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การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย
และแนวทางการรับมือ” มีวัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content 
Analysis) เก็บตัวอย่างข่าวปลอมที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเท็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 
31 มกราคม พ .ศ. 2563 จากเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  87 ข่าว และเฟซบุ๊กศูนย์ชัวร์ก่อน
แชร์ 48 ข่าว รวมทั้งสิ้น 135 ข่าว 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน  

ผลการศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย  พบว่ามี
ทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่  1) ลักษณะแหล่งที่มาของข่าวปลอม ได้แก่ ข่าวปลอมจากสื่อกระแสหลัก ข่าว
ปลอมจากเว็บไซต์ทั่วไป ข่าวปลอมจากแฟนเพจเฟซบุ๊กทั่วไปและข่าวปลอมจากไลน์ 2) ลักษณะ
รูปแบบของข่าวปลอม ได้แก่ ข้อความ บทความ ข่าว รูปภาพ คลิปวิดีโอและลิงก์ 3) ลักษณะของข่าว
ปลอม ประกอบไปด้วย 5 ส่วนย่อย ได้แก่ (1) ลักษณะประเด็นที่นำมาเสนอเป็นข่าวปลอม ได้แก่ เรื่อง
เพศ เรื่องแปลก เรื่องศาสนาและการเมือง เรื่องกฎหมาย เรื่องสุขภาพ เรื่องเตือนภัยใกล้ตัวและเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเสียชีวิต (2) ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวปลอม ได้แก่ การใช้คำเกินจริง
เพ่ือทำให้ข่าวดูเป็นเรื่องใหญ่ การใช้เครื่องหมายพิเศษ เพ่ือเน้นข้อความและสื่ออารมณ์ การขอร้องให้
ผู้อ่านแชร์ต่อ การใช้ภาษาพูด เพ่ือสร้างความสนิทสนม การสะกดคำผิด พิมพ์ตก รูปแบบการพิมพ์ไม่
มีมาตรฐานและการใช้ตัวอักษรต่างประเทศทำให้ยากต่อการตรวจสอบ (3) ลักษณะพาดหัวข่าวปลอม 
พบ 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ภาษาเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ การสร้างคุณค่าทำให้ข่าวมีความสำคัญและการ
สร้างจุดเด่นให้กับพาดหัวข่าว (4) ลักษณะเนื้อหาข่าวปลอม ได้แก่ การสร้างความน่าเชื่อถือ โดยมีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาให้กับเนื้อหา ทำให้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือ ข่าวจริงแต่เป็นข่าวเก่า ข่าวไม่มีการระบุวัน 
เดือน ปี การนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด โฆษณาหลอกขายสินค้าและอวดอ้าง
สรรพคุณที่เกินจริงและข่าวที่ผิดพลาด (5) บริบทของข่าวปลอม ได้แก่ การจัดหน้าที่ผิดปกติ ข่าว
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ปลอมจะมีรูปแบบการจัดหน้าที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีย่อหน้าและเว้นวรรค ทำให้ยากต่ออ่าน การสร้าง
เว็บไซต์ปลอมโดยแอบอ้างสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและการดัดแปลงเอกสารทางราชการ 

ผลการศึกษาแนวทางในการรับมือกับข่าวปลอม พบว่า ทุกภาคส่วนจะต้องประสานความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหา โดยบทบาทขององค์กรสื่อ ต้องรักษาความน่าเชื่อถือในฐานะสื่อกระแสหลัก 
เน้นให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและทำหน้าที่มากกว่าการสะท้อน
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์ รวมถึงกระตุ้นการสร้างเนื้อหาเชิงวิเคราะห์มากขึ้น  บทบาท
ภาครัฐต้องคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลให้แก่
ประชาขนอย่างรวดเร็ว คอยดูแลให้เกิดความปลอดภัยด้านการสื่อสาร จัดตั้งนโนบายการตรวจสอบ
ข่าวปลอมให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง เป็นกลางและเกิดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสนับสนุนให้
ประชาชนมีทักษะการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรู้เท่าทันสื่อ ในส่วนบทบาทภาคการศึกษาต้องจัดตั้ง
นโยบายให้มีความชัดเจน เปิดกว้างให้เด็กสามารถตั้งคำถาม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทัน
ข่าวสารในโลกออนไลน์และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์มากขึ้น  รวมถึงเจ้าของ
แพลตฟอร์มควรใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบข่าวปลอมและกรองข้อมูลเท็จ เพ่ือทำให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การตรวจสอบข่าวปลอม
ไม่ควรผูกขาดที่ใครหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ประชาชนต้องร่วมกันตรวจสอบข่าวสารที่
ได้รับ ไม่นิ่งเฉยหากพบเจอข้อมูลเท็จ ควรแสดงความคิดเห็น บอกต่อเพ่ือทำให้ข้อมูลเท็จไม่ไหลเวียน
อยู่ในระบบ รวมถึงต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับอยู่เสมอและ
ไม่รีบร้อนในการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นทักษะที่สำคัญและ
เป็นแนวทางท่ียั่งยืนในการลดปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทย 
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The objective of this qualitative research "Characteristics of Fake News in 

Thailand and the approach to counter them". There are two objectives of this 

research: 1) To analysis Characteristics of Fake News in Thailand by using qualitative 

content analysis. The sampling was collected from proving information from two 

sources: The Facebook Fan Page 'Anti-fake News Centre'  (collected 87 news) and 

The Facebook Fan page ‘SureAndshare’ (collected 48 news), 135 news in total, 

from 1 January 2019 to 31 January 2020. 2) To discover the suitable solution to 

handle with fake news problem in Thailand. The three persons in-depth interviews 

with the expert representative, academician, and journalist.  

Analysis of the characteristic of fake news found that fake news have three 

sections including 1) The characteristic of sources such as mainstream media, 

website, Facebook fan page, and Line 2) The characteristics of the content formats 

are included in an article, messages, news, photography, video clip, and link 3) The 

characteristic of fake news, there are five subsections including  (1) The 

characteristics of the issues presented as fake news including sexuality, strange 
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things, religion and politics, legal issues, health issues, imminent alarm issues, and 

some issues related to famous deaths. (2) The characteristic of languages in fake 

news: using exaggerate words, using a special mark, using wording for entreat readers 

to continue spreading fake news, using colloquialism. substandard typing as well as 

using foreign alphabet which difficult to examine. (3) The characteristics of fake news 

headlines found three types: the use of language to stimulate emotions and feelings, 

creating a value of headlines, also making a news headline standing out. (4) The 

characteristics of fake news content: building credibility from fake content by fake 

information related to the content to make information much more credible, old 

true news, unspecified news, partial presenting information to make readers 

misunderstanding, some tricky advertisement product sales and exaggerated the 

properties, and incorrect news. (5) The context of fake news: the fake news will have 

irregular page alignment and disorganizing form, creating fake websites and 

impersonating symbol from a famous institute, also modifying a government 

document. 

The results of fake news solution study discovered that all sectors must 

cooperate in solving problems. The role of media organisation should maintain 

credibility in mainstream media, emphasise facts and knowledge to the population in 

various situations rapidly, keep acting more than reflecting on the events in online 

media. Besides, the government roles should facilitate the faster checking related to 
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agency information for all population, establish policies to effectively checking fake 

news information with reliable, accurate, and impartial as well as encouraging people 

to have investigation fact skills and see through all media. The role of education 

sector should establish clear policies and be open mind for children to ask a 

question and foster them having skills to distinguish between fact and opinion, 

having a wide range of solve problem process, and all-around evaluating the 

received information. The platform owners should use technology to investigate fake 

news and false information, to create more creative communication environment. 

Lastly, to investigate fake news should not monopolies by anyone is the most 

important thing, all public need to work together and always keep checking 

information, does not remain silent if found any false information. Should be made a 

comment and continue mentioning to make false information away from circulating 

system. Meanwhile, having media awareness skills, consider skills, and always keep 

checking the accuracy of received information. Using discretionary to consider the 

received information from online media and not be faster to forward unsure 

information. These skills will be an important and sustainable approach to reducing 

the problem of fake news in Thailand. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความเมตตาของ  ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจในการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับข่าวปลอมและแรงผลักดันที่สำคัญที่
ทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จผล อาจารย์กรุณาให้คำปรึกษาและให้กำลังใจทั้งในเรื่องการเรียน การทำ
วิจัย การทำงาน รวมถึงมอบโอกาสที่ดีในชีวิตให้แก่ผู้เขียนเสมอ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี ้

กราบขอบพระคุณ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และรศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล ที่กรุณาเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คําแนะนําและเสนอแนวทางพัฒนางานอย่างละเอียด จนทํา
ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการ
วิจัย หากปราศจากทุกท่านวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ 

กราบขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่สนับสนุนทุนงบประมาณแผ่นดินในการ
ทำวิจัยและคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ที่กรุณามอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน มอบวิชาความรู้ที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต รวมถึงพ่ี
เจ้าหน้าที่คณะนิเทศ นิด้า ทุกคนที่คอยช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดีทั้งระหว่างการเรียนและการทำ
วิจัย 

กราบขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังในทุกความสำเร็จ นั่นคือ ปู่ ย่าและยาย ผู้ที่ไม่เคยตั้งคำถาม
กับเส้นทางท่ีผู้เขียนเลือกเดิน แต่กลับพร้อมที่จะเชื่อมั่นและสนับสนุนให้ผู้เขียนเดินทางไปถึงทุกจุดหมาย 
รวมถึงป๊า แม่และครอบครัว ที่คอยมอบความรัก ความห่วงใยและเป็นกำลังใจที่สำคัญที่ทำให้ผู้เขียนข้าม
ผ่านทุกอุปสรรคในชีวิต 

ขอบคุณเพ่ือนทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจ กำลังกายที่สำคัญ ทำให้ผู้เขียนรู้ว่า เส้นทางที่เคยคิด
ว่ายากลำบาก กลับเต็มไปด้วยมิตรไมตรีและความช่วยเหลือจากทุกทิศทาง ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนช่วยทำ
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

นับตั้งแต่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในหลากหลายด้าน หนึ่งใน
นั้น คือ ด้านการสื่อสารที่ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตและรูปแบบการสื่อสารของคนในสังคมไปอย่างสิ้นเชิง 
เกิดเป็นโลกการสื่อสารที่ไร้พรมแดนและเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้คน
สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระมากขึ้นผ่านทาง  
สื่อออนไลน์ จากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2561ก) พบว่า ในช่วง 5 
ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 96 จากปี พ.ศ. 2555 มี
จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 23,056,712 คน และในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น
เป็น 45,189,944 คน คิดเป็น 2 ใน 3 จากคนไทยทั้งหมด โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยจะใช้อินเทอร์เน็ต 10 
ชั่วโมง 5 นาทีต่อหนึ่งวัน หากเป็นวันหยุดจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนเป็น 10 ชั่วโมง 54 นาที และ
กิจกรรมที่เลือกทำมากที่สุดขณะใช้อินเทอร์เน็ต คือ การใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ไลน์  
เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ 

จากสถิติจำนวนเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ของผู้ใช้งานคนไทยที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ทำให้องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทางในการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสื่อสารมวลชนก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข่าว
มาอยู่บนพ้ืนที่สื่อออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ข่าวแบบเดิมได้รับความสนใจน้อยลง ในอดีตผู้คนส่วนใหญ่
จะเลือกรับข่าวสารผ่านทางสื่อกระแสหลัก อย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และข่าวในสื่อดั้งเดิมจะ
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการก่อนนำเสนอ (Lazer et al., 2018) แตกต่าง
จากข่าวบนสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการรับข่าวสารในยุคปัจจุบัน กระบวนการในการ
ตรวจสอบถูกลดความสำคัญลง เนื่องจากผู้รับสารต้องการความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ทำ
ให้สำนักข่าวต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสาร จึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้ง
ระหว่างสำนักข่าวด้วยกันและเวลาที่จำกัด รวมถึงคนที่นำเสนอข่าวในทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสำนัก
ข่าวที่มีชื่อเสียง ทุกคนสามารถใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการนำเสนอข่าวในรูปแบบของตนเองได้
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และข่าวเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้นความเป็นนิรนาม
ของสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปกปิดตัวตนที่แท้จริงและไม่ต้องรับผิดชอบหากเกิดความ
เสียหายขึ้นกับบุคคลที่ตกเป็นข่าว ทำให้สื่อออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีทั้งข้อมูล
ที่ถูกตอ้งและข้อมูลที่เป็นเท็จหรือที่เรียกกันว่า “ข่าวปลอม”  

“ข่าวปลอม” เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำลายนิเทศสื่อที่ เกิดขึ้นกับผู้คนทั่วโลก โดย  
The European Association for Viewers Interests (2016) ได้ให้ความหมายของคำว่า ข่าวปลอม 
(Fake News) ว่าเป็นประเภทของข้อมูลที่มีการหลอกลวงและมีการแพร่กระจายข้อมูลผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมหรือสื่อสังคมออนไลน์ มีเจตนาทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด หากมองย้อนกลับไป
ในอดีตจะพบว่า การเผยแพร่ข้อมูลเท็จเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว เพียงแต่ในอดีตข้อมูลเท็จจะส่งต่อ
ผ่านทางใบปลิวหรือเรื่องเล่าที่ถูกบอกต่อกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ทำให้ข่าวปลอมไม่แพร่กระจายใน  
วงกว้าง ในเวลาถัดมาเมื่อระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ข่าวปลอมก็ส่งต่อกันผ่านอีเมล
หรือผ่านทางข้อความแชท MSN และทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เผยแพร่ในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ข่าวปลอมแพร่กระจายและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ (นันทิกา หนูสม, 2560) โดยในปี พ.ศ. 2560 คำว่า ข่าวปลอม (Fake News) ได้ถูก
บรรจุเป็นคำศัพท์แห่งปีในพจนานุกรมคอลลินส์ และ American Dialect Society หลังจากพบว่ามี
การใช้คำนี้เพ่ิมข้ึนมากถึงร้อยละ 365 นับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2560 
(โพสต์ทูเดย์, 2560) 

เหตุการณ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี พ.ศ.2559 ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั่ว
โลกหันมาให้ความสนใจกับผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการส่งต่อข้อมูลเท็จ เนื่องจากในปีนั้นพบการ
เผยแพร่ข่าวปลอมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้าง ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ รวมไปถึงอินสตาแกรม 
เพ่ือบิดเบือนผลการเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างเครือข่ายข่าวปลอมที่มีโฆษณา
ชวนเชื่อและมีผู้ใช้เป็นบอทเพ่ือกระจายข่าวบนสื่อออนไลน์ โดยเนื้อหามีทั้งการสนับสนุนหรือให้ร้าย
ผู้สมัครฝั่งตรงข้าม เช่น ข่าวพระสันตะปาปาสนับสนุนทรัมป์ ข่าวเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนเกี่ยวกับระบบ
อีเมลของนางฮิลลารี คลินตัน ถูกฆาตกรรมเพราะข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของเธอ ข่าวปลอมเกี่ยวกับ
การค้าอาวุธของคลินตันให้แก่กลุ่ม ISIS และยังพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพ่ือทำให้ประชาชนเกิด
ความสับสนและลดการออกมาใช้สิทธิ เช่น การให้ข้อมูลว่าสามารถลงคะแนนผ่านทางข้อความบน
โทรศัพท์มือถือไดแ้ละมีการเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนน (จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, 2562) 
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ภาพที่ 1.1 ข่าวปลอมที่อ้างว่าพระสันตะปาปาให้การสนับสนุนทรัมป์ 
แหล่งที่มา: Cbsnews (2016) 
 

 

ภาพที่ 1.2 ข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธให้แก่กลุ่ม ISIS ของนางฮิลลารี คลินตัน 
แหล่งที่มา: Cbsnews (2016) 
 

จากการนับคะแนนหลังเลือกตั้ง พบว่า นางฮิลลารี คลินตัน จากพรรคเดโมแครต มีคะแนน
เสียงจากผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนมากกว่าโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน 3 ล้านคน แต่โดนัลด์ 
ทรัมป์ กลับกล่าวโดยไม่มีหลักฐานว่าตนเองชนะคะแนนเสียงจากคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากหักลบด้วย
คะแนนหลายล้านเสียงจากกลุ่มคนที่ไปลงคะแนนให้นางฮิลลารีแบบผิดกฎหมาย (ปรีดี บุญซื่อ, 2561
ข) และจากงานวิจัยของ Allcott & Gentzkow (2017) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี
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ที่สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ที่สนับสนุนคลินตันจำนวน 41 ข่าว 
และสนับสนุนทรัมป์จำนวน 115 ข่าว โดยถูกแชร์บนเฟซบุ๊ก 7.6 ล้านครั้งและ 30.3 ล้านครั้ง
ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่แล้วคนอเมริกันจะรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์เป็น
หลัก ซึ่งข่าวปลอมส่วนใหญ่ที่ส่งผลในทางที่เป็นประโยชน์แก่โดนัลด์ ทรัมป์ มักจะเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางนี้ ทำให้บางสำนักข่าวเชื่อว่าข่าวปลอมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดี (อิสร์กุล อุณหเกตุ, 2562) 

ในปีเดียวกันยังพบข่าวปลอมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสหราชอาณาจักรระหว่าง
การรอลงมติ Brexit ซึ่งเป็นการลงประชามติภายในประเทศเพ่ือหาข้อสรุปว่าสหราชอาณาจักรควร
ถอนตัวจากกลุ่ม EU หรือไม่ โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีข้อความโฆษณาที่นำเสนอข้อมูลไม่เป็นความจริง
ตามรถประจำทางว่าสหราชอาณาจักรต้องส่งเงินให้อียู 350 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ เงินจำนวนนี้ควร
จะนำมาใช้กับการบริการสุขภาพแห่งชาติมากกว่า ทำให้ผลสุดท้ายประชาชนชาวอังกฤษลงประชามติ
ให้สหราชอาณาจักรออกจาก EU  
 

 
 

ภาพที่ 1.3 ข้อความโฆษณาบนรถประจำทางว่าสหราชอาณาจักรต้องส่งเงินให้อียู 350 ล้านปอนด์ต่อ
สัปดาห์  

แหล่งที่มา: The Guardian (2017) 
 

นอกจากเหตุการณ์ทางการเมืองแล้ว ยังพบข่าวปลอมที่เก่ียวข้องกับประเด็นอื่น ๆ อีกจำนวน
มาก หนึ่งในนั้น คือ ข่าวปลอมเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าแอมะซอน ประเทศบราซิล จากการ
รายงานข่าวของสำนักข่าว CNN US (2019) พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีดารา บุคคลมีชื่อเสียงรวมถึง
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แฟนเพจเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ได้นำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับไฟไหม้  
แอมะซอน ไม่ว่าจะเป็น นักแสดงชายอย่าง ลีโอนาร์โด ดิแคพรีโอ ที่มีผู้ติดตามมากถึง 36.5 ล้านคน 
ได้โพสต์ภาพเก่าในปี พ.ศ. 2561 โลแกน พอล ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้แชร์ภาพผ่านทางทวิตเตอร์ ซึ่งภาพ
ดังกล่าวเป็นภาพไฟไหม้ป่าที่แอมะซอนในปี พ.ศ. 2532 ผ่านมาแล้วนานกว่า 30 ปี รวมถึงแฟนเพจ 
เฟซบุ๊ก อย่าง “UNILAD” และแฟนเพจอีกหลายเพจที่ได้นำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้
ป่าในครั้งนี้ แต่ใช้ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เพ่ิงเกิดขึ้น ซึ่งข่าวถูกส่งต่อไปยังคนอีก
จำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากคนเผยแพร่ข่าวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามจำนวนมาก รวมถึง
ภาพที่นำมาใช้ก็เป็นภาพที่อยู่ในเหตุการณ์คล้ายกัน ทำให้คนเข้าใจผิด ทั้งที่จริงแล้วเป็นการนำรูปมา
ใช้ผิดบริบทจนเกิดเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง แม้ข้อมูลดังกล่าวที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์จะไม่มี
ความรุนแรงหรือสร้างผลเสียต่อบุคคล แต่ก็ทำให้คนในสังคมได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากความ
เป็นจริง 

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยปัญหาข่าวปลอมเพ่ิงจะกลายเป็นปัญหาในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่าน
มา แต่กลับมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายและเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (พีรพล อนุดรโสตถิ์ และเจษฏา 
ศาลาทอง, 2562) เนื่องจากมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งเครื่องมือสื่อสาร
และระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 
2561ข) จากสถิติของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้เก็บข่าว
ปลอมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562-2563 พบว่า มีจำนวนข่าวปลอมมากกว่า 39 ล้านข้อความ 
(รัฐบาลไทย, 2563) แต่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 กลับมีจำนวนข่าวปลอมเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 50 
ล้านข้อความ (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2564) และจากข้อมูลของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ (2561) ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตเพ่ือนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
จริงแก่ประชาชน ได้ทำการเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเท็จในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2558 
พบว่า ข้อมูลเท็จที่มีการส่งต่อกันทางโลกออนไลน์มากที่สุด คือ เรื่องสุขภาพกว่าร้อยละ 80 เช่น ทาง
แก้โรครักษายากต่าง ๆ โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิต รวมถึงเรื่องการเมือง ข่าวด่วน เตือนภัย
พิบัติ วิทยาศาสตร์ ศาสนา ความขัดแย้ง หรือเรื่องแปลกต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับวาระของสังคม  
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ภาพที่ 1.4 ข่าวปลอมเก่ียวกับรองนายกรัฐมนตรีประวิตร วงษ์สุวรรณ ดื่มกาแฟแก้วละ 12,000 บาท 
แหล่งที่มา: มติชน (2562)  
 

 

 

ภาพที่ 1.5 ข่าวปลอมเก่ียวกับคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเรื่องผู้หญิงไทยต้องเกณฑ์ทหาร 
แหล่งที่มา: มติชน (2562) 
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ภาพที่ 1.6 กรมการแพทย์ออกมาเตือนเกี่ยวกับข่าวปลอมของนักแสดงชาย โป๊ป ธนวรรธน์ 
แหล่งที่มา: ไทยรัฐ (2562) 
 

 
 

ภาพที่ 1.7 ข่าวปลอมเก่ียวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็ง 
แหล่งที่มา: ไทยรัฐ (2559) 
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หากพิจารณาถึงต้นทางของการเผยแพร่ข่าวปลอมในประเทศไทย พบว่าจะมีทั้งหมด 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่โพสต์ข่าวปลอมเพ่ือความสนุก ไม่มีวัตถุประสงค์อ่ืน รู้เท่าไมถ่ึงการณ์ว่าการกระทำนั้นจะ
เกิดผลกระทบเช่นใด กลุ่มที่หวังเงินโฆษณา ต้องการสร้างกระแสและยอดติดตามที่มากขึ้น  
กลุ่มที่สร้างข่าวปลอมมาเพ่ือสร้างความเกลียดชัง ยุยง ปลุกปั่นคนในสังคม มีเจตนาที่จะบิ ดเบือน
ข้อเท็จจริง และกลุ่มหลอกลวงเพ่ือหวังผลประโยชน์ทางการค้าหรือฉ้อโกง (กนกพร ประสิทธิ์ผล , 
2562, น. 11-12) โดยสาเหตุที่ผู้รับสารคนไทยเชื่อข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าแหล่งข่าว  
ส่วนหนึ่งมาจากทุกวันนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ผู้รับสารต้องอยู่กับข่าวสารจำนวนมหาศาลและ  
จากหลายช่องทางในแต่ละวัน ทำให้ตกอยู่ในสภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้น (Information Overload) 
จนผู้รับสารไม่สามารถตัดสินใจได้เนื่องจากมีสารมากจนเกินไปและมีเวลาในการตรวจสอบน้อย ทำให้
เกิดความสับสน จึงเลือกที่จะเชื่อบุคคลใกล้ตัวที่มีความใกล้ชิดและไว้ใจ หรือผู้นำทางความคิด เช่น 
แอดมินแฟนเพจเฟซบุ๊ก บล็อกเกอร์ มากกว่าสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ และหากข้อมูลที่ได้รับตรงกับ
ความคิดและความเชื่อของตนเอง ยิ่งจะทำให้มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลนั้นโดยไม่ตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริง (อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2560) และจะมีการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นไปยังกลุ่มคนสนิท เช่น 
กลุ่มเพ่ือน กลุ่มครอบครัว กลุ่มที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งที่บัญชีผู้ใช้ของตนเอง ทำให้ข่าวปลอมถูกส่ง
ต่อไปยังคนอีกจำนวนมาก  

นอกจากนั้นผู้ผลิตข่าวปลอมส่วนใหญ่จะเน้นสร้างข่าวปลอมที่ดูมีคุณค่าทางข่าวสูง ข่าว
ปลอมจึงมีความโดดเด่น น่าสนใจมากกว่าข่าวจริง เมื่อผู้รับสารเห็นก็อยากจะแชร์  (วรัชญ์ ครุจิต, 
2562) เช่น มีการพาดหัวด้วยภาษากระตุ้นอารมณ์ หวือหวา หรือใช้รูปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
เพ่ือจงใจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด และมักนำเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ทั้งความ  
ไม่ยุติธรรม ข่าวลับลวงพราง บุคคลที่มีชื่อเสียงเสียชีวิต เพ่ือดึงดูดให้คนกดเข้าไปยังเว็บไซต์ต้นทาง  
ทำให้ผู้ อ่านเกิดความรู้สึกร่วมไปกับการชี้นำ และการอ้างแหล่งที่มาเพ่ือให้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือ  
แต่แหล่งที่มาเหล่านั้น กลับไม่มีอยู่จริง รวมถึงข่าวปลอมบางส่วนยังเป็นข่าวที่แปลมาจากข่าว
ต่างประเทศ อาจจะมีการแปลผิดมาตั้งแต่ต้นทาง มีการเพ่ิมความคิดเห็น ตัดทอนข้อความบางส่วน 
ทำให้ข่าวนั้นถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ (พีรพล อนุดรโสตถิ์ และเจษฏา ศาลาทอง, 2562)  

รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังเป็นสิ่งที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ไม่หวังดีในการสร้างและ
เผยแพร่ข่าวปลอมได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเป็นการตัดต่อภาพ ทำวิดีโอ สร้างเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่มี
ลักษณะคล้ายกับข่าวที่มาจากสำนักข่าว ทำให้ข่าวปลอมที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์จึงดูกลมกลืนกับ
ข่าวจริง ข่าวปลอมในประเทศไทยจึงมีทั้งข่าวที่ง่ายต่อการสังเกตว่าไม่เป็นความจริง  ไปจนถึงข่าวที่
ยากต่อการตรวจสอบ เนื่องจากผู้ผลิตข่าวปลอมมักจะเลือกใช้สัญลักษณ์หรือชื่อเว็บไซต์ที่ใกล้เคียงกับ
แหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ทำให้บางครั้งยากต่อการสังเกต ซึ่งทางสำนักข่าวมติชน  
และไทยรัฐ ต่างก็โดนเลียนแบบเว็บไซต์จนทำให้มีคนจำนวนมากเข้าใจผิดและหลงเชื่อ  
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ภาพที่ 1.8 แฟนเพจเฟซบุ๊กมติชนออกมาเตือนว่ามีการปลอมแปลงเว็บไซต์ 
แหล่งที่มา: มติชน (2559) 
 

 
 

ภาพที่ 1.9 ไทยรัฐแนะนำวิธีการตรวจสอบแฟนเพจเฟซบุ๊กจริง 
แหล่งที่มา: ไทยรัฐ (2559)  
 

จากสถิติจำนวนข่าวปลอมที่เพ่ิมสูงขึ้น สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล 
ในด้านการตัดสินใจผิดพลาด ส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ข่าวปลอมเรื่องสุขภาพและการ
รักษาโรคในทางที่ผิด หากผู้อ่านหลงเชื่อและปฏิบัติตาม ย่อมส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลนั้น โดยพบว่า
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีประชาชนในประเทศต่าง ๆ ประมาณ 5,800 
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คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 800 คน เพราะหลงเชื่อข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการ
รักษาโควิด-19 ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น กินวิตามินจำนวนมาก ดื่มปัสสาวะวัวและดื่มน้ำยาทำ
ความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม (พีพีทีวี, 2563) และข่าวปลอมเกี่ยวกับภัยพิบัติ โรคระบาด
ต่าง ๆ อาจทำให้ผู้คนตื่นตระหนกเกินกว่าสถานการณ์จริง รวมถึงผลกระทบในระดับสังคม เช่น  
ข่าวปลอมใส่ร้ายบุคล ทำให้ผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหาย ตั้งแต่ถูกล้อเลียน ดูหมิ่น ไปจนถึงข่าว
ปลอมประเด็นทางการเมือง สามารถสร้างความสับสนเพ่ิมความเกลียดชัง สร้างความแตกแยกให้กับ
สังคม (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2562) และผลกระทบที่ชัดเจนและสำคัญที่สุด
ของการรับข่าวปลอม คือ ผลกระทบต่อความคิดและความเชื่อของบุคคล เพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้รับ
สารได้รับย่อมมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ โดยผู้อ่านจะตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่
มีอยู่และได้รับ ดังนั้นหากผู้รับสารได้รับข้อมูลที่มีการบิดเบือนอาจชี้นำและสร้างอคติเชิงลบ  
และส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นได้ (สรานนท์ อินทนนท์, 2562, น. 14) 

จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข่าวปลอมทำให้ประเทศต่าง ๆ มีความพยายามที่  
จะหาแนวทางในการป้องกันข่าวปลอมด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น ประเทศสิงค์โปร์และประเทศ
เยอรมันมีการออกกฎหมายเพ่ือป้องกันข่าวปลอมที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม ซึ่งมีโทษทั้งจำและ
ปรับ รวมถึงประเทศฟินแลนด์ ได้บรรจุหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันข่าวปลอมเพ่ือให้
เยาวชนสามารถแยกแยะระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอมออกจากกันได้ ในส่วนของประเทศไทย  
ทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (2562) ได้ผลักดันให้ปัญหาข่าวปลอมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่ต้องรณรงค์และเร่งแก้ไข และให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและข่าว
ปลอม เช่นเดียวกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่างก็ให้ทุน
สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทักษะรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์ให้แก่ประชาชน 
(สำนักข่าวอิศรา, 2562ก) รวมทั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์แนวโน้มว่าข้อมูลใดเป็น
เท็จ พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่
ประชาชน ส่วนสำนักข่าวต่างหันมาให้ความสนใจกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชน
มากยิ ่งขึ ้น อาทิ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบข้อมูลแก่ประชาชน (ไอที24ชั่วโมง, 2560) ในด้านกฎหมาย ประเทศไทยมีมาตรการในการ
จัดการกับผู้ไม่หวังดีในการแพร่กระจายข่าวปลอม คือ พ .ร.บ . ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 2560 ที่มีการกำหนดโทษสำหรับคนที่เผยแพร่ข่าวปลอมและส่งต่อข้อมูลเท็จในระบบ
คอมพิวเตอร์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอม คือ ผู้รับสารจะต้องมีวิจารณญาณ
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ในการคัดกรองข่าวสารก่อนการรับสารเสมอ รวมถึงมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่
สำคัญในการป้องกันข้อมูลเท็จทางสื่อออนไลน์ได้ 

งานวิจัยที่ผ่านมาที่ ได้ศึกษาเกี่ยวกับข่าวปลอม จะเน้นไปที่การศึกษาผลกระทบของ 
ข่าวปลอม ลักษณะของข่าวปลอมในบริบทต่างประเทศและวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีต่าง ๆ 
เช่น Kshetri & Voas (2017) ได้เสนอว่าวงจรของข้อมูลเท็จประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ผู้ผลิตข่าวปลอม ผู้อ่านและผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล Vosoughi, Roy & Aral (2018) สรุปว่า
ข่าวปลอมจะองค์ประกอบของเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกประหลาดใจ ตกใจและอยากจะแชร์
ต่ อ  Rashkin, Choi, Eunsol., Jang, Volkova & Choi, Yejin (2018) ที่ ได้ ศึ กษ าเกี่ ยวกับ การ
วิเคราะห์ภาษาของข่าวปลอมและการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางการเมือง สรุปได้ว่า ข่าวปลอมจะมี
การใช้ภาษาที่เล่นกับความรู้สึก เพ่ือกระตุ้นความสนใจ ทำให้ผู้อ่านเกิดการคล้อยตามและหลงเชื่อ
งานวิจัยของสุภาพร ศรีหาวงศ์ (2561) ศึกษาการตรวจสอบข่าวลวงของสื่อมวลชนไทยในยุคดิจิทัล 
ชิตพงษ์ กิตตินราดร (2563) ศึกษาเรื่องการหยุดยั้งการระบาดของข่าวลวงด้วย Super-corrector ได้
อย่างไร นันทิกา หนูสม (2560) ศึกษาลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับการรู้เท่าทัน
ข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร (2560) โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีของ
ต่างประเทศ และประวีณา พลเขตต์ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ชม
รายการชัวร์ก่อนแชร์ แต่ยังขาดการศึกษาถึงลักษณะของข่าวปลอมและแนวทางการในการรับมือใน
บริบทของสังคมไทย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ข่าวปลอมที่เผยแพร่ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร รวมถึงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือกับปัญหาข่าว
ปลอมในประเทศไทย โดยผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการ ผู้ที่
ทำงานอยู่ในสายอาชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่จะใช้ผลการวิจัยเป็นแหล่งอ้างอิงและเป็น
แนวทางในการตรวจสอบและรับมือกับปัญหาข่าวปลอมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 

1.2 คำถามนำวิจัย 

1) ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร 
2) แนวทางในการรับมือปัญหาข่าวปลอมท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
2) เพ่ือหาแนวทางในการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ใน
ประเทศไทยและแนวทางการรับมือ โดยผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) ในการเก็บ
ตัวอย่างข่าวปลอม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลข่าวปลอมที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเท็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563 จากเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม จำนวน 87 ข่าว และ 
เฟซบุ๊กศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ จำนวน 48 ข่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 135 ข่าว เพ่ือนำมาวิเคราะห์ลักษณะ
ของข่าวปลอมในประเทศไทยและใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth Interview) ตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน จำนวน 3 ท่าน เพ่ือหาแนวทางในการรับมือกับปัญหา
ข่าวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เชิงวิชาการ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอม เพ่ือใช้ในการคัดกรองข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงเป็นแนวทางในการตรวจสอบข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

2) เชิงวิชาชีพ เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของข่าวปลอม เพ่ือให้
บุคลากรในสายวิชาชีพสื่อสารมวลชนสามารถเลือกใช้ข้อมูลในงานวิจัยนี้เป็นแหล่งอ้างอิงและเป็น
ข้อสังเกตข่าวก่อนนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3) เชิงการพัฒนาสังคม เป็นแนวทางให้หน่วยงานและองค์กรนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถตระหนักรู้และมีความรู้เท่าทันสื่อในการ
บริโภคข่าวสาร รวมถึงมีวิจารณญาณในการกรองข่าวสารในสื่อออนไลน์ 

 

1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 

1) ข่าวปลอม หมายถึง ข่าว ข้อความ บทความ รูปภาพ วิดีโอหรือลิงก์ที่มีเนื้อหาส่วนใดส่วน
หนึ่งที่เป็นเท็จหรือเป็นเท็จทั้งหมดและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยได้รับการตรวจสอบจากศูนย์ชัวร์
ก่อนแชร์หรือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแล้วว่าเป็นเท็จ 



 13 

2) สื่อออนไลน์ หมายถึง การสื่อสารสมัยใหม่ที่อาศัยระบบอินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยน 
แบ่งปันข้อมูลและมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในงานวิจัยนี้จะศึกษาข่าวปลอมที่
เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และเว็บไซต์ 

3) ลักษณะของข่าวปลอม หมายถึง คุณลักษณะของข่าวปลอมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีด้วยกัน 
3 ส่วน ประกอบไปด้วย แหล่งที่มาของข่าวปลอม รูปแบบเนื้อหาข่าวปลอมและลักษณะเนื้อหาของ
ข่าวปลอม  

4) แนวทางในการรับมือปัญหาข่าวปลอม หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แบ่งตามภาค
วิชาชีพ ภาควิชาการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวปลอม ลักษณะและ
รูปแบบของข่าวปลอม แนวโน้มของข่าวปลอมในอนาคต แนวทางในการตรวจสอบ ความท้าทาย 
ของปัญหาข่าวปลอมรวมถึงแนวทางการรับมือในบทบาทต่าง ๆ  

 

1.7 กรอบแนวคิด 

 
ภาพที่ 1.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเรื่อง “ลักษณะของข่าวปลอมที่ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทยและ 
แนวทางการรับมือ” โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
ประโยชน์รวมถึงเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับสื่อออนไลน์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับข่าว 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอม 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ 
2.5 แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
2.6 แนวคิดการรู้เท่าทันข่าว 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารสองจังหวะ 
2.8 แนวคิดเก่ียวกับผู้นำทางความคิด 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์  

ปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556, น. 21) กล่าวว่า สื่อออนไลน์ คือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันในสังคม
และมีการทำกิจกรรมร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มต้นจากรูปแบบเว็บไซต์และแผ่ขยายไปใน
รูปแบบอ่ืน ๆ เป็นเครือข่ายของการสื่อสารขนาดใหญ่ผ่านอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จำนวนมากที่มีการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากทั่วโลกไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การค้นหาข้อมูล แสดงความคิดเห็นและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

Burnett & Marshall (2003, p. 40-41) อธิบายว่า สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อที่เกิดจากการ
นำเทคโนโลยีของสื่อเดิมรวมเข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสัมพันธ์ จนเกิดเป็นการสื่อสารสอง
ทางผ่านระบบเครือข่ายและกลายเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ทำให้ผู้รับสารและผู้ส่งสาร
สามารถส่งสารได้หลากหลายประเภทพร้อมกัน ทั้งภาพ วิดีโอ ข้อความ รวมถึงเสียง  
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นิคม ชัยขุนพล (2555 อ้างใน อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2561, น. 141) กล่าวว่า สื่อออนไลน์ 
เป็นสื่อที่เกิดจากการใช้ระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญในการทำงาน ทั้งอินเทอร์เน็ต 
สังคมจำลอง สังคมเครือข่ายออนไลน์ โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร การเชื่อมโยง การโอนถ่ายสาร และการบูรณาการรวมถึงหลอมรวมรูปแบบของสื่อต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน 

จากการศึกษาความหมายข้างต้น ผู้วิจัยจะสรุปความหมายของคำว่า “สื่อออนไลน์” ใน
งานวิจัยนี้ไว้ว่า รูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่ที่ เอ้ือประโยชน์ให้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถ
แลกเปลี่ยน แบ่งปันสารได้หลากหลายรูปแบบพร้อมกัน รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกั นได้ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
 ลักษณะของเนื้อหาและคุณสมบัติของสื่อออนไลน์ 

สื่อออนไลน์และสื่อใหม่ ถือเป็นสื่อที่มีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกัน คือ เกิดจากการ
ผสมผสานเทคโนโลยีและหลอมรวมสื่อ ทำให้แสดงผลได้ทั้ งข้อความ รูปภาพ เสียง รวมถึง
ภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลข่าวสาร รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านสารสนเทศของผู้ใช้ได้อย่างหลากหลาย โดย อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2561, 
น. 151-154) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติที่สำคัญของสื่อใหม่ไว้ 8 ด้าน ดังนี้ 

1) Digital คือ ความสามารถในการเก็บระบบข้อมูลเป็นตัวเลขในการสร้างข้อมูล 
การจัดเก็บ รวมไปถึงการรับส่งข้อมูลโดยไม่ต้องผ่านระบบฐานเลขสอง แตกต่างจากแบบ Analog ที่
ต้องใช้ความต่อเนื่องของข้อมูลในการทำงาน 

2) Computerized คือ การบริหารจัดการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องอาศัย
การสร้างและแปลค่าข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีพ้ืนฐานอยู่บนการทำงานของระบบดิจิทัล 

3) Manipulated คือ ความเท่าเทียมของเทคโนโลยี ผู้ส่งสารและรับสารสามารถ
สร้าง ออกแบบ บริหารจัดการข้อมูลได้ แสดงความคิดเห็นและเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและรับสารในเวลา
เดียวกัน 

4) Networkable คือ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

5) Interactive คือ  คุณ สมบั ติ ของผู้ ใช้ งานที่ ส ามารถโต้ตอบได้ โดยทั นที   
และสามารถถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็ว จนทำให้ผู้ใช้งานสื่อสารกันได้เหมือนอยู่ในสถานที่เดียวกัน 

6) Dense คือ ความสามารถในการรองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีผู้ ใช้งาน
จำนวนมาก และสามารถรองรับการสร้างสังคมเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งสามารถ
บริหารจัดการความหนาแน่นของข้อมูลจำนวนมากได้ 
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7) Compressible คือ ความสามารถในการบีบอัดข้อมูลจำนวนมากให้อยู่ใน
รูปแบบตัวเลขซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล และช่วยให้รองรับข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด 

8) Impartial คือ ความเป็นกลางและความเท่าเทียมในการใช้งาน โดยผู้ใช้งานทุก
คนจะต้องสามารถสร้างเนื้อหาที่ต้องการและสื่อสารได้อย่างเท่าเทียม  

นอกจากนี้ Wertime & Fenwick (2008, อ้างถึงใน อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2561, น. 154) 
ได้อธิบายถึงเนื้อหาในสื่อดิจิทัลว่าจะต้องประกอบไปด้วยความอิสระ 5 ประการ ได้แก่ 

1) อิสระจากข้อจำกัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาในสื่อ
ดิจิทัลช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับหรือส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ต้องการ  

2) อิสระจากข้อจำกัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological) ผู้ ใช้งาน
สามารถเลือกรับข่าวสารจากสื่อดิจิทัลได้จากทั่วทุกมุมโลกแล้วแต่ความต้องการ 

3) อิสระจากข้อจำกัดด้านขนาด (Freedom from Scale) เนื้อหาในสื่อดิจิทัล
สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ ทั้งการย่อขนาดหรือขยายขนาด เพ่ือให้เหมาะสมกับการ
เผยแพร่ทั่วโลกหรือปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

4) อิสระจากข้อจำกัดด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาที่เผยแพร่
ผ่านสื่อดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบหรือลักษณะที่ตายตัวเหมือนสื่อดั้งเดิม 

5) อิสระจากนักการตลาดโดยผู้ใช้สามารถสร้างและควบคุมเนื้อหาได้เอง (From 
Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) การพัฒนาของเทคโนโลยี
ดิจิทัลทำให้ผู้ใช้งานสามารถผลิตเนื้อหาได้ด้วยตนเอง (Consumer-Created Content) และเผยแพร่
ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น บล็อก ยูทูบ หรือสื่อผสมใหม่ๆ โดยไม่ต้องอาศัยเนื้อหาจากนักการตลาดหรือผู้ผลิต 
 

 สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย 
สื่อออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ  ทั้งการ

ติดต่อสื่อสาร ธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน ความบันเทิง รวมถึงรับข่าวสาร โดย ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 
(2556, น. 24-33) และ ปรมินทร์ ศิรินุกุลวัฒนา (2560, น. 13-16) ได้รวบรวมประเภทและลักษณะ
ของสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ดังนี้ 

1) เฟซบุ๊ก (Facebook) เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
รวมถึงในประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 2,200 ล้านคน และเป็นผู้ใช้งานคนไทย
มากถึง 45 ล้านบัญชี (ธัมอัพ , 2562ก) เฟซบุ๊กมีลักษณะเด่น คือ ผู้ใช้งานสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้
ส่วนตัวหรือโปรไฟล์ขึ้นมา และสามารถใส่ข้อมูลส่วนตัวเพ่ือให้เพ่ือน คนรู้จัก เข้ามาค้นหาได้ ทำให้  
เฟซบุ๊กกลายเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
ภาพ วิดี โอ  และติดตามความเคลื่ อน ไหวของคน อ่ืนที่ เป็ น เพ่ือนร่วมกัน ได้อย่ างรวดเร็ว  
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ในปัจจุบันเฟซบุ๊กยังเปิดพ้ืนที่ให้แก่ผู้ใช้งานได้ลงขายสินค้าผ่านทาง Market Place และหางาน 
รวมถึงทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเสริมได้อีกจำนวนมาก ทั้ง เล่นเกม แชทส่วนตัวทางผ่าน  
เมสเซนเจอร์ (Messenger) ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับความต้องการและเพ่ิมความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้งาน 

นอกจากนั้นแฟนเพจ (Fanpages) และกลุ่ม (Groups) ก็เป็นอีกส่วนประกอบของ
เฟซบุ๊กที่ผู้ใช้งานจำนวนมากให้ความสนใจ เนื่องจากแฟนเพจและกลุ่มเป็นเสมือนแหล่งชุมชนของ
กลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกันให้มาอยู่รวมกัน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม 
ตลอดจนรายละเอียดของสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้กับสมาชิกได้ทราบ และสมาชิกสามารถพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ตามประเภทและความชอบของตนเอง เช่น แฟนเพจข่าว แฟนเพจทาง
ธุรกิจ แฟนเพจของกลุ่มคนรักรถ แฟนเพจของคนที่ชื่นชอบดารานักร้องคนเดียวกัน รวมถึงกลุ่มต่าง ๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามความชอบของคนในสังคม สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างแฟนเพจและกลุ่ม คือ ก่อนที่
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าร่วมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเฟซบุ๊ก ผู้ใช้งานจะต้องผ่านการยอมรับจากผู้ดูแลกลุ่ม
ก่อนเสมอ อาจจะมีการถามคำถามเบื้องต้นหรือให้ยอมรับข้อตกลงภายในกลุ่ม ในการพูดคุยของ
สมาชิกจะมีความเป็นส่วนตัว ใกล้ชิดและสนิทกันมากกว่าแฟนเพจ เนื่องจากกลุ่มจะเน้นการถามตอบ
พูดคุยกันระหว่างสมาชิกเป็นหลัก แต่สำหรับแฟนเพจ ผู้ใช้งานเพียงแค่กดไลก์ที่หน้าเพจที่สนใจก็จะ
สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงพูดคุยได้โดยทันที แต่การพูดคุยในแฟนเพจจะเป็นในลักษณะ
ของการพูดคุยแบบสั้นๆ เฉพาะเหตุการณ์ที่น่าสนใจเท่านั้น หรือบางครั้งก็เพียงแค่ติดตามเพ่ือรับ
ข่าวสารเพียงอย่างเดียว 

2) ทวิตเตอร์ (Twitter) 
เว็บไซต์ที่ ให้บริการสำหรับการโพสต์ข้อความสั้น ๆ (Micro-Blogging) โดยที่

ผู้ใช้งานจะสามารถพิมพ์ข้อความหรือเรียกว่าการทวีตข้อความ (Tweet) ได้ไม่เกิน 280 ตัวอักษร และ
สามารถโพสต์รูปภาพ คลิปวิดีโอ ไฟล์รวมถึงลิงก์ต่าง ๆ แต่เมื่อทวีตข้อความไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อความได้เหมือนแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ เมื่อผู้ใช้ได้ทวีตข้อความไปแล้ว ผู้ที่กำลังติดตาม (Followers) 
จะสามารถอ่านข้อความเหล่านั้นได้ หากผู้ ใช้งานรายอ่ืนเกิดความรู้สึกชอบก็จะมีการรีทวีต 
(Retweet) หรือกดไลก์ (Like) ข้อความเหล่านั้นไว้ ในทางกลับกันเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ก็สามารถ
อ่านข้อความจากบัญชีที่กำลังติดตาม (Following) ได้เช่นเดียวกัน 

นอกจากทวิตเตอร์จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบุคคล ดารา ร้านค้าที่
สนใจแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถใช้เพ่ือค้นหาเทรนด์หรือประเด็นทางสังคมที่กำลังได้รับความสนใจ ณ 
ขณะนั้นจากแฮชแท็ก (Hashtag) ได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
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3) อินสตาแกรม (Instagram)  
แอปพลิเคชันอินสตาแกรมมีจุดเด่นอยู่ที่ผู้ใช้งานสามารถนำรูปภาพหรือวิดีโอมา

ตกแต่งด้วยการใส่ฟิลเตอร์ (Filter) ใส่คำอธิบายรูป (Caption) ในบัญชีของตนเองและสามารถแชร์
รูปภาพ วิดีโอ ไปยังแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ได้ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์และทัมเบลอร์ (Tumblr) โดย
ผู้ใช้งานรายอื่นที่ติดตามเรา (Follower) จะสามารถกดไลก์หรือแสดงความคิดเห็นใต้รูปภาพนั้นได้ ใน
ขณะเดียวกันเราก็สามารถเข้าไปกดติดตาม (Following) เพ่ือนสนิท คนรู้จัก ดาราศิลปิน ทั่วทุกมุม
โลกได้  

แอปพลิเคชันอินสตาแกรมได้แบ่งประเภทของการค้นหาเพ่ือง่ายต่อการใช้งาน เช่น 
ความงาม ศิลปะ อาหาร สัตว์ ท่องเที่ยว ดนตรี ธรรมชาติ เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปค้นหา
บัญชีตามประเภทต่าง ๆ เพ่ือติดตามได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชัน  IGTV ที่ดารา ศิลปิน 
และบุคคลที่มีชื่อเสียงเลือกใช้ในการผลิตคลิปสั้น ๆ เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ติดตามได้รับชมผ่าน
ทางบัญชีของตนเอง  

ปัจจุบันแอปพลิเคชันอินสตาแกรมไม่ได้เป็นเพียงแอปพลิเคชันแต่งรูปเท่านั้น แต่ยัง
เป็นช่องทางการค้าขายที่สำคัญในยุคที่คนหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ลูกค้าสามารถติดตาม
ร้านค้าผ่านทางอินสตาแกรมและจ่ายเงินผ่านทางระบบออนไลน์ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง อยู่ที่ไหนก็
ซื้อได้ ช่วยให้ตลาดออนไลน์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นกว่าในอดีต  

4) ไลน์ (Line) 
แอปพลิเคชันสำหรับการสนทนาที่สามารถใช้บนอุปกรณ์การสื่อสารหลายรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต โดยผู้ใช้งานสามารถสื่อสารได้ท้ังแบบเดี่ยว 2 คน
หรือจะสร้างกลุ่มที่มีสมาชิกจำนวนหลายคน ด้วยการพิมพ์ข้อความ ส่งรูปภาพ วิดีโอ พูดคุยด้วยเสียง 
วิดีโอคอล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม จุดเด่นของไลน์ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่น คือ การส่งสติก
เกอร์แทนข้อความ อารมณ์ความรู้สึก ช่วยเพ่ิมความชัดเจนให้กับการสนทนาและทำให้การสื่อสารมี
ชีวิตชีวาเพ่ิมข้ึน 

นอกจากแอปพลิเคชันไลน์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน 
ครอบครัว ที่ทำงานได้แล้ว ไลน์ยังสามารถใช้ในการติดต่อกับองค์กร ตราสินค้าและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ได้ ผ่านทาง Line Official Accounts โดยช่องทางนี้จะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไป
ยังกลุ่มผู้ติดตามโดยตรง หากบุคคลทั่วไปต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสารก็สามารถเพ่ิมเป็นเพ่ือน (Add 
Friend) เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวได้ แต่ Line Official Accounts จะไม่ใช่การพูดคุยในลักษณะ
การสนทนากับสมาชิกที่กดติดตาม แต่จะเป็นการสนทนาระหว่างผู้ใช้งานกับทางองค์กร ร้านค้าหรือ
แอดมินผู้ดูแลบัญชีนั้นเพียงอย่างเดียว แตกต่างจาก Line OpenChat ที่เป็นการพูดคุยกับสมาชิกของ
กลุ่มที่มีความชอบเหมือนกันโดยตรง ในแต่ละกลุ่มสามารถรองรับจำนวนสมาชิกได้ถึง 5,000 คน 
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ต่อกลุ่ม แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น กลุ่มแฟนคลับ กลุ่มการเรียน กลุ่มธุรกิจ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่ม
เกม กลุ่มอาหาร กลุ่มภาพยนตร์ กลุ่มความงามแฟชั่น กลุ่มดนตรี เป็นต้น โดยผู้ใช้งานไลน์สามารถตั้ง
ชื่อและรูปโปรไฟล์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสนทนาได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเดิมของ
ตนเอง ทำให้คนที่มีความชอบเหมือนกันได้มีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระมากยิ่งข้ึน 

5) ยูทูบ (Youtube)  
วิดีโอแพลตฟอร์ม (Video Platform) ที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกรวมถึงใน

ประเทศไทย ซึ่ งยูทูบเป็นช่องทางที่ทำให้ ผู้ ใช้งานสามารถผลิตคลิปวิดีโอ (User-Generated 
Content) และสามารถอัปโหลดลงในช่องของตนเองและดาวน์โหลดวิดีโอต่าง ๆ จากช่องของผู้ใช้งาน
รายอื่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free Video Sharing) รวมถึงในการใช้งานผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสมัครเป็น
สมาชิกหรือทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ สามารถเปิดได้โดยเว็บไซต์ทั่วไปและแชร์ไปบนสื่อออนไลน์ 
อ่ืน ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ โดยนำลิงก์ไปวางไว้ในสื่อออนไลน์นั้น ๆ ทำให้ยูทูบเป็นเสมือนคลังเก็บ
คลิปวิดีโอจำนวนมากขององค์กรและผู้ใช้งาน และยูทูบยังมีการอัปเดตและสร้างหน้ าฟีดเป็นของ
ตนเองสำหรับผู้เข้ามาใช้งานทั่วไป มีการจัดประเภท เช่น คลิปวิดีโอล่าสุด คลิปที่มีผู้ชมมากท่ีสุด และ
ผู้ชมสามารถรับชมวิดีโอในโหมดคุณภาพต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของความเร็วในการดาวน์โหลด 
ไม่ว่าจะเป็น Standard Quality, High Quality, High Definition รวมทั้งมีระบบเพ่ิมการติดตาม 
(Subscription) เพ่ืออัปเดตข่าวสารให้กับผู้ใช้งานที่สามารถและอยากติดตามเนื้อหาของบัญชีนั้น
อย่างสม่ำเสมอ ความนิยมของผู้ชมที่รับชมยูทูบเพิ่มขึ้นในทุกปี ทำให้เกิดอาชีพยูทูบเบอร์ (Youtuber) 
ขึ้น ซึ่งเจ้าของช่องยูทูบสามารถสร้างและนำเสนอเนื้อหาวิดีโอในรูปแบบของตนเองได้ หากมีผู้ชมและ
ผู้กดติดตามจำนวนมาก จะทำให้ได้รับเงินเพิ่มมากข้ึน 

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ของยูทูบนั้นจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่ภาพยนตร์ รายการ
โทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ รายการข่าวย้อนหลัง กีฬา บุคคล เรื่องสนุกสนานหรือสอนทำเรื่องต่าง ๆ ยูทูบ
กลายเป็นช่องทางหลักขององค์กรและธุรกิจต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตนเอง เพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถติดตามได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และลดต้นทุนในการโปรโมตในสื่อกระแสหลัก 

6) เว็บไซต์ (Website)  
มีศัพท์เฉพาะทางหลายคำที่ใช้เรียก เช่น เว็บเพจ (Web Page) และโฮมเพจ 

(Home page) เป็นการรวบรวมหน้าเว็บหลายหน้าที่เชื่อมโยงผ่านไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) จะต้อง
เปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า Web Browser และถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW.) 
โดยเว็บไซต์มีไว้เพ่ือแสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ทำเว็บไซต์เช่น แสดงข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลบริษัท ขายสินค้า เป็นต้น (สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, 2561)  
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7) บล็อก (Blog)  
บล็อก มาจากคำว่า “Weblog” มีความหมายว่า การบันทึกข้อมูล (Log) บน

เว็บไซต์ ผู้เขียนบล็อกเป็นอาชีพจะเรียกว่า “บล็อกเกอร์” (Blogger) โดยผู้เขียนบล็อกมักจะใช้บล็อก
เพ่ือบันทึกเรื่องราว ความสนใจ เผยแพร่ผลงาน ขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงประกาศข่าวสารต่าง ๆ ซึ่ง
เนื้อหาจะมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เขียน จุดเด่นของบล็อกอยู่ที่ระบบที่ทำให้
ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกันได้ ผ่านระบบคอมเมนต์ (Comment) 
ของบล็อก  

ข้อแตกต่างระหว่างเว็บไซต์และบล็อก คือ การสร้างเว็บไซต์จะต้องมี Server Host 
และ Domain Name ของตนเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แต่การเขียนบล็อกนั้นผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้
ฟรีผ่านทางผู้ ให้บริการ เช่น Blogger.com, Medium, Bloggang เป็นต้น แต่จะมีอิสระในการ
ออกแบบน้อยกว่าการสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง 

จากลักษณะและประเภทของสื่อออนไลน์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย
และลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สื่อออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการบริโภคข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มประเภทต่าง ๆ แต่ความรวดเร็วของ
สื่อออนไลน์กลับกลายเป็นภัยต่อผู้รับสาร เนื่องจากสื่อออนไลน์ได้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าว
ปลอมจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจผิดให้แก่คนในสังคมได้เช่นเดียวกัน 
 

 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (2561ข) ได้สำรวจพฤติกรรมผู้ ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 96 จากปี 2555 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 23,056,712 
คน และ ในปี 2560 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมเป็น 45,189,944 คน โดยมีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
มากกว่า 2 ใน 3 ของคนไทยทั้งประเทศ โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่  

1) นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และสร้างโอกาส 

2) จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี จากการสำรวจจำนวน
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2561 เปรียบเทียบกับจำนวนประชากรไทย ปี 2560 พบว่า 
อัตราส่วนของจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชาชนรวม (Mobile Penetration Rate) อยู่
ที่ 188.25 หมายความว่า ประชากร 1 คน มีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 1 เลขหมาย  
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3) การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตในรูปแบบอ่ืน ๆ (Non-Voice/Data Service) ที่สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงได้
รวดเร็ว 

4) คนไทยเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ชีวิตแบบดิจิทัล (Digital Life) มากข้ึน โดยหัน
ไปทำกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ เช่น การอ่านหนังสือ การขายสินค้า รวมถึงบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การจองโรงแรม การเรียกแท็กซ่ี การจองตั๋วชมภาพยนตร์  

5) อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ราคาถูกลง ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต ทำให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นกว่าในอดีต รวมถึงแพคเกจอินเทอร์เน็ตมี
หลายรูปแบบ ผู้บริโภคสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการได้ 

ในการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยนั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แบ่งการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 เจนเนอเรชัน ได้แก่ Baby Boomer คือ 
ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2489-2507 Generation X คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2508-2523 Generation Y คือ 
ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2524-2543 และ Generation Z คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป พบว่า คน
ไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน หากเป็นวันหยุด จะใช้เวลา
เพ่ิมมากข้ึนเป็น 10 ชั่วโมง 54 นาที และในวันทำงานหรือเรียน จะใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 
48 นาทีต่อวัน โดยทุกเจนเนเรชันจะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตในวันหยุดมากกว่าวันทำงานหรือเรียน ซึ่ง 
Generation Y และ Generation Z เป็นช่วงวัยที่ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เมื่อเทียบกับ 
Baby Boomer และ Generation X  

โดยกิจกรรมที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกทำเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อันแรก ได้แก่ สื่อ
สังคมออนไลน์ ร้อยละ 93.6 รับส่งอีเมล ร้อยละ 74.2 ค้นหาข้อมูลร้อยละ 70.9 ดูหนังฟังเพลง ร้อย
ละ 60.7 ซื้อสินค้าและบริการ ร้อยละ 51.3 
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ภาพที่ 2.1 แสดงร้อยละของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต 
แหล่งที่มา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2561ข)  
 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงร้อยละของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
แหล่งที่มา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2561ข)  
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หากพิจารณาลงลึกในด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในประเทศ
ไทย ปี 2561 พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ยูทูบ ร้อยละ 98.8 
รองลงมา ได้แก่ ไลน์ ร้อยละ 98.6 เฟซบุ๊ก ร้อยละ 96 และเมสเซนเจอร์ ร้อยละ 88.4 ส่วนสื่อสังคม
ออนไลน์ที่คนไทยใช้น้อยที่สุด คือ วอตส์แอป (Whatsapp) ร้อยละ 10.6 และหากดูตามช่วงวัยโดย
เปรียบเทียบตามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ จะพบว่า Baby Boomer และ Generation X ใช้
เวลาไปกับไลน์มากที่สุด รองลงมา คือ ยูทูบ เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ และพันทิป ส่วน Generation Y 
และ Generation Z จะเลือกดูยูทูบมากที่สุด รองลงมา คือ ไลน์  เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ และ 
อินสตาแกรม  
 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยแบ่งตามเจนเนอเรชัน เปรียบเทียบตามประเภทของ
สื่อสังคมออนไลน์  

แหล่งที่มา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2561ข) 
 

ในด้านของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละเจนเนอเรชัน พบว่า กิจกรรมที่มักจะเลือกทำ
มากที่สุดในช่วงอายุของ Baby Boomer Generation X และ Generation Y คือ ใช้เพ่ือเล่นสังคม
ออนไลน์ รองลงมา ได้แก่ รับส่งอีเมลและพูดคุยหรือโทรศัพท์ออนไลน์ แต่ Generation Z กิจกรรมที่
เลือกใช้มากที่สุด เป็นการใช้สังคมออนไลน์เหมือนช่วงวัยอ่ืน ๆ แต่กิจกรรมที่รองลงมาจะเป็น การหา
ข้อมูลและพูดคุยหรือโทรศัพท์ออนไลน์ ส่วนในประเด็นปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละช่วงวัย พบว่า 
Baby Boomer Generation X และ Generation Y จะกังวลในสิ่งที่เหมือนกัน คือ ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่เข้ามารบกวน ความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบน
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อินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ ส่วน Generation Z สิ่งที่กังวลมากที่สุด คือ ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต รองลงมา ได้แก่ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่เข้ามารบกวนและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ต แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนช่วงอายุอ่ืน ๆ กับกลุ่ม Generation Z  
ที่เป็นกลุ่มช่วงอายุที่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีว่า กลุ่ม Generation Z สามารถรับชมโฆษณาจำนวน
มากได้ แต่ไม่สามารถอดทนต่อระบบอินเทอร์เน็ตช้า 

นอกจากนั้นสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้สำรวจปัญหาจากการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่า ปัญหาที่สำคัญในการใช้งาน คือ ปริมาณโฆษณาที่รบกวนขณะใช้
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 80 รองลงมา คือ ปัญหาด้านความล่าช้าในการเชื่อมต่อ ร้อยละ 77 และความไม่
มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ ร้อยละ 39.1 

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏผ่านอินเทอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ 
เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นในทุกช่วงวัย ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เพ่ิม
สูงขึ้น ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลจำนวนมาก ทั้งที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องเท็จที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 
หรือที่เรียกกันว่า “ข่าวปลอม” ซึ่งเรื่องเท็จเหล่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและสร้างความเข้าใจ
ผิดให้แก่ผู้รับสารได้ ดังนั้นผู้รับสารจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
หรือไม่ เพ่ือที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะนำแนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์รวมถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในประเทศไทย มาประกอบการพิจารณาลักษณะของแหล่งที่เผยแพร่ข่าวปลอมในประเทศ
ไทย ทั้ง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์และยูทูบ เพ่ือประกอบการวิจัย 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับข่าว  

 ความหมายของข่าว 
ประชัน วัลลิโก (2538, น. 15) ได้ให้คำนิยามของคำว่า ข่าว ว่า เป็นการรายงานเหตุการณ์ 

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้  
ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2536, น. 5) กล่าวว่า ข่าว คือ การรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง 

หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคลระดับต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญ 
(Significance) และเป็นที่น่าสนใจ (Interest) อันมีผลกระทบต่อคนหมู่มาก 

สุทิติ ขัตติยะ (2551) กล่าวว่า ข่าว เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นที่สนใจสำหรับ
คนทั่วไป โดยจะต้องเป็นข้อเท็จจริง (Facts) เหตุการณ์ (Events) หรือข้อคิดเห็น (Opinion)  
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ภาคภูมิ  หรรนภา (2554, น. 25) กล่าวว่า ข่าว คือ การรายงานเรื่องราว เหตุการณ์  
ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นที่มีผลกระทบ มีความสำคัญหรือน่าสนใจ โดยเหตุการณ์และข้อเท็จจริง
นั้นเพิ่งจะเกิดหรือกำลังจะเกิดข้ึน  

จากความหมายของข่าว ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า “ข่าว” หมายถึง การรายงาน ข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เพ่ิงเกิดขึ้นหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่เพ่ิงได้รับการพิสูจน์และ
เหตุการณ์เหล่านั้นจะต้องมีความน่าสนใจและส่งผลกระทบต่อคนในสังคม 
 

 คุณลักษณะของข่าว  
หลักที่จะใช้พิจารณาว่าเหตุการณ์ใดควรจะเป็นข่าวนั้น จะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่สำคัญ 3 

ประการ ได้แก่ เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง ความน่าสนใจและผู้รับสาร โดยคุณลักษณะทั้ง 3 จะต้องมี
ความสัมพันธ์กันและเป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อผู้รับสารมากที่สุด จึงจะนำมาเป็นข่าวได้ (ฉอ้าน วุฑฒิกรรม
รักษา, 2536, น. 6) 

 

ภาพที่ 2.4 คุณลักษณะของข่าว 
แหล่งที่มา: ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2536, น. 6) 
 

เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจตามทรรศนะของข่าวมีทั้งหมด 9 ประเภท โดย 
สุภา ศิริมานนท์ (2528 อ้างใน ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 2536, น. 6-7) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1) การต่อสู้ (Struggle) 
2) ชีวิตที่เหมือนนิยาย (Romance) 
3) ความลึกลับ (Mystery) 
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4) การผจญภัย (Adventure)  
5) ความผิดปกติ (Unusualness) 
6) ความเป็นมนุษย์ (Human Being) 
7) เรื่องเก่ียวกับสัตว์ (Animals) 
8) เรื่องเก่ียวกับเด็ก (Children) 
9) ความบันเทิงและงานอดิเรก (Amusements and Hobbies) 
 

 องค์ประกอบของข่าว  
ในแต่ละวันมีเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจำนวนมาก สำนักข่าวไม่สามารถรายงานข่าวที่

เกิดขึ้น ได้ทั้ งหมด จึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกข่าว (News Judgement) โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบหลายประการว่าข่าวนั้นมีคุณค่าของข่าว (News Value) สูงหรือไม่ ยิ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นมีคุณค่าข่าวสูง จะทำให้ข่าวนั้นมีแนวโน้มที่ผู้รับสารจะให้ความสนใจเพ่ิมมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดจาก ภาคภูมิ หรรนภา (2554, น. 25-36) ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2536, น. 9-15) 
และ ประชัน วัลลิโก (2538, น. 15-30) แล้วนำมาสรุปเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของข่าว ดังนี้ 

1) มีความสดใหม่ของเหตุการณ์ (Timeliness)  
ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเสนอข่าว เพราะผู้คนมักให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่

พ่ึงเกิดขึ้น ดังนั้นควรเลือกนำเสนอข่าวที่มีความสดใหม่และรายงานข่าวนั้นอย่างรวดเร็ว โดยความสด
ใหม่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) ความสดใหม่ของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น คือ เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณ 
ขณะนั้น หากผู้เขียนสามารถรายงานข่าวที่เพิ่งเกิดข้ึนได้ ข่าวนั้นก็จะมีคุณค่าข่าวสูง 

(2) ความสดใหม่ของเหตุการณ์ที่เพ่ิงถูกค้นพบ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานาน
แล้วแต่เพ่ิงมีการค้นพบ เหตุการณ์นั้นก็สามารถท่ีจะเป็นข่าวได้เช่นเดียวกัน 

2) ผลกระทบกระเทือน (Consequence)  
สำนักข่าวควรจะพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อประชาชนมากน้อย

เพียงใด เช่น สร้างความเสียหายทั้งต่อร่างกายและจิตใจหรือสร้างความเสียใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในสังคม 

3) ความใกล้ชิด (Proximity/Nearness)  
ความใกล้ชิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับสาร  

โดยนักจิตวิทยาได้อธิบายถึงนิสัยของมนุษย์ว่ามนุษย์มักสนใจเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและส่งกระทบต่อตัวเอง
ได้มากกว่าเรื่องท่ีห่างไกล ดังนั้นจึงควรเลือกข่าวจากเหตุการณ์ท่ีอยู่ใกล้ตัวของผู้รับสารให้มากที่สุด  
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4) ความเด่น (Prominence)  
ธรรมชาติของมนุษย์มักจะสนใจต่อสิ่งที่สำคัญ ความมีชื่อเสียงรวมถึงความเด่น  

ทั้งบุคคล สถานที่และเวลาที่ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้หรือวัตถุล้ำค่า เช่น หากบุคคลที่ตกเป็น
ข่าวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง จะทำให้ได้รับความสนใจจากผู้รับสารมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลที่จะ
เป็นข่าวนั้น มักจะเป็นคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน (Public Body) เช่น 
นายกรัฐมนตรี สมาชิกผู้แทนราษฎร ดารา ดังนั้นการกระทำของบุคคลกลุ่มนี้มักจะได้รับการรายงาน
ข่าวเสมอ แต่บางครั้งนักข่าวต้องระมัดระวังเรื่องส่วนตัว ครอบครัว และพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งนักข่าวก็ไม่ควรก้าวก่ายประเด็นดังกล่าว  

5) ความขัดแย้ง (Conflict) 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม อาจจะเกิดขึ้นจากคน 2 

คนหรือกลุ่มคนจำนวนมาก ไปจนถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ความขัดแย้งทางด้าน
การเมือง ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งทางสังคม โดยนักสื่อสารมวลชนจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเหมาะสมที่จะนำมาเสนอต่อประชาชนหรือไม่ หรือ
เรื่องนั้นถือเป็นเรื่องส่วนตัว (Private affairs) ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว นักสื่อสารมวลชนก็ควร
หลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผย 

6) ความสะเทือนอารมณ์ (Human Interest/Emotional)  
เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์หรือมีความรู้สึก

ร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น เกิดความรู้สึกเสียใจ เศร้าโศก เห็นอกเห็นใจ กลัว หวาดระแวง ส่วนใหญ่จะ
เป็นข่าวประเภทอาชญากรรม ข่าวที่มีองค์ประกอบในข้อนี้จะทำให้ผู้รับเกิดความสนใจอยากรู้สาเหตุที่
แท้จริงว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร 

7) ความมีเงื่อนงำ (Suspense) 
ความมีเงื่อนงำของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้ข้อยุติ หรือเบื้องหลังที่ซับซ้อน 

รวมถึงความจริงบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารได้เป็นอย่างดี 
เพราะผู้คนมักจะต้องการติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปและผลสรุปจะเป็นเช่นใด 
เช่น ข่าวการฆาตกรรมอำพราง การโจรกรรมอย่างไร้ร่องรอย  

8) ความแปลกประหลาด (Unusualness or Oddity) 
ผู้รับสารส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 

ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนต้องหาเหตุการณ์ที่ผิดแปลกไปจากปกติ อาจจะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดหรือ
เหตุการณ์ที่ผู้รับสารไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมานำเสนอ เช่น วัวห้าขา จิ้งจกสองหาง ซึ่งข่าวประเภทนี้
จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริง ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องโกหก หากสำนักข่าวนำเสนอข่าวที่ไม่
ผ่านการตรวจสอบให้แน่ชัดแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสำนักข่าวได้ 
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9) เรื่องเก่ียวกับเพศ (Sex) 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ข่าวข่มขืนหรือความสัมพันธ์ทางเพศ

เท่านั้น แต่รวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและต่างเพศ เช่น ผู้ชาย
แต่งงานกับผู้ชาย หนุ่มสาวไม่สมหวังในความรักจึงฆ่าตัวตาย หากองค์ประกอบเรื่องเพศเกิดขึ้น
ร่วมกับองค์ประกอบความแปลก หรือความเด่น จะทำให้ เหตุการณ์นั้นได้รับความสนใจจากผู้รับสาร
มากขึ้น 

10)  ความก้าวหน้าทางวิทยาการ (Progress)  
เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิชาการ จะช่วยให้

ผู้รับสารได้รับความรู้ถึงความทันสมัยและวิวัฒนาการท่ีก้าวหน้า เช่น รถยนต์ไม่ต้องมีคนขับ การรักษา
โรคด้วยวิธีการใหม่ 

11)  ความเปลี่ยนแปลง (Change) 
ในสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่ดีและไม่ดีในทุกวัน เป็นหน้าที่ของ

นักสื่อสารมวลชนที่จะคอยนำเสนอเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวมได้  

12)  ความขบขัน (Amusement) 
ข่าวขบขันจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสถานการณ์ต่ าง ๆ ได้ เช่น 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองที่กำลังเคร่งเครียด 
เหตุการณ์ที่จะได้รับเลือกให้เป็นข่าวไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบครบทุกข้อเสมอไป แต่ยิ่งมี

องค์ประกอบของคุณค่าข่าวมากขึ้นเท่าใด ยิ่งจะทำให้ข่าวนั้นมีโอกาสที่จะเป็นข่าวใหญ่มากข้ึนเท่านั้น
เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการพิจารณา คือ ความสดใหม่ของเหตุการณ์ ข่าวจะต้องเป็นสิ่งที่เพ่ิงเกิดขึ้น มี
ความน่าสนใจและมีความสำคัญต่อผู้รับสาร  

นอกจากนั้นการเลือกนำเสนอข่าวยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ข่าวที่มี
ความสำคัญและน่าสนใจมากในประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากประเทศอ่ืน เนื่องจากมี
ความแตกต่างกันในหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแต่กระทั่งในประเทศเดียวกัน การ
คัดเลือกข่าวของแต่ละสำนักก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น นโยบายหลักของสำนัก
ข่าว จุดยืน ประเภทของหนังสือพิมพ์ โฆษณา ระดับความสนใจของผู้รับสาร ล้วนเป็นปัจจัยในการ
เลือกลำดับเนื้อหาข่าวที่แตกต่างกัน (ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 2536, น. 15-17) 
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 คุณภาพของข่าว  
การนำเสนอข่าวที่ดีควรจะพิจารณาถึงคุณค่าของข่าว เพ่ือให้มั่นใจว่าข่าวที่จะนำเสนอไปยัง

ผู้รับสารมีความถูกต้อง เหมาะสม มอบประโยชน์ให้แก่ผู้รับสารอย่างแท้จริง โดยคุณภาพของข่าว
สามารถแบ่งได้ ดังนี้ (ประชัน วัลลิโก, 2538, น. 31-34) และ (ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 2536, น. 18)  

1) ความถูกต้องครบถ้วน (Accuracy)  
ผู้รับสารมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผู้รับสารส่วนใหญ่มักจะเชื่อข่าวที่

นำเสนอโดยไม่ตรวจสอบซ้ำ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่
ปรากฏในข่าว ทั้ง ชื่อ ยศ ตำแหน่ง อายุ อาชีพ ที่อยู่ สถานที่ วันที่หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนการนำเสนอ เพ่ือป้องกันข่าวที่ผิดพลาด และผลกระทบต่อบุคคลที่ตกเป็นข่าว
หรอืบรรณาธิการอาจถูกดำเนินคดีได้ 

2) ความสมดุลและเที่ยงธรรม (Balance and Fairness) 
การเน้นหนักในข้อเท็จจริงและความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อเท็จจริงตาม

ความสำคัญ โดยผู้เขียนข่าวจะต้องรู้จักเลือกและจัดลำดับความสำคัญตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
เกิดความสมดุลในข่าว เช่น กรณีที่เกิดความขัดแย้งของ 2 ฝ่าย ข่าวที่มีคุณภาพจะต้องให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ต้องมีการนำเสนอประเด็นของทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน 

3) ความเที่ยงตรงและภววิสัย (Objectivity) 
การรายงานข่าวควรจะรายงานตามข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา 

ปราศจากอคติ และไม่สอดแทรกความคิดเห็นของผู้เขียน  
4) ความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย  (Simplicity, Conciseness and 

Clearness) 
ผู้ เขียนข่าวควรใช้ภาษาที่ผู้ อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย กะทัดรัด ไม่ใช้คำที่มี

ความหมายหลายแง่ ไม่เยิ่นเย้อ รวมถึงจะต้องมีความกระจ่าง ชัดเจน เมื่ออ่านแล้วไม่ต้องอ่านซ้ำถึงจะ
เข้าใจ ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ควรใช้ภาษาที่แฝงไว้ด้วยความมีชีวิตชีวาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิด
ความสนใจในเนื้อข่าว 

5) ความทันต่อเหตุการณ ์(Recentness) 
ข่าวที่จะนำมาเสนอควรจะมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้รับสาร โดยเหตุการณ์นั้นอาจยังไม่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน อาจเป็นการคาดคะเนในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น 
หรือมีการวางแผนแต่อยู่ในขั้นตอนการเจรจา ผู้เขียนข่าวก็สามารถนำข้อเท็จจริงที่เหมาะสมมา
วิเคราะห์และนำเสนอเป็นข่าวได้  
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 รูปแบบข่าวในสื่อออนไลน์ 
ในอดีตการทำข่าวแบบดั้ งเดิม  (Traditional Journalism) เช่น  หนั งสื อพิมพ์  วิทยุ   

และโทรทัศน์ จะเป็นรูปแบบการสื่อสารทางเดียวจากองค์กรไปสู่ผู้รับสารเป็นหลัก โดยผู้สื่อข่าว  
และกองบรรณาธิการ จะมีหน้าที่ในการคัดเลือกข่าวสารมานำเสนอ โดยพิจารณาเลือกข่าวจากความ
จำเป็นต่อการรับรู้ของผู้รับสารเป็นหลัก แต่ผู้รับสารจะมีส่วนร่วมกับสำนักข่าวน้อย จะมีส่วนร่วมก็
ต่อเมื่อเป็นแหล่งข่าวในเหตุการณ์เท่านั้น การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานข่าวกับผู้รับสารจะเป็นไป
ในลักษณะผ่านจดหมายถึงกองบรรณาธิการหลังจากที่ เผยแพร่ข่าวไปแล้ว ต่อมาเมื่อมีระบบ
อินเทอร์เน็ตจึงเกิดเป็นการทำข่าวในรูปแบบออนไลน์ (Online Journalism) ทำให้ผู้รับสารได้รับข่าว
รวดเร็วมากขึ้น (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 8-9) โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เหมือนสื่อ
ดั้งเดิม และเป็นรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง ที่ผู้รับสารสามารถพูดคุย โต้ตอบกับสำนักข่าวได้ ดังนั้น
การบริโภคข่าวสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์จึงเป็นช่องทางใหม่ที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจ ทำให้สำนัก
ข่าวต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคการสื่อสารดิจิทัลและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลง
ไป  

Bradshaw (2017) ได้สรุปรูปแบบการทำงานของกองบรรณาธิการข่าวศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า 
สำนักข่าวออนไลน์จะต้องให้ความสำคัญใน 2 มิติ คือ มิติด้านความเร็วและมิติความลึก ซึ่งทั้ง  
2 มิติเป็นศักยภาพที่สำคัญของสื่อออนไลน์ โดยสำนักข่าวสามารถนำไปปรับใช้ทั้งสื่อดั้งเดิมและ 
สื่อออนไลน์ เพ่ือให้การรายงานข่าวรวดเร็วและครบถ้วนทั้ง 2 มิติ โดยมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ด้านมิติความเร็ว ได้แก่ 
(1) การแจ้งเตือนให้ผู้ รับสารทราบอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  ผ่าน

เทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงสื่อออนไลน์ เช่น SMS เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ขั้นตอนนี้เป็นการ
ช่วงชิงด้วยความเร็วระหว่างสำนักข่าวเพ่ือประกาศว่าใครเป็นเจ้าของข่าว 

(2) ข่าวร่าง การรายงานข่าวแบบคร่าว ๆ โดยจะรายงานเท่าที่สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้ขณะนั้นและมีการเพ่ิมเติมเป็นระยะ ในขั้นตอนนี้สำนักข่าวจะมีข้อมูลไม่ละเอียดพอที่จะ
นำเสนอในสื่อกระแสหลัก แต่เน้นรายงานแบบเรียลไทม์เพ่ือให้ผู้รับสารติดตามได้ต่อเนื่อง 

(3) การรายงานข่าว กองบรรณาธิการจะคัดเลือกข่าวที่ต้องการนำเสนอ และ
ผลิตเป็นการรายงานข่าวหรือสกู๊ปข่าวทีม่ีเนื้อหาที่สมบูรณ์กว่าข่าวร่าง 

2) ด้านมิตคิวามลึก ได้แก่ 
(1) การเพ่ิมเติมข้อมูล เป็นการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับข่าว โดยอาศัย

สื่อออนไลน์มาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เช่น Hyperlink ทำให้การค้นคว้าข้อมูลทำได้
หลากหลายมากข้ึน 
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(2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ เป็นการรวบรวมปฏิกิริยาตอบกลับของคนในสังคม 
จากสื่อออนไลน์ว่ามีผู้ใดได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เพ่ือนำไปอภิปรายในมุมมองที่แตกต่าง 

(3) การมีปฏิสัมพันธ์ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง ทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแบ่งปันข้อมูล การสร้างช่องทางความร่วมมือระหว่างผู้รับสารและผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าว  

(4) การสร้างเครื่องมือให้ผู้รับสารเลือกรับข้อมูลได้ตามต้องการ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการบริโภคข่าวสารให้แก่ผู้รับสาร 

นอกจากนั้น สำนักข่าว Associated Press (2008) ซึ่งเป็นสำนักข่าวอิสระไม่แสวงหาผล
กำไร กล่าวว่ากระบวนการข่าวในยุคดิจิทัลนั้น สำนักข่าวควรให้ความสำคัญกับ 4 เรื่อง ได้แก่  

1) การให้ข้อเท็จจริง  
2) การอัปเดตข้อมูลที่ทันสมัย  
3) เบื้องลึกของข่าว  
3) การต่อยอดประเด็นข่าว  

สำนักข่าว AP ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารข่าวไปสู่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล จากเดิมในการ
รายงานข่าวจะใช้ผู้สื่อข่าวเพียง 1 คน ต่อ 1 ข่าว และผ่านกระบวนการบรรณาธิการและเผยแพร่สู่
ผู้รับสาร 1 รายงาน แต่ในปัจจุบันผู้รับสารสามารถรับข่าวสารได้มากกว่า 1 เรื่อง ทำให้สำนักข่าว AP 
จะเลือกรายงานข่าวโดยการบอกผู้รับสารว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ในรูปของพาดหัวข่าวสั้น ๆ 
ตามด้วยข่าวสั้นที่จะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอาศัยหลัก 5W1H และขัน้ตอนสุดท้าย คือ การรายงานข่าวแบบ
ยาวที่ผ่านการตรวจสอบและพัฒนามาแล้ว และนำมารายงานในช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.5 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการข่าวของสำนักข่าว AP 
แหล่งที่มา: Associated Press (2008) 
 

ลักษณะเด่นของข่าวออนไลน์ที่แตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิม คือ รูปแบบการนำเสนอที่เป็น
เอกลักษณ์ เน้นการใช้สื่อแบบผสมผสาน ทั้งภาพอินโฟกราฟิกที่สรุปประเด็นช่วยให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจเรื่องราวได้ในเวลาอันสั้น ภาพประกอบที่วาดขึ้นมาเอง รวมถึงมีการจัดหน้าที่เหมาะสมกับการ
อ่านทุกแพลตฟอร์ม และเน้นเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย เนื่องจากผู้อ่านในปัจจุบันรับสารจากหลาย
ช่องทาง เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์สามารถข้ามข้อจำกัดในเรื่องของ
เวลาและพ้ืนที่ของสื่อดั้งเดิมไปได้ ทำให้สื่อออนไลน์มีพ้ืนที่ในการนำเสนอข่าวที่ไร้ขอบเขต สามารถ
นำเสนอเนื้อหาข่าวได้อย่างรวดเร็วและบันทึกข่าวไว้เป็นเวลานาน ข้อแตกต่างอีกหนึ่งประการ คือ 
พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์และสื่อดั้งเดิมจะใช้ภาษาท่ีกระชับ แต่ข่าวออนไลน์จะเน้นการเขียนพาดหัว
ข่าวที่มีลักษณะยาว มักจงใจปกปิดส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือสร้างความสงสัย กระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจและเข้า
มาอ่านเนื้อหาข่าวต่อ ด้วยเหตุนี้ทำให้บางครั้งมีผู้ไม่หวังดีได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางดังกล่าวมา
แสวงหารายได้ ด้วยการพาดหัวข่าวที่กระตุ้นความอยากรู้ของผู้อ่าน เพ่ือให้ผู้อ่านกดเข้าไปดู แต่กลับ
ไม่มีเนื้อหาข่าวที่เป็นประโยชน์หรือที่เรียกกันว่า ข่าวคลิกเบท (Clickbait) ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์ของ
พาดหัวข่าว และบทบาทหน้าที่ของผู้เขียนข่าวที่ควรจะนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและเป็นกลาง 
(นันทวัฒน์ เนตรเจริญ, 2560, น. 260) 

จากการศึกษาของ ณัฏฐ์ชดา วัฒนาชัยผล (2560, น. 68) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สื่อใหม่กับการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ข่าว พบว่า ถึงแม้สื่อใหม่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ 
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ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงกับความต้องการของผู้รับสารในยุคสื่อออนไลน์ 
แต่รูปแบบในกระบวนการสื่อข่าวยังคงเหมือนเดิม คือ ผู้สื่อข่าวจะส่งข้อมูลให้กับกองบรรณาธิการใน
การเรียบเรียง ตรวจสอบ และนำเสนอข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปถึงผู้รับสาร สอดคล้องกับ
งานวิจัย สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ที่กล่าวว่า การเผยแพร่ข่าวในสื่อออนไลน์ กองบรรณาธิการได้
หาวิธีการในกระบวนการสื่อข่าว ประเมินคุณค่าข่าวและตรวจสอบความถูกต้องให้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
สอดรับกับกระบวนการสื่อข่าวรูปแบบใหม่ แต่ไม่ได้มีผลต่อรูปแบบการเขียนข่าวที่ยังคงใช้มาตรฐาน
ในการเขียนข่าวตามโครงสร้าง 5W1H ใคร (Who) ทำอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) 
เพราะเหตุใดหรือทำไม (Why) และอย่างไร (How) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการเขียนข่าวในทุกสื่อเพ่ือเน้น
การตอบคำถามให้ครบถ้วน  

สื่อใหม่และสื่ออินเทอร์เน็ตได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการข่าวในสื่อออนไลน์ที่
แตกต่างจากสื่อเดิม (สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์, 2549, น. 46-47)  

1) ทันต่อเหตุการณ์  
ข่าวออนไลน์สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น การนำเสนอข่าว

เกาะติดสถานการณ์ (Breaking News) และผู้รับสารสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นไปพร้อมกับ
การติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้จากการ Live สด ของสำนักข่าว 

2) ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา  
จุดเด่นของข่าวออนไลน์ คือ ไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาในการนำเสนอข่าว สามารถ

นำเสนอได้ทุกเวลา ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงผู้อ่านยังสามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้ ทำให้ข่าวออนไลน์
เป็นช่องทางที่สะดวกในการใช้งานและรับข่าวสารของคนในยุคปัจจุบัน 

3) สื่อประสม  
การรายงานข่าวออนไลน์สามารถใช้สื่อหลากหลายประเภทประกอบการนำเสนอ

ทั้ง ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ ทำให้ข่าวออนไลน์มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  
4) การมปีฏิสัมพันธ์  
การรายงานข่าวในสื่อดั้ งเดิมจะมุ่ งเน้นการนำเสนอข่าวต่อผู้ อ่านเป็นหลัก  

แต่ข่าวออนไลน์ ผู้อ่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนผ่านทาง
แฟนเพจข่าว และนักข่าวยังสามารถนำเสนอประเด็นเพ่ิมเติมจากข่าวได้ผ่านทาง Hyperlink ในการ
เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่ืน เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถกดเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  

5) เก็บรวบรวมข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น 
สื่อใหม่ช่วยทำให้การรายงานข่าวมีเนื้อหาที่ถูกต้อง รอบด้านจากหลายมุมมองมาก

ขึ้น และสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว  
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6) ข่าวออนไลน์มีมุมมองที่หลากหลาย 
ข่าวที่เผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์จะมีความหลากหลาย มีความลึกและเข้าใจได้ง่าย

มากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องระวังในการใช้สื่อออนไลน์ คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและปัญหาในเรื่อง
ความเร็วทีอ่าจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการรายงานข่าว 

7) กองบรรณาธิการมีความยืดหยุ่นมากข้ึน 
กองบรรณาธิการที่ทำงานข่าวออนไลน์จะมีขั้นตอนการทำงานที่น้อยกว่าสื่อดั้งเดิม 

ถึงแม้จะมีการรวบรวมข้อมูลการทำงานไว้ที่ส่วนกลาง แต่ก็มีการบูรณาการการทำงานมากข้ึนผ่านการ
ใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วย นอกจากนั้นยังเกิดเป็นอาชีพนักข่าวฟรีแลนซ์ที่มีความคล่องตัวในการ
ทำงานมากข้ึน รายงานข่าวตรงมาจากสถานที่เกิดเหตุ แล้วส่งข่าวมายังกองบรรณาธิการได้จากทั่วทุก
ที่ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ 

ถึงแม้ข่าวออนไลน์จะสามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคข่าวสารของคนยุค
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  แต่บางครั้งข่าวออนไลน์สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ อ่านและวงการ
สื่อสารมวลชนได้เช่นเดียวกัน ดังนี้ (สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์, 2549, น. 56-59) 

1) ขาดผู้เฝ้าประตู  
การรายงานข่าวของสื่อดั้งเดิม ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องผ่านขั้นตอนคัดเลือกข่าว 

ตรวจสอบข่าวโดยบรรณาธิการก่อนเสมอ หรือที่เรียกกันว่า “ผู้เฝ้าประตู” ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบ 
คัดกรองข่าวก่อนนำเสนอไปสู่ผู้รับสาร แต่ข่าวออนไลน์ที่ไม่มีคุณภาพส่วนใหญ่จะลัดขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ทำให้ข่าวที่นำเสนอนั้นเป็นข่าวที่ปราศจากการรับประกันความถูกต้อง บางส่วนอาจจะเป็น
ข้อเท็จจริง แต่บางส่วนอาจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และยังทำให้เกิดการผลิตข่าวเกินความ
ต้องการ เป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์และไม่มีคุณค่าต่อผู้อ่านได้ 

2) ขาดมาตรการควบคุมทางด้านกฎหมาย 
สื่อออนไลน์เปิดพ้ืนที่ให้แก่ผู้ใช้งานสามารถนำเสนอข้อมูลได้ด้วยตนเอง หลายครั้งที่

ข้อมูลเหล่านั้นขาดจรรยาบรรณในเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม เช่น การเผยแพร่ภาพส่วน
บุคคล ภาพลามก หรือเปิดเผยสูตรทำระเบิดมือ ล้วนแต่ส่งผลให้ เกิดอันตรายต่อสังคมและ 
ข่าวออนไลน์ยังพบการละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำเสนอโดยไม่ อ้างอิงแหล่งที่มา ทำให้สำนักข่าวที่เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความเสียหาย 

จะเห็นได้ว่าในยุคดิจิทัลการบริโภคข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างสำนักข่าวด้วยกันเอง ทั้งในด้านของรูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาข่าว 
โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเขียนข่าวออนไลน์จะมีลักษณะและวิธีการเขียนที่เหมือนกับการเขียน
ข่าวหนังสือพิมพ์ คือ การใช้หลักการเขียน 5W1H เนื่องจากข่าวจะต้องสามารถนำเสนอข้อเท็จจริง
ให้แก่ผู้อ่านได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและเนื้อหาจะต้องครบถ้วน หลักการเขียนดังกล่าวจะช่วย
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ประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกให้ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี แต่บางครั้งข่าวที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์
อาจจะเป็นข่าวที่ไม่คุณภาพหรือมีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนั้นผู้รับสารจะต้องคอยตรวจสอบ
ความถูกต้องของข่าวก่อนเชื่อเสมอ สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับข่าวนั้นผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงโครงสร้าง
ของการเขียนข่าว คุณลักษณะของข่าว องค์ประกอบของข่าวรวมถึงรูปแบบของข่าวในสื่อออนไลน์ 
เพ่ือนำไปสู่การแปลงเป็นหัวข้อสำหรับตารางลงรหัสในการวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่
บนสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอม  

การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลายศตวรรษก่อน ในอดีต
เรื่องราวต่าง ๆ จะส่งผ่านทางใบปลิวหรือเรื่องเล่าที่ถูกบอกต่อกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ทำให้ข้อมูลเท็จ
ไม่แพร่กระจายมากนัก ในยุคต่อมาเมื่อเกิดสื่อสิ่งพิมพ์ ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จในวงกว้างมากข้ึน จน
เกิดคำเรียกสื่อที่มักจะแสดงความคิดเห็นชวนเชื่อจนเกินความจริง แต่งเรื่อง ใส่สีตีไข่ว่า “สื่อเหลือง” 
เนื่องจากสมัยนั้นนิยมใช้สีเหลืองในการพิมพ์ (เจิด บรรดาศักดิ์, 2562) ตัวอย่างของการส่งต่อข้อมูล
เท็จในอดีต เช่น ในปี ค.ศ. 1700 มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับพระเจ้าจอร์จที่สิบเอ็ดว่า มีสถานภาพที่ไม่
มั่นคงทางการเมือง มีการส่งต่อข้อมูลไปยังสาธารณะเพ่ือเป็นการโจมตีทางการเมือง และในปี  ค.ศ.  
1789 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส กลุ่มการเมืองต่าง ๆ หันมาใช้ใบปลิวปล่อยข่าวลือเรื่องฐานะ
ทางการเมืองที่ใกล้ล้มละลายของรัฐบาลฝรั่งเศส ต่อมาในปี ค .ศ. 1835 หนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า “The 
New York Sun” ได้รายงานข่าวว่าพบสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ โดยอ้างอิงจากการสำรวจบนดวงจันทร์
ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบพิเศษ ซึ่งนำเสนอเป็นบทความ 6 เรื่อง ที่ชื่อว่า “The Great Moon 
Hoax” ให้รายละเอียดว่านักวิทยาศาสตร์พบสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ที่ไม่เคยพบในธรรมชาติมา
ก่อน ทำให้มีประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อเนื่องจากข่าวนี้สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของนัก 
ดาราศาสตร์ ต่อมาภายหลังประชาชนก็ทราบว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ใช่ความจริง เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้น
เท่านั้น รวมถึงใน ปี ค.ศ. 1903 สำนักข่าว “Clarkburg Telegram” ได้มีการพาดหัวข่าวว่าเกิดการ
ฆาตกรรมผู้ชายที่มีชื่อว่า Mejk Swenkafew ที่ถูกยิงจนเสียชีวิต แต่ความจริงแล้ว ข่าวนี้เป็นข่าว
ปลอม หากกลับตัวสะกดของนามสกุลของผู้ตาย Swenkafew จะพบว่า เป็นคำศัพท์ว่า We Fake 
News ซึ่งสำนักข่าวดังกล่าวต้องการตรวจสอบว่ามีสำนักข่าวใดบ้างที่ลงข่าวนี้โดยไม่ตรวจสอบข้อมูล
เท็จเหล่านี้ (The Social Historian, 2019) 

นอกจากตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว “ข่าวลือ (Rumor)” เป็นอีกหนึ่ง
รูปแบบของการสื่อสารที่สามารถสร้างความเข้าใจผิดได้ ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงที่สังคม
มีความอ่อนไหวและมีการแพร่กระจายของข่าวลืออย่างหนัก ทำให้  Allport และ Postman ได้
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ทำการศึกษาเรื่อง “จิตวิทยาของข่าวลือ” (The Psychology of Rumor) เพ่ือทำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยกล่าวว่า ข่าวลือเกิดจากการเล่าต่อ ๆ กัน เรื่องราวและลักษณะของข่าว
ลือ มักจะตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของคนในสังคมนั้น และรายละเอียดของข่าวลือจะตก
หล่น ผิดพลาดไปเรื่อย ๆ โดยที่ข่าวลือจะถูกเล่าผ่านปากแค่ 5-6 คนแรกเท่านั้น หลังจากนั้น Robert 
Knapp ลูกศิษย์ของ Allport และ Postman ได้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงประเภทของข่าวลือว่าสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Pipe-dream คือ ข่าวลือที่สะท้อนถึงความฝันของผู้คนในสังคมหรือความ
ต้องการของคนในสังคมที่มักเป็นไปไม่ได้ในโลกความจริง Bogie-man หรือ fear rumor คือ ข่าวลือ
ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความกลัว สะท้อนถึงความกลัวและความวิตกกังวลของผู้คนในสังคม และประเภท
สุดท้าย คือ ข่าวลือที่นำไปสู่ความขัดแย้ง บ่อนทำลายมิตรภาพและความสัมพันธ์ของผู้คน 
นอกจากนั้นยังพบว่า ข่าวลือที่มีเนื้อหาในแง่ลบมักจะแพร่กระจายได้ดีกว่าข่าวลือในแง่บวก (วณัฐย์ 
พุฒนาค, 2559) 

ในบริบทของสังคมไทย พิจิตรา สึคาโมโต้ (2560) ได้ทำการศึกษาลักษณะของข่าวลือใน
ประเทศไทยในช่วงเวลารัฐประหารในปี พ .ศ. 2557 ซึ่งปีนั้นทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกมี
เสรีภาพในการนำเสนอข่าวอย่างจำกัด เป็นไปตามเงื่อนไขสำคัญของการกระจายข่าวลือ โดยจำแนก
ประเภทของข่าวลือไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ข่าวลือที่ให้ข้อมูลเท็จ เช่น ข่าวที่อ้างอิงข้อมูลซึ่งภายหลังพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ 
2) ข่าวหลุด (Leak) หรือข่าวลือจากข้อเท็จจริงที่รั่วไหลจากแหล่งข่าว ก่อนจะมี

การเผยแพร่ข่าวอย่างเป็นทางการและได้รับการยืนยันภายหลังว่าเป็นความจริง 
3) ข่าวลือที่คงสภาพ ได้แก่ ข่าวลือที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จและ 

ได้รับความสนใจน้อยลงตามระยะเวลาการไหลเวียนของข่าว  
จากการศึกษายังพบว่า ข่าวลือที่เผยแพร่ในสังคมไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะร่วม คือ จะต้องมี

ความเป็นประเด็นสาธารณะ จึงจะได้รับความสนใจของผู้คน ยิ่งประเด็นนั้นมีความสำคัญมากเท่าใด 
ยิ่งจะทำให้ได้รับความสนใจมากข้ึน เช่น ข่าวลือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล และความไม่
ชัดเจนในการสื่อสาร จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา พบว่า เกือบทุกกรณีเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงและได้รับความสนใจของคนในสังคม แต่มีข้อจำกัดหรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ทำให้
เกิดความคลุมเครือ เช่น ข่าวที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จะมีข้อจำกัดในการสื่อสารในสื่อ
กระแสหลัก ดังนั้นคนในสังคมจึงเกิดความวิตก จนนำไปสู่การสนทนาในทวิตเตอร์ รวมถึงภาษาของ
ข่าวลือที่จะมีลักษณะเป็นภาษาพูด เน้นการแสดงอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ คล้ายคลึงกับการซุบซิบ
นินทา ทำให้ดูน่าตื่นเต้น ดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร ในด้านของปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่กระจาย
ของข่าวลือในประเทศไทย คือ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นความสัมพันธ์แบบหลวม (Weak Social 
Tie) คือ ผู้คนไม่รู้จักและเห็นหน้ากัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เป็นตัวแปรสำคัญในการกระจายข่าว
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ลือ รวมถึงอัลกอรึทึมของสื่อออนไลน์ที่มีแนวโน้มในการสร้างความสัมพันธ์ที่คล้ายกับลักษณะของผู้รับ
สาร ดังนั้นคนที่เปิดรับข่าวลือจึงพร้อมที่จะเชื่อข่าวลือเพราะประสบการณ์ ความเชื่อร่วมที่มีต่อข่าวลือ
นั้น ซึ่งจะสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับคนในสภาวะคลุมเครือของข้อมูลข่าวสารได้ และหากข่าวลือ
นั้นมีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือสื่อกระแสหลัก จะทำให้การแพร่กระจายของข่าวลือ
รวดเร็วและในวงกว้างผ่านช่องทางของผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ นอกจากนั้นแหล่งข่าว
และผู้มีอิทธิพลทางความคิดออนไลน์ยังมีบทบาทในการสร้างและผลิตซ้ ำกระแสความสนใจต่อ
ประเด็นข่าวลือต่าง ๆ ในสังคม 

ในประเทศไทยมีการเผยแพร่ข่าวลือจำนวนมาก ตั้งแต่เรื่องความเชื่อ เช่น ใน ปี พ.ศ. 2553 
ที่มีคนเสียชีวิตหลายรายหลังจากได้รับโทรศัพท์มือถือ เล่ากันว่าเป็นหมายเลขมรณะ แต่ เมื่อผู้สื่อข่าว
ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบยังพ้ืนที่ดังกล่าว พบว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงข่าวลือไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
จริง ถึงแม้ข่าวลือดังกล่าวจะเกิดขึ้นมาหลายปี แต่ยังมีการพูดถึงมาจนปัจจุบัน โดยมีการส่งต่อกันทาง
ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล และทวิตเตอร์ ทำให้หลายคนเกิดความกลัวและเชื่อว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริง ทำให้
ข่าวลือสามารถแพร่สะพัดได้รวดเร็วมากกว่าอดีต รวมถึงข่าวลือที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เช่น ใน
เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2559 มีข่าวลือเกี่ยวกับเว็บไซต์ลงประชามติปลอม ซึ่งจัดเป็นประเภทข่าวลือ
ที่ให้ข้อมูลเท็จ และได้รับการพิสูจน์ในภายหลังว่าเป็นเว็บไซต์จริง ประเด็นเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่
มักจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอันตรายร้ายแรงหรือการเสียชีวิต เช่น ข่าวลือ เรื่องนายสนธิ ลิ้มทองกุล เกิด
อาการเส้นเลือดในสมองแตกระหว่างอยู่ในเรือนจำ ในเดือนกันยายน  พ.ศ. 2559 ข่าวลือดังกล่าว
ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเท็จ รวมถึงข่าวลือต้องห้ามในสังคมไทย อย่างกรณี ข่าวลือที่
แพร่กระจายภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายอาญามาตรา 112 รวมถึงข่าวลือเกี่ยวกับการสวรรคตของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และข่าวลือเกี่ยวกับคนในตระกูลวัชโรทัย (สิงหาคม -กันยายน พ.ศ. 2559) ซึ่งมี
กระบวนการปล่อยข่าวออกมาด้วยกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีการนำเสนอข่าวผ่านสำนักข่าวกระแสหลัก อีก
ทั้งยังไม่มีการยืนยันหรือปฏิเสธจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการอีกด้วย จึงอาจจัดได้ว่าเป็นข่าวลือที่ยังคง
สภาพในสังคมไทย (พิจิตรา สึคาโมโต้, 2560) 

นอกจากนั้น วัน April Fool’s Day หรือวันเมษาหน้าโง่ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยวัน April Fool’s Day จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมฉลองกันในหลายประเทศทั่วโลกมาตั้งแต่อดีต โดยมีนักโบราณคดีตั้งข้อสันนิษฐานว่า วันแห่ง
การโกหกน่าจะเกิดขึ้นในปี  1582 ในตอนที่ประเทศฝรั่งเศสเปลี่ยนปฏิทินประจำประเทศจาก  
“ปฏิทินจูเลียน” ไปเป็น “ปฏิทินเกรโกเรียน” การเปลี่ยนแปลงปฏิทินส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
หลายด้าน หนึ่งในนั้น คือ การเปลี่ยนวันปีใหม่จากช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ 
1 มกราคม ในปีแรกของการเปลี่ยนแปลงมีกลุ่มคนที่ไม่ทราบข่าวและยังฉลองปีใหม่ตามปฏิทินแบบ
เก่า ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ถูกล้อเลียนจนกลายเป็นที่มาของ April Fool’s Day อย่างเช่นในปัจจุบันที่
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ผู้คนจะเล่นมุกตลกหรือเรื่องหลอกลวงในหลายเรื่อง ตามสำนักพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ อาจรายงานเรื่อง
โกหกในวันนี้ และออกมาเฉลยในวันถัด ไป  (มติ ชน , 2559) แต่ ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่ านมา 
แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและคนจำนวนมากเริ่มขาดความยั้งคิดในการแกล้งกันมากขึ้นและบางครั้งก็ส่งผล
กระทบด้านลบ เช่น มีผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ที่แยกไม่ออกว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องล้อเลียน  
จนกลายเป็นข่าวปลอมบนสื่อออนไลน์ เช่น ภาพคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่มีการใส่ข้อความคำคม แต่ความ
จริงแล้วบุคคลในภาพ คือ นักแสดงหนังวาบหวิว ซึ่งภาพดังกล่าวสร้างขึ้นเพ่ือล้อเลียน แต่คนจำนวน
มากเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริง จึงมีการส่งต่อเป็นจำนวนมาก รวมถึงอาจสร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่าย 
จนกลายเป็นความสัมพันธ์แง่ลบได้ อย่างกรณีของ กูเกิล (Google) ที่ได้เพ่ิมปุ่ม Send + Drop the 
mic ที่เป็น GIF ของตัวละคร Minion ทิ้งไมค์ลงใน Gmail ที่อยู่ข้างปุ่ม Send ทำให้ผู้ใช้ที่กดส่งอีเมล
อย่างไม่ระวัง จะกลายเป็นส่ง GIF ของ Minion ทิ้งไมค์ ให้กับผู้รับแทน และหลังจากกดส่ง GIF ไป
แล้ว อีเมลนั้นจะสิ้นสุดลง ไม่ว่าอีกฝ่ายจะกดส่งอะไรกลับมา ผู้ใช้งานรายนั้นจะไม่เห็นข้อความอีก 
เป็นการตัดบทสนทนาของอีกฝ่ายและการทิ้งไมค์ลงบนพ้ืนยังมีความหมายในเชิงไม่สนใจคำพูดของอีก
ฝ่าย ทำให้ผู้ ใช้ งานจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการกระทำดั งกล่ าวและได้ร้องเรียน  
ทางกูเกิลจึงออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนพร้อมปิดคุณสมบัติดังกล่าว 

 

ภาพที่ 2.6 แสดงปุ่ม Send + Drop the mic ที่เป็น GIF ของตัวละคร Minion ที่ทางกูเกิลได้เพ่ิมเข้า
มาในวันแห่งการโกหก 

แหล่งที่มา: ปรีดี ฤกษ์วลีกุล (2562) 
 

จากกรณีดังกล่าวทำให้ Chris Capossela ผู้ดำรงตำแหน่ง Marketing Chief ของบริษัท 
Microsoft ได้ออกมาเตือนพนักงานไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดมุกแกล้งในวันโกหก เนื่องจากมอง
ว่า การแกล้งกันในวันแห่งการโกหก สามารถสร้างให้เกิดข่าวหรือข้อมูลที่ส่งผลเสียได้ จำนวนมาก 
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ดังนั้นจึงให้พนักงานล้มเลิกท่ีจะเล่นมุกที่อาจสร้างความเสียหายเพียงเพราะความสนุกแค่เพียงวันเดียว 
(ปรีดี ฤกษ์วลีกุล, 2562) 

จะเห็นได้ว่าการเผยแพร่ข้อมูลเท็จได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี โดยเริ่มตั้งแต่การบอกเล่ากันปากต่อปาก หนังสือพิมพ์ ใบปลิว 
อีเมลและสื่อออนไลน์ สิ่งที่ทำให้ข่าวปลอมในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต คือ ความรวดเร็วในการ
เผยแพร่ เนื่องจากการพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทำได้ง่าย
และรวดเร็วมากขึ้นผ่านทางสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนได้ด้วยการ
ส่งต่อหรือการแชร์ นอกจากนั้น “ฟองสบู่ข้อมูล (Filter Bubble)” ที่เป็นระบบอัลกอริทึมก็จะจัดสรร
เนื้อหาที่ เหมาะกับบุคคล (Personalized Algorithm) เห็นได้จากการใช้สื่อออนไลน์ ที่หน้าฟีด 
(Feed) ของผู้ใช้งานมักจะมีแต่เรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของบุคคลนั้นและจะได้รับการแนะนำเรื่อง 
ข่าว บทความ จากแฟนเพจที่บุคคลนั้นเคยเข้าไปอ่านหรือกดไลก์มาก่อน ทำให้ผู้ใช้งานมักจะได้รับ
ข่าวสารต่าง ๆ ที่ตรงทัศนคติเดิมของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Messing, Bakshy & Adamic 
(2015) ที่สรุปได้ว่า ข่าวปลอมจะแพร่กระจายได้ดีในกลุ่มที่มีความคิดไปในทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่
แล้วผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจะมีเพ่ือนเป็นกลุ่มคนที่อุดมการณ์ตรงข้ามเพียงร้อยละ 18-20 ของเพ่ือนทั้งหมด
เท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานมักจะได้รับข่าวสารที่ตรงกับอุดมการณ์ของตนเองและไม่ค่อยได้รับข้อมูลที่เห็น
ต่าง  

เหตุการณ์ที่ทำให้ “ข่าวปลอม”กลายเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นตามมา คือ เหตุการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากในปีดังกล่าว 
พบการเผยแพร่ข่าวปลอมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้าง ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ รวมไปถึง 
อินสตาแกรม เพ่ือบิดเบือนผลการเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างเครือข่ายข่าวปลอม
ที่มีโฆษณาชวนเชื่อและมีผู้ใช้ที่เป็นบอทกระจายข่าวบนสื่อออนไลน์ โดยเนื้อหามีทั้งการสนับสนุนหรือ
ให้ร้ายผู้สมัครฝั่งตรงข้าม โดยมีสำนักงาน Cambridge Analytica ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน
การเมือง ได้ทำงานร่วมกับคณะรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ ทรัมป์และกลุ่มรณรงค์ Brexit ที่ให้อังกฤษ
ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป มีกระบวนการทำงาน คือ บริษัท Cambridge Analytica ได้นำข้อมูล
ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจำนวนมากกว่า 50 ล้านคน ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับการยินยอม ผ่านทาง 
แอปพลิเคชันบุคลิกภาพ“thisisyourdigitallife” ที่สร้างขึ้นมาโดย Aleksandr Kogan นักวิชาการ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แต่ ณ ขณะนั้นทำงานให้กับบริษัท Global Science Research (GSR) ต่อมา
ได้ขายข้อมูลทั้งหมดให้กับบริษัท Cambridge Analytica และข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เฟซบุ๊กทั้งหมด 
ได้ถูกนำมาประมวลผลเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งและสามารถทำโฆษณาทางการเมืองที่
ออกแบบเฉพาะบุคคลได้ (ปรีดี บุญซื่อ, 2561ก)  
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ตัวอย่างของข่าวปลอมที่ เผยแพร่ในช่วงเวลาการหาเสียงของโดนัลด์  ทรัมป์  ได้แก่   
ข่าวพระสันตะปาปาสนับสนุนทรัมป์ ข่าวเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนเกี่ยวกับระบบอีเมลของคลินตันถูก
ฆาตกรรมเพราะข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของคลินตัน และการรณรงค์โฆษณาที่ใช้คำว่า “เอาชนะฮิลลารีขี้
โกง” (Crooked Hillary) ซึ่งปัจจุบันคำนี้ทรัมป์ก็ยังคงใช้อยู่ นอกจากนั้นยังพบว่ามีการสร้างข้อมูลผิด
และสร้างความสับสนเพ่ือลดการออกมาใช้สิทธิ เช่น การให้ข้อมูลว่าสามารถลงคะแนนผ่านทาง
ข้อความบนโทรศัพท์มือถือและให้ข้อมูลว่ามีการเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนน (จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, 
2562) จากการนับคะแนนหลังเลือกตั้ง พบว่า นางฮิลลารี คลินตัน มีคะแนนเสียงจากผู้ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนมากกว่าโดนัลด์ ทรัมป์ 3 ล้านคน แต่โดนัลด์ ทรัมป์ กลับกล่าวโดยไม่มีหลักฐานมา
สนับสนุนว่าตนเองชนะคะแนนเสียงจากคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากหักลบด้วยคะแนนหลายล้านเสียง
จากกลุ่มคนที่ไปลงคะแนนให้นางฮิลลารีแบบผิดกฎหมาย (ปรีดี บุญซื่อ , 2561ข) และงานวิจัยของ 
Allcott & Gentzkow (2017) ที่พบว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สหรัฐอเมริกาในปี 2559 ระหว่าง
ฮิลลารี คลินตัน จากพรรคเดโมแครตและโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน มีข่าวปลอมที่สนับสนุน
คลินตันจำนวน 41 ข่าว และสนับสนุนทรัมป์จำนวน 115 ข่าว โดยถูกแชร์บนเฟซบุ๊ก 7.6 ล้านครั้ง
และ 30.3 ล้านครั้งตามลำดับ โดยส่วนใหญ่แล้วคนอเมริกันจะรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์อย่างเฟ
ซบุ๊กและทวิตเตอร์เป็นหลัก ซึ่งข่าวปลอมส่วนใหญ่ที่ส่งผลในทางที่เป็นประโยชน์แก่โดนัลด์ ทรัมป์ 
มักจะเผยแพร่ผ่านช่องทางนี้ ทำให้บางสำนักข่าวเชื่อว่าข่าวปลอมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ทรัมป์ได้รับ
เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี (อิสร์กุล อุณหเกตุ, 2562) ชัยชนะของ โดนัลด์ ทรัมป์ ในปีนั้น ทำให้ปี 
พ.ศ. 2560 คำว่า “ข่าวปลอม (Fake News)” ได้ถูกบรรจุเป็นคำศัพท์แห่งปีในพจนานุกรมคอลลินส์
และ American Dialect Society หลังจากพบว่ามีการใช้คำนี้เพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 365 นับตั้งแต่
ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งในปี พ .ศ. 2560 (โพสต์ทูเดย์ , 2560) และจากเหตุการณ์
ดังกล่าวทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโลกออนไลน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จอ่ืน ๆ ที่อาจจะสร้างผลกระทบทั้งต่อตัวบุ คคล สังคม รวมทั้ง
ประเทศชาติ 
 

 ความหมายของข่าวปลอม  
The European Association for Viewers Interests (2016) ได้ให้ความหมายของคำว่า 

ข่าวปลอม (Fake News) ว่าเป็นประเภทของข้อมูลที่มีการหลอกลวงและมีการแพร่กระจายข้อมูล
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมหรือสื่อสังคมออนไลน์ มีเจตนาทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด เพ่ือให้ได้รับ
เงินหรือหวังผลทางการเมือง 

สำนักข่าวเอพี (2562) กล่าวว่า ข่าวปลอม คือ ข่าวสารเท็จที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือความบันเทิง
สำหรับการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต  
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สรานนท์ อินทนนท์ (2562, น. 4) กล่าวว่า ข่าวปลอม คือ ข่าวที่ไม่มีมูลของความจริงหรือ
อาจเป็นข่าวที่มีข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนและไม่สามารถตรวจสอบแหล่งข่าวได้ รวมถึงข่าวที่เขียนด้วย
อคติ จงใจให้ร้าย โฆษณาชวนเชื่อ ชี้นำความคิดของคนด้วยมุมมองเพียงด้านเดียว 

Allcott & Gentzkow (2017) กล่าวว่า ข่าวปลอม คือ ข่าวที่ไม่มีพ้ืนฐานของความจริง แต่
ถูกนำเสนอให้เหมือนว่าเป็นข้อเท็จจริง 

Wardle (2017) กล่าวว่า ข่าวปลอมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข่าวที่เกิดจากการสื่อสารข้อมูลที่
ผิดพลาดและถูกบิดเบือน  

Cambridge Dictionary (2019) ได้อธิบายความหมายของคำว่า ข่าวปลอม ว่าเป็นข้อมูล
เท็จที่ปรากฏในรูปของข่าว โดยจะเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ มักสร้างข้ึนโดย
มีจุดประสงค์แอบแฝง เช่น ทางการเมืองหรือต้องการทำเป็นเรื่องตลก  

สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ (2561, น. 10) กล่าวว่า ข่าวปลอม คือ เรื่องราวที่เพ่ิงเกิดขึ้นหรือเป็น
เรื่องท่ีคนในสังคมสนใจ อาจจะเป็นเพียงการบอกเล่า ข่าวลือ ที่ยังไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าเป็นเรื่อง
จริง รวมถึงเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องออกมาแถลงการณ์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะนิยามความหมายของคำว่า “ข่าวปลอม” ไว้ว่า ข่าวที่ไม่มีมูลของ
ความจริงหรือเนื้อหาที่มีข้อมูลที่ผิดพลาด บิดเบือนไปจากความจริง โดยผู้สร้างมีเจตนาทำให้ผู้รับสาร
เข้าใจผิด โดยมักเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 

 
 ลักษณะและประเภทของข่าวปลอม   

ดร.แคลร์ วาร์เดิล ผู้อำนวยการองค์กร First Draft ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อ 
และตั้งจัดขึ้นเพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างสื่อ องค์กร ภาคการศึกษาและบริษัทเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
และยกระดับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อให้มีความน่าเชื่อถือในยุคดิจิทัล ได้แบ่งความผิดปกติ
ของข้อมูลข่าวสาร ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมองที่ 2 ส่วน คือ การเป็นข้อมูลเท็จและการก่ออันตรายต่อ
ผู้คน (พีรพล อนุดรโสตถิ์ และเจษฏา ศาลาทอง, 2562, น. 7)  

1) Mis-information คือ การแชร์ข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เป็นความจริง โดยที่ผู้ส่ ง
สารไม่มีเจตนาร้าย แต่แชร์เพราะความไม่รู้ 

2) Dis-information คือ ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนและไม่เป็นความจริง โดยผู้ผลิตมี
เจตนาที่จะสร้างความปั่นปวน ให้ร้าย โจมตีผู้อื่น ชักนำความคิดคนในสังคมและปิดบังความจริง 

3) Mal-information คือ ข้อมูลที่มีความจริงอยู่บางส่วนแต่บิดเบือนหรือเพ่ิม
รายละเอียดที่ไม่เป็นความจริง และนำไปใช้เพื่อสร้างความเกลียดชังให้กับผู้ที่ตกเป็นข่าว ซึ่งข่าวปลอม
ประเภทนี้มีความร้ายแรงมากที่สุด 
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First Draft News ยังได้ร่วมกับ Social Media และ Publisher อีกกว่า 30 บริษัท รวมถึง 
Facebook Twitter New York Times และ BuzzFeed ได้จัดรูปแบบเนื้อหาของข่าวปลอมไว้ 7 
แบบโดยเรียงระดับความรุนแรงจากน้อยไปมากดังนี้ (สรานนท์ อินทนนท์, 2562, น. 8-9)  

1) เนื้อหาลอเลียน เสียดสี (Satire or Parody) 
รูปแบบข่าวปลอมประเภทนี้สร้างขึ้นโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิด

หรือทำให้คนมาหลงเชื่อ แต่ต้องการล้อเลียนทำให้ขบขัน ส่วนใหญ่เป็นการล้อเลียนเหตุการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบันหรือล้อเลียนบุคคลที่มีชื่อเสียง มักวางรูปแบบให้เหมือนข่าวจริง จนบางครั้งผู้อ่าน
หลงเชื่อว่าเป็นข่าวจริงได้ เช่น บทความใน “ผู้จัดกวน” หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ข่าวปด” ข่าวล้อเลียน
จึงไม่ใช่ข่าวปลอม แต่การที่ผู้อ่านขาดความรู้ความเข้าใจ จึงทำให้ข่าวล้อเลียนมีคุณลักษณะที่จัดว่า
เป็นข่าวปลอมได้เช่นเดียวกัน  

2) เนื้อหาที่ผิดบริบทและมีเนื้อหาไม่ตรงพาดหัว (False Connection) 
ข่าวคลิกเบท (Clickbait) เป็นข่าวที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ผิด พาดหัว รูปภาพ 

หรือคำบรรยายไม่ได้เชื่อมโยงกับเนื้อหาข่าว แต่เป็นการโยงสองสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยงกัน 
เช่น เนื้อหาของข่าวเป็นความจริงแต่นำภาพประกอบจากแหล่งอ่ืนมาใช้ ส่วนพาดหัวจะใช้ภาษาที่
กระตุ้นอารมณ์ หวือหวา ทำให้ผู้อ่านสนใจ อยากรู้และกดคลิกเข้ามาอ่านข่าว 

3) เนื้อหาชี้นำ (Misleading Content) 
ข่าวที่มีเนื้อหาข้อเท็จจริงแต่ผู้เขียนจงใจบิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายผู้อื่น ทำให้เข้าใจ

ผิด โดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งหรือสร้างเนื้อหาโดยใช้อคติของตนเองเพ่ือให้ข่าวเป็นไปใน
ทิศทางที่ต้องการ บางครั้งอาจสร้างขึ้นมาเพ่ือผลประโยชน์บางอย่าง เช่น ข่าวรัฐบาลปลดล็อกกัญชา
เสรีที่นักข่าวเจตนาชี้นำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่ารัฐบาลจะทำให้การเสพกัญชาถูกกฎหมาย ทั้งที่ในความ
จริงเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น 

4) เนื้อหาที่ผิดบริบท (False Context) 
ข่าวที่มีเนื้อหาข้อมูลจริงแต่นำบริบทอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหามาเชื่อมโยงทำให้ผู้อ่าน

เข้าใจผิด โดยพาดหัวมักจะเป็นการเร้าอารมณ์ดึงดูดให้คนเข้ามาอ่าน เช่น ข่าวกู้ภัยจับงูเหลือมเข้า
บ้าน เนื้อหาข่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่นำภาพประกอบเป็นงูอนาคอนดาจากภาพยนตร์มาใช้ ทำให้
ผู้อ่านเข้าใจผิดว่างูเหลือมที่ถูกจับมีขนาดใหญ่ 

5) เนื้อหาแอบอ้าง (Imposter Content) 
ข่าวที่มีการแอบอ้างบุคคล แหล่งข้อมูล และแหล่งข่าวที่ไม่เป็นจริงหรืออ้างตนเป็น

แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ข่าวปลอมประเภทนี้มักเป็นข่าวออนไลน์ที่สร้างรูปแบบให้เหมือนสำนักข่าวจริง 
หรือแอบอ้างชื่อสำนักข่าวที่มีชื่อเสียง ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสน เช่น การแอบอ้างเป็นสำนักข่าว 
CNN ไทยรัฐ และมติชน โดยใช้รูปแบบและชื่อ URL ที่ใกล้เคียงกับเว็บไซต์ของสำนักข่าวนั้น  
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6) เนื้อหาที่หลอกลวง (Manipulated Content) 
ข่าวที่มีการปลอมแปลงตัดต่อ เช่น ข่าวที่มีเนื้อหาหรือภาพข่าวจริง แต่ถูกดัดแปลง 

ตัดต่อ เพ่ือหลอกลวง เช่น ภาพตัดต่อ จัสติน ทรูโด นายกแคนาดาจูบกับผู้นำฝ่ายค้านเพ่ือประณาม
เหตุการณ์กราดยิงในบาร์เกย์ที่ออร์แลนโด และภาพอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ George W. Bush อ่าน
นิทานกับเด็กในโรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่เขากลับถือหนังสือกลับหัว ซึ่งเป็นการตัดต่อให้คนเข้าใจผิด 
ความจริงแล้วเขาถือหนังสือถูกต้อง  

7) เนื้อหาที่ถูกกุขึ้น (Fabricated Content) 
ข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดและเป็นข้อมูลเท็จ 100% มีเจตนาหลอกลวงหรือใส่

ร้าย สร้างขึ้นมาโดยผู้ไม่หวังดีเพ่ือหวังผลให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้าง เช่น ข่าวการเสียชีวิตของผู้
มีชื่อเสียง ทั้งที่บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือเรื่องเกี่ยวกับการเมือง เช่น ข่าวรัฐมนตรีดื่มกาแฟแก้วละ
หมื่นสองพันบาท ข่าวประเภทนี้จะมีระดับความรุนแรงมากท่ีสุด  

อย่างไรก็ตาม ประเภทของข่าวปลอมอาจไม่ได้แบ่งแยกเป็นอิสระที่ชัดเจน สามารถเกิดจาก
คาบเกี่ยวกันได้ เช่น ข่าวเอนเอียงเลือกข้างอาจจัดเป็นโฆษณาชวนเชื่อได้เช่นเดียวกัน หรือข่าว
หลอกลวงอาจจะใช้คลิกเบทเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้ 
 

 แรงจูงใจในการสร้างข่าวปลอม 
ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เกิดการบริโภคข่าวสาร

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์และไลน์มากขึ้น ในสื่อออนไลน์ผู้ใช้งานสามารถนำเสนอ
ข่าวได้ด้วยตนเอง ทำให้มีผู้รับสารจำนวนมากให้ความสนใจและติดตาม เนื่องจากมีการนำเสนอข่าวที่
รวดเร็ว แปลกใหม่ หวือหวาและเร้าอารมณ์มากกว่าสำนักข่าวที่มีชื่อเสียง และข่าวเหล่านี้ไม่
จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องหรือกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ ยิ่งไปกว่านั้น
ความเป็นนิรนามของสื่อออนไลน์ ทำให้คนเหล่านี้ปกปิดตัวตนที่แท้จริงได้ ซึ่งการสร้างข่าวปลอม
สามารถเกิดได้จากแรงจูงใจหลายอย่าง ทั้งความเกลียดชัง คับแค้นใจ เผยแพร่อุดมการณ์ ใส่ร้ายคู่แข่ง 
ขายสินค้าและบริการ โดยสรานนท์ อินทนนท์ (2562, น. 10) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจหลักในการสร้าง
ข่าวปลอมว่าเกิดจาก 3 ข้อ ได้แก่  

1) ล้อเลียนเสียดสี  
ผู้สร้างข่าวปลอมต้องการให้เกิดความขบขัน โดยการล้อเลียนหรือเสียดสีผู้มีอำนาจ 

คนที่มีชื่อเสียงหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น ข่าวล้อเลียนในหนังสือพิมพ์ผู้จัดกวน  
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2) สร้างอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อ  
ผู้สร้างข่าวปลอมอาจมีอคติที่เอนเอียงเลือกข้าง จึงต้องการชี้นำผู้อ่านให้คล้อยตาม

โดยการบิดเบือนข้อมูล เนื้อหาข่าวอาจจะเป็นการชื่นชมฝ่ายที่ตนเองชอบเกินจริงหรือใส่ร้ายฝ่ายตรง
ข้าม เช่น การพาดหัวข่าวที่ใส่ “ความเห็นส่วนตัว” เพื่อชี้นำผู้อ่าน  

3) สร้างรายได้  
การแข่งขันทางการเมืองหรือทางธุรกิจ อาจมีผู้ว่าจ้างให้ทำข่าวปลอมเพ่ือใส่ร้าย

ฝ่ายตรงข้ามด้วยการบิดเบือนข้อมูลและเผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยจะใช้การพาดหัวข่าวในลักษณะ
คลิกเบท ยิ่งคนเข้าไปอ่านข่าวมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพ่ิมโอกาสที่โฆษณาในหน้านั้นจะถูกเห็น ทำให้ผู้ดูแล
เว็บไซต์มีรายได้ ในบางกรณีก็จะมีการหลอกให้ผู้อ่านกดชมคลิปข่าวปลอมในเฟซบุ๊ก ซึ่งเว็บไซต์ข่าว
ปลอมจะเข้าควบคุมบัญชีเฟซบุ๊กของผู้หลงเชื่อ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า รวมถึงขายยอดไลก์
อีกต่อหนึ่ง  
 

 เหตุผลที่คนหลงเชื่อข่าวปลอม 
ในด้านของผู้รับสาร หากปราศจากการรู้เท่าทันสื่อแล้ว อาจจะทำให้ตกเป็นเหยื่อของข่าว

ปลอมหรือข้อมูลเท็จอ่ืน ๆ ที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ได้ โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากการลืมตั้ง
คำถามในการตรวจสอบความจริงก่อนเชื่อ อีกทั้งข่าวปลอมยังถูกพัฒนาให้มีลักษณะเหมือนข่าวที่
น่าเชื่อถือ ทำให้บางครั้งผู้อ่านไม่ทันได้สังเกต โดยผู้รับสารมักจะเชื่อข้อมูลข่าวปลอม เนื่องด้วยเหตุผล
ดังนี้ สรานนท์ อินทนนท์ (2562, น. 11) และ วรัชญ์ ครุจิต (2562, น. 19)  

1) ตกหลุมพรางด้วยอคติของตนเอง 
ผู้อ่านมีแนวโน้มที่จะแชร์ข่าวปลอมที่ตรงกับความเชื่อของตนเอง ผู้สร้างข่าวปลอม

จึงเน้นสร้างข่าวที่สามารถเร้าอารมณ์ ดึงความสนใจ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับการชี้นำของ
ผู้สร้าง ดังนั้นเมื่อเห็นข่าวปลอมที่ตรงกับอคติเดิมของตนเอง คนก็มักจะหลงเชื่อโดยไม่ตรวจสอบ 
เนื่องจากความต้องการลึก ๆ ต้องการให้เป็นเช่นนั้น จึงแชร์ต่อเพ่ือความสะใจและตอกย้ำตัวตน 
โดยเฉพาะเมื่อเป็นข่าวของฝ่ายตรงข้าม การที่ผู้อ่านมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อประเด็น
เนื้อหาข่าว ทั้งการกดไลก์ ส่งต่อหรือแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนั้น ทำให้ข่าวปลอมได้รับความสนใจ
มากขึ้น 

2) ไม่สามารถแยกแยะข่าวบนหน้าเว็บ  
ในอดีตผู้คนรับข่าวสารจากสื่อดั้งเดิมอย่าง หนังสือพิมพ์ วิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งมี

กระบวนการการคัดกรองข่าว และผู้รับสารมักจะคุ้นเคยกับสื่อเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงพอจะแยกแยะได้
ว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอมจึงไม่ใส่ใจมากนัก แต่ในปัจจุบันผู้อ่านข่าวส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่หวังดีในการสร้างและเผยแพร่
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ข่าวปลอมได้ง่าย ดูสมจริงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เป็นการตัดต่อภาพ ทำวิดีโอ สร้างเว็บไซต์หรือ
แพลตฟอร์มที่ดูเหมือนข่าวจริง ทำให้ข่าวปลอมที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์จึงดูกลมกลืนกับข่าวจริง ทั้ง
รูปแบบการจัดหน้า การแอบอ้างเป็นแหล่งข่าว ผู้อ่านจึงสับสนและยากที่จะแยกแยะข่าวปลอม 

3) กลไกของความเชื่อ 
หากเพ่ือนหรือคนในครอบครัวของผู้รับสารส่งข่าวทางสื่อออนไลน์มาให้อ่าน ผู้อ่าน

มักจะไม่ใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข่าวเพราะคิดว่าผู้ส่งคงกลั่นกรองมาเรียบร้อยแล้ว  
4) การมีผู้นำความคิดท่ีผิดพลาด 
การมีผู้นำทางความคิดจะช่วยให้ผู้รับสารผ่อนคลายในภาระการคิด ทำให้ผู้รับสาร

จะเชื่อข่าวที่เขียนโดยคอลัมนิสต์จากสำนักข่าว บล็อกเกอร์ และแฟนเพจเฟซบุ๊กที่ตนเองชื่นชอบและ
กำลังติดตาม ยิ่งข่าวนั้นตรงกับความเชื่อเดิมของตนเอง ก็มีแนวโน้มสูงที่จะเชื่อมากขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกัน หากผู้นำทางความคิดตกหลุมพราง 3 ข้อข้างต้น อาจทำให้กลายเป็นผู้กระจายข่าว
ปลอมได้ ซึ่งจะสร้างผลกระทบได้ในวงกว้างมากกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากมีผู้ติดตามจำนวนมากที่
คอยรับสารผ่านผู้นำทางความคิดเหล่านี้ 

5) คุณค่าทางข่าวที่สูง 
ข่าวปลอมส่วนใหญ่มักถูกออกแบบให้มีคุณค่าทางข่าวสูง ทำให้มีความโดดเด่น 

น่าสนใจและน่าแชร์มากกว่าข่าวจริง ทำให้ผู้รับสารอยากที่จะแชร์ต่อ โดยผู้สร้างข่าวปลอมฉลาดที่จะ
เล่นกับความรู้สึกของผู้อ่าน ด้วยการเน้นพาดหัวที่หวือหวา เนื้อข่าวที่เร้าอารมณ์ เช่น ความไม่
ยุติธรรมในสังคม การเอาเปรียบทางชนชั้น ข่าวลับลวงพราง ผู้ผลิตข่าวปลอมรู้ว่าคนอ่านจะถูกกระตุ้น
อารมณ์ให้มีปฏิกิริยาต่อข่าวนั้นอย่างไร เช่น การกดเข้าไปอ่าน กดไลก์ แสดงความเห็นและแชร์ข่าว 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Vosoughi, Roy & Aral (2018) ที่กล่าวว่า ข่าวปลอมจะมีองค์ประกอบของ
เนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกประหลาดใจ ตกใจ จนอยากจะแชร์ และ Rashkin, Choi, Eunsol., 
Jang, Volkova & Choi, Yejin (2018) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาษาของข่าวปลอมและการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางการเมือง สรุปได้ว่า ข่าวปลอมจะมีการใช้ภาษาที่เล่นกับความรู้สึก เพ่ือ
กระตุ้นความสนใจ ทำให้ผู้อ่านเกิดการคล้อยตามและหลงเชื่อในที่สุด ซึ่งแตกต่างจากข่าวจริงอย่าง
ชัดเจน 

6) ขาดเวลาและทักษะในการตรวจสอบ 
กลวิธีที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือข่าวคุณภาพต่ำ คือ การหาผลประโยชน์

จากพฤติกรรมการอ่านน้อยของผู้รับสาร เนื่องจากมีข่าวสารจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน ทำให้ผู้รับ
สารไม่สามารถอ่านข่าวเหล่านั้นได้ทั้งหมด จึงมักใช้เวลาอ่านเพียงพาดหัวข่าวหรือข้อความในย่อหน้า
แรกและส่งต่อข่าวนั้นโดยไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ผู้ประสงค์ร้ายจึงฉวยโอกาสนี้ด้วยการ
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เขียนพาดหัวข่าวและย่อหน้าแรกที่ตรงไปตรงมา ประกอบด้วยข้อเท็จจริง แต่ส่วนที่เหลือเป็นข่าว
ปลอมและข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง 

7) การเสพติดในสื่อสังคมออนไลน์ 
การได้รางวัลจากการแชร์ข่าวในลักษณะของยอดไลก์ ยอดแชร์ คอมเมนต์ การชื่น

ชมยินดี 
 

 ผลกระทบของข่าวปลอม 
สรานนท์ อินทนนท์ (2562, น. 14) ได้สรุปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากการแชร์ข่าวปลอม 

ไว้ดังนี้ 
1) ผลกระทบต่อความคิดและความเชื่อ 
ผลกระทบที่ชัดเจนและสำคัญที่สุดเพราะว่าข้อมูลข่าวสารย่อมมีอิทธิพลต่อ

ความคิด ทัศนคติของผู้อ่าน โดยผู้อ่านมักจะตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้รับ หากข้อมูลที่พวก
เขาได้รับเป็นข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนหรือข่าวที่กุขึ้นมาพวกเขาก็ไม่สามารถใช้การวิจารณญาณได้
ถูกต้องเนื่องจากขาดข้อเท็จจริง และส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ
ระดับชาติ เช่น การเลือกตั้ง หรือระดับส่วนตัว เช่น การเลือกใช้ยาสมุนไพรรักษามะเร็ง 

2) ผลกระทบด้านการเงินและสุขภาพ  
ข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีรายได้เป็นแรงจูงใจจะชักจูงให้ผู้รับสารจ่ายเงินเพ่ือ

สินค้าและบริการ และหากสินค้าและบริการนั้นไม่ได้คุณภาพก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพ
ของผู้หลงเชื่อด้วย เช่น ข่าวปลอมที่ชักชวนให้คนอ่านมาลงทุน เพ่ือจะได้รับผลตอบแทนที่ฟังดูเกิน
จริง หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่นำเสนอในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ลวงโลกให้คนคล้อยตาม  

3) ผลกระทบด้านอารมณ์ความรู้สึก  
ข่าวคลิกเบทอาจสร้างความหงุดหงิดให้ผู้ อ่าน เมื่อพบว่าเนื้อข่าวไม่ได้มีอะไร

น่าสนใจอย่างที่รูปภาพหรือพาดหัวดึงดูดให้เข้ามาอ่าน และข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมาด้วยความคะนอง 
อาจทำให้ผู้อ่านเกิดความกลัวและวิตกกังวล เช่น ข่าวพยากรณ์อากาศ ภัยพิบัติที่ไม่มีมูลความจริง 
หรือข่าวแกล้งกันว่ามีฆาตกรโรคจิตกำลังออกอาละวาดละแวกบ้าน 

4) ผลกระทบด้านทัศนคติ  
ข่าวที่ชี้นำอาจสร้างอคติและทัศนคติเชิงลบแก่บุคคลหรือกลุ่มที่ถูกใส่ร้ายอย่างไม่

เป็นธรรม เช่น โฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง ข่าวต่อต้านรัฐบาล หรือข่าวที่สร้างความเกลียดชังต่อคน
ที่มีอัตลักษณ์ทางสังคมที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มเกย์ ชาวมุสลิม หรือคนต่างด้าว 
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5) ผลกระทบด้านความรุนแรง  
ข่าวลือที่เร้าอารมณ์และโจมตีใส่ร้ายบุคคลอาจก่อให้เกิดความรุนแรง ผู้ที่ถูก

กล่าวหาอาจจะถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์เพราะความเข้าใจผิด หรืออาจถูกข่มขู่ คุกคาม และทำร้าย
ในชีวิตจริงได้ เช่น ในอินเดีย เมื่อปี 2018 มีรายงานผู้เสียชีวิต อย่างน้อย 29 คน จากการถูกฝูงชนรุม
ทำร้าย เนื่องจากได้รับข่าวปลอมทางอินเทอร์เน็ตว่าเป็นพวกลักพาตัวเด็ก 

6) ผลกระทบต่อสื่อวิชาชีพ  
ข่าวปลอมสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทำลายความน่าเชื่อถือของสำนักข่าว

ได้ ในปี 2559 สำนักข่าวหลายแห่ง ทั้ง ไทยรัฐ ข่าวสด และมติชน ต่างถูกหลอกเลียนแบบเว็บไซต์เพ่ือ
หลอกลวงผู้อ่าน ซึ่งกว่าที่องค์กรสื่อจะรู้ตัว เว็บปลอมเหล่านั้นได้ถูกส่งต่อและสร้างความสับสนกับ
ผู้อ่านเรียบร้อยแล้ว  

7) ผลกระทบด้านสังคม  
เมื่อมีข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในสังคมแพร่ระบาด จะทำให้คนขาด

ข้อเท็จจริงที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส่งผลให้เกิดความสับสน การแบ่งฝ่ายและสร้างความขัดแย้งในสังคม
เพราะแต่ละฝ่ายรับรู้ชุดข้อมูลที่ต่างกัน ข่าวปลอมยังส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของผู้มีสิทธิโหวต 
เมื่อข้อมูลผิดได้ถูกเผยแพร่ ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา ข่าวปลอมแพร่ออกมาว่าสันตะปาปาสนับสนุน
ผู้สมัครประธานาธิบดีคนหนึ่ง ข่าวปลอมอีกแหล่งก็เสนอว่าผู้ท้าชิงอีกคนมีปัญหาด้านสุขภาพอย่าง
ร้ายแรง ทำให้คนอเมริกันสับสนในข้อเท็จจริง ข่าวปลอมที่ปล่อยออกมาเช่นนี้อาจเปลี่ยนความคิดของ
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในทิศทางต่าง ๆ ได้ ข่าวโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเองก็มีผลกระทบต่อ
ความคิดของสังคมเช่นกัน เช่น ข่าวชี้นำชักชวนให้ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญไปก่อนหากต้องการ
ให้ประเทศมีการเลือกตั้งโดยเร็วและทำให้ประชาชนลดความสนใจที่จะอ่านเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ
และสนใจการเลือกตั้งมากกว่า 

ผลกระทบของข่าวปลอมยังทำให้เกิดความขัดแย้งและสับสนในสังคม การจัดการ
กับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและข่าวปลอมเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือ
กันระหว่าง ภาคประชาสังคมและรัฐบาล นักวิชาการรวมถึงองค์กรด้านเทคโนโลยีและสื่อมวลชน 
รวมถึงประชาชนจะต้องมีทักษะในการตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองเพ่ือเป็นการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
 วิธีการตรวจสอบข่าวปลอม  

กนกพร ประสิทธิ์ผล (2562, น. 13-15) ตัวแทนจากสำนักข่าว Thai PBS และนายกสมาคม 
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้แนะนำวิธีการตรวจสอบข่าวปลอม ในงาน “Stop Fake News” ที่ทางไลน์
ประเทศไทยได้จัดงานร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
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1) ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารข้อมูล เช่น สำนักข่าว ชื่อหน่วยงานมีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ โดยที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าข่าวที่เผยแพร่ เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือมา
จากผู้ผลิตข่าวปลอมที่ไม่หวังดี ในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการตรวจสอบว่าข่าวนั้นมา
จากหน่วยงานใด 

2) การตรวจสอบเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าว  โดยอาศัยกู เกิลเป็นเครื่องมือเพ่ือ
ตรวจสอบว่ามีแหล่งข่าวอ่ืนนําเสนอเรื่องเดียวกันหรือไม่ หากเป็นข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง ย่อมมีหลากหลายสื่อเผยแพร่ 

3) การใช้ภาพเหตุการณ์เก่าแต่นำมาเสนอเป็นเหตุการณ์ใหม่ เป็นการหยิบยกภาพ
คนละเหตุการณ์กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การนำภาพอุทกภัยน้ำท่วมในปี 2554 มาใช้กับ
เหตุการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นความเสียหายที่มากกว่าปัจจุบัน โดยการตรวจสอบแหล่งที่มา
ของภาพสามารถตรวจสอบได้จาก Tineye และ Reverse Image Search ใน Google 

4) ความน่าเชื่อถือและที่มาของเว็บไซต์หรือเพจ ถือเป็นวิธีการตรวจสอบที่ง่ายและ
ใช้อยู่ทั่วไป โดยสามารถตรวจสอบได้จาก  

(1) การตรวจสอบชื่อแบรนด์ (Brand Name) ที่ออกแบบคล้ายคลึงกับสื่อ
วิชาชีพ เช่น จากข่าวสดเป็น ข่าวปด และกรณีที่แจกทองของคุณตัน โดยมีการปลอมเพจและหลอก
ล่อให้โอนเงิน 

(2) การตรวจสอบจากลิงก์ URL เนื่องจากมีคนจำนวนมากไม่ทราบว่าสื่อ
วิชาชีพต่าง ๆ มี URL อะไร ทำให้มิจฉาชีพเลือกใช้ช่องทางในการปลอมแปลง URL ให้คล้ายกับสื่อ
วิชาชีพ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย มีค่าบริการเพียงหลักร้อยบาท อย่างในกรณีของ Thai PBS ที่มี URL คือ 
.or.th ซึ่งจะต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการรองรับจดจึงจะสามารถใช้ .or.th ได้ แต่ลิงก์ปลอมจะเป็น 
.net หรือ .com  

(3) โลโก้ที่ได้รับการยืนยัน (Logo and Verified) ในปัจจุบันสามารถปลอม
แปลงโลโก้ได้ง่าย เช่น การพลิกกลับโลโก้ของ Thai PBS ทำให้องค์การสื่อวิชาชีพต่าง ๆ มีการขอ 
Verified Account ซึ่งเป็นเครื่องหมายถูกตามชื่อเพจของ Facebook หรือ Twitter เพ่ือยืนยันว่า
เป็น Account จริง โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น LINE Facebook และTwitter ทำให้
ประชาชนทราบว่า Users ใดที่เป็นสื่อวิชาชีพหรือปลอมแปลงขึ้นมา 

(4) การโฆษณาออนไลน์ (Ads) ตรวจสอบได้จากการรักษามาตรฐานของสื่อนั้น 
ถ้าเป็นเพจปลอมสังเกตได้จากการลงโฆษณาสินค้าแปลกปลอม และไม่ได้เน้นรักษาคุณภาพของข่าว
เหมือนสื่อวิชาชีพ 

(5) ฟอนต์ (Font) ข่าวปลอมส่วนใหญ่จะเลือกใช้ฟอนต์ที่เหมือนกัน ทั้งโทนสี
และรูปแบบ ขณะที่สื่อวิชาชีพจะมีการใช้อัตลักษณ์เฉพาะที่ชัดเจน 
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(6) คําผิด (Spelling) การใช้คำ พาดหัวข่าว โดยมีเครื่องหมายตกใจ หรือคำ
และสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นทางการ โดยสมาคมวิชาชีพจะไม่ค่อยใช้กัน เว้นแค่ข่าวบันเทิง 

5) ลักษณะของเนื้อหา (Content Style) ของข่าวปลอมจะมีการนำเสนอประเด็น
ดังต่อไปนี้  

(1) ความเชื่อ เพราะเป็นประเด็นที่แนบชิดกับสังคมไทย เช่น การรักษาสุขภาพ
โดยมะนาวรักษาโรคได้การเชื่อในไสยศาสตร์และเคารพความศรัทธา  

(2) เหตุการณ์ความรุนแรงและข่าวร้ายที่นำไปสู่การเลือกข้างและสร้างความ
เกลียดชัง รวมถึงทำให้เกิดความสนใจจากข้างใดข้างหนึ่ง  

(3) ข่าวปลอมมักเลือกคนดังที่มีชื่อเสียง เพ่ือนำมาเสนอข่าวร้ายและใช้เพ่ือการ
โฆษณาขายสินค้า สิ่งที่สำคัญคือ หากผู้อ่านคลิกข่าวประเภทนี้บ่อยครั้ง จะทำให้มีข่าวปลอมปรากฏ
ขึ้นจำนวนมาก จนสร้างความเชื่อที่ผิดให้แก่ผู้ใช้งานได้ 

6) ควรส่งเสริมให้พลเมืองมีความตื่นตัว (Active Citizenship) ระยะหลังปัญหา
ข่าวปลอมส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุนิยมส่งข่าวปลอมผ่าน LINE มากขึ้น ดังนั้นจึงควรให้
คำแนะนำแก่สมาชิกในครอบครัว คนใกล้ตัว เพ่ือป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของข่าวปลอม  

Facebook (2019) สื่อสังคมออนไลน์ที่มีจำนวนผู้ใช้มากที่สุดในโลกและถือเป็นช่องทางที่มี
การเผยแพร่ข่าวปลอมจำนวนมาก ทางเฟซบุ๊กได้แนะนำวิธีในการสังเกตข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านทาง
สื่อออนไลน์ โดยหลายข้อมีความสอดคล้องกับวิธีการข้างต้น แต่ยังมีประเด็นที่เพ่ิมเติมมา ดังนี้ 

1) สังเกตพาดหัวข่าว เนื่องจากข่าวปลอมส่วนใหญ่มักมีข้อความพาดหัวที่ดึงดูด
ความสนใจโดยจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในกรณีภาษาอังกฤษและมีการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ หาก
ข้อความพาดหัวมีความน่าตื่นเต้นหรือฟังแล้วเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตระหนักมากเกินไป ให้พิจารณา
ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอม 

2) การจัดรูปแบบที่ไม่ปกติ เว็บไซต์ข่าวปลอมมักจะมีการสะกดคำผิดหรือมีการจัด
หน้าที่ผิดปกติ ไม่มีความเป็นระเบียบเหมือนเว็บไซต์ข่าวที่มีชื่อเสียง ดังนั้นหากพบข่าวที่มีลักษณะนี้
ควรอ่านข่าวอย่างระมัดระวัง 

3) ตรวจสอบวันที่ ข่าวปลอมอาจมีการลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผล หรือมี
การเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์ 

4) เรื่องที่นำเสนอเป็นเรื่องตลกหรือไม่ บางครั้งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้รับสารที่จะ
แยกระหว่างข่าวปลอมกับการล้อเลียนออกจากกัน ดังนั้นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวจึงมี
ความสำคัญ เช่น พิจารณาว่าเพจหรือเว็บไซต์ มีลักษณะและรายละเอียดของเนื้อข่าวที่ฟังดูเป็นเรื่อง
ตลกหรือล้อเลียนหรือไม่  
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นอกจากนี้ พีรพล อนุดรโสตถิ์ และเจษฏา ศาลาทอง (2562 , น. 15-39) ได้จัดทำคู่มือ
ภาคปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fast Check in Action) เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจใน
การตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยตนเอง โดยอาศัยการตรวจสอบผ่าน 3 เสา
หลัก ดักข่าวลวง ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.7 กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 3 เสาหลัก ดักข่าวลวง 
แหล่งที่มา: พีรพล อนุดรโสตถิ์ และเจษฏา ศาลาทอง (2562, น. 20) 
 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์แบบ จะต้องตั้งอยู่บน 3 เสาหลัก แต่ละเสาจะประกอบไป
ด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

1) เสาหลักที่ 1 คือ สืบหาต้นตอ  
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ของข่าวสาร เพ่ือค้นหาต้นกำเนิด

ที่แท้จริง ขั้นตอนนี้จะทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดรวมถึงบริบทของข้อมูลได้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

(1) การสืบหาต้นเรื่อง โดยสามารถใช้เครื่องมือผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือค้นหา
ข้อมูล เช่น  Search Engine อย่าง Google Baidu เชี่ ยวชาญด้านภาษาจีน และ Yandex ที่
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เชี่ยวชาญด้านภาษารัสเซีย ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ส่วน
ใหญ่แล้วข้อมูลเท็จที่เผยแพร่มักจะไม่ได้มีจุดกำเนิดเป็นภาษาไทย ดังนั้นหากแปลภาษาผ่าน Google 
Translate เป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาจจะได้รับคำตอบที่รวดเร็วมากข้ึน ข้อควรระวังคือ ผลการ
แปลบางส่วนอาจจะคลาดเคลื่อนได้ ควรตรวจสอบอีกครั้ง 

นอกจากนั้นการสืบหาต้นเรื่องยังสามารถทำได้โดยการค้นหาจากสื่อออนไลน์อื่น 
ๆ เช่น Facebook Twitter Youtube และ Pantip หรือดัดแปลงข้อความ ด้วยการเพ่ิม ลด แก้ไข 
บริเวณท่อนบนสุดหรือท่อนล่างสุด  

(2) การสืบหาต้นตอภาพ ในกรณีที่เนื้อหาที่ต้องการตรวจสอบมีภาพประกอบ 
วิธีการใช้ไฟล์ภาพในการค้นหาจะช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นได้ หากประเด็นนั้นไม่มีความซับซ้อน
จะสามารถย้อนไปถึงต้นตอได้ทันที และการค้นหาด้วยภาพยังช่วยลดข้อกำจัดในด้านภาษา ในกรณีที่
ภาพนั้นมีต้นตอจากประเทศอ่ืน สามารถตรวจสอบผ่านทาง Google Reverse Image Search 
Yandex Baidu Images และ Tienye.com  

(3) การสืบหาต้นตอวิดีโอ บางครั้งภาพที่ปรากฏในข่าวปลอม อาจเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิดีโอ เช่น ขนาดภาพที่เป็นสัดส่วน 16:9 หรือภาพไม่คมชัด ในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบวิดีโอโดยเฉพาะ ดังนั้นในการค้นหาจะต้องใช้การจับภาพ (Capture) จากวิดีโอ แล้วนำภาพ
ไปค้นหาเพ่ิมเติม เพื่อให้ทราบถึงต้นทางของคลิป ในการจับภาพควรจะจับตอนที่เป็นลักษณะเด่นของ
เหตุการณ์ หรือลองใช้คำค้นหาด้วยการพิจารณาว่า เรื่องนั้นน่าจะมีการบรรยายภาพหรือวิดีโอว่า
อย่างไร  

(4) การสืบหาตัวบุคคล หากข่าวมีการอ้างอิงบุคคล อาจจะเป็นภาพ คลิป ควร
ติดตามและสอบถามโดยตรง หากภาพหรือคลิป ไม่มีการระบุชื่อบุคคล อาจจะค้นจากองค์ประกอบ
แวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

(5) การสืบหาแหล่งข้อมูลดิบ หลายกรณีที่การให้ข้อมูลของบุคคลในข่าวหรือ
ข้อมูลที่ส่งต่อกันมีการกล่าวอ้างเกินจริง พูดไม่ครบถ้วน หนึ่งในวิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด คือ การเข้าดู
ข้อมูลจริงจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการวิจัย สถิติแห่งชาติ เอกสารราชการ รวมถึงการพยายาม
เข้าถึงข้อมูลดิบอื่น ๆ  

(6) การสืบหาสถานที่ต้นทาง โดยใช้เครื่องมือ Search Engine และภาพถ่าย
มุมมองถนน (Street View) ช่วยให้เห็นบริบทแวดล้อมของเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน เช่น ร้านค้าที่อยู่
ใกล้บริเวณท่ีเกิดเหตุ จะทำให้เข้าใจระยะทางและระยะห่างของสถานที่นั้นได้ แต่การจะพบสถานที่ใน
ภาพหรือคลิป มีโอกาสตั้งแต่ง่ายไปถึงยาก สามารถตรวจสอบได้โดย ดูองค์ประกอบในภาพ ดูข้อมูล
จากเว็บ ดูข้อมูลการถ่ายภาพ (EXIF) ดูพิกัด GPS ดูจากสังคมออนไลน์ 
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(7) การสืบหาบริบทวาระ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาจะช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง
มากขึ้น เช่น เวลาในการโพสต์ของแต่ละสื่อออนไลน์ที่มีความแตกต่างกัน อย่าง เฟซบุ๊ก จะแสดงเวลา
โพสต์ตามเวลาที่ตั้งไว้ในอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานเปิดดูโพสต์นั้น ไม่ใช่เวลาของผู้โพสต์ ทวิตเตอร์ จะแสดง
เวลาโพสต์ตามเวลาที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าของทวิตเตอร์ของผู้ใช้ที่เปิดดูทวิตนั้น ไม่ใช่เวลาของผู้ส่งทวิต 
และหากไม่ได้ลงชื่อใช้งาน จะแสดงเวลาตามเขต PST หรือเวลาที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
อินสตาแกรม จะแสดงเวลาที่โพสต์ทั้งแบบ PST และ UTC แต่ต้องเปิดดูในแหล่งของหน้าเว็บ  
และยูทูบ จะแสดงเวลาที่อัปโหลดตามเวลา PST 

2) เสาหลักที่ 2 คือ วิเคราะห์ที่มา 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนต่อจาก เสาแรก จะทำให้ผู้ตรวจสอบได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ว่า ภาพ คลิป ข้อมูล มีที่มาอย่างไร โดยการวิเคราะห์ที่มาควรพิจารณาจาก เส้นทางในการส่งต่อของ
ข้อมูลว่ามาจากช่องทางใด เช่น แพร่กระจายในไลน์แต่เริ่มต้นผ่านเฟซบุ๊ก ต่อมา คือ พิจารณาว่า 
บุคคลใดเป็นผู้เผยแพร่ และเผยแพร่ในกลุ่มใด หากทราบคำตอบที่ชัดเจนจะทำให้ทราบถึงแหล่งที่มา
และแรงจูงใจได ้

3) เสาหลักที่ 3 คือ ตรวจสอบเนื้อหา 
ขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่าง

เฉพาะเจาะจงตามประเด็น และจะต้องอาศัยทักษะ ทั้งการแยกแยะประเด็น การใช้ตรรกะ การ
กำหนดคัดเลือกแหล่งข้อมูล การประเมินว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือมากเพียงพอหรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) จำแนก คัดแยกประเด็นที่จำเป็นต้องตรวจสอบ  
(2) ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่ใกล้ชิดมากที่สุด เช่น หน่วยงานต้นทาง คนต้น

เรื่อง 
(3) ยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ หากไม่มีหลักฐานที่มากพอ ก็ไม่

ควรสรุปผล 
(4) อาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบให้ลึก

ลงไป  
การตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น บางครั้งไม่สามารถทำได้ครบทั้ง 3 เสา ดังนั้นอาจจะต้องใช้

วิจารณญาณในการพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นมีความน่าเชื่อถือมากเพียงพอที่จะสรุปผลได้หรือไม่  
 

 สถานการณ์ข่าวปลอมในประเทศไทย 
สถานการณ์ข่าวปลอมในประเทศไทย เพ่ิงกลายเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงเวลาไม่กี่ปี เนื่องจากมี

ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะต้นทุนการเข้าถึงที่ต่ำลง ทั้งเครื่องมือสื่อสารและระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย รวดเร็วมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ หลากหลาย 
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รวมถึงพฤติกรรมของคนไทยที่เริ่มเปลี่ยนผ่านไปใช้ชีวิตแบบดิจิทัล (Digital Life) มากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านบริโภคข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2561
ข) ทำให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาลต่อวัน ซึ่งมีทั้งข่าวสารที่
เป็นเรื่องจริงเชื่อถือได้และข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริง  

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ (2561) เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์เพ่ือ
นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ประชาชน โดยเริ่มทำการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2558 พบว่า 
ข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ในประเทศไทย จะมีลักษณะ ดังนี้  

1) เกิดขึ้นจากหลายเหตุผล ตั้งแต่การเข้าใจผิดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เขียน 
เช่น การส่งคลิปไปพร้อมกับข้อความ ทำให้บางครั้งเกิดความสับสน โยงข้อความจากคลิปหนึ่งไปยังอีก
คลิป ทำให้ข่าวนั้นถูกเปลี่ยนแปลงความหมาย ดังนั้นหากมีการอัดคลิป ผู้พูดจะต้องบอกรายละเอียด
ให้ชัดเจน ทั้ง ชื่อ หัวข้อในการพูด วัตถุประสงค์ ก่อนการอัดคลิปเสมอ และคลิปเกี่ยวกับเด็กที่มักจะ
แชร์ต่อกันเพราะความสงสาร แต่ความจริงผู้ใช้งานสื่อออลไลน์จะต้องพึงระวังและไม่แชร์ต่อเนื่องจาก
ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเด็ก และข่าวปลอมอาจเกิดได้จากความตั้งใจการบิดเบือน
ข้อมูล รวมถึงจงใจสร้างข้อมูลเท็จอย่างชัดเจน 

2) ข้อมูลเท็จจำนวนมากแปลมาจากภาษาต่างประเทศ ทั้งแบบที่แปลผิดมาตั้งแต่
ต้นทางและเกิดความผิดพลาดในการแปลเป็นภาษาไทย 

3) มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในตลอดเวลา เนื่องจากข้อมูลดิจิทัล สามารถแก้ไขได้ใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ทั้งการเติม การกล่าวอ้าง ลบบุคคลอ้างอิง สลับ
ภาพ สลับเรื่อง โดยเกิดได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

นอกจากนั้นศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ (2561) ได้ติดตามและตรวจสอบข่าวที่ เผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในประเทศ และนำมาสรุปเป็นประเด็นข่าวปลอมแห่งปี 2561 พบว่า ข้อมูลที่ส่งต่อกันในโลก
ออนไลน์จะมีทั้งข้อมูลเก่าและใหม่ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวและไม่ใช่เรื่องจริง หรือเป็น
เรื่องจริงแต่เป็นข่าวเก่า ส่วนประเด็นที่พบมากที่สุด คือ ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่
รกัษายาก เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดแดงจะมีมากถึงร้อยละ 
80 และการกล่าวสรรพคุณเกินจริง เช่น จิบน้ำมะนาวสามารถรักษามะเร็ง และไขมันทรานส์ เป็นอีก
เรื่องหนึ่งที่คนไทยกลัวและส่งต่อกันผ่านทางไลน์และเฟซบุ๊ก มีการส่งต่อกันว่าไขมันทรานส์จะอยู่ใน
ขนมปังเบเกอรี่ ไม่ควรรับประทาน ซึ่งความจริงแล้ว ข่าวเหล่านี้แปลมาจากต่างประเทศ และยังมี
ข้อมูลเกี่ยวกับปลาดิบที่มีหนอนไซเข้าร่างกายและผักไฮโดรโปนิกส์ ที่มีข้อมูลเท็จกล่าวว่ามีอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพ และข้อมูลทั่ว ๆ ไป เช่น ห้ามนำน้ำประปามาหุงข้าว น้ำแข็งยูนิตผสมฟอร์มาลีน 
ยาพารามีไวรัส กินหอยแครงทำให้เป็นมะเร็ง เมืองไทยน้ำมันแพงที่สุดในโลก และภัยพิบัติวันสิ้นโลก 
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นอกจากข้อมูลเท็จที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้ว ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย คือ เหตุการณ์เด็กจำนวน 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวง เป็นเหตุการณ์ที่คนไทยทั่วทั้งประเทศให้
ความสนใจ จนทำให้มีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสในการสร้างข่าวปลอมและส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
จำนวนหลายสิบข่าว รวมถึงข่าวการเมืองที่มักจะนำเสนอเป็นเรื่องตลกหรือเป็นข่าวปลอมที่สามารถ
สังเกตได้ว่าไม่เป็นความจริง แต่ประชาชนจะต้องระวังข้อมูลที่มีความจริงเพียงด้านเดียวหรือข่าวชี้นำ
ความคิดต่าง ๆ รวมถึงไปถึงข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับข่าวด่วน ภัยพิบัติ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การเงิน การเมือง ศาสนา ความขัดแย้ง เรื่องแปลก ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและวาระของสังคม 
โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ คือ สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูบ และไลน์ ใน
ด้านของรูปแบบจะมีการการสร้างและเลียนแบบเว็บไซต์สำนักข่าวชื่อดัง ซึ่งสำนักข่าวไทยรัฐ  
และมติชน ต่างเคยถูกเลียนแบบจากผู้ไม่หวังดีมาแล้ว แต่สิ่งที่ทางศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กล่าวว่าเป็นเรื่อง
น่ากังวลในปี 2561 คือ การหลอกลวงในสื่อออนไลน์ ทั้ง การหลอกแจกสติกเกอร์ไลน์ หลอกให้โอน
เงิน หลอกให้ถ่ายคลิป แล้วขู่รีดไถเงิน ขายสินค้าด้อยคุณภาพ หลอกขายยาปลอม   

แนวโน้มของข้อมูลเท็จในปี 2562 จะสังเกตได้ยากข้ึน มีเรื่องการเมืองมากขึ้น และผู้ผลิตข่าว
ปลอมจะหันมาใช้พื้นที่บนเฟซบุ๊ก ในการหารายได้จากการคลิกของผู้ที่หลงเชื่อ หรือท่ีเรียกว่าคลิกเบท 
และ Deep Fake เทคโนโลยีที่คนทั่วโลกกำลังกล่าวถึง ซึ่งสามารถสร้างหรือดัดแปลงวิดีโอให้เหมือน
คน ๆ หนึ่งกำลังพูดบางอย่าง ทำให้ผู้รับสารสังเกตได้ยากมากข้ึนและอาจโดนหลอกได้ รวมถึงผู้ใช้งาน
สื่อออนไลน์จะต้องระมัดระวังในการใช้งานอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ และการทำธุรกรรมทางออนไลน์ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บุคคล เว็บไซต์ ร้านค้า เหล่านั้นมีตัวตน น่าเชื่อถือหรือไม่ ก่อนโอนเงิน เพ่ือ
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีที่อาจทำให้เสียทรัพย์ได้  

สำหรับมาตรการในการจัดการกับผู้ไม่หวังดีในการแพร่กระจายข่าวปลอมในประเทศไทย คือ 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 มาตรา 14 ที่กำหนดโทษสำหรับคนที่
นำเข้า เผยแพร่ และส่งต่อข้อมูลเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หลังจากที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรองข่าว
ปลอมที่ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
(ปอท.) ได้มีการจับกุมผู้สร้างและเผยแพร่ข่าวปลอมในปี 2561 พบว่า มีการจับกุม 5 คดี ผู้ต้องหา 39 
คน และในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม มีการจับกุมไปแล้ว 14 คดี ผู้ต้องหา 41 คน 
รวมถึงได้มีปฏิบัติการทลายล้างข่าวปลอม ด้วยการตรวจจับเป้าหมาย 9 จุด ที่สืบสวนแล้วพบว่าเป็น
ต้นตอของข่าวปลอมที่ เป็ นจุดปล่อยข่าว  “ประกาศ พ้ืนที่ ควบคุม พิ เศษระเบิ ด  7 จุด  ใน
กรุงเทพมหานคร” ทั้งที่ความจริงไม่มีหน่วยงานใดประกาศพ้ืนที่ควบคุมพิเศษ ซึ่งผู้ปล่อยข่าวปลอม 
อ้างว่า สร้างข่าวปลอมเพ่ือหวังให้เจ้าหน้าที่รัฐประกาศเป็นพ้ืนที่ควบคุมพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนได้
ระวังตัว และอีกข่าวคือ การปล่อยคลิปภาพความแห้งแล้งของลำน้ำในจังหวัดแพร่ แต่กล่าวว่าเป็น
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แม่น้ำโขงแห้ง เพราะจีนไม่ปล่อยน้ำมา ทำให้ปลาในแม่น้ำโขงสูญพันธุ์ ก่อนจะตามมาด้วย เพจขาย
เครื่องสูบน้ำ กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับความ
เสียหาย หลังจากการสืบสวน พบว่า ผู้ปล่อยข่าวต้องการเพียงยอดไลก์เท่านั้น รวมถึงมีการจับกุม 
แอดมินเพจเฟซบุ๊ก "รับสมัครนักรบล้มล้างการปกครอง" ที่ได้เปิดเพจมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 พบว่า
เป็นการทำเพ่ือต้องการยอดวิวเท่านั้น และไม่พบการฝึกหัดกองกำลังตามอย่างที่ระบุไว้ในเพจ  
(พิธพงษ์ จตุรพิธพร, 2562) 

แม้ว่าสถานการณ์การเผยแพร่ข่าวปลอมในประเทศไทยจะเพ่ิงเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นาน  
แต่กลับมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายและมีความแนบเนียนไปสื่อคุณภาพมากขึ้น ทำให้ยากต่อการ
สังเกตและแยกแยะข่าวปลอม ส่งผลกระทบโดยตรงกับการรับรู้ข่าวสารของประชาชน บุคคลที่ตกเป็น
ข่าว องค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิชาชีพสื่อสารมวลชน ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ
ข้อมูลเท็จในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น  
 

 แหล่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศไทย (Fact Checker) 
1) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center)  
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (2563ก) โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มี

เป้าหมายในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลเท็จที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบที่มีความเสี่ยงที่จะ
สร้างความเสียหายและสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน รวมถึงเป็นช่องทางในการตรวจสอบข่าว
เพ่ือป้องกันการแชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อีกท้ังยังส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ จิตสำนึก การรู้เท่าทัน
สื่อเพ่ือให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากปัญหาข่าวปลอมที่เกิดข้ึนได้ 

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ยึดหลักเกณฑ์ ความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติในการ
คัดเลือกข่าว ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชาชนจะสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ โปร่งใส อีกทั้งเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ขึ้นต่ออิทธิพลของ
หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ 

ลักษณะการทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจะทำงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ International Fact Checking Network หรือ IFCN แบ่ง
หมวดการแจ้งออกเป็น 4 กลุ่ม เน้นไปที่ข่าวที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง 
ได้แก่  

(1) ข่าวกลุ่มภัยพิบัติ ได้แก่ เหตุการณ์น้ำท่วม แผ่นดินไหว เขื่อนแตก สึนามิ ไฟ
ไหม ้

(2) ข่าวกลุ่มเศรษฐกิจ การเงินการธนาคารหุ้น 
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(3) ข่าวกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและ
บริการที่ผิดกฎหมาย 

(4) ข่าวกลุ่มนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม 
ขัดศีลธรรมอันดี และความม่ันคงภายในประเทศ 

เมื่อทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้รับแจ้งข้อมูล จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สื่อมวลชน 
ร่วมดำเนินการตรวจสอบ จากนั้นจะแจ้งผลการตรวจสอบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น สำนักข่าวไทย 
สมาคมนักข่าว หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยังเน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชน โดยการพัฒนาเว็บไซต์ 
www.antifakenewscenter.com รวมถึงช่องทางสื่อออนไลน์ อย่าง เฟซบุ๊ก Anti-Fake News 
Center ไลน์ @Antifakenewscenter และทวิตเตอร์ AFNCTHAILAND เพ่ือให้ประชาชนที่มีข้อมูลที่
สงสัย ต้องการตรวจสอบได้ผ่านทางช่องทางดังกล่าว 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างข่าวที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นความจริง 
แหล่งที่มา: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (2563ก)   
 

2) ศูนยช์ัวร์ก่อนแชร์  
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์เพ่ือ

นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ประชาชน เกิดจากความร่วมมือของสำนักข่าวไทย อสมท และ
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กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงหน่วยงานองค์กรพันธมิตรที่ได้ให้ความสำคัญกับอิทธิพล
ของข้อมูลบนโลกออนไลน์ โดยมีคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ รักษาการผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์  
เป็นผู้ดำเนินรายการ (ไอท2ี4ชั่วโมง, 2560) 

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เริ่มต้นในปี 2558 จากการเป็นเพียงรายการชัวร์ก่อนแชร์และได้
นำเสนอความจริงที่คนไทยเข้าใจผิดมากกว่า 500 เรื่อง ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั้ง คลิปวีดีโอ สกู๊ปข่าว 
สารคดีวิทยุบทความข่าว และอินโฟกราฟฟิก ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของประชาชน  

 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 รายชื่อเว็บปลอมที่เลียนแบบเป็นสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทำให้
คนหลงเชื่อที่ทางศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้รวบรวมไว้ 

แหล่งที่มา: ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ (2559) 
 

จากนั้นในปี 2560 สำนักข่าวไทยได้จัดตั้ง “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” ที่ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกการตรวจสอบข่าวสารให้แก่ประชาชน
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เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและผ่านการ
ตรวจสอบในช่องทางที่หลากหลายตรงกับความต้องการของคนแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งทางช่อง 30 MCOT HD เฟซบุ๊กแฟน
เพจ ยูทูบ สำนักข่าวไทย ทวิตเตอร์ บัญชีไลน์ทางการของสำนักข่าวไทย  
 

 
 

ภาพที่ 2.10 เว็บไซต์ของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ 
แหล่งที่มา: ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ (2563) 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 เว็บไซต์ของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ 
แหล่งที่มา: ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ (2563) 
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ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ของโครงการ “First Draft 
Partner Network” ที่ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชน และบริษัทเทคโนโลยีชั้น
นำของโลก 72 ราย อาทิ CNN BBC Google และ Facebook เพ่ือรับมือกับข่าวไม่ถูกต้องจากทั่วโลก 
และยังได้จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องกับเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงสากล 
(IFCN) ในการจัดงาน “International Fact-Checking Day” เพ่ือให้ คนไทยตระหนักถึ งการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้เข้าใจและเป็นจริง ก่อนแชร์ส่งต่อบนโลกออนไลน์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ยังให้
ความสำคัญกับการปลูกฝังและสร้างเครือข่ายเยาวชนในการช่วยขับเคลื่อนกลไกการตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารหรือ “นักสืบสายชัวร์” ที่ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพ่ือปลูกฝังให้
เยาวชนสามารถเป็นผู้คัดกรองข่าวสาร (Fact Checker) ใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
รวมทั้งไม่ตกเป็นเครื่องมือในการส่งต่อข่าว ถือเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของข่าวปลอม
ตั้งแต่ต้นทาง คือ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานได้รู้เท่าทันข่าวสารบนโลกออนไลน์  

3) โครงการโคแฟค (CoFact) 
โครงการโคแฟค หรือ Collaborative Fact Checking ในประเทศไทยได้รับแรง

บันดาลใจมาจากภาคประชาสังคมในไต้หวันที่เชื่อในพลังของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน
การรับมือกับปัญหาข่าวปลอมและเชื่อว่าทุกคนสามารถกลายเป็นคนตรวจสอบข่าวลวงหรือ Fact 
Checker ได้ ดำเนินการโดยอาศัยเทคโนโลยีของภาคพลเมือง (Civic Tech) เข้ากับงานเชิงข่าวด้าน
วารสารศาสตร์ (Journalism) โดยมีกองบรรณาธิการร่วมกับอาสาสมัครในการกรองข่าว และสร้าง
พ้ืนที่กลางให้ประชาชนสามารถร่วมแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้อมูลที่
ตรวจสอบได้ไม่จำเป็นต้องออกมาในทิศทางเดียวกัน อาจมีทั้งจริง ไม่จริง ยังไม่สามารถตรวจสอบได้
หรือเป็นเพียงความคิดเห็น โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กร ทั้งสำนักงานสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Center for Humanitarian Dialogue (HD) Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom (FNF) ด ำ เนิ น ก า ร โด ย ที ม  ChangeFusion แ ล ะ  Opendream 
นอกจากนั้นยังมีภาคีต่าง ๆ เช่น มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค Wisesight สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ หรือพันธมิตรอย่างชัวร์ก่อนแชร์ รวมทั้งภาคีภาคประชาสังคมในท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 
และองค์กรสื่อที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมในบริบทของภาคประชาสังคม (กรุงเทพธุรกิจ, 
2563) 

วิธีการใช้งานโครงการโคแฟค คือ ประชาชนสามารถส่งเรื่องที่สงสัยมาสอบถามได้
ทางแอปพลิเคชันไลน์ @CoFact โดยจะมีโปรแกรมพูดคุยอัตโนมัติ (Chatbot) โดยพิมพ์ข้อความไป
ในช่องแชท จะมีการดึงข้อมูลที่เคยมีคนพูดถึงในระบบออกมาให้ตรวจสอบและแชทบอทจะสรุป
ข้อความที่เลือกว่ามีคนลงความเห็นอย่างไรบ้าง หรือหากไม่พบประเด็นที่กำลังสงสัย ผู้ใช้งานก็สร้าง
สามารถประเด็นใหม่ได้เช่นเดียวกัน รวมถึงช่องทางเว็บไซต์ Cofact.org ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาค้นหา
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ข่าวสารได้ตามหมวดหมู่ที่โคแฟคสร้างขึ้น หากมีผู้ใช้รายอ่ืนพูดถึงเรื่องที่คล้ายกันในระบบ เรื่องนั้นจะ
ถูกดึงขึ้นมา สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียด จะมีความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ตัดสินใจเพ่ิมเติม
ได้ และสามารถสังเกตได้จากมาตรวัดระดับซึ่งจะมีลูกศรชี้จากสีแดงไปสีเขียว หมายถึงข้อความลวงไป
ถึงข้อเท็จจริง ซึ่งเครื่องมือนี้จะทำให้เครือข่ายต่าง ๆ สามารถเก็บข้อมูลและแชร์ฐานข้อมูลกลางที่
กำลังเป็นกระแสเพื่อตรวจสอบข่าวลวงได้ รวมทั้งการวิเคราะห์หาต้นตอแหล่งกำเนิดข่าวลวงต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 การใช้งานเว็บไซต์ของโคแฟค 
แหล่งที่มา: โคแฟค (2563) 
 

 แนวทางการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมในต่างประเทศ  
ปัญหาข่าวปลอมกำลังเป็นปัญหาที่รัฐบาลทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและหาแนวทางในการ

จัดการกับข่าวปลอมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ ซึ่งข่าวปลอมที่เผยแพร่อาจ
มาจากหลายสาเหตุหรือมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน แต่ที่เป็นปัญหามากท่ีสุด คือ การนำเสนอข่าวปลอม
เพ่ือแจ้งข่าวสารที่มีวัตถุประสงค์หลอกลวงให้ประชาชนเข้าใจผิด (Disinformation) ทำให้หลาย
ประเทศได้ออกกฎหมายในลักษณะที่กำหนดบทลงโทษทางอาญากับบุคคลที่เผยแพร่ข่าวปลอม  
(เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล และธัญญนนทณัฐ ด่านไพบูลย์, 2561, น. 181) โดยผู้วิจัยได้รวบรวมกฎหมาย
และแนวทางการรับมือกับข่าวปลอมจากหลายประเทศ (ฐานเศรษฐกิจ, 2562; พงษ์พิพัฒน์ บานชา
นนท์, 2562; โพสต์ทูเดย์, 2562) ดังนี้ 
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1) ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นประเทศที่เสรีภาพด้านสื่อมวลชนถูกคุมเข้มมากที่สุด
ประเทศหนึ่ง จากการจัดอันดับพบว่า อยู่ในลำดับ 150 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม คือ การจัดตั้งกฎหมายที่ชื่อ “The Protection from Online 
Falsehoods and Manipulation Act” หรือ “Fake News Law” เพ่ือจัดการกับการเผยแพร่ข่าว
ปลอมบนโลกออนไลน์ ที่อาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมถึง
ความสัมพันธ์กับประเทศอ่ืน หากใครละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะมีความผิดทั้งโทษปรับสูงสุด 7.4 
หมื่นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกสูงสุด 10 ปี  

นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีมาตรการสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืน โดยจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องไว้และลบข้อมูล
เท็จออกให้เร็วที่สุด หากไม่ทำตามจะมีโทษทั้งปรับและจำคุก แต่ปัจจุบันยังมีการยกเว้นเป็นการ
ชั่วคราวเพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้ให้บริการมีเวลาในการเตรียมมาตรการและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

2) ประเทศเยอรมันได้มีการออกกฎหมายต่อต้านข่าวปลอมในปี 2018 ที่ชื่อ
“Netzwerkdurchsetzungsgesetz” หรือ “NetzDG” โดยจะบังคับใช้กับเนื้อหาที่เป็นเท็จ ภาพ
อนาจาร ภาพเหตุการณ์ความรุนแรง เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) และมีการบังคับ
ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ ทวิตเตอร์ เรดดิต (Reddit) วีเค (VK) ทัมเบลอร์ รวมถึง
เว็บไซต์ ลบข้อมูลที่ถูกระบุว่าละเมิดกฎหมายฉบับนี้ภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องใน
พ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการปรับสูงถึง 50 
ล้านยูโร หรือถูกบล็อกไม่ให้สามารถเข้าถึงได้  

กฎหมาย NetzDG ยังกำหนดว่าเฟซบุ๊กจะต้องมีการจัดตั้งฝ่ายพิทักษ์กฎหมาย
ภายในประเทศเยอรมนีที่จะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือทำหน้าที่ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับข่าวปลอม รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ จะต้องรับผิดชอบค่าชดเชย หากพบว่าโพสต์
ของผู้ใช้งานมีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นตามกฎหมายเยอรมนี 

3) ประเทศฝรั่งเศส ได้ออกกฎหมายในปี 2018 เพ่ือจัดการปัญหาข่าวปลอมเฉพาะ
ช่วงเลือกตั้งเท่านั้น เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีนิยามของข่าวปลอมว่า  เป็นการใช้ความเท็จมา
กล่าวหาหรือใส่ความ หรือรายงานข้อมูลอ้างอิงที่ผิด โดยเจตนาเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนอัน
บริสุทธิ์ ดังนั้นกฎหมายนี้จึงให้อำนาจไปที่ผู้เกี่ยวข้องลบข้อมูลเท็จหรือบล็อกเว็บไซต์ที่ทำการเผยแพร่
ข้อมูล ในช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง และบังคับให้แพลตฟอร์ม ทั้ง เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ เปิดเผยว่า
โฆษณาที่ปรากฏนั้นใครเป็นผู้ซื้อและซื้อด้วยจำนวนเงินเท่าใด รวมถึงมีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาต
ช่องโทรทัศน์หรือวิทยุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของต่างประเทศท่ีเข้ามาเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
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4) ประเทศฟินแลนด์ ถือเป็นประเทศที่มีดัชนีการรู้เท่าทันสื่อจากองค์กร Open 
Society Institute โดยมีคะแนน 76 คะแนน จาก 100 คะแนน แสดงให้เห็นถึงทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ของประชาชนในประเทศฟินแลนด์ โดยประเทศฟินแลนด์มีแนวทางในการรับมือกับข่าวปลอม โดยใช้
ระบบการศึกษาเพ่ือให้เด็กรู้ทันข่าวปลอม ตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งจะมีการสอนการคิดวิเคราะห์ จาก
ตัวอย่างข่าวที่ถูกไม่ต้อง (Disinformation) ในการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงหลายชาติ
ในประเทศยุโรป นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วย “Faktabaari” ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ และทำเครื่องมือที่จะใช้ในการเรียนการสอน ทดสอบว่าการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด จะ
ส่งผลกระทบต่ออารมณ์อย่างไร รวมถึงหลักสูตรนี้จะให้นักเรียนได้ทดลองเขียนข่าวปลอมด้วยตนเอง  

5) สหราชอาณาจักร ตั้งหน่วยขึ้นมาดูแลปัญหาข่าวปลอมโดยเฉพาะ และจะเพ่ิม
หลักสูตรทักษะการรู้ เท่าทันข่าวปลอม และผลกระทบของการมีอคติ ในการเปิดรับข้อมู ล 
(Confirmation Bias) คือ การเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ตรงกับความเชื่อเดิมของตนเอง จะส่งผลอย่างไร
ต่อการแพร่กระจายข่าวปลอม รวมถึงการพาดหัวแบบคลิกเบท ว่ามีลักษณะอย่างไร และทำไมถึงไม่
ควรเชื่อ เพื่อเป็นการให้ความรู้และเพ่ิมพูนทักษะที่สำคัญในโลกดิจิทัลแก่เยาวชน 

6) ประเทศบราซิล หากเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสุขภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
การเลือกตั้ง หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน จะต้องรับโทษ รวมถึงบราซิลยังเพ่ิม
วิชาการวิเคราะห์และแยกแยะข่าวปลอมในการเรียนการสอนในโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2017  

7) ประเทศมาเลเซีย ได้ออกกฎหมายคุมเข้มเกี่ยวกับข่ าวปลอมที่มีชื่อว่า  
“Anti-Fake News Bill” โดยจะลงโทษผู้เผยแพร่ข่าวปลอม มีโทษสูงสุด 6 ปี และอาจมีการสั่งปรับ
สูงถึง 5 แสนริงกิต หรือทั้งจำและปรับ 

8) สหรัฐอเมริกา องค์กร “News Literacy Project” ได้จัดตั้งหลักสูตรออนไลน์ 
“Checkology” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจ และสามารถจำแนกประเภทของข้อมูล
ข่าวสารในโลกออนไลน์ได้ โดยผู้ก่อตั้งองค์กรกล่าวว่า เยาวชนส่วนใหญ่มักจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ออนไลน์ และมักจะเชื่อว่าข้อมูลที่ได้รับจากเพ่ือนเป็นความจริงทำให้ไม่ตรวจสอบ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะ
ช่วยพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันข่าวปลอมของเยาวชน ในปัจจุบันมีเยาวชนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา
และอีกกว่า 90 ประเทศทั่วโลกที่ได้ใช้หลักสูตรออนไลน์ Checkology (นีธิกาญจน์ กำลังวรรณ , 
2561) เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม และสหรัฐฯ ยังมีเว็บไซต์ที่ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลที่อาจจะเป็นเท็จได้และสามารถส่งข้อมูลไปตรวจสอบเช่ นเดียวกัน เช่น snopes.com 
politifact.com factcheck.org BBC Reality Check และ Channel 4 Fact Check 

9) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ถือเป็นประเทศที่มีค่านิยมที่อิสระและเปิดกว้าง 
ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ข่าวลือ ข่าวปลอม จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้ นได้
ง่ายและสามารถทำร้ายสังคมได้ ดังนั้นทางไต้หวันจะมีกฎหมายในการป้องกัน โดยเน้นไป 3 ด้าน คือ 
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เวลาที่ทางการจะต้องสามารถตรวจสอบความจริงและแก้ไขได้ภายในหนึ่งชั่วโมงในทุกกระทรวง เพ่ือ
ป้องกันการเข้าใจผิดของประชาชน การตรวจสอบความร่วมมือ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ ไต้หวัน
จะมี CoFacts community and bots เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและมีศูนย์
ตรวจสอบข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข่าวได้ทันท่วงที สุดท้าย 
คือ กฎหมายการเลือกตั้งและการลงประชามติ เนื่องจากไต้หวันมีกฎหมายด้านการบริจาคที่โปร่งใส 
จึงมีการออกกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาโดยเฉพาะ การบริจาคเงินให้พรรคการเมือง ถือเป็นข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือป้องกันการฟอกเงิน หากมีการรับเงินจากองค์กรภายนอกประเทศ จะ
ถือเป็นการแทรกแซงการเมืองภายในไต้หวัน รวมถึงยังมีการใช้งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการรับรู้ของ
ประชาชน (Public Awareness) เกี่ยวกับข่าวลวง โดยจะเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ผ่านการสอนและการสร้างซีรีส์ (พิชชาภา วงศ์ผาสุกสถาพร, 2562) 

 
 แนวทางการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมในบทบาทของแพลตฟอร์ม 

1) เฟซบุ๊ก (Facebook) 
เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมจำนวนมาก ด้วยลักษณะ

ของเฟซบุ๊กที่มีความเป็น“ฟองสบู่ตัวกรอง” (Filter Bubble) คือ มีการใช้ระบบโค้ดคอมพิวเตอร์ใน
การประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในอดีตของผู้ใช้งาน ว่าเคยกดไลก์หรืออ่านบทความประเภทใด และ
ทางเฟซบุ๊กก็จะนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับความชอบขึ้นบนหน้าฟีดของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานจะ
ไม่เห็นเนื้อหาที่แตกต่างจากความคิด ทัศนคติของตนเอง (สฤณี อาชวานันทกุล, 2559) ดังนั้นหาก
ผู้ใช้งานเคยเข้าเพจที่มีการนำเสนอข่าวปลอมมาก่อน ย่อมมีความเสี่ยงที่ในอนาคตจะได้รับข้อมูลที่มา
จากเพจที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ  

ทางเฟซบุ๊กจึงพยายามจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยได้ร่วมมือกับ AFP ที่ผ่านการ
รับรองจากเครือข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับนานาชาติ (International Fact-Checking 
Network) เพ่ือมาตรวจสอบข่าวที่ปรากฏบนเฟซบุ๊ก สำหรับการทำงานของโปรแกรมนี้จะตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้ง โพสต์ข่าว บทความ รูปภาพ และวิดีโอ เมื่อมีข่าวหรือเนื้อหาที่ถูกรายงานมายัง  
เฟซบุ๊ก จะอาศัยอัลกอริทึ่มในการตรวจสอบเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจะตรวจสอบโดย AFP ที่จะดู
ทั้งเนื้อหาภายในประเทศและข้อเท็จจริงโดยละเอียด หากตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ 
ข่าวนั้นจะปรากฏในนิวส์ฟีด (News Feed) น้อยลง ช่วยลดโอกาสในการรับข้อมูลเท็จของผู้ใช้งานได้ 
และเพจหรือเว็บไซต์ที่แชร์ข่าวปลอมซ้ำ ๆ เฟซบุ๊กจะดำเนินการจัดการโดยลดการเผยแพร่และห้าม
ไม่ให้ใช้ฟีเจอร์ในการสร้างรายได้และการโฆษณา (เรนเมกเกอร์, 2563) และเฟซบุ๊กยังได้เพ่ิมปุ่ม 
“About this Article” เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่า ข่าวนั้นมาจากแหล่งใด น่ าเชื่อถือ
หรือไม่ โดยจะมีสัญลักษณ์ตัว l และผู้ใช้งานสามารถช่วยกันรายงานความถ่ีของข้อมูลเท็จที่พบได้ ซึ่ง
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หากมีการรายงานจำนวนมาก เนื้อหานั้นจะปรากฏว่าไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่ควรแชร์ต่อ (กนกพร 
ประสิทธิ์ผล, 2562, น. 15) 

นอกจากนั้นเฟซบุ๊กยังได้ดำเนินการปิดบัญชีที่แชร์ข่าวปลอมซ้ำ ๆ โดยที่ผ่านมา 
เฟซบุ๊กได้ลบบัญชีผู้ใช้จำนวนกว่า 294 บัญชี 1,509 เพจ และ 32 กลุ่ม ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
รัสเซีย ประเทศยูเครน ฮอนดูรัส และประเทศไทย จำนวน 12 บัญชี และ 10 เพจ ส่วนใหญ่บัญชีที่ถูก
ลบในไทยจะเป็นบุคคลที่ต้องการสร้างความแตกแยกในเรื่อง การเมือง ภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์
สหรัฐฯ-จีน การประท้วงในฮ่องกงและวิพากษ์วิจารณ์นักกิจกรรมทางการเมืองในไทย โดยบุคคลที่เป็น
แอดมินเพจ จะโพสต์คอนเทนต์และจูงใจผู้ใช้งานให้ไปยังเว็บไซต์ที่แอบอ้างว่าเป็นเว็บไซต์ข่าว  
แม้บุคคลที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการเผยแพร่ข่าวปลอมจะพยายามปกปิดอัตลักษณ์ แต่เฟซบุ๊กได้
สอบสวนภายในและได้รับข้อมูลจากองค์กรภาคประชาสังคม ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงกับบุคคลที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับ New Eastern Outlook เป็นวารสารที่ได้รับเงินทุนจาก
รัฐบาลรัสเซีย (สปริงนิวส์, 2562) 

2) ไลน์ (Line) 
ไลน์เป็นแอปพลิเคชันการแชทที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทย โดยมี

ผู้ใช้งานคนไทยจำนวน 44 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 69 ล้านคน จากสถิติพบว่า คนไทยใช้
โทรศัพท์มือถือเฉลี่ยอยู่ที่ 216 ต่อวันและใช้งานไลน์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 63 นาทีต่อวัน แสดงให้เห็นว่า
ผู้ใช้งานใช้เวลากับแอปพลิเคชันไลน์มากถึงร้อยละ 29 หรือมากกว่า 1 ส่วน 4 ของเวลาการใช้
โทรศัพท์มือถือ (ธัมอัพ , 2562ข) ไลน์จึงเป็นสื่อออนไลน์ที่ เข้ามามี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนและแชร์ข้อมูล ทำให้บางครั้งไลน์กลายเป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างและ
เผยแพร่ข่าวปลอม ไลน์จึงร่วมมือกับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake news center) ในการ
ทำหน้าที่เป็นแหล่งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยเปรียบเทียบข่าวปลอมกับ
ข่าวจริงให้แก่ผู้ใช้งานเพ่ือสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ไทยรัฐ, 2562) และไลน์ยังมีช่องทาง “Line 
Today” ที่ได้รวบรวมบทความ ข่าว จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้
อย่างปลอดภัย  

3) ยูทูบ (Youtube) 
ยูทูบ เป็นวิดีโอแพลตฟอร์ม (Video Platform) ที่เปิดกว้างให้แก่ผู้ใช้งานสามารถ

ผลิตคลิปวิดีโอ (User-Generated Content) นำเสนอคอนเทนต์ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้ใช้งานรายอ่ืน
เข้ามาติดตาม หากมีจำนวนผู้ชมเยอะ จะทำให้เจ้าของช่องมีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น แต่อิสระของยูทูบ
กลับทำให้ผู้ใช้งานบางรายใช้ไปในทางที่ผิด คือ นำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ สร้างความเข้าใจผิดให้กับ
ผู้ใช้งานรายอ่ืน หรือต้องการเพียงยอดไลก์และจำนวนผู้ชม ซึ่งยูทูบมีกระบวนการทำงานของ
แพลตฟอร์ม ด้วยระบบ Search Keyword และ Suggestion ดังนั้นถ้าอัลกอรึทึ่มไม่รัดกุมจะทำให้
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คอนเทนต์ที่หวังผลหรือเผยแพร่ข่าวปลอมมีบทบาทได้ง่ายมากข้ึน (เรนเมกเกอร์, 2562ก) ยูทูบจึงได้มี
การปรับอัลกอริทึ่มลดการแสดงผลคอนเทนต์ที่เป็นคลิกเบทหรือทฤษฎีสมคบคิดให้แสดงในช่อง
แนะนำคลิป (Suggestion) น้อยลง และเพ่ิมพ้ืนที่สำหรับข่าวสำคัญ ข่าวด่วน ข่าวท้องถิ่น หรือข้อมูล
จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงได้ทดสอบระบบ “Fact Checking” ในประเทศอินเดียเป็น
ประเทศแรก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้งานยูทูบมากที่สุดในโลกถึง 250 ล้านคน ก่อนที่จะ
นำไปใช้ในประเทศอ่ืนต่อไป โดยระบบ Fact Checking จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพันธมิตรที่ได้รับ
การรับรองจากยูทูบ (YouTube’s Verified Fact-checking Partners) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
ClaimReview ขององค์กร schema.org ระบบนี้มีจุดเด่น คือ ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับข่าวสารผ่าน
การพิมพ์หัวข้อที่ต้องการชม หากคลิปนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นข้อมูลเท็จ ทางยูทูบจะเตือนให้ระวัง
ผ่านทาง Information panels (เจ2ดีไซน์, 2562)  

นอกจากนั้นยูทูบจะเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาช่วยในการถ่ายทอดความรู้เรื่องข่าว
จริงและข่าวปลอมแก่ผู้ใช้งาน และสร้างความร่วมมือด้านข่าวสารจากหลายสื่อ เพ่ือพัฒนาการสร้าง
ข่าวและสื่อวิดีโอให้ดีขึ้น รวมถึงยูทูบได้เพ่ิมคลังความรู้ที่เชื่อมจากฐานข้อมูลภายนอกและสำนักข่าวที่
น่าเชื่อถือ (ชุตินันท์ แสงกวนประสิทธิ์, 2562) เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานยูทูบได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4) กูเกิล (Google) 
กูเกิล เป็นโปรแกรมค้นหา (Search Engine) จากคลังข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับ

ความนิยมจากคนทั่วโลกในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ ตามความสนใจของผู้ใช้งาน ในปัจจุบันพบว่ากูเกิลเป็น
แหล่งสื่อออนไลน์ที่มีข่าวปลอมจำนวนมาก ด้วยการเป็นโปรแกรมการค้นหาทำให้ไม่สามารถที่จะห้าม
เนื้อหาต้นทางได้ แต่กูเกิลก็ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ด้วยการระบุข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสำนักข่าว เช่น รางวัลที่เคยได้รับ ไปจนถึงแนวทางการเขียนของบริษัท  เป็นประโยชน์แก่
ผู้ใช้งานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว  รวมถึงฟังก์ชัน “Google News” ที่จะใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยในการคัดเลือกข่าว โดยจะรวบรวม
ข่าวจากสำนักข่าวที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือจำนวน 60 สำนักข่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา
และจะเพ่ิมในอนาคต โดยจะมีทั้ งข่าวระดับโลก ข่าวท้องถิ่น และหน้า “For you” ซึ่งกู เกิล 
จะดูตำแหน่งของผู้ใช้และรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ทีผู่้ใช้สนใจ และมีเมน ู“Full Coverage” ที่จะ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข่าวเดียวกันแต่มาจากคนละสื่อให้ผู้ใช้งานเห็น  ทั้งเนื้อหาที่เป็น
บทความ คลิปวิดีโอ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2561) ฟังก์ชันดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้งานมีช่องทางในการ
รับข่าวสารที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบแหล่งข่าวได้ง่ายมากขึ้น 

กูเกิลยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง “SONP” ที่จะ
ช่วยกันตรวจสอบข่าวสารและยืนยันว่าข้อมูลเป็นความจริง รวมถึงได้เพ่ิมช่องทางและแหล่งข้อมูลที่
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ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้งานผ่านทางการสร้างความร่วมมือกับองค์กรสื่อในแต่ละประเทศที่กำลังจะมีการ
เลือกตั้ง ในโครงการ “Google News Initiatives” เพ่ือสนับสนุนการทำงานและให้เครื่องมือกับ
สื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธัญวัฒน์ อิพภูดม, 2562) 

5) ทวิตเตอร์ (Twitter)  
จากการศึกษาประสิทธิผลของสื่อสังคมออนไลน์ในการช่วยแพร่กระจายข่าวสารทั้ง

ที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริง ที่ทวิตเตอร์ได้ร่วมมือกับมีเดีย แล็บ จากสถาบันเอ็มไอที (MIT) 
โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ข่าวสารจำนวน 126,000 ชิ้น ที่เผยแพร่โดยเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ 3 ล้านคน 
ตั้งแต่ปี 2006-2016 พบว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางทวิตเตอร์ 2 ใน 3 เป็นข่าวปลอม ไม่มีมูลความ
จริง และ 1 ใน 5 มีความจริง ส่วนที่เหลือจะมีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จรวมกัน และพบว่า ข่าว
ปลอมจะใช้เวลาในการเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ทวิตเตอร์จำนวน 1,500 คน ภายใน 10 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย เมื่อ
เทียบกับข่าวจริงจะใช้เวลามากถึง 60 ชั่วโมงและข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริงสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้
มากกว่าข่าวจริงร้อยละ 35 (ทักษิณา ข่ายแก้ว, 2561) จากงานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าทวิตเตอร์
เป็นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งที่มีความรวดเร็วในการเผยแพร่ข่าวปลอมและมีคนอ่านจำนวนมาก  
แต่ในปัจจุบันทวิตเตอร์ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมเหมือนสื่อออนไลน์
อ่ืนมีเพียงแค่การปิดบัญชีจำนวนหลายพันของผู้ใช้งานทั่วโลกท่ีมีการนำเสนอและส่งต่อข่าวที่เป็นเท็จ
โดยเป็นข้อความที่สร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลในประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 273 บัญชี และ
บัญชีที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีการส่งต่อข้อความที่มีเป้าหมายเป็นกาตาร์และเยเมน จำนวน 
4,258 บัญชี (มติชน, 2562) รวมถึงบัญชีผู้ใช้จากประเทศจีนที่ต้องการสร้างความแตกต่างให้เกิดใน
กลุ่มผู้ประท้วงในประเทศฮ่องกง จำนวน 936 บัญชี นอกจากนั้นทางทวิตเตอร์ยังพบบัญชีอีกจำนวน
กว่า 200,000 บัญชี ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐและสร้างมาโจมตีการประท้วงที่ฮ่องกง โดยปัจจุบันกำลัง
ดำเนินการปิดบัญชีที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความแตกแยกและเป็นการแก้ไขปัญหาการนำเสนอ
ข้อมูลเท็จในทวิตเตอร์ (เวิร์คพอยท์นิวส์, 2562) 

ผู้วิจัยจะนำแนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอม ลักษณะของข่าวปลอม วิธีการตรวจสอบ 
รวมถึงแนวทางในการรับมือกับข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ในประเทศไทย และเพ่ือประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมที่ เกิดขึ้นจากนักวิชาการ ผู้ เชี่ ยวชาญและ  
นักสื่อสารมวลชน  
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ  

 ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ 
แนวคิดเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” เกิดขึ้นจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อผู้รับ

สารไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทำให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะในยุคของสื่อใหม่ที่ทุก
อย่างเปิดกว้างและดำเนินอย่างรวดเร็ว หากผู้รับสารขาดวิจารณญาณในการเลือกรับสาร รวมถึงขาด
ทักษะในการวิเคราะห์ ตีความ อาจทำให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการสื่อสารได้ (แพรวพรรณ อัคคะ
ประสา, 2557) ดังนั้นทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันให้บุคคลสามารถ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อในยุคปัจจุบันโดยผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของคำว่า “การ
รู้เท่าทันสื่อ” ไว้ ดังนี้  

Thoman (1999) ได้กล่าวถึง การรู้เท่าทันสื่อ ว่าเป็นความสามารถในการเรียนรู้และสร้าง
ความหมายด้วยตนเองจากสัญลักษณ์ทางภาพและเสียงที่บุคคลบริโภคจากสื่อ ทั้ งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและโฆษณา รวมถึงความสามารถในการตระหนักว่าสื่อที่เกิดขึ้น
รอบตัวล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสื่อ  

National Association For Media Literacy Education (2019) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อ 
คือ การที่บุคคลสามารถเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลของสื่อได้ทุกรูปแบบ ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (2017) ได้อธิบายความหมายของคำว่า รู้เท่าทันสื่อ ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการ
ตีความ วิเคราะห์เนื้อหาของสื่ออย่างมีสติ รู้ตัว รวมถึงสามารถตั้งคำถามว่าสื่อเหล่านั้นถูกสร้างขึ้น ได้
อย่างไร มีอะไรแอบแฝงมากับสื่อหรือไม่และสื่อต้องการอะไรจากผู้รับสาร 

พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การอ่านสื่อให้ออกเพ่ือพัฒนา
ทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินค่าและเข้าใจ
ผลกระทบของสื่อรวมถึงความสามารถในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ 

โดยสรุปแล้ว “การรู้เท่าทันสื่อ” หมายถึง ทักษะในการเข้าถึงข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ 
ของบุคคล รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินคุณค่า ตีความ และมีวิจารณญาณในการ
รับสาร รวมถึงเข้าใจจุดประสงค์ของสารที่ปรากฏในสื่อทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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 หลักพ้ืนฐานของการรู้เท่าทันสื่อ 
สมาคมเพ่ือการศึกษาการรู้ เท่ าทันสื่อแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Nation 

Association For Media Literacy Education, n.d.) ได้กำหนดหลักการ 6 ประการของการรู้เท่า
ทันสื่อ สอดคล้องกับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อของ พรทิพย์ เย็นจะบก (2552, น. 9-12) และ
กรอบแนวทางในการวิเคราะห์สื่อของ สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2554, อ้างถึงใน แพรวพรรณ อัคคะประสา
, 2557, น. 72-75) โดยผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุป ไว้ ดังนี้  

1) สื่อทั้งหมดถูกประกอบสร้างขึ้น 
สื่อทุกประเภทล้วนเกิดขึ้นจากการประกอบสร้างของมนุษย์ เพื่อสื่อสารกับผู้รับสาร 

กระบวนการประกอบสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ กระบวนการผลิตที่ต้องมีการวางแผน คิดออกแบบ และเลือก
สารที่จะตอบวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร ย่อมมีการผสมผสานทัศนคติและค่านิยมของผู้สร้างเสมอ ไม่
ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม โดยกระบวนการประกอบสร้างนั้น จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรู้แฝง (Tacit 
Knowledge) และความจริงเทียม (Virtual Reality) ทำให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้เสมือนว่าสิ่งที่ได้รับ
ผ่านสื่อนั้นเป็นความจริงหรือเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งทัศนคติเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ
ของผู้รับสารมีผลต่อการรับรู้ของบุคคล เช่น คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่า ภาพที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์
เป็นความจริง ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเพราะบางครั้งภาพข่าวเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะประกอบ
สร้างเนื้อหาเพื่อที่จะสื่อสารความคิดใดความคิดหนึ่งไปยังผู้รับสาร  

2) สื่อแต่ละประเภทจะมีลักษณะเด่นและการใช้ภาษาที่แตกต่างกันในการประกอบ
สร้าง 

สื่อแต่ละประเภทจะมีวิธีการเฉพาะตัวในการสร้างความจริง สื่อต่างประเภท อาจ
รายงานเหตุการณ์เรื่องเดียวกันให้แตกต่างกันได้ ส่วนหนึ่งมาจากลักษณะเฉพาะ รายละเอียด ขั้นตอน 
รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการผลิตเหล่านี้ส่งผลต่อการประกอบสร้างทำให้สารมีความแตกต่าง
กันและทำให้บางครั้งสารถูกตัดทอน ปรับแต่ง จนอาจเกิดเป็นความจริงเทียมขึ้น เช่น สื่อโทรทัศน์ 
เป็นสื่อที่มักจะได้รับความเชื่อถือจากผู้รับสาร เนื่องจากสามารถเผยแพร่ภาพและเสียงพร้อมกันได้ ทำ
ให้ดูสมจริงและมีความน่าเชื่อถือ ผู้รับสารจึงหลงเชื่อ ทั้งที่ความจริงแล้ว ภาพที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์
ล้วนถูกจำกัดมุมมองกล้องในการนำเสนอทั้งสิ้น รวมถึงการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ที่มักจะ
รายงานข่าวเพียงเหตุการณ์ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยปราศจากบริบทแวดล้อมหรือปัญหาด้าน
อ่ืนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง มักจะอ้างเหตุผลเรื่องความรวดเร็ว ทำให้อาจพลาดเรื่องข้อมูลที่สำคัญอ่ืน ๆ 
ไปได้เช่นเดียวกัน  

3) เนื้อหาของสื่อถูกสร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง 
สื่อเป็นองค์กรธุรกิจที่ต้องแสวงหาผลกำไรและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง 

ดังนั้นสื่อจึงต้องอาศัยการรับโฆษณาในหลากหลายวิธี ทั้ง Product Placement และ Tie in สินค้า
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ให้ผู้รับสารคุ้นชินและเกิดการซื้อสินค้า เงื่อนไขทางธุรกิจยังเป็นตัวกำหนดว่าเรื่องใดควรจะนำมาสร้าง
และเผยแพร่ในช่วงเวลาใด เห็นได้จากรายการละครที่เป็นที่นิยมมักจะออกอากาศในช่วงค่ำ ในขณะที่
รายการเกี่ยวกับความรู้ที่มีคนสนใจจำนวนน้อย จะมีเพียงไม่กี่รายการและออกอากาศในช่วงดึก หรือ
บางครั้งการปฏิบัติงานของสื่ออาจจะขัดแย้งกับหลักการความเที่ยงธรรมในการเสนอข่าว เช่น ข่าวที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้มีอำนาจ สื่ออาจจะเลี่ยงการนำเสนอหรือเสนอเพียงผิวเผินได้ หรือจงใจ
บิดเบือนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อุปถัมภ์รายการ ดังนั้นผู้รับสารจึงต้องรับสารอย่างมีสติและพิจารณาว่า
สารที่รับมานั้นมีวัตถุประสงค์อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ 

4) เนื้อหาของสื่อล้วนประกอบด้วยคุณค่าและความคิดเห็นของสื่อ  
เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อล้วนเกิดจากการประกอบสร้างความหมาย ดังนั้นสื่อจึงมี

อำนาจที่จะเลือกได้ว่าจะให้ความสำคัญกับสิ่งใด และจะลดความสำคัญใดลงบ้าง รวมถึงให้ตัวละครมี
บทบาทอย่างไรในสื่อ เช่น การเลือกอายุของตัวละคร เพศ เชื้อชาติ ฉาก และวิธีการแสดงออก จนผล
สุดท้ายสิ่งที่ปรากฏละครหรือโฆษณากลายเป็นภาพจำของผู้รับสาร อย่างในกรณีของเพศทางเลือก 
ภาพในละครมักจะเป็นคนตลก เฮฮา ทั้งที่ความจริงแล้ว นั่นเป็นเพียงแง่มุมที่สื่อเลือกมานำเสนอ
เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเพศทางเลือกจะต้องตลกตลอดเวลา ซึ่งสื่อทำให้เกิดการเหมารวมและ
สร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้รับสารได้  

5) สื่อและเนื้อหาในสื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม  
เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อล้วนมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมต่อผู้รับสาร ไม่ว่า

ทางใดก็ทางหนึ่ง การที่สื่อผลิตซ้ำเนื้อหาหรือความจริงแฝงและความจริงเทียมขึ้นนั้น ย่อมมีผลต่อการ
รับรู้ของผู้รับสาร ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นเป็นค่านิยมที่ถูกต้องหรือเป็นอุดมคติของ
คนในสังคม เช่น ละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ้ำความรุนแรงว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิต ค่านิยมความขาว คือ 
ความงาม ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเกราะที่จะป้องกันไม่ให้ผู้รับสารหลงในภาพที่สื่อผลิตซ้ำได้  

จากหลักพ้ืนฐานของการรู้เท่าทันสื่อข้างต้น สามารถนำมาพัฒนาเป็นคำถามหลัก 5 ข้อตาม
แนวคิดหลักของ Center for Media Literacy (2005) เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สื่อและรู้เท่า
ทันสื่อ ได้ดังนี้  

1) เนื้อหาสื่อล้วนถูกประกอบสร้างขึ้นและใครเป็นคนสร้างขึ้นมา  
2) เนื้อหานั้นใช้เทคนิคอะไรเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับสารและมีวิธีการใดบ้างที่

สื่อเลือกใช้  
3)  ผู้รับสารรับรู้เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อแตกต่างกัน แต่ละคนรับรู้สารนั้นว่าอย่างไร

บ้าง 
4) เนื้อหาของสื่อมักซ่อนและปลูกฝังแนวคิด ค่านิยม บางอย่างไว้เสมอ และมี

อะไรบ้างที่สื่อนำเสนอและเลือกที่จะไม่นำเสนอ 
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5) เนื้อหาในสื่อหวังประโยชน์อะไรจากเราและมีวัตถุประสงค์อะไร  
 
ตารางที่ 2.1 สรุปคำสำคัญ 5 แนวคิดและ 5 คำถามหลักของการรู้เท่าทันสื่อ 

คำสำคัญ 5 แนวคิดหลัก 5 คำถามหลัก 
1) ความเป็นเจ้าของชิ้นงาน 
 
2) รูปแบบ 
 
 
3) ผู้รับสาร 
 
 
4)เนื้อหา 
 
5) จุดมุ่งหมาย 

เนื้ อหาของสื่อทุกชนิดเกิด
จากการประกอบสร้าง 
เนื้อหาของสื่อมีลักษณะเด่น
และการใช้ภาษาที่แตกต่าง
กันในการประกอบสร้าง 
ผู้ รั บ ส ารที่ แ ตก ต่ า งกั น มี
ประสบการณ์กับเนื้อหาของ
สื่อชนิดเดียวกันแตกต่างกัน 
สื่ อ มี ค ว าม เชื่ อ  ทั ศ น ค ติ  
ค่านิยมแฝงอยู่ 
สื่ อส่ วน ใหญ่ สร้ างขึ้ น เพ่ื อ
แสวงหาผลกำไรหรืออำนาจ 

ใครคือผู้สร้างข่าวสารนี้ 
 
ใช้วิธีการอะไรในการดึงดูดความ
สนใจของผู้รับสาร 
 
ผู้รับสารที่แตกต่างกันมีความ
เข้ า ใจ เนื้ อ ห าที่ แ ต ก ต่ า งกั น
อย่างไร 
อะไรคือแนวคิด ค่านิยมที่ สื่ อ
เลือกนำเสนอและเลือกที่จะไม่
นำเสนอ 
ทำไมจึงมีการเผยแพร่ข่าวสารนี้ 

 
แหล่งที่มา: เทิดศักดิ์ ไม้เท้าทอง (2557) 
 

2.5 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  

ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ไปอย่าง
สิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารแบบดั้งเดิมไปสู่การอาศัยเทคโนโลยี จนเกิดเป็นการสื่อสารไร้
พรมแดน และเป็นยุคแห่งสารสนเทศ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทั่วทุกที่ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในฐานะพลเมืองและสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
การเข้าถึง เข้าใจ และสามารถใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะใช้ปกป้องสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน หรือการแสดงออกทางความคิด ติดตามตรวจสอบอำนาจรัฐของตนเอง (สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) 
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การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คือ ความสามารถของบุคคลในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร รวมถึง
เครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือใช้ค้นหาข้อมูล (เข้าถึง) ประมวลผล (เข้าใจ) และสร้างสรรค์ข้อมูล (ประยุกต์ใช้) 
ได้หลากหลายรูปแบบ (สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน, 2559) 

โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับการรู้ เท่าทันสื่อดิจิทัล สามารถแบ่งได้ เป็น 3 ประเภท ดังนี้  
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

1) การใช้สื่อ คือ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคพ้ืนฐาน อย่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ประมวลผลคำ (Word Processor) เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อีเมล และเครื่องมือสื่อสาร 
อ่ืน ๆ รวมถึงเทคนิคข้ันสูงสำหรับการเข้าถึงและการใช้ความรู้ เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล 
เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ฐานข้อมูลออนไลน์ และเทคโนโลยีสมัยใหม ่

2) ความเข้าใจ คือ ทักษะที่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจบริบทและสามารถประเมินสื่อ
ดิจิทัลได้ เพ่ือที่จะสามารถตัดสินใจข้อมูลหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

3) การสร้าง คือ ความสามารถของบุคคลในการผลิตเนื้อหาเป็นของตนเองได้และ
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความรับผิดชอบผ่านเครื่องมือดิจิทัลหลากหลาย
ประเภท  

ด้วยลักษณะเด่นของสื่อดิจิทัล ทำให้ผู้รับสารในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รับสารเพียง
อย่างเดียว แต่สามารถเป็นผู้ส่งสารได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลจำนวนมหาศาลบน
โลกออนไลน์ บางครั้งข้อมูลเหล่านั้น มีทั้งข้อเท็จจริง อารมณ์ อคติ เกิดเป็นมลพิษด้านข่าวสาร โดย
ธาม เชื้อสถาปณศิริ (2557) ได้เสนอแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อใหม่ ดังนี้ 

1) มิติพ้ืนที่ (Space)  
ความตระหนักของบุคคลในเรื่องของพ้ืนที่ในสื่อใหม่ ว่าไม่ได้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวหรือ

พ้ืนที่สาธารณะ แต่เป็น “พ้ืนที่ส่วนตัวบนพ้ืนที่สาธารณะ” ดังนั้นทุกครั้งที่มีการโพสต์ คอมเมนต์ ลง
รูปภาพในบัญชีส่วนตัว หากมีการโพสต์ที่มากจนเกินไป อาจมีความความเสี่ยงที่จะโดนแอบอ้างหรือ
ขโมยความเป็นส่วนตัวได้ ดังนั้นผู้ใช้งานสื่อออนไลน์จะต้องพึงระวังเสมอ 

2) มิติเวลา (Time) 
ทุกวันนี้คนในสังคมใช้เวลาไปกับสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยจะมีพฤติกรรมการ

ใช้สื่อหลากหลายช่องทางในเวลาเดียวกันรวมถึงทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อม ๆ กัน (Multi-
platform & multi-tasking) และมิติเวลาของสื่อใหม่ยังได้เข้ามากำหนดความรวดเร็วและการแข่งขัน
ให้กับผู้ใช้งาน ทำให้คนจำนวนมากตกหลุมพรางความเร็ว เช่น รีบกดแชร์ข่าวที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพราะกลัวที่จะตกข่าว ทำให้เกิดภาวะ “FOMO” หรือ “Fear of Missing Out” ดังนั้น
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การรู้เท่าทันสื่อใหม่ด้านมิติเวลา จึงหมายถึง การที่บุคคลรู้ตัวว่าการใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากเกินไป 
และสามารถที่จะกำจัดเวลาที่ใช้กับสื่อได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีวิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนการเผยแพร่เสมอ 

3) มิติตัวตน (Self) 
ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในประเด็นต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ความรู้สึกว่าตัวตน

ที่แท้จริงคือใคร ระหว่างโลกออนไลน์ เกมออนไลน์ หรือโลกแห่งความจริง ความรู้สึกต่อตัวตนในโลก
ออนไลน์ ทำให้เกิดความสับสนต่ออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนที่แท้จริง ส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อการ
ยอมรับตัวตนของตนเอง ความสับสนเรื่องอัตลักษณ์ตัวตนกับตัวตนที่อยากจะเป็น ตัวตนและชื่อเสียง 
สถานะทางสังคมในโลกออนไลน์ อาจทำลายอัตลักษณ์ที่แท้จริงได้ 

4) มิติความเป็นจริง (Reality)  
เทคโนโลยีในสื่อใหม่ได้สร้างให้เกิดความจริงเพ่ิมขยาย (Augmented Reality) ซึ่ง

เป็นความจริงเสมือนแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้รับสารเกิดจินตนาการได้มากกว่าสื่อเก่ า หากผู้ใช้งานสื่อใหม่ 
ไม่มีการรู้เท่าทันและไม่สามารถแยกข้อเท็จจริงกับความจริงเสมือนออกจากกันได้ อาจทำให้หลงเชื่อ
ความจริงเสมือนที่สื่อกำหนดขึ้นได้  

5) มิติสังคม (Social)  
ในโลกของสื่อเก่า ผู้รับสารทำหน้าที่ได้เพียงการรอรับสารจากสื่อมวลชน ทำให้สื่อมี

อำนาจในการสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตได้หลายด้าน เช่น ทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรม แต่ในปัจจุบันที่
เป็นยุคของสื่อใหม่ ผู้ใช้งานทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ในเวลาเดียวกัน  
คนส่วนใหญ่จึงหันมาพูดและนำเสนอเรื่องราวของตนเอง ไม่มีใครใส่ใจฟังเรื่องของคนอื่น สื่อออนไลน์
จึงกลายเป็นเครือข่ายที่มีแนวคิด ทัศนคติท่ีหลากหลาย ทั้งเชิงบวก เชิงลบ รวมถึงแหล่งเผยแพร่ข่าวที่
จริงและข่าวปลอมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนั้นผู้ใช้งานสื่อออนไลน์จำเป็นที่จะต้องมีทักษะการรู้ 
เท่าทัน เพ่ือที่จะใช้เป็นเกราะป้องกันสถานการณ์ต่าง ๆ ในสื่อใหม่  

ทั้ง 5 มิติดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสังคมข้อมูลข่าวสารในสื่อใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องเข้าใจกฎระเบียบ กติกา การอยู่ร่วมกันในโลกออนไลน์ และมีความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลให้คุณภาพ 

นอกจากทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ควรมีทักษะ
แบบ “Multi-literacies” หรือความสามารถที่หลากหลายที่จำเป็นต่อการใช้งานสื่อดิจิทัล เช่น การ
รู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี การรู้เท่าทันสารสนเทศ การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น การรู้การสื่อสาร
และการรู้สังคม ทักษะทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่จะทำให้บุคคลเกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.6 ทักษะการรู้เท่าทันข่าว  

ทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากหันมาบริโภคข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูล
หลากหลายประเภทและจำนวนมหาศาล มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง ทำให้ผู้รับสาร
สามารถติดตามข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างทันเหตุการณ์ แต่บางครั้งความรวดเร็วของข่าวสารบนโลก
ออนไลน์ก็มาพร้อมกับภัยของข้อมูลที่มีความเสี่ยงจะเป็นเท็จ ดังนั้นทักษะการรู้เท่าทันข่าว จึงถือเป็น
เรื่องสำคัญสำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล 

สรานนท์ อินทนนท์ (2562, น. 4) ได้ให้ความหมายของคำว่า การรู้เท่าทันข่าว ไว้ว่าเป็น
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ข่าวสาร เพ่ือที่จะตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสาร โดยรู้ว่า
ข่าวนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ เขียนด้วยจุดประสงค์อะไร สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น
และการชี้นำของผู้เขียนข่าว ไม่ใช้อคติในการรับข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการตรวจสอบกับ
ข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี  

Schooljournalism (n.d.) ได้อธิบายถึง การรู้เท่าทันข่าว ว่าเป็นทักษะการคิด วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ โดยที่บุคคลสามารถตัดสินใจได้ว่า ข่าวที่ปรากฏมีความน่าเชื่อถือมากน้อย
เพียงใด และสามารถบอกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นออกจากกันได้  

ดังนั้นจึงสรุปว่า “การรู้เท่าทันข่าว” เป็นทักษะของบุคคลในการคิด วิเคราะห์ ข่าวสาร
ปรากฏในสื่อต่าง ๆ โดยที่บุคคลจะต้องสามารถตรวจสอบ ประเมินและตัดสินได้ว่า ข่าวนั้นมีความ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของผู้เขียนข่าว 
เพ่ือที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากข่าวสารในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Center for News Literacy (2016) ได้อธิบายถึงความท้าทายด้านข้อมูลสารสนเทศในยุค
ดิจิทัลที่สร้างผลกระทบต่อสังคม 4 ประการ ดังนี้  

1) ในแต่ละวันมีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการพิจารณาว่าข่าว
ใดเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือและข่าวใดเป็นข้อมูลเท็จ  

2) เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถสร้างข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกับสำนักข่าวที่
น่าเชื่อถือ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ  

3) คนส่วนใหญ่ต้องการรับข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันที ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับ
ข้อมูลที่ผิดพลาด  

4) ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่จะตรงกับความเชื่อเดิม
ของผู้รับสาร ทำให้ผู้รับสารมักจะหลงเชื่อโดยปราศจากการตรวจสอบข้อมูล 
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ความท้าทายทั้ง 4 ประการ ทำให้คนในสังคมต้องมีทักษะการรู้เท่าทันข่าว เพ่ือที่จะสามารถ
วิเคราะห์และตัดสินใจได้ว่าข่าวที่รายงานมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยอาศัยแนวคิด 4 ประการที่จะ
ช่วยให้เข้าใจทักษะการรู้เท่าทันข่าวมากข้ึน  

1) ผู้รับสารจะต้องเห็นคุณค่าของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและให้ความสำคัญกับ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในสังคม 

2) ผู้รับสารจะต้องทำความเข้าใจว่า ทำไมข่าวที่ดีถึงมีความสำคัญ และทำไมผู้รับ
สารจะต้องมีวิจารณญาณในการรับข่าวสาร ซึ่งผู้รับสารที่ดีจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ 

3) ผู้รับสารจะต้องเข้าใจกระบวนการทำงานของสำนักข่าว รวมถึงแรงจูงใจในการ
เสนอข่าว 

4) ผู้รับสารจะต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลว่า โครงสร้างของข่าวมี
ผลกระทบอย่างไรต่อสังคม และเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบทั้งในบทบาทของผู้ผลิตและผู้รับข่าวสาร 

นอกจากแนวคิดทั้ง 4 ประการ Schooljournalism (n.d.) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
แนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ทั้งในบทบาทนักข่าวและผู้รับข่าวสาร เพ่ือให้เกิดทักษะการรู้เท่าทัน
ข่าวสาร ดังนี้ 

1) การแสดงออกอย่างเสรีเป็นรากฐานที่สำคัญของประชาธิปไตย 
บทบาทของสื่อ : นักข่าวมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอความจริงทุกประการ แต่

สิทธิเสรีภาพต้องมีขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ในการรายงานข่าวจะต้องนำเสนอ
อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นกลาง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

บทบาทของผู้รับสาร : ในยุคดิจิทัล ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในพ้ืนที่
ของตนเองรวมถึงพ้ืนที่สาธารณะภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม และควรคารพสิทธิของผู้อ่ืน โดยไม่พูดจา
ทำร้าย ว่ากล่าว เสียดสี หรือทำให้ผู้อ่ืนได้รับผลกระทบจากการกระทำของตน   

2) ทักษะพ้ืนฐานในการแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น 
บทบาทของสื่อ : นักข่าวจะต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นก่อนการ

นำเสนอไปสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข่าว คอลัมน์วิจารณ์ การโฆษณา รวมถึงจะต้องแน่ใจว่า
สิ่งที่นำเสนอไป ประชาชนสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ 

บทบาทของผู้รับสาร : ผู้รับสารจะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็น โดยจะต้องตรวจสอบให้ได้ว่าสิ่งที่นักข่าวนำเสนอ อะไรที่เป็น
ความจริงและอะไรที่เป็นความคิดเห็น รวมถึงตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อ 

3) กระบวนการรายงานข่าวที่มีความโปร่งใสจะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น 
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บทบาทของสื่อ : นักข่าวจะต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยปราศจากอคติ เป็น
อิสระต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและควรระบุปัญหา ข้อจำกัดของแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน  

บทบาทของผู้รับสาร : ผู้รับสารต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล 
แรงจูงใจและเบื้องหลัง รวมถึงพิจารณาลึกลงไปว่านักข่าวคนนั้นมีความเชี่ยวชาญต่อประเด็นที่เกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด นำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีอคติและมีความโปร่งใสในการรายงานข่าวหรือไม่ เพื่อที่ผู้รับ
สารจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที่ 

4) การนำเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพจะต้องอาศัยการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลาย
แหล่ง 

บทบาทของสื่อ : นักข่าวจะต้องรายงานข่าวโดยใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลายแหล่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดและจะต้องรายงานข่าวนั้น
อย่างถูกต้อง เป็นกลาง ไม่มีอคติ  

บทบาทของผู้รับสาร : ผู้รับสารต้องทำความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับว่าข้อมูลที่
นักข่าวนำเสนอผ่านการสังเคราะห์อย่างดีแล้วหรือไม่ หรือเป็นเพียงการคาดเดาเหตุการณ์  

5) ข้อมูลทุกอย่างจะต้องผ่านการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
บทบาทของสื่อ : นักข่าวต้องค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด สามารถยืนยัน

ข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยต้องรายงานข่าวให้มีความชัดเจนและมีความน่าสนใจ 
บทบาทของผู้รับสาร : ผู้รับสารจะต้องคอยตรวจสอบว่าข้อมูลที่สื่อนำเสนอมีความ

น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน มีความถูกต้องหรือไม่ ก่อนส่งต่อข้อมูล 
6) ประชาชนมีอำนาจต่อรองและตรวจสอบข้อมูลในยุคดิจิทัล 
บทบาทของสื่อ : นักข่าวต้องคอยตรวจสอบและรายงานความจริงจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสได้พูดในมุมของตนเองหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจ  
ตามหลักการของสื่อสารมวลชนหรือสุนัขเฝ้าบ้าน เพ่ือให้สังคมได้รับประโยชน์มากที่สุด  

บทบาทของผู้รับสาร : ผู้รับสารในยุคดิจิทัลต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล
และการรายงานข่าวของสำนักข่าวว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเอง 

จะเห็นได้ว่าทักษะการรู้เท่าทันข่าว ถือเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล 
หากผู้รับสารไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนหลงเชื่อหรือส่งต่อ อาจทำให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมได้
โดยง่าย ดังนั้นผู้รับสารจึงควรประเมินให้ได้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริง วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา
อย่างระมัดระวัง รู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นเพ่ือที่จะได้กลั่นกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ในการประกอบการตัดสินใจ และสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นในฐานะพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม 
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ผู้วิจัยจะนำทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการรู้เท่า
ทันข่าว มาประกอบการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญ นักวิชาการและ 
นักสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการรรับมือกับข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพ่ือนำมาเป็น
ข้อสรุปของการวิจัยต่อไป 
 

2.7 ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ  

ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ ขึ้นเกิดในปี ค.ศ. 1944 โดย Paul Lazarsfeld ได้ทำการศึกษา
เกี่ยวกับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของประชาชนในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี โดย
เขาคาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่ช่วยยืนยันว่าข้อมูลจากสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อประชาชน แต่กลับพบว่า 
การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น เพ่ือน ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน กลับมีความถี่มากกว่าการกระจาย
ข่าวสารจากสื่อมวลชน และข้อมูลที่ ได้รับจากการสื่อสารระหว่างบุคคลยังมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร
มากกว่าด้วย (ตันติกร ศิริอางค์, 2551) โดย Paul Lazarsfeld ได้อธิบายไว้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะ
ได้รับอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลมากกว่าสื่อมวลชน และสามารถแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ใช้สื่ออย่างมาก (Heavy Users) และกลุ่มคนที่ใช้สื่อเพียงเล็กน้อย โดยกลุ่มคนประเภทแรก
จะเป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญในการใช้สื่อมาก มีพฤติกรรมเปิดรับ เก็บรวบรวมข้อมูล วิพากษ์ และเป็นกลุ่ม
คนทีจ่ะนำข้อมูลไปถ่ายทอดและเผยแพร่สู่คนในสังคม ทำหน้าที่คล้ายนายทวารประตู (Gatekeeper) 
และทำหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิด (Opinion Leader) ที่จะใช้ข้อมูลเพ่ือโน้มน้าวผู้ อ่ืน (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2556) 

หลังจากนั้น Katz and Lazarsfeld (1995, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2556) ได้เริ่มพัฒนา
แนวคิดการสื่อสาร 2 จังหวะขึ้นมา เป็นทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้ในการอธิบายถึงการสื่อสารที่ชี้นำ
ความคิดของคนในสังคมได้ โดยอธิบายได้ว่า ในสังคมทุกระดับจะมีบุคคลที่มีบทบาทเป็นผู้นำทาง
ความคิดของตนเอง ซึ่งผู้นำทางความคิดจะมีลักษณะการใช้สื่อมากกว่าคนอ่ืน มีความกระตือรือร้น 
แต่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับคนในระดับเดียวกัน การกระจายข่าวสารจะเกิดขึ้น 2 
จังหวะ หรือในลักษณะการส่งต่อกัน 2 ทอด คือ เริ่มจากสื่อมวลชนไปยังผู้นำทางความคิด บางครั้ง
ผู้นำทางความคิดอาจมีการปรับเปลี่ยนข่าวสารให้เป็นไปตามความคิดของตน จากนั้นจึงนำข่าวสารไป
เผยแพร่ต่อให้กับคนในสังคม ซึ่งเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการใช้สื่อน้อยกว่า และมักโดนชักจูง
ได้ง่าย หากข้อมูลที่ได้รับมาเป็นข้อมูลที่แทรกด้วยความคิดเห็น จะทำให้ผู้รับสารรับทัศนคติต่าง ๆ ไป
พร้อมกับสารได ้
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ภาพที่ 2.13 แสดงการสื่อสารสองจังหวะ 
แหล่งที่มา: Communication Theory (n.d.) 
 

จากรูปทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ ยังสามารถสรุปได้ว่า สื่อมวลชนไม่ได้มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร
โดยตรงเสมอไป เนื่องจากผู้รับสารไม่ได้เชื่อในทุกสิ่งที่ปรากฏในสื่อ แต่จะนำข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณา 
ปรึกษากับคนใกล้ตัวก่อน โดยสื่อมวลชนจะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารส่วนใหญ่ได้ ก็ต่อเมื่อผู้นำทางความ
คิดเห็นด้วยกับสื่อและนำมาเผยแพร่ต่อคนในสังคม 

 

2.8 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำทางความคิด  

 ความหมายผู้นำทางความคิด 
Katz and Lazarsfeld (1955, อ้างถึงใน ภัสสร ปราชญากูล, 2560, น. 13) กล่าวว่า ผู้นำ

ทางความคิด คือ บุคคลที่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้รับสาร และสามารถโน้มน้าวให้ผู้รับ
สารคิดเห็นตรงกับตนเองได้  

สโรจ เลาหศิริ (2559) กล่าวว่า ผู้นำทางความคิด คือ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางใดทาง
หนึ่งอย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนดัง แต่ต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวคนให้
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือการกระทำได้ 

พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกุล, และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541) กล่าวว่า ผู้นำทาง
ความคิด คือ บุคคลที่ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลต่าง  ๆ ในสังคม โดยผู้นำทางความคิดเป็น 
อีกช่องทางในการแพร่กระจายข่าวสารและสร้างเครือข่ายทางสังคม โดยจะเสนอความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไปยังผู้ติดตาม 
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ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสรุปว่า “ผู้นำทางความคิด” หมายถึง บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียง แต่มีอิทธิพลทางความคิดและการกระทำ รวมถึงได้รับ
ความเชื่อถือจากคนในสังคม 

 
 ลักษณะของผู้นำทางความคิด 

ผู้นำทางความคิด เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง  ๆ และมีอิทธิพลต่อความคิด 
พฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้นผู้นำทางความคิดต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากคนทั่วไป จึงจะ
สามารถโน้มน้าวให้ผู้ติดตามเชื่อถือได้ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมลักษณะที่พึงมีของผู้นำทางความคิด ดังนี้  

Roger (1995, อ้างถึงใน อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์, 2555, น. 12) กล่าวว่า ผู้นำทางความคิดควร
จะมีลักษณะ 4 ประการ คือ  

1) การสื่อสารภายนอก (External Communication) ผู้นำทางความคิด 
จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ดี และต้องเข้าถึงสื่อมวลชนได้

ง่าย เพื่อเชื่อมโยงความคิดระหว่างสื่อมวลชนและคนในสังคมเข้าด้วยกัน  
2) เข้าถึงผู้ อ่ืนได้ง่าย (Accessibility) ผู้นำทางความคิดจะต้องมีกลุ่มผู้ติดตาม

เพ่ือที่จะสามารถกระจายข้อมูลไปสู่สังคมได้อย่างรวดเร็ว 
3) มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic Status) ผู้นำความคิด

จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง หรือมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าคนอ่ืนเพ่ือทำให้ผู้ติดตาม
ยอมรับ 

4) มีความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (Innovativeness) การนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ได้
อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาให้น่าสนใจและแปลกใหม่อยู่เสมอ เพ่ือดึงดูดให้
ผู้ติดตามเกิดความสนใจและติดตามต่อเนื่อง (กิติยา สุริวรรณ, พิชามน พวงสุวรรณและอุรพี จุลิมา
ศาตร,์ 2559, น. 79-96) 

นอกจากลักษณะทั้ง 4 ประการ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2556) ได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญ 7 
ประการ ที่จะทำให้การกระทำของบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่ออีกคน ได้แก่ 

1) เชื่อมโยงกับสิ่งที่พูด (Relevance)  
ผู้นำทางความคิดจะต้องมีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่พูด ยิ่งมีความ

เกี่ยวข้องมากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ผู้นำทางความคิดมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น 
2) ความเชี่ยวชาญ (Authority)  
ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในสิ่งที่พูดของผู้นำทางความคิด จะทำให้ผู้ติดตาม

คล้อยตามได้ง่ายมากขึ้น  
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3) ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Affinity)  
รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้นำทางความคิดกับอีกฝ่าย ถ้าอีกฝ่ายเป็นคนรู้จักของ

ผู้นำทางความคิดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น เพ่ือน คนคุ้นเคย ยิ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมหรือคล้อยตาม
ได้ง่ายมากขึ้น 

4) ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ (Proximity)  
ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ของผู้นำทางความคิด เช่น เป็นคนในพ้ืนที่ ย่อมมีส่วน

ทำให้ผู้ติดตามเกิดความสนใจมากกว่าคนที่อยู่ไกลจากสถานการณ์นั้น 
5) ความน่าเชื่อถือ (Trust)  
หากผู้นำทางความคิดเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ จะทำให้ผู้ติดตามเปิดใจยอมรับ 

และคล้อยตามได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งปัจจัยข้อนี้มีความสำคัญและมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
6) ความโด่งดัง (Popularity)  
การเป็นที่รู้จักของคนในสังคม แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้นำทางความคิดจะต้องเป็น

คนที่มีชื่อเสียงเป็นทุนเดิม แต่หากมีปัจจัยในข้อนี้ก็จะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือได้อีกทางหนึ่ง  
7) ความปรารถนา (Goodwill) 
การแสดงออกของผู้นำทางความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนา หวังดี ไม่มี

ประโยชน์แอบแฝง จะทำให้ผู้รับติดตามรับฟังและเชื่อใจมากยิ่งข้ึน 
 

 ประเภทของผู้นำทางความคิด 
ในปัจจุบันเป็นยุคการสื่อสารแบบดิจิทัล ทำให้เกิดสื่อหลากหลายประเภทที่สามารถเลือกใช้

ในการสื่อสารไปยังผู้รับสารได้ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับสื่อสารมวลชน และบุคคลที่จะ
เป็นผู้นำทางความคิดในโลกออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียง อย่าง ดารา ศิลปิน เหมือนเช่น
ในอดีต บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือความชื่นชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็สามารถโน้มน้าว
ให้ผู้รับสารเกิดการคล้อยตามได้ จึงเกิดเป็นแนวคิด “ผู้ทรงอิทธิพล (Influencer)” โดย เสาวลักษณ์ 
สายทองอินทร์ (2560) และ ภัสสร ปราชญากูล (2560) ได้แบ่งประเภทของผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดไว้ ดังนี้ 

1) ดาราหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Celebrities)  
ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นกลุ่มคนที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนอยู่แล้ว 

เปรียบเสมือนผู้นำทางความคิดที่คนส่วนใหญ่นำมาเป็นต้นแบบอยู่เสมอ ดังนั้นจึงสามารถดึงดูดและ
โน้มน้าวให้ผู้ติดตามคล้อยตามได้ง่าย   
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2) ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำความคิดในแวดวงต่าง ๆ (Expertise) 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำความคิดในวงการต่าง ๆ จะได้รับความเคารพจากคุณสมบัติ 

ตำแหน่งหรือประสบการณ์จากคนในวงการ ประกอบไปด้วย 
(1) นักหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าว (Journalists) 
(2) นักวิชาการ (Academics) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น 
(3) ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ (Industry experts)  
(4) อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา (Professional advisors)  

3) Influencer ผู้ทรงอิทธิพล  
ลักษณะของผู้ทรงอิทธิพลที่พบได้ในปัจจุบันมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) Amateur Reviewer บุคคลธรรมดาที่มีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจมี
หรือไม่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่มีเทคนิคในการถ่ายทอดที่น่าสนใจและทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม 

(2) User Group กลุ่มของบุคคลที่มีความชอบประเภทเดียวกัน และมีการใช้
สื่อออนไลน์ อย่าง เว็บบอร์ด เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งความคิดเห็นที่
ได้รับการยอมรับมักจะมีอิทธิพลต่อคนภายในกลุ่มด้วย 

(3) Customer Complain กลุ่มของบุคคลที่ได้รับประสบการณ์ที่ผิดหวังจาก
สินค้าหรือบริการ มาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อคนใน
สังคมเป็นอย่างมาก 

4) ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดขนาดย่อม (Micro Influencer) 
กลุ่มคนทั่วไปที่มารีวิวหรือถ่ายทอดเรื่องราวความสนใจจากประสบการณ์ของ

ตนเอง โดยคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะของ Peer to Peer อาจมีคนติดตามจำนวนไม่มาก แต่เป็นกลุ่มที่
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่ากลุ่มอ่ืน เนื่องจาก Micro Influencer จะอยู่ในระดับการ
สื่อสารเดียวกับผู้รับสาร สามารถสื่อสารกับผู้รับสารได้โดยตรง ผู้รับสารจึงเกิดความเชื่อและไว้วางใจ
มากกว่า  

5) บล็อกเกอร์หรือผู้ผลิตเนื้อหา (Blogger and Content creators) 
บล็อกเกอร์จะเป็นผู้ที่เขียนรายละเอียด อธิบาย หรือสาธิตเรื่องที่ตนเองสนใจผ่าน

ทางสื่อออนไลน์ เช่น บล็อก เว็บไซต์ โดยบล็อกเกอร์จะมีความคล้ายกับ Influencer มาก เพียงแต่ 
บล็อกเกอร์จะเน้นไปที่การเขียนรีวิวตามความจริงเพ่ือเป็นการบอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง ส่วนใหญ่ Influencer จะมีชื่อเสียงมากกว่า  
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 อิทธิพลของผูน้ำทางความคิด  
ผู้นำทางความคิด ถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้รับสารเป็นอย่าง

มาก โดย สโรชา เลิศทวีเดช (2557) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของผู้นำทางความคิดใน 3 ลักษณะ ดังนี้  
1) อิทธิพลในฐานะผู้ชี้นำกระแส (Trendsetter)  
ผู้นำทางความคิดส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากคนใน

สังคมดังนั้นการแสดงออกในด้านต่าง ๆ ของผู้นำทางความคิด จึงมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร  
2) อิทธิพลในฐานะผู้ชี้นำทางความคิด (Opinion Leader) 
ผู้รับสารส่วนใหญ่จะมองว่าผู้ทรงอิทธิพลเหล่านั้นมีความคิดที่น่าเชื่อถือกว่าคน

ทั่วไป ดังนั้นผู้รับสารจึงเลือกที่จะเชื่อและความคิดเหล่านั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสารให้
เปลี่ยนแปลงไปตามผู้ทรงอิทธิพล  

3) อิทธิพลในฐานะกระจกสะท้อนภาพพึงปรารถนา (Mirror of self-Aspiration) 
หากผู้บริโภคมีผู้ทรงอิทธิพลที่ชื่นชอบมาก อาจทำให้เกิดแรงปรารถนาที่ต้องการจะ

เป็นเช่นเดียวกันผู้ทรงอิทธิพลหรือนำมาเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิต 
จะเห็นได้ว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมีความสำคัญต่อพฤติกรรมของคนในสังคมในหลาย

ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริโภคข่าวสาร ซึ่งข่าวปลอมส่วนใหญ่อาจเกิดจากบัญชีที่ไม่ได้เป็น
ที่รู้จักกันมากนัก แต่หากข่าวนั้นได้รับการส่งต่อจากผู้นำทางความคิด ย่อมทำให้เกิดการแพร่กระจาย
ได้ไกลมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มคนกลุ่มนี้มีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยผู้วิจัยจะนำแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำทาง
ความคิดมาศึกษาถึงรูปแบบในการเผยแพร่ของข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ต่อไป 

 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุภาพร ศรีหาวงศ์ (2561) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการตรวจสอบข่าวลวงของสื่อมวลชนในยุค
ดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการคัดเลือกข่าวจากสื่อออนไลน์ เพ่ือศึกษาการตรวจสอบ
ข่าวลวง เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขในภายหลังการเผยแพร่ข่าวลวงของสื่อมวลชนไทยในยุคดิจิทัล 
และเพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมบทบาทองค์กรสื่อในการตรวจสอบข่าวลวงในยุคดิจิทัล โดยใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) 
บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าว ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว แอดมินข่าว นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 
และสมาคมวิชาชีพสื่อ รวม 8 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนมีกระบวนการคัดเลือกข่าวจากสื่อออนไลน์ โดยเลือกจาก
เนื้อหาที่บุคคลในโลกออนไลน์ให้ความสนใจ โดยมีเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจจากยอดการมีส่วนร่วม 
ไดแ้ก่ จำนวนผู้เข้าชม ยอดกดไลก์ กดแชร์ ส่วนการตรวจสอบข่าวลวง เมื่อสื่อมวลชนคัดเลือกข่าวจาก
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สื่อออนไลน์แล้ว จะนำมาผ่านกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนของกองบรรณาธิการข่าว ซึ่งจะทำ
การตรวจสอบให้ถึงแหล่งต้นทางของข้อมูล ใช้การเทียบเคียงจากสำนักข่าวอ่ืน แฟนเพจน่าเชื่อถือที่มี
ยอดผู้ติดตามจำนวนมากและการสัมภาษณ์นักวิชาการ ส่วนกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบไปยังแหล่งต้น
ทางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ สื่อมวลชนจะไม่นำเสนอหรือรายงานตามเหตุการณ์ที่ปรากฏ โดยกำกับ วัน 
เวลา สถานที่เกิดเหตุไว้ชัดเจน สำหรับแนวทางในการแก้ไขภายหลังเผยแพร่ข่าวลวงไปแล้วนั้น 
สื่อมวลชนจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ิมเติมไปในภายหลัง 
 สื่อมวลชน นักวิชาการและสมาคมวิชาชีพสื่อ เห็นตรงกันว่าควรมีแนวทางในการส่งเสริม
บทบาทองค์กรสื่อในการตรวจสอบข่าวลวง โดยสามารถสรุปได้ 4 วิธี ดังนี้ 1) ระดับบุคลากรของ
สื่อมวลชน จะต้องมีการจัดอบรมทักษะและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ วิธีการ
ตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน 2) กระบวนการทำข่าว สื่อมวลชนต้องมีกระบวนการ
ตรวจสอบมากกว่า 1 แหล่ง แม้จะมีการแข่งขันสูงก็ตาม ต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาแนวทาง
แก้ไขและตั้งรับในการตรวจสอบข้อมูลรวมถึงมีคนมอนิเตอร์ (Monitor) เฉพาะ 3) เครื่องมือและ
ฐานขอ้มูลสนับสนุน จะต้องจัดทำฐานข้อมูลวิชาการ เครื่องมือเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบและมีเว็บไซต์
ให้สื่อใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 4) รัฐมีการร่วมมือกับสื่อในการสนับสนุนเงินทุนและเปิดให้สื่อ
สามารถเขา้ถึงข้อมูลที่จำเป็นได ้

การส่งเสริมให้องค์กรสื่อมีบทบาทในการตรวจสอบข่าวลวงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นอกจากการพัฒนาบุคลากรสื่อแล้ว จำเป็นต้องมีปัจจัยแวดล้อมอ่ืนที่สำคัญช่วยสนับสนุน ได้แก่ 
องค์กรสื่อมวลชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ สมาคมวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ ภาคเอกชน ผู้
ทรงอิทธิพลออนไลน์และรัฐบาล 
 วิริยาภรณ์  ทองสุข (2559) ทำการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวเชิง 
คลิกเบทของเว็บไซต์” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะการพาดหัวข่าวและความสอดคล้องการพาดหัวข่าวและเนื้อหาข่าว
เชิงคลิกเบทของเว็บไซต์ พบว่า คุณลักษณะการพาดหัวข่าวในรูปแบบของวลีที่นำมาเรียงต่อกันใช้ใน
การพาดหัวข่าวมากที่สุด ในส่วนของภาษาที่ใช้การพาดหัวข่าวใช้คำเรียกชื่อจริง/ชื่อเล่นมากที่สุด 
ประกอบกับการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) คำสแลง และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเป็นการกระตุ้นความ
อยากรู้ให้กับผู้อ่านคลิกเข้าไปอ่านข่าว ส่วนเนื้อหาข่าวของเว็บไซต์ที่นำเสนอเป็นข้อความสั้น ๆ 
ประกอบกับภาพนิ่งมากที่สุด และการวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหาข่าวและพาดหัวข่าวของ
เว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่ยังมีความสอดคล้องต้องกันอยู่  ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ตัวแทนนักวิชาการและนักวารสารศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชน พบว่า การนำเสนอข่าวเชิง
คลิกเบทมีการปรับตัวอยู่เสมอ เพ่ือเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านเป็นหลัก โดยจะนำเสนอในรูปแบบ
ของกลเม็ดชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิต เพ่ือให้ผู้ อ่านแชร์ต่อในสื่อออนไลน์ ในด้านจริยธรรม
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สื่อมวลชนถือว่าการนำเสนอข่าวเชิงคลิกเบทเป็นข่าวที่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ เพราะได้นำเสนอ
ข้อเท็จจริงให้กับผู้อ่านเพียงบางส่วนหรืออาจมีการบิดเบือนข่าวให้กับผู้อ่านข่าว ทำให้ผู้อ่านได้รับรู้
ข่าวที่ไม่ครบถ้วน และส่วนที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 2 กลุ่ม คือ ตัวแทนกลุ่มวัย
ทำงานและตัวแทนกลุ่มนักศึกษา ให้ความคิดที่สอดคล้องกันว่า การนำเสนอข่าวเชิงคลิกเบทของ
เว็บไซต์มีลักษณะเป็นด้านลบ เพราะนำเสนอข่าวที่เกินความจริงและขาดความน่าเชื่อถือ ถึงแม้ว่า
ผู้อ่านจะรู้เท่าทันสื่อแต่แนวโน้มของการนำเสนอข่าวเชิงคลิกเบทจะยังอยู่ในโซเซียลมีเดีย เพราะผู้อ่าน
ยังให้ความสนใจกับข่าวสังคม ข่าวบันเทิง และผู้ผลิตข่าวคลิกเบทก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
นำเสนอเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกแปลกใหม่ เช่น รูปแบบการดำเนินชีวิต เพจกระทู้ หรือเกร็ดความรู้
ต่าง ๆ ทำให้ข่าวคลิกเบทยังคงอยู่ในโซเซียลมีเดียต่อไป 

นันทิกา หนูสม (2560) ศึกษาเรื่อง “ลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับความรู้เท่า 
ทันข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ
ของข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของผู้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเก็บข้อมูลจำนวนข่าว
ปลอมที่พบบนเฟซบุ๊ก แล้วนำมาจำแนกประเภทและรูปแบบเนื้อหาของข่าวปลอม จากนั้นนำข่าว
ปลอมที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยละเอียด ส่วนที่ 2 คือ การสำรวจระดับความ
รู้เท่าทันข่าวปลอมของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครและสิ่งที่ทำให้ผู้รับสารหลงเชื่อข่าวปลอมบน  
เฟซบุ๊กด้วยแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 400 ชุด 

ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของข่าวปลอมที่พบมากที่สุดในระหว่างการเก็บข้อมูล  คือ  
ข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์และรูปแบบของเนื้อหาข่าวปลอมที่พบมากที่สุด  คือ เนื้อหาที่
ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีเจตนาในการสร้างขึ้นเพ่ือเป็นข่าวปลอมที่สมบูรณ์  มีเนื้อหาที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่
ทั้งหมด ตั้งแต่ภาพ พาดหัวข่าว เนื้อหา และข้อมูลที่ปรากฏในข่าว วิธีการสร้างข่าวปลอมแบบสมบูรณ์
เหล่านี้ เป็นวิธีที่พัฒนามาจากเว็บข่าวปลอมแบบคลิกเบท เนื่องจากผู้อ่านเริ่มที่จะรู้เท่าทันข่าว 
คลิกเบท ผู้ผลิตข่าวปลอมจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเพ่ือให้ผู้อ่านไม่สามารถรู้เท่าทัน 
และในด้านระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เท่าทันในระดับการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ และการประเมิน
สื่อในระดับมาก ส่วนในระดับการสร้างสรรค์สื่อนั้น มีความรู้เท่าทันสื่อในระดับน้อยที่สุด ในด้าน
ส่วนประกอบของข่าวที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างที่เชื่อถือในระดับมาก คือ ข่าวที่มีแหล่งข่าวเป็นบุคคลที่มี
ชื่อเสียง ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้เชื่อถือข่าวในระดับมากเพราะเป็นข่าวที่
ถูกนำเสนอบนหน้านิวส์ฟีดของเฟซบุ๊กบ่อยครั้งและผู้รับสารเชื่อข่าวที่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุน
ความเชื่อของตนเองได้ 
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นันทวัฒน์ เนตรเจริญ (2560) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีทางภาษาในพาดหัวข่าวเพื่อชวนให้อ่านของ
ข่าวออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเขียนพาดหัวข่าวเพ่ือชวนให้อ่าน
จากข่าวออนไลน์โดยรวบรวมพาดหัวข่าวจำนวน 600 พาดหัวจากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่พบการใช้
พาดหัวข่าวเพ่ือชวนให้อ่านจำนวน 6 เว็บไซต์ ผลการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาพบว่าพาดหัวข่าวเพ่ือ
ชวนให้อ่านมีกลวิธีทางภาษา 3 กลวิธีหลัก ได้แก่ กลวิธีการสร้างความสงสัย กลวิธีการสร้างคุณค่า 
และกลวิธีการสร้างความมีส่วนร่วม โดยกลวิธีการสร้างความสงสัยประกอบด้วยกลวิธีย่อย 5 กลวิธี 
คือ การใช้คำอ้างถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้า การใช้คำเรียกอย่างกว้าง ๆ การใช้คำถาม การละข้อมูลบางส่วน
และการเฉลยด้วยภาพหรือวิดีโอ ส่วนกลวิธีการสร้างคุณค่า ประกอบด้วย กลวิธีย่อย 3 กลวิธี คือ การ
ทำให้เป็นเรื่องสดใหม่ การทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัว และการทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
พาดหัวข่าวออนไลน์มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกับพาดหัวแบบเดิมของหนังสือพิมพ์ และถ้อยคำภาษา
ยังคงมีอิทธิพลต่อการดึงดูดความสนใจของมนุษย์สามารถกระตุ้นให้มนุษย์ปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง
ตามที่ผู้ใช้ภาษาประสงค์ได้ รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่าภาษาไม่ได้มีบทบาทต่อมนุษย์เพียงแค่เป็น
เครื่องมือสื่อสารเท่านั้น แต่มนุษย์ยังได้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างผลประโยชน์ให้ตนเอง
โดยใช้ชักจูงผู้คนให้เชื่อและคล้อยตาม ซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้ตระหนักถึงบทบาทของภาษาในฐานะที่
เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มด้วย 

นนท์ธวัช ไชยวัง (2560) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพาดหัวข่าวในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย”
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้
เครื่องมือคือ แบบบันทึกลงรหัส (Coding Sheet) เก็บตัวอย่างจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ใช้การสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic sampling) โดยสุ่มวันเว้น
วันของเดือนเมษายน 2560 จำนวน 150 ข่าว 

ผลการวิจัย พบว่า เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยมีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวมากท่ีสุด คือ การ
พาดหัวข่าวแบบการใช้เครื่องหมายเร้าอารมณ์หรือเรียกความสนใจ การพาดหัวข่าวโดยระบุ เพศ การ
พาดหัวข่าวแบบใช้คำเร้าอารมณ์ความรู้สึก การพาดหัวข่าวเรียกชื่อคนดัง เรียกชื่อจริง-เล่น  
สมญานามแหล่งข่าว การพาดหัวข่าวโดยระบุ (ชมคลิป) (ชมภาพ) (ภาพชุด) การพาดหัวข่าวแบบ
อ้างอิงตัวเลข การพาดหัวข่าวแบบเรียกอาชีพต่าง ๆ การพาดหัวข่าวแบบทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ 
การพาดหัวข่าวแบบเน้นความขัดแย้ง การพาดหัวข่าวแบบสรุปความให้ข้อมูล  

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ มีการใช้รูปแบบการพาดหัวข่าวที่มากสุดคือ การพาด
หัวข่าวแบบใช้เครื่องหมายเร้าอารมณ์ความรู้สึก การพาดหัวข่าวแบบทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ การ
พาดหัวข่าวแบบใช้อักษรย่อ คำย่อ ชื่อเฉพาะ ยศ ตำแหน่ง การพาดหัวข่าวแบบใช้คำเร้าอารมณ์
ความรู้สึก การพาดหัวข่าวแบบอ้างอิงตัวเลข การพาดหัวข่าวแบบเรียกชื่อคนดัง เรียกชื่อจริง-เล่น 
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สมญานามแหล่งข่าว การพาดข่าวแบบเรียกชื่อหน่วยงาน การพาดหัวข่าว แบบ เน้นความขัดแย้ง  
การพาดหัวข่าวแบบสรุปความให้ข้อมูล 

ทั้งนี้พบว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวที่ทั้ง 2 เว็บไซต์ใช้น้อย คือ การพาดหัวข่าวใช้สุภาษิต วลี
สำนวน การพาดหัวข่าวแบบใช้คำสแลง และการพาดหัวข่าวแบบหัวข่าวไม่ตรงกับเนื้ อหา 
(Misleading) 

ประวีณา พลเขตต์ (2561) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์
ก่อนแชร์” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการรับรู้ของ
ผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการชัวร์ก่อน
แชร์ และ ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ โดยใช้ทฤษฎีประโยชน์และความพึง
พอใจของผู้รับสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร แนวคิดเรื่องการรับรู้และแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่รับชมรายการ “ชัวร์ก่อน
แชร์” เป็นประจำและมีปฏิสัมพันธ์กับรายการอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 10 คน ด้วยชุดคำถาม
ปลายเปิด 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีการรับรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการนำเสนอของ 
รายการชัวร์ก่อนแชร์ แต่ในแง่ของการรับรู้แบบรู้เท่าทันสื่อและการนำไปใช้ประโยชน์จะแตกต่างกัน 
ไปในแต่ละบุคคล และในส่วนของระดับการเปิดรับ พบว่ารายการชัวร์ก่อนแชร์ สามารถเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติการเชื่อและการแชร์ข่าวในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเชื่อและการแชร์ข่าว เนื่องมาจากปัจจัยด้านภูมิหลังทางสังคม อุปนิสัย 
ประสบการณ์และทัศนคติต่อข่าวแชร์ และความชอบส่วนบุคคที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ได้มีการนำรายการชัวร์ก่อนแชร์ไปใช้ประโยชน์ใน 8 บทบาท คือ 1) บทบาทในการเป็นแหล่งความรู้ 
2) บทบาทในการเป็นแหล่งข่าวสาร 3) บทบาทในการสร้างความตระหนักและวิจารณญาณ 4) 
บทบาทด้านการตรวจสอบข้อมูล 5) บทบาทด้านการเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ของสังคม 6) 
บทบาทด้านสื่อการสอน 7) บทบาทในการเป็นตัวกลางสานสัมพันธ์เพ่ือนและครอบครัว และ 8) 
บทบาทในการฆ่าเวลา 

Allcott & Gentzkow (2017) ทำการศึกษาเกี่ยวกับ “Social Media and Fake News in 
the 2016 Election” มีวัตถุประสงค์ เพ่ื อศึกษาว่า ข่ าวปลอมมี อิทธิพลต่อการเลื อกตั้ งใน
สหรัฐอเมริกาในปี 2016 หรือไม่ โดยมีกระบวนการในการศึกษา คือ ผู้วิจัยจะเตรียมข่าวทั้งหมด 3 
ประเภท ได้แก่ ข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง ข่าวปลอมที่เผยแพร่กันทั่วไป และข่าวปลอมที่ทางผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมา เพ่ือนำไปสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งชาวอเมริกันที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
โดยเก็บจากแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 1,208 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14 
เชื่อว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข่าวที่สำคัญที่สุดของข่าวการเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างสามารถจำและ
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แยกแยะได้ว่าข่าวใดเป็นข่าวจริง โดยจะเชื่อในข่าวจริงมากกว่าข่าวปลอม ผลสรุปที่มีความน่าสนใจ
จากงานวิจัยนี้ คือ ข่าวปลอมที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จะมีผลต่อทัศนคติของผู้รับสารเพียง
เล็กน้อย แต่ผู้รับสารจะมีแนวโน้มที่จะเลือกรับสารเฉพาะที่ตรงกับทัศนคติของตนเอง ซึ่งโลกออนไลน์
มีข้อมูลจำนวนมากที่พร้อมจะสนับสนุนความเชื่อของผู้รับสาร จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุด  

Marchi (2012 ) ได้ ศึ กษ า เรื่ อ ง  “With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens 
Reject Journalistic ‘Objectivity’” เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุ่นเกี่ยวกับความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของข่าวสาร โดยได้สัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายจำนวน 61 คน พบว่า 
พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มวัยรุ่นมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยจะเข้าถึงสื่อ
ดั้งเดิม อย่างหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์น้อยลง เพราะข่าวเหล่านั้นมักจะไม่น่าสนใจ เข้าใจยาก  
และไม่ได้อธิบายถึงความเกี่ยวข้องต่อชีวิตของวัยรุ่น ทำให้คนกลุ่มนี้หันมาบริโภคข่าวสารผ่านการ
สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้น เพราะข้อมูลในปัจจุบันมีจำนวนมากเกินไป ทำให้
กลุ่มตัวอย่างรู้สึกสับสน และหันมาเชื่อผู้ใหญ่เนื่องจากมองว่าเป็นตัวกรองในการคัดเลือกข่าวสาร
มาแล้ว รวมถึงสามารถอธิบายข่าวสารว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างอย่างไรบ้าง ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย
มากข้ึน นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างได้หันมารับข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึ้นอีกด้วย เช่น เฟซบุ๊ก 
บล็อก เพราะสามารถเข้าใจได้ง่าย น่าสนใจ โดยการวิจัยในครั้งนี้พบข้อสรุปที่น่าสนใจ คือ การที่กลุ่ม
วัยรุ่นไม่สนใจข่าวสารจากสื่อดั้งเดิม และหันมารับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีส่วนช่วยทำให้กลุ่ม
วัยรุ่นเข้าถึงข่าวปลอมได้ง่ายมากขึ้นเช่นเดียวกัน  

Kshetri & Voas (2017) ได้วิจัยเรื่อง “The Economics of “Fake News” ซึ่ งผู้ วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ข้อมูลที่ผิดพลาดสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยได้มี
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่แท้จริง รวมถึงการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างและ
สนับสนุนแพลตฟอร์มของข้อมูลเท็จ โดยได้เสนอวงจรการเกิดและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จว่าประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ผู้ผลิตข่าวปลอม โดยมักจะเริ่มต้นจากการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ
และขาดจิตสำนึกว่าการผลิตข่าวปลอมหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเป็นการกระทำที่ผิด เนื่องจากไม่มี
บทลงโทษที่เป็นรูปธรรมและรุนแรงมากเพียงพอ รวมถึงการผลิตข่าวปลอมในปัจจุบันเป็นสิ่งที่
สามารถกระทำได้โดยง่าย มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ทำให้ผู้ผลิตข่าวปลอมมีแรงจูงใจจากผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าต้นทุนที่ต้องเสียเพ่ือสร้างข้อมูล องค์ประกอบที่ 2 คือ 
ผู้อ่าน เกิดจากการขาดความรู้เท่าทันสื่อและใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการบริโภค
ข่าวสาร ทำให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับข้อมูลเท็จ และองค์ประกอบสุดท้าย คือ ผู้มีหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแล ขาดมาตรการควบคุมดูแลทางสังคมและด้านกฎหมายที่เข้มงวด รวมถึงแพลตฟอร์มสื่อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ มีการตรวจสอบและมีมาตรการในการจัดการข่าวปลอมที่น้อยเกินไป ทำให้
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ผู้ผลิตสามารถเผยแพร่ข่าวปลอมได้จำนวนมาก ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบทำให้วงจรของข่าวปลอมและ
ข้อมูลเท็จยังคงอยู่ และในการยุติข่าวปลอมนั้น ควรจะต้องพิจารณาทั้ง 3 องค์ประกอบพร้อมกัน  

Guess, Nagler & Tucker (2019) ท ำ ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “Less than You Think: 
Prevalence and Predictors of Fake News Dissemination on Facebook”เ พ่ื อ ดู ค ว า ม
หนาแน่นและการเผยแพร่ข่าวปลอมในเฟซบุ๊ก โดยได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน
จำนวน 3,500 คน เกี่ยวกับการแชร์ข่าวปลอมทางเฟซบุ๊กระหว่างการหาเสียงของประธานาธิบดีสหรัฐ
ในปี 2016 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการแชร์ข้อมูลในเฟซบุ๊ก พบว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 
ที่เป็นกลุ่มคนแบบอนุรักษ์นิยม ทั้งที่ยอมรับว่าตนเองเป็นอนุรักษ์นิยมและเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิ
กัน รวมถึงผู้ที่ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใด มีแนวโน้มที่จะแชร์ข่าวปลอมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เสรีนิยม (ลิเบอรัล) หรือกลุ่มที่สนับสนุนพรรคเดโมแครต  

นอกจากนี้ในการวิจัยยังพบว่า พฤติกรรมการแชร์ข่าวปลอมจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
หลังจากที่บุคคลนั้นแชร์ข่าวปลอมไปแล้วมากกว่า 2,000 ครั้งขึ้นไป โดยผู้สูงวัยและกลุ่มที่มีความคิด
อนุรักษ์นิยมที่มักจะแชร์ข่าวปลอมในระยะแรก มีแนวโน้มที่รู้เท่าทันสื่อมากขึ้น จึงสามารถสรุปได้ว่ า 
ผู้ที่มีพฤติกรรมการแชร์ข่าวเป็นประจำ จะมีประสบการณ์ในการแชร์ข่าวเพ่ิมขึ้น จนสามารถแยกแยะ
ระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอมออกจากกันได้ ส่งผลให้มีพฤติกรรมแชร์ข่าวปลอมน้อยลง เนื่องจาก
สามารถแยกระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอมออกจากกันได้ 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทยและ 
แนวทางการรรับมือ” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพและใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก มีลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 วิธีการวิจัย 
3.2 หน่วยวิเคราะห์ 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 การนำเสนอข้อมูล 
 

3.1 วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบไปด้วย กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content 
Analysis) เพ่ือศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย โดยใช้ตารางลง
รหัสในการบันทึกข้อมูลในมิติต่าง ๆ และใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือ
หาแนวทางในการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 วิธีที่ใช้ในการวิจัย 

ปัญหานำวิจัย เครื่องมือ แนวคิด ทฤษฎี 

1) ลั กษณ ะของข่ าวปลอมที่
เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ใน 

การวิเคราะห์เนื้อหาสาร 
 

แนวคิด เกี่ ยวกับสื่ อออนไลน์  
แนวคิดเก่ียวกับข่าวและรูปแบบ 
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ปัญหานำวิจัย เครื่องมือ แนวคิด ทฤษฎี 

ประเทศไทย 
 
 
 
2) แนวทางการรับมือกับข่าว
ปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 
 
 
 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 
 
 

การนำเสนอข่าวออนไลน์ 
แ น วคิ ด เกี่ ย วกั บ ข่ า ว ป ล อ ม
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้เท่า
ทันสื่อ  
แนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอม 
แนวทางการรับมือกับข่าวปลอม
ในบริบทของต่างประเทศ 
แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ  
แนวคิดการรู้เท่าทันข่าว 

 

3.2 หน่วยวิเคราะห์ 

การศึกษาเรื่อง “ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทยและ 
แนวทางการรรับมือ” ผู้วิจัยได้จำแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์
เนื้อหาสารและส่วนที่สองเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 การเก็บข้อมูลตัวอย่างข่าวปลอม 
ผู้วิจัยจะเก็บตัวอย่างข่าวปลอมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563 

และจะทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างข่าวปลอมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1) ต้องเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเท็จ โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือศูนย์

ชัวร์ก่อนแชร์  
2) หากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ นำเสนอข้อเท็จจริงเรื่อง

เดียวกัน จะเก็บและนำมาวิเคราะห์เพียง 1 ข่าว 
3) ข่าวที่ เลือกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ต้องสามารถหาต้นโพสต์ในสื่อ

ออนไลน์และมีเนื้อหาที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาลักษณะของข่าวปลอมใน
สื่อออนไลน์ 

เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ข้อ ข้างต้นประกอบกัน ผู้วิจัยสามารถเก็บตัวอย่างข่าวปลอมจากเฟซบุ๊ก
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจำนวน 87 ข่าว และเฟซบุ๊กศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์จำนวน 48 ข่าว รวมทั้งสิ้น 135 
ข่าว  
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 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน 
ผู้วิจัยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อสารมวลชนและเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 3 ท่าน
ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านข่าวปลอมโดยตรง เพ่ือให้ได้รับ
ข้อมูลหลากหลายมิติ ดังนี้ 

1) ตัวแทนจากภาควิชาชีพ คุณพีรพล อนุตรโสตถ์ รักษาการผู้จัดการและผู้ดำเนิน
รายการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท 

2) ตัวแทนจากภาควิชาการ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

3) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทยและ 
แนวทางการรรับมือ” โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยทั้งหมด 2 ส่วน ประกอบไปด้วย  

 
 ตารางลงรหัส (Coding Sheet) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข่าวปลอมที่เผยแพร่ 

ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอมเพ่ือนำมาสร้างเป็นตาราง

ในการเก็บข้อมูล (Coding Sheet) โดยผู้วิจัยได้ทดสอบด้วยการเก็บตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2562 – 31 มกราคม 2562 ระยะเวลา 1 เดือน รวมทั้งสิ้น 15 ข่าว เพ่ือใช้ในการทดสอบและให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพก่อน
นำไปใช้เก็บข้อมูลให้ครบ 135 ข่าว โดยสามารถสรุปหัวข้อตารางลงรหัสและแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็น
ตารางได้ดังนี้  
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ตารางที่ 3.2 หัวข้อตารางลงรหัสและแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 

หัวข้อในตารางลงรหัส แนวคิดและทฤษฎี 

1) แหล่งที่มาของข่าวปลอม 
 
2) รูปแบบของข่าวปลอม 
 
3) ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในประเทศไทย 
 
  (1) ลักษณะการคัดเลือกประเด็นเพื่อนำมาเป็น
ข่าวปลอม 
 
  (2) ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวปลอม 
 
  (3) ลักษณะพาดหัวข่าวปลอม  
 
  (4) ลักษณะเนื้อหาข่าวปลอม 
 
  (5) ลักษณะบริบทของข่าวปลอม  
 

แนวคิดเก่ียวกับสื่อออนไลน์และแนวคิดเกี่ยวกับ
ข่าวปลอม 
แนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอม ลักษณะของข่าว 
ปลอม 
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอม ลักษณะของข่าว
ปลอมและแนวทางการตรวจสอบข่าวปลอมในสื่อ
ออนไลน์ 
แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนข่าว คุณลักษณะของ
ข่าว แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอข่าว
ออนไลน์ แนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอม 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาในข่าว
ปลอม 
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอมและแนวคิดเกี่ยวกับ
การพาดหัวข่าวออนไลน์ 
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอมและลักษณะของข่าว
ปลอมในสื่อออนไลน์ 
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอมและแนวทางการ
ตรวจสอบข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ 

 
 

 ชุดคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอม จะใช้เครื่องมือในการสัมภาษณ์

แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยจะไม่กำหนดโครงสร้างของข้อคำถามแบบตายตัว แต่จะเป็น
การกำหนดแนวคำถามปลายเปิด เพ่ือให้ข้อคำถามมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ซึ่งวิธีการนี้มีความ
เหมาะสมในการใช้สัมภาษณ์บุคคลแบบตัวต่อตัวและบุคคลนั้นมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึง
คำถามปลายเปิดจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและ
หลากหลายแง่มุม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างชุดคำถาม
สัมภาษณ์เชิงลึก 

2) นำชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนปรับปรุง แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง 

 
ตารางที่ 3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

หัวข้อชุดคำถาม แนวคิดและทฤษฎี 

1) ลักษณะและรูปแบบของข่าวปลอมที่เผยแพร่
ในสื่อออนไลน์  
2) แนวโน้มของข่าวปลอมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
3) แนวทางการตรวจสอบข่าวปลอมในสื่ อ
ออนไลน์ 
 
4) ความท้าทายกับปัญหาข่าวปลอมจากตำแหน่ง
งานที่ท่านรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางในการ
รับมือที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคต 

แนวคิดเก่ียวกับสื่อออนไลน์และแนวคิดเกี่ยวกับ
ข่าวปลอม 
แนวคิดเก่ียวกับข่าวปลอม ลักษณะของข่าว 
ปลอม 
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอม ลักษณะของข่าว
ปลอมและแนวทางการตรวจสอบข่าวปลอมในสื่อ
ออนไลน์ 
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอม สถานการณ์ข่าวปลอม
ในประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
รู้เท่าทันสื่อ แนวทางการรับมือและแก้ปัญหาข่าว
ปลอมในตา่งประเทศ 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะของ
ข่าวปลอมจากสื่อออนไลน์และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยในแต่ละขั้น
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ 

ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวปลอมจากเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม จำนวน 
87 ข่าวและเฟซบุ๊กศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ จำนวน 48 ข่าว รวมทั้งสิ้น 135 ข่าว โดยจะเริ่มเก็บตัวอย่าง
ข่าวปลอมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563 หลังจากรวบรวมตัวอย่างข่าว
ปลอมเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และศึกษาลักษณะของข่าวปลอมอย่างเป็น
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ลำดับขั้นตอนรวมถึงใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการรวมถึงนัก
สื่อสารมวลชนในขั้นตอนถัดไป 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนัก

สื่อสารมวลชน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ

รวมถึงนักสื่อสารมวลชน ในการขอสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมที่เกิดข้ึน
ในยุคปัจจุบัน และในการบันทึกข้อมูลผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการขอบันทึกเสียงก่อน
สัมภาษณ์ทุกครั้ง เพ่ือนำมาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงจะมีการจดบันทึกร่วมด้วย  
ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมกับการรับมือปัญหาข่าว
ปลอมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยต่อไป 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จำแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ลักษณะ
ของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Qualitative 
Content Analysis) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับข่าวและรูปแบบการ
นำเสนอข่าวออนไลน์และแนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอม แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการรับมือข่าวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยได้ใช้แนวคิดในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับข่าว
ปลอม แนวทางการรับมือกับข่าวปลอมในบริบทของต่างประเทศ แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและแนวคิด
การรู้เท่าทันข่าว โดยแต่ละส่วนมีกระบวนการในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของข่าวปลอมที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเท็จโดยเฟ
ซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและเฟซบุ๊กศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 31 
มกราคม พ.ศ. 2563 และบทสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน  

2) นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมลักษณะของข่าวปลอมมาวิเคราะห์ โดยจะใช้
แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย เพ่ือตอบคำถามนำวิจัยข้อที่ 1 

3) รวบรวมบทสัมภาษณ์ เชิ งลึกจากผู้ เชี่ ยวชาญ  นักวิชาการ  รวมถึ งนั ก
สื่อสารมวลชน และนำมาวิเคราะห์ รวมถึงศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ื อหาแนวทางที่
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เหมาะสมในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทย ซึ่งในข้อนี้จะเป็นการตอบคำถามนำวิจัยใน
ข้อที่ 2 

 

3.6 การนำเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  
โดยในบทที่ 4 เป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ใน
ประเทศไทย รวมถึงหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมเหมาะสมกับประเทศไทย  
ส่วนบทที่ 5 เป็นการสรุปและการอธิปรายผลของการศึกษาที่วิเคราะห์โดยรวม ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ของการศึกษาในครั้งนี้ 

 
 

 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทยและ 
แนวทางการรับมือ” ผู้วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน และจะนำเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

4.1 เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
4.2 เพ่ือหาแนวทางในการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 

จากการศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้เก็บ
ตัวอย่างข่าวปลอมจากเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและเฟซบุ๊กศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ โดยใช้เครื่องมือลง
รหัส (Coding Sheet) ในการบันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 31 มกราคม พ.ศ. 
2563 สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แหล่งที่มาของข่าว
ปลอม รูปแบบของข่าวปลอมและลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
ประกอบไปด้วย ลักษณะการคัดเลือกประเด็นของข่าวปลอม ลักษณะการใช้ภาษาของข่าวปลอม 
ลักษณะพาดหัวข่าวปลอม ลักษณะเนื้อหาข่าวปลอม และลักษณะบริบทข่าวปลอม ในการนำเสนอ
ตัวอย่างข่าวปลอม ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างข่าวปลอมมาทั้งหมด โดยไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสะกด  
ทั้งการสะกดคำและวรรคตอน เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของข่าวปลอม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 ผลการวิเคราะห์แหล่งที่มาของข่าวปลอม 

ข่าวปลอมที่พบในสื่อออนไลน์มีแหล่งที่มาทั้งหมด 4 แหล่ง ดังนี้ 
1) ข่าวปลอมจากสำนักข่าวหลัก หมายถึง ข่าวหรือข้อมูลที่มีเนื้อหาส่วนใดส่วน

หนึ่งเป็นเท็จที่สำนักข่าวหลักเป็นผู้เผยแพร่ 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ข่าวปลอมที่สำนักข่าวหลักเป็นผู้นำเสนอ จะนำเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์ที่ได้รับความสนใจจากสังคม ณ ขณะนั้นมารายงานข่าวและพาดหัวข่าวเกิน
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จริง ทำให้เกิดการเข้าใจผิด รวมถึงอาจเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียนข้อความผิด หรือ
นำเสนอเนื้อหาข่าวไปในทิศทางอ่ืนที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 

2) ข่าวปลอมจากเว็บไซต์ทั่วไป หมายถึง ข่าวหรือข้อมูลที่มีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง
เป็นเท็จ โดยมีเว็บไซต์ทั่วไปเป็นผู้เผยแพร่ 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า เว็บไซต์ทั่วไปที่นำเสนอข่าวปลอม จะลอกเลียนแบบ
เว็บไซต์ให้เหมือนเว็บไซต์ข่าวของสำนักข่าวที่มีชื่อเสียง ทั้งในแง่ขององค์ประกอบข่าว รูปแบบการ
นำเสนอ พาดหัวข่าว รูปภาพประกอบข่าว เนื้อหาข่าวและจะใช้ชื่อเว็บไซต์หรือ URL ที่สื่อถึงความ
เป็นสำนักข่าว รวมถึงใช้สัญลักษณ์ โลโก้ท่ีคล้ายคลึงกับสำนักข่าว ทำให้ยากต่อการสังเกต  

3) ข่าวปลอมจากแฟนเพจเฟซบุ๊กทั่วไป หมายถึง ข่าวหรือข้อมูลที่มีเนื้อหาส่วนใด
ส่วนหนึ่งเป็นเท็จโดยมีแฟนเพจเฟซบุ๊กท่ัวไปเป็นผู้เผยแพร่  

จากการเก็บข้อมูลพบว่า แฟนเพจเฟซบุ๊กทั่วไปที่นำเสนอข่าวปลอมมี 3 ลักษณะ 
คือ 1) แฟนเพจที่แชร์ข้อมูลเท็จต่อกันมาโดยไม่ตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถระบุต้นตอของข้อมูลได้  
2) แฟนเพจเฟซบุ๊กที่จงใจสร้างขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข่าวปลอมโดยเฉพาะ เนื่องจาก
เฟซบุ๊กเป็นสื่อออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และใช้เพ่ือติดตามข่าวสาร ซึ่งในแฟนเพจจะมีลิงก์ที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ข่าวปลอมได้โดยตรง และ 3) แฟนเพจเฟซบุ๊กที่สร้างขึ้นเพ่ือขายสินค้า
เกีย่วกับสุขภาพ โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีไม่เป็นความจริง  

4) ข่าวปลอมจากไลน์ หมายถึง ข่าวหรือข้อมูลที่มีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จ
โดยเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ 

จากการเก็บข้อมูลตัวอย่างข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ พบว่า 
ข่าวหรือข้อมูลจะมีขนาดสั้น ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ และไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของ
เนื้อหาได้ เนื้อหาที่ส่งต่อกันมากท่ีสุดจะเป็นเรื่องด่วนที่ส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้าง หรือเหตุการณ์ท่ี
ผู้คนกำลังสนใจ และมีการเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องด่วน เรื่องจริง คนวงในบอกต่อกันมา ขอให้ช่วยแชร์ต่อ 
เพ่ือกระตุ้นความสนใจจากผู้อ่าน และผู้วิจัยยังพบว่า ข้อความที่ส่งต่อกัน ไม่ระบุรายละเอียดปลีกย่อย 
เช่น วัน เดือน ปี หรืออธิบายเชิงลึกเก่ียวกับประเด็นของข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาข่าวปลอม  

ลักษณะของรูปแบบเนื้อหาข่าวปลอมพบทั้งสิ้น 6 ลักษณะ ดังนี้ 
4.1.2.1 บทความ หมายถึง เนื้อหาข่าวปลอมที่มีโครงเรื่อง 3 ส่วน ได้แก่ คำนำ 

เนื้อเรื่อง และสรุป  
จากการเก็บข้อมูลตัวอย่างข่าวปลอมที่มีลักษณะเป็นบทความ จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง

กับเรื่องใกล้ตัวของผู้อ่านหรือเรื่องทั่วไป เช่น แนวทางการรักษาสุขภาพ การดูแลตนเอง เคล็ดลับและ
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เทคนิคต่าง ๆ โดยผู้วิจัยพบว่า ข่าวปลอมที่มีลักษณะเป็นบทความยาว ผู้เขียนมักใช้ภาษาพูดในการ
นำเสนอ เพื่อสร้างความคุ้นเคย เป็นกันเอง อ่านง่าย และมีการโน้มน้าวให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม ซึ่งข้อมูลที่
ปรากฏในบทความจะกล่าวอ้างสรรพคุณที่เกินจริง อาจส่งผลเสียและเสียโอกาสในการรักษาได้ 

4.1.2.2 ข้อความ หมายถึง เนื้อหาข่าวปลอมที่มีลักษณะเป็นข้อความ 
ข่าวปลอมที่มีลักษณะเป็นข้อความ พบในลักษณะข้อความขนาดสั้น ผู้อ่านสามารถ

อ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และใช้ภาษาพูดในการนำเสนอ มักเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผล
กระทบต่อคนในสังคม ทำให้เกิดการแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 1 
ช่วงนี้ให้งดกินหมู ไก่ เป็ด สัก 6 เดือน เพราะฟาร์มที่นครปฐม หมูขนร่วง และเป็นแผลพุพอง 
เป็นโรคเอดส์หมูไก่ เป็ด ตายวันละนับพันตัว เจ้าของฟาร์มบอกเอง ให้กิน กุ้ง ปลา ไปก่อน 
รวมทั้งลูกชิ้น ไส้กรอก ฮอทด็อก ควรงดด้วย เพ่ือนส่งข่าวมาบอกข่าวด่วน..ซีพีปิดข่าวหมูไก่ติด
เชื้อตัวใหม่ห้ามกิน6เดือนติดเชื้อตายใน9วันพนักงานซีพีตายไปแล้ว7คน 

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 1 จะเห็นได้ว่า ข้อความที่มีการส่งต่อกันผ่านทางสื่อ

ออนไลน์ข้างต้น มีลักษณะเป็นข้อความสั้น ไม่ลงรายละเอียด เช่น วัน เดือน ปี หรือชื่อฟาร์มที่เกิดเหตุ 
แต่กล่าวอ้างถึงบริษัท CP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และยังพบการอธิบายที่เกินจริง 
เช่น ตายนับพันตัวและมีพนักงานติดเชื้อตายมากถึง 7 คน ภายในระยะเวลาเพียง 9 วัน เพ่ือทำให้
ผู้อ่านตื่นตระหนกและกลัวที่จะรับประทานหมู ไก่ เป็ดและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ในเครือบริษัท CP รวมถึง
มีการเน้นย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง เนื่องจากได้รับการยืนยันจากเจ้าของฟาร์มเป็นที่เรี ยบร้อย
แล้ว  

4.1.2.3 ข่าว หมายถึง เนื้อหาของข่าวปลอมที่นำเสนอในรูปแบบของการรายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม  

จากตัวอย่างข่าวปลอมที่พบในรูปแบบของการรายงานข่าว พบว่า มีลักษณะเป็น
เรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมและเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกด้าน
ใดด้านหนึ่งของผู้อ่าน ได้แก่ ความรู้สึกโกรธ ความรู้สึกไม่พอใจ ความรู้สึกตกใจ ความรู้สึกหดหู่ ข่าว
ปลอมในลักษณะนี้จะพาดพิงบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพ่ือทำให้ข่าวน่าสนใจและมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น เช่น ข่าวการขึ้นภาษีสินสอด การขึ้นภาษี VAT 8% ข่าวผู้หญิงต้องเกณฑ์
ทหาร การยกเลิกโครงการอาหารกลางวันของเด็กเพราะเปลืองงบประมาณ ข่าวลดค่าแรงขั้ นต่ำของ
พนักงาน โดยข่าวปลอมที่พบมีทั้งเรื่องที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด และเรื่องที่เป็นความจริงบางส่วน แต่
ผู้เขียนจงใจบิดเบือนทำให้เกิดการเข้าใจผิด  
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4.1.2.4 รูปภาพ หมายถึง เนื้อหาของข่าวปลอมที่นำเสนอเป็นรูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบข่าวถือเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ข่าวปลอมน่าสนใจ มีสีสัน ชวนให้

ติดตามมากขึ้นและสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยขยาย
ประเด็นข่าวให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ลักษณะของการใช้รูปภาพประกอบในข่าวปลอมพบ 3 
ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะการใช้รูปภาพจากแหล่งอ่ืนไม่ใช่รูปภาพที่ถ่ายขึ้นด้วยตนเอง ลักษณะการใช้
รูปภาพที่ถ่ายขึ้นเองแต่บรรยายเนื้อหาเท็จ และลักษณะนำเสนอข้อมูลเท็จในรูปแบบของอินโฟกราฟิก 
โดยในแต่ละลักษณะจะมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ลักษณะการใช้รูปภาพจากแหล่งอ่ืน โดยผู้ผลิตข่าวปลอมใช้รูปภาพที่
หาได้ท่ัวไปจากอินเทอร์เน็ต และนำรูปภาพมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาข่าวปลอมท่ีสร้างขึ้น 

(1) การใช้ภาพบุคคล พบในลักษณะการใช้รูปภาพของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงและภาพของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข่าว แต่นำมาใช้เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข่าว 
 

 

ภาพที่ 4.1 ลักษณะรูปภาพประกอบข่าวปลอมที่มีลักษณะการใช้ภาพบุคคล 
แหล่งที่มา: กระแสข่าว (2562)  
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จากภาพที่  4.1 เป็นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศกลางห้องประชุมว่าตนเองรู้สึกเป็นห่วงประชาชนไทยเป็นอย่างมากที่ต้องเจอ
กับสภาวะที่ผู้นำของประเทศไม่โปร่งใส โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ผ่านมา และตนเองพร้อมสนับสนุน
เดินหน้าสู้เคียงข้างประชาชนไทย ซึ่งเนื้อหาข่าวได้อ้างว่า ดอนัลด์ ทรัมป์ ได้เสนอทางออกให้กับ
ประเทศไทย โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้งแสดงความรับผิดชอบโดยการนำเสนอเปิดเผย
ข้อมูลจริงแก่สาธารณะ หรือให้จัดการเลือกตั้งใหม่ หากไม่ดำเนินการตามที่ร้องของ สหรัฐอเมริกา
จำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกช่องทาง 

จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตข่าวปลอมได้นำรูปภาพของ ดอนัลด์  ทรัมป์  
ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกามาใช้ประกอบข่าว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก 
และภาพของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยปรากฏคู่กัน เพ่ือสื่อตาม
เนื้อหาข่าวว่าประเทศไทยมีผู้นำที่โกง ภาพทั้ง 2 เป็นภาพที่ค้นหาได้ทั่วไป ไม่ใช่ภาพที่ถ่ายขึ้นใหม่ 
ผู้สร้างข่าวปลอมได้นำมาเชื่อมโยงกับข่าวที่เป็นเท็จ เพ่ือทำให้เข้าใจผิด 

(2) ภาพผลิตภัณฑ์ เป็นภาพที่ผู้ผลิตข่าวปลอมใช้เพ่ือโฆษณาสินค้า 
โดยอ้างสรรพคุณที่เกินจริง พบในข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยารักษาโรคต่าง ๆ 
การดูแลตนเอง 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ลักษณะรูปภาพประกอบข่าวปลอมที่มีลักษณะเป็นรูปภาพสินค้า 
แหล่งที่มา: ออนไลน์เอเซียนนิวส์ (2563) 
 

จากภาพที่  4.2 เป็นภาพผลิตภัณฑ์รักษาริ้วรอยชนิดหนึ่ ง ซึ่งใน
เว็บไซต์มีภาพและข้อความอ้างว่า เจ้าสาวอายุ 64 ปี แต่งงานกับชายหนุ่มอายุเพียง 32 ปี ภายหลัง
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ฝ่ายชายพบว่า เจ้าสาวของเขาไม่ได้อายุ 29 อย่างที่บอกไว้ โดยเจ้าสาวใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ร่างกายและใบหน้าได้ 20-30 ปี  

จากการตรวจสอบของ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ (2564) พบว่า เว็บไซต์
ดังกล่าวได้นำรูปภาพมาจากเว็บไซต์จำหน่ายภาพออนไลน์ และไม่ได้เป็นเจ้าสาวแต่อย่างใด โดยผู้ผลิต
ข่าวปลอมนำมาใช้เพ่ือประกอบการขายสินค้าเท่านั้น ซึ่งสินค้าที่กล่าวอ้างว่าสามารถรักษาริ้วรอยบน
ใบหน้าได้มากถึง 20-30 ปีก็ไม่เป็นความจริง 

(3) แอบอ้างโลโก้ สัญลักษณ์ของหน่วยงานที่มีชื่อเสียง 
การแอบอ้างโลโก้หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเพ่ือ

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับข่าวปลอม  
 

 
 

ภาพที่ 4.3 ลักษณะรูปภาพประกอบข่าวปลอมที่มีการใช้สัญลักษณ์ของหน่วยงาน 
แหล่งที่มา: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (2563ข) 
 

จากภาพที่ 4.3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศเตือนภัยสำหรับบุคคลที่ต้อง
อยู่บ้านคนเดียวหรืออยู่กับเด็กและคนชรา หากได้ยินเสียงน้ำไหล ห้ามออกจากบ้าน เพราะมีโจรกลุ่ม
หนึ่งแอบเข้าบ้านและจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเจ้าของบ้านได้ โดยข่าวปลอมข้างต้นได้อ้างว่า ข้อมูลนี้
มาจากกองบัญชาการสอบสวนกลาง และได้แอบอ้างตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการเพ่ือสร้าง
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ความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาข่าวปลอม ทำให้ผู้พบเห็นเข้าใจว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นข้อมูลที่มา
จากหน่วยงานโดยตรง 

(4) การใช้รูปภาพจากเหตุการณ์จริงในอดีตไม่ใช่เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
การนำรูปภาพจากเหตุการณ์จริงที่ เกิดขึ้นในอดีตมาเชื่อมโยงกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน มีลักษณะคือ ผู้สร้างข่าวปลอมจะนำรูปจากแหล่งอ่ืนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในอดีต มาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังเกิดขึ้น อาจ
นำไปสู่ความตื่นตระหนกของคนในสังคม พบในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การเตือน
ภัยที่ไม่มีการระบุ วัน เดือน ปี   

 
 

 

ภาพที่ 4.4 ลักษณะรูปภาพประกอบข่าวปลอมโดยใช้รูปภาพจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอดีตมา
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

แหล่งที่มา: เดลินิวส์ (2560) 
 

 

จากภาพที่ 4.4  มีการนำเสนอข่าวว่า “ปิดถนนละหมาดกันแล้ว ที่
จังหวัดตาก ต่อไปการก่อการร้าย รังโจรคงหนีไม่พ้น เหมือน 3 จังหวัดใต้ ช่วยกันแชร์ให้คนไทยได้
ตื่นตัว หมดเวลาโลกสวย ลูกหลานไทยจะไร้แผ่นดิน” ข้อความข้างต้นจงใจทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า 
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตาก โดยมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางออกมาละหมาดบนท้องถนน 
และกล่าวว่าต่อไปว่า จังหวัดตากต้องเจอกับสถานการณ์ความรุนแรงไม่ต่างจาก 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมถึงเชิญชวนให้แชร์ข้อความนี้ต่อไป 
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จากการตรวจสอบพบว่า รูปภาพดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพิธีละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขบน
ถนนสาย 42 โดยสถานีตำรวจภูธรยี่งอได้จัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือขอพรจากพระเจ้า เพ่ือให้ผู้คนที่มีความ
จำเป็นต้องใช้ถนนสายนี้เดินทางปลอดภัยและลดความสูญเสีย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

2) ลักษณะการใช้รูปภาพที่ถ่ายขึ้นเองแต่บรรยายเนื้อหาเท็จ โดยผู้ผลิต
ข่าวปลอมจะใช้รูปภาพที่ถ่ายขึ้นมาเองและบรรยายให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิด อาจเกิดขึ้นจากความ
เข้าใจผิดของผู้เผยแพร่ข่าวปลอมหรือจงใจที่จะทำให้เข้าใจผิด  
 

 
 

ภาพที่ 4.5 ลักษณะรูปภาพประกอบข่าวปลอมที่ถ่ายขึ้นด้วยตนเองประกอบกับการให้ข้อมูลเท็จ 
แหล่งที่มา: ข่าวสดออนไลน์ (2563) 
 

จากภาพประกอบที่  4.5 เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ ง 
โพสต์รูปภาพคนนอนอยู่ที่พ้ืนสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
โดยระบุข้อความว่า “สนามบินตอนนี้ คนจีนอยู่ดีดีคือลมตึ้งลงไปเลยจ้า บริเวณชั้น 3 รัฐบาลเอาอยู่
จริงๆ จ้า ห้ามถ่ายรูปไปอีก นาากลัวมาก”   
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จากการตรวจสอบข้อมูลจากทางท่าอากาศยานสุว รรณภูมิ  พบว่า 
ผู้โดยสารมีอาการเมาสุราแล้วนั่งหลับจนล้มตกเก้าอ้ีไปนอนบนพ้ืนสนามบินเท่านั้น ไม่ใช่อาการของ
โรคไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด และสาเหตุที่เจ้าหน้าที่สนามบินห้ามถ่ายภาพเนื่องจากบริเวณดังกล่าว
เป็นเขตการบิน เป็นบริเวณท่ีห้ามถ่ายภาพตามระเบียบของสนามบิน   

3) ลักษณะนำเสนอข้อมูลเท็จในรูปแบบของอินโฟกราฟิก 
การนำเสนอข่าวปลอมในลักษณะของภาพอินโฟกราฟิกจะช่วยให้ผู้อ่าน

เข้าใจเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอได้รวดเร็วและง่ายมากข้ึน รวมถึงเข้าถึงกลุ่มคนได้หลายช่วงอายุ 
แต่หากผู้เขียนนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ โดยผู้วิจัยพบว่า ผู้ผลิตข่าวปลอมจะ
สรุปเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ เรียบเรียงให้สั้นและนำเสนอด้วยภาพเพียงภาพเดียว แต่ข้อมูลเหล่านั้น
ไม่เป็นความจริง พบในข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การดูแลตนเอง  
 

 
 

ภาพที่ 4.6 ลักษณะรูปภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตและนำเสนอข้อมูลเท็จในรูปแบบของภาพอินโฟ
กราฟิก 

แหล่งที่มา: เกร็ดความรู้ (2562) 
 

จากภาพที่ 4.6 เป็นการนำเสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลม โดยเนื้อหาได้ระบุ
ว่า หากดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมากจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ ง ทั้งมะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านมและมะเร็งตับอ่อน ซึ่งข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงและยังไม่มีงานวิจัย
ทางการแพทย์รองรับ  
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4.1.2.5 วิดีโอ หมายถึง เนื้อหาของข่าวปลอมที่นำเสนอวิดีโอประกอบ 
วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในข่าวปลอมจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถรับรู้อารมณ์

ความรู้สึกได้ชัดเจนมากกว่ารูปภาพ และช่วยบรรยายเหตุการณ์ได้ดีกว่าตัวอักษร เนื่องจากสามารถ
บรรยายได้ท้ังภาพ เสียง บรรยากาศโดยรอบ รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลที่เป็นข่าว 

จากการเก็บข้อมูล พบว่า ข่าวปลอมที่นำเสนอวิดีโอประกอบจะไม่ใช่วิดีโอที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง แต่เป็นลักษณะของการนำวิดีโอจากแหล่งอ่ืนมาเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ข่าวปลอมและบรรยาย ทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิด และเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้เผยแพร่ข่าวปลอมเป็นผู้สร้าง
เนื้อหาขึ้นมาเอง แต่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนั้นเป็นเท็จ ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิด โดยแต่ละลักษณะ
มีรายละเอียดดังนี้  

1) ลักษณะการใช้คลิปวิดีโอจากแหล่งอื่น 
การนำคลิปวิดีโอมาจากแหล่งอ่ืนมีลักษณะ คือ ผู้สร้างข่าวปลอมจะนำ

คลิปวิดีโอจากแหล่งอ่ืนมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาข่าวปลอมที่สร้างขึ้นและนำมาโพสต์ใหม่ โดยมีเจตนาทำ
ให้ผู้รับสารเข้าใจผิด  

(1) การนำวิดีโอจากแหล่งอ่ืนและบรรยายเหตุการณ์ท่ีไม่ตรงกับความ
จริง 

 

 

ภาพที่ 4.7 ภาพส่วนหนึ่งจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ในลิฟต์ประเทศ
มาเลเซีย  

แหล่งที่มา: Berita Harian Online (2018) 
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จากภาพที่  4.7 มีการนำคลิปวิดีโอซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศและอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยระบุข้อความว่า  

ลิฟท์ในห้าง ISETAN ตอนบ่ายโจรจี้ปล้นอาจแต่งตัวเป็นคนธรรมดาๆ แต่ซุ่มรอคอยเหยื่อข้างๆ 
ลิฟท์ รอจังหวะที่ผู้หญิงเดินเข้าลิฟท์คนเดียว จะรีบเดินตามเข้าไปทันที พอลิฟต์ปิด มันก็แปลง
กายเป็นโจรปล้นคุณ ทำร้ายคุณทันที พร้อมกระชากทรัพย์สินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงิน 
กระเป๋าถือ โทรศัพท์มือถือ สร้อยคอ สร้างข้อมือ นาฬิกา อะไรก็ตามที่มีค่าพอที่จะเอาติดมือไป 
นี่คือ ประเทศไทยปัจจุบัน อย่าไปไหนคนเดียว โดยเฉพาะในที่เปลี่ยว ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ หรือ
ลิฟท์หรือซอยเปลี่ยว ขณะเดิน ต้องหมั่นมองดูคนรอบตัวเราด้วย อยู่ในที่คนเยอะจักปลอดภัย
มากกว่า คลิปจากกล้องวงจรปิดห้าง ISETAN กรุงเทพฯ 

 
จากข้อความและคลิปวิดีโอข้างต้นที่ส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ พบว่า 

ข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ถูกสร้างขึ้นมาทำให้ผู้อ่านรู้สึกตกใจและหวาดกลัว ส่วนคลิปวิดีโอนั้น
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ มีการทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ในลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า 
Taman Mutiara ประเทศมาเลเซีย โดยตำรวจสามารถจับกุมผู้ร้ายในเหตุการณ์ได้เรียบร้อย ดังนั้น
ข่าวนี้จึงเป็นข่าวปลอมและไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ห้าง Isetan ตามที่ผู้ผลิตข่าว
ปลอมกล่าวอ้าง 

นอกจากนั้นยังพบว่าข่าวปลอมที่มีคลิปวิดีโอประกอบที่มีการส่งต่อกัน
จำนวนมากอีกหนึ่งลักษณะ คือ การที่ผู้สร้างข่าวปลอมจะนำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมออนไลน์และนำมา
โพสต์ใหม่ โดยจะมีการพาดหัวและบรรยายคลิปให้กลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง  
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ภาพที่ 4.8 ภาพตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ เกม "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops 
Squadron" 

แหล่งที่มา: Byte Conveyor Studios (2015) 
 

จากภาพที่  4.8 มีการบรรยายคลิปวิดีโอว่ามีการถล่มขบวนรถผู้
บัญชาการกองรบพิเศษคุดส์ของอิหร่าน ระเบิดละเอียดทุกคันในขบวน ว่ากันว่าร่างคนสำคัญเละมาก 
แต่จำแนกได้จากแหวนที่สวม แต่ความจริงคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากเกม "AC-130 
Gunship Simulator: Special Ops Squadron" ซึ่ ง เผยแพร่ ใน  พ .ศ . 2558 และไม่ ได้มี ความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ถล่มขบวนรถผู้บัญชาการกองรบพิเศษของประเทศอิหร่านแต่อย่างใด  

(2) การตัดต่อคลิปวิดีโอจากหลายแหล่งที่มาและนำมารวมกัน จน
กลายเป็นวิดีโอใหม่  

ข่าวปลอมลักษณะนี้ผู้สร้างข่าวปลอมจะนำคลิปวิดีโอจากหลายแหล่ง
และนำมาตัดต่อรวมกันจนเกิดเป็นคลิปวิดีโอคลิปใหม่  
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ภาพที่ 4.9 ภาพส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอที่ตัดต่อกันทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19  

แหล่งที่มา: Usameakyurek (2020) 
 

จากภาพที่ 4.9 เป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านทางทวิตเตอร์ โดยติด
แฮชแท็ก #coronavirus ซึ่งภาพที่ปรากฏในวิดีโอจะมีหลายเหตุการณ์รวมกัน แต่ทั้งหมดจะเป็น
เหตุการณ์ที่คล้ายกัน คือ ชายผู้สูงอายุหมดสติและล้มลง มีเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากและชุดป้องกันเข้า
ไปช่วยปฐมพยาบาล และภาพผู้คนกำลังรอรับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงภาพเหตุการณ์ความ
วุ่นวายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยมีแพทย์และพยาบาลต่างรีบให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูก
ส่งเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาพเต็นท์ที่ เป็นสถานที่กักกันโรคในประเทศจีน จากการ
ตรวจสอบของเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมพบว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง  
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2) ลักษณะที่ผู้สร้างข่าวปลอมเป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นมาเองและเป็นเท็จ 
ผู้สร้างข่าวปลอมลักษณะนี้จงใจสร้างและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความ

เป็นจริง  
 

 

ภาพที่ 4.10 ภาพส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอที่มีผู้สร้างข่าวปลอมเป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นมาเอง แต่เนื้อหาใน
คลิปวิดีโอเป็นเท็จ 

แหล่งที่มา: ชญวัต สพมานะ (2562) 
 

จากภาพที่ 4.10 ส่วนหนึ่งจากคลิปวิดีโอ ระบุพาดหัวว่า “เล่ห์เหลี่ยม
มุสลิม….ในอนาคตเงินกู้เรียน (กยศ.) ไม่ต้องจ่ายคืนถ้ายอมเปลี่ยนศาสนา…..ดูคลิปแล้วจะตาสว่า” 
คลิปวิดีโอดังกล่าวมีผู้ชายจำนวน 3 คน มีเพียงผู้ชายคนกลางพูดคนเดียวเท่านั้น โดยตั้งคำถามว่า
ทำไมการกู้ยืมเงินจาก กยศ.จะต้องดำเนินการผ่านธนาคารอิสลาม ทำไมจึงไม่สามารถทำผ่านธนาคาร
ออมสินได้ รวมถึงผู้พูดกล่าวอ้างว่า ยังมีช่องให้ผู้กู้เลือกเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาอิสลามจะมีการยกหนี้
ให้  

จากการตรวจสอบพบว่าบุคคลในคลิปวิดีโอเป็นนายทหารนอกราชการ ซึ่ง
ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการแล้ว โดยเนื้อหาที่นำเสนอในคลิปวิดีโอไม่เป็นความจริง ทางกยศ. ได้
ออกมาชี้แจ้งถึงประเด็นดังกล่าวว่า กยศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง โดยจ้างธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในการบริหารกองทุน 
ผู้กู้ยืมสามารถเลือกใช้บริการได้ ไม่มีการบังคับ ปัจจุบันมีผู้ ใช้บริการ 6.7 ล้านคน โดยใช้ผ่าน
ธนาคารกรุงไทย 97% ธนาคารอิสลาม 3% ดังนั้นเนื้อหาที่นำเสนอในคลิปวิดีโอนี้ จึงไม่เป็นความจริง 
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4.1.2.6 ลิงก์ หมายถึง ส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถกดหรือคลิกไปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ หรือ
กดเพ่ือดูรายละเอียดที่ระบุได้  

ข่าวปลอมที่มีการระบุลิงก์ประกอบ มีหลายลักษณะ ได้แก่ ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์ข่าวปลอมและลิงก์หลอกลวงที่เมื่อกดไปแล้วจะเจอกับเว็บพนัน โฆษณาหรือไวรัส รวมถึงลิงก์
ที่หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านบัญชีสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก และไลน์เพ่ื อ
นำไปหลอกยืมเงิน  

 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ พบว่าข่าวปลอมแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะประเด็นของข่าวปลอม ลักษณะภาษาของข่าวปลอม ลักษณะพาดหัวข่าวปลอม ลักษณะ
เนื้อหาข่าวปลอมและลักษณะบริบทของข่าวปลอม แต่ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.3.1 ผลการวิเคราะห์ประเด็นท่ีนำเสนอเป็นข่าวปลอม 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการนำเสนอข่าวออนไลน์ พบว่า 

ทั่วไปนักข่าวจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกข่าว โดยคำนึงถึงคุณค่าข่าวจากความสนใจของบุคคลในโลก
ออนไลน์ (สุภาพร ศรีหาวงศ์, 2561) เนื่องจากในแต่ละวันมีเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจำนวน
มาก นักข่าวไม่สามารถรายงานข่าวที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกข่าว (News 
Judgement) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายประการว่าข่าวนั้นมีคุณค่าของข่าว (News Value) 
สูงหรือไม่ ยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคุณค่าข่าวสูง ยิ่งทำให้ข่าวนั้นมีแนวโน้มที่ผู้รับสารจะให้ความสนใจ
เพ่ิมมากขึ้น (ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, 2536; ประชัน วัลลิโก 2538; ภาคภูมิ หรรนภา, 2554) โดย
ผู้วิจัยพบว่าข่าวปลอมมีลักษณะการคัดเลือกประเด็นที่สอดคล้องกับข่าวจริงในหลายลักษณะ ดังนี้  

1) ประเด็นแปลกประหลาด 
เหตุการณ์ที่แปลกประหลาด หรือเป็นเหตุการณ์ที่ผิดแปลกไปจากปกติ 

จะได้รับความสนใจจากผู้อ่านมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทั่วไป  
ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 1  

เธอชื่อมาลายา เป็นเด็กชาวยูเครนถูกหมาป่าคาบเอาไปเลี้ยงตั้งแต่อายุ 6ขวบ 21ปีต่อมาถูก
ค้นพบได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ แต่พูดภาษาคนไม่ได้ใช้ภาษากายสื่อสารกันแทนภาษาพูด แต่วิ่ง
ได้อย่างคล่องเหมือนสุนัขฯ 

จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 1 มีการนำเสนอทั้งข้อความสั้นและคลิปวิดีโอ
ประกอบ ในคลิปวิดีโอมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกระโดดข้ามรั้ว ผู้สร้างข่าวปลอมเขียนบรรยายให้เกิดการ
เข้าใจผิดว่าผู้หญิงในคลิปวิดีโอเป็นเด็กที่ถูกหมาป่าคาบไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กจนโต ทำให้พูดไม่ได้ 
เนื่องจากใช้ภาษากายในการสื่อสารมาตลอด ความจริงคือผู้สร้างข่าวปลอมได้นำคลิปวิดีโอมาจาก
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อินสตาแกรมที่ใช้ชื่อว่า @__jumping.like.a.horse__ ที่จะลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเลียนแบบ
ท่าทางของม้า ทั้งการเดิน การวิ่งและการกระโดดจำนวนมากและผู้หญิงในคลิปวิดีโอไม่ได้ถูกหมาป่า
คาบไปตามที่ข่าวปลอมระบุ  

2) ประเด็นเก่ียวข้องกับเรื่องเพศ 
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและต่างเพศ รวมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เก่ียวข้องกับเพศ 
ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 2  

ผวาแพกาญ “พนักงานที่พัก” บุกห้องลูกค้ากลางดึก ขืนสาวแอร์ลากแฟนลงน้ำ 
นางนีรนาถ พ่วงคำ สายข่าวกาญจนบุรีเกาะติดสถานการณ์ที่พนักงานโรงแรมแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีหลงรักลูกค้าสาวแอร์โฮสเตสของนกแอร์ที่มาใช้บริการ ตกดึก
ช่วงประมานตี3 แอบเข้าห้องลูกค้าพ้นยาสลบใส่ทั้งคู้ก่อนสำเร็จกิจประมาน30นาที แฟนหนุ่ม
สะดุ่งตื่นจึกถูกมีดแทงจนสิ้นใจ และลากศพโยนลงนน้ำ 

เมื่อเวลา 18.00น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จากเหตุการณ์เจ้าของโรงแรม(ขอไม่ระบุชื่อ
โรงแรม) นาย เจนติ ทวีทรัพย์ เข้าแจ้งความพนักงานโรงแรมก่อเหตุบุกห้องข่มขืนลูกค้าสาว
แอร์โฮสเตส แทงแฟนหนุ่มเสียชีวิตคาโรงแรมก่อนจับโยนน้ำ( ตามคลิปวงจรปิด)และหลบหนี
ไปพร้อมทรัพย์สินเป็น โทรศัพย์มือถือ iphoneX 2ครั้ง เป็นของผู้ตายและแฟนสาว เหตุการณ์
ทั้งหมดมีหลักฐานที่หน้าห้องเวลาเข้าออกชัดเจน ซึ่ง สาวแอร์โฮสเตส ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนและขอยังไม่ให้ปากคำแต่อย่างใด   

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 2 นำเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 

เกิดเหตุการณ์พนักงานของที่พักแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีข่มขืนผู้หญิงรายหนึ่งที่มีอาชีพเป็น
แอร์โฮสเตส และพนักงานคนดังกล่าวยังฆ่าแฟนหนุ่มของพนักงานแอร์โฮสเตสและโยนลงน้ำ จากนั้น
จึงหลบหนีไปพร้อมทรัพย์สิน โดยผู้เขียนข่าวปลอมได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับข่าวด้วยการระบุว่า มี
หลักฐานจากกล้องวงจรปิด  

จะเห็นได้ว่าข่าวนี้มีองค์ประกอบของข่าวทั้งในเรื่องเพศ คือ ประเด็นการ
ข่มขืน และความแปลก คือ เหตุการณ์ท่ีพนักงานของโรงแรมจะข่มขืนลูกค้า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่
บ่อย ทำให้ข่าวปลอมข้างต้นสามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยและอยากติดตามข่าวต่อไป 

3) ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ลักษณะการใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง พบในประเด็นทาง

การเมืองและประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เรื่องศาสนา ข้อมูลเท็จในลักษณะนี้จะโจมตีไปที่ตัว
บุคคล หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่งอย่างชัดเจนและใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง   
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ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 3 
ทำไมต้องมีห้องละหมาดใน รัฐสภา ทุกชั้น?  
ต้องการจะยึดสถานที่ราชการแล้วใช่ไม๊? 
ต้องการให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเคยชินกับอิสลาม เป็นอิสลามกันหมด 
จะได้เผยแพร่อิสลามไปทุกหน่วยงานทั่วประเทศได้ง่ายๆ ใช่หรือไม๊?  
เอาสถานที่ เอาเวลา ของทางราชการ 
มาใช้ส่วนตัว ถูกต้องหรือไม?่  
ต้องการครอบงำจิตใจคนไทยพุทธ 
ให้นับถืออิสลามใช่ไม๊? 
ต้องการทำให้ไทย กลายเป็นรัฐอิสลามแล้วใช่ไม๊?  

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนจงใจตั้งคำถามให้

ผู้อ่านคิดตามว่าทำไมรัฐสภาถึงมีห้องละหมาดทุกชั้น เป็นเพราะต้องการที่จะยึดสถานที่ราชการใช่
หรือไม่ และต้องการให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหันมานับถือศาสนาอิสลามเพ่ือที่จะได้เผยแพร่ศาสนาไปทั่ว
ประเทศได้ง่าย หวังให้ประเทศไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลาม ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อความ
ที่ไม่เป็นความจริง ผู้เขียนได้เขียนข้อความข้ึนมาเองโดยไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลที่เป็นทางการ และยัง
ปรากฏการใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจนอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาได้ 

4) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย  
ประเด็นทางกฎหมายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มักถูกนำมาสร้างเป็นข่าว

ปลอม เนื่องจากประเด็นทางกฎหมายมีความละเอียด ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในกฎหมาย
จะมีความหมายเฉพาะ แตกต่างจากความหมายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ และกฎหมายยังเป็นสิ่งที่มีไว้เพ่ือ
ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้นผู้เขียนข่าวปลอมจึงเลือกนำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายเพ่ือทำให้
คนเข้าใจผิดหรือทำให้รู้สึกหวาดกลัว พบทั้งในรูปแบบของการอ้างกฎหมายที่มีอยู่จริงแต่เลิกใช้ไปแล้ว 
และการกล่าวอ้างกฎหมายที่ไม่มีจริง เพ่ือทำให้คนรู้สึกหวาดกลัว 
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ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 4  
บิ๊กตู่สั่งด่วน13,14,15 งดเล่นปืนฉีดน้ำทั่วไทย ลดโลกร้อน ฝ่าฝืนจับปรับ 2 ,000 ไม่มี

ข้อยกเว้น 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.มีคำสั่งด่วน ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์

จราจรกลางบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงสงกรานต์วันที่ 13 14 
15 เมษายนนี้ ขอให้ตรวจเข้มและจับกุม ผู้ที่เล่นปืนฉีดน้ำไม่ว่าจะขนาดใดๆก็ตาม ขอให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอย่างเด็ดขาดไม่มียกเว้น ตามโทษที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ปรับ 2,000 
บาท จำคุก 2 เดือน หรือท้ังจำทั้งปรับ  

ขอให้ประชาชนทุกคน ที่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่จัดงาน
กิจกรรมวันสงกรานต์นี้  ขอให้หยุดใช้ปืนฉีดน้ำ หากฝ่าฝืนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้อง
ดำเนินการจับกุมทั้งผู้จัดงานและฝ่าฝืนตามกฎหมายสูงสุด มีผลบังคับใช้ทันทีหลังเที่ยงคืน
วันที่ 11 เมษายนนี้ รวมถึง ผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่นำอุปกรณ์ฉีดน้ำมาจำหน่ายตามข้าง
ทางหรือหน้าร้านต่างๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องจับกุมและยึดอุปกรณ์ ฉีดน้ำนี้เพ่ือไม่ให้ 
ประชาชน ผู้บริโภค ซื้อสินค้าที่ควบคุมในช่วงสงกรานต์นี้ ขอให้ประชาชนทุกคนให้ความ
ร่วมมือและทำความเข้าใจกับมาตรการคุมเข้ม เพ่ือความปลอดภัยของตัวท่านเอง  

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 4 เป็นข่าวที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่

ไม่มีอยู่จริงเก่ียวกับการห้ามใช้ปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยข่าวระบุว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้อง
โทษทางกฎหมายสูงสุดและจะถูกจับกุมโดยไม่มีข้อยกเว้น รวมถึงมีโทษปรับจำนวน 2 ,000 บาท 
จำคุก 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ  

จะเห็นได้ว่าแม้ผู้เขียนข่าวปลอมจะมีการอ้างอิงกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้ระบุ
รายละเอียดที่ชัดเจนว่ากฎหมายข้อใด เนื่องจากเป็นข้อมูลหลอกลวงและไม่มีกฎหมายข้อนี้อยู่จริง 
ข่าวปลอมในลักษณะนี้จะสร้างขึ้นเพื่อทำให้คนในสังคมเข้าใจผิดและรู้สึกหวาดกลัวเท่านั้น 

5) ประเด็นเก่ียวกับสุขภาพและแนวทางการรักษา 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อาหารและโรคภัยต่าง ๆ เป็นหนึ่งในหัวข้อ

ข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทยมากถึงร้อยละ 80 (พีรพล อนุดรโสตถิ์ และเจษฏา 
ศาลาทอง, 2562) เนื่องจากประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้อ่าน และข่าวปลอมมักนำเสนอ
วิธีการรักษาโรคต่างเรื้อรังต่าง ๆ ด้วยของใกล้ตัว หาได้ง่าย และเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ทำให้ผู้อ่าน
หลงเชื่อง่ายและอยากจะลองทำตาม ถึงแม้หลายวิธีจะไม่ได้ส่งผลถึงชีวิต แต่ก็ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสใน
การรักษาโรคด้วยวิธีที่ถูกต้อง และผู้วิจัยยังพบว่า ข้อมูลเรื่องสุขภาพ การดูแลตนเอง จะมาจาก
เว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวปลอมควบคู่กับข่าวจริง อาจทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนได้ 
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ตัวอย่างข่าวปลอมที ่5 
สูตรลดน้ำหนัก!! สลายไขมัน!! แค่ดื่มน้ำมะขามวันละ 1 แก้ว แล้วจะท่ึงกับผลลัพท์ 
…สำหรับผู้ที่กำลังลดน้ำหนัก คงกำลังมองหาวิธีที่ทำได้ง่ายๆ และไม่ลำบาก อย่างเช่น 

ทานอะไรแล้วน้ำหนักลด หรือออกกำลังกายอย่างไรให้ได้ผล ซึ่งเราก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆ มา
บอกกัน โดยเป็นวิธีที่ทำเองได้ง่ายๆ แถมน้ำหนักลดจริง นั่นคือการดื่มน้ำมะขาม… 

…น้ำมะขามเปียก จึงถูกจัดว่าเป็นน้ำสมุนไพรสารพัดประโยชน์ สามารถลดน้ำหนักก็ได้ 
เป็นยาระบายก็ดี อีกทั้งยังมีวิตามินมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ใครจะนำสูตรน้ำ
มะขามนี้ไปทำทานเองก็ง่าย ทำไว้ขายก็ดี ลองไปทำทานกันแล้วจะติดใจ… 

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 5 เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษา

รูปร่างโดยการดื่มน้ำมะขามเพียงวันละ 1 แก้ว ผู้เขียนอ้างว่าสามารถลดไขมันในร่างกายได้ เมื่อผู้อ่าน
เห็นข้อความพาดหัวที่เกินจริงและกระตุ้นอารมณ์ จะเกิดความสนใจในเนื้อหา เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้
ตัว มีขั้นตอนการทำง่าย สะดวก ทำได้เองที่บ้าน แต่ข้อมูลที่นำเสนอไม่เป็นความจริง โดยจากข้อมูล
ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (2563ค) กล่าวว่า น้ำมะขามมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของสำไส้ ช่วย
ระบายท้องได้ แต่ไม่ได้มีส่วยช่วยลดไขมันแต่อย่างใด ซึ่งหากรับประทานมากเกินไป อาจทำให้
ท้องเสียได้  

6) ประเด็นการเตือนภัย 
การเตือนภัยใกล้ตัวเป็นอีกหนึ่งหัวข้อข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 

ผู้ผลิตข่าวปลอมมักจะเลือกประเด็นนำเสนอเหตุการณ์ที่ใกล้ตัว เป็นภัยพิบัติ ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นใน
สังคม รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งจะปรากฏควบคู่กับการใช้ภาษาที่กระตุ้น
ความรู้สึกหวาดกลัวของผู้อ่าน และทำให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุการณ์จริงได้ ข่าว
ปลอมในลักษณะนี้จะส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อผู้อ่าน
โดยตรง 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 6 
เอาไม่อยู่แล้ว PM2.5 สังเวย1ศพมลพิษไทย กรมอุตุประกาศเตือน วิกฤตหนัก ห้าม

ออก 
…เมื่อเวลา 12:00 น. ที่ผ่านมา นายแพทย์สถาพร มงคลแก้ว เจ้าของเคสคนไข้ที่ได้รับ

พิษจากฝุ่นละอองในอากาศPM2.5 เกินมาตรฐานจนทำให้ผิวหนังพุพอง เข้ามารักษาตัวใน
ช่วงเวลาตีสามท่ีผ่านมา อาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยเนื่องจากผู้ป่วยออกไปวิ่งออกกำลังกายใน
ช่วงเวลากลางดึก และไม่มีหน้ากากอนามัยป้องกันสูดPM2.5 เข้าไปเต็มปอด ประกอบกับใน
ช่วงเวลากลางคืนจะมีความเข้มข้นกว่าปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ จบเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อ
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และเซลล์ต่างๆและอุดตันช่องทางเดินหายใจ และเข้าไปอุดในท่อหล่อเลี้ยงเลือดตามร่างกาย
จนสุดท้ายดีดตัวออกมาเป็นแผลพุพองจนช็อคหัวใจวายเสียชีวิต เมื่อเวลา 11:00 น. ที่ผ่าน
มา… 

...ทางด้านเพราะผอ.โรงพยาบาล ดร.กรรชัย แป้นงาม ฝากเตือนฝากแชร์เรื่องราว
ดังกล่าวให้กระจายทั่วถึงในเขตกรุงเทพรับปริมณฑลเพราะขณะนี้ไม่สามารถควบคุมได้แล้วใน
เรื่องของมลพิษในอากาศPM2.5นี้ เนื่องจากทางรัฐบาลยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาสำรวจในเขตนี้
ขอแนะนำว่าในช่วงหลังเวลา 20:00 น. ขอให้ประชาชนทุกท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลงดออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง… 

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 6 เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความอันตราย

ของฝุ่น PM 2.5 ที่ได้คร่าชีวิตของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งได้สูดฝุ่นเข้าไปภายในร่างกายจนเสียชีวิต ผู้ผลิต
ข่าวปลอมจงใจนำเสนอข้อมูลเท็จที่ไม่เป็นความจริง ทั้งอาการของโรคที่ร้ายแรงเกินจริงเพ่ือทำให้
ผู้อ่านรู้สึกกลัว และแอบอ้างชื่อของหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูแลปัญหา
มลพิษ แต่ใช้เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข่าว นอกจากนี้ ผู้ผลิตข่าวปลอมยังจงใจแอบอ้างชื่อผอ .
โรงพยาบาลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง ว่าเตือนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าออก
นอกบ้านเพ่ือความปลอดภัย ซึ่งการรายงานข่าวลักษณะนี้จะสร้างความหวาดกลัวและตื่นตระหนก
เกินกว่าเหตุการณ์จริงได้  

7) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเสียชีวิต 
ข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะดารา นักแสดง 

นักร้อง มักจะได้รับความสนใจจากสังคมมากกว่าข่าวที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป และข่าวในลักษณะนี้จะ
ปรากฏในลักษณะเหตุการณ์ท่ีสะเทือนอารมณ์ เช่น ข่าวการเสียชีวิต ฆ่าตัวตาย เกิดอุบัติเหตุ เป็นโรค
ร้ายรักษายาก เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งความรู้สึกเสียใจ เศร้า 
สลดใจ 

ตัวอย่างพาดหัวข่าวปลอมที่ 7 
ตำนานนักบู้ไทย โทนี่จา ทัชชกร ยีรัมย์ เคลื่อนย้ายกลับสุรินทร์ทำพิธี ผู้กำกับ Fast9 แถลง
เย็นนี้  
 

ตัวอย่างพาดหัวข่าวปลอมที่ 8 
กำหนดพิธีรดน้ำ “แอ๊ด คาราบาว” ยืนยง โอภากุล 14.00 น. ดารานักร้องแห่วางพวงหรัด
เช้าเต็มวัด 
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ตัวอย่างพาดหัวข่าวปลอมที่ 9 
นาท ี“ก้อง สหรัฐ”วิ่งดิ่งหน้าต่าง เซ็นทรัลเวิลด์ หนีควันไฟ หล่อนปะทะเก๋งคอหักดับ 

 
จากตัวอย่างที่ 7, 8 และ 9 เป็นตัวอย่างพาดหัวข่าวปลอมที่เกี่ยวกับข่าว

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีชื่อเสียง ข่าวในลักษณะนี้สามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก
อยากติดตามและอยากรู้สาเหตุ ทำให้เกิดการแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลที่
ถูกแอบอ้างได้  

4.1.3.2 ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวปลอม 
จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ในประเทศ

ไทย พบว่า ข่าวปลอมมีรูปแบบการใช้ภาษาที่แตกต่างจากข่าวจริงอย่างชัดเจน โดยข่าวปลอมจะมี
รูปแบบการใช้ภาษาท่ีเล่นกับความรู้สึกและกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านในด้านต่าง ๆ เพื่อทำให้ผู้อ่าน
คล้อยตามและหลงเชื่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1) การใช้คำเกินจริง 
การใช้คำเกินจริงจะใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่อวดอ้างความไม่ธรรมดาหรือ

เกินจริงอย่างชัดเจน เพ่ือเสริมความไม่ธรรมดาให้กับเนื้อหาข่าวให้ดูกลายเป็นเรื่องใหญ่ พบใน
เหตุการณ์ที่ต้องการทำให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์หรือเกิดความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน รวมถึงเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่าน ข่าวปลอมที่ใช้คำเกินจริงจะมีความน่าสนใจมากกว่าข่าว
ทั่วไป ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อ่านและทำให้แชร์ต่อมากข้ึน 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 1 
พยาบาลแห่ถ่ายรูปอาลัยวินัย ไกรบุตร ก่อนส่งไปสวรรค์ แพทย์ยันอยู่ได้แค่ 
คณะแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาผู้ดูแลเคสพิเศษนักแสดงชื่อดัง วินัย ไกรบุตรที่ป่วย

เป็นโรคตุ่มน้ำพอง เพราะรักษาอาการมายาวนานกว่าเจ็ดปี ไม่ดีขึ้น ตัวยาสเตียรอยด์ที่ฉีดเข้า
ไป มีผลต่อระบบภาย วินัยไกรบุตร ฉีดยาระงับมานานกว่า 30 ปีจึงมีผลต่อระบบภายใน
เชื่อมโยงไปยังสมองไม่สามารถรักษาได้ล่าสุดเข้ารับการสแกนสมองระบบเนื้อเยื่อฉีดตัว อย่าง
รวดเร็วจากการคำนวณของคณะแพทย์อาจารย์สรุปได้ว่า จะอยู่ได้เพียงอีก หกถึง14 วัน
เท่านั้น 

เมื่อทีมแพทย์ได้ผลสรุปอย่างชัดเจนจึงนำเรียนแก่ญาติของดารานักแสดงชื่อดังเพ่ือให้
ทำใจและเตรียมพร้อมกับการจากไปของ วินัย ไกรบุตร ทางครอบครัวไกลบุตรวอนขอสื่อทาง
ทีวีทุกช่องงดออกอากาศให้ประชาชนตื่นตระหนก อยากให้เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียทาง
อินเตอร์เน็ต Facebook เท่านั้น  
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จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 1 อ้างอิงอาการป่วยของนักแสดงที่เป็นอยู่จริง 
นั่นคือ โรคตุ่มน้ำพอง ซึ่งเกิดจากอาการภูมิคุ้มกันใต้ผิวหนังบกพร่อง คล้ายกับอาการแพ้ภูมิตัวเอง แต่
ผู้เขียนได้นำเสนอข่าวที่ใช้คำเกินจริงทั้งตรงบริเวณพาดหัวข่าวและเนื้อหาข่าวว่า “พยาบาลแห่ถ่ายรูป
อาลัย” เพื่อทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่และเกิดความรู้สึกอยากติดตามรายละเอียดของข่าว
ต่อ ในส่วนเนื้อหา ผู้เขียนเสนอข้อมูลที่เกินจริงและเป็นเท็จเกี่ยวกับอาการที่ไม่ดีขึ้นของนักแสดง คือ 
การฉีดยาสเตียรอยด์มานานกว่า 30 ปี ทำให้ไม่สามารถรักษาได้ โดยจะอยู่ได้เพียง 6 ถึง 14 วัน 
เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง 

2) การใช้เครื่องหมายเพ่ือเน้นข้อความและสื่ออารมณ์ 
จากการเก็บข้อมูลข่าวปลอม พบว่า มีการใช้เครื่องหมายเพ่ือสื่ออารมณ์

ร่วม เช่น ใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์  ( !) และเครื่องหมายปรัศนี  (?) โดยในข่าวปลอมพบการใช้
เครื่องหมายที่พร่ำเพรื่อ เน้นน้ำเสียงให้ดูรุนแรงมากขึ้นและใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) และ
เครื่องหมายคำพูด (“”) เพ่ือเน้นความสำคัญของข้อมูล ให้ผู้อ่านสะดุดตาและจูงใจให้ผู้อ่านสนใจใน
เนื้อหาข่าวปลอม นอกจากนั้นการใช้เครื่องหมายเหล่านี้ยังสร้างความรู้สึกพิเศษให้แก่ผู้อ่านว่า ข่าวที่
กำลังอ่านไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นทั่วไป ทำให้เรื่องราวดูพิเศษและดึงดูดใจผู้อ่านมากข้ึน มักปรากฏ
ควบคู่กับลักษณะการใช้คำเกินจริง 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 2  
ข่าวด่วน !!! ...ให้งดใช้ตู้เอทีเอ็ม กรุงไทยทุกตู้ ที่ไม่มีไฟกระพริบตรงที่เสียบบัตร เนื่องจากโดน
แฮกข้อมูลไปที่ประเทศยูเครน แจ้งความที่ สน.ลุมพินี 20 รายแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสวนลุม.
ยืนยันว่า ..จริงครับ ..* ย้ำ * ใช้ได้เฉพาะตู้ที่มีไฟกระพริบ เท่านั้นส่งต่อ ๆ กันไปด้วยนะ 
เจ้าหน้าที่ทำงานแบงค์ส่งมาให้ครับ 
 

จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 2 จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนข่าวปลอมได้เริ่มต้นข่าว
โดยเน้นว่าเป็น “ข่าวด่วน!!!” และใช้เครื่องไม้อัศเจรีย์จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือสร้างจุดสนใจกับข่าวและ
สร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจ อยากจะอ่านเนื้อหาในบรรทัดต่อไป และพบการใช้เครื่องหมาย
ดอกจัน เพ่ือเน้นย้ำว่า ตู้เอทีเอ็มที่สามารถใช้ได้และไม่โดนแฮกต้องมีไฟกระพริบเท่านั้น และเตือนให้
ผู้อ่านระมัดระวังการใช้งานตู้เอทีเอ็ม การใช้เครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยทำให้ข่าว
ปลอมสะดุดตาผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้นและยังสามารถเน้นอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้เขียนข่าวปลอมต้องการให้
ผู้อ่านรู้สึกตามได้ 

3) การใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ขอร้องผู้อ่านให้กระจายข่าวปลอมต่อ  
เป้าหมายหลักของผู้สร้างข่าวปลอม คือ ต้องการให้เกิดการส่งต่อข้อมูล

เท็จให้รวดเร็วและมากที่สุด ซึ่งการใช้ข้อความในลักษณะขอร้อง เชิญชวนให้ผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วม
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โดยการส่งต่อข้อมูล จึงเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญของข่าวปลอมที่พบ จะมีการใช้ถ้อยคำว่า “แชร์ด่วน 
เรื่องจริงแชร์เลย แชร์ต่อด้วยด่วน แชร์ต่อได้เลย กรุณาแชร์ต่อเพ่ือคนที่คุณรัก ส่งต่อตามที่ได้รับ ช่วย
แบ่งปันเพ่ือช่วยชีวิตร่วมกันนะคะ” การใช้ข้อความในลักษณะนี้จะสามารถกระตุ้นและทำให้ผู้อ่าน
คล้อยตามจนเกิดพฤติกรรมการส่งต่อข่าวปลอมในที่สุด  

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 3  
กระทรวงสาธารณะสุขแจ้งเตือนว่า: ไข้หวัดใหญ่ครั้งนี้มีความร้ายแรงมาก มีวิธีป้องกันคือ ต้อง
รักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ อย่าให้ลำคอแห้ง ดังนั้นห้ามทนกระหายน้ำ เพราะถ้าเยื่อ
เมือกลำคอแห้ง เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ เมื่อรู้สึกกระหายน้ำก็ดื่ม ไม่ต้องคำนึงหรือทน
กระหายแม้พักนึง แต่ละครั้งให้ดื่มน้ำอุ่น 50-80 ซีซี สำหรับเด็กดื่ม 30-50 ซีซี ควรจะเตรียม
น้ำไว้ใกล้มือพร้อมดื่ม ไม่จำเป็นต้องดื่มมาก ๆ เอาแค่ทำให้เยื่อเมือกลำคอไม่แห้งเป็นใช้ได้ ละ
เว้นไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชั่วคราว นั่งรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารมวลชน ถ้าจำเป็นก็ให้ใส่
หน้ากากอนามัย ของทอดอาหารรสจัดงดรับประทานชั่วคราว กินวิตามินซีให้ครบถ้วน (โปรด
แชร์ข้อความนี้ให้กับกลุ่มผู้ปกครองท้ังหลายด้วยครับ) 

 
ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 4 

ศูนย์ควบคุมโรคระบาดแจ้งถึงจุดเด่นของไข้หวัดใหญ่ดังนี้: 
1 มีไข้ข้ึนอย่างรวดเร็วและลดยาก ไข้ลดแล้วก็ข้ึนอีก 
2 หลังเป็นไข้ ก็จะเริ่มไอ และเป็นต่อเนื่องนาน 
3 เด็กจะเป็นกันมาก 
4 ผู้ใหญ่มีอาการหลอดลมรุนแรง พ่วงด้วยปวดศีรษะและลำตัว 
5 การระบาดรุนแรง 
ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านใส่ใจป้องกันทั้งเด็กและผู้สูงวัยในครอบครัว ขณะนี้เป็นระยะ

ระบาดท่ีสูงสุด สะดวกก็ช่วยกันแชร์ครับ 
 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่า ข่าวอ้างอิงหน่วยงานที่

มีอยู่จริงในประเทศไทย คือ กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ควบคุมโรคระบาด เพ่ือสร้างความน่าเชื่อ
ให้กับข่าว โดยข่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของโรคไข้หวัดใหญ่ ความอันตรายและจุดเด่นของโรค ใน
ตอนท้ายของข่าวปลอมใช้ถ้อยคำขอร้องให้ผู้อ่านกระจายข่าวต่อไป คือ โปรดแชร์ข้อความนี้ให้กับ
กลุ่มผู้ปกครองทั้งหลายด้วยครับและสะดวกก็ช่วยกันแชร์ครับ เป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้อ่านแชร์ข่าวนี้ไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไป 
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4) การใช้ถ้อยคำในลักษณะของภาษาพูด  
ข่าวปลอมที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของภาษาพูด จะได้รับความสนใจ

จากผู้อ่านมากขึ้น เนื่องจากมีลักษณะคล้ายการพูดคุยกับเพ่ือน คนรู้จักและสามารถดึงดูดความสนใจ
จากผู้อ่านได้ พบในประเด็นที่คนในสังคมกำลังให้ความสนใจ แต่ประเด็นนั้นยังมีความคลุมเครือ ยิ่งจะ
ทำให้คนหลงเชื่อข่าวปลอมมากข้ึน 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 5  
พัทยามีคนป่วยโคโรน่าตาย 1 คน ทำไมต้องปิดข่าวหรอ ประชาชนจะได้ระวังตัวกัน ห่วง
เศรษฐกิจมากกว่าประชาชน 
 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 6 
ล่าสุด ไวรัสโคโรน่า อยู่ป.แพทย์ 1 แล้ว แต่ผลตรวจยังไม่เป็นทางการ รอให้ทาง รพ.แจ้งให้แน่
ชัดอีกที ให้ทุกคนเฝ้าระวังกันไว้ก่อนนะคะ #รุ่นพี่พยาบาลบอกมา 
 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 7 
สนามบินตอนนี้ คนจีนอยู่ดีดีคือลมตึ้งไปเลยจ้า บริเวณชั้น 3 รัฐบาลเอาอยู่จริงจ้า ห้ามถ่ายรูป
ไปอีก นากลัวมาก 

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 5, 6 และ 7 เป็นตัวอย่างข่าวปลอมที่เกิดขึ้นใน

เป็นสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นช่วงที่คนในสังคมกำลังหวาดกลัวและวิตก
กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีผู้เผยแพร่เป็นบุคคลธรรมดาและใช้ภาษาพูดในการนำเสนอ 
ยิ่งทำให้ผู้คนที่พบเห็นข่าวปลอมรู้สึกตกใจและหวาดกลัวมากยิ่งขึ้น เพราะคิดว่าเป็นข้อมูลจริงที่มา
จากบุคคลในเหตุการณ์ จึงเลือกที่จะส่งต่อเพ่ือบอกบุคคลใกล้ชิดให้ระวังตัว ท้ายที่สุดข่าวปลอมก็ถูก
ส่งต่อไปยังกลุ่มคนจำนวนมาก จนทำให้สังคมตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

5) การสะกดคำผิด พิมพ์ตก รูปประโยคแปลกและรูปแบบการพิมพ์ไม่มี
มาตรฐาน 

ข่าวปลอมจะมีรูปแบบการพิมพ์ที่ไม่มีมาตรฐาน เช่น มีการสะกดคำผิด 
พิมพ์ตก และรูปประโยคที่ผิดไปจากมาตรฐาน เกิดจากการไม่ตรวจสอบของผู้สร้างข่าวปลอม 
เนื่องจากผู้สร้างข่าวปลอมต้องการนำเสนอข้อมูลที่เน้นความรวดเร็วและทำให้เกิดกระแสในสังคม
เท่านั้น ไม่ได้ให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวและความถูกต้องของข้อมูล แตกต่าง
จากข่าวจริงที่จะมีกองบรรณาธิการทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนข้อมูลก่อนนำเสนอ  
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ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 8  
เตือนน้ำอัดลมอุดตัน ขับถ่ายไม่ออก สิ้นไปแล้ว 7 เตรียมแถลงเย็น เรียกคืนทุกขวดทั่ว

ประเทศ 
เตรียมแถลงการณ์ครั้งใหญ่ บริษัท ผลิตน้ำอัดลม 12 ค่าย พร้อมด้วยญาติผู้เสียชีวิต

ก่อน หน้านี้ทั้งหมด เจ็ดครอบครัวและอีกหนึ่งรายที่กำลังจะจากไปมีอยู่ชีวิตอยู่ได้อีกแค่ห้าวัน
เท่านั้น กระทรวงสาธารณสุขพร้อมตัวแทนผู้บริหารน้ำอัดลม 12 บริษัท แถลงครั้งใหญ่ พร้อม
หยุดส่งน้ำอัดลมทุกขวดและเรียกคืนทั้งหมด 

จากเหตุการณ์ที่มีคนไข้กว่า 1,645 คนทั่วประเทศระบบ ขับถ่ายอุกตันส่งผลไปยังระบบ
ภายในทุกส่วน ไม่ สามารถหล่อเลี้ยง เช่นปกติได้ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา จนพบว่าสาเหตุ
มาจากการดื่มน้ำอัดลมติดต่อกันเป็นเวลา 30 ปี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย แล้วอาการหนักอีก 1 
เริ่มตรวจพบว่าเป็นอาการเริ่มต้นอีกกว่าพันคน ทุกคนยอมรับว่าดื่มน้ำอัดลมปริมานมากกว่า 2 
ขวดต่อวัน 

นักวิทยาศาตรจากหลายประเทศเข้าร่วมตรวจสอบผลวิจัยน้ำอัดลมที่ผลิตในประเทศ
ไทยว่ามีส่วนผสมใดที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้ดื่มในระยะยาว พบว่ามีสาร Adertope และ 
Tosrates ที่ประเทศไทยใช้ผลิดเพียงประเทศเดียว จะมีการออกประกาศทางสื่อทุกช่องทาง
เตือนประชาชนทุกคนและเรียกคืนน้ำอัดลมทุกขวดต่อไป  

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 8 พบว่ามีการสะกดคำผิดจำนวนมาก เช่น “อุด

ตัน” เป็น “อุกตัน” “ปริมาณ” เป็น “ปริมาน” “นักวิทยาศาสตร์” เป็น “นักวิทยาศาตร” นอกจากนี้ 
ยังพบว่าข่าวนี้ใช้รูปประโยคที่ผิดแปลก ยากต่อการอ่านและทำความเข้าใจ เช่น ผู้ป่วยเป็นคนไข้และ
ระบบภายในทุกส่วนไม่สามาถหล่อเลี้ยงเช่นปกติ รวมถึงกล่าวอ้างชื่อสารที่ไม่มีอยู่จริง ได้แก่ สาร 
Adertope และ Tosrates  

6) การใช้ตัวอักษรต่างประเทศทำให้ยากต่อการตรวจสอบ 
ผู้สร้างข่าวปลอมจะมีวิธีหลีกเลี่ยงการตรวจสอบขององค์กรหรือหน่วยงาน 

โดยการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษควบคู่กับตัวอักษรภาษาไทย เพ่ือทำให้ยากต่อการตรวจพบและโดน
ลบข้อมูล 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 9  
ช๊อกท๊ังประเทศ! สาวขวาง รถวิ่งฟุตปาธ ที่เป็นข่าว ยืนขวางวันนี้ ถูก llทงดับ 
คนแชร์ก็รับ 30,000 บาท หากผู้แจ้งเบาะแสเห็นข่าวจากเฟสคุณ จะได้รับรางวัลเท่ากับ

ผู้แจ้งเบาะแส หากประชาชนท่านใดพบเจอบุคคลในภาพโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 โดย
ด่วน นาย อภิรักษ์ แก้มมาฆะ อายุ 35 ปี ( ผู้ต้องหา ) ผบ.หน่วยงานจราจรรับทราบเหตุการที่
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เกดิขึ้นแล้วสั่งระดมกำลังล่าตัวมือมีดที่ก่อเหตุแทงนักศึกษาสาวที่อยู่ไล่มอเตอร์ไซค์ท่ีขับบนทาง
เท้าอยู่ถัดจากป้ายรถเมล์ย่านพญาไท ขณะนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นวัยรุ่นในพ้ืนที่กำลัง
ประสานงานไปยังครอบครัวของผู้ก่อเหตุให้นำตัวมาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดเนื่ องจาก
คดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมากผู้ต้องหาก่อเหตุอย่างอำมหิตต่อหน้าสาธารณะชน 

 
ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 9 มีการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงบริเวณพาดหัว

ข่าว คำว่า “llทงดับ” (แทงดับ) ถึงแม้ว่าผู้สร้างข่าวปลอมจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่คำดังกล่าวก็
ยังสามารถเข้าใจได้ เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับสระแอในภาษาไทย จึงเป็นข้อสังเกตได้ว่าผู้สร้างข่าว
ปลอมจะเลือกใช้ตัวอักษรต่างประเทศที่สามารถสื่อถึงตัวอักษรภาษาไทย เพ่ือให้ผู้อ่านคนไทยซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักสามารถอ่านเนื้อหาและเผยแพร่ข้อมูลต่อไป การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษจะตรวจ
พบได้ยากและทำให้ข่าวปลอมอยู่ในสื่อออนไลน์ได้เป็นระยะเวลานานมากขึ้น นอกจากการใช้ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแล้วยังพบเป็นตัวอักษรภาษาลาวและภาษาเขมร ซึ่งจะยากต่อการพิมพ์ค้นหามากกว่ า
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แต่ยังสามารถสื่อถึงตัวอักษรภาษาไทยได้ 

4.1.3.3 ลักษณะพาดหัวข่าวปลอม 
จากการศึกษาพบว่าผู้ผลิตข่าวปลอมมีเจตนาผลิตข่าวให้มีลักษณะคล้ายกับข่าวจริง

มากที่สุด ตั้งแต่บริเวณพาดหัวข่าว โดยพาดหัวข่าวปลอมในสื่อออนไลน์จะมีขนาดยาว ไม่กระชับ และ
จงใจปกปิดส่วนสำคัญของเนื้อหาข่าวเพ่ือสร้างความสงสัยให้กับผู้อ่านและมีการสร้างจุดสนใจให้กับ
พาดหัวข่าว โดยใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ อย่างพร่ำเพรื่อ ทำให้ผู้อ่านสะดุดตาและหลอก
ล่อให้ผู้อ่านกดเข้ามาอ่านเนื้อหาข่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ลักษณะการใช้ภาษาเพ่ือการกระตุ้นอารมณ์ หมายถึง การใช้ภาษาที่
กระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ร่วมกับเนื้อข่าวในด้านใดด้านหนึ่ง โดยแบ่งลักษณะของการใช้ภาษาใน
พาดหัวข่าวปลอมได้ ดังนี้  

 
ตารางที่ 4.1 ลักษณะการใช้ภาษาเพ่ือการกระตุ้นอารมณ์ 

การใช้ภาษาเพื่อการกระตุ้นอารมณ์ ตัวอย่างพาดหัวข่าว 
ใช้คำแสดงอารมณ์ดีใจ ปลื้มใจ ภูมิใจ 1) อีกมุมหนึ่งขององค์พ่อหลวง…ที่ไม่ค่อยได้

เห็น 
2) ปีใหม่นี้ กงสุลใจดี ทำพาสปอร์ตฟรี! 
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การใช้ภาษาเพื่อการกระตุ้นอารมณ์ ตัวอย่างพาดหัวข่าว 

ใช้คำแสดงอารมณ์เสียใจ 1) กำหนดพิธีรดน้ำ “แอ๊ด คาราบาว” ยืนยง 
โอภากุล 14.00 น. ดารา นักร้องแห่วางพวง
หรีดเช้าเต็มวัด 
2) สิ้นตำนาน นักบู้ไทย โทนี่ จา ทัชชกร ยี
รัมย์ เคลื่อนย้ายกลับสุรินทร์ทำพิธี ผู้กำกับ 
Fast 9 แถลงเย็นนี้ 

ใช้คำแสดงอารมณ์โมโห ไม่พอใจ 1) ทิ้งทวนคำสั่งสุดท้ายคสช. ผู้หญิงไทยต้อง
เกณฑ์ทหาร รับเงินสองเท่าเริ่มปี 256 
2) เด็กกินฟรี เปลืองงบประเดิมคำสั่งแรก
นายกใหม่ ยกเลิกโครงการอาหารกลางวันทุ
กรร. อัดเพ่ิมงบรด 
3) “ไม่เติม อย่าเติม” ลั่น เตรียมปด พนักงาน 
ปตท. 10,000 คน เหตุพลังโซเซียลเห่ไม่เข้า
ปั้ม ขาดทุนแล้ว40 

ใช้คำแสดงอารมณ์หดหู่ สลดใจ สงสาร 
สะเทือนใจ 

1) แรงงานท้อ ลด อีก แล้ว! ค่าแรงขั้นต่ำ 
280 บังคับใช้วันที่ 
2) พ่อติดใจ รร.ปล่อยน้องกลับมาตายที่บ้าน 
ไม่พาหาหมอ โจ๋งานบวชแตะจนช้ำกระอัก 
 

ใช้คำแสดงอารมณ์ตกใจ ตกตะลึง 1) เอาไม่อยู่แล้ว PM 2.5 สังเวย 1 ศพมลพิษ
ไทย กรมอุตุประกาศเตือน วิกฤตหนัก ห้าม
ออก 
2) เตือนน้ำอัดลมอุดตัน ขับถ่านไม่ออก สิ้นไป
แล้ว 7เตรียมแถลงเย็น เรียกคืนทุกขวดทั่ว
ประเทศ 
3) โป๊ปรับแมนๆ ต่อหน้าสื่อ “ผมติดHIV” ไม่
เคยป้องกัน ศิริราชยัน! จริง มารับยาตั้งแต่ 
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การใช้ภาษาเพื่อการกระตุ้นอารมณ์ ตัวอย่างพาดหัวข่าว 

ใช้คำแสดงอารมณ์เพ่ือสร้างความสงสัยให้กับ
ผู้อ่าน 

1) โผล่แล้วทรัพย์สินนายก 5เดือน พุ่งปรี๊ด 
ทะลุสองพันล้าน ยังไม่ทราบที่มา 
2) สูตรลดน้ำหนัก!! สลายไขมัน!! แค่ดื่มน้ำ
มะขามวันละ 1 แก้ว แล้วจะท่ึงกับผลลัพท์ 
3) วิธีลดค่าไฟได้สูงสุดถึง 2 ใน 3 โดยไม่ผิด
กฎหมาย จากประสบการณ์ตรงของช่างไฟคน
หนึ่ง 

 
2) ลักษณะการสร้างคุณค่าให้พาดหัวน่าสนใจ หมายถึง การใช้ภาษาเพ่ือ

สร้างคุณค่าหรือสร้างประโยชน์ ทำให้ผู้อ่านคิดว่าเนื้อหาที่กำลังอ่านมีความสำคัญ จำเป็นต้องรู้ มี
ประโยชน์ต่อตนเอง โดยแบ่งลักษณะของการสร้างคุณค่าให้พาดหัวเกิดความน่าสนใจได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 ลักษณะการสร้างคุณค่าให้พาดหัวน่าสนใจ 

การสร้างคุณค่าให้กับพาดหัวข่าว ตัวอย่างพาดหัวข่าวปลอม 
สร้างคุณค่าว่าเป็นข่าวที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน 1) ข่าวด่วน!!! ให้งดใช้ตู้เอทีเอ็ม 

2) เสาร์ที่ 21 ก.ย. นี้ เตือนไว้เลย สำหรับใคร
กำลังจะโวยวายว่า รถติดจุงเบย โดยเฉพาะ
ย่านราชดำเนิน รถติดเช้ายันเที่ยงคืนแน่ๆ  

สร้างคุณค่าว่าเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ 1) ข่าวในวงการโภชนาการ นักโภชนาการไทย
ค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว ได้ผล และ
สุขภาพดี  
2) ประกาศเช้านี้  ชาวไทยตื่นขึ้นมา มี  83 
จังหวัดแล้วจ้า! 

สร้างคุณค่าว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้อ่าน 1) จำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับว่า “ห้ามใช้ไฟฉาย
จากโทรศัพท์มือถือไปส่องที่กล่องเบรคเกอร์ไฟ
หรือแผงคัทเอ๊าท์ไฟที่มีไฟฟ้าแรงสูงตลอดจน
ถังเชื้อเพลิงและถังแก้สโดยเด็ดขาดนะครับ” 
2) สารพัดประโยชน์ !!! จากน้ำยาบ้วนปาก ที่
คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน!!! 
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การสร้างคุณค่าให้กับพาดหัวข่าว ตัวอย่างพาดหัวข่าวปลอม 

สร้างคุณค่าว่าเป็นเรื่องแปลก  
 

1) เธอชื่อมาลายา เป็นเด็กชาวยูเครน ถูกหมา
ป่าคาบเอาไปเลั้ยงตั้งแต่อายุ 6 ขวบ 21 

สร้างคุณค่าว่าเป็นเรื่องใหญ่ 1) ด่วน!! กรุมอุตุไม่เคยพยากรณ์แบบนี้ในรอบ. 
195 ปี!  
2) ด่วน อัพยศที่สุดในประเทศไทย ยัดบัตรผี 
600,000 ใบ สลับรถในโรงรถ ปธ . ชี้  อาจมี
เลือกตั้งใหม่เป็น 

 
3) ลักษณะการสร้างจุดสนใจให้กับพาดหัวข่าว ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ 

เพ่ือทำให้พาดหัวข่าวโดดเด่น น่าสนใจและกระตุ้นความอยากรู้ของผู้อ่านเพ่ิมข้ึน  
 
ตารางที่ 4.3 ลักษณะการสร้างจุดสนใจให้กับพาดหัวข่าว 

การสร้างจุดเด่นให้กับพาดหัวข่าว ตัวอย่างพาดหัวข่าว 

ใช้พาดหัวที่เกินจริง 1) ประกาศเช้านี้  ชาวไทยตื่นขึ้นมา มี  83 
จังหวัดแล้วจ้า!  
2) รั ฐบาลญี่ ปุ่ นตั ดสิน ใจ เลิ ก ใช้  “เตาอบ
ไมโครเวฟ” ก่อนสิ้นปีนี้  
3) ผ่านอนุมัติเด็ก ม.1-ม.6 ต้องเรียนวันเสาร์
ด้วยเต็มคราบเริ่มวันที่ 14 

ใช้คำที่สื่อในด้านความรุนแรง 1) พ่อติดใจ รร.ปล่อยน้องกลับมาตายที่บ้าน 
ไม่พาหาหมอ โจ๋งานบวชแตะจนช้ำกระอัก 
2) ผวาแพกาญ “พนักงานที่ พัก” บุกห้อง
ลูกค้ากลางดึก ขืนสาวแอร์ลากแฟนลงน้ำ 

ใช้เครื่องหมายปรัศนี (?) 1) ทำไมต้องมีห้องละหมาดใน รัฐสภา ทุกชั้น? 
2) รัฐบาลเตรียมสั่งทุบวัดในเขตอุทยาน 6000 
แห่ งทั่ วประเทศ !! เอายั งไงกันดีชาวพุทธ
ทั้งหลาย?? 
3) ประชาชนไม่มิสิทธิ์ตรวจสอบ หรือวิจารณ์
เป็นเรื่องของ กองทัพ ประวิตร พูด จริงหรือ? 
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การสร้างจุดเด่นให้กับพาดหัวข่าว ตัวอย่างพาดหัวข่าว 

ฟังแล้วรู้สึกกันอย่างไร เหมือนไม่ใช่ทหารของ
ประชาชน 

ใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) 1) ด่วน!! ศรีสะเกษ พบผู้ป่วยกลับไวรัสโคโรนา 
หลังกลับจากกุ๋ยหลิน ที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 5 
ราย  
2) “ดอนัลด์” ทรัมป์ ประกาศชัด! ไม่ขอปอง
ดองประเทศไทยที่มีผู้นำโกง ดันถอด กกต. ชุด
เดิมออก! 

ใช้ # เพ่ือเน้นประโยค 1) #เตือนภัยใกล้ตัววันนี้ 
2) #ประกาศพ้ืนที่ควบคุมพิเศษ 

สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อ่าน 
 

1) โรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการ
ดังนี้ รู้ก่อนจะได้รักษาทัน 1 แชร์ = วิทยาทาน 
2) น้ำสับปะรดร้อนๆ กรุณากระจายมัน !! 
กรุณากระจายมัน !! 

แอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียง 
 

1) ตู่  กราบขอโทษ สั่งปิดโครงการ TO BE 
ของ “ทูลกระหม่อม” อ้างงบไร้ประโยชน์ 
2) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาเอง 
ฉะ! เสียทุเรียน หนี้ 30 ล้านปี 2550 จ่อยึด
ทรัพย์ ดำเนินคดี  
3) นาที “ก้อง สหรัถ” วิ่งดิ่งหน้าต่าง เซ็นทรัล
เวิลด์ หนีควันไฟ หล่นประทะเก๋งคอหักดับ  

 
4.1.3.4 ลักษณะเนื้อหาข่าวปลอม 
ลักษณะเนื้อหาของข่าวปลอมเป็นส่วนที่ลงรายละเอียดต่อจากพาดหัวข่าว  

โดยผู้วิจัยพบว่า ผู้ผลิตข่าวปลอมจะออกแบบเนื้อหาข่าวให้แนบเนียนและกลมกลืนไปข่าวจริงมากขึ้น 
ทำให้ยากต่อการสังเกตและพิจารณาว่าข่าวใดเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม ทั้งการแอบอ้างชื่อของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง นำเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงในอดีตมารายงานซ้ำ นำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วน 
โฆษณาหลอกขายสินค้าและอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง หรือแม้กระทั่งข่าวที่นำเสนอผิดพลาด  
จนเกิดเป็นความเข้าใจผิดในสังคม โดยแต่ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้  
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1) ลักษณะการสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นลักษณะสำคัญที่พบในข่าว
ปลอมในสื่อออนไลน์ โดยมีการลอกเลียนแบบเว็บไซต์ขององค์กรสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ ใช้สัญลักษณ์ 
สี คำ ที่คล้ายคลึงกับสำนักข่าวหลักและจะมีการใส่แหล่งอ้างอิงของข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการ
แอบอ้างชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงและสมมติชื่อบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง ทำให้ ยากต่อการสังเกต  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การอ้างอิงแหล่งที่มาท่ีมีอยู่จริง 
ผู้สร้างข่าวปลอมจะเลือกนำเสนอข่าวที่อ้างอิงถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงใน

สังคมอย่างเช่น นักร้อง ดารา เน็ตไอดอล บุคคลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน (Public Body) อย่างนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวง 
ต่าง ๆ เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในด้านใดด้านหนึ่งของประชาชน ดังนั้นหาก
นำมาเสนอเป็นข่าว จะทำให้ได้รับความสนใจมากข้ึน  

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 1  
โผล่แล้ว ทรัพย์สิน นายก 5เดือน พุ่งปรี๊ด ทะลุสองพันล้าน ยังไม่ทราบที่มา 
…พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำหลักฐานจำนวน 43ใบเป็นโฉนดที่ดินพร้อมทรัพย์สิน

อ่ืนๆและหลักฐานมายื่นแสดงต่อ ปปช ตรวจสอบแล้วมีทรัพย์สินทั้งหมดแล้ว รวบรวทมูลค่า
กว่าประมาน 2400 ล้านบาท ส่วนมากเป็นโฉนดที่ดินที่เพ่ิมมาจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อห้า
เดือนก่อนมีทรัพย์สินรวมแค่ 100,000,000 บาทเท่านั้น… 

…มีทรัพย์สินที่สะดุจตานักข่าว และเพ่ิมมาส่วนใหญ่เป็นโฉนดที่ดินย่านรัชดา ทองหล่อ 
และ พระราม9 มลูกค่ามากท่ีสุดคือ 95 ล้านบาททรัพย์สินอ่ืนๆ จะเป็นพวก ประดับประจำตัว 
แหวน เครื่องราง นาฬิกาหรู Radiomir Panerai Seiko Patek Philippe (ป.ป.ช.) ชี้แจงว่า 
ทรัพย์สินของ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีอัตตราเพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับตำแหน่งในช่วง 5 
เดือนที่ผ่านมา…  

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 1 จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนจงใจนำเสนอข้อมูลอัน

เป็นเท็จเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย โดย
เนื้อหาได้ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการปกป้องและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่า 2 ,400 ล้านบาท มีทั้งโฉนดที่ดิน 
เครื่องประดับ และยังได้กล่าวอ้างถึงหน่วยงานที่มีอยู่จริงอย่าง ป.ป.ช. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ข่าว ข่าวที่มีการอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะบุคคลที่มีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ
ประชนชนจะได้รับความสนใจมากกว่าข่าวของบุคคลทั่วไป 
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(2) การอ้างอิงแหล่งที่มาท่ีไม่มีอยู่จริ 
การอ้างอิงแหล่งที่มาที่ไม่มีอยู่จริง มีลักษณะคือ ผู้สร้างข่าวปลอมจะ

สมมติชื่อบุคคล สถานที่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นขึ้น เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข่าว  
ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 2  

นาทกี้อง สหรัถ วิ่งดิ่งหน้าต่าง เซ็นทรัลเวิลด์ หนีควันไฟ หล่นปะทะเก๋งคอหักดับ 
เวลา 18.30 นายแพทย์จิตรา กุมแก้ว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แจ้งอาการของนักร้อง

และนักแสดงชื่อดัง ก้อง สหรัถ สังคปรีชา เป็นข่าวร้ายที่สะเทือนวงการบันเทิงอย่างมาก  
ทางญาติ ได้ขอร้องให้ผู้สื่ อข่าวทุกช่องงดให้ข่าวการเสียชีวิตของก้อง สหรัถในครั้งนี้  
ทางครอบครัวเห็นคลิปดังกล่าวแล้วยังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ 

 
ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 2 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของก้อง  

สหรัถ นักร้องชื่อดังของประเทศไทย จากเหตุการณ์ไฟไหม้ ณ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ มีการสมมติชื่อ
นายแพทย์จิตรา กุมแก้ว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แจ้งอาการกับนักข่าว แต่จากการตรวจสอบ
กับทางแพทยสภาพบว่าไม่มีแพทย์ชื่อดังกล่าวอยู่จริง  

 
ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 3  

พ่อติดใจ รร. ปล่อยน้องกลับมาตายที่บ้าน ไม่พาหาหมอ โจ๋งานบวชแตะจนช้ำกระอัก 
…ยุทธพงศาผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพ่อน้องจิวผู้เสียชีวิต ถูกนักเลงงานบวชที่

บุกเข้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ทำร้าย ผอ. และนักเรียนจนเป็นข่าวดังที่ผ่านมา แต่มีเพียงรายงาน
ผู้บาดเจ็บเท่านั้นที่ออกทางสื่อทีวี… 

  
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 3 นำเสนอประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของ

สังคม ณ ขณะนั้นคือ กลุ่มนักเลงที่บุกเข้าไปในโรงเรียนวัดสิงห์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่
ผู้สร้างข่าวปลอมกลับนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงว่า มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากถูกซ้อม 
และภายในข่าวได้ระบุชื่อนักข่าว ยุทธพงศา โดยอ้างว่า นักข่าวคนนี้ได้รับการร้องเรียนจากพ่อของผู้
ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่านักข่าวคนนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริง เป็นเพียง
การสมมติข้ึนมาของผู้สร้างข่าวปลอมเพ่ือทำให้ข่าวมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

(3) การกล่ าว อ้ างถึ งบุ คคล ใกล้ ชิ ดกับแหล่ งข่ าว  วงใน  หรือ
ประสบการณ์ตรงของตนเอง 

ข่าวปลอมที่มีลักษณะกล่าวอ้างถึงบุคคลใกล้ชิดกับแหล่งข่าว วงใน
หรือประสบการณ์ตรงของตนเอง ใช้นำเสนอประเด็นที่มีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนหรือเป็นประเด็นที่
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มีความแปลกใหม่ คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้และจะปรากฏร่วมกับการใช้ภาษาพูดในลักษณะบอกต่อกัน
ระหว่างคนใกล้ชิด 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 4  
ไปเลือกตั้งให้เอาปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินไปกาด้วยนะ เพราะทราบว่าที่กากบาทแล้วมันจะจาง
หายภายใน 15 นาที เรื่องจริงนะครับ (คนในแอบส่งข่าวมาให้ทราบ) 

 
จากตั วอย่ างข่ าวปลอมที่  4 ผู้ ส ร้างข่ าวปลอมแนะนำให้ เอา

ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินไปเลือกตั้งเอง ไม่ควรใช้ปากกาที่ทางหน่วยเลือกตั้งเตรียมไว้ให้เนื่องจากหมึก
จะหาย ทำให้บัตรเลือกตั้งสามารถแก้ไขได้ และปิดท้ายข้อความโดยเน้นย้ำว่า เป็นเรื่องจริง คนใน
แอบส่งข่าวมาให้ทราบ ยิ่งทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าข้อมูลนี้เป็นเรื่องลับ ยังไม่มีใครรู้มาก่อน ดังนั้นจึงควร
แชร์ข้อมูลนี้ไปยังบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น นอกจากนั้นการแชร์ข้อมูลที่มา
จากวงในยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้แชร์ว่าเป็นคนรู้เหตุการณ์ก่อนคนอื่น เป็นคนที่ทันกระแส
และทันสังคมอีกด้วย 

(4) การกล่าวอ้างว่าข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้ว 
ข่าวปลอมที่อ้างว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วหรือพิสูจน์แล้ว 

เพ่ือยืนยันและชักจูงให้ผู้อ่านรู้สึกไว้วางใจในข้อมูล รวมถึงรู้สึกแน่ใจว่าข้อมูลที่กำลังอ่านเป็นเรื่องจริง 
สามารถแชร์ต่อได้ 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 5  
ประกาศ!!!! คืนนี้ตั้งแต่เวลา 24.30 น.ถึง 03.30 น.ให้ปิดโทรศัพท์มือ,cell phone จากการ
ประกาศของสถานีโทรทัศน์ของสิงคโปร์คืนนี้จะมีแสงรังษีความถี่สูงมาก และรังษีคอสมิค ผ่าน
ใกล้โลกเรามาก ซึ่งทำให้เกิดอันตราย และความเสียหายต่อเราได้ ช่วยบอกญาติพ่ีน้อง เพื่อนๆ 
ช่วยปิดมือถือ,เซลล์โฟน และวางห่างไกลจากร่างกายของเรา ต้องส่งต่อให้ญาติ เพ่ือนๆ 
(ตรวจสอบข้อมูลจากกูเก้ิลนาซ่า และข่าวบีบีซีจริงตามนั้นค่ะ เช็คข่าวแล้ว  

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 5 ผู้สร้างข่าวปลอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปิด

โทรศัพท์มือถือเนื่องจากจะมีรังสีความถี่สูงที่จะทำให้เกิดอันตรายได้และแอบอ้างแหล่งที่มาอย่างกูเกิล 
นาซ่า และสำนักข่าวบีบีซีเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล รวมถึงเน้นย้ำปิดท้ายข่าวว่า จริง
ตามนั้น เช็กข่าวแล้ว เพื่อทำให้ผู้อ่านมั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง โดยลิงก์ที่แนบมาพร้อมข่าวเป็นลิงก์
ที่ไม่สามารถเปิดได้  
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(5) แอบอ้างเว็บไซต์ขา่วปลอมอ่ืน ๆ  
ข่าวปลอมที่มีลักษณะอ้างอิงแหล่งที่มาจะทำให้ผู้อ่านหลงเชื่อได้ง่าย

มากกว่าข่าวปลอมที่ส่งต่อกันโดยไม่มีแหล่งข้อมูล ดังนั้นผู้ผลิตข่าวปลอมจึงอ้างอิงแหล่งข้อมูลใน
ลักษณะต่าง ๆ เพ่ือหลอกล่อให้ผู้อ่านหลงเชื่อ อีกหนึ่งลักษณะของการอ้างอิงแหล่งที่มา คือ การอ้าง
เว็บไซต์ข่าวปลอมด้วยกันเอง โดยข่าวปลอมส่วนใหญ่จะมีเว็บไซต์หลักที่ใช้เผยแพร่และสำรองข้อมูล
ไว้ในเว็บไซต์อ่ืน ๆ และใช้แฟนเพจเฟซบุ๊กกระจายข่าว ดังนั้นถึงแม้ว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันผ่านสื่อ
ออนไลน์จะระบุแหล่งที่มาเป็นชื่อเว็บไซต์ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลนั้ นน่าเชื่อถือ เพราะบางครั้ง
ข้อมูลเหล่านั้นอ้างอิงเว็บไซต์ข่าวปลอม  

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 6 
ด่วน อัพยศ ที่สุดประเทศไทย ยัดบัตรผี 600 ,000 ใบ สลับในโรงรถ ปธ.ชี้ อาจมี

เลือกตั้งใหม่ 
…เป็นความอัปยศที่น่าอัพอายที่สุดตั้งแต่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยใน

ครั้งประวัติศาสตร์ชาติไทย ในปี2562นี้มีการโกงกันเกิดขึ้นมากมายและข้อผิดพลาดจาก กกต.
อีกนับไม่ถ้วนล่าสุด ประธาน กกต.ได้สั่งปลดสมาชิกสองท่านร่วมมือกับพรรคบางพรรค 
วางแผนสลับรถขนบัตรจำนวนกว่า 600,000 ใบ ยังไม่ทราบชัดเจนว่าบุคคลทั้งที่อยู่เบื้องหลัง
เป็นใคร... 

…พลตำรวจเอกสุรเชษฐ(บิ๊กโจ๊ก)เข็นสอบพนักงานขับรถนานกว่า3 ชั่วโมงจนยอมรับได้
เงินว่าจ้างจำนวนคนละ 200,000 บาทถูกโอนมาจากบัญชีต่างประเทศ เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบ
เส้นทางทางการเงินพบมีการแปลค่าเงินซับซ้อนต่อการตรวจสอบจึงยื่นเรื่องไปที่สถาบัน
การเงินเพ่ือขอข้อมูลทราบว่าเป็นบุคคลภายในเจ้าหน้าที่กกต.ทั้ง2 คน 1.ฉัตรไชย จันทร์พราย
ศรี 2.ปกรณ์ มหรรณพ เป็นเจ้าของบัญชี ส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมความคืบหน้าประธานกกต.
ได้ สั่ งปลดออกจากการเป็ นกกต .ทันที  เพ่ื อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ได้ สื บสวนข้อ เท็ จจริงต่ อ 
https://syoutaogou.com/SYO/135… 

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 6 เป็นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการโกงบัตร

เลือกตั้งที่เกิดข้ึนในช่วงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 ผู้เขียนได้อ้างว่ามีสมาชิกของ กกต. ร่วมมือกับบางพรรค
วางแผนสลับรถขนบัตรเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 600 ,000 ใบ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ ใน
ตอนท้ายข่าวได้อ้างอิงเว็บไซต์ syoutaogou.com หากผู้อ่านเห็นว่าข่าวมีการอ้างอิงแหล่งที่มา ไม่ใช่
ข่าวโคมลอย อาจทำให้หลงเชื่อและแชร์ต่อโดยไม่ตรวจสอบเพราะเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิง 
ทั้งท่ีความจริงแล้วเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวปลอม   
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(6) ข่าวปลอมที่อ้างอิงจากเหตุการณ์ดัง ณ ขณะนั้น  
ข่าวปลอมที่ อ้างอิงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง จะยากต่อการสังเกต

มากกว่าข่าวปลอมที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากข่าวลักษณะนี้จะมีสำนักข่าวจริงนำเสนอข้อมูลแล้ว
และผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินข่าวมาก่อน ดังนั้นเมื่อผู้สร้างข่าวปลอมนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมา
บิดเบือนและสร้างเป็นประเด็นใหม่ โดยเขียนข้อมูลเท็จลงไปในข่าว อาจทำให้ผู้อ่านหลงเชื่อได้ง่าย
มากขึ้น  

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 7  
พ่อติดใจ รร. ปล่อยน้องกลับมาตายที่บ้าน ไม่พาหาหมอ โจ๋งานบวชแตะจนซ้ำกระอัก  

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 7  มีรายละเอียดว่า นักข่าวคนหนึ่งได้รับ

รายงานจากพ่อเด็กผู้เสียชีวิตที่ถูกนักเลงงานบวชบุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ซึ่งได้ทำร้าย  ผอ.
และนักเรียน แต่มีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นที่ออกข่าวทางโทรทัศน์  ทำให้ทางครอบครัวไม่รู้จะ
พ่ึงพาใครเพราะเป็นเพียงชาวนา โดยเมื่อคืนลูกสาวได้เล่าให้ฟังว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นกระชากผมล้มลง 
ศีรษะฟาดพ้ืนจนสลบ ตื่นขึ้นมารู้สึกเจ็บหน้าอก แต่ไม่มีแผล ทางโรงเรียนจึงปล่อยกลับบ้าน แต่เมื่อ
มาถึงบ้านกลับมีอาการอาเจียนเป็นเลือด และเสียชีวิตขณะรอเรียกรถพยาบาล ทางครอบครัวมั่นใจว่า
ลูกสาวเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แน่นอน จึงขอให้ประชาชนทุกท่านช่วยกระจายข่าวไปถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

จะเห็นได้ว่า ผู้สร้างข่าวปลอมจงใจเลือกประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในสังคม 
คือ ข่าวที่กลุ่มวัยรุ่นงานบวชรู้สึกไม่พอใจที่ถูกขอให้งดใช้เสียง เนื่องจากเด็กนักเรียนกำลังสอบ GAT- 
PAT จึงยกพวกบุกโรงเรียนทำร้าย ผอ. และนักเรียนบาดเจ็บ เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับคน
ในสังคม โดยผู้สร้างข่าวปลอมได้สร้างข่าวปลอมที่เล่นกับความรู้สึกของผู้อ่านมาตั้งแต่พาดหัวข่าว 
เนื้อหาข่าว บิดเบือนข่าวว่ามีเด็กเสียชีวิต แต่กลับถูกปิดข่าว เพ่ือสร้างความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้อ่าน
และปิดท้ายข่าวว่า ขอให้ช่วยกระจายข่าวนี้ต่อไปเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่าน
เกิดความรู้สึกคล้อยตามและกระจายข่าวปลอมออกไปจนเกิดความเข้าใจผิดในสังคม 

2) เป็นขา่วจริงแต่เป็นข่าวเก่า  
จากการเก็บข้อมูลตัวอย่างข่าวปลอมพบว่า ข่าวจริงแต่เป็นข่าวเก่า จะมี

ลักษณะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ไม่ใช่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน แต่ยังคงมีการแชร์
และส่งต่อกันผ่านสื่อออนไลน์ ลักษณะที่พบคือ ข่าวจะไม่ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจน ทำให้เกิดการเข้าใจ
ผิดและส่งต่อกัน  
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ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 8  
…เสาร์นี้ 21 กย. นี้ เตือนไว้เลย สำหรับใครกำลังจะโวยวายว่า รถติดจุงเบย โดยเฉพาะ

ย่านราชดำเนิน รถติดเช้ายันเที่ยงคืนแน่ๆจึงเรียนมาเพื่อทราบ พ่ีตำรวจแถวบ้านบอกมา… 
 
จะเห็นได้ว่าตัวอย่างข่าวปลอมที่ 8 ไม่มีการระบุปีของเหตุการณ์ ทำให้

เกิดการส่งต่อในสื่อออนไลน์หลายครั้ง จากการตรวจสอบพบว่า ข่าวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
วันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งในปีดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมใหญ่พร้อมกันหลายจุดใน
กรุงเทพมหานคร จึงอาจทำให้เกิดสภาพการจราจรที่ติดขัดได้ นอกจากนี้ใต้ข้อความยังอ้างอิงถึงบุคคล
ที่เก่ียวข้องอย่างตำรวจ ยิ่งทำให้ข่าวนี้น่าเชื่อถือมากขึ้น  

3) ข่าวปลอมไม่มีการระบุวัน เดือน ปี  
ข้อมูลที่ไม่มีการระบุวัน เดือน ปี ถือเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญของความ

แตกต่างระหว่างข่าวจริงและข่าวปลอม ข่าวจริงจะมีการระบุวัน เดือน ปี ที่ชัดเจนเพ่ือใช้อ้างอิงและ
บอกช่วงเวลาที่เกิดเหตุ แต่ข่าวปลอมจะนำเสนอเหตุการณ์ ข้อมูล ที่ไม่มีอยู่จริง เป็นการสมมติขึ้นมา 
ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุวัน เดือน ปี ของเหตุการณ์ที่แน่ชัดได้ และในเว็บไซต์ข่าวปลอมจะปกปิดและ
ซ่อนวันที่ เพ่ือทำให้เนื้อหาเป็นปัจจุบันเสมอและทำให้เว็บดูไม่เก่า นอกจากนั้นข้อมูลเท็จอาจถูก
บิดเบือน โดยเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์และลำดับเหตุการณ์อย่างไม่สมเหตุสมผล 

ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 9  
ข่าวด่วน !!! ...ให้งดใช้ตู้เอทีเอ็มกรุงไทยทุกตู้ ที่ไม่มีไฟกระพริบตรงที่เสียบบัตร เนื่องจากโดน
แฮกข้อมูลไปที่ประเทศยูเครนแจ้งความที่ สน.ลุมพินี 20 รายแล้วเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสวนลุม.
ยืนยันว่า ..จริงครับ..* ย้ำ * ใช้ได้เฉพาะตู้ที่มีไฟกระพริบ เท่านั้น ส่งต่อๆกันไปด้วยนะ 
เจ้าหน้าที่ทำงานแบงค์ส่งมาให้ครับ 

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 9 จะเห็นได้ว่าข่าวปลอมในรูปแบบของข้อความ

ที่ส่งต่อในสื่อออนไลน์ จะไม่ระบุวัน เดือน ปี เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงการ
หลอกลวงเท่านั้น ข่าวลักษณะนี้สามารถนำกลับมาเผยแพร่ได้หลายครั้งและทำให้เข้าใจผิดได้ 

4) นำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนทำให้เข้าใจผิด 
ข่าวปลอมลักษณะนี้นำเสนอข้อมูลจริงเพียงบางส่วน โดยตัดทอนเนื้อหา

ทำให้เข้าใจง่าย หรือตัดทิ้งข้อความรวมถึงเลือกเฉพาะข้อความส่วนที่จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกไม่พอใจ โกรธ 
โมโหและทำให้เข้าใจผิด  
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ตัวอย่างข่าวปลอมที่ 10  
คนรุ่นใหม่รอไปก่อน ครม. อนุมัติ ให้ข้าราชการเกษียณอายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์ แจง! เพ่ือ
ความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศ  

 
จากตัวอย่างข่าวปลอมที่ 10 ผู้เขียนจงใจเขียนข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น

เพ่ือทำให้เกิดการเข้าใจผิด หากดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวจะพบว่า การขยาย
อายุเกษียณราชการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และในปัจจุบัน ครม. ได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยข้าราชการจะไม่ได้ต่ออายุเกษียณทุกคน บุคคลที่สามารถต่ออายุได้จะต้องมีคุณสมบัติอยู่ใน
ส่วนวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ ระดับ 9 ระดับทรงคุณวุฒิระดับ 10 หรือตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษและจะต้องเคยอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี โดยไม่จำเป็นต้องรับราชการในสาขาเดิม และจะขยายอายุเกษียณออกไปถึง 10 ปี หรือ
เกษียณอายุที่ 70 ปี จากเดิม 60 ปี หากผู้อ่านหลงเชื่อโดยไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมจะทำให้เข้าใจผิดว่า ทุก
คนที่เป็นข้าราชการสามารถทำงานต่อได้จนถึง 70 ปี 

5) โฆษณาหลอกขายสินค้าและอวดอ้างสรรพคุณท่ีเกินจริง 
เนื้อหาข่าวปลอมประเภทโฆษณาหลอกขายสินค้าและอวดอ้างสรรพคุณที่

เกินจริง จะมีกลวิธีหลอกล่อผู้ซื้อในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ อวดอ้างสรรพคุณท่ีเกินจริง แอบอ้างชื่อ
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญปลอมเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
พบใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลการบริโภคท่ีไม่ปกติ ข่าวปลอมประเภทนี้จะให้ข้อมูลด้านการบริโภคที่
เกินจริงและไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ซึ่งจะนิยมเป็นช่วง ๆ เช่น ช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ก็มีข่าวปลอมที่แนะนำวิธีการรักษา ป้องกันไวรัสโควิด -19 ด้วยการรับประทาน
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ทั้ง กระชาย ขิง มะนาว ฟ้าทะลายโจร ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีอาหารชนิดใดที่
สามารถรักษาไวรัสโควิด-19 ได้ (ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์, 2563) 

เว็บไซต์โฆษณาหลอกขายสินค้า ข้อมูลประเภทนี้จะมีเป้าหมายเพ่ือหลอก
ขายสินค้า โดยแฝงสินค้าอาหารเสริมต่าง ๆ ในข้อมูลอย่างแนบเนียน จะมีรูปแบบการนำเสนอคล้าย
ข่าว ประกอบด้วย พาดหัวข่าว รูปภาพประกอบ เนื้อหาข่าวที่มีบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ใส่บทสัมภาษณ์ปลอมของผู้ใช้ซึ่งไม่มีตัวตนอยู่จริง อวดอ้างสรรพคุณที่
เกินจริงและใช้ถ้อยคำที่เน้นย้ำว่า เห็นผลในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อดึงดูดให้ผู้ซื้อหลงซื้อและมองว่า
เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาโรคได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ยารักษาโรคเรื้อรัง โรคร้ายที่รักษา
ยาก รักษากระดูก ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ ซึ่งอันตรายต่อผู้บริโภค ข้อมูลประเภทนี้นอกจากจะไม่
เห็นผลทางการรักษาแล้ว ยังอาจทำให้สุขภาพแย่ลงและเสียโอกาสทางการรักษา 
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6) ข่าวที่ผิดพลาด 
ข้อมูลเท็จที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ไม่ได้มีเพียงข้อมูลที่จงใจบิดเบือนหรือ

หลอกล่อให้ผู้อ่านหลงเชื่อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข่าวที่เผยแพร่จากองค์กรสื่อที่มีชื่อเสียง ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยด้านความเร็วที่ต้องแข่งขันกับเวลาและองค์กรสื่ออ่ืน ๆ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น การ
พาดหัวที่เกินจริง ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การเขียนรายละเอียดเนื้อหาข่าวไม่ครบถ้วน วัน เดือน ปี
ของเหตุการณ์ผิด ชื่อบุคคลและรูปภาพประกอบข่าวที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจไปในทิศทางอ่ืน รวมถึงตัว
บุคคลที่ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและออกมาแก้ไขภายหลัง ซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้ก็ทำให้เกิด
ข้อมูลเท็จได้เช่นเดียวกัน (สรานนท์ อินทนนท์, 2562) 

7) การดัดแปลงเอกสารทางราชการ  
การดัดแปลงเอกสารทางราชการโดยการนำเอกสารทางราชการ ประกาศ

ของราชการ จดหมายของราชการมาดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด 
จากการเก็บข้อมูลรูปแบบข่าวปลอมที่จะมีลักษณะเป็นเอกสารทาง

ราชการ พบว่า จะมี 2 ลักษณะ คือ เป็นเอกสารทางราชการจริง แต่ผู้สร้างข่าวปลอมจะนำข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้องกับประเด็นในเอกสารมาใส่เพ่ิมเติม ทำให้ข้อมูลถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงและสร้าง
ความสับสนให้แก่ผู้อ่าน ตัวอย่างเช่น ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดอาหารที่ห้าม
ผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย ซึ่งประกาศเป็นประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขจริง แต่ทางผู้สร้างข่าว
ปลอมได้นำรูปภาพผลิตภัณฑ์ขนมจำนวนหลากหลายยี่ห้อเพ่ิมเติมเข้าไป ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่า 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถบริโภคได้ ทำให้ผู้ผลิตได้รับความเสียหาย  

อีกหนึ่งลักษณะเป็นเอกสารที่ถูกปลอมแปลงขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยจะใช้
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงหน่วยงานทางราชการ เช่น ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย “การปล่อย
ระบบเงินภายในประเทศ พุทธศักราช 2562 เงินสำรองระหว่างประเทศ 23 ล้านล้านบาท”  

เอกสารดังกล่าวแอบอ้างสัญลักษณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่บนหัว
ของประกาศและมีชื่อนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เป็นผู้ลงนามด้านล่างของประกาศ ทำให้
ผู้อ่านเข้าใจผิด ความจริงแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นเงินที่ใช้เพ่ือรองรับความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งด้านการค้าขาย การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
นำมาปล่อยเงินได้ตามท่ีประกาศกล่าวอ้าง 

จากการเก็บข้อมูลยังพบการแอบอ้างราชกิจจานุเบกษา คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง โดยในเอกสารปลอมระบุชื่อบุคคล
ที่ไม่เป็นจริงตามราชกิจจานุเบกษา นอกจากนั้นยัง เลียนแบบลายเซ็นของผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานในเอกสารของคำสั่งกองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เรื่อง
กำชับการใช้สื่อออนไลน์ โดยในคำสั่งปลอมใช้ภาษาท่ีผิดหลักการเขียนของระบบราชการ  



 133 

4.1.3.5 ลักษณะบริบทข่าวปลอม  
ลักษณะบริบทของข่าวปลอม เป็นลักษณะที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาข่าวปลอมที่มีอยู่

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากเนื้อหาข่าวปกติ โดยรายละเอียดในส่วนของบริบท จะเป็นส่วนที่ผู้ผลิตข่าว
ปลอมไม่ ได้ ให้ความสนใจเทียบเท่าข่าวจริง เนื่องจากต้องการเพียงรายได้จากโฆษณาหรือ  
เพียงต้องการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเท่านั้น ทำให้รายละเอียดในส่วนนี้ผิดไปจากธรรมชาติของข่าวจริงใน
สื่อออนไลน์ โดยแต่ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การจัดหน้าที่ผิดปกติ 
การจัดหน้าที่ผิดปกติ เป็นหนึ่งลักษณะของบริบทข่าวปลอมที่พบจากการ

เก็บข้อมูล โดยเว็บไซต์ข่าวปลอมจะมีรูปแบบการจัดหน้าที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีการย่อหน้า รวมถึงการ
เว้นวรรคที่ถูกต้องตามหลัก ทำให้อ่านยาก แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตข่าวปลอมไม่ได้ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง
และความเหมาะสมในการนำเสนอ ต้องการเพียงนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง เพ่ือทำให้คนใน
สังคมเข้าใจผิดหรือต้องการผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้จากจำนวนผู้อ่านที่กดเข้ามาอ่านข่าวที่
เว็บไซต์  
 

 
 

ภาพที่ 4.11 ภาพตัวอย่างเว็บไซต์ข่าวปลอมที่นำเสนอข่าวเรื่องอันตรายจากน้ำอัดลม 
แหล่งที่มา: ธวัชนิวส์ (2563ก) 
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ภาพที่ 4.12 ภาพตัวอย่างเว็บไซต์ข่าวปลอมที่นำเสนอข่าวเรื่องเก็บภาษีสินสอด 
แหล่งที่มา: ธวัชนิวส์ (2563ข) 

จากภาพที่ 4.11 และภาพที่  4.12 จะเห็นได้ว่า หน้าเว็บไซต์ของข่าว
ปลอมไม่ได้จัดหน้าให้อ่านง่าย บริเวณพาดหัวข่าวพิมพ์ไม่ครบประโยคและใส่รายละเอียดของข่าวไม่
ครบถ้วน รวมถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ก็ไม่ได้จัดเรียงให้เหมาะสม ไม่มีย่อหน้า เป็นเพียงการนำ
ข้อความมาวางเท่านั้น แตกต่างจากข่าวในสื่อกระแสหลักที่มีกองบรรณาธิการคอยตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้องก่อนนำเสนอ ทำให้ลดโอกาสในการรายงานข่าวที่ผิดพลาด 

2) การสร้างเว็บไซต์ปลอมและแอบอ้างสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียง  

การสร้างเว็บไซต์ปลอมมีหลายลักษณะ ทั้งในลักษณะลอกเลียนแบบ
สำนักข่าว โดยตั้งชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายคลึงกับองค์กรสื่อที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้รับสารและมีผู้ติดตาม
จำนวนมาก จนสำนักข่าวได้รับความเสียหาย ซึ่งเว็บไซต์ข่าวปลอมเหล่านี้จะเลือกนำเสนอประเด็นที่
เร้าความสนใจ เช่น บุคคลที่มีชื่อเสียงเสียชีวิต ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ เตือนภัย การเมือง เพ่ือหลอกล่อ
ให้ผู้อ่านกดเข้ามายังเว็บไซต์ต้นทางและแชร์ต่อ ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์จะไม่มีมูลความจริง รวมถึงรูป
ภาพประกอบข่าวก็มักจะนำมาจากต่างประเทศหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข่าว จากการศึกษายัง
พบว่า เว็บไซต์ข่าวปลอมจะเป็นเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว ไม่มีลิงก์เชื่อมโยงไปที่อ่ืน   
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ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างรายชื่อเว็บไซต์ข่าวปลอมที่จงใจสร้างขึ้นเพ่ือทำให้เกิดข่าวลวงและแสวงหา
รายได้  

เว็บไซต์จริง เว็บไซต์ปลอม 

https://www.one31.net/news https://One31news.com 
https://www.mono29.com https://Mono29news.com 
 

การสร้างเว็บไซต์ปลอมและสร้างแบบสอบถามให้คนร่วมกิจกรรม โดย
ผู้สร้างจะแอบอ้างใช้สัญลักษณ์ โลโก้ของบริษัทหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในสังคม เช่น 
เว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างชื่อของการบินไทย ใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า Thaiairways.com-th2.com เว็บไซต์
ปลอมที่แอบอ้างชื่อของเซเว่น ใช้ชื่อ www.7eleven.com-AED.com เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและ
เป็นจุดสนใจของผู้พบเห็น โดยจะตั้งพาดหัวให้ดึงดูดว่าเป็นการแจกรางวัล ทั้งคูปองเงินสด คูปอง
รับประทานอาหารฟรีหรือตั๋วเดินทางฟรี ซึ่งเมื่อกดเข้ามายังเว็บไซต์จะพบกับหน้าแบบสอบถามซึ่ง
เป็นคำถามง่าย ๆ เช่น คุณเป็นลูกค้าของบริษัทหรือไม่ คุณใช้บริการของบริษัทหรือไม่ ใช้บริการบ่อย
มากแค่ไหน และจะแนะนำเพ่ือนต่อหรือไม่ เมื่อตอบคำถามครบ ผู้ใช้งานจะต้องกดแชร์ต่อถึงจะได้รับ
รางวัล แต่เมื่อผู้ใช้งานกดแชร์แล้วจะเจอกับหน้าเว็บไซต์พนัน โฆษณาและมีความเสี่ยงที่จะเจอกับ
ไวรัส 

อีกหนึ่งลักษณะของการสร้างเว็บไซต์ปลอม คือ การสร้างเว็บไซต์เพ่ือ
หลอกเอารหัสบัญชีธนาคาร โดยจะส่งอีเมลไปหาผู้ใช้งานว่า “รหัสผ่านธนาคารถูกเปลี่ยน หากคุณ
ไม่ได้เปลี่ยนรหัส กรุณากดที่ลิงก์เพ่ือรีเซตรหัสผ่านทันที” เมื่อผู้ใช้กดที่ลิงก์จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่ถูก
ปลอมแปลงขึ้นมา มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งการจัดวางหน้า สัญลักษณ์ หากผู้ใช้
ใส่รหัสธนาคารลงไป จะทำให้ผู้สร้างเว็บไซต์ปลอมสามารถเข้าถึงบัญชีได้โดยทันที 

นอกจากนั้นยังพบลักษณะที่ผู้ไม่หวังดีจงใจส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
ผ่านทางไลน์หรือเฟซบุ๊ก เช่น “ฝากโหวตให้หลานสาวหน่อยนะคะ” หรือการใช้ข้อความล่อให้คลิก 
เช่น “ฝากกลุ่มผู้ใหญ่ เข้าฟรี กดนะ” เมื่อผู้ใช้งานหลงเชื่อ กดเข้าไปยังลิงก์ดังกล่าว จะมีหน้าเว็บไซต์
ที่หลอกให้กรอกรหัสผ่าน หากหลงเชื่อและกรอกรหัสผ่านจะทำให้ผู้สร้างเข้าถึงข้อมูลส่วนตั วของ
ผู้ใช้งานได้ ทั้งรหัสบัญชีไลน์ รหัสบัญชีเฟซบุ๊ก หลังจากนั้นผู้สร้างจะสวมรอยเพ่ือเข้าสู่บัญชีของ
ผู้ใช้งาน โดยอาจนำบัญชีไปหลอกลวงเพ่ือเอาเงินออกจากบัญชีธนาคาร หรือสวมรอยเพ่ือเข้าไป
ทักทายและหลอกยืมเงินจากเพ่ือนในบัญชีไลน์หรือเฟซบุ๊ก  
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4.2 ผลการศึกษาแนวทางการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

ผลการศึกษาแนวทางการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาควิชาชีพ ภาคการศึกษาและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 3 ท่าน เพ่ือหาแนวทางในการรับมือกับ
ปัญหาข่าวปลอม โดยผู้วิจัยจะนำเสนอเรียงตามประเด็น ดังนี้ 

 
 ลักษณะของข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ลักษณะของข่าวปลอมตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความสอดคล้องกันในประเด็น
ที่ว่า ข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบของข่าวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลที่ไม่เป็น
ความจริง ข้อมูลที่ทำให้ผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเกิดความเข้าใจผิด โดยตัวแทนจากแต่ละภาค
ส่วนได้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

ด้านภาควิชาการ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะของข่าวปลอมว่า 
ข่าวปลอมไม่ได้หมายถึงเฉพาะข่าวที่เป็นเท็จเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงเรื่องจริงเพียงบางส่วน เรื่อง
จริงที่เกิดขึ้นในอดีตและนำกลับมานำเสนออีกครั้ง โดยไม่ได้กลั่นกรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ 
ช่วงเวลานั้น ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดในประเด็นดังกล่าวได้  

ข่าวปลอมในความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าหมายถึง ข่าวที่โกหก 
เป็นเรื่องเท็จ ไม่เป็นความจริง แต่ความจริงแล้วข่าวปลอมครอบคลุมมากกว่าแค่ข่าวเท็จอย่าง
เดียว บางครั้งข่าวปลอมอาจจะเป็นข่าวที่เป็นจริงแต่จริงเพียงบางส่วน หรือบางครั้งจริงทั้งหมด
แต่เรื่องราวนั้นอาจจะเคยเกิดขึ้นและจบไปเรียบร้อยแล้ว (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 16 
พฤษภาคม 2563) 

 
ด้านของตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ มีความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดียวกับดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่กล่าวว่า ข่าวปลอมไม่ได้หมายถึงข่าวที่ไม่เป็นความจริงเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงข้อมูลเท็จในรูปแบบอ่ืน ๆ และมองว่าปัญหาข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องใหม่ที่พ่ึงเกิดขึ้น แต่เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต เพียงแต่ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน ทำให้ปัญหาข่าวปลอมรุนแรงมากข้ึน เพราะข้อมูลเหล่านั้นสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว
ผ่านสื่อออนไลน์และยากต่อการตรวจสอบมากขึ้น 

ข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องใหม่ เรื่องของข่าวปลอม ข่าวเท็จ ข่าวลวง หรือการเต้าข่าว ใส่สี ตี
ไข่ เป็นเรื่องที่มีมานาน แต่ช่วงนี้สื่อออนไลน์มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคน
มากขึ้น ทำให้ข่าวปลอมมีความรุนแรงมากขึ้น ข่าวสารที่ไหลเวียนทุกวันนี้มีจำนวนมหาศาล 
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แล้วก็รวดเร็วมาก ในการสำรวจของหลายประเทศ คนที่รับข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์มี
จำนวนไม่น้อยที่ไม่แน่ใจว่าตกลงอันไหนมันเป็นข่าวปลอมอันไหนมันเป็นข่าวจริง เพราะว่า
ข่าวสารมันมีจำนวนมาก (วสันต์ ภัยหลีกลี้, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2563) 

 
ทางด้าน คุณพีรพล อนุตรโสตถ์ ตัวแทนจากภาคสื่อสารมวลชน ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมใน

ลักษณะและรูปแบบของข่าวปลอมที่พบในสื่อออนไลน์ ซึ่งมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน
ตามสื่อที่ปรากฏ โดยข้อมูลที่ส่งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนในสื่ออ่ืน ๆ แต่
ข่าวปลอมในรูปแบบของข้อความอาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงและสามารถเชื่อมโยงได้กับสื่อออนไลน์
ประเภทอ่ืน ๆ ข่าวปลอมแต่ละประเภทจะมีศักยภาพในการกระจายแตกต่างกัน เช่น ลักษณะของ
ข้อความสั้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมและส่งผลกระทบต่อคนในสังคมจะมีศักยภาพในการ
กระจายสูง ข้อความขนาดยาวจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะดูมีข้อมูล มีเรื่องราว และข่าวปลอม
ที่มีการใช้รูปภาพประกอบจากหลายแหล่งและนำมารวมกับภาพเก่า ทำให้ผู้รับเข้าใจผิดว่าเป็น
เหตุการณ์เดียวกัน หรือมาในลักษณะของภาพอินโฟกราฟิก รวมถึงมาในลักษณะของคลิปวิดีโอ จะมี 
2 ลักษณะ คือ คลิปที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเองเพ่ือหลอกลวงคน หวังยอดการเข้าชม สร้างความแตกตื่น
หรือทำไปเพราะความรู้ ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงและลักษณะของการทำตามคลิปต้นฉบับ โดยเชื่อว่า
เนื้อหาในคลิปนั้นเป็นความจริง เช่น คลิปหมูหย็องแช่น้ำ คลิปเผาขนมปัง รวมถึงลักษณะของการนำ
รูปภาพที่ได้จากการบันทึกหน้าจอส่งมาพร้อมกับลิงก์ทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดว่าเป็นคลิปวิดีโอ และ
เว็บไซต์ที่โพสต์ข่าวทั่ว ๆ ไป เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ตรวจสอบไม่ได้ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือทำให้
เหมือนเว็บข่าวจริง ๆ แต่เป็นข่าวปลอม รวมถึงเว็บไซต์ที่หลอกลงทุน หลอกขายของ  

ข้อความในไลน์จะมีเอกลักษณะอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่ปรากฏบนสื่ออ่ืน ๆ ถ้า
เป็นข้อความในไลน์ที่ส่งต่อกันจะมีทั้งข้อความสั้นและข้อความยาว ซึ่งข้อความยาวจะมีการใช้
ถ้อยคำตรงส่วนแรกของเนื้อหาว่า “ยาวหน่อยแต่ดีมาก ๆ” และบริเวณด้านล่างข้อความจะมี
การแทรกข้อความว่า “โปรดส่งต่อให้คนที่คุณรัก” พอคนเห็นข้อความแบบนี้ก็จะแชร์ต่อทันที 
เพราะมันน่าเชื่อถือ ส่วนในกรณีของข้อความบวกด้วยรูปภาพที่ส่งต่อกันทางไลน์ อาจทำให้เกิด
การเข้าใจผิดได้ เนื่องจากข้อความและรูปภาพ คลิปวิดีโอ ส่งไปถึงผู้รับสารไม่พร้อมกัน ผู้รับ
สารอาจจะได้ข้อความที่มาพร้อมกับรูปภาพของอีกเรื่องหนึ่ง กลายเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมา 
เนื่องจากข้อความในไลน์ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ (พีรพล อนุตรโสตถ์ , สัมภาษณ์, 
12 พฤษภาคม 2563)  

 
คุณพีรพล อนุตรโสตถ์ ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่จะนำมาเสนอเป็นข่าวปลอมว่ามีความ

หลากหลาย แต่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าข้อมูลลักษณะใดที่มีจำนวนมากท่ีสุด เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่
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มีเครื่องมือที่จะใช้นับข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ได้ นับได้เพียงข้อความที่ปรากฏในสื่อที่มีลักษณะ
เป็นพ้ืนที่สาธารณะเท่านั้น เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ แต่สาเหตุที่ผู้รับสารเห็นว่าข้ อมูลประเภทนี้มี
จำนวนมาก อาจเกิดขึ้นจากความรู้สึกและพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลในประเภทนั้นมากกว่าประเภท
อ่ืน ๆ รวมถึงพฤติกรรมความสนใจของเพ่ือนและบุคคลใกล้ชิดของผู้รับสารก็มีส่วนทำให้ได้รับข้อมูล
ประเภทนั้นมากข้ึน 

จะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าข่าวปลอมไม่ได้มีความหมาย
เพียงแค่ข้อมูลในรูปแบบข่าวที่เป็นเท็จเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลเท็จที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ทำให้ผู้รับ
สารเข้าใจผิดได้ โดยข่าวปลอมจะมีหลายประเภทและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้รับสารมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สื่อออนไลน์ได้เข้า
มามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในด้านการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ของคนในสังคม 
 

 แนวโน้มข่าวปลอมในอนาคต 
ประเด็นของแนวโน้มข่าวปลอมในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก

ทางภาครัฐมีความคิดเห็นที่ตรงกัน คือ ในอนาคตข่าวปลอมจะมีลักษณะที่แนบเนียนกับข่าวจริงมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตข่าวปลอมจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเท็จใน
รูปแบบต่าง ๆ ทำให้ยากต่อการสังเกตและผู้รับสารหลงเชื่อได้ง่ายมากขึ้น 

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ มีความคิดเห็นว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การตรวจสอบและ
สังเกตข้อมูลเท็จเป็นไปได้อย่างยากลำบาก และในอนาคตเมื่อทุกสิ่งสามารถเชื่อมโยงกันด้วยระบบ
อินเทอร์เน็ต ยิ่งจะทำให้การตรวจสอบข่าวปลอมยากมากขึ้น หากผู้รับสารไม่มีภูมิต้านทานในการ
ตรวจสอบ โอกาสที่จะหลงเชื่อข้อมูลเท็จก็เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น 

ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเทคโนโลยี คลิป เสียง ภาพ หรือ Deepfake เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ยิ่งในอนาคตระบบ 5G มา การเชื่อมต่อ Internet of things ข่าวที่เราเห็นหลาย ๆ 
ครั้งอาจจะไม่เป็นจริงเลยก็ได้ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่ากลัวมากเพ่ิมขึ้น คนที่มีภูมิต้านทานก็ไม่ใช่
จะสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างถูกต้องนะครับ แล้วยิ่งถ้าไม่มีภูมิต้านทาน ไม่รู้จักตั้งคำถาม 
ยิ่งแล้วใหญ่เลย โอกาสเชื่อโอกาสที่จะฝังใจกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
และมากข้ึน (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2563) 

 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ที่กล่าวว่า ในอดีตข่าวปลอมจะถูกส่งต่อ

กันผ่านอีเมลลูกโซ่ มีการเชิญชวนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือปลอมแปลงเป็นคนรู้จักที่อยู่ใน
ต่างประเทศและกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องบินกลับประเทศไทยโดยด่วน และขอให้
ช่วยโอนเงินไปให้ รวมถึงข่าวปลอมที่จะแฝงเข้ามาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือมีการปลอมแปลง 
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ลอกเลียนแบบเพจหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง ทำให้คนหลงเชื่อเพ่ือหวังเงินโฆษณา ยอดการเข้าชม โดย
ข่าวปลอมจะเล่นกับความรู้สึกของคนด้วยพาดหัวที่หวือหวา เล่นกับความอยากของคนเพ่ือทำให้ผู้รับ
สารหลงเชื่อ รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากกว่าในอดีต ทำให้สามารถผลิตเนื้อหาที่เป็นเท็จได้
จำนวนมากและรวดเร็วมากข้ึน ยากต่อการตรวจสอบ แต่หากผู้รับสารมีทักษะ รู้เท่าทันสื่อ ข่าวปลอม
ก็จะลดน้อยลงไป 

ที่สำคัญตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมาก มันสามารถที่จะทำเลียนแบบได้เนียนมาก 
อย่างเช่น Deepfake Technology จะยากต่อการตรวจสอบมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่า คนนั้น
พูดจริงหรือไม่ อันนี้ก็ต้องระวังเพราะเทคโนโลยีทำให้ข่าวปลอมสามารถทำได้ง่ายขึ้นและ
จำนวนมากขึ้น (วสันต์ ภัยหลีกลี้, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2563) 

 
นอกจากนั้นคุณพีรพล อนุตรโสตถ์ ตัวแทนจากภาคสื่อสารมวลชน ได้แสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมในเรื่องของสถานการณ์ที่จะกระตุ้นให้เกิดปัญหาข่าวปลอมที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของคนในสังคม แต่
ช่วงเวลานั้นกลับเป็นเวลาที่ผู้คนต้องการข้อมูลข่าวสารมากที่สุด จะทำให้คนในสังคมออกมาสื่อสารกัน
ในช่องทางของตนเอง ปัจจุบันมีโครงสร้างพ้ืนฐานเรื่องการสื่อสารที่ทุกคนสามารถสื่อสารเรื่องอะไร
ออกมาก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเท็จ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและสร้างความสับสนในประเด็นที่
เกิดขึ้นได้ และสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เพราะกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มจะเลือกเชื่อชุด
ความคิดของตนเอง นำไปสู่ความรุนแรง รวมถึงการเลือกตั้งก็สามารถเป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้
ประเทศไทยเกิดสถานการณ์ข่าวปลอมที่รุนแรงมากขึ้นได้ เพราะทุกคนต่างก็พร้อมที่จะละทิ้งสติ ใน
การตรวจสอบและเชื่อข้อมูลที่ตรงกับทัศนคติเดิมของตนเอง  

สิ่งที่เห็นมา 4-5 ปี คือ เราพยายามทำให้คนไม่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ เราพยายามที่จะ
บอกคนให้อย่าเชื่อง่าย ๆ ตรวจสอบก่อน แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เป็นสถานการณ์ต่าง ๆ จะถูกละ
ไปหมดเลย ดังนั้นนิสัยแบบนี้มันจึงเป็นช่องว่างที่จะทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นถ้าจังหวะมัน
เหมาะสม คำว่าจังหวะมันเหมาะสมก็คือ มีสถานการณ์คล้าย ๆ แบบนี้เกิดขึ้นอีก เช่น มีม็อบ
กลุ่มใหญ่ มีความรุนแรง ความขัดแย้งทางการเมือง (พีรพล อนุตรโสตถ์ , สัมภาษณ์ , 12 
พฤษภาคม 2563) 

 
 แนวทางการตรวจสอบข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ 

ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้คนจำนวนมาก สื่อออนไลน์
เปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ มีทั้งข้อมูลที่เป็นความจริงและข้อมูลเท็จ ดังนั้นในฐานะผู้ใช้สื่อ
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ออนไลน์ต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและส่งต่อ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้
แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ตัวแทนจากภาควิชาการกล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร
ดิจิทัลทุกข่าวเป็นไปได้อย่างยากลำบากในฐานะของผู้รับสาร เพราะบางครั้งความเชื่อ ความคิดเห็น
ส่วนตัว ทำให้เกิดความโน้มเอียงต่อข้อมูลและทำให้ละเลยต่อการตั้งคำถามหรือตรวจสอบข้อมูล ยิ่ง
ผู้รับสารพบเจอข่าวสารที่ตรงกับทัศนคติ ความเชื่อเดิมของตนเอง จะทำให้มีแนวโน้มที่จะหลงเชื่อ
และส่งต่อข้อมูลเท็จไปหาคนอีกจำนวนมาก ดังนั้นการรู้จักตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับจึงสำคัญ ผู้รับ
สารต้องตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง ตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อมูลและอย่าพ่ึงด่วนสรุป
ข้อมูลที่ได้รับเพื่อลดปัญหาข่าวปลอมที่เกิดข้ึน 

การตั้งคำถามกับข้อมูลข่าวสารทุกชิ้นว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีความสำคัญ 
เราจะต้องเอ๊ะไว้ก่อน เฮ้ยจริงเหรอ ถูกต้องไหม แล้วก็ตรวจเช็คจากข้อมูลข่าวสารจากหลาย ๆ 
ด้านโดยเฉพาะสื่อที่มีความถูกต้องและมีมาตรฐาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าสื่อจะมีความถูกต้องเสมอไป 
บางครั้งข้อมูลข่าวสารที่ส่งผ่านสำนักข่าวก็อาจจะเป็นข่าวที่เป็นเท็จได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น
เราจึงต้องตั้งคำถามกับทุกข่าว ควรตรวจเช็คกับหลาย ๆ แหล่ง แล้วตั้งคำถามว่ามีความเป็นไป
ได้มากน้อยแค่ไหน อย่าพ่ึงรีบตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ หรือแม้กระทั่งแชร์ข้อมูล 
ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ถูกต้อง (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2563) 

 
จากบทสัมภาษณ์ของ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ จะเห็นได้ว่าการที่ผู้รับสารรู้จักตั้งคำถามและ

ตรวจสอบข้อมูลจากสื่อที่มีความถูกต้องและมีมาตรฐาน รวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งจะ
เป็นหลักสำคัญในการตรวจสอบข่าวปลอมเบื้องต้นได้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับบทสัมภาษณ์ของ
คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความแตกต่างระหว่างการรับรู้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน โดย
กล่าวว่า ในอดีตสื่ออาชีพจะทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวและคัดกรองข้อมูลให้แก่ผู้รับสารก่อนนำเสนอ 
โดยสื่อจะเลือกข่าวที่น่าเชื่อถือและข่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระบวนการ
ตรวจสอบการเขียน คำผิด คำถูก ในหลายระดับ ทั้งหัวหน้าข่าว บรรณาธิการข่าว กองบรรณาธิการที่
ช่วยดูแลและตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง แต่ในปัจจุบันทุกคนสามารถเป็นสื่อเองได้ เป็นได้ทั้งผู้ส่ง
สารและผู้รับสารได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับสารทุกคนที่
จะต้องมีทักษะในการตรวจสอบ ในสติในการสื่อสารอยู่เสมอ 

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การมีทักษะ แต่ที่สำคัญกว่านั้นควรจะมีสติในการสื่อสาร ไม่ใช่ว่า
เห็นอะไรมาก็ส่งต่อ ไม่ใช่อะไรถูกโพสต์มาก็เข้าไปไลก์ ไปคลิก ไปขยายความต่อเพราะอันนี้
เท่ากับว่า เราไปช่วยเผยแพร่ข่าวปลอม หรือข่าวที่ไม่ถูกต้องให้มันกระจายไปอย่างกว้างขวาง
ขึ้น (วสันต์ ภัยหลีกลี้, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2563) 
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นอกจากนั้นคุณพีรพล อนุตรโสตถ์ ได้เสนอวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเบื้องต้น ด้วย 3 เสา
หลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คือ การสืบหาต้นตอ จะทำให้เข้าใจและรู้ว่าข้อมูลเริ่มต้นที่ไหน ช่วย
ให้เข้าใจได้ว่าข้อมูลมาได้อย่างไร การวิเคราะห์ที่มา เพื่อดูว่าเนื้อหาถูกต้องหรือไม่และวิเคราะห์เจตนา
ของผู้เผยแพร่ว่าต้องการอะไร ขายของหรือเผยแพร่ข้อมูล และขั้นตอนสุดท้าย คือ ตรวจสอบเนื้อหา 
เพ่ือดูว่าที่พูดกันนั้นถูกหรือผิด อาจจะตรวจสอบจากงานวิจัย ทวนซ้ำหรือทดลองดูเพ่ือดูว่าได้ผลลัพธ์
ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ เช่น มีคนแชร์ข่าวเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้รับสารต้องไปอ่านกฎหมายต้นฉบับว่ามี
ความหมายแบบนั้นจริงหรือไม่ 

จะเห็นได้ว่าหลักสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลบนสื่อออนไลน์จะต้องเริ่มต้นที่ผู้รับสารเป็น
อันดับแรก ด้วยการมีสติอยู่เสมอ รู้จักตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับมาว่ามีความถูกต้องหรือไม่ รวมถึงให้
ความสำคัญกับการศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูล ทั้งการดูต้นตอของข้อมูล วิเคราะห์เจตนาของผู้ส่งสาร
และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาจากหลายแหล่งเพื่อความถูกต้อง  
 

 ความท้าทายของปัญหาข่าวปลอมและแนวทางการรับมือในบทบาทต่าง ๆ  
ปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวผู้รับสารเท่านั้น หากยัง

ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้แต่ละภาคส่วนต้องกำหนดแนวทางการรับมือเพ่ือแก้ไขปัญหา
ข่าวปลอมด้วยวิธีการต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน พบว่าแต่
ละภาคส่วนเจอปัญหาและความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ในบทบาทของสื่อสารมวลชน ถือเป็นด่านแรกในการนำเสนอข้อมูลสู่ประชาชน คุณพีรพล 
อนุตรโสตถ์ ให้สัมภาษณ์ถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงตาม ดังนั้นอาชีพสื่อสารมวลชนในฐานะสื่อ
กระแสหลักต้องปรับตัว โดยสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเสาหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับ
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยหาข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในประเด็นที่กำลังเป็นที่
สงสัยของประชาชนให้ทราบอย่างรวดเร็ว 

เราจะพบชุดความคิดอันหนึ่งที่น่าสนใจของประชาชนเหมือนกัน คือ เวลาที่คนเกิด
ความสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง เขาก็จะไปหาสื่อหลัก รวมถึงหนังสือพิมพ์ ทีวีด้วย 
เพราะสื่อกระแสหลักเป็นสื่อที่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็ก ดังนั้นหากพูดถึงสื่อกระแสหลักก็ต้องทำตัว
ให้น่าเชื่อถือต่อไป อีกส่วนหนึ่งก็ต้องคอยจับว่ามันมีอะไรที่เขากำลังแชร์กันหรือกำลังสงสัย ก็
ควรจะเอามาคลี่คลายความสงสัย หรือว่า Fact Check ให้ได้คำตอบที่ประชาชนต้องการ  
(พีรพล อนุตรโสตถ์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 
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นอกจากนั้นคุณพีรพล อนุตรโสตถ์ ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้รับสารมักมีพฤติกรรมส่ง
ต่อข้อมูลที่ตนเองชอบและตรงกับทัศนคติเดิมของตนเอง และสื่อออนไลน์ทำให้ผู้ส่งต่อข้อมูลเท็จไม่
ต้องรับผิดชอบทำให้เกิดปัญหาตามมา 

เราไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริง แต่เราอยากแชร์ เพราะว่ามันไม่ต้องรับผิดชอบอะไร 
มันมีถึง 2 ชั้นเลยนะ คือ ชั้นของการไม่ต้องรับผิดชอบเรื่อง เราเป็น Avatar เราจำแลงตัวเอง
ได้ อีกชั้นหนึ่งก็คือบางทีมันตามมาไม่ถึงตัว (พีรพล อนุตรโสตถ์ , สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 
2563) 

 
รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ และมี

อิทธิพลต่อคนในสังคม ออกมาให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันหรือไม่มีหลักฐานที่
สามารถพิสูจน์ได้ ทำให้สังคมเกิดความสับสนและเกิดความขัดแย้งระหว่าง 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน ทำให้
สังคมไม่ได้ทราบข้อสรุปที่แท้จริงของเหตุการณ์ 

คนที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องกัญชาเขาเป็นหมอ แล้วเขาให้ข้อมูลที่ไม่จริง ทำให้คนเข้าใจ
ผิด สังคมแตกแยกกันเลยชัดเจน มันเป็นหนึ่งในปัญหาของข้อมูลบางอย่าง มันยังไม่ใช่ข้อสรุป
แล้วมันมีคนที่น่าเชื่อเห็นต่าง ทำให้เราไม่สามารถไปถึงข้อสรุปได้ แต่จริง ๆ ข้อสรุปมันมี แต่ว่า
คน 2 คนที่คิดต่างกัน ก็จะชนกันที่ว่า เขาจะสรุปแล้ว มันเป็นความจริงแล้ว แต่ความจริงเขายัง
ไม่มีสิทธิ์พูดได้แบบนั้นในทางวิทยาศาสตร์ (พีรพล อนุตรโสตถ์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 
2563) 

 
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมจากบทบาทของนักสื่อสารมวลชน คุณพีรพล 

อนุตรโสตถ์ สรุปได้ว่า สื่อสารมวลชนมีหน้าที่หลายประการ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การให้ข้อเท็จจริง 
ให้ความรู้แก่ประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันอาจจะมีความแตกต่างจากในอดีตในเรื่องการ
กำหนดประเด็นข่าว เพราะสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อผู้รับสารเป็นอย่างมาก ทำให้สื่อกระแสหลัก
หันมานำเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากสื่อออนไลน์มากขึ้น แต่สื่อกระแสหลักต้องทำ
หน้าที่มากกว่าการสะท้อนภาพที่คนในสังคมสนใจหรือบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสื่ อออนไลน์ สื่อ
กระแสหลักต้องเพ่ิมบทบาทเฝ้ามองสังคม ร่วมมือกับนักวิชาการในการศึกษาวิจัยสังคมและคอย
ตรวจสอบความถูกต้องของเหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือทำให้เข้าใจสภาพสังคมมากขึ้น และผู้รับสารก็ต้อง
คอยตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอยู่เสมอ มีภูมิคุ้มกันและตระหนักถึงปัญหาข่าวปลอมมากขึ้น รวมถึง
เจ้าของแพลตฟอร์มและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือจะหยุด ชะลอ ยับยั้ง กำจัดการ
กระจายของข้อมูลเท็จ หากมีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกลั่นกรอง จะสามารถลดปัจจัยที่ทำให้เกิด
การส่งต่อข้อมูลเท็จได ้
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คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ กล่าวว่า ภาครัฐมีบทบาทสำคัญที่จะสร้าง
และดูแลให้เกิดระบบนิเวศสื่อที่ดีและทำให้ข่าวปลอมในประเทศไทยลดลง เนื่องจากภาครัฐมี
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจำนวนมาก เช่น เรื่องปัญหาสุขภาพ ภาครัฐสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลที่ถูกต้องได้จากกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมอุตุนิยมวิทยา กรม
ชลประทาน หรือข่าวสารที่เป็นเท็จเกี่ยวกับภัยพิบัติก็สามารถสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทานได้เช่นเดียวกัน  ทำให้ภาครัฐสามารถที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน ซึ่งจะช่วยลดการส่งต่อข้อมูลเท็จของ
ประชาชนลงได้ 

อย่างไรก็ตามในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลในสื่อออนไลน์ คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า การตรวจสอบข้อมูลควรจะเป็นอิสระ ภาครัฐไม่ควรจะไปผูกขาดแต่เพียงคนเดียว ควร
เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนช่วยกัน เพ่ือความเป็นกลางในการนำเสนอและต้องไม่ถูกใช้เป็น
เครื่องมือทางการเมืองหรือมีวาระซ่อนเร้นต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน  

อย่างตอนนี้ภาคประชาชนก็ทำ Cofact ขึ้นมา อันนี้ก็น่าสนใจ เป็นไปตามโมเดลของ
ไต้หวัน จะมาช่วยในการตรวจสอบข่าว แล้วก็ให้ประชาชน ช่วยกันตรวจสอบ ข้อมูลเท็จต่าง ๆ 
ก็จะลดลงไป แต่ศูนย์เหล่านี้จะต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เป็นเรื่องที่เราต้องการ
ให้ชัดเจน ทำให้เรื่องของระบบข้อมูลข่าวสารมีน่าเชื่อถือ โดยที่เอาข้อเท็จจริงเป็นหลักมาพูด
กัน ไม่ได้มี hidden agenda หรือการเมืองเพ่ือที่จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูล (วสันต์ 
ภัยหลีกลี้, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2563) 

 
นอกจากบทบาทของภาครัฐต่อการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คุณ

วสันต์ ภัยหลีกลี้ ได้กล่าวถึงปัญหาและความท้าทายในการสร้างความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบข้อมูล 
โดยเป้าหมายหลักของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเกิดขึ้นจากความต้องการลดปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยเรื่องที่จะตรวจสอบจะเน้นไปที่เรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ทั้งเรื่องภัย
พิบัติ เศรษฐกิจ การหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน อาหาร ยา ที่จะส่งผลถึงชีวิต ความมั่นคงในภาพรวม ไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือเรื่องระหว่าง
ฝ่ายต่าง ๆ และจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการครอบงำทางการเมือง ซึ่งในอนาคตศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
อาจจะไม่ได้เป็นศูนย์ของทางภาครัฐ อาจจะมีภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมตรวจสอบหรือพัฒนาออกไป 
เป็นหน่วยงานอิสระ 

สิ่งที่ เป็นความท้าทายสำหรับภาครัฐ คือ จะทำอย่างไรที่จะให้ศูนย์ข่าวปลอมมี
ประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อถือได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและการดำเนินการ ซึ่งทางภาครัฐฯต้อง
ตระหนัก แล้วท่านรัฐมนตรีพุฒิพงศ์ ที่ให้ตั้งศูนย์ขึ้นมา ยืนยันมาตลอดว่า ศูนย์นี้ไม่ได้มี
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จุดมุ่งหมายทางการเมืองแต่ต้องการเริ่มต้นให้มันเกิดศูนย์ขึ้นมาเพ่ือลดข่าวลวงข่าวปลอมใน
บ้านเรา เพราะว่ามันมีเยอะมาก พอมาถึงจุดหนึ่งศูนย์อาจจะขยายต่อไปไม่ได้เป็นศูนย์ของ
ภาครัฐก็ได้ โดยมีภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้ามาร่วม หรือพัฒนาออกไปแล้วก็ไปตั้งในส่วนที่ไม่ใช่ของ
ภาครัฐก็ได้และต้องพยายามให้ไม่มีการครอบงำทางการเมือง (วสันต์ ภัยหลีกลี้, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2563) 

 
รวมถึงยังได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและรับมือกับปัญหาข่าวปลอมที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของคุณพีรพล อนุตรโสตถ์ ซึ่งเน้นไปที่
ภาคประชาชนต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ มีสติ รู้จักไตร่ตรอง ใช้ดุลยพินิจ ไม่รีบร้อนในการส่ งต่อ
ข้อมูล รวมถึงช่วยกันตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จะช่วยลดปัญหาข่าวปลอมลงได้ 
และภาคประชาสังคมต้องช่วยกันสอดส่อง ชี้เบาะแสต่าง ๆ ส่วนภาครัฐต้องคอยอำนวยความสะดวก
ในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน ด้านของเจ้าของแพลตฟอร์ม เจ้าของสื่อ ก็มีส่วนสำคัญใน
การแก้ไขปัญหา โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบ ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยกรอง เพ่ือทำให้
สภาพแวดล้อมในการสื่อสารสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึนและลดความสำคัญของเนื้อหาที่เป็นเท็จลง  

ตัวแทนจากภาควิชาการ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาค
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน นักศึกษาในยุคปัจจุบันที่จะหาข้อมูล  
ต่าง ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ยากต่อการคัดกรองข้อมูลว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียง
ความคิดเห็น ดังนั้นการเรียนรู้ในระบบการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องฝึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักการ
ตั้งคำถาม การหาข้อมูลและข้อเท็จจริงที่หลากหลาย รวมถึงฝึกให้รู้จักเลือกรับข้อมูลในสื่อออนไลน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่นำทัศนคติส่วนบุคคลเข้าไปใส่ในข้อมูล 

ข้อมูลเท็จส่งผลเรื่องของการศึกษาพอสมควร คือ นักศึกษาค้นข้อมูลข่าวสารจำนวนไม่
น้อย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เรียนรู้และหาข้อมูลผ่านกูเกิล แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลข่าวสารที่
เรารู้ ถูกต้องหรือมีความแม่นยำมากน้อยมากแค่ไหน เช่น พูดถึงเรื่องง่าย ๆ อย่างการเรียน
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์แค่บางช่วงบางตอนบาง คนก็ตีความแตกต่างกันไปแล้วขึ้นอยู่กับ
ว่าเราจะเลือกข้อมูลข่าวสารชิ้นไหนมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกัน คราวนี้มันจะ
ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2563) 

 
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ได้เสนอแนวทางแก้ไขและรับมือกับ

ปัญหาข่าวปลอมใน 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ต้องแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา โดยจะต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็กให้
รู้จักการตั้งคำถาม รู้จักแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบ
ด้าน ซึ่งในระบบการศึกษาไทย เยาวชนไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักการตั้งคำถาม เป็นรากเหง้าของปัญหาที่
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เกิดขึ้นในสังคมไทย ทำให้เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะเข้าใจว่าเป็นบทสรุปเรียบร้อยแล้ว จึงละเลย
กับการตั้งคำถามรวมถึงคำตอบที่ได้รับ 

ปัญหาคือการที่เราจะรู้จักตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร จำเป็นต้องมีการฝึกฝนตั้งแต่
เด็ก ในการตั้งจูนเหมือนกับตั้งต่อมเอ๊ะ ต้องตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้เหรอ สังเกตง่าย ๆ เวลา
ในห้องเรียน ครูจำนวนไม่น้อยบอกว่ามีคำถามอะไรไหม ส่วนใหญ่เด็กมักจะไม่ได้ถามกลับไป 
เพราะกลัวจะโดนครูว่าและถ้าเด็กเริ่มถาม ครูเกิดไม่ยอม เด็กจะตอบสนองด้วยการเรียนรู้ว่าไม่
ต้องถามดีกว่า สถาบันพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องเข้าใจต้องพยายามด้วยเหมือนกัน เด็ก 2 ขวบ
ที่เขายังไม่รู้อะไรเลย เด็กถามเยอะมากเลย ทำไมแบบนั้น ทำไมถึงอย่างนี้ ระบบการศึกษา
ภาพรวมกลับทำให้เด็กตั้งคำถามพวกนี้น้อยลง เพราะคิดว่ามันมีชุดคำตอบที่แน่นอนอยู่แล้ว 
ทั้ง ๆ ที่ชุดคำตอบนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่ชุดคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว พอสั่งสมนานเข้าก็
ทำให้เราละเลยกับการตั้งคำถามกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวแม้กระทั่งข่าวสาร (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, 
สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2563) 

 
ในประเด็นของการบรรจุหลักสูตรการรู้เท่าทันข่าวปลอม ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ มีความคิด

ว่ามีความจำเป็น แต่หลักสำคัญควรอยู่ที่การฝึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักตั้งคำถาม ซึ่งการตั้งคำถามจะ
เป็นการท้าทายคำตอบที่มีอยู่เดิมว่ามีความถูกต้องหรือไม่ รวมถึงควรสอนให้เด็กรู้จักแสวงหาคำตอบที่
หลากหลาย การประเมินความน่าเชื่อถือและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อมูลมีความสำคัญมากกว่า
การบรรจุหลักสูตรหรือเพ่ิมรายวิชาเพียงรายเดียว ทุกวิชาควรจะสอนให้เด็กและเยาวชนรู้จักตั้ง
คำถามไม่ใช่เพียงให้เด็กลงมือปฏิบัติเพียงอย่างเดียว  

หลักสำคัญคือเรื่องของการฝึกเด็กให้ตั้งคำถามและระบบการศึกษาไทยเปิดกว้าง
พอที่จะให้เด็กตั้งคำถามได้มากน้อยแค่ไหน ต้องย้อนถามว่าผู้ใหญ่ ครู อาจารย์และผู้มีอำนาจ
ในเรื่องของนโยบายการศึกษาว่ามีการเปิดกว้างและให้ความสำคัญต่อการตั้งคำถามมากน้อย
แค่ไหน ถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับคำตอบและการเชื่อฟังมากกว่าการตั้งคำถาม มันก็ยากที่
จะทำให้เด็กกล้าที่จะถาม โดยสรุปก็คือทุกวิชาเองก็ควรจะสอนให้เด็กรู้จักตั้งคำถามด้วยไม่ใช่
ให้เด็กทำอย่างเดียว นโยบายต้องชัดเจนว่าเราต้องการให้เด็กในศตวรรษที่ 21 เขาอยู่อย่างไร
ให้รอดได้ ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มีข้อมูลเท็จจำนวนมากและมีความซับซ้อนมากขึ้น (มานะ 
ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2563) 

 
การแก้ไขปัญหาส่วนที่สอง คือ การตรวจสอบข่าวปลอมไม่ควรจะผูกขาดที่หน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันต่าง ๆ สื่อมาตรฐานในการช่วยกรอง
ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นอาจจะไม่ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบด้าน หลักสำคัญ คือ 
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ประชาชนจะต้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูล ไม่นิ่งเฉยหากพบเจอข้อมูล ข่าวสารที่เป็นเท็จ จะต้อง
ทักท้วงหรือบอกต่อผู้อื่นเพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลเท็จไหลเวียนอยู่ในระบบ 

หลาย ๆ ครั้งที่คุณเสพข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผ่านกลุ่มไลน์ผ่านโซเซียลมีเดีย คุณรู้ว่า
เป็นข่าวปลอมแต่คุณทำเฉย เพราะกลัวผู้ส่งข่าวมาจะเสียหน้า กลัวเกิดดราม่าในกลุ่มหรือเกิด
เหตุการณ์บานปลายต่าง ๆ ซึ่งเราควรจะแสดงความคิดเห็นหรือบอกต่อ เพราะถ้าเราไม่พูด
ออกมา ข้อมูลเท็จเหล่านั้นก็จะถูกแชร์ต่อไปเรื่อย ๆ (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ , สัมภาษณ์, 16 
พฤษภาคม 2563) 

 
จากบทสัมภาษณ์ของตัวแทนจากทั้ง 3 ภาคส่วนข้างต้น พบจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาและ

รับมือกับข่าวปลอมที่เกิดขึ้น คือ ต้องให้ความสำคัญไปที่ตัวผู้รับสารเป็นอันดับแรก โดยประชาชนคน
ใช้สื่อ รู้จักตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับ รู้เท่าทันข่าว เท่าทันเทคโนโลยี คอยตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับก่อน
หลงเชื่อหรือส่งต่อเสมอ รวมถึงเป็นหูเป็นตาคอยตรวจสอบและบอกผู้อ่ืน หากพบเจอข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง ภาครัฐในฐานะที่มีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลจำนวนมาก ต้องคอยอำนวยความสะดวก
ในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว และในด้านของเจ้าของแพลตฟอร์มต้อง
สนับสนุนการทำวิจัยหาแนวทางยับยั้ง ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยป้องกันและตรวจสอบข่าวปลอม เพ่ือ
ทำให้ข้อมูลเท็จปรากฏในสื่อออนไลน์น้อยที่สุด 
 

 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ในประเทศ
ไทยและแนวทางการรับมือ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในประเทศไทย 2) เพ่ือหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย  

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจำแนกการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอม โดยเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2562 –  
31 มกราคม พ.ศ. 2563 ส่วนที่สองการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ตัวแทนจาก
ภาควิชาชีพสื่อสารมวลชน ตัวแทนจากภาคการศึกษาและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาแนวทางในการรับมือปัญหาข่าวปลอมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศไทย  

ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมและแนว
ทางการรับมือข่าวปลอม พร้อมทั้งเสนอการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ พบว่า ข่าวปลอมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

แหล่งที่มาของข่าวปลอม รูปแบบของข่าวปลอมและลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ในประเทศไทย โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1.1 แหล่งที่มาของข่าวปลอม  
1) ข่าวปลอมจากสำนักข่าวหลัก ปรากฏการใช้พาดหัวข่าวที่เกินจริงและ

นำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาด 
2) ข่าวปลอมจากเว็บไซต์ทั่วไป พบว่ามีทั้งเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับสุขภาพในประเด็นที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงและเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือนำเสนอ
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ข่าวปลอมเพียงอย่างเดียว ซึ่งเว็บไซต์ในลักษณะนี้จะมีการลอกเลียนแบบให้เหมือนสื่อกระแสหลัก ทั้ง
การตั้งชื่อ URL สัญลักษณ์โลโก้ ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดและหลงเชื่อ  

3) ข่าวปลอมจากแฟนเพจเฟซบุ๊กท่ัวไป พบว่ามี 3 ลักษณะ คือ แฟนเพจ
เฟซบุ๊กที่แชร์ข้อมูลเท็จโดยไม่ตรวจสอบ มักเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมและแฟนเพจ 
เฟซบุ๊กที่เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข่าวปลอมโดยเฉพาะ รวมถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีไม่เป็นความจริง  

4) ข่าวปลอมจากไลน์ พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่ส่งต่อกันผ่านสื่อออนไลน์ไม่
สามารถหาแหล่งต้นตอของเนื้อหาได้และมักไม่มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูล เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เรื่องด่วน เรื่องใกล้ตัว ข้อมูลลับ การรักษาสุขภาพ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้รับสารสูง ทำให้เกิดการส่งต่อใน
สื่อออนไลน์อย่างรวดเร็ว 

5.1.1.2 รูปแบบของข่าวปลอม 
1) บทความ มีโครงเรื่องที่ชัดเจน ได้แก่ ชื่อเรื่อง คำนำ เกริ่นนำ เนื้อเรื่อง

และบทสรุป เนื้อหาที่พบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การดูแลตนเอง เคล็ดลับที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตได้ง่าย
มากขึ้น โดยใช้ภาษาพูดเพ่ือสร้างความเป็นกันเอง เข้าใจง่ายและมีการโน้มน้าวให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม แต่
เนื้อหาที่นำเสนอนั้นไม่เป็นความจริง  

2) ข้อความ มีทั้งข้อความขนาดสั้น ขนาดกลาง และข้อความขนาดยาว
ซึ่งมีความน่าเชื่อถือที่สุด เนื้อหาที่พบเป็นเรื่องใกล้ตัว เรื่องด่วน เรื่องลับต่าง ๆ ที่ได้รับความสนใจจาก
สังคม  

3) ข่าวหรือการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม มีทั้งข่าวที่สร้างขึ้น
ใหม่ทั้งหมดและข่าวที่ผู้เขียนจงใจบิดเบือนทำให้เกิดการเข้าใจผิด และนำเสนอประเด็นที่ส่งผลกระทบ
ต่ออารมณ์ความรู้ด้านในด้านหนึ่งของผู้อ่าน ได้แก่ อารมณ์โกรธ อารมณ์ดีใจ อารมณ์ตกใจ และมีการ
อ้างอิงบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข่าว  

4) รูปภาพ นำเสนอควบคู่กับข้อความ ข่าวหรือบทความเพ่ือสร้างความ
น่าสนใจให้กับเนื้อหาข่าวปลอมและชวนให้ผู้อ่านอยากติดตาม มี 3 ลักษณะ ได้แก่  

(1) ลักษณะการใช้รูปภาพจากแหล่งอ่ืนไม่ใช่รูปภาพที่ถ่ายขึ้นด้วย
ตนเอง โดยผู้สร้างข่าวปลอมใช้รูปภาพที่สามารถหาได้โดยทั่วไปจากอินเทอร์เน็ตและนำมาเชื่อมโยง
กับเนื้อหาข่าวปลอมที่สร้างขึ้น ได้แก่ ภาพบุคคล ภาพผลิตภัณฑ์ แอบอ้างสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียงและใช้รูปเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนในอดีต  

(2) ลักษณะการใช้รูปภาพที่ถ่ายขึ้นเองแต่บรรยายเนื้อหาเท็จ  
อาจเกิดข้ึนจากความเข้าใจผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือจงใจที่จะทำให้เข้าใจผิด 
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(3) ลักษณะนำเสนอข้อมูลเท็จในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก ผู้เขียน
ข่าวปลอมจะสรุปเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ เรียบเรียงให้สั้นและนำเสนอด้วยภาพเพียงภาพเดียว แต่
ข้อมูลเหล่านั้นไม่เป็นความจริง 

5) คลิปวิดีโอ ปรากฏควบคู่กับข้อความเสมอ จากตัวอย่างข่าวปลอมที่
พบจะไม่ใช่วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ข่าวปลอมโดยตรง แต่เป็นการนำคลิปวิดีโอจากแหล่งอ่ืนมา
เชื่อมโยงและบรรยายให้ผู้อ่านเข้าใจผิดและในลักษณะของผู้สร้างข่าวปลอมถ่ายคลิปวิดีโอขึ้ นมาเอง
แต่นำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง พบ 2 ลักษณะ ได้แก่  

(1) การนำคลิปวิดีโอมาจากแหล่งอ่ืนและนำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ข่าวปลอมที่สร้างขึ้น ได้แก่ การบรรยายให้เกิดการเข้าใจผิดและการนำคลิปวิดีโอจากหลายแหล่งมา
ตัดต่อรวมกัน จนเกิดเป็นคลิปวิดีโอเรื่องใหม่ 

(2) ผู้สร้างข่าวปลอมเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอขึ้นมาเองแต่เนื้อหาภายใน
คลิปวิดีโอเป็นเท็จ 

6) ลิงก์ เป็นส่วนที่ผู้อ่านสามารถคลิกไปยังเว็บไซต์อ่ืนได้ ปรากฏควบคู่
กับข้อความที่กระตุ้นอารมณ์ เมื่อคลิกแล้วจะนำไปสู่เว็บไซต์พนัน โฆษณาหรือไวรัสหรือเป็นลิงก์ที่
หลอกเอารหัสบัญชีผู้ใช้ในสื่อออนไลน์เพื่อหลอกยืมเงิน 

5.1.1.3 ลักษณะข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย  
1) ลักษณะประเด็นของข่าวปลอม 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ทั้งความสัมพันธ์ทางเพศและ
ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 

(2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแปลกหรือเหตุการณ์ที่ผิดแปลกไป
จากปกติ จะได้รับสนใจจากผู้อ่านมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไป 

(3) ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน เรื่องศาสนาและเรื่องการเมือง 
โดยผู้ผลิตข่าวปลอมจะเลือกใช้ถ้อยคำและสร้างเนื้อหาข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง พบว่ามีการ
โจมตีไปที่ตัวบุคคลและศาสนาใดศาสนาหนึ่งอย่างชัดเจน  

(4) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยผู้เขียนข่าวปลอมเลือกหยิบ
ยกข้อกฎหมายที่มีอยู่จริงแต่เลิกใช้ไปแล้วในปัจจุบันและกล่าวอ้างกฎหมายที่ไม่มีอยู่จริง เพ่ือทำให้
ผู้อ่านรู้สึกหวาดกลัว 

(5) ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพและแนวทางการรักษา มีการนำเสนอ
วิธีการรักษาโรคต่างเรื้อรังต่าง ๆ ด้วยของใกล้ตัว หาได้ง่ายและเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ทำให้ผู้อ่านหลงเชื่อ
และอยากจะลองทำตาม ถึงแม้หลายวิธีจะไม่ได้ส่งผลถึงชีวิต แต่ก็ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษา
โรคด้วยวิธีที่ถูกต้องได้ 
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(6) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยใกล้ตัว ภัยพิบัติ ภัยอันตรายที่
เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งจะปรากฏควบคู่กับการใช้ภาษาที่
กระตุ้นความรู้สึกหวาดกลัวของผู้อ่าน และทำให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุการณ์จริงได้ 

(7) ประเด็นที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะดารา นักแสดง 
นักร้อง ปรากฏในลักษณะเหตุการณ์ที่สะเทือนอารมณ์ เช่น ข่าวการเสียชีวิต ฆ่าตัวตาย เกิดอุบัติเหตุ 
เป็นโรคร้ายรักษายาก เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งความรู้สึก
เสียใจ เศร้า สลดใจ 

2) ลักษณะภาษาท่ีใช้ในข่าวปลอม 
(1) การใช้คำเกินจริงเพ่ือทำให้ข่าวดูเป็นเรื่องใหญ่ เรียกร้องความ

สนใจจากผู้อ่าน เพ่ือทำให้เกิดการแชร์ต่อมากข้ึน  
(2) การใช้เครื่องหมายพิเศษเพ่ือเน้นข้อความและสื่ออารมณ์ โดย

ปรากฏการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ อย่างพร่ำเพรื่อ เพ่ือเน้นเสียงให้ดูรุนแรง เร้าอารมณ์ และเน้น
ความสำคัญของข้อมูล ทำให้ผู้อ่านสะดุดตาและดึงดูดใจผู้อ่าน 

(3) การใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ขอร้องให้ผู้อ่านช่วยกระจายข่าวปลอม
ต่อ เพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับข่าวปลอมและเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตาม
และเกิดพฤติกรรมกระจายข่าวปลอม 

(4) การใช้ถ้อยคำในลักษณะของภาษาพูด เพ่ือสร้างความสนิทสนม
กับผู้อ่านและทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาข่าวปลอมได้ง่าย 

(5) การสะกดคำผิด พิมพ์ตก รูปประโยคผิดเพ้ียนและรูปแบบการ
พิมพ์ไม่มีมาตรฐาน เกิดจากการไม่ตรวจสอบของผู้เขียนข่าวปลอม เนื่องจากต้องการเพียงความ
รวดเร็วในการกระจายข่าวเท่านั้น  

(6) ใช้ตัวอักษรต่างประเทศทำให้ยากต่อการตรวจสอบ ผู้เขียนข่าว
ปลอมจะใช้ตัวอักษรภาษาต่างประเทศควบคู่กับภาษาไทยเพ่ือทำให้ยากต่อการตรวจสอบ 

3) ลักษณะของพาดหัวข่าวปลอม  
(1) ลักษณะการใช้ภาษาเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ เป็นการใช้ภาษาเพ่ือทำ

ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับข่าวในด้านใดด้านหนึ่ง 
(2) ลักษณะการสร้างคุณค่าให้พาดหัวข่าว เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าข่าว

ที่กำลังอ่านมีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อตนเอง  
(3) ลักษณะการสร้างจุดเด่นให้กับพาดหัวข่าว เพ่ือทำให้พาดหัวข่าว

โดดเด่น น่าสนใจและกระตุ้นความอยากรู้ของผู้อ่าน   
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4) ลักษณะเนื้อหาข่าวปลอม  
(1) ลักษณะการสร้างความน่าเชื่อถือ พบว่า ผู้ผลิตข่าวปลอมเลือก

นำเสนอข่าวหรือข้อมูลเท็จโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้กับเนื้อหา เพ่ือทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้อ่านมากขึ้น ได้แก่ การอ้างอิงแหล่งที่มาที่มีอยู่จริง โดยการแอบอ้างชื่อ
บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีชื่อเสียงเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาข่าว การอ้างอิงแหล่งที่มาที่
ไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงการสมมติชื่อบุคคล หน่วยงานขึ้น การกล่าวอ้างว่าข่าวมาจากบุคคลใกล้ชิดกับ
แหล่งข่าว วงในหรือประสบการณ์ตรงของตนเอง การกล่าวอ้างว่าข้ อมูลผ่านการตรวจสอบแล้ว 
 แอบอ้างเว็บไซต์ข่าวปลอมอ่ืน ๆ และการนำเหตุการณ์ดัง ณ ขณะนั้นมาสร้างเป็นข่าวใหม่  

(2) ข่าวจริงแต่ข่าวเก่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตแต่มีการ
นำมาแชร์ต่ออีกครั้ง  

(3) ไม่มีการระบุวัน เดือน ปี เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอเป็นสิ่งที่สร้าง
ขึ้น ไม่ใช่เหตุการณ์จริง ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุวัน เดือน ปี ที่ชัดเจนได้และมีการบิดเบือนโดย
เปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์  

(4) การนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด โดยผู้เขียน
จงใจเขียนเนื้อหาข่าวเฉพาะส่วนที่มีความคลุมเครือหรือเลือกนำเสนอเฉพาะประเด็นที่จะสร้างรู้สึกไม่
พอใจให้กับผู้อ่านและทำให้เกิดการเข้าใจผิด 

(5) โฆษณาหลอกขายสินค้าและอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง พบใน 2 
ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลการบริโภคท่ีไม่ปกติ ข่าวปลอมประเภทนี้จะมีการให้ข้อมูลด้านการบริโภคท่ีเกิน
จริงและไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน เช่น ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีข่าวปลอม
ที่แนะนำวิธีการรักษา ป้องกันไวรัสโควิด-19 ในหลากหลายวิธีการ และเว็บไซต์โฆษณาหลอกขาย
สินค้า มีการแฝงสินค้าอาหารเสริมอย่างแนบเนียน จะมีรูปแบบการนำเสนอคล้ายข่าว มีบทสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้เพ่ือยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ มีการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง เพ่ือ
ดึงดูดให้ผู้ซื้อหลงซื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก โรคร้ายที่รักษายาก รักษากระดูก ผลิตภัณฑ์ชะลอ
ความแก่  

(6) ข่าวที่ผิดพลาด ปัจจัยด้านความเร็วที่ต้องแข่งขันกับเวลาและ
องค์กรสื่ออ่ืน ๆ อาจทำให้เกิดการรายงานข่าวที่ผิดพลาดได้ รวมถึงการพาดหัวข่าวที่เกินจริง 
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การเขียนรายละเอียดเนื้อหาข่าวไม่ครบถ้วน วัน เดือน ปีของเหตุการณ์ผิด ชื่อ
บุคคลและรูปภาพประกอบข่าวที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจไปในทิศทางอ่ืน รวมถึงตัวบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ ให้
ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและมีการออกมาแก้ไขภายหลัง   
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5) ลักษณะบริบทของข่าวปลอม 
(1) การจัดหน้าที่ผิดปกติ ข่าวปลอมจะมีรูปแบบการจัดหน้าที่ไม่เป็น

ระเบียบ ไม่มีการย่อหน้า รวมถึงการเว้นวรรคที่ถูกต้องตามหลัก ทำให้ยากต่ออ่าน แสดงให้เห็นว่า
ผู้ผลิตข่าวปลอมไม่ได้ใส่ใจเรื่องความถูกต้องและความเหมาะสมในการนำเสนอ ต้องการเพียงนำเสนอ
ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงเพื่อทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสังคมหรือต้องการผลประโยชน์ทางการเงิน  

(2) การสร้างเว็บไซต์ปลอมและแอบอ้างสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียง เป็นสร้างเว็บไซต์และเนื้อหาขึ้นมาใหม่ โดยมีการแอบอ้างชื่อ โลโก้ สัญลักษณ์ของบริษัท 
หน่วยงาน องค์กรที่มีชื่อเสียงเพ่ือหลอกให้ผู้อ่านหลงเชื่อ โดยมีทั้งเว็บไซต์ตอบคำถามเพ่ือรับรางวัลแต่
กลับเจอหน้าโฆษณา เว็บไซต์พนันและการสร้างเว็บไซต์เพ่ือหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว เพ่ือสวมรอย
หลอกเอาเงินจากคนอื่น รวมถึงเว็บไซต์ที่เลียนแบบเว็บไซต์ของธนาคารเพ่ือทำให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อ 

(3) การดัดแปลงเอกสารทางราชการ พบ 2 ลักษณะ ได้แก่ เป็น
เอกสารทางราชการจริงแต่ผู้สร้างข่าวปลอมนำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาใส่เพ่ิมเติม ทำให้ข้อมูลบิดเบือน
ไปจากความเป็นจริง สร้างความสับสนให้แก่ผู้อ่านและเอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยมีการแอบ
อ้างสัญลักษณ์ของหน่วยงานทางราชการ ลายเซ็นของหัวหน้าในหน่วยงานเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับข่าวปลอม 

 
 การศึกษาแนวทางการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

5.1.2.1 ลักษณะของข่าวปลอม  
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าด้วยลักษณะของสื่อออนไลน์

ทำให้เกิดข้อมูลมหาศาล ทั้งจริงและเท็จ หลายครั้งที่ข้อมูลเท็จได้ลอกเลียนลักษณะจากสื่อที่มีชื่อเสียง 
ทำให้ยากต่อการสังเกต โดยข่าวปลอมไม่ได้หมายถึงแค่ข้อมูลเท็จที่ปรากฏในลักษณะของข่าวเท่านั้น 
แต่ยังครอบคลุมถึงลักษณะอ่ืน ๆ ทั้ง ข้อความสั้น ข้อความขนาดยาวที่มีการใช้คำเกริ่นนำที่กระตุ้น
อารมณ์ทำให้เกดิการแชร์ต่อ เรื่องบิดเบือน เรื่องจริงเพียงบางส่วน จงใจใส่ร้าย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในอดีต แต่นำกลับมาแชร์ใหม่ รูปภาพจากหลายแหล่งแต่นำมารวมเป็นเหตุการณ์เดียวกัน คลิปวิดีโอ
ที่ผ่านการตัดต่อ ภาพอินโฟกราฟิกที่นำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง คลิปวิดดีโอที่ผ่านการตัดต่อและ
เว็บไซต์หลอกให้ลงทุนหรือขายของทีจ่งใจบิดเบือนเพื่อหวังผลกำไร  

5.1.2.2 แนวโน้มของข่าวปลอม 
ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกัน คือ ในอนาคตข่าวปลอมจะแนบเนียนไป

กับข่าวจริงมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตหันมาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตและเผยแพร่ ข้อมูลเท็จ 
รวมถึงข้อมูลเท็จประเภทที่หวังประโยชน์หรือหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน การเลียนแบบ
ลักษณะของสื่อกระแสหลัก ทำให้ยากต่อการสังเกต การใช้ภาษาพาดหัวที่หวือหวา เพ่ือหลอกให้เข้า
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ไปอ่าน โดยหวังเงินค่าโฆษณา ยอดการเข้าชมและการใช้เทคโนโลยี Deepfake Technology ทำให้
การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปได้ยากข้ึน 

ส่วนตัวแทนจากภาคสื่อสารมวลชน ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คือ สถานการณ์
ที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของคนในสังคม แต่ช่วงเวลานั้นกลับเป็นเวลาที่ผู้คน
ต้องการข้อมูลข่าวสารมากที่สุด จะทำให้คนในสังคมออกมาสื่อสารในช่องทางของตนเอง ซึ่งอาจจะ
เป็นข้อมูลเท็จ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและสร้างความสับสน รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมือง สามารถกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารข้อมูลเท็จในสื่อออนไลน์ นำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงที่มากขึ้นได้ 

5.1.2.3 แนวทางการตรวจสอบ  
ตัวแทนทั้ง 3 ท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การตรวจสอบข่าวปลอม

ไม่ควรจะผูกขาดที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ต้องเริ่มที่ผู้รับสารเป็นอันดับแรก คือ ผู้รับสารต้องมี
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ รู้จักตั้งคำถามและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อมูล ไม่นิ่งเฉยหากพบเจอ
ข้อมูลเท็จ ควรตรวจสอบและวิเคราะห์ที่มาเพ่ือดูเจตนาเบื้องหลังของผู้เผยแพร่ว่าเป็นการหลอกขาย
สินค้าหรือจงใจทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสังคมหรือไม่ รวมถึงเน้นตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง 
โดยเฉพาะจากสื่อที่มีความถูกต้อง งานวิจัย เอกสารต้นฉบับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 

5.1.2.4 ความท้าทายของปัญหาข่าวปลอมและแนวทางการรับมือในบทบาทต่าง ๆ 
1) บทบาทสื่อมวลชน เทคโนโลยีทำให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมเลือกรับเฉพาะ

ข้อมูลที่ตรงกับทัศนคติเดิมของตนเองและมักส่งต่อไปยังบุคคลใกล้ชิด รวมถึงความเป็นนิรนามของสื่อ
ออนไลน์ ทำให้ผู้ผลิตข้อมูลเท็จสามารถปลอมแปลงตัวตนและไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้น  
ทำให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวปลอมมากขึ้น ดังนั้นสื่อต้องสร้างความน่าเชื่อและเป็นเสาหลักใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับประชาชน ในขณะเดียวกันต้องทำหน้าที่ มากกว่าการสะท้อนภาพ
เหตุการณ์ที่คนสนใจ ต้องเพ่ิมบทบาทของการเฝ้ามองสังคม กระตุ้นการสร้างเนื้อหาเชิงวิเคราะห์มาก
ขึ้นและร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวโน้ม พฤติกรรม สภาพสังคมให้มากยิ่งข้ึน  

2) บทบาทภาครัฐ มีหน้าที่ในการสร้างและดูแลให้เกิดนิเวศสื่อออนไลน์ที่
ดีรวมถึงทำให้ปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทยลดลง ซึ่งศูนย์ในการตรวจสอบข่าวปลอมควรจะมีอิสระ 
มีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกัน เพื่อความเป็นกลางในการตรวจสอบและนำเสนอ ดังนั้นต้อง
คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลแก่
ประชาขนอย่างรวดเร็ว จัดตั้งนโยบายให้การตรวจสอบข้อมูลมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยเน้นนำเสนอข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลัก รวมถึงประสาน
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทำให้ปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทยลดลง  
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3) ภาคการศึกษา ระบบการศึกษาไทยยังไม่เปิดกว้างให้เด็กรู้จักตั้งคำถาม
และแสวงหาคำตอบที่หลากหลาย ทำให้เยาวชนละเลยกับการตั้งคำถามกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และ
เยาวชนมักจะหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมหาศาล ยากต่อการแยกแยะระหว่าง
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ดังนั้นนโยบายการศึกษาของประเทศไทยต้องชัดเจนและเปิดกว้างให้เด็ก
สามารถตั้งคำถาม มีทักษะการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น มีกระบวนการแสวงหา
คำตอบที่หลากหลาย ทั้งการประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบด้าน พิจารณาว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่ มีความเป็นไปได้ขนาดไหน และฝึกให้เยาวชนรู้จักลักษณะของข้อมูลที่เป็นกลาง  

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านยังมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า เจ้าของ
แพลตฟอร์มควรใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบและช่วยกรองข้อมูลเท็ จและควรให้การ
สนับสนุนการวิจัยหรือพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยับยั้ง  กำจัดการกระจายของข้อมูลเท็จในสื่อ
ออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และ
หาแนวทางการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยสามารถอภิปรายผลแยกเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้ 
 

 ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
ข่าวปลอมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปพร้อมกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย

เริ่มตั้งแต่การบอกเล่ากันปากต่อปาก หนังสือพิมพ์ ใบปลิว อีเมล และสื่อออนไลน์ แต่สิ่งที่ทำให้ข่าว
ปลอมในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต คือ ความรวดเร็วในการเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (นันทิกา 
หนูสม, 2560) สื่อออนไลน์ทำให้การส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น และ
สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนได้ด้วยการส่งต่อหรือการแชร์ นอกจากนั้น “ฟองสบู่ข้อมูล (Filter 
Bubble)” หรือระบบอัลกอริทึมก็จะจัดสรรเนื้อหาที่เหมาะกับบุคคล (Personalized Algorithm) 
ทำให้หน้าฟีดของผู้ใช้งานมักมีแต่เรื่องราวที่อยู่ในความสนใจและสอดคล้องกับทัศนคติเดิมของตนเอง 
(พิจิตรา สึคาโมโต้, 2560) ผู้รับสารจึงพร้อมที่จะเชื่อข่าวปลอมเพราะตรงกับประสบการณ์ ความเชื่อ
เดิมของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Messing, Bakshy & Adamic (2015) ที่สรุปได้ว่า ข่าว
ปลอมจะแพร่กระจายได้ดีในกลุ่มที่มีความคิดไปในทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจะมี
เพ่ือนเป็นกลุ่มคนที่อุดมการณ์ตรงข้ามเพียงร้อยละ 18-20 ของเพ่ือนทั้งหมดเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งาน
มักจะได้รับข่าวสารที่ตรงกับอุดมการณ์ของตนเองและไม่ค่อยได้รับข้อมูลที่เห็นต่าง  
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จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ข่าวปลอมในแต่ละแพลตฟอร์ม จะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เช่น 
ข่าวปลอมในรูปแบบข้อความสั้น จะถูกส่งต่อผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับการแชท อย่าง ไลน์ เฟ
ซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ซึ่งจะมีการส่งต่ออย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างและไม่สามารถหาต้นทาง
ของข้อมูลได้ ข่าวปลอมที่มาในรูปของงานวารสารหรือข่าว จะมีการสร้างเว็บไซต์ เลียนแบบการ
นำเสนอข่าวจากองค์กรสื่อที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก และจะมีแหล่งเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก ทำให้เกิด
ความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบทั้งต่อองค์กรสื่อและบุคคลที่ถูกอ้างอิง โดยผู้วิจัยพบว่า ข่าวปลอมใน
สื่อออนไลน์มีลักษณะเด่น 3 ประการ  

การสร้างความน่าเชื่อถือ ข่าวปลอมได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้มีความ
แนบเนียนและกลมกลืนกับข่าวจริงในสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น หนึ่งในลักษณะสำคัญของข่าวปลอม คือ 
การแอบอ้างชื่อหน่วยงานที่มีชื่อเสียงหรือสมมติชื่อบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง และมีการสร้างเว็บไซต์
ข่าวปลอมขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์ สี โลโก้ที่คล้ายคลึงกับสำนักข่าวหลัก ทำให้ยากต่อการสังเกตและคัด
กรองข้อมูล จนเกิดเป็นการเข้าใจผิด รวมถึงเว็บไซต์ที่หลอกลวงขายสินค้า จะมีการแฝงข้อมูลสินค้า
อย่างแนบเนียน มีบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและรีวิวจากผู้ใช้งานเพ่ือยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและ
น่าเชื่อถือ ซึ่งจะมีการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริงและใช้ถ้อยคำที่เน้นย้ำว่า เห็นผลในเวลาอันรวดเร็ว 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ซื้อหลงเชื่อและมองว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาโรคได้ ข้อมูลประเภทนี้นอกจาก
จะไม่เห็นผลทางการแพทย์แล้ว อาจทำให้สุขภาพแย่ลงและเสียโอกาสทางการรักษาด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิกา หนูสม (2560) ที่กล่าวว่า หากข่าวที่นำเสนอมีแหล่งข่าวที่มี
ชื่อเสียง มีแหล่งอ้างอิง งานวิจัยรองรับ มีชื่อเพจหรือลิงก์ใกล้เคียงกับสำนักข่าวหลักจะทำให้ผู้รับสาร
ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมได้ง่ายมากขึ้น 

การสร้างจุดสนใจด้วยประเด็นเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้รับสาร  ข่าวปลอมที่เผยแพร่ใน
ประเทศไทยมักเป็นลักษณะของประเด็นสาธารณะหรือเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของสังคม 
ซึ่งจะมีการบรรยายเนื้อหาให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ตื่นตระหนก เพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผู้รับสาร
ตั้งแต่บริเวณพาดหัวข่าว โดยใช้ภาษาเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ ปกปิดส่วนสำคัญของเนื้อหาข่าวเพ่ือสร้าง
ความสงสัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นนท์ธวัช ไชยวัง (2560) ที่กล่าวว่า พาดหัวข่าวคลิกเบทได้ลด
บทบาทหน้าที่ในด้านการสรุปประเด็นข่าวโดยย่อ แต่จะเน้นไปที่การสร้างจุดสนใจให้กับผู้อ่านโดยการ
การปกปิด แต่งเติมข้อมูลเพ่ือหลอกล่อผู้อ่านให้เข้ามายังเว็บไซต์ ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์ในการพาดหัว
ข่าว และบริเวณเนื้อหาข่าวที่ผู้ผลิตข่าวปลอมที่จะมีการคัดเลือกประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนใน
สังคม โดยใช้หลักการคัดเลือกข่าวเช่นเดียวกับข่าวออนไลน์ เพ่ือทำให้ข่าวมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึง
กับข่าวออนไลน์ เพ่ือทำให้ผู้อ่านหลงเชื่อและเกิดการส่งต่อข้อมูลเท็จอย่างรวดเร็วและจำนวนมาก
ที่สุด สอดคล้องกับทัศนะของ สรานนท์ อินทนนท์ (2562, น. 11) และวรัชญ์ ครุจิต (2562, น. 19) ที่
กล่าวว่า ข่าวปลอมจะถูกออกแบบให้มีคุณค่าทางข่าวสูง โดยผู้ผลิตข่าวปลอมมักเลือกนำเสนอ
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ประเด็นที่มีความเร้าอารมณ์ อยู่ในความสนใจของผู้อ่าน เพ่ือทำให้ผู้อ่านตกหลุมพรางและเกิด
พฤติกรรมการแชร์ข่าวปลอมไปยังบุคคลอ่ืน  

การใช้ภาษาเล่นกับความรู้สึก ผู้วิจัยพบว่า ข่าวปลอมมีการใช้ภาษาที่กระตุ้นความรู้สึกของ
ผู้อ่าน เมื่อพิจารณาถึงแรงจูงใจในการผลิตข่าวปลอมตามแนวคิดของ Hunt & Gentzkow (2017) 
พบว่ารายได้จากเงินค่าโฆษณาและจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่ทำให้เกิดการผลิต
ข่าวปลอมสู่สังคม ดังนั้นหากผู้ผลิตข่าวปลอมต้องการรายได้ในส่วนนี้ ก็ต้องอาศัยกลวิธีในการสร้าง
ข่าวปลอมให้น่าสนใจและดึงดูดมากกว่าข่าวอ่ืน โดยใช้คำเกินจริงเพ่ือทำให้ข่าวกลายเป็นเรื่องใหญ่ 
ปรากฏควบคู่กับการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เครื่องหมายปรัศนี (?) เครื่องหมายดอกจัน (*) และ
เครื่องหมายคำพูด (“”) และจะใช้อย่างพร่ำเพรื่อ เพ่ือเน้นอารมณ์และน้ำเสียงให้ดูรุนแรงทำให้ผู้อ่าน
เกิดความสะดุดตาและเกิดความสนใจในเนื้อหาข่าวปลอมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Rashkin et al. (2018) ที่กล่าวว่า ข่าวปลอมจะมีการใช้ภาษาเพ่ือกระตุ้นอารมณ์และเล่นกับ
ความรู้สึกของผู้รับสาร โดยจะมีการใช้คำเกินจริง นำเสนอข่าวแบบคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงและผลกระทบในอนาคต และเป็นไปในทางเดียวกับผลการศึกษาของ Vosoughi et al. 
(2018) ที่กล่าวว่า ข่าวปลอมจะมีองค์ประกอบของเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกประหลาดใจและ
เกิดความรู้สึกอยากแชร์ต่อ และจะมีการใช้ภาษาที่กระตุ้นอารมณ์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือทำให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกตามที่ผู้ผลิตข่าวปลอมต้องการ 
 

 ชุดภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
ในการศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย ผู้วิจัยพบ

ลักษณะที่น่าสนใจของชุดภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ โดยผู้ผลิตข่าวปลอมจะ
เลือกใช้ชุดภาษาที่เหมือนกันบ่อยครั้งในข่าวประเภทเดียวกันและพยายามใช้ถ้อยคำเพ่ื อกระตุ้น
ความรู้สึกในด้านต่าง ๆ ของผู้อ่านที่สามารถทำได้โดยทันที ทั้งความรู้สึกกลัว ตกใจ สลดใจ ดังจะเห็น
ได้จากการนำเสนอข่าวปลอมประเภทต่าง ๆ อาทิ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
ของผู้อ่าน มักจะปรากฏคำว่า “เตือนภัย” “เรื่องด่วน” “โปรดระวัง” “ประกาศด่วน” “ระวังภัย” 
“อันตรายมาก” ตามด้วยผลกระทบด้านลบ รวมถึงแอบอ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในข่าว 
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อและทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกหวาดกลัว ซึ่งอธิบายได้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความ
กลัวที่ได้รับภัยอันตราย ดังนั้นหากมีการใช้ภาษาที่เล่นกับความกลัวและเหตุการณ์ท่ีสื่อถึงภัยอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อ่าน จะทำให้ผู้อ่านเกิดพฤติกรรมการส่งต่อข้อมูลเท็จไปยังคนใกล้ชิด ครอบครัว 
เพ่ือน ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบการใช้ภาษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อ่าน โดยใช้
ภาษาที่กระตุ้นอารมณ์ เช่น “ของฟรี” “แจกเงิน” “แจกคูปอง” เพ่ือผลักดันให้ผู้อ่านเกิดพฤติกรรม
ตามท่ีต้องการ  
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ชุดภาษาประเภทที่ 2 คือ ข่าวที่เก่ียวข้องกับรัฐบาล พบการใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงการใช้อำนาจ
ระหว่างรัฐบาลและประชาชน เช่น “บังคับใช้” “กฎหมาย” “ตัดงบ” “ภาษี” “คำสั่งด่วน” และชุด
ภาษาเหล่านี้จะปรากฏคู่กับชุดคำที่แสดงถึงความเป็นปัจจุบันทันด่วน เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น ณ 
ขณะนี้ เช่น “มีผลแล้ว” “เริ่มวันนี้” “เริ่มใช้ทันที” รวมถึงวัน เดือน ปีของข่าว เพ่ือทำให้ข่าวดูเป็น
เรื่องใกล้ตัวและทำให้ผู้ อ่านเกิดความรู้สึกตกใจ หวาดกลัวได้ง่าย ซึ่ งผู้ วิจัยตั้ งข้อสังเกตว่า 
ชุดภาษาเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับบุคคลเจ้าของอำนาจและผู้ผลิตจงใจสร้างข่าวปลอมที่ใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือทำให้ข่าวปลอมดูสมจริง อย่างในกรณีข่าวปลอมการเก็บภาษี
สินสอด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีข่าวจริงที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลหลายครั้ง ทำให้ข่าว
ปลอมที่เก่ียวข้องกับการเก็บภาษี ดูสมจริงและทำให้ผู้อ่านหลงเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  

ชุดภาษาประเภทสุดท้ายปรากฏในข่าวที่เกี่ยวข้องกับ โศกนาฏกรรม การเสียชีวิตของ
นักแสดง นักร้องที่มีชื่อเสียงในสังคมและมักเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งดู
น่าเชื่อถือมากกว่าการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอ่ืน ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกช็อก ตกใจ ปรากฏการใช้
ถ้อยคำที่สื่อถึงความสูญเสีย อาทิ “เสียชีวิต” “อาลัย” “สิ้นตำนาน” “ช็อกทั้งประเทศ” “เสียใจอย่าง
สุดซึ้ง” เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นเสมือนศูนย์กลางระหว่างแฟนคลับซึ่งมีความผูกพันระหว่างกัน 
ดังนั้นหากสร้างข่าวการเสียชีวิต จะทำให้ข่าวกลายเป็นเรื่องใหญ่ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแฟนคลับของบุคคลนั้น  

จากผลการศึกษาลักษณะของชุดภาษาทั้ง 3 ประเภทข้างต้น ผู้วิจัยพบจุดร่วมที่มีความ
สอดคล้องกันระหว่างชุดภาษาทั้ง 3 ประเภท คือ ข่าวปลอมจะใช้ภาษาพูดในการนำเสนอ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่ยังมีความคลุมเครือ ไม่มีความชัดเจนในการสื่อสาร เพ่ือสร้างลดระยะห่างและสร้างความ
สนิทสนมระหว่างข่าวและผู้อ่าน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ Rashkin et al. (2018) 
ที่กล่าวว่า ข่าวปลอมจะมีการใช้สรรพนามที่ใกล้ชิดกับผู้อ่านเพ่ือลดระยะห่างระหว่างข่าวกับผู้อ่าน 
แตกต่างจากข่าวจริงที่จะมีการนำเสนอข่าวอย่างเป็นรูปธรรมและใช้ภาษาทางการ โดยข่าวปลอมใช้
ถ้อยคำในการขอร้อง เชิญชวน ชักจูงให้ผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมกับข่าว โดยการส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม
ไปยังบุคคลอ่ืน ๆ เช่น “1 แชร์ = วิทยาทาน” “ช่วยกระจายข่าวต่อหน่อยครับ” “แชร์ต่อช่วยชีวิต
ผู้ อ่ืน” “ส่งต่อไปยังบุคคลที่คนรัก” ซึ่งข้อความในลักษณะนี้สามารถกระตุ้นและทำให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกคล้อยตามจนเกิดพฤติกรรมตามที่ผู้ผลิตข่าวปลอมต้องการ (นันทวัฒน์ เนตรเจริญ, 2560) 
ดังนั้นการพิจารณาข่าวปลอมในสื่อออนไลน์จึงสามารถสังเกตได้จากชุดภาษาที่เลือกใช้ รวมถึง
สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงของการรายงานข่าว ณ ขณะนั้น  

จากการอภิปรายผลชุดภาษาที่ปรากฏในข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย
ทั้ง 3 ประเภท และจุดร่วมที่สอดคล้องกันอีก 1 ประเภท ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตาราง โดยมี
รายละเอียดดังนี้   
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ตารางที่ 5.1 ชุดภาษาท่ีใช้ในการนำเสนอข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 

ประเภทข่าว รูปแบบชุดภาษา ลักษณะชุดภาษาที่พบ 

ข่าวสารทั่วไป 1) ชุดภาษาที่กระตุ้นอารมณ์ 
+ ผลกระทบด้านลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) แอบ อ้างหน่ วยงานที่ มี
ชื่อเสียง + คำเตือน 
 
 
 
 
3) ชุดภาษาที่สร้างแรงจูงใจ 
โดยการนำเสนอผลประโยชน์
แก่ผู้อ่าน 

1) ชุดภาษาที่ กระตุ้นอารมณ์  
ได้แก่ เตือนภัย เรื่องด่วน โปรด
ระวัง ประกาศด่วน ระวังภั ย 
อันตรายมาก เตือนภัยใกล้ตัว 
เรื่องจริง คำเตือน วิกฤตหนัก 
ประกาศเตือน ด่วน!! โปรดอ่าน
คำเตือน 
ตามด้วยผลกระทบด้านลบ ได้แก่ 
สั งเวย สิ้ น ไปแล้ว  ถึ งแก่ชี วิต 
เสียชีวิต ตาย อุบัติเหตุ 
2) แอบอ้างหน่วยงานที่มีชื่อเสียง 
ได้แก่ กระทรวง องค์กร บริษัท 
ที่มีชื่อเสียงตามด้วยชุดภาษาที่
ส ร้ างความรู้ สึ กตก ใจ  ได้ แก่  
ประกาศเตือน แจ้งเตือน ปิดข่าว 
เรื่องด่วน  
3) ชุ ดภ าษาที่ ส ร้ างแรงจู งใจ 
ได้แก่ แจกสูตรลับ เผยสูตรลับ 
สารพัดประโยชน์ที่คุณไม่เคยรู้มา
ก่อน เรื่องใกล้ตัวที่คุณ ไม่รู้มา
ก่อน ของฟรี รางวัล แจกฟรี กด
ฟรี เข้าฟรี แจกเงิน แจกคูปอง 

 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาล 

 
1) ชุดภาษาที่แสดงถึงการใช้
อำนาจ + ชุดภาษาที่แสดง
เวลาความเป็นปัจจุบันทัน
ด่วน 

 
บังคับใช้  กฎหมาย ตัดงบ  ขึ้น
ภาษี เก็บภาษี คำสั่งด่วน ตัดสิทธิ์ 
สั่งปิด ผ่านอนุมัติ ประกาศด่วน  
ป รากฏ ควบ คู่ กั บ ค ว าม เป็ น
ปัจจุบันทันด่วน ได้แก่ มีผลแล้ว 
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ประเภทข่าว รูปแบบชุดภาษา ลักษณะชุดภาษาที่พบ 

เริ่มวันนี้ เริ่มใช้ทันที 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับ
โศกนาฏกรรม 

1) ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง + 
ชุดภาษาที่กระตุ้นอารมณ์ใน
ด้านตกตะลึง เสียใจ  

สิ้นตำนาน ดับ โรคร้าย ไม่คาด
ฝัน พิธีศพ เสียชีวิต อาลัย ช็อก
ทั้งประเทศ เสียใจอย่างสุดซึ้ง 

ลักษณะชุดภาษาที่ปรากฏทั้งใน 
3 ประเภท  

1) ใช้ภาษาพูดในการสื่อสาร 
+ ชุดภาษาที่สร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้อ่าน  

แชร์ต่อด่วน ส่งต่อให้ญาติ 
เ พ่ื อ น  ๆ  ส่ งต่ อ ต าม ที่ ได้ รั บ  
ช่วยแบ่งปันเพื่อช่วยชีวิตร่วมกัน 
แชร์ไป เตือน เพ่ือน  ๆ ที่ ยั งไม่
ทราบ 
ส่ งต่ อ  แชร์ ต่ อ ได้ เล ย  ส่ งต่ อ
ช่วยชีวิตคนได้ แชร์เลยไม่หวง 
อนุโมทนาบุญ เจ้าหน้าที่ส่งมาให้ 
ส่งต่อ ๆ กันด้วยนะ สะดวกก็
ช่วยแชร์ 1 แชร์ = 1 วิทยาทาน 
กรุณาบอกต่อกันไปด้วยช่วยชีวิต
คนรู้เท่าไม่ถึงการณ ์

 
 แนวทางในการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

1)  สภาพปัญหาข่าวปลอมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทยรุนแรง

มากขึ้น คือ ผู้ใช้งานสื่อส่วนใหญ่ยังรอรับข่าวสารจากทางภาครัฐและสื่อกระแสหลัก รวมถึงยังขาด
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทำให้เมื่อได้รับข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ผู้รับสารจะเชื่อทันทีโดยไม่ตรวจสอบ
ข้อมูลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อมูลที่ได้รับ ทำให้ตกเป็นเหยื่อข้อมูลเท็จได้ง่ายขึ้น สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (2563) ที่กล่าวว่า ในระบบการศึกษาไทยเยาวชนไม่ได้ถูก
สอนให้รู้จักการตั้งคําถาม เป็นรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทำให้เมื่อมีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้นจะเข้าใจว่าเป็นบทสรุปเรียบร้อยแล้ว จึงละเลยกับ การตั้งคําถามรวมถึงคําตอบที่ได้รับ 
เช่นเดียวกับทัศนะของจิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ (2562) ที่กล่าวว่า ประชาชนไทยไม่ได้ปลูกฝังให้คิดเชิง
วิพากษ์ ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ประชาชนจะเข้าใจว่าเป็นบทสรุป ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์
หรือหาข้อมูลเพ่ิมเติม จึงมีความเสี่ยงที่จะแชร์ข้อมูลที่ถูกใจโดยปราศจากการตั้งคำถาม แม้ว่าข้อมูล
นั้นจะเป็นข่าวปลอม  
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นอกจากปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการขาดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์แล้ว ระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ไปอย่างสิ้นเชิง 
กล่าวคือ ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งผู้รับสารและส่งสารพร้อมกัน สื่อออนไลน์
จึงเป็นเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีทั้งข้อมูลจริง ความคิดเห็นและเรื่องที่เป็นเท็จ ผู้รับสารจึงไม่
สามารถอ่านหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงเลือกที่จะเชื่อมั่นในข้อมูลที่มาจากบุคคลใกล้ชิด 
เพ่ือน ครอบครัว และผู้นำทางความคิด เนื่องจากมองว่าข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ผ่านการ
คัดกรองและตรวจสอบมาแล้วในระดับหนึ่ง (อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2560) ซึ่งผู้นำทางความคิดเป็น
กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ติดตามเป็นอย่างมาก สามารถโน้มน้าวให้ผู้รับสารเกิดพฤติกรรมตามที่
ต้องการได้ ดังนั้นหากผู้นำทางความคิดนำเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง ย่อมทำให้กลุ่ม
ผู้ติดตามได้รับข่าวสารที่ผิดพลาดและเกิดผลกระทบด้านลบได้มากกว่าบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชิตพงษ์ กิตตินราดร (2563) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดของข่าวปลอมใน
ประเทศไทย คือ การที่มีผู้นำทางความคิด (Super-spreader) ที่น่าเชื่อถือหรือมีผู้ติดตามมาก ทำให้
เกิดการส่งต่อข้อมูลเท็จอย่างรวดเร็ว  

2)  แนวทางในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทย 
ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและข่าวปลอม ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น

รากของปัญหาที่ทำให้ประชาชนคนไทยเคยชินและหลงเชื่อกับข้อมูลที่ได้รับผ่านทางสื่อออนไลน์ คือ 
การละเลยกับการตั้งคำถามกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ดังนั้นแนวทางการแก้ไขที่สำคัญต้องเริ่มต้นจากรั้ว
โรงเรียนและอาศัยความร่วมมือทั้งจากสถาบันการศึกษา นโยบายของสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
สถาบันครอบครัวที่จะทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับอิสระทางความคิดของเยาวชนและการ
พัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันข่าวสารในโลกออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นให้เยาวชน
เกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์มากขึ้น ซึ่งในประเทศแคนาดา อิตาลีและไต้หวัน ได้บรรจุเรื่องการ
แยกแยะข่าวจริง ข่าวปลอมไว้ในหลักสูตรของนักเรียน (European Commission, 2018) เพ่ือให้
เยาวชนมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ โดยเนื้อหาในหลักสูตรต้องครอบคลุม
ถึงกระบวนการสร้างและการผลิตข้อมูลในโลกออนไลน์ บริบทต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
ข้อมูลในโลกออนไลน์ เพ่ือทำให้เยาวชนเข้าใจว่าสื่อออนไลน์เป็นพ้ืนที่อิสระที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
และสื่อสารตามที่ตนต้องการ จึงมีทั้งข้อมูลจริงและเท็จ เมื่อเยาวชนเข้าใจถึงหลักการและการผลิต
ข้อมูลต่าง ๆ จะทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและสามารถรู้เท่าทันภัยของข่าวสารในสื่อ
ออนไลน์ (พงษ์พิพัฒน์ บานชานนท์, 2562) 

นำเสนอข้อมูลด้วยความรวดเร็ว ความรวดเร็วเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่รัฐบาลไต้หวันหัน
มาให้ความสำคัญ โดยอาศัยจุดแข็งที่ ภาครัฐมี คือ การเป็นเจ้ าของข้อมูลจำนวนมหาศาลและมี
หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลจำนวนมาก จึงต้องคอย อำนวยความสะดวกในการจัดหาข้อมูล 
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ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว คอยดูแลให้เกิดความ ปลอดภัยในด้านการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องภายในหนึ่ง ชั่วโมงโดยเฉลี่ยใน
ทุกกระทรวง เพราะหากใช้ระยะเวลานานจะทำให้วงจรของข่าวและความสนใจของประชาชน 
เปลี่ยนแปลงไปสู่กระแสใหม่ (สำนักข่าวอิศรา, 2562ข) และอาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเข้าใจ
ผิดในวงกว้าง ในขณะเดียวกันภาครัฐไม่ควรเข้มงวดหรือก้าวก่ายเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน 
แต่ควรทำหน้าที่ใน การสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ประชาชน
รวมถึงให้การสนับสนุนด้าน งบประมาณในการศึกษา วิจัย เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยยับยั้ง
ปัญหาข่าวปลอมในอนาคตและสร้างให้เกิด นิเวศสื่อที่ดีและสร้างสรรค์  (มาริโอ แบรนเดนเบิร์ก, 
2562)  

นำเสนอข้อมูลด้วยความโปร่งใสและหลากหลายช่องทาง ความโปร่งใสของข้อมูล
เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับจากประชาชนว่าสามารถจัดการกับข่าวปลอมในช่วง
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยรัฐบาลเกาหลีเปิดเผย ข้อมูล ทั้งข้อมูลในแง่บวก
และแง่ลบต่อรัฐบาล พร้อมทั้งใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่าง หลากหลาย ทั้ง
ข้อความ SMS โฮมเพจ สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนสามารถรับรู้และประเมิน 
สถานการณ์ได้ตามความเป็นจริง (Christian Taaks, 2563 อ้างถึงใน เอชโฟกัส, 2563) ซึ่งจะช่วยลด
ความกังวลและข้อสงสัยในประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเป็นการลดความสำคัญของข้อมูลเท็จลง 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะรัฐบาลจะต้องมีการวางแผนการสื่อสาร
ในสถานการณ์วิกฤตไว้ล่วงหน้า ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างรวดเร็วและสิ่งสำคัญคือ จะต้อง
ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้รับ (European Commission, 2017) 

ความร่วมมือจากภาคเอกชน เจ้าของแพลตฟอร์ม เจ้าของแพลตฟอร์มและ
ภาคเอกชนต้องทำหน้าที่มากกว่าการอำนวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยในด้านการสื่อสาร 
โดยต้องเร่งแก้ไขปัญหาข้อมูลเท็จบนโลนออนไลน์อย่างจริงจังมากขึ้น ถึงแม้ในปัจจุบันสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ หันมาร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายระดับ  แต่
ยังเป็นในลักษณะของการลดการมองเห็นบนหน้านิวส์ฟีดหรือปิดเพจเท่านั้น (เรนเมกเกอร์, 2563) ซึ่ง
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า วงจรของข่าวปลอมบนสื่อออนไลน์ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะปิดเพจหรือลด
การมองเห็น แต่ผู้ไม่หวังดีหรือคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์จะคัดลอกข้อมูลเท็จและนำไปเผยแพร่ต่อใน
ช่องทางอ่ืน ๆ และหากผู้นำเสนอข่าวปลอมเป็นบุคคลหรือเพจที่ชื่อเสียง ยิ่งทำให้วงจรของข่าวปลอม
ในเรื่องนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการเข้าใจผิดของผู้คนในสังคมมากข้ึน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลเกี่ยวกับลักษณะของข่าวปลอม ผู้วิจัยจึงได้สรุปเป็น

โมเดลในการตรวจสอบลักษณะของข่าวปลอม ดังต่อไปนี้ 
 

 

ภาพที่ 5.1 โมเดลสรุปลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทย 
 

“FAKE” ลักษณะสำคัญของข่าวปลอม โดยตัวอักษรแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้ 
False ข่าวปลอมมีสมมติชื่อองค์กร บุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือหรือมี

การแอบอ้างชื่อบุคคล หน่วยงานจริงในสิ่งที่ไม่จริง รวมทั้งมีการสะกดคำผิด ใช้ภาพ คลิปวิดีโอที่ผิด
ธรรมชาติ  

Absent ความไม่สมบูรณ์ มีการละข้อมูลสำคัญ เช่น วัน เวลา สถานที่เฉพาะ แหล่งข่าว ผู้ให้
สัมภาษณ์ท่ีเป็นทางการ เนื้อหาสำคัญในพาดหัว  
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Keywords มีชุดภาษาที่ใช้เพ่ือสร้างคุณค่าข่าว รวมทั้งลักษณะข้อความที่มุ่งเน้นให้ผู้อ่าน
กระทำตามวัตถุประสงค์ เช่น ซื้อสินค้า ส่งต่อ  

Emotion เนื้อหาและภาษาเน้นกระตุ้นอารมณ์ เป็นเรื่องที่เกินจริง น่าตกตะลึงและเล่นกับ
อคติของผู้อ่าน รวมถึงมีการกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านด้วยการใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่าง ๆ  
อย่างพร่ำเพรื่อ เพ่ือทำให้ดูโดดเด่นสะดุดตา 

นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้
และปฏิบัติตามความเหมาะสมขององค์กรดังต่อไปนี้  

1)  สร้างการตื่นรู้สาธารณะแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
ปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทยเกิดขึ้นได้จากทุกช่วงอายุ ดังนั้นการสร้างการ

ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาข่าวปลอมและทำให้ประชาชนมองเห็นคุณค่าของ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการทำความเข้าใจบริบททางสังคมที่
เกิดขึ้นในประเทศก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศต่างมี
ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความสนใจ การเมือง ของประเทศนั้น ๆ เสมอ ดังนั้นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ตระหนักถึงการรู้เท่าทันสื่อและมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ประกอบ
กับการเข้าใจสภาพสังคม จึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร  

2)  จัดทำสื่อและคู่มือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชนซึ่งมีพลังในการชักจูงและสามารถทำให้ผู้อ่านเกิด

ความคล้อยตามได้ องค์กรสื่อสารมวลชนจึงควรมองหาความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือผู้นำทาง
ความคิด (Influencer) เพ่ือผลิตสื่อที่เข้าถึงง่าย เพ่ือช่วยในการเปลี่ยนทัศนคติของคำว่าข่าวปลอมที่
เป็นเรื่องไกลตัวให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นองค์กรสื่อสามารถ 
นำผลการวิจัยในด้านลักษณะของข่าวปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนลักษณะพาดหัวข่าวและเนื้อหา
ของข่าวปลอม เพ่ือจัดทำคู่มือสำหรับนักข่าวในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการนำเสนอข่าว 

3)  พัฒนาเครื่องมือในการป้องกันและยับยั้งข้อมูลเท็จที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ปัจจุบันช่องทางการในการตรวจสอบและนำเสนอข้อมูลในประเทศไทยยังมีน้อย

และส่วนใหญ่เป็นช่องทางในสื่อออนไลน์ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เป็น 
สื่อหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ จึงมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อข้อมูลเท็จ ดังนั้นภาครัฐ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเพ่ิมช่องทางในการนำเสนอข้อเท็จจริงที่หลากหลาย ครอบคลุม 
ทุกช่วงวัยมากขึ้น 

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์มีจุดแข็งในเรื่องของข้อมูลจำนวนมาก
มหาศาล ดังนั้นจึงควรนำข้อมูลมาพัฒนาให้เกิดเป็นแอปพลิเคชันและในแอปพลิเคชันควรแยกเป็น
หมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับเฉพาะข่าวสารที่ตรงกับความสนใจหรือความเหมาะสมกับ
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ช่วงเวลานั้น ๆ เช่น เรื่องสำคัญ เรื่องด่วน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการ
ตรวจสอบข้อมูลและตรงกับพฤติกรรมของผู้รับสารในปัจจุบันมากข้ึน และหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงควรพัฒนาเครื่องมือในการตรวจสอบลักษณะของข่าวปลอม โดยอาศัยผล
การศึกษาในเรื่องชุดภาษาที่ปรากฏในข่าวปลอมท้ัง 4 ประเภท อันได้แก่ ชุดภาษาที่เก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัย ข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงการใช้ชุดภาษา
เพ่ือการขอร้อง เชิญชวนให้ผู้อ่านแชร์ข้อความต่อ เพ่ือป้อนข้อมูลให้แก่ระบบ AI เพ่ือทำให้เกิดความ
รวดเร็วในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

4)  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร อ่ืน ๆ  
ภาครัฐควรร่วมมือกับเจ้าของแพลตฟอร์ม หน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ผลักดันให้เกิด

สังคมแห่งการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้ประชาชนทุกคนร่วมกันทำหน้าที่ในตรวจสอบข้อมูล  
ไม่นิ่งเฉย หากได้รับหรือพบเจอข้อมูลที่เสี่ยงเป็นเท็จ จนเกิดเป็นสังคมแห่งการตรวจสอบ กลไกเหล่านี้
จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็ต่อเมื่อประชาชนผู้ใช้สื่อเกิดความไว้วางในข้อมูลและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเข้าร่วมของทุกกลุ่มในสังคม ต้องมีทั้งความง่าย ความสะดวกและใช้เวลาน้อย ทำให้คนทุกกลุ่ ม
สามารถเข้าถึงได้ และพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการสื่อสารให้เกิดเป็น “Free-Wisdom Community” 
โดยเปิดเป็นพ้ืนที่อิสระทางสื่อออนไลน์ให้ผู้ใช้งานสื่อสามารถร่วมลงความเห็นต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่กำลัง
อยู่ในความสนใจของประชาชน ทั้งการร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ มีข้อดี ข้อเสีย
อย่างไร โดยยึดหลักว่าทุกสิ่งล้วนมีหลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับการตีความของบุคคล รวมถึงเปิดพ้ืนที่ให้
ประชาชนสามารถเสนอไอเดีย ลงมติเสียงต่อประเด็นทางสังคม การแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
จะนำไปการสร้างสู่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

ในอนาคตภาครัฐควรทำให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตั้งอย่างอิสระตามหลัก  IFCN 
(International Fact-Checking Network) เครือข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับนานาชาติ หรือ
จัดตั้งมูลนิธิ โครงการหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เน้นการทำงานด้านสื่อและการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเป็นหลักเพ่ือความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบความจริงแก่ประชาชน  
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย  
1)  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงลักษณะของข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ในเชิงคุณภาพ

เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงปริมาณและควรศึกษารูปแบบการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Fact-Checking) ของแต่ละหน่วยงานในบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งในบริบทของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและรูปแบบใดจะสามารถ
แก้ไขความเข้าใจของประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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2)  ศึกษาเทคนิคที่ผู้ผลิตข่าวปลอมเลือกใช้การนำเสนอรูปภาพ วิดีโอที่ผลิตข่าว
ปลอมแบบเจาะลึกที่ทำให้ข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จยากต่อการสังเกตและทำให้ผู้อ่านหลงเชื่อง่ายมาก
ขึ้น 
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ภาคผนวก



 

ตารางลงรหัส (Coding Sheet) ในการวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ 
ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 

วัน /เดือน /
ปี 

 

โพสต์ที่   
1. แหล่งที่มาของข้อมูล 

 ☐ สำนักข่าว 

☐ เว็บไซต์ทั่วไป 

☐ เฟซบุ๊ก 

☐ ไลน์ 
2. รูปแบบของข่าวปลอม  

 ☐ ข้อความ 

☐ ข่าว 

☐ บทความ 

☐ รูปภาพ  

☐ วิดีโอ 

☐ ลิงก์ 
3. ลักษณะของข่าวปลอม  

3.1 ลักษณะประเด็นที่นำมาเป็นข่าวปลอม 
 ☐ ประเด็นเรื่องเพศ 

☐ ประเด็นเรื่องแปลก 

☐ ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน เรื่อง
ศาสนาและเรื่องการเมือง  

☐ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย  
 

☐  ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพและแนว
ทางการรักษา  

☐ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัย
ใกล้ตัว ภัยพิบัติ ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นใน
สังคม 

☐ ประเด็นที่เก่ียวกับโศกนาฏกรรม 
 

3.2 ลักษณะภาษาที่ใช้ในข่าวปลอม 
 ☐ การใช้คำเกินจริง  

☐ การใช้เครื่องหมายพิเศษ 

☐ การใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ขอร้องให้
ผู้อ่านช่วยกระจายข่าวปลอมต่อ  

☐  การใช้ถ้อยคำในลักษณะของภาษา

☐  ก ารส ะกดคำผิ ด  พิ ม พ์ ตก  รู ป
ประโยคผิดเพ้ียนและรูปแบบการพิมพ์ไม่
มีมาตรฐาน  

☐ ใช้ตัวอักษรต่างประเทศทำให้ยากต่อ
การตรวจสอบ  
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พูด  

3.3 ลักษณะของพาดหัวข่าวปลอม 
 ☐ (1) ลักษณะการใช้ภาษาเพ่ือกระตุ้นอารมณ์  
 ☐ ใช้คำแสดงอารมณ์ดีใจ ปลื้มใจ ภูมิใจ 

☐ ใช้คำแสดงอารมณ์เสียใจ 

☐ ใช้คำแสดงอารมณ์โมโห ไม่พอใจ 

☐ ใช้คำแสดงอารมณ์หดหู่ สลดใจ 
สงสาร สะเทือนใจ 

☐ ใช้คำแสดงอารมณ์ตกใจ ตกตะลึง 

☐ ใช้คำแสดงอารมณ์เพ่ือสร้างความ
สงสัยให้กับผู้อ่าน 
 

☐ (2) ลักษณะการสร้างคุณค่าให้พาดหัวข่าว  

☐ สร้างคุณค่าว่าเป็นข่าวที่มีประโยชน์
ต่อผู้อ่าน 

☐ สร้างคุณค่าว่าเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ 

☐  สร้างคุณค่าว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของ
ผู้อ่าน 
 

☐ สร้างคุณค่าว่าเป็นเรื่องแปลก  

☐ สร้างคุณค่าว่าเป็นเรื่องใหญ่ 
 

☐ (3) ลักษณะการสร้างจุดเด่นให้กับพาดหัวข่าว  

☐ ใช้พาดหัวที่เกินจริง 

☐ ใช้คำที่สื่อในด้านความรุนแรง 

☐ ใช้เครื่องหมายปรัศนี (?) 

☐ ใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) 
 

☐ ใช้ # เพ่ือเน้นประโยค 

☐ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อ่าน 

☐ แอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียง 
 

3.4 ลักษณะเนื้อหาของข่าวปลอม 

 ☐ (1) ลักษณะการสร้างความน่าเชื่อถือ 

☐ การอ้างอิงแหล่งที่มาท่ีมีอยู่จริง  

☐ การอ้างอิงแหล่งที่มาท่ีไม่มีอยู่จริง 

☐ การกล่าวอ้างว่าข่าวมาจากบุคคล
ใกล้ชิดกับแหล่งข่าว วงในหรือ
ประสบการณ์ตรงของตนเอง  

☐  การกล่ าวอ้างว่าข้อมูลผ่ านการ
ตรวจสอบแล้ว 

☐ แอบอ้างเว็บไซต์ข่าวปลอมอ่ืน ๆ  

☐ การนำเหตุการณ์ดัง ณ ขณะนั้นมา
สร้างเป็นข่าวใหม่  
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☐ (2) ข่าวจริงแต่ข่าวเก่า  

☐ (3) ไม่มีการระบุวัน เดือน ปี  

☐ (4) การนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด  

☐ (5) โฆษณาหลอกขายสินค้าและอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง  
 ☐ (6) ข่าวที่ผิดพลาด  

3.5 ลักษณะบริบทของข่าวปลอม 

 ☐ การจัดหน้าที่ผิดปกติ  

☐ การสร้างเว็บไซต์ปลอม 

☐ การดัดแปลงเอกสารทางราชการ  
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