแรกมำท�ำควำม

สะอำด	(Cleaning	Data)	เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีต้่องกำรน�ำไปใช้จรงิ	เนือ่งจำกข้อมลูเบือ้งต้นทีไ่ด้มำนัน้	จะเป็น

ข้อมลูทีม่ข้ีอมลูมหำศำลทีส่่วนใหญ่จะอยู่ในรปูของแผ่นตำรำงท�ำกำร	(Spreadsheet)	หรอืมำในรปูแบบ

ของเอกสำร	และไฟล์พีดีเอฟ	ฉะนั้น	กำรกรองข้อมูล	 (Filter)	จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐำน

ด้ำนไมโครซอฟต์เอ็กเซล	(Microsoft	Excel)	เพื่อประมวลผล	วิเครำะห์	แยกแยะ	กรอง	และสรุป

ข้อมูลออกมำเป็นเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรใช้เท่ำนั้น	

	 สอดคล้องกับ	จรัล	งำมวิโรจน์เจริญ	(2560) ที่ระบุ 4	องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่นักข่ำวต้องต้อง

หมัน่เรยีนรู	้และฝึกฝน	รวมถงึคิดเพิม่เติมเสมอ	ก็คือ	เครือ่งมอืต่ำง	ๆ 	ทีใ่ช้ในกำรสบืค้นข้อมลู	(Tools)	

ฐำนข้อมลูทีน่่ำเช่ือถือ	(Data	Sources)	ศึกษำกรณีศึกษำบ่อย	ๆ 	(Case	Studies)	และหำข้อมลูเพือ่หำ

รำยละเอียดเพืม่เติมอย่ำงสม�ำ่สมอ	(Line	of	Inquiry)	โดยควำมส�ำคัญของเครือ่งมอืทีดี่	คือ	กำรรูจั้ก

กำรใช้เครื่องมือส�ำหรับเตรียมข้อมูล	เช่น	ระบบ	Google	Refine	(Open	Refine)	ซึ่งเป็นระบบที่ใช้

ส�ำหรบักำรท�ำควำมสะอำดข้อมลู	รองรบัไฟล์ขนำดใหญ่	และหลำกหลำยรปูแบบ	ทัง้ไฟล์ในรปูแบบของ

แผ่นตำรำงท�ำกำร	(Spreadsheet)	หรือแม้กระทั่งรูปแบบของรหัส	(Code)	ใช้เพื่อท�ำควำมเข้ำใจและ

ปรับปรุงข้อมูลที่หำยหรือที่ไม่สมบูรณ์	รู้จักใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์	ทั้งนี้กระบวนกำรกรองข้อมูล	

(Filter)	เป็นขั้นตอนที่สำมำรถขอควำมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง	ไม่ว่ำจะเป็น	นักสถิติศำสตร์	

นักเศรษฐศำสตร์	แฮกเกอร์	(Hacker)	หรือแม้แต่	โปรแกรมเมอร์	เพื่อช่วยในกำรดึงข้อมูลออกมำ	

	 ยกตัวอย่ำงจำกบทควำมบนเว็บไซต์	The	Momentum	(2560)	ที่กล่ำวถึง	กำรรั่วไหลของ

เอกสำรทำงกำรเงินของบรษิทักฎหมำยแห่งหนึง่ในปำนำมำ	เมือ่ปี	2559	ทีผ่่ำนมำ	ท�ำให้เกดิปมฉำวขึน้ว่ำ	

มีบุคคลส�ำคัญทั่วโลกใช้บริกำรซุกซ่อนเงินเพื่อหลบเลี่ยงภำษี	 จนท�ำให้ผู้น�ำบำงประเทศต้องประกำศ

ลำออกเพือ่แสดงควำมรบัผิดชอบ	กรณีดังกล่ำวรูจั้กกนัในนำม	‘ปำนำมำเปเปอร์ส’	เหตุกำรณ์ใหญ่ของ

โลกที่เอกสำรกำรเงินจำกบริษัทกฎหมำยมอสแซค	 ฟอนเซกำ	 ถูกปล่อยออกมำ	 ถือเป็นกำรเปิดเผย

เอกสำรลับครั้งใหญ่	 หนังสือพิมพ์เยอรมัน	ซุดดอยเชอร์	(Süddeutsche	Zeitung)	 เป็นผู้ได้กรอง
ข้อมูลนี้มำ	แล้วส่งต่อให้สมำคมผู้สื่อข่ำวสืบสวนสอบสวนนำนำชำติ	(International	Consortium	of	

Investigative	Journalists	–	ICIJ)	ที่มีเครือข่ำยผู้สื่อข่ำวมำกกว่ำ	100	แห่งทั่วโลก	จำกขอ้มูลเหล่ำนี้

ท�ำให้พบกำรซุกซ่อนทรัพย์สินที่บำงกรณีอำจเข้ำข่ำยหลบเลี่ยงภำษี	 ลูกค้ำของส�ำนักงำนกฎหมำย



377

◆ แนวทางการรายงานข่าวเชิงข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพการท�าข่าวในประเทศไทย  ◆

แห่งนี้มีทั้งเศรษฐี	นักกำรเมือง	และภำคเอกชนที่มำใช้บริกำร	เอกสำรทั้งหมดมีควำมจุ	2.6	เทรำไบต์	

ซึ่งมำจำกเอกสำรจ�ำนวน	11.5	ล้ำนชิ้น	เป็นข้อมูลที่มีลักษณะกระจัดกระจำย	และมำในรูปแบบที่ดิบ

มำก	ไม่ใช่ฐำนข้อมูลที่มีระเบียบ	สมำคมผู้สื่อข่ำวสืบสวนสอบสวนนำนำชำติให้นักข่ำวท�ำงำนร่วมกับ

ฝ่ำยเทคนิค	โดยใช้โปรแกรมโอเพนซอร์ส	3	โปรแกรม	คือ	1.	Apache	Tika	เป็นเครื่องมือส�ำหรับ

กำรตรวจสอบข้อมูลและสกัดชุดข้อมูลที่มีโครงสร้ำงของเอกสำรต่ำง	ๆ	 เพื่อสกัดข้อควำมและข้อมูล

อื่น	ๆ 	ออกมำจำกอีเมลและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	2.	Tesseract	เพื่อแปลงข้อควำมที่ฝังอยู่ในรูปภำพมำ

เป็นข้อควำมในแบบทีค่อมพวิเตอร์ประมวลผลได้	และ	3.	Apache	Solr	เพือ่จดัระเบยีบข้อมลูและท�ำ

ดัชนีเพื่อกำรค้นหำ	ทีมงำนฝ่ำยเทคนิคเลือกใช้ฐำนข้อมูลแบบ	SQL	ที่ย่อมำจำก	Structured	Query	

Language	เป็นภำษำมำตรฐำนในกำรเข้ำถึง	ฐำนข้อมูล	สำมำรถน�ำภำษำ	SQL	จำกโปรแกรมต่ำง	ๆ 	ที่

ต้องท�ำกำรกับระบบฐำนข้อมูล	(เว็บไซต์มำยพีเอชพี,	2560)	และน�ำมำวำงโครงสร้ำงให้เห็นว่ำข้อมูล

แต่ละช้ินมทีีม่ำจำกไหน	โดยกำรแสดงผลนีม้ลีกัษณะแบบอินเทอร์แอ็กทฟี	เมือ่ผู้ใช้กดไปทีข้่อมลูหนึง่	

มันจะแสดงให้เห็นว่ำมีใครที่เก่ียวข้องบ้ำง	 และคนคนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอ่ืนใด	 ซ่ึงจะช่วยให้

นักข่ำวเห็นควำมเชื่อมโยงแล้วไล่ตำมเบำะแสได้	(อรพิณ	ยิ่งยงพัฒนำ,	2560)

	 ผู้เขียนจึงสำมำรถสรุปได้ในขั้นตอนกำรกรองข้อมูล	 (Filter)	 ว่ำ	 ไม่ว่ำข้อมูลที่ได้มำพร้อม

เพียงใด	 มีควำมน่ำเช่ือถือมำกเท่ำใด	 หำกนักข่ำวไม่สำมำรถดึงข้อมูลที่ต้องกำร	 หรือนักข่ำวไม่

สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจ	 หรือจัดกำรกับข้อมูลตรงหน้ำได้	 ประมวลผลหรือหำวิธีช่วยอ่ำนไม่ได้	 ข้อมูล

เหล่ำนั้นคือสูญเปล่ำ	 ดังนั้น	 กำรกรองข้อมูล	 จึงมีควำมส�ำคัญไม่แพ้กำรเข้ำถึงข้อมูลในขั้นตอนแรก

นั่นเอง

 3. กำรท�ำให้เป็นภำพเข้ำใจง่ำย (Visualize)	ขัน้ตอนน้ีให้ควำมส�ำคัญกบักำรน�ำผลทีไ่ด้จำกกำร

กรองข้อมลูในขัน้ตอนที	่2	มำท�ำให้เป็นภำพทีเ่ข้ำใจได้ง่ำย	โดยกำรรวบรวมข้อมลูและผลติกรำฟิกออก

มำเป็นแบบโต้ตอบและเล่นได้	(Interactive	Graphics)	หำกนักข่ำวต้องกำรให้ผู้อ่ำนส�ำรวจข้อมูลใน

แบบที่ต้องกำรจริง	 ๆ	 ทุกองค์ประกอบของข้อมูลจะต้องเป็นสิ่งที่มันอำ้งว่ำเป็น	 ผู้อ่ำนสำมำรถค้นหำ

ข้อผิดพลำดได้ตลอดเวลำ	 กระบวนกำรนี้ถ้ำไม่มีองค์ควำมรู้ด้ำนกรำฟิก	 อำจท�ำให้นักข่ำวเสียเวลำ

หลำยเดือนหรือหลำยปี

	 กรำฟิก	 (Graphic)	 ไม่ว่ำจะเป็นคุณลักษณะกำรโต้ตอบแบบสแตนด์อโลน	 (Stand	Alone)	

หรือกำรสร้ำงภำพเชิงสถิติตัวเลข	 (Statistics)	 ที่สอดคล้องเนื้อหำข่ำว	 กรำฟิกควรตอบสนองผู้อำ่น

สองประเภทที่แตกต่ำงกัน	แต่ต้องเป็นกรำฟิกที่เข้ำใจได้ง่ำย	กรำฟิกต้องมองเห็นซับซ้อนแต่เข้ำใจง่ำย

มำกพอท่ีจะใช้อธบิำยในสิง่ทีน่กัข่ำวต้องกำรน�ำเสนอ	เป็นทีส่นใจแก่ผู้อ่ำนทีต้่องกำรอ่ำนข้อมลูทีล่กึและ

เป็นภำพใหญ่ขึ้น	ดังนั้น	กำรแสดงข้อมูลด้วยกรำฟิก	เป็นสิ่งที่ควรพิจำรณำด้วยเหตุผลหลำยประกำร	

ไม่เพยีงเน้นแต่สวยงำมและดึงดูดควำมสนใจเท่ำนัน้	กำรสร้ำงภำพข้อมลูทีไ่ด้รบักำรออกแบบมำอย่ำงดี
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สำมำรถให้ควำมประทบัใจแก่ผู้อ่ำนได้ทนัทแีละลกึซ้ึง	และตัดผ่ำนเรือ่งรำวท่ีซับซ้อนเพือ่ให้ตรงประเด็น

มำกขึ้น	 สอดคล้องกับ	 จรัล	 งำมวิโรจน์เจริญ	 (2560)	 กล่ำวว่ำ	 นักข่ำวต้องรู้จักใช้เครื่องมือใน

กำรวิเครำะห์และแสดงผลให้เป็นภำพข้อมูล	(Visualization)	ต่ำง	ๆ 	เช่น	กำรใช้โปรแกรมแผ่นตำรำง

ท�ำกำร	(Spreadsheet)	เริม่แบบง่ำย	ๆ 	ด้วยกำรใช้กรำฟกบัค�ำสัง่	Pivot	table	ทีใ่ช้ส�ำหรบัสรปุผลข้อมลู

จ�ำนวนมำก	ๆ	ในรูปแบบของตำรำง	และรูปแบบกรำฟ	(Pivot	Chart)		ให้เป็น	หรือกำรลอง	Google	

Fusion,	Tableau	Public	(Free	Version)	จะช่วยท�ำให้เรำเข้ำใจข้อมลูตัวเลขมำกขึน้	รวมถงึน�ำเสนอ

ผ่ำนโปรแกรมแผ่นตำรำงท�ำกำร	 (Spreadsheet)	 ได้หลำกหลำยรูปแบบ	 เช่น	แผนภูมิแท่ง,	 แผนภูมิ

วงกลม	กรำฟแมงมุม	แผนภูมิแนวนอน	และ	กรำฟเส้น	เป็นต้น	อย่ำงกำรท�ำซีรีส์ในสหรัฐฯ	ซีรีส์ข่ำว

ที่ชื่อว่ำ	“Do	No	Harm”		ที่เกิดขึ้นในปี	2553	โดย	ลำสเวกัสซัน	(Las	Vegas	Sun)	ที่เสนอข่ำว

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลบิลโรงพยำบำลในกรุงลำสเวกัสกว่ำ	 2.9	 ล้ำนช้ิน	 จำกกำรใช้กฎหมำยข้อมูล

ข่ำวสำรรำชกำรทีข่อข้อมลูมำ	ผลกำรวเิครำะห์ค้นพบกรณีกำรเสยีชีวติของผู้ป่วยจำกควำมผิดพลำดที่

ป้องกันได้ประมำณ	300	กรณี	เช่น	กำรติดเชื้อ	กำรรับตัวผู้ป่วยมำใหม่	และข้อผิดพลำดในกำรผ่ำตัด	

รวมกัน	 3,600	 กรณี	 กระบวนกำรท�ำงำนของนักข่ำวในกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลชุดนี้	 คือนักข่ำวได้

รับข้อมูลผ่ำนกำรร้องขอบันทึกสำธำรณะและระบุมำกกว่ำ	 300	 รำยที่ผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจำก

ข้อผิดพลำดทีส่ำมำรถป้องกนัได้	มอีงค์ประกอบทีแ่ตกต่ำงกันรวมถึงกรำฟิกแบบโต้ตอบทีช่่วยให้ผู้อ่ำน

มองเหน็	(โดยโรงพยำบำล)	ผู้ทีไ่ด้รบับำดเจบ็มกีำรผ่ำตัดเกดิขึน้บ่อยกว่ำทีค่ำดไว้	แผนทีท่ีม่เีส้นเวลำแสดง

กำรติดเช้ือแพร่กระจำยในโรงพยำบำลโดยโรงพยำบำล	และกรำฟิกแบบอินเทอร์แอคทฟีทีช่่วยให้ผู้ใช้

สำมำรถเรียงล�ำดับข้อมูลโดยกำรบำดเจ็บที่ป้องกันได้หรือจำกโรงพยำบำลเพื่อดูว่ำผู้คนได้รับบำดเจ็บ

ที่ไหนบ้ำง	(Liliana	Bounegru,	Lucy	Chambers	and	Jonathan	Gray,	2012)

ภำพที่ 3	:	ภำพประกอบข่ำว	“Do	No	Harm”	โดย	Las	Vegas	Sun

ที่มา:	https://www.oreilly.com/library/view/the-data-journalism/9781449330057/ch01.html
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	 ซึ่งเนื้อหำข่ำวในซีรีส์นี้มีทั้งข้อเขียน	 แผนที่	 เส้นเวลำ	 (Timeline)	 แสดงให้เห็นกำรติดเชื้อ

ที่กระจำยไปทีละโรงพยำบำล	 และกรำฟิกแบบอินเทอร์แอคทีฟให้คนอ่ำนเรียงข้อมูลตำมประเภทที่

ต้องกำร	หลงัจำกซีรส์ีตีพมิพ์	สภำมลรฐัเนวำดำออกกฎหมำย	5	ฉบบั	เพือ่ควำมโปร่งใสในโรงพยำบำล	

ปี	 2554	 จะเห็นได้ว่ำจำกตัวอย่ำงข้ำงต้น	 เป็นกำรดึงเอำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว	 น�ำเอำเทคโนโลยีมำจับ

ข้อมูลเหล่ำนี้แล้วมำเปลี่ยนรูปร่ำงหน้ำตำใหม่ให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น	 ทั้งยังมีแง่มุมใหม่	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นจำก

กระบวนกำรท�ำงำนนี้ด้วย	(ส�ำนักข่ำวไทยพลับบลิก้ำ,	2557)	

	 ผู้เขียนจึงสำมำรถสรุปได้	 กำรท�ำให้เป็นภำพข้อมูล	 (Visualization)	 นั้น	 ในยุคปัจจุบันมี

เครือ่งมอืจ�ำนวนมำกทีส่นบัสนนุกำรท�ำให้ข้อมลูเข้ำใจยำกกลำยเป็นภำพทีแ่สดงผลแบบเข้ำใจง่ำย	หรอืทีเ่รำ

เรียกว่ำอินโฟกรำฟิก	หำกนักข่ำวมีทักษะ	Adobe	Illustrator	นักข่ำวสำมำรถวำดภำพได้ด้วยตนเอง	

ซ่ึงต้องมทีกัษะในกำรย่อยข้อมลูสงูมำก	ในทำงกลบักนัหำกนกัข่ำวไม่มทีกัษะในด้ำน	Adobe	Illustrator	

ในปัจจุบนัมเีครือ่งมอืหรอืตัวเลอืกฟรทีีท่รงพลงัของอินเทอร์เนต็	ทีส่ำมำรถช่วยในกำรสร้ำงภำพข้อมลู

บนเว็บไซต์โดยใช้งำนง่ำยและฟรีจ�ำนวนมำก	ผู้เขียนอยำกแนะน�ำเว็บไซต์	Flourish	ที่มีกรำฟิกหลำย

รูปแบบให้ใช้	ออกแบบโดยกูเกิลที่สร้ำงขึ้นมำเพื่องำนทำงวำรสำรศำสตร์โดยเฉพำะ	สำมำรถสมัครฟรี

ด้วยบัญชีจีเมล	 (Gmail)	 แต่นักข่ำวต้องมีข้อมูลที่อยู่ในรูปของแผ่นตำรำงท�ำกำร	 (Spreadsheet)	 ที่

พร้อมใช้งำน	 เพื่อใส่ชุดข้อมูลเข้ำระบบ	 จำกนั้นโปรแกรม	 Flourish	 จะแปลงข้อมูลจำกแผ่นตำรำง

ท�ำกำร	(Spreadsheet)	ออกมำเป็นภำพข้อมูล	(Visualization)	ที่เหมำะสม	สวยงำม	และสำมำรถ

น�ำไปใช้ประกอบงำนข่ำวได้จริง

ภำพที่ 4	ตัวอย่ำงหน้ำเว็บไซต์	Flourish	จำก	https://flourish.studio/
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 4. เขียนเล่ำเรื่องให้น่ำสนใจ (Story) ขั้นตอนนี้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเขียนข่ำวที่ไม่เหมือน

กับลักษณะกำรเขียนข่ำวทั่วไป	แต่กำรเขียนข่ำวเชิงข้อมูลจะต้องเขียนอธิบำยกระบวนกำรกำรได้	ว่ำที่

มำซึ่งข้อมูลได้มำอย่ำงไร	วิธีใด	อธิบำยในเนื้อข่ำวอย่ำงชัดเจน	เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของเนื้อข่ำว	

และเตรยีมตอบค�ำถำมของผู้อ่ำน	หรอืผู้ถกูพำดพงิ	ทีม่คีวำมเสีย่งจำกข้อมลูทีน่�ำเสนอไป	เพรำะฉะนัน้

ข่ำวจะมลีกัษณะหำงยำว	(Long	Tail)	ทีผู้่อ่ำนสำมำรถเข้ำใจ	และมองเหน็ภำพรวมของเหตุกำรณ์หรอื

ปรำกฏกำรณ์ทั้งหมดได้จำกกำรอ่ำนข่ำว	 1	 ข่ำว	 ฉะนั้นข้อมูลที่น�ำมำท�ำเป็นข่ำว	 ต้องมีส่วนเชื่อมโยง

กบัสงัคม	ไม่ทำงใดกท็ำงหนึง่	สำมำรถก่อให้เกิดกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ในระดับสงัคม	และ

ประเทศ	หรือระหว่ำงประเทศต่อไปได้	

 ขอยกตัวอย่ำงข่ำวเชิงข้อมูลที่เล่ำเรื่องได้อย่ำงครบขั้นตอนกระบวนกำรท�ำ	 ไม่ว่ำจะเป็น

กำรเข้ำถึงข้อมูลเพื่อกำรอธิบำย	 กำรกรองข้อมูลด้วยโปรแกรม	 ใช้โปรแกรมในกำรแสดงผล	 และ

เขียนข่ำวหำงยำวที่อธิบำยกระบวนกำรท�ำข่ำวจนเห็นผลกระทบของเหตุกำรณ์ได้อย่ำงชัดเจน	 คือ	

ข่ำวหำยนะเรือบรรทุกน�้ำมันซำนชิที่ทีมข่ำวรอยเตอร์ในสิงคโปร์ท�ำข่ำวในรูปแบบข้อมูลและกรำฟิกได้

อย่ำงน่ำสนใจ	เจำะลึกโปรเจ็กต์เรือบรรทุกน�้ำมันซำนจี	(Sanchi)	สร้ำงโดยทีมกรำฟิกของรอยเตอร์ใน

สิงคโปร์	ซึ่งเป็นข่ำวที่แสดงบริบทที่กว้ำงขึ้นทันทีที่เหตุกำรณ์เกิดขึ้น	(Reuter,	2018)	

ภำพที่ 5	ภำพกรำฟิกประกอบข่ำวที่อยู่ในรูปแบบแอนิเมชั่นของข่ำวเรือซำนชิล่ม	โดย	Reuter	Graphic

ที่มา:	http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/CHINA-SHIPPING-SPILL/010060NC166/index.html
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 ซึ่งข่ำวนี้เป็นเหตุกำรณ์เกี่ยวกับเรือบรรทุกน�้ำมันซำนจี	(Sanchi)	ของอิหร่ำน	เกิดเหตุชนเข้ำ

กับเรือบรรทุกสินค้ำของจีน	จนท�ำให้เกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน	9	วัน	ก่อนจมลง

หลงัจำกกำรระเบดิครัง้ใหญ่	ทิง้น�ำ้มนัจ�ำนวนมำกทีล่อยอยู่บนผิวน�ำ้	รวมทัง้ลกูเรอืทัง้	32	คน	ทีน่อกชำยฝ่ัง

ห่ำงจำกนครเซ่ียงไฮ้	260	กโิลเมตร	เป็นกำรล่องไปทำงใต้อย่ำงไร้พลงังำน	เรอืซำนจีได้ขนน�ำ้มนัปรมิำณ	

136,000	ตัน	หรือเกือบ	1	ล้ำนบำร์เรลมำด้วย	ภำวะน�้ำมันที่รั่วไหลจำกเรือซำนจี	เกิดปัญหำที่เห็นชัด

คือครำบน�้ำมันบนผิวน�้ำจ�ำนวนมำก	แต่ผู้เชี่ยวชำญกังวลเกี่ยวกับกำรรั่วไหลที่หลุดรอดจำกซำกเรือลง

ไปสู่พื้นทะเล	 นี่เป็นครั้งแรกที่ก๊ำซเหลวจ�ำนวนมหำศำลรั่วไหลและมีโอกำสส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทำง

ทะเลในแบบทีไ่ม่สำมำรถคำดเดำได้	ซ่ึงเป็นน�ำ้มนัดิบชนิดเบำในรปูก๊ำซธรรมชำติเหลว	(Condensate)	

จะสร้ำงควำมเสียหำยใหญ่หลวงให้กับสิ่งแวดล้อมและชีวิตสัตว์น�้ำ	 เนื่องจำกมีควำมเป็นพิษสูงและ

สำมำรถระเหยหรือเจือปนกับน�้ำทะเลบริเวณที่เกิดเหตุได้	 กำรที่ก๊ำซธรรมชำติเหลวไม่มีสีหรือกลิ่น

จึงท�ำให้เป็นกำรยำกที่จะตรวจจับ	 ท�ำควำมสะอำด	 และควบคุมให้อยู่ในวงจ�ำกัด	 ซ่ึงทำงประเทศจีน

เร่งขยำยพื้นที่ตรวจสอบ	 เพื่อระบุให้ได้อย่ำงแน่นอนว่ำมีกำรรั่วไหลไปเป็นบริเวณกว้ำงเพียงใดแล้ว	

(บีบีซีไทย,	 2561)	 ในขณะเดียวกันประเทศเกำหลีใต้และญ่ีปุ่นออกมำยืนยันว่ำน�้ำที่เจือปนน�้ำมันจะ

ไม่ไปถึงชำยฝั่งของพวกเขำ	 แต่ทำงทีมข่ำวรอยเตอร์ในสิงคโปร์ได้น�ำเสนอภำพรวมของเหตุกำรณ์ใน

รูปแบบของกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	ท�ำให้พบผลที่ตรงกันข้ำม	น�้ำที่เจือปนน�้ำมันเกิดกำรกระจำยตัว

ในมุมกว้ำง	กระทบชำยฝั่งของญี่ปุ่นและเกำหลีใต้อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทำงทะเล	อย่ำงเหน็ได้ชัด	ซ่ึงทีมข่ำวรอยเตอร์น�ำเสนอข่ำวให้เหน็กำรรวบรวมข้อมลู	แตกหน่อควำมคิด

และสร้ำงรำกฐำนประเด็นเพือ่กำรเปลีย่นแปลงในอนำคตอย่ำงใดอย่ำงหนึง่	สะท้อนให้เหน็ผลกระทบ

ได้อย่ำงชัดเจน

	 กระบวนกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลของทีมข่ำวรอยเตอร์ในสิงคโปร์	 เริ่มจำกกำรต้ังค�ำถำมว่ำ	

เรือนั้นล่องไปทิศทำงใดในระยะเวลำ	 9	 วันก่อนจมลง	 ทีมข่ำวรอยเตอร์จึงใช้ภำพเวลำกลำงคืนจำก

องค์กำรนำซ่ำและใช้เป็นเลเยอร์พื้นฐำนเพื่อติดตำมกำรเคลื่อนไหวของเรือ	 ซ่ึงโชคดีมำกที่มันกลำย

เป็นวธิทีีท่รงพลงัมำกทีจ่ะแสดงออกมำว่ำไฟมนัเผำไหม้สว่ำงแค่ไหน	(ภำพจำกอวกำศในเวลำกลำงคืน)	

และใช้กำรยืนยันพื้นที่ในแต่ละจุดกับหน่วยงำนกรีนพีช	 เพิ่มควำมแม่นย�ำให้กับแผนที่และเส้นทำง

เดินเรือ	ภำพนี้ถูกอัพเดททุกวันจนกระทั่งเรือจม	ผลกระทบที่จะตำมมำ	สิ่งที่เห็นได้ชัดมำกที่สุดและ

เป็นสิ่งแรกคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในน่ำนน�้ำทะเล	
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	 เรอืซำนจีบรรทกุก๊ำซเหลวกว่ำล้ำนบำเรล	น�ำ้มนัในเรอืทีอ่ยูใ่นสถำนะทีเ่บำและสำมำรถติดไฟ

ได้ดีกว่ำน�้ำมันดิบ	เป็นน�้ำมันที่สกปรก	และเป็นพิษที่สุด	หำกเกิดกำรแพร่กระจำย	ปัญหำที่เห็นชัดจำก

กำรที่เรือล่มในครั้งนี้	 คือครำบน�้ำมันบนผิวน�้ำทะเลจ�ำนวนมำก	 ที่อำจก่อเกิดผลกระทบและเกิด

ควำมเสียหำยต่อปลำหำยำกของภูมิภำค	 พื้นที่ประมงใกล้	 ๆ	 ซูชำนเป็นหนึ่งในแหล่งที่ใหญ่ที่สุดใน

เอเชีย	ถ้ำปลำที่กินได้ถูกเจือปน	พิษเพียงเล็กน้อยก็สำมำรถส่งผลต่อถึงมนุษย์	ทำงทีมข่ำวรอยเตอร์

ในสิงคโปร์จึงท�ำแอนิเมชั่นเห็นเป็นแผนที่เพื่อแสดงพื้นที่ประมงปีในสำมเดือนเดียวกัน	ตำมด้วยวันที่

เรือจม	อ้ำงถึงข้อมูลตำมโครงกำร	Global	Fishing	Watch	องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร	ที่คอยจับตำมอง

กำรท�ำประมงในทุกน่ำนน�้ำทะเลทั่วโลก	 เพื่อให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลจริงของพื้นที่

กำรท�ำประมงและช่วยกันสอดส่องดูแลได้อย่ำงทั่วถึง	ซึ่งทีมข่ำวรอยเตอร์ในสิงคโปร์ได้เปลี่ยนข้อมูล

เป็นภำพประกอบที่เกิดผลกระทบสูงสุด	

	 โดยกระบวนกำรท�ำข่ำวครั้งนี้	มีกำรท�ำควำมสะอำดข้อมูล	(Cleaning	Data)	ในหลำกหลำย

โปรแกรม	ท�ำกำรถอดรหัสข้อมูลออกมำจนสำมำรถได้อย่ำงข้อมูลที่น่ำสนใจ	ข้อมูลที่ทีมข่ำวรอยเตอร์

ท�ำกำรรวบรวมไม่ว่ำจะเป็นโมเดลแนวโน้มจำกศูนย์สมุทรศำสตร์แห่งชำติบริเตน	 (NOC)	 และ

มหำวิทยำลัยเซำธ์แธมป์ตัน	น�ำฐำนข้อมูลกำรติดตำมเส้นทำงโคจรของน�้ำมันทั้งหมด	6,000	อนุภำค

ไปหลำย	ๆ 	เหตุกำรณ์ของกระแสน�ำ้ในมหำสมทุรในเดือนมกรำคม	แสดงให้เหน็อย่ำงมปีระสทิธภิำพว่ำ

ภำพที่ 6	ภำพกำรแสดงผลที่แสดงเส้นทำงที่เรือไฟไหม้ตลอด	9	วันจำกภำพจำกอวกำศของ	NASA
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น�ำ้ทีเ่จือปนจะเดินทำงได้เรว็แค่ไหนและไปทีไ่หนบ้ำง	รวมกบัข้อมลูควำมแรงและทศิทำงของกระแสน�ำ้	

โดยเฉพำะกำรไหลหลักอย่ำงกระแสน�้ำจูโรชิโอ	(Juroshio)	นั่นคือตัวตัดสินว่ำน�้ำมันจะไปทิศทำงไหน	

เป็นควำมซับซ้อนของข้อมูลที่ต้องแสดงผลออกมำ	จนสุดท้ำยทีมงำนสำมำรถดึงเหตุกำรณ์ส�ำคัญเมื่อ

น�้ำมันที่รั่วไหลไปถึงแนวชำยฝั่งหลำย	ๆ	ที่	จำกข้อมูลที่ท�ำควำมสะอำดและแปลงเป็นไฟล์	CSV	ซึ่ง	

CSV	 ย่อมำจำก	 Comma	 Separated	 Value	 เป็นไฟล์ข้อควำมประเภทหนึ่งที่ใช้ส�ำหรับเก็บข้อมูล

ในรูปแบบตำรำง	 ใช้เครื่องหมำยจุลภำค	 หรือคอมม่ำ	 (,)	 ในกำรแบ่งแต่ละคอลัมน์	 (เว็บไซต์

เทคโนอินเทรนด์,	2558)	และวำงลงใน	QGIS	แสดงผลข้อมลูออกมำในรปูแบบแอนเิมช่ัน	ซ่ึง	QGIS	

คือ	 โปรแกรมที่มีประสิทธิภำพในกำรน�ำมำใช้จัดกำรข้อมูลปริภูมิจัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด	

(Free	and	Open	Source	Software)	ที่ใช้งำนง่ำย	ลักษณะกำรใช้งำนเป็นแบบติดต่อผู้ใช้เป็นแบบ

กรำฟิก	(Graphic	User	Interface)	ซ่ึงสะดวกต่อกำรใช้งำน	ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรยีกใช้ข้อมลูภำพ	ข้อมลู

ตำรำง	 กำรแสดงผลตำรำง	 กำรแสดงผลกรำฟ	 ตลอดจน	 สำมำรถสืบค้นข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลและ

น�ำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่สำมำรถเรียกใช้ข้อมูลได้	 (หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยระบบกำรจัดกำร

แหล่งน�้ำ	คณะวิศวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	2555)	นี่คือสิ่งที่ทีมข่ำวรอยเตอร์อยำกได้

ในกำรน�ำเสนอข่ำวนี้

ภำพที่ 7	รหัส	Python	เพื่อล้ำงข้อมูล	และกระบวนกำรท�ำควำมสะอำดข้อมูล	(Cleaning	Data)

 จำกกรณีตัวอย่ำงข่ำวข้ำงต้น	ผู้เขยีนสำมำรถสรปุได้ว่ำ	กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมลูมเีสน่ห์ในแง่

ของวิธีกำรเล่ำเรื่อง	 ประเด็น	 และเทคนิคกำรน�ำเสนอ	ที่มีกำรใช้อินโฟกรำฟิกที่ท�ำข้อมูลออกมำเป็น

แบบโต้ตอบและเล่นได้	(Interactive	Graphics)	รวมถึงประโยชน์จำกข่ำวที่เกิดประโยชน์ในมุมกว้ำง

ของสังคม	 นักข่ำวยุคนี้จะต้องเป็น	Multi-Skills	 และจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรเล่ำเรื่องมำกขึ้น
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ดังนั้น	 สังคมไทยก�ำลังอยู่ในยุคที่ก�ำลังนิยมกำรแปลงข้อมูลเป็นภำพ	 (Visualization)	 ให้เข้ำใจง่ำย	

หรอืกำรใช้ภำพเพือ่แสดงข้อมลูอธิบำยประกอบ	เช่น	ตัวเลข	แผนภูม	ิกรำฟ	ท�ำให้ข้อมลูในเชิงปรมิำณ

มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น	เข้ำใจง่ำย	เห็นภำพรวมได้ชัดเจน	และง่ำยต่อกำรจดจ�ำ	เป็นต้น

บทสรุป

	 สื่อมวลชนไทยมีควำมพยำยำมในกำรปรับตัวช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ	กำรปรับตัวท�ำเนื้อหำบน

โซเชียลมีเดียมำกขึ้น	 แต่ค�ำถำมที่หลำยคนต้ังค�ำถำมเสมอ	 คือ	 คุณภำพสื่ออยู่ตรงไหน	 กำรปรับตัว

ให้อยู่รอดของสื่ออำจจบที่ค�ำว่ำ	 “เปลี่ยนวิธีคิด	 เปลี่ยนโจทย์กำรท�ำสื่อ	 เปลี่ยนพฤติกรรมกำรท�ำข่ำว	

เปลี่ยนรูปแบบกำรน�ำเสนอข่ำว”

	 ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยีเข้ำมำมบีทบำทกบัสงัคมมำกขึน้	ทัง้ในแง่ของผู้ผลติและผู้เสพ	องค์กร

ธุรกิจหลำยแห่งเริ่มปรับตัว	สังคมปรับตัวอย่ำงรวดเร็วในแง่ของพฤติกรรมกำรเสพ	ธุรกิจสื่อก็เช่นกัน

ที่มีกำรปรับตัวอย่ำงเห็นได้ชัด	 ไม่ว่ำจะเป็นวงกำรนักหนังสือพิมพ์	 วงกำรข่ำวหรือรำยกำรโทรทัศน	์

ที่มีกำรท�ำเนื้อหำแบบข้ำมสื่อมำกขึ้นเพื่อควำมอยู่รอดของธุรกิจ	 ในต่ำงประเทศกระแสควำมต่ืนตัว

ต่อกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	(Data	Journalism)	มีเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	แต่ทุกวันนี้กำรท�ำงำนของนักข่ำว

ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเน้นกำรลงพื้นที่สัมภำษณ์และตำมกระแสกำรท�ำข่ำวด้วยควำมคิดเห็นจำก

แหล่งข่ำวเป็นหลัก	 โดยไม่ได้เน้นข้อเท็จจริงอย่ำงแต่ก่อน	 หรือบำงกรณีที่น�ำเสนอข่ำวประกอบด้วย

ภำพอินโฟกรำฟิก	หรอือินเทอร์แอคทฟี	ส่วนใหญ่เป็นเพยีงกำรน�ำข้อมลูท่ีน�ำมำจำกกำรวเิครำะห์ข้อมลู

แบบส�ำเรจ็รปูแล้วจำกงำนวิจัย	จำกผลงำนรำยงำนของหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	แล้วน�ำมำสรปุเป็นภำพประกอบ

ข่ำว	 ซ่ึงเป็นกำรน�ำเสนอโดยที่ไม่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมกระบวนกำรท�ำงำนของกำรรำยงำนข่ำวเชิง

ข้อมูลอย่ำงชัดเจน

	 จำกกำรอธิบำยกระบวนกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลของต่ำงประเทศ	 และยกตัวอย่ำงประกอบ

อย่ำงละเอียด	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	 (Data	 Journalism)	 ในแต่ละ

ขั้นตอน	 เพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรน�ำไปประยุกต์ปรับใช้ในกระบวนกำรท�ำข่ำวในประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ผู้เขียนพอจะสรุปแนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลที่นักข่ำวในประเทศไทย	

ควรเรียนรู้และปรับตัวเพื่อพัฒนำทักษะในกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลได้ส�ำเร็จ	โดยแบ่งเป็น	4	ประเด็น	

ดังต่อไปนี้	

 1. ประเด็นกำรสืบค้นข้อมูล	ในยุคของข้อมูลขนำดใหญ่	(Big	Data)	ยุคที่มีข้อมูลมหำศำล

ในโลกออนไลน์	ซึ่งข้อมูลขนำดใหญ่นี้สำมำรถสร้ำงโอกำสในกำรสืบค้นข้อมูลส�ำคัญที่เป็นต้นทำงของ

เนื้อหำ	 แต่ด้วยวิถีกำรท�ำงำนของนักข่ำวในยุคปัจจุบันท่ีมักสืบค้นข้อมูลจำกโซเชียลมีเดียเป็นหลัก	

ซ่ึงในควำมเป็นจริง	 โซเชียลมีเดียนับเป็นฐำนข้อมูลที่น่ำเช่ือถือล�ำดับสุดท้ำย	 เนื่องจำกมีควำมเป็น
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ปัจเจกบุคคลสูง	 และข้อมูลส่วนใหญ่เป็นควำมคิดเห็นจ�ำนวนมำก	 ในมุมดังกล่ำว	 นักข่ำวอำจต้อง

เริ่มมองประเด็นข่ำวที่เป็นภำพใหญ่และลึกมำกขึ้น	 เน้นกำรสืบค้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบ	 (Original	

Source)	มำกขึ้น	เพื่อน�ำข้อมูลมำต่อยอดประมวลหำข้อเท็จจริงจำกข้อมูลต่อไป	

 2. ประเด็นกำรวิเครำะห์ข้อมูล	 นอกจำกกำรสืบค้นข้อมูลแล้ว	 ทักษะในกำรใช้โปรแกรม

แผ่นตำรำงท�ำกำร	(Spreadsheet)	นบัเป็นสิง่ส�ำคัญเช่นกนั	เน่ืองจำกข้อมลูส่วนใหญ่ทีม่ำจำก	ข้อมลูดิบ	

(Original	 Source)	 จะมำในรูปแบบของตัวเลขเป็นหลัก	 (ในรูปของฐำนข้อมูล)	 ฉะนั้นนักข่ำวต้อง

สำมำรถแยกแยะได้ว่ำ	ข้อมลูทีไ่ด้มำจดัเป็นข้อมลูทีน่�ำไปประมวลผลต่อได้หรอืไม่	หำกท�ำกำรประมวล

ผลไม่ได้	 นักข่ำวต้องมีควำมรู้พื้นฐำนในกำรจัดกำรข้อมูลเหล่ำน้ันให้สำมำรถอยู่ในรูปแบบที่จัดกำร

ประมวลผล	ซึ่งโปรแกรมแผ่นตำรำงท�ำกำร	(Spreadsheet)	เป็นโปรแกรมช่วยในกำรค�ำนวณเบื้องต้น	

และเป็นฐำนข้อมูลช้ันดีในกำรจัดกำรข้อมูลข้อมูลต่ำงๆ	 กำรกรองข้อมูลด้วยค�ำสั่ง	 “Filter”	 ข้อมูล

มำก	ๆ	กำรค�ำนวณ	หรือกำรเก็บข้อมูล	กำรกรองข้อมูลเฉพำะสิ่งที่ต้องกำรก็เป็นฟังก์ชันที่ได้รับควำม

นิยม	และกำรท�ำสรุปข้อมูลด้วยค�ำสั่ง	“Pivot	Table”	ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพเพื่อค�ำนวณ	

สรุป	 และวิเครำะห์ข้อมูลที่ช่วยให้นักข่ำวเห็นกำรเปรียบเทียบ	 ลวดลำย	 และแนวโน้มในข้อมูลท่ี

ต้องกำรได้	เป็นต้น	

 3. ประเด็นควำมร่วมมือ	นักข่ำวในประเทศไทยยังไม่มีทักษะด้ำนกำรเขียนโค้ด	กำรอ่ำนโค้ด	

หรือกำรแปลงข้อมูลที่มำในรูปแบบของโค้ด	 ฉะน้ัน	 กำรขอควำมร่วมมือจำกกลุ่มนักสถิติศำสตร์	

โปรแกรมเมอร์	นักเศรษฐศำสตร์	นักวิทยำศำสตร์	หรือแม้แต่แฮกเกอร์	นับว่ำเป็นเรื่องจ�ำเป็น	

 4. ประเด็นกำรแปลงข้อมูลให้เป็นภำพ สิ่งที่นักข่ำวไทยเข้ำใจผิดเสมอมำ	 ว่ำกำรท�ำอินโฟ

กรำฟิกประกอบกับเนื้อข่ำว	ถือว่ำเป็นกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลแล้ว แต่เป็นเพียงกำรน�ำข้อมูลมำจำก

กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบส�ำเร็จรูปจำกงำนวิจัย	 รำยงำนประจ�ำปีของหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 แล้วน�ำมำสรุป

เป็นภำพประกอบข่ำวเท่ำนั้น	 ในควำมเป็นจริงกำรน�ำเสนอภำพข้อมูล	 (Visualization)	 ในข่ำวเชิง

ข้อมลูนัน้	ต้องเป็นภำพข่ำวท่ีสำมำรถอธบิำยภำพรวมของเหตุกำรณ์ในข่ำวได้	ไม่ว่ำจะออกมำเป็นกรำฟิก

ที่เห็นควำมซับซ้อนของข้อมูล	หรือในรูปของกรำฟิกแบบอินเตอร์แอคทีฟ	(เล่ำเรื่องได้)	ประกอบกับ

กำรเขียนข่ำวที่รำยงำนเป็นขั้นตอนอย่ำงน่ำสนใจ	 นักข่ำวไทยอำจต้องศึกษำข้อมูล	 ค้นหำเครื่องมือ

ในกำรท�ำภำพข้อมูล	 (Visualization)	 เพื่อให้กำรท�ำงำนง่ำยขึ้น	 เนื่องจำกในยุคปัจจุบันมีเครื่องมือ

มำกมำยทีค่วรแปลงข้อมลูเป็นภำพ	และสำมำถน�ำไปใช้ได้จรงิในกำรน�ำเสนอข่ำว	เช่น	Google	Trend,	

Google	Fusion,	Tableau	Public	และ	Flourish	เป็นต้น	

	 อย่ำงไรก็ดี	 กำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	 (Data	 Journalism	 )	มีควำมหมำย	 เป็นกำรเปลี่ยน	

“ข้อมูล”	ให้เป็น	“ข่ำว”	เป็นกระบวนกำรทำงวำรสำรศำสตร์	ที่มีฐำนอยู่บนกำรวิเครำะห์และคัดกรอง
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ชุดข้อมลูขนำดใหญ่	กำรจดักำรกบัข้อมลูเปิดทีเ่ผยแพร่ฟรอีอนไลน์	และวเิครำะห์ข้อมลูด้วยเครือ่งมอื

ของข้อมูลเปิด	(Open	Data)	ต่ำง	ๆ	จนสำมำรถน�ำข้อมูลมำเล่ำเรื่องให้มีควำมใกล้ชิด	และเข้ำใจง่ำย

ต่อไปได้	ดังนั้น	ผู้เขียนเสนอแนวทำงในกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูลผ่ำนกระบวนกำรกำรท�ำงำนของข่ำว

ต่ำงประเทศเพื่อช่วยเพิ่มองค์ควำมรู้และทักษะในกำรท�ำงำนด้ำนข้อมูลของสื่อไทยให้มีประสิทธิภำพ

มำกขึ้น	และมุ่งหวังให้แนวทำงกำรรำยงำนข่ำวเชิงข้อมูล	เพิ่มคุณภำพข่ำวไทยให้เกิดประโยชน์กับคน

อ่ำนและสังคมมำกขึ้น	เพื่อประสิทธิภำพกำรท�ำข่ำวในบริบทสังคมไทยต่อไป
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