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สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ในปัจจบุนัพฤตกิรรมการบรโิภคข่าวสารของผู้อ่านได้เปลีย่นไปอย่างมาก เนือ่งจากสือ่และเทคโนโลยี
ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการบริโภคข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือ 
ไลน์ มากขึ้น และในสื่อโซเชียลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปยังสามารถแสดงบทบาทเป็นผู้น�าเสนอข่าว
เองได้  โดยมีผู้อ่านจ�านวนไม่น้อยให้ความสนใจและคอยติดตาม เนื่องจากน�าเสนอข่าวที่รวดเร็ว 
แปลกใหม่ หวือหวาและเร้าอารมณ์ 

ถึงแม้ว่าความรวดเร็วในการรายงานข่าวทางออนไลน์จะช่วยท�าให้ผู้อ่านรับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทนัท่วงท ี แต่ปัญหาทีเ่กิดขึน้คอืข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รบัการกลัน่กรองคณุภาพและความถกูต้อง
เนือ่งจากเป็นสือ่ทีเ่ปิดกว้าง และไม่ได้ถกูจ�ากดัว่าเป็นข่าวน�าเสนอจากสือ่มวลชนกระแสหลักแต่เพยีง
อย่างเดียวอีกต่อไป นอกจากนี้  ข่าวที่น�าเสนอผ่านทางหน้านิวส์ฟีดของโซเชียลมีเดียยังสามารถ
ถูกส่งต่อหรือแบ่งปันให้ผู้อื่นอ่านต่อได้ในวงกว้าง ซึ่งส่งผลท�าให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและสร้างอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ไม่หวังดีสร้างข่าวปลอมเข้ามาปะปนกับข่าวอื่นๆ บนโลกออนไลน์ จนท�าให้ผู้อ่านหลงเชื่อ
ข่าวปลอม ข่าวลือ หรือ ข่าวบิดเบือนเพราะไม่รู้เท่าทันสื่อเหล่านี้

พลเมืองดิจิทัลจึงควรมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าว มีวิจารณญาณแยกแยะได้ว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอม 
มทีกัษะในการวเิคราะห์และตรวจสอบเพือ่ท่ีจะได้ข้อมลูทีถ่กูต้องในการแสดงความคิดเหน็ รูจั้กประเมิน
และเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่
ผู้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นบนข้อเท็จจริงและเหตุผล
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การรูเ้ท่าทนัข่าว คอืทักษะในการคดิวเิคราะห์ข่าวสารเพือ่ทีจ่ะตรวจสอบและประเมนิความน่าเชือ่ถอื
ของข่าวสารและข้อมูล รู้ว่าข่าวนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ รู้ว่าข่าวนั้นเขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์อะไร รู้จัก
การแยกแยะข้อเท็จจรงิออกจากความคดิเห็นและการช้ีน�าของผูส้ร้างและเขียนข่าว ไม่ใช้อคติในการรบั
ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จักการตรวจสอบข่าวปลอมที่มักเผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อได้
ไม่ตกเป็นเหยือ่ของผูไ้ม่หวงัดี

พฤตกิรรมการใช้สือ่สังคมออนไลน์ในการรับรู้และเช่ือข่าวสาร
โดยขาดทกัษะการรูเ้ท่าทนัข่าวนัน้เป็นเรือ่งส�าคญัทีไ่ม่สมควร
จะมองข้าม ข่าวสารทีไ่ม่มคีวามจริงหรอืท่ีเรยีกว่าข่าวปลอม
(Fake news) ที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น สามารถ
จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมได้ เนื่องจากข่าวปลอม
มีการบิดเบือน ใส่ร้าย และชี้น�า จนอาจท�าให้ประชาชน
เกดิความสบัสน และขัดแย้งจนอาจส่งผลให้เกดิความวุน่วาย
ในสังคมได้

ข่าวปลอมคืออะไร

ปัจจุบันยังไม่มีค�าจ�ากัดความที่แน่นอนของข่าวปลอม (Fake news) ผู้ให้ค�านิยามก็ตีความหมายของ
ข่าวปลอมแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ความหมายกว้าง ๆ ของข่าวปลอมคือ “ข่าวที่ไม่จริง” 
เนือ้หาของข่าวปลอมอาจมข้ีอเทจ็จรงิเพยีงเลก็น้อยหรอืเพยีงบางส่วนแต่ขาดบรบิทของรายละเอยีด
หรืออาจเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงเลย เนื้อหาของข่าวเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาหรือไม่มีข้อเท็จจริง ไม่มี
แหล่งข่าวหรือค�าพูดที่ตรวจสอบได้ ข่าวปลอมบางประเภทก็อาจมีเนื้อข่าวที่ตรวจสอบได้จริง แต่มี
ลักษณะการเขียนด้วยอคติ จงใจให้ร้าย หรือไม่ใส่รายละเอียดที่ส�าคัญต่อเหตุการณ์ลงในเนื้อข่าว 
หรอืน�าเสนอจากมมุมองด้านเดยีว บางครัง้ข่าวปลอมก็เป็นโฆษณาชวนเชือ่ทีจ่งใจเขยีนขึน้มาเพือ่ชีน้�า
คนอ่าน โดยมีแรงจูงใจทางการเมือง หรืออาจเป็นเพียงแค่ “พาดหัว ยั่วให้คลิก” (Clickbait) ที่เขียน
ล่อให้คนเข้ามาอ่านเพื่อเพิ่มยอดวิวโดยมีแรงจูงใจทางการเงินอยู่เบื้องหลัง อย่างไรก็ตามข่าวปลอม
มีลักษณะกว้าง ๆ 3 ข้อ คือ

การรู้เท่าทันข่าวคืออะไร
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นอกจากข่าวปลอมจะแบ่งประเภทตามระดับความรุนแรงของเนื้อหาแล้ว พิจิตรา สึคาโมโต้ เสนอว่า
ข่าวปลอมยังสามารถแบ่งตามเจตนาความตั้งใจของผู้ส่งสารหรือผู้สร้างข่าวได้อีก 3 ประเภทคือ

3
ประเภท

       เป็นข่าวปลอมทีต้ั่งใจป่ันป่วน ให้ร้าย โจมตผู้ีอืน่มีเจตนา
ที่จะชักน�าความคิดของสังคม และปิดบังความจริง
Dis-information  

    ข่าวปลอมทีส่ร้างความเกลยีดชงั เป็นข่าวทีม่ข้ีอเทจ็จริง
อยู่บ้างแต่เจตนาสร้างขึน้เพ่ือดูถกู เหยยีดหยาม สร้างความเกลยีดชงัให้ผูต้ก
เป็นข่าว ข่าวประเภทนีส่้งผลกระทบร้ายแรงทีส่ดุ เช่น การล่าแม่มดในโลกออนไลน์
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง มีการแบ่งเขาแบ่งเรา

Mal-information  

Mis-information        การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้ส่งสารไม่มีเจตนา
ปั่นป่วนหรือท�าร้ายใคร แต่แชร์เพราะความไม่รู้

มีข้อมูลเท็จ ไม่ว่าจะมีข้อเท็จจริงเพียง

บางส่วนหรือปราศจากข้อเท็จจริงเลย

กระตุ้นให้เกิดการแชร์ออกไป

เจตนาที่จะบิดเบือนหรือปิดบังความจริง

ด้วยการใช้อารมณ์มากกว่าตรรกะ กระตุ้น

อคติของผู้อ่าน

ลักษณะกว้างๆ ของข่าวปลอม
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ข่าวปลอมอยู่ภายในระบบนิเวศขนาดใหญ่ของข้อมูลที่ผิดพลาดและบิดเบือน การท�าให้ผู้อ่าน
เข้าใจผิด อาจเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้ แต่การบิดเบือนข้อมูลเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างขึ้น
โดยเจตนาและ แพร่กระจาย เพื่อสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นของสาธารณชนหรือปิดบัง
ความจริง ในการจ�าแนกประเภทของข่าวปลอม The European Association for Viewers
Interests (EAVI) ซึง่เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไรทีส่นบัสนนุการรูเ้ท่าทนัสือ่ได้แบ่งประเภท
ข่าวปลอมและข่าวที่สร้างความเข้าใจที่ผิดดังนี้ 

2 โฆษณาชวนเชือ่ (Propaganda) เป็นการน�าเสนอ
ข้อมลูข่าวสารทีมุ่ง่ชักจงูทศันคตขิองผูร้บัสารต่อ
อดุมการณ์หรอืมมุมองบางอย่างโดยการน�าเสนอ
การให้เหตผุลเพยีงข้างเดยีว การโฆษณาชวนเชือ่
มกัท�าซ�า้และกระจายในสือ่หลายชนดิเพือ่หวังผล
ให้ผู้รับสารเชื่อและคล้อยตาม
อดุมการณ์ทีผู่ส่้งสารต้องการสือ่

1ข่าวพาดหัว ยั่วให้คลิก หรือ คลิกเบท 
(Clickbait) ข่าวทีใ่ช้ค�าหรอืรปูภาพพาดหัว
ที่ท�าให้ดูชวนสงสัยใคร่รู้ หรือดึงดูดใจให้
ผูใ้ช้งานอนิเทอร์เนต็ทัว่ไปคลกิเข้าไปอ่าน
ผูส้ร้างข่าวอาศยัประโยชน์จากความสงสยั
โดยให้ข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ พอชวนให้ผูอ่้าน
สงสัย แต่ไม่พอจะขจัดความสงสัยนั้น 
จนต้องคลิกเข้าไปดูเนื้อหานั้น ๆ ทั้งท่ี
เนื้อข ่าวอาจไม่ค�านึงถึงคุณภาพหรือ
ความถูกต้องของข้อมูล แต่การพาดหัว
ท�าให้คนหลงกลคลกิเข้าไปเพือ่เรยีกยอดววิ
ในเว็บไซต์นั่นเอง 

3 ข่าวแฝงการโฆษณา (Sponsored content, 
Native Advertising) รปูแบบโฆษณาทีใ่ช้รปูแบบ
เนื้อหาแนบเนียนกับเนื้อหาปกติในเว็บไซต์นั้น ๆ
หรือแนบเนียนไปกับสิ่งแวดล้อมของแพลตฟอร์ม
ของสื่อนั้น ๆ ที่เป็นอยู่ พร้อมท�าหน้าที่ให้เนื้อหา
ที่คนต้องการรับรู้ หรือรับชม โดยไม่ทราบว่าเป็น
โฆษณาจนกว่าจะได้อ่าน/ดูจบ ข่าวแฝงการโฆษณานี้
จะท�าการแฝง (Tie-in) เรื่องราวของแบรนด์และ
สนิค้าไม่มากเกนิไป ท�าให้คนอ่านหรือคนเสพส่ือนัน้
รู้สึกว่าไม่ได้อ่านโฆษณาอยู่ เนื้อหาคอนเทนต์นั้น
อาจจะเป็นทั้งการผลิตโดยผู้ลงโฆษณา หรือเป็น
การร่วมกนัผลติระหว่างผูโ้ฆษณาและเจ้าของช่องทาง

4 ข่าวล้อเลยีนและเสยีดสี (Satire and 
Hoax) ข่าวที่ดัดแปลงข้อมูลเพื่อมุ่งสร้าง
อารมณ์ขันให้กับผู้อ่าน ใช้เนื้อหาที่ตลก
ขบขันเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ข่าวในโลกแห่งความเป็นจริง
ผ่านการล้อเลียนหรือเสียดสี 

5ข่าวที่ผิดพลาด (Error) บางครั้งแม้แต่ข่าวที่เผยแพร่จากส�านักข่าว
ออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ก็อาจมีความผิดพลาดได้เช่นกัน เช่น การเขียน
ข้อความที่ผิด ชื่อบุคคลหรือรูปภาพผิดจากเนื้อข่าวจริง ๆ
ซึ่งท�าให้ผู้รับสารเข้าใจไปในทิศทางอื่น หรือไม่เข้าใจใน
ข่าวนั้น
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6ข่าวเอนเอียงเลือกข้าง (Partisan) เป็นข่าว
บิดเบือนข่าวสาร มักจะเลือกข้างโดยน�าเสนอ
ข่าววิพากษ์วิจารณ์ในทางลบต่อฝ่ายที่ตนเอง
ไม่ชอบ ในขณะที่ฝ่ายที่ตนเองสนับสนุน จะเสนอ
ข่าวชื่นชมเกินจริง โดยเฉพาะด้านการเมือง

7ทฤษฎสีมคบคิด (Conspiracy theory) 
เป็นเร่ืองเล่าหรือบทความท่ีสร้างข้ึนมาจาก 
ความคิดของคน หรือกลุ่มคนท่ีน�าเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน 
ทฤษฎีสมคบคิดอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
โดยอาศัยข้อมูลที่ไม่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น
เครื่องบินพาณิชย์ที่หายไปจากจอเรดาร์อย่าง
ไร้ร่องรอยเกิดจากมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไป 
ทฤษฎีสมคบคิดยังอาจมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้น
อื่น ๆ เพื่อให้ประโยชน์ ให้โทษต่อบุคคลหรือ
 กลุ่มบุคคลหนึ่งใด เช่น เครื่องบินที่
 หายไปนัน้โดน CIA ยดึไว้เพราะต้องการ
 ของส�าคัญที่อยู่ในเครื่องบิน

8วทิยาศาสตร์ลวงโลก (Pseudoscience)
คือ ข้อเขียนที่อ้างว่าเป็นทั้งวิทยาศาสตร์
และข้อเทจ็จริง แต่จริง ๆ แล้วขัดแย้งหรอื
เข้ากนัไม่ได้กบักระบวนการทางวทิยาศาสตร์
หรือไม่มีหลกัฐานหรอืความเป็นไปได้ใด ๆ
มาสนับสนุน ไม่สามารถท�าการตรวจสอบ 
หรือขาดฐานความเป็นวิทยาศาสตร์ ใน
แวดวงข่าว วิทยาศาสตร์ลวงโลกจะมาใน
รูปแบบของบทความทางการแพทย์หรือ
บทความสุขภาพท่ีแฝงโฆษณายารกัษาหรอื
 อปุกรณ์เพือ่สขุภาพ โดยแอบอ้างว่า
 ได้ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้ว
 มกีารสร้างภาพผูเ้ช่ียวชาญข้ึนมา
 เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ 

9ข่าวท่ีให้ข้อมูลผิด ๆ (Misinformation) 
คอื ข่าวทีไ่ม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดเสยีก่อน ข้อมลู
อาจมีทั้งจริงและเท็จผสมกัน ผู้ส่งสารตั้งใจจะ
ส่งข่าวออกไป แต่อาจจะไม่ได้ตระหนกัว่าข่าวนัน้
มีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่ เช่น ข่าวลือ 

10ข่าวหลอกลวง (Bogus)  คือ ข่าวปลอมท่ีเจตนาในการสร้าง
ข้ึนมาและจงใจให้แพร่กระจาย มีวตัถปุระสงค์เพือ่หลอกลวง
อาจมเีนือ้เรือ่ง ภาพ หรอืข้อมลูต่าง ๆ ทีเ่ป็นเทจ็มาประกอบกนั
อาจรวมถึงการแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวหรือ
บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกวิธีการที่จะท�าให้
ข่าวนั้นดูเป็นข่าวปลอมที่สมบูรณ์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ประเภทของข่าวปลอมอาจไม่ได้แบ่งแยกกันเป็นอิสระที่ชัดเจน แต่คาบ
เกี่ยวกันได้ เช่น ข่าวเอนเอียงเลือกข้างอาจจัดเป็นโฆษณาชวนเชื่อก็ได้ หรือโฆษณา
ชวนเชื่ออาจอยู่ในกลุ่มของข่าวแฝงโฆษณาก็ได้ ข่าวหลอกลวงอาจจะใช้คลิกเบทเพื่อ
ดึงดูดความสนใจคนอ่านได้เช่นกัน
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ส�าหรับลักษณะเนื้อหาของข่าวปลอมนั้น  First Draft News ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับ
ข่าวปลอม ร่วมกับโซเชียลมีเดีย และ Publisher อีกกว่า 30 ราย รวมถึง เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์,
New York Times หรือ BuzzFeed ได้จัดรูปแบบเนื้อหาของข่าวปลอมไว้ 7 แบบโดยเรียงตาม
ระดับความรุนแรงจากน้อยไปหามาก ดังนี้

รูปแบบเนื้อหาของข่าวปลอม

เนื้อหาล้อเลียนเสียดสี (Satire or Parody)
ข่าวล้อเลยีน ไม่ได้มเีจตนาในการสร้างความเข้าใจผดิหรือต้องการให้ผูอ่้านหลงเช่ือ แต่ต้องการ
ล้อเลียน หรือท�าให้ขบขัน มักเป็นการล้อเลียนเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน หรือล้อเลียน
คนมชีือ่เสยีง โดยมกัมกีารจดัหน้าเลยีนแบบหรือรูปแบบให้เหมือนข่าวจริง จนบางคร้ัง ผูอ่้าน
หลงเชือ่ว่าเป็นข่าวจริงได้ เช่น บทความใน “ผู้จดักวน” หรอืในเวบ็ไซต์ “ข่าวปด” จรงิ ๆ แล้ว
ข่าวล้อเลยีนไม่ใช่ข่าวปลอม แต่การทีผู่อ่้านอาจขาดความรูค้วามเข้าใจ จึงท�าให้ข่าวล้อเลียน
มีคุณลักษณะถูกจัดว่าเป็นข่าวปลอมได้เช่นกัน ข่าวประเภทนี้มีระดับความรุนแรงน้อยที่สุด

เนื้อหาไม่ตรงพาดหัว (False connection)
เรยีกอกีอย่างว่า พาดหัว ยัว่ให้คลกิ (Clickbait) คือข่าวมกีารเชือ่มโยงเนือ้หาทีผิ่ด พาดหัวข่าว
รปูภาพ หรอืค�าบรรยาย ไม่ได้เชือ่มโยงกบัเน้ือหาข่าวจรงิๆ เป็นการโยงสองสิง่ไม่ได้เกีย่วข้อง
กันเลยแต่ถูกน�ามากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือท�าให้มาเชื่อมโยงกัน โดยพาดหัวมักจะเป็น
การเร้าอารมณ์ดึงดูดให้คนเข้ามาอ่าน เนื่องจากปัจจุบัน ผู้อ่านมักจะมีช่วงความสนใจที่สั้นลง
จึงท�าให้ส�านักข่าวออนไลน์ เน้นพาดหัวข่าวให้หวือหวา หรือใช้รูปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง
กับข่าวเพื่อดึงความสนใจให้คนกดเข้ามาอ่าน
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เนื้อหาชี้น�า (Misleading)
เป็นข่าวทีม่เีนือ้หาข้อเท็จจรงิแต่จงใจบิดเบือนเรือ่งราวหรอืใส่ร้ายผูอ่ื้นให้เข้าใจผดิโดยการชีน้�า
ไปในทางใดทางหนึ่ง เป็นการเขียนข่าวโดยใช้อคติของผู้เขียน เช่น ข่าวรัฐบาลปลดล็อก
กญัชาเสรทีีน่กัข่าวเจตนาชีน้�าให้คนอ่านเข้าใจผิดว่ารฐับาลจะท�าให้การเสพกญัชาถูกกฎหมาย
ทั้งที่ในความจริงเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถน�ากัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

เนื้อหาที่ผิดบริบท (False Context)
เป็นข่าวที่มีเนื้อหาข้อมูลจริงแต่น�าบริบทอื่นที่ไม่เก่ียวกับเนื้อหานั้นมาเชื่อมโยงท�าให้คน
ตีความผิด เช่น เนื้อหาของข่าวเป็นเรื่องจริงแต่น�าภาพประกอบจากแหล่งอื่นมาประกอบ 
เช่น ข่าวกู้ภัยจับงูเหลือมเข้าบ้าน เนื้อข่าวเป็นเรื่องจริง แต่น�าภาพประกอบงูอนาคอนดา
จากภาพยนตร์มาประกอบ ซึ่งท�าให้คนเข้าใจผิดว่างูเหลือมที่ถูกจับนั้นตัวใหญ่มาก

เนื้อหาแอบอ้าง (Impostor) 
คือข่าวที่มีการแอบอ้างบุคคล แหล่งข้อมูลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริง หรืออ้างตัวเป็นแหล่งข่าว
ทีน่่าเชือ่ถอื ข่าวปลอมประเภทนีมั้กเป็นข่าวออนไลน์ท่ีสร้างรูปแบบให้เหมอืนส�านักข่าวจริง ๆ
หรือแอบอ้างชื่อส�านักข่าวที่มีชื่อเสียง ซึ่งท�าความสับสนให้ผู้อ่านอย่างมาก เช่นแอบอ้าง
เป็นส�านักข่าว CNN โดยใช้รูปแบบและชื่อโดเมนที่ใกล้เคียงกับของเว็บไซต์ของ CNN 

เนื้อหาหลอกลวง (Manipulated)
คือข่าวตัดต่อ หรือข่าวที่มีเนื้อหาข้อมูลหรือภาพข่าวจริง ๆ แต่ถูกดัดแปลงด้วยการปลอม
หรอืตดัต่อ เพือ่สร้างเรือ่งหลอกลวง เช่น ภาพของ อดีตประธานาธบิดสีหรฐั George W. Bush
อ่านนิทานกบัเด็กในโรงเรียนแห่งหน่ึง แต่เขากลับถอืหนงัสือกลบัหวั แต่ความจรงิแล้วมนัเป็น
ภาพตัดต่อที่สร้างขึ้นมา และในภาพจริงนั้นเขาถือหนังสือถูกต้อง

เนื้อหากุขึ้นมา (Fabricated )
คือข่าวที่กุเรื่องขึ้นมาทั้งหมด เป็นข้อมูลเท็จ 100% มีเจตนาท่ีจะหลอกลวงหรือใส่ร้าย 
ข่าวกุถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ไม่หวังดี โดยอาจจะท�าเองหรือจ่ายเงินจ้างให้ผู้อื่นท�าเพื่อหวังผล
ให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง เช่น การน�าเสนอข่าวว่า ผู้มีชื่อเสียงบางคนได้เสียชีวิตแล้ว 
ทั้งที่เจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่  ส่วนใหญ่ข่าวกุมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง เช่น ข่าวรัฐมนตรีดื่ม
กาแฟแก้วละหมื่นสองพันบาท ข่าวประเภทนี้มีระดับความรุนแรงมากที่สุด
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ผู้สร้างข่าวปลอมต้องการให้เกิดความขบขัน โดยการล้อเลียนหรือเสียดสี
ผู้มีอ�านาจ คนที่มีชื่อเสียง หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการง่าย
กว่าท่ีท�าให้ผู้อ่านสนใจที่ตัวบุคคล แทนที่จะเป็นการเสนอความเห็นหรือ
อภิปรายเรื่องนโยบายที่ซับซ้อน เช่น ข่าวล้อเลียนในหนังสือพิมพ์ผู้จัดกวน 

ผู้สร้างข่าวปลอมอาจมีอคติ หรือ
มีทัศนคติที่เอนเอียงเลือกข้าง จึง
ต้องการชี้น�าผู้อ่านให้คล้อยตามโดน
การบิดเบือนข้อมูล เนื้อหาข่าวอาจ
จะเป็นการชื่นชมบุคคลหรือฝ่ายที่
ตนเองชอบเกินจริง หรือใส่ร้ายฝ่าย
ตรงข้าม เช่น การพาดหัวข่าวที่ใส่ 
“ความเหน็ส่วนตวั” ลงไปในลกัษณะ
ชี้น�าผู้อ่าน ถึงแม้เนื้อหาของข่าวนั้น
จะมีความจริงอยู่บ้าง 

ที่ส�าคัญข่าวปลอมสามารถสร้าง
รายได้ให้คนท�าได้  ในการแข่งขนั
ทางการเมอืงหรอืทางธรุกจิ อาจมี
ผู้ว่าจ้างให้คนท�าข่าวปลอมเพื่อ
ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามด้วยการบดิเบอืน

ข้อมลูและเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ในโลกอนิเทอร์เนต็ ข่าวทีม่คีนเข้าไป
อ่านมากจะท�ารายได้จากโฆษณา ยิง่คนเข้าไปอ่านข่าวมากเท่าไหร่ ก็ยิง่
เพิ่มโอกาสที่โฆษณาในหน้านั้นจะถูกเห็น และท�าให้ผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นๆ 
มรีายได้ ผู้ดแูลจงึมกัใช้พาดหวัข่าวในลกัษณะคลกิเบท ในบางกรณี ผูส้ร้าง
ข่าวปลอมหลอกให้ผู้อ่านชมคลปิข่าวปลอมเป็นจ�านวนหลกัหมืน่ แล้วเว็บไซต์
เหล่านีไ้ด้ควบคมุบญัชเีฟซบุก๊ของผูห้ลงเข้าไปเพือ่ไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
พอกดดคูลปิ กจ็ะต้องลงชือ่เข้าใช้เฟซบุ๊ก พอกดอนญุาตในเฟซบุก๊ คนสร้าง
เว็บปลอมนั้นก็จะใช้เฟซบุ๊กของเหยื่อเป็นบอท (หุ่นยนต์) และน�าไปเป็น
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไลค์ของเขา เพื่อขายไลค์อีกต่อหนึ่ง
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มีเหตุผลมากมายที่ผู้อ่านหลงเชื่อข่าวปลอม ส่วนใหญ่มักจะลืมตั้งค�าถามที่ส�าคัญ
เมื่อก�าลังอ่านข่าว อีกท้ังข่าวปลอมยังถูกสร้างได้แนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกต
ผู้อ่านข่าวที่ไม่รู้เท่าทันข่าวปลอมมักหลงเชื่อด้วยสาเหตุต่อไปนี้ 

ท�าไมคนถึงหลงเชื่อข่าวปลอม

1. ตกหลุมพราง ผู้อ่านมีแนวโน้มที่จะแชร์ข่าวปลอมที่ตรงกับความคิดความเชื่อของตนเองอยู่แล้ว
คนสร้างข่าวปลอมตั้งใจแต่แรกท่ีจะหลอกผู้อ่านข่าว พวกเขาจึงสร้างข่าวปลอมที่เร้าอารมณ์ดึง
ความสนใจกลุม่เป้าหมายเพือ่ให้เกิดความรู้สกึร่วมไปกบัการชีน้�าของผู้สร้าง ผูอ่้านท่ีมปีระสบการณ์ร่วม
พร้อมที่จะเชื่อและแชร์ต่อ โดยเฉพาะเมื่อเป็นข่าวที่ตรงข้ามกับขั้วตรงข้ามของตน พวกเขารู้สึกว่า
ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อประเด็นเนื้อหาที่ข่าวน�าเสนอด้วยการกดชอบ/ไม่ชอบ 
ส่งต่อ แชร์ หรือแสดงความเห็นต่อข่าวนั้น ท�าให้ข่าวปลอมได้รับความสนใจมากขึ้น

2. ไม่สามารถแยกแยะข่าวบนหน้าเว็บ จากที่เมื่อก่อนข่าวสารได้การเผยแพร่ผ่านสื่อดั้งเดิมอย่าง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ซึ่งมีกระบวนการการคัดกรองข่าวอยู่แล้วและผู้รับสารมักจะคุ้นเคย
กบัสือ่เหล่านีเ้ป็นอย่างดี จงึพอจะแยกแยะได้ว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอมหรือไม่ใส่ใจมากนกั แต่ในปัจจบุนั
ที่ผู้อ่านข่าวส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ข่าวปลอมถูกท�าให้กลมกลืนกับ
ข่าวจริง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดหน้า หรือการแอบอ้างเป็นแหล่งข่าว จึงท�าให้ผู้อ่านสับสนและ
ยากที่จะแยกแยะข่าวปลอม

3. เป็นกลไกของความเชื่อ เมื่อมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวส่งต่อข่าวมาให้อ่านผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ผูอ่้านมกัจะไม่ตระหนกัหรอืใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข่าวนัน้ ๆ ก่อน เพราะคดิว่าผูส่้ง
คงกลัน่กรองมาเรยีบร้อยแล้ว ในกรณข่ีาวทีเ่ขยีนโดยคอลมันิสต์จากส�านักข่าว บลอ็กเกอร์ หรือผูด้แูล
แฟนเพจรายงานข่าวในเฟซบุ๊กก็เช่นเดียวกัน หากเป็นบุคคลที่ผู้อ่านข่าวชื่นชมและติดตาม พวกเขา
ก็จะพร้อมที่จะเชื่อข่าวที่น�าเสนอมาได้อย่างง่ายดาย หากข่าวนั้นตรงกันกับความคิดความเชื่อของ
พวกเขา เช่น ข่าวที่น�าเสนอผ่านแฟนเพจ Drama Addict หรือ CSI LA 

4. ข่าวปลอมเล่นกบัความรูสึ้ก ผูส้ร้างข่าวปลอมฉลาดทีจ่ะเล่นกบัความรูส้กึของผูอ่้าน ด้วยการเน้น
พาดหัวที่หวือหวา เนื้อข่าวที่เร้าอารมณ์ เช่น ความไม่ยุติธรรมในสังคม การเอาเปรียบทางชนชั้น 
ข่าวลับลวงพราง พวกเขารู้ว่าคนอ่านจะถกูกระตุน้อารมณ์ให้มปีฏิกริยิาต่อข่าวนัน้ ๆ เช่นการกดเข้าไป
อ่าน กดไลค์ แสดงความเห็นและช่วยแชร์ข่าวออกไป 

5. ผูอ่้านมช่ีวงความสนใจสัน้ อกีหนึง่กลวธีิทีใ่ช้ในการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือข่าวท่ีมคุีณภาพต�า่คือ
การหาผลประโยชน์จากพฤติกรรม ‘นกัอ่านเวลาน้อย’ เน่ืองจากข้อมลูข่าวสารทีเ่ราได้รบัในแต่ละวนั
มจี�านวนมหาศาล ผูค้นจงึมกัใช้เวลาอ่านเพยีงพาดหวัข่าวหรอืข้อความในย่อหน้าแรกก่อนแชร์เรือ่งราว
นั้นต่อ ผู้ประสงค์ร้ายจึงฉวยโอกาสนี้ด้วยการเขียนพาดหัวข่าวและย่อหน้าแรกที่ตรงไปตรงมาและ
ประกอบด้วยข้อเท็จจริง โดยเรื่องราวส่วนที่เหลือเป็นข่าวปลอมและข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
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ผู้ใช้งานคนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตโดยมี
จ�านวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยสูงถึง

10 ช.ม. 5 นาที ต่อวัน
และมพีฤติกรรมการเสพข่าว
จากโลกสือ่ออนไลน์มากข้ึน
โดยเฉพาะในยุคท่ีมักพบ
ข่าวปลอมแพร่ระบาดบน
โลกโซเชียล

กลับเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทาง
โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดใน
ภูมิภาค กลุ่มผู้อ่านที่ค่อนข้างสูงอายุ
คือกลุ่มคนที่แชร์ข่าวปลอมมากที่สุด 

คนไทย 40%

แชร์บทความข่าวปลอมมากกว่ากลุม่คนวยั 45-65 ปี ไม่ต�า่กว่า 2 เท่า และมากกว่า
กลุ่มวัย 18-29 ปี เกือบ 7 เท่า เนื่องจากคนกลุ่มนี้เพิ่งเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต
ตอนอายมุากแล้วขาดทกัษะเรือ่งความเท่าทนัส่ือ และเทคโนโลยดีจิทัิล ไม่ทนัคิด
ว่าภาพ เสียงและวิดีโอสมัยนี้ตัดต่อให้ดูเหมือนจริงได้ หรือไม่ทันยุคสมัยโดย
เชื่อโดยสนิทว่าข่าวทุกข่าวที่น�าเสนอได้ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว ไม่ทันคิดว่า
จะมีผู้ไม่หวังดีสร้างข่าวปลอมมาเพื่อหลอกคนอื่น

ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 

ผลกระทบของข่าวปลอม 

• ข่าวปลอมไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่มีมานานแล้ว เช่น ที่เราคุ้นเคย
กนัดคีอืข่าวปลอมทีป่ล่อยออกมาทกุปีในวนัโกหกแห่งชาติ (April Fool’s
Day) ซึง่มจุีดประสงค์จะสร้างความขบขนั ไม่ท�าร้ายใคร และผู้อ่านข่าว
สามารถแยกแยะได้เกือบจะทันทีว่าเป็นข่าวตลกขบขัน

     l รู้เท่าทันข่าว12

ผลส�ารวจของ EDTA ในปี 2561 ผลวิจัยจากโครงการ
คอนเนคเต็ด ไลฟ์  

บริษัทวิจัย YouGov ที่ได้ท�าการวิจัยพฤติกรรม
ของผู้ใช้งาน Facebook ในสหรัฐ
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• ข่าวปลอมจะไม่เป็นอนัตรายมากตราบท่ีผูส้ร้างข่าวไม่ได้มเีจตนาร้าย
แต่ข่าวปลอมเริ่มเป็นหัวข้อที่พูดถึงอย่างมากในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา
เนื่องจากข่าวปลอมได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสังคมมากขึ้น และ
ผูส้ร้างข่าวมกัมเีจตนาแอบแฝง ปัจจบุนัเทคโนโลยดีจิทิลัและอนิเทอร์เนต็
ท�าให้การสร้างข่าวปลอมท�าได้ง่าย เผยแพร่ได้รวดเร็วและมีผู้รับสาร
อยู่ตลอดเวลา

• จากการศึกษาข้อความในทวิตเตอร์ 126,000 ข้อความ ที่ทวีตกว่า
4.5 ล้านครัง้ โดยผูใ้ช้งาน 3.5 ล้านคน ตัง้แต่ปี 2006-2017 โดยนกัวิจยั
MIT พบว่าข่าวปลอมสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง
100 เท่า โดยข่าวปลอมมีคนเข้าถึงประมาณ 1,000-100,000 คน
ในขณะที่ข่าวจริงมีคนเข้าถึงเพียง 1,000 คนเท่านั้น และข่าวปลอม
มักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%

• อกีทัง้รปูลกัษณ์ของข่าวปลอมยงัยากทีจ่ะแยกแยะออกจากข่าวจริงต่างจากสมยัก่อนน้ีมาก จากข้อมลู
การศึกษาของ YouGov ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย เฟซบุ๊ก ระบุว่าในประเทศไทย มีเพียงจ�านวน
ร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเขามั่นใจว่าตัวเองสามารถระบุข่าวปลอมได้

• ตลอดปี 2559 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ในประเทศไทยสามารถเก็บข้อมูลได้ว่ามีข่าวปลอมรวมกว่า 300 
หัวข้อ และพบว่าแต่ละหัวข้อมีการไลค์และแชร์บนเฟซบุ๊กรวมกันอยู่ในหลักแสน การที่ข่าวปลอม
แพร่กระจายได้รวดเร็วและยากต่อการแยกแยะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งบุคคลและสังคมเป็น
อย่างมาก กล่าวคือ...
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1. ผลกระทบต่อความคิดและความเชื่อ เป็น
ผลกระทบที่ชัดเจนและส�าคัญที่สุด เพราะว่าข้อมูล
ข่าวสารมอีทิธพิลต่อโลกทัศน์ต่อผูอ่้าน และผูรั้บสาร
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ พวกเขาจะมี
ทัศนคติต่อผู้คนและต่อเหตุการณ์อย่างไรก็ขึ้นกับ
ว่าเขาได้รบัข้อมลูแบบไหน ถ้าข้อมลูทีพ่วกเขาได้รบั
เป็นข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน หรือข่าวที่กุขึ้นมา 
พวกเขาก็ไม่สามารถใช้การวิจารณญาณได้ถูกต้อง
เนือ่งจากขาดข้อเท็จจริง  และส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจระดับชาติ 
เช่น การเลือกตั้ง หรือระดับส่วนตัว เช่น การเลือก
ใช้ยาสมุนไพรรักษามะเร็ง

2. ผลกระทบด้านการเงินและสุขภาพ ข่าวปลอม
ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีรายได้เป็นแรงจูงใจจะชักจูงให้
ผู้รับสารจ่ายเงินเพื่อสินค้าและบริการ และหาก
สินค้าและบริการนั้นไม่ได้คุณภาพก็อาจส่งผลเสีย
ต่อร่างกายและสุขภาพของผู้หลงเชื่อด้วย เช่น 
ข่าวปลอมที่ชักชวนให้คนอ่านมาลงทุน เพื่อจะได้
รบัผลตอบแทนทีฟั่งดเูกนิจรงิ หรอืโฆษณาผลติภณัฑ์
ลดความอ้วนที่น�าเสนอในรูปแบบของวิทยาศาสตร์
ลวงโลกให้คนคล้อยตาม กอ็าจท�าให้ผูห้ลงเชือ่ ไม่เพยีง
เสียเงินแต่ยังส่งผลเสียต่อร่างกายอีกด้วย

3. ผลกระทบด้านอารมณ์ความรูส้กึ ข่าวคลิกเบท
อาจสร้างความหงดุหงดิให้ผูอ่้าน เม่ือพบว่าเนือ้ข่าว
ไม่ได้มอีะไรน่าสนใจอย่างท่ีรปูภาพหรอืพาดหวัดงึดดู
ให้เข้ามาอ่าน ข่าวปลอมท่ีสร้างข้ึนมาด้วยความคกึ
คะนองก็อาจท�าให้ผู้อ่านเกิดความกลัวและวิตก
กังวล เช่น ข่าว พยากรณ์อากาศ ภัยพิบัติที่ไม่มีมูล
ความจริง หรือข่าวแกล้งกันเล่นว่ามีฆาตกรโรคจิต
ก�าลังออกอาละวาดในละแวกบ้าน 

4. ผลกระทบด้านทัศนคต ิ ข่าวปลอมที่เอนเอียง
เลือกข้าง หรือข่าวชี้น�าอาจสร้างอคติและทัศนคติ
เชิงลบแก่บุคคลหรือกลุ่มคนที่ถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็น
ธรรม เช่น โฆษณาชวนเชือ่ทางการเมอืง ข่าวต่อต้าน
รัฐบาล หรือข่าวที่สร้างความเกลียดชังต่อคนที่มี
อัตลักษณ์ทางสังคมที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ เช่น 
กลุ่มเกย์ ชาวมุสลิม หรือคนต่างด้าว

5. ผลกระทบด้านความรุนแรง ข่าวลือที่เร้า
อารมณ์และโจมตีใส่ร้ายบุคคลอาจก่อให้เกิด
ความรนุแรง ผูท้ีถู่กกล่าวหาอาจจะถูกกล่ันแกล้ง
ทางออนไลน์เพราะความเข้าใจผิด หรืออาจถูก
ข่มขู่ คุกคาม และท�าร้ายในชีวิตจริงได้ เช่น ใน
อินเดยี เมือ่ปี 2018 มรีายงานผูเ้สยีชวีติ อย่างน้อย
29 คน จากการถูกฝูงชนรุมท�าร้าย ผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่มักถูกลือว่าเป็นพวกลักพาตัวเด็ก โดย
ผูท้�าร้ายได้รบัข่าวปลอมท่ีส่งต่อกันทางอนิเทอร์เนต็
และเข้าใจผิด

6. ผลกระทบต่อสื่อวิชาชีพ ข่าวปลอมสร้าง
ความเสียหายต่อชื่อเสียงเว็บไซต์ที่ถูกเลียนแบบ 
นับตั้งแต่ช่วงปี 2016 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ข่าวสด 
และมติชน ต่างเข้าแจ้งความกับเว็บไซต์เลียนแบบ
เพื่อหลอกลวงผู้อ่าน โดยปัญหาหนึ่งในการรับมือ
กับเว็บปลอมคือ องค์กรสื่อมักจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อ
เว็บปลอมเหล่านี้ได้ถูกส่งต่อและสร้างความสับสน
กับผู้อ่านเรียบร้อยแล้ว

7. ผลกระทบด้านสังคม เมื่อข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ส�าคัญในสังคมแพร่ระบาด คนในสังคมจะขาด “ข้อเท็จจริง” ที่
ต้องใช้ในการวเิคราะห์ อภปิรายและตดัสนิใจในเรือ่งน้ัน ๆ ส่งผล
ท�าให้เกดิความสบัสน การแบ่งฝ่ายและสร้างความขดัแย้งในสงัคม
เพราะแต่ละฝ่ายรับรู้ชุดของข้อมูลที่ต่างกัน ข่าวปลอมยังส่งผล
ต่อการตัดสินเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์โหวต เมื่อข้อมูลผิด ๆ ได้ถูก
เผยแพร่ ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา ข่าวปลอมแพร่ออกมาว่า
สันตะปาปาสนับสนุนผู้สมัครประธานาธิบดีคนหนึ่ง ข่าวปลอม
อกีแหล่งกเ็สนอว่าผูท้้าชิงอกีคนมปัีญหาด้านสขุภาพอย่างร้ายแรง 
ท�าให้คนอเมริกันสับสนในข้อเท็จจริง ข่าวปลอมที่ปล่อยออกมา
เช่นนี้อาจเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในทิศทางต่าง ๆ ได้ 
ข่าวโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเองก็มีผลกระทบต่อความคิด
ของสังคมเช่นกัน เช่น ข่าวชี้น�าชักชวนให้ลงประชามติรับร่าง
รฐัธรรมนญูไปก่อนหากต้องการให้ประเทศมีการเลอืกตัง้โดยเร็ว
และท�าให้ประชาชนลดความสนใจที่จะอ่านเนื้อหาของร่าง
รัฐธรรมนูญและสนใจการเลือกตั้งมากกว่า

ลกัษณะปัญหาของการสร้างและแพร่กระจายข่าวปลอม
ทางอินเทอร์เน็ตนั้นยากที่จะระบุแหล่งท่ีมาของ
การสร้างข่าว และควบคุมการแพร่กระจายที่เกิดได้
ในเวลารวดเร็วและวงกว้าง ผลกระทบของข่าวปลอม
ยงัท�าให้เกดิความขดัแย้งและสบัสนในสงัคม การจัดการ
กบัข้อมลูทีไ่ม่เป็นความจรงิและข่าวปลอมเป็นปัญหา
ที่ซับซ้อนและจ�าเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกัน
ระหว่าง ภาคประชาสังคมและรัฐบาล นักวิชาการ
รวมถึงองค์กรด้านเทคโนโลยีและสื่อมวลชน
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ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ
ในการจัดการข่าวปลอม

ทางภาครัฐก็ได้ตระหนักถึงผลร้ายของข่าวปลอม จึงได้ออก
มาตรการบังคับทางกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระท�าผิด และได้
ให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพื่อท่ีจะเตือนไม่ให้ผู้ใช้
งานอินเทอร์เน็ตตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี เนื่องจากการน�า
ข้อมูลปลอม ข่าวปลอม ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งหมด หรือ
แค่บางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือแม้แต่การแชร์ หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จเหล่านั้น ล้วน
มคีวามผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นความผดิทีไ่ม่สามารถ
ยอมความได้ 

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และไลน์ อยู่ใน
สถานะผู้เผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล จากการศึกษาพบว่าข่าวปลอม
ถกูเผยแพร่ผ่านสือ่เหล่าน้ีเป็นอย่างมาก บ้านสมเดจ็โพลรายงาน
ว่าระบุผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครเจอข่าวปลอม
จากสื่อเฟซบุ๊กมากที่สุด คือ ร้อยละ 54.2 เพื่อลดจ�านวน
การแพร่กระจายข่าวปลอม ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์จึง
ได้มีแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ 
เช่น เฟซบุ๊กลดจ�านวนการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นข่าวปลอมและ
คลิกเบท ทวิตเตอร์มีการลบทวีตที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นฝีมือบอท 
รวมถึงการลบแอคเคานท์ปลอม

ร้อยละ
54.2

อีกหนึ่งวิธีในการจัดการกับข่าวปลอมและป้องกันความสับสน
ในข้อมลูข่าวสารทีม่อียู่มากมายบนโลกอินเทอร์เนต็ คือการเสนอ
ข้อมลูข่าวสารทีป่ระกอบด้วยข้อเทจ็จรงิผ่านการตรวจสอบแล้ว
เพื่อตอบโต้ข้อมูลเท็จที่ก�าลังเผยแพร่อยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ 
ปัจจุบันภาครัฐและเอกชนได้พยายามเสนอข้อมูลข่าวสารที่
เชือ่ได้ เพือ่ลดความสบัสนทีเ่กดิจากการน�าเสนอของข่าวปลอม
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถาม ตรวจสอบข่าวที่ก�าลัง
เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ เช่น ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ของส�านัก
ข่าวไทย อสมท.
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ถึงแม้ว่าปัญหาข่าวปลอมจะได้รับการดูแลและ
จัดการจากภาคส่วนต่าง ๆ  เช่น การออกกฎหมาย
ลงโทษของภาครัฐ การก�ากับดูแลกันเองของภาค
อุตสาหกรรม การให้ความรู้และข้อเท็จจริงของ
ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนที่เป็นมืออาชีพ 
และการวางนโยบายการใช้งานของ
ผู้เผยแพร่เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์
แต่สิง่ทีน่่ากงัวลคอืความไม่รูเ้ท่าทนั
ข่าวสารของตัวผู้ใช้งานเองที่ตก
หลุมพรางของผู้สร้างข่าวปลอม
ดังนั้นผู้รับข่าวสารเองควรมีทักษะ
ในการรูเ้ท่าทนัสือ่ สามารถวเิคราะห์

สร้างทักษะรูเ้ท่าทนัข่าวเพือ่รบัมือกับข่าวปลอม

ใช้วจิารณญาณในการรบัข่าวสาร เปิดรบัแหล่งข่าวที่
น่าเช่ือถอื สามารถแยกแยะข้อเท็จจรงิกับความคดิเหน็
ออกจากกันได้ รู ้ถึงเจตนาที่ต้องการสื่อในข่าว 
เมือ่ผูร้บัข่าวสารรูเ้ท่าทนัข่าว กจ็ะท�าให้ลดจ�านวน
การแชร์และแพร่กระจายของข่าวปลอมได้

      เฟซบุก๊ ประเทศไทย ร่วมกบั คณะนเิทศศาสตร์
      จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ส�านักงาน
   คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), 
    กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
   (ดอีี) และศูนย์ชวัร์ก่อนแชร์ ส�านกัข่าวไทย
  อสมท. ได้ให้ค�าแนะน�าผูใ้ช้งานอนิเทอร์เนต็
         ในการเรยีนรูวิ้ธสีงัเกตข่าวปลอม ดงัต่อไปนี้
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ทกัษะการรูเ้ท่าทนัข่าว เป็นเรือ่งส�าคญัท่ีพลเมอืงดิจทิลัควรได้รบัการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเพราะว่าในยคุ
ข้อมูลข่าวสาร ผู้รับข่าวต้องรู้จักประเมินได้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริงและรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับมาอย่างระมัดระวัง รู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น และรู้จักตรวจสอบข้อมูล
ทีไ่ด้รบัมาจากหลาย ๆ แหล่ง เพือ่ทีจ่ะได้กลัน่กรองข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืและหลากหลายในการประกอบ
การคิด ตัดสินใจ และแสดงออกทางความคิดเห็นในฐานะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

ข่าวจริง ข่าวปลอม

VS
• มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
• พาดหวัมีทศิทางเดยีวกบัเนือ้ข่าว
• มชีือ่ผูร้บัผดิชอบหรอืผูเ้ขยีนข่าว
• URL เข้ากันได้กับแหล่งข่าว
• บอกวันที่ที่ลงข่าว 
• เมือ่กดเข้าไปดลูงิค์อืน่ ๆ สามารถ
  ย้อนไปที่แหล่งข่าวต้นสังกัดได้

• มาจากเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นชื่อ
• พาดหัวเร้าอารมณ์หรือไม่ไป
  ทางเดียวกับเนื้อข่าว
• ไม่มีชื่อผู้เขียนข่าว
• URL ดแูปลก ๆ หรือเข้ากนัไม่ได้
  กับแหล่งข่าว
• อาจลงวันที่เก่า ๆ หรือไม่ได้
  บอกเลย
• ไม่สามารถกดลิ้งค์ย้อนไปหา
  แหล่งข่าวต้นสังกัดได้
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