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การศึกษาลักษณะขาวปลอมที่เผยแพรผานสื่อออนไลนในประเทศไทยและแนวทางการรับมือ
เสาวภาคย รัตนพงศ11

วรัชญ ครุจิต, Ph.D.12

บทคัดยอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของขาวปลอมที่เผยแพรผานสื่อออนไลนในประเทศไทย
และแนวทางการรับมือ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาสารเชิง
คุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยเก็บตัวอยางขาวปลอมจาก 2 แหลง ไดแก เฟซบุกศูนยตอตาน
ขาวปลอม จำนวน 87 ขาวและเฟซบุกชัวรกอนแชร จำนวน 48 ขาว รวม 135 ขาว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผู เชี ่ยวชาญเพื ่อหา
แนวทางในการรับมือกับขาวปลอมในประเทศไทย

ผลการวิเคราะหลักษณะของขาวปลอมในสื่อออนไลน พบ 3 ลักษณะ ประกอบดวย 1) ลักษณะการใช
ภาษา ไดแก ใชคำเกินจริง ใชเครื่องหมายพิเศษ ขอรองใหแชรตอ ใชภาษาพูด รูปแบบการพิมพไมมีมาตรฐาน 
และใชตัวอักษรตางประเทศทำใหยากตอการตรวจสอบ 2) ลักษณะประเด็นขาวปลอม ไดแก เรื่องเพศ เรื่อง
แปลก เรื ่องละเอียดออน กฎหมาย สุขภาพ การเตือนภัยใกลตัว และเรื ่องบุคคลที่มีชื ่อเสียงเสียชีวิต 3)
ลักษณะเนื้อหาขาวปลอม ไดแก การสรางความนาเชื่อถือ ขาวจริงแตเกา ไมมีวัน เดือน ป นำเสนอขอมูลไม
ครบ โฆษณาหลอกขายสินคา

ผลการศึกษาแนวทางในการรับมือกับขาวปลอมในประเทศไทย ทุกภาคสวนตองประสานความรวมมือ
ในการแกไขปญหา องคกรสื่อ เนนใหขอเท็จจริงแกประชาชนอยางรวดเร็ว ภาครัฐตองจัดตั้งนโนบายใหการ
ตรวจสอบขอมูลขาวปลอมอยางมีประสิทธิภาพ ภาคการศึกษาตองจัดตั้งนโยบายใหมีความชัดเจนและเปด
กวางมีกระบวนการแสวงหาคำตอบที่หลากหลาย เจาของแพลตฟอรมควรใชระบบเทคโนโลยีเขามาชวย
ตรวจสอบขาวปลอม และประชาชนตองมีทักษะการรูเทาทันสื่อ ใชดุลยพินิจในการพิจารณาขอมูลที่ไดรับจาก
สื่อออนไลน ซ่ึงเปนแนวทางท่ีย่ังยืนในการลดปญหาขาวปลอมในประเทศไทย

คำสำคัญ : ขาวปลอม ส่ือออนไลน ลักษณะของขาวปลอม แนวทางรับมือขาวปลอม

11 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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The study of characteristics of Fake News in Thailand 

and the approach to counter them.

Abstract

This article aims to study the characteristics of Fake News which is public on the online 

media in Thailand. The study was used qualitative research by starting to collect the sample 

of fake news from two sources: The Facebook Fan page ‘The Anti-fake News Center’ (collected 

87 news) and The Facebook Fan page ‘Sure Korn share’ (collected 48 news). These two sources 

were collected from 1 January 2019 to 31 January 2020 by using qualitative content analysis.

The characteristic of fake news, after considered by following the news structure 

discovered that there are three subsections including 1) The characteristic of languages in fake 

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

spreading fake news, using colloquialism to make readers familiar with it, type wrongly, 

substandard typing and using foreign alphabet which difficult to examine. 2) The characteristics 

of the issues presented as fake news including sexuality, strange things, sensitive issues, health 

issues, imminent alarm issues, and famous deaths. 3)The characteristics of fake news content: 

building credibility from fake content by presenting news or fake information related to the 

content to make information much more credible, old true news, unspecified news (not a 

specific date, month, year), partial presenting information to make readers misunderstanding, 

some tricky advertisement product sales and exaggerated the properties, and incorrect news. 

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

problems. The role of media organisation should emphasise facts and knowledge to the 

population in various situations rapidly. the government roles should establish policies to 

effectively checking fake news information with reliable, accurate, and impartial. The role of 

education sector should establish clear policies and foster them having skills to distinguish 

between fact and opinion, having a wide range of solve problem process. The platform owners 

should use technology to investigate fake news and false information. 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 and having media awareness skills, 

consider skills, and always keep checking the accuracy of received information.These skills will 

be an important and sustainable approach to reducing the problem of fake news in Thailand.
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ท่ีมาและความสำคัญ

ขาวปลอมเปนหนึ ่งในปญหาสำคัญที ่ทำลาย
นิเวศสื่อที่เกิดข้ึนกับผูคนทั่วโลก ในประเทศไทยปญหา
การแพรกระจายของขอมูลเท็จหรือขาวปลอม มี
แนวโนมที่จะแพรกระจายและเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว (พี
รพล อนุตรโสตถิ์และเจษฏา ศาลาทอง , 2562) จาก
สถิติของศูนยตอตานขาวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดเก็บขาวปลอมในประเทศไทย 
ต ั ้ งแตป   2562-2563 พบวา ม ีจำนวนขาวปลอม
มากกวา 39 ลานขอความ (รัฐบาลไทย, 2563) และมี
จำนวนขาวปลอมเพิ ่มสูงขึ ้นเปน 50 ลานขอความ
ในชวง 3 เดือนแรกของป 2564 (สำนักขาว กรม
ประชาสัมพันธ, 2564)

ข าวปลอมส งผลกระทบทั ้งในระด ับบ ุคคล 
รวมถึงผลกระทบในระดับสังคม เชน ขาวปลอมใสราย
บุคคล ทำใหผูถูกแอบอางไดรับความเสียหาย ตั้งแต
ถูกลอเลียน ดูหมิ่น ไปจนถึงขาวปลอมประเด็นทาง
การเมือง ที่เพิ่มความเกลียดชัง สรางความแตกแยก
ให  ก ั บส ั ง คม (สำน ั ก ง านพ ัฒนาธ ุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส, 2562)

ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำใหกองทุนส่ือ
ปลอดภัยและสรางสรรคไดผลักดันใหปญหาขาวปลอม
เปนหนึ่งในยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่ตองรณรงคและ
เรงแกไขและใหการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการ
ร ู  เ ท  า ท ั นส ื ่ อ และข  า วปลอม  เ ช  น เ ด ี ย ว ก ั บ
คณะกรรมการก ิจการกระจาย เส ีย ง  ก ิ จกา ร
โทรท ั ศน  และก ิ จกา ร โทรคมนาคมแห  ง ช า ต ิ  
(กสทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสร ิ มส ุ ขภาพ (สสส . )  ต  า งก ็ ให ท ุ นสนับสน ุน
โครงการที่เกี่ยวของกับการสรางทักษะรูเทาทันภัย
จากสื่อออนไลนใหแกประชาชน (สำนักขาวอิศรา , 

2562b) รวมทั้งศูนยตอตานขาวปลอม ภายใตการ
กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งมีกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห

แนวโนมวาขอมูลใดเปนเท็จ พรอมทั้งประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและ
เผยแพรขอมูลที่ถูกตองสูประชาชน สวนสำนักขาว
ต  า ง ห ั นม า ให  ค ว า มสน ใ จก ั บ ก า รตร วจส อ บ
ขอเท็จจริงใหแกประชาชนมากยิ่งขึ ้น อาทิ ศูนย
ชัวรกอนแชร สำนักขาวไทย อสมท ซึ่งเปนศูนยกลาง
ในการเฝาระวังและตรวจสอบขอมูลแกประชาชน
(iT24Hrs, 2017)

งานวิจัยที่ผานมาที่ไดศึกษาเกี่ยวกับขาวปลอม 
จะเนนไปที่การศึกษาวิธีการตรวจสอบขาวปลอมดวย
วิธีตาง ๆ เชน งานวิจัยของสุภาพร ศรีหาวงศ (2561) 
ศึกษาการตรวจสอบขาวลวงของสื่อมวลชนไทยในยุค
ดิจิทัล ชิตพงษ กิตตินราดร (2563) ศึกษาเรื ่องการ
หยุดยั้งการระบาดของขาวลวงดวย Super-corrector 

ไดอยางไร นันทิกา หนูสม (2560) ศึกษาลักษณะของ
ขาวปลอมในประเทศไทยและระดับการรูเทาทันขาว
ปลอมบนเฟซบุกของผูรับสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2560) โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีของตางประเทศ
รวมถึง ประวีณา พลเขตต (2561) ที่ไดศึกษาเร่ืองการ
รับรูและการรูเทาทันส่ือของผูชมรายการชัวรกอนแชร
แตยังขาดการศึกษาถึงลักษณะของขาวปลอมและแนว
ทางการในการรับมือในบริบทของสังคมไทย ดวยเหตุ
นี ้ผู ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาวา ขาวปลอมท่ี
เผยแพรผานสื ่อออนไลนในประเทศไทยมีลักษณะ
อยางไร รวมถึงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือกับ
ปญหาขาวปลอมในประเทศไทย โดยผูวิจัยหวังวาผล
การศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนทั้งในดานวิชาการ 
ผูที่ทำงานอยูในสายอาชีพสือ่สารมวลชน รวมถึงบุคคล
ทั ่วไปที ่จะใชผลการวิจัยเปนแหลงอางอิงและเปน
แนวทางในการตรวจสอบและรับมือกับปญหาขาว
ปลอมที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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วัตถุประสงค
1) เพื่อวิเคราะหลักษณะของขาวปลอมที่เผยแพร

ผ านส ื ่อออนไลน ในประเทศไทย โดยได ร ับการ
ตรวจสอบจากศูนยชัวรกอนแชรหรือศูนยตอตานขาว
ปลอมแลววาเปนเท็จ

2) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการรับมือ
ปญหาขาวปลอมท่ีเหมาะสมในประเทศไทย

แนวคิดและทฤษฎี

1. แนวคิดเกี่ยวกับขาวปลอม

Claire Wardle (2017) ไดอธิบายวา ขาวปลอม
เปนเพียงสวนหนึ ่งของขาวที ่เกิดจากการสื่อสารที่
ผิดพลาดและถูกบิดเบือน โดยสามารถแบงความ

ผิดปกติของขอมูลไดเปน 3 กลุม โดยมองที่ 2 สวน 
คือ ขอมูลเท็จและความอันตรายประกอบไป ดวย 1) 
Mis-information คือ การแชรขอมูลเท็จโดยไมรูและ
ไมมีเจตนาราย 2) Dis-information คือ ขอมูลที่ถูก
บิดเบือนและไมเปนความจริง โดยผูผลิตมีเจตนาชกันำ
ความคิดคนในสังคม 3) Mal-information คือ ขอมูล
ที่มีความจริงอยูบางสวนแตถูกบิดเบือน นำไปใชเพื่อ
สรางความเกลียดชัง ซึ่งขาวปลอมประเภทนี้มีความ
รายแรงมากที่สุด 

นอกจากน ั ้น First Draft News (2017 อ างใน 
น ันท ิกา หน ูสม 2560, น .22) ย ังจำแนกประเภท
เนื้อหาของขาวปลอมทั้ง 7 ประเภทตามวัตถุประสงค
ไดดังนี้ 
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จากการศึกษาของนันทิกา หนูสม (2560) ที่ได
ศึกษาลักษณะของขาวปลอมในประเทศไทย โดยใช
แนวค ิดของ First Draft News เป นกรอบในการ
วิเคราะห พบวา ประเภทขาวปลอมท่ีพบมากที่สุด คือ 
เน้ือหาหลอกลวง โดยมีการสรางข้ึนใหมท้ังหมด ตั้งแต
พาดหัวขาว ภาพ เนื้อหา เปนวิธีที่พัฒนามาจากเว็บ
ขาวปลอมแบบคลิกเบท เนื่องจากผูอานเริ่มที่จะรูทัน
ขาวประเภทนี้ ทำใหผู ผลิตขาวปลอมจึงตองเปลี่ยน
รูปแบบการนำเสนอใหแตกตางจากเดิม 

2. ลักษณะของขาวปลอมในประเทศไทย

จากสถิติของศูนยชัวรกอนแชร (2561) ที่ได
เก็บขอมูลและตรวจสอบขาวปลอมตั ้งแตป 2558 

พบวา มีขอมูลที่เผยแพรในส่ือออนไลนในประเทศไทย
ไดแก การเขาใจผิดและรูเทาไมถึงการณของผูเขียน 
เชน การสงคลิปคนละเรื ่องกับขอความ ทำใหเกิด
ความสับสนและเกิดไดจากความตั้งใจในการบิดเบือน
ขอมูล จงใจสรางขอมูลเท็จอยางชัดเจน ขอมูลเท็จ
แปลมาจากภาษาตางประเทศ ทั้งแบบที่แปลผิดมา
ตั้งแตตนทางและเกิดความผิดพลาดในการแปลเปน
ภาษาไทย รวมถึงขาวปลอมในสื่อออนไลนเปนขอมูล
ดิจิทัล สามารถแกไขไดในทุกข้ันตอน ทั้งการเพิ่มความ
คิดเห็น ตัดทอนขอความ ลบบุคคลอางอิง สลับภาพ 
สลับเรื ่อง เกิดไดทั ้งตั ้งใจและไมตั้งใจ ทำใหขาวถูก
บิดเบือนไปจากความเปนจริง

ในสวนลักษณะเนื้อหา กนกพร ประสิทธิ์ผล 
(2562, น. 13-15) กลาววา ขาวปลอมมักจะนำเสนอ
ประเด็นเก่ียวกับความเชื่อ ไสยศาสตร เพราะเปนเร่ือง
ที่แนบชิดกับสังคมไทย เหตุการณความรุนแรงและ
ขาวรายที่นำไปสูการเลือกขางและสรางความเกลียด
ชัง ขาวปลอมมักเลือกคนดังที่มีชื ่อเสียง เพื่อนำมา
เสนอขาวรายหรือใชเพื่อการโฆษณาขายสินคา หาก
ผูอานคลิกขาวประเภทนี้บอยคร้ัง จะทำใหมีขาวปลอม
ปรากฏขึ้นจำนวนมาก จนสรางความเชื่อที่ผิดใหแก

ผูใชงานได สอดคลองกับวรัชญ ครุจิต (2562) และ 
สรานนท อินทนนท (2562) ที่สรุปไดวา ขาวปลอมมัก
นำเสนอประเด็นที ่อยู ในความสนใจของประชาชน 
เพื ่อดึงดูดใหคนกดเขาไปยังเว็บไซตตนทาง ทำให
ผู อานเกิดความรู สึกรวมไปกับการชี ้นำ มีการอาง
แหลงที่มาเพื่อใหขอมูลดูนาเชื่อถือ แตแหลงที่มานั้น 
กลับไมมีอยูจริง เชนเดียวกับงานวิจัยของ Vosoughi, 

Roy & Aral (2018) ท ี ่ กล  าวว  า  ข  าวปลอมจะมี
องคประกอบของเนื้อหาที่ทำใหผูอานเกิดความรูสึก
ประหลาดใจ ตกใจ จนอยากจะแชร และ Rashkin, 

Choi, Eunsol., Jang, Volkova & Choi, Yejin

(2018) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหภาษาของขาว
ปลอมและการตรวจสอบขอเท็จจริงทางการเมือง สรุป
ไดวา ขาวปลอมจะมีการใชภาษาที่เลนกับความรูสึก 
เพื่อกระตุนความสนใจ ทำใหผูอานเกิดการคลอยตาม
และหลงเชื ่อในที ่สุด ซึ ่งแตกตางจากขาวจริงอยาง
ชัดเจน 

วิธีการวิจัย
ผ ู  ว ิ จ ั ย ใ ช  ก ระบวนการว ิ จ ั ย เช ิ ง ค ุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช ว ิธ ีการว ิ เคราะห
เน ื ้ อหาสารเช ิ งค ุณภาพ (Qualitative Content 

Analysis) เพื ่อวิเคราะหล ักษณะขาวปลอมในส่ือ
ออนไลน โดยเก็บตัวอยางขาวปลอมที่ตรวจสอบแลว
วาเปนเท็จ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 31 

มกราคม พ.ศ. 2563 โดยศูนยตอตานขาวปลอม 87 

ขาว และศูนยชัวรกอนแชร 48 ขาว รวมทั้งสิ้น 135 

ขาว และใช ว ิธ ีการส ัมภาษณเช ิงล ึก ( In-depth 

Interview) จากผูที่มีความเชี่ยวชาญและเปนตัวแทน
จากภาคสวนตาง ๆ จำนวน 3 คน ไดแก ตัวแทนจาก
ภาควิชาชีพ คุณพีรพล อนุตรโสตถ รักษาการผูจัดการ
และผูดำเนินรายการศูนยชัวรกอนแชร สำนักขาวไทย 
อสมท ตัวแทนจากภาควิชาการ ดร.มานะ ตรีรยา
ภ ิ ว ัฒน   รองอธ ิ การบด ีฝ  ายก ิ จการน ักศ ึกษา 
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มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตัวแทนหนวยงาน
ภาครัฐ คุณวสันต ภัยหลีกลี้ อดีตผู จัดการกองทุน
พัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค

ผลการศึกษา

1. ลักษณะของขาวปลอมที่เผยแพรผานสื่อ

ออนไลนในประเทศไทย

จากการวิเคราะหเนื้อหาสารเชิงคุณภาพ พบวา
ขาวปลอมแบงไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก ลักษณะภาษา 
ลักษณะประเด็นของขาวปลอมและลักษณะเนื้อหา

ขาวปลอม ในการนำเสนอตัวอยางขาวปลอม ผูวิจัยจะ
ยกตัวอยางขาวปลอมมาทั้งหมด โดยไมปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสะกด เพื่อใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของ
ขาวปลอม มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ลักษณะภาษาของขาวปลอม ขาวปลอมมี
รูปแบบการใชภาษาที ่แตกตางจากขาวจริงอยาง
ชัดเจน โดยขาวปลอมจะมีรูปแบบการใชภาษาที่เลน
กับความรูสึกและกระตุนความสนใจของผูอานในดาน
ตาง ๆ เพื่อทำใหผู อานคลอยตามและหลงเชื่อ โดย
สามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
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5) การสะกดคำผิด พิมพตก
และร ูปแบบการพิมพ ไม  มี
มาตรฐานเกิดจากการไมตรวจสอบของ

ผ ู สร างข าวปลอม เน ื ่องจากตองการ
นำเสนอขอมูลที่เนนความรวดเร็วและเกิด
กระแสในสังคม โดยไมไดใหความสำคัญกับ
จรรยาบรรณการนำเสนอขาวและความ
ถูกตองของขอมูล 

“เตือนน้ำอัดลมอุดตัน ขับถายไมออก สิ้นไปแลว 7 เตรียมแถลงเย็น เรียกคืนทุก
ขวดท่ัวประเทศ”

…จากเหตุการณที่มีคนไขกวา 1,645 คนทั่วประเทศระบบ ขับถายอุกตันสงผล
ไปยังระบบภายในทุกสวน ไม สามารถหลอเลี้ยง เชนปกติไดทำใหเกิดโรคตาง 
ๆ ตามมา จนพบวาสาเหตุมาจากการดื่มน้ำอัดลมติดตอกันเปนเวลา 30 ป มี
ผูเสียชีวิตแลว 7 ราย แลวอาการหนักอีก 1 เร่ิมตรวจพบวาเปนอาการเริ่มตนอีก
กวาพันคน ทุกคนยอมรับวาดื่มน้ำอัดลมปริมานมากกวา 2 ขวดตอวัน…พบวามี
สาร Adertope และ Tosrates ที่ประเทศไทยใชผลิดเพียงประเทศเดียว

6) ใชตัวอักษรตางประเทศทำ
ให  ย ากต  อการตรวจสอบ
ผ ู สร างข าวปลอมจะมีว ิธ ีการ
หลีกเลี ่ยงการตรวจสอบ โดยใช
ตัวอักษรภาษาอังกฤษควบคูกับ
ตัวอักษรภาษาไทย เพื่อทำใหยาก
ตอการตรวจพบและโดนลบขอมูล

ชอกทั๊งประเทศ! สาวขวาง รถวิ่งฟุตปาธ ที่เปนขาว ยืนขวางวันนี้ ถูก llทงดับ
จะเห็นไดวาแมจะมีการใชตัวอักษรภาษาอังกฤษแตคำดังกลาวก็ยังสามารถเขาใจ

ได เนื่องจากมีลักษณะคลายกับสระแอในภาษาไทย จึงเปนขอสังเกตไดวาผูสรางจะ
เลือกใชตัวอักษรตางประเทศท่ีสามารถสื่อถึงตัวอักษรภาษาไทย เพ่ือใหอานได ซ่ึงการ
ใชตัวอักษรภาษาอังกฤษจะทำใหยากตอการตรวจพบและทำใหขาวปลอมอยูในสื่อ
ออนไลนไดนานขึ้น นอกจากนั้นยังพบตัวอักษรภาษาลาวและภาษาเขมร ซึ่งยากตอ
การพิมพและคนหามากกวาตัวอักษรภาษาอังกฤษ แตยังสามารถสื่อถึงตัวอักษร
ภาษาไทยได

1.2 ลักษณะการคัดเลือกประเด็นของขาวปลอมตามหลักคุณคาของขาว ผูวิจัยพบวาขาวปลอมมลัีกษณะ
การคัดเลือกประเด็นที่สอดคลองกับขาวจริงในหลายลักษณะ ดังนี้

ลักษณะประเด็นขาวปลอม ตัวอยางลักษณะประเด็นขาวปลอม
1) ประเด็นท ี ่ม ีความแปลก
ประหลาด

เธอชื่อมาลายา เปนเด็กชาวยูเครนถูกหมาปาคาบเอาไปเลั้ยงตั้งแตอายุ 6ขวบ 21ป
ตอมาถูกคนพบไดกลับมาอยูกับพอแม แตพูดภาษาคนไมไดใชภาษากายสื่อสารกัน
แทนภาษาพูด แตวิ่งไดอยางคลองเหมือนสุนัขฯ

2) ประเด็นเกี่ยวของกับเรื ่อง
เพศ

…พนักงานโรงแรมแหลงทองเที ่ยวในจังหวัดกาญจนบุร ีหลงรักล ูกคาสาว
แอรโฮสเตสของนกแอรที่มาใชบริการ ตกดึกชวงประมานตี3 แอบเขาหองลูกคาพน
ยาสลบใสทั้งคูกอนสำเร็จกิจประมาน30นาที แฟนหนุมสะดุงตื่นจึกถูกมีดแทงจน
ส้ินใจ และลากศพโยนลงนน้ำ…

3) ป ร ะ เ ด ็ น ท ี ่ ม ี ค ว า ม
ละเอียดออน

ทำไมตองมีหองละหมาดใน รัฐสภา ทุกชั้น? ตองการจะยึดสถานที่ราชการแลวใช
ไม? ตองการใหผูหลักผูใหญในบานเมืองเคยชินกับอิสลาม เปนอิสลามกันหมด จะ
ไดเผยแพรอิสลามไปทุกหนวยงานทั่วประเทศไดงายๆ ใชหรือไม? ตองการครอบงำ
จิตใจคนไทยพุทธ ใหนับถืออิสลามใชไม? ตองการทำใหไทยกลายเปนรัฐอิสลาม

4) ประเด ็นท ี ่ เก ี ่ยวข องกับ
กฎหมาย

…คณะรักษาความสงบแหงชาติคสช.มีคำสั่งดวน ไปยังสำนักงานตำรวจแหงชาติ
และศูนยจราจรกลางบังคับใชกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในชวง
สงกรานตวันที่ 13 14 15 เมษายนนี้ ขอใหตรวจเขมและจับกุม ผูที่เลนปนฉีดน้ำไม
วาจะขนาดใดๆก็ตาม ขอใหเจาหนาที่ตำรวจจับกุมอยางเด็ดขาดไมมียกเวน ตาม
โทษท่ีระบุไวตามกฎหมาย ปรับ 2,000 บาท จำคุก 2 เดือน หรือทั้งจำท้ังปรับ… 
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ลักษณะประเด็นขาวปลอม ตัวอยางลักษณะประเด็นขาวปลอม

5) ประเด็นเกี ่ยวกับสุขภาพ
และแนวทางการรักษา

แจกสูตรปองกัน PM 2.5 ฉบับญี่ปุน เห็นผลจริง พิสูจนแรววว
แคใชวาสลีนทาบางๆ ตรงรูจมูก (ไมตองลวงไปทั้งจมูก นะคะ เดี๋ยวจะเหยิ้มซะ
กอน) เพราะวาสลีนจะชวยดักจับ สกัดพวกฝุนละออง ฝุน PM 2.5 ละอองเกสร
ดอกไม กอนสูดดมเขาสูรางกาย ยิ่งทากอนใส Mask ยิ่งปองกันคะ 

6) ประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
เตือนภัยใกลตัว ภัยพิบัติ อันตรายที่

เกิดขึ้นในสังคม

จำไวใหขึ้นใจเลยนะครับวา”หามใชไฟฉายจากโทรศัพทมือถือไปสองที่กลองเบรค
เกอรไฟหรือแผงคัทเอาทไฟที่มีไฟฟาแรงสูงตลอดจนถังเชื้อเพลิงและถังแกสโดย
เด็ดขาดนะครับ จะเกิดการระเบิดจนถึงกับเสียชีวิตเลยนะครับ”

7) ประเด็นท่ีเกี่ยวกับบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเสียชีวิต

กำหนดพิธีรดน้ำ “แอด คาราบาว” ยืนยง โอภากุล 14.00 น. ดารานักรองแหวาง
หวงหรีดเชาเต็มวัด 

1.3 ลักษณะเนื้อหาขาวปลอม จากการศึกษาพบวาขาวปลอมที่เผยแพรผานสื่อออนไลนมีรูปแบบการ
นำเสนอขาวเชนเดียวกับการนำเสนอขาวจากองคกรสื่อมากขึ้น โดยมีการใสบทสัมภาษณจากบุคคลที่มีชื่อเสียง แอบ
อางสถิติเพื่อความนาเช่ือถือและขาวปลอมจะมีองคประกอบของเนื้อหาที่ทำใหผูอานเกิดความรูสึกประหลาดใจ อยาก
แชรตอ

ลักษณะเน้ือหาขาวปลอม ตัวอยางลักษณะเน้ือหาขาวปลอม

1) ล ักษณะการสรางความ
นาเชื่อถือ พบทั้งในลักษณะการแอบอาง

ชื่อบุคคล หนวยงานที่มีอยูจริงและสมมติ
ขึ้น เพื่อสรางความนาเชื่อถือ รวมถึงการ
อ  างว  าข  าวมาจากบ ุคคลใกล ช ิดกับ
แหลงขาว วงใน การอางวาขอมูลผานการ
ตรวจสอบแลวและการนำเหตุการณดัง ณ 
ขณะนั้นมาสรางเปนขาวใหม

“โผลแลว ทรัพยสิน นายก 5เดือน พุงปร๊ีด ทะลุสองพันลาน ยังไมทราบที่มา”
…หลังจาก(ป.ป.ช.)ตรวจสอบแลวมีทรัพยสินทั้งหมดแลว รวบรวทมูลคากวาประ
มาน 2400 ลานบาท สวนมากเปนโฉนดที่ดินที่เพิ่มมาจากการยื่นบัญชีทรพัยสิน
เมื่อหาเดือนกอนมีทรัพยสินรวมแค 100,000,000 บาทเทานั้น มีทรัพยสินที่สะ
ดุจตานักขาว และเพิ่มมาสวนใหญเปนโฉนดที ่ดินยานรัชดา ทองหลอ และ 
พระราม9 มลูกคามากที่สุดคือ 95 ลานบาททรัพยสินอื่นๆ จะเปนพวก ประดับ
ประจำตัว แหวน เครื ่องราง นาิกาหรู Radiomir Panerai Seiko Patek 

Philippe….

…(ป.ป.ช.) ช้ีแจงวา ทรัพยสินของ พลเอกประยุทธจันทรโอชา มีอัตตราเพิ่มข้ึน
หลังจากไดรับตำแหนงในชวง 5 เดือนที่ผานมา อยางไรก็ตามจะตองตรวจสอบ
หาท่ีมาที่ไปของทรัพยสินดังกลาวตอไป…

2) เปนเหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้น
ในอดีต แตย ังคงมีการแชร
และสงตอกันผานสื่อออนไลน

…เสารนี ้ 21 กย. นี้ เตือนไวเลย สำหรับใครกำลังจะโวยวายวา รถติดจุงเบย 
โดยเฉพาะยานราชดำเนิน รถติดเชายันเที่ยงคืนแนๆจึงเรียนมาเพื่อทราบ พี่
ตำรวจแถวบานบอกมา…

3) ไมมีการระบุวัน เดือน ป
เนื ่องจากเปนขอมูลที่ไมมีอยู จริง จึงไม
สามารถระบุวัน เดือน ปท่ีแนชัดได และใน
เว็บไซตขาวปลอมจะปกปดและซอนวันที่ 
เพ่ือทำใหเนื้อหาเปนปจจุบันเสมอ

ดวน!! กรมอุตุไมเคยพยากรณแบบนี้ในรอบ 5 ป! 
** คลื่นความหนาวแผปกคลุมประเทศไทยทุกภาคตั้งแต 24.00 น. คืนนี้เปนตน
ไป.. 
โดยภาคเหนือ-อีสาน ลดลง 10-12° c กรุงเทพรวง8-10°c มากสุดในรอบ14ป!
อีกราว 12 ช่ัวโมงนับถอยหลัง ฝนจะเทภาคเหนือและอีสาน ตามดวยลมแรง 
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2. สภาพปญหาและแนวทางการรับมือปญหา
ขาวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ผูวิจัยไดดำเนินการสัมภาษณเชงิลึกผูเชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 ทานในบทบาทท่ีแตกตางกัน โดยนำเสนอ
ผลการศึกษาตามประเดน็ดังตอไปนี้ 

2.1 ลักษณะของขาวปลอม ผู เชี ่ยวชาญทั ้ง 3 

ทาน มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาดวยลักษณะของ
สื่อออนไลนทำใหเกิดขอมูลมหาศาล ทั้งจริงและเท็จ 
หลายครั้งที่ขอมูลเท็จไดลอกเลียนลักษณะจากสื่อที่มี
ชื่อเสียง ทำใหยากตอการสังเกต โดยขาวปลอมไมได
หมายถึงแคขอมูลเท็จที ่ปรากฏในลักษณะของขาว
เทานั้น แตยังครอบคลุมถึงลักษณะอ่ืน ๆ ท้ัง ขอความ
สั้น ขอความขนาดยาวที่มีการใชคำเกริ่นนำที่กระตุน
อารมณทำใหเกิดการแชรตอ เรื่องบิดเบือน เรื่องจริง
เพียงบางสวน จงใจใสราย เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงใน
อดีต แตนำกลับมาแชรใหม รูปภาพจากหลายแหลง
แตนำมารวมเปนเหตุการณเดียวกัน คลิปวิดีโอที่ผาน
การตัดตอ และเว็บไซตหลอกใหลงทุนหรือขายของท่ี
จงใจบิดเบือนเพื่อหวังผลกำไร 

2.2 แนวโนมของขาวปลอม ผูใหขอมูลทุกทานมี
ความคิดเห็นที ่ตรงกัน คือ ในอนาคตขาวปลอมจะ
แนบเนียนไปกับขาวจริงมากข้ึน เนื่องจากผูผลิตหันมา
ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตและเผยแพรขอมูล
เท็จ รวมถึงขอมูลเท็จประเภทที่หวังประโยชนหรือ
หลอกเอาขอมูลสวนตัวของผูใชงาน การเลียนแบบ
ลักษณะของสื่อกระแสหลัก ทำใหยากตอการสังเกต 
การใชภาษาพาดหัวที่หวือหวา เพื่อหลอกใหเขาไป
อาน โดยหวังเงินคาโฆษณา ยอดการเขาชมและการใช
เ ทค โน โลย ี  Deepfake Technology ทำ ให  ก า ร
ตรวจสอบขอมูลเปนไปไดยากขึ้น สวนตัวแทนจาก
ภาคสื่อสารมวลชน ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ 
สถานการณที ่ไมมีขอมูลขาวสารเพียงพอตอความ
ตองการของคนในสังคม แตชวงเวลานั้นกลับเปนเวลา
ที่ผูคนตองการขอมูลขาวสารมากที่สุด จะทำใหคนใน
สังคมออกมาสื่อสารในชองทางของตนเอง ซึ่งอาจจะ
เปนขอมูลเท็จ กอใหเกิดความตื่นตระหนกและสราง
ความสับสน รวมถึงสถานการณความขัดแยงทาง
การเมือง สามารถกระตุนใหเกิดการสื่อสารขอมูลเท็จ
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ในสื่อออนไลน นำมาซึ่งปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงที่มากข้ึนได

2.3 แนวทางการตรวจสอบ ตัวแทนทั้ง 3 ทานมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การตรวจสอบ
ขาวปลอมไมควรจะผูกขาดที่หนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่ง ตองเริ่มที่ผูรับสารเปนอันดับแรก คือ ผูรับสาร
ตองมีทักษะการรูเทาทันสื่อ รูจักตั้งคำถามและใชดุลย
พินิจในการพิจารณาขอมูล ไมนิ่งเฉยหากพบเจอขอมูล
เท็จ ควรตรวจสอบและวิเคราะหที ่มาเพื่อดูเจตนา
เบื้องหลังของผูเผยแพรวาเปนการหลอกขายสินคา
หรือจงใจทำใหเกิดการเขาใจผิดในสังคมหรือไม
รวมถ ึ ง เน  นตรวจสอบข อม ูลจากหลายแหล ง 
โดยเฉพาะจากสื่อที่มีความถูกตอง งานวิจัย เอกสาร
ตนฉบับเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองท่ีสุด

2.4 ความทาทายของปญหาขาวปลอมและ
แนวทางการรับมือในบทบาทตาง ๆ

1) บทบาทสื่อมวลชน เทคโนโลยีทำให
ผู รับสารมีพฤติกรรมเลือกรับเฉพาะขอมูลที่ตรงกับ
ทัศนคติเด ิมของตนเองและมักสงตอไปยังบุคคล
ใกลชิด รวมถึงความเปนนิรนามของสื่อออนไลน ทำให
ผูผลิตขอมูลเท็จสามารถปลอมแปลงตัวตนและไมตอง
ร ั บผ ิ ดชอบต  อการกระทำน ั ้ น  ทำ ให  เก ิ ดการ
แพรกระจายของขาวปลอมมากข้ึน ดังนั้นส่ือตองสราง
ความน าเช ื ่อและเป นเสาหล ักในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหกับประชาชน ในขณะเดียวกันตองทำ
หนาที่มากกวาการสะทอนภาพเหตุการณที่คนสนใจ 
ตองเพิ่มบทบาทของการเฝามองสังคม กระตุนการ
สรางเนื้อหาเชิงวิเคราะหมากขึ้นและรวมมือกับภาค
สวนตาง ๆ เพื่อศึกษาแนวโนม พฤติกรรม สภาพสังคม
ใหมากยิ่งข้ึน 

2) บทบาทภาครัฐ มีหนาที่ในการสราง
และดูแลใหเกิดนิเวศสื ่อออนไลนที ่ด ีรวมถึงทำให
ปญหาขาวปลอมในประเทศไทยลดลง ซึ่งศูนยในการ
ตรวจสอบขาวปลอมควรจะมีอิสระ มีความรวมมือจาก

หลายภาคสวนชวยกัน เพื ่อความเปนกลางในการ
ตรวจสอบและนำเสนอ ดังนั้นตองคอยอำนวยความ
สะดวกในการตรวจสอบขอเท็จจริงที ่เกี ่ยวของกับ
หนวยงานภายใตการกำกับดูแลแกประชาขนอยาง
รวดเร็ว จ ัดตั ้งนโยบายใหการตรวจสอบขอมูลมี
ประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ สรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชน โดยเนนนำเสนอขอมูลที่สงผลกระทบตอ
ประชาชนเปนหลัก รวมถึงประสานความรวมมือกับ
ภาคสวนตาง ๆ เพื่อทำใหปญหาขาวปลอมในประเทศ
ไทยลดลง 

3) ภาคการศึกษา ระบบการศึกษาไทย
ยังไมเปดกวางใหเด็กรู จ ักตั ้งคำถามและแสวงหา
คำตอบที่หลากหลาย ทำใหเยาวชนละเลยกับการตั้ง
คำถามกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว และเยาวชนมักจะหา
ขอมูลจากสื่อออนไลน ซ่ึงมีขอมูลจำนวนมหาศาล ยาก
ตอการแยกแยะระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น
ดังนั้นนโยบายการศึกษาของประเทศไทยตองชัดเจน
และเปดกวางใหเด็กสามารถตั้งคำถาม มีทักษะการ
แยกแยะระหวางข อเท ็จจร ิงก ับความคิดเห ็น มี
กระบวนการแสวงหาคำตอบที ่หลากหลาย ทั้งการ
ประเมินขอมูลที่ไดรับอยางรอบดาน พิจารณาวาขอมูล
มีความนาเชื่อถือหรือไม มีความเปนไปไดขนาดไหน 
และฝกใหเยาวชนรูจักลักษณะของขอมูลที่เปนกลาง 

ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานยังมีความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกันวาเจาของแพลตฟอรมควรใชระบบ
เทคโนโลยีเขามาชวยตรวจสอบและชวยกรองขอมูล
เท็จและควรใหการสนับสนุนการวิจ ัยหรือพัฒนา
เทคโนโลยีเขามาชวยยับยั้ง กำจัดการกระจายของ
ขอมูลเท็จในสื่อออนไลน ซึ่งจะนำไปสูสภาพแวดลอม
ในการสื่อสารที่สรางสรรคมากยิ่งข้ึน
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อภิปรายผล 

1 ลักษณะของขาวปลอมที ่เผยแพรผานสื่อ

ออนไลนในประเทศไทย

สื่อออนไลนทำใหการสงตอขอมูลที่ไมเปน
ความจริงทำไดงายและรวดเร็วมากขึ้น และสามารถ
เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นไดดวยการสงตอหรือการแชร 
นอกจากนั้น “ฟองสบูขอมูล (Filter Bubble)” หรือ
ระบบอัลกอริทึมก็จะจัดสรรเนื้อหาที่เหมาะกับบุคคล 
( Personalized Algorithm) ท ำ ให  ห น  า ฟ  ด ขอ ง
ผู ใช งานมักมีแตเรื ่องราวที ่อยู ในความสนใจและ
สอดคลองกับทัศนคติเดิมของตนเอง (พิจิตรา สึคาโม
โต, 2560) ผูรับสารจึงพรอมที่จะเชื่อขาวปลอมเพราะ
ตรงก ับประสบการณ ความเช ื ่อเด ิมของตนเอง 
สอดคล องก ับงานว ิจ ัยของ Messing, Bakshy & 

Adamic ( 2015)  ท ี ่ ส ร ุ ป ไ ด  ว  า  ข  า ว ป ลอมจะ
แพรกระจายไดดีในกลุมที่มีความคิดไปในทางเดียวกัน 
โดยสวนใหญแลวผูใชงานเฟซบุกจะมีเพื่อนเปนกลุม
คนที่อุดมการณตรงขามเพียงรอยละ 18-20 ของเพื่อน
ทั้งหมดเทานั้น ทำใหผูใชงานมักจะไดรับขาวสารที่ตรง
กับอุดมการณของตนเองและไมคอยไดรับขอมูลที่เห็น
ตาง

จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ขาวปลอมในแตละ
แพลตฟอรม จะมีลักษณะเฉพาะตัว เชน ขาวปลอมใน
รูปแบบขอความส้ัน จะถูกสงตอผานทางแอปพลิเคชัน
สำหรับการแชท อยาง ไลน เฟซบุก ทวิตเตอร ซ่ึงจะมี
การสงตออยางรวดเร็ว เกิดผลกระทบเปนวงกวางและ
ไมสามารถหาตนทางของขอมูลได ขาวปลอมที่มาใน
รูปขาว จะมีการสรางเว็บไซต เลียนแบบการนำเสนอ
ขาวจากองคกรสื่อที่มีผู ติดตามจำนวนมาก และจะ
เผยแพรผานทางเฟซบุก ทำใหเกิดความเขาใจผิดและ
สงผลกระทบทั้งตอองคกรสื่อและบุคคลที่ถูกอางอิง 
โดยผูวิจัยพบวา ขาวปลอมในสื่อออนไลนมีลักษณะ
เดน 4 ประการ

การสรางความนาเชื ่อถือ หนึ ่งในลักษณะ
สำคัญของขาวปลอมที ่พบ คือ การแอบอางชื่อ
หนวยงานที่มีชื่อเสียงหรือสมมติชื่อบุคคลที่ไมมีตัวตน
อยูจริง รวมถึงมีการสรางเว็บไซตขาวปลอมข้ึน โดยใช
สัญลักษณ สี โลโกท่ีคลายคลึงกับสำนักขาวหลัก ทำให
ยากตอการสังเกตและคัดกรองขอมูล จนเกิดเปนการ
เขาใจผิด สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพร ศรีหาวงศ 
(2561) ที่กลาววา ขาวปลอมในประเทศไทยเกิดจาก
ความตั้งใจของกลุมคนที่ผลิตเว็บไซตโดยใชชื่อคลาย
กับองคกรสื่อที่มีความนาเช่ือถือและมีผูติดตามจำนวน
มาก เพื่อหลอกใหผูอานหลงเชื่อและเปนไปในทิศทาง
เดียวกับผลการศึกษาของนันทิกา หนูสม (2560) ที่
กลาววา หากขาวที่นำเสนอมีแหลงขาวที่มีชื่อเสียง มี
แหลงอางอิง งานวิจัยรองรับ มีช ื ่อเพจหรือลิงก
ใกลเคียงกับสำนักขาวหลักจะทำใหผูรับสารตกเปน
เหยื่อของขาวปลอมไดงายมากข้ึน

การสรางจุดสนใจดวยประเด็นเพื่อกระตุน

ความสนใจของผูรับสาร ขาวปลอมที ่เผยแพรใน
ประเทศไทยจะมีลักษณะเปนประเด็นสาธารณะหรือ
เร่ืองที่สงผลกระทบตอคนสวนใหญของสังคม จะมีการ
บรรยายเนื้อหาใหกลายเปนเรื่องใหญ ตื ่นตระหนก 
เพื่อเรียกรองความสนใจจากผูรับสาร สอดคลองกับ
ทัศนะของ สรานนท อินทนนท (2562, น. 11) และ
วรัชญ ครุจิต (2562, น. 19) ที่กลาววา ขาวปลอมจะ
ถูกออกแบบใหมีคุณคาทางขาวสูง โดยผู ผลิตขาว
ปลอมมักเลือกนำเสนอประเด็นที่มีความเราอารมณ 
อยู ในความสนใจของผู อ าน เพื ่อทำใหผ ู อ านตก
หลุมพรางและเกิดพฤติกรรมการแชรขาวปลอมไปยัง
บุคคลอ่ืน 

การใชภาษาเลนกับความรูสึก เม่ือพิจารณาถึง
แรงจูงใจในการผลิตขาวปลอมตามแนวคิดของ Hunt 

& Gentzkow (2017) พบวารายไดจากเงินคาโฆษณา
และจำนวนผูเขาชมเว็บไซตเปนแรงจูงใจสำคัญที่ทำให
เกิดการผลิตขาวปลอม ดังนั้นหากผูผลิตขาวปลอม
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ตองการรายไดในสวนนี้ ก็ตองอาศัยกลวิธีในการสราง
ขาวปลอมใหนาสนใจและดึงดูดมากกวาขาวอื่น โดยใช
คำเกินจริงเพื่อทำใหขาวกลายเปนเรื่องใหญ ปรากฏ
ควบคูกับการใชเครื่องหมายอัศเจรีย ( !) เครื่องหมาย
ปรัศนี (?) เครื่องหมายดอกจัน (*) และเครื่องหมาย
คำพูด (“”) และจะใชอยางพร่ำเพรื่อ เพื่อเนนอารมณ
และน้ำเสียงใหดูรุนแรง ทำใหผูอานสะดุดตาและเกิด
ความสนใจในเนื้อหาขาวปลอมมากยิ่งขึ้น สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Rashkin et al. (2018) ที ่กลาววา 
ขาวปลอมจะมีการใชภาษาเพื่อกระตุนอารมณและ
เลนกับความรูสึกของผูรับสาร โดยจะมีการใชคำเกิน
จริง นำเสนอขาวแบบคลุมเครือ ไมช ัดเจน เพื่อ
หลีกเลี ่ยงความเสี่ยงและผลกระทบในอนาคต และ
เปนไปในทางเดียวกับผลการศึกษาของ Vosoughi et 

al. (2018) ที่กลาววา ขาวปลอมจะมีองคประกอบของ
เนื้อหาที่ทำใหผู อานเกิดความรูสึกประหลาดใจและ
เกิดความรูสึกอยากแชรตอ และจะมีการใชภาษาที่
กระตุ นอารมณในดานตาง ๆ เพื ่อทำใหผู อานเกิด
ความรูสึกตามที่ผูผลิตขาวปลอมตองการ

การสรางการมีสวนรวมกับผูอาน ผานทางการ
ใชภาษาพูดในการนำเสนอขาว โดยเฉพาะประเด็นที่
ยังมีความคลุมเครือ ไมมีความชัดเจนในการสื่อสาร 
เพื่อลดระยะหางและสรางความสนิทสนม เปนไปใน
ท ิศทางเด ียวก ับผลการว ิจ ัยของ Rashkin et al. 

(2018) ที่กลาววา ขาวปลอมจะมีการใชสรรพนามที่
ใกลชิดกับผูอานเพื่อลดระยะหางระหวางขาวกับผูอาน 
แตกตางจากขาวจริงที่จะมีการนำเสนอขาวอยางเปน
รูปธรรมและใชภาษาทางการ และผลการวิจัยในคร้ังนี้
ยังพบวาขาวปลอมจะใชถอยคำในลักษณะขอรอง 
เชิญชวนใหผูอานเขามามีสวนรวมกับขาว โดยสงขาว
ปลอมไปยังบุคคลอื่น ๆ เชน “1 แชร = วิทยาทาน”

“แชรตอชวยชีวิตผู อื ่น” “สงตอไปยังคนที่คุณรัก” 
“สงตอไดบุญ”ขอความในลักษณะนี้สามารถกระตุน
และทำใหผ ู อ านเกิดความรู ส ึกคลอยตามจนเกิด

พฤติกรรมตามที่ผูผลิตขาวปลอมตองการ (นันทวัฒน 
เนตรเจริญ, 2560) 

2 การศึกษาสภาพปญหาและการรับมือกับปญหา
ขาวปลอมในประเทศไทย

1) สภาพป ญหาขาวปลอมท ี ่ เก ิดข ึ ้นใน
ประเทศไทย

จากผลการศึกษาพบวาปจจัยสำคัญที ่ทำให
ปญหาขาวปลอมในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้น คือ 
ผูใชงานสื่อสวนใหญยังรอรับขาวสารจากทางภาครัฐ
และสื่อกระแสหลัก รวมถึงยังขาดทักษะการคิดเชิง
วิพากษ ทำใหเมื่อไดรับขอมูลจากสื่อออนไลน ผูรับ
สารจะเชื่อทันทีโดยไมตรวจสอบขอมูล ทำใหตกเปน
เหยื่อขอมูลเท็จไดงายขึ้น สอดคลองกับความคิดเห็น
ของมานะ ตรีรยาภิวัฒน (2563) ที่กลาววา ระบบ
การศึกษาไทยเยาวชนไมไดถูกสอนใหรู จักการตั้ง
คําถาม เปนรากเงาของปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ทำใหเมื ่อมีเหตุการณอะไรเกิดขึ ้นจะเขาใจวาเปน
บทสรุปเรียบรอยแลว เชนเดียวกับทัศนะของจิรพร 
วิทยศักดิ์พันธุ (2562) ที่กลาววา ประชาชนไทยไมได
ปลูกฝงใหคิดเชิงวิพากษ ทำใหเมื่อเกิดเหตุการณอะไร
ขึ้น ประชาชนจะเขาใจวาเปนบทสรุป ไมจำเปนตอง
วิเคราะหหรือหาขอมูลเพิ่มเติม จึงมีความเสี่ยงที่จะ
แชรขอมูลที่ถูกใจโดยปราศจากการตั้งคำถาม แมวา
ขอมูลนั้นจะเปนขาวปลอม 

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ี
เขามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชงานสื่อออนไลนไป
อยางสิ้นเชิง ผู ใชงานสื่อออนไลนสามารถเปนไดทั้ง
ผู ร ับสารและสงสารพรอมกัน สื ่อออนไลนจึงเปน
เสมือนคลังขอมูลขนาดใหญที่มีทั้งขอมูลจริง ความ
คิดเห็นและเร่ืองเท็จ และผูรับสารไมสามารถอานหรือ
ตรวจสอบขอมูลไดทั้งหมด จึงเลือกที่จะเชื่อขอมูลที่มา
จากบุคคลใกลชิด เพื ่อน ครอบครัว และผู นำทาง
ความคิด เนื่องจากมองวาขอมูลที่ไดรับจากกลุมบุคคล
เหลานี้ผานการตรวจสอบมาแลวในระดบัหนึ่ง (อิสริยะ 
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ไพรีพายฤทธิ์, 2560) ซึ่งผู นำทางความคิดเปนกลุม
บุคคลที ่ม ีอิทธิพลตอกลุ มผู ติดตามเปนอยางมาก 
สามารถโนมนาวใหผู ร ับสารเกิดพฤติกรรมตามที่
ตองการได ดังนั้นหากผูนำทางความคิดนำเสนอขอมูล
ที ่ไมเปนความจริง ยอมทำใหกลุ มผู ติดตามไดรับ
ขาวสารที ่ผ ิดพลาดและเกิดผลกระทบดานลบได
มากกวาบุคคลทั่วไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ชิต
พงษ กิตตินราดร (2563) ที่กลาววา ปจจัยที่ทำใหเกิด
การระบาดของขาวปลอมในประเทศไทย คือ การที่มี
ผูนำทางความคิดที่นาเช่ือถือหรือมีผูติดตามมาก ทำให
เกิดการสงตอขอมูลเท็จอยางรวดเร็ว 

2) แนวทางในการรับมือกับปญหาขาวปลอม
ในประเทศไทย 

ผลักดันใหเกิดหลักสูตรการรูเทาทันสื่อ
และขาวปลอม ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นรากของ
ปญหาที่ทำใหประชาชนคนไทยเคยชินและหลงเช่ือกับ
ขอมูลที่ไดรับผานทางสื่อออนไลน คือ การละเลยกับ
การตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว ดังนั้นแนวทางการแกไขที่
สำคัญตองเริ ่มตนจากรั ้วโรงเรียนและอาศัยความ
รวมมือทั้งจากสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัวที่
จะทำความเขาใจและใหความสำคัญกับอิสระทาง
ความคิดของเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการรูเทา
ทันขาวสารในโลกออนไลน สงเสริมใหเกิดการเรียนรู
และกระตุนใหเยาวชนเกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษ
มากขึ้น ซึ่งในประเทศแคนาดา อิตาลีและไตหวัน ได
บรรจุเร ื ่องการแยกแยะขาวจริง ขาวปลอมไวใน
หลักสูตรของนักเร ียน (European Commission, 

2018) โดยครอบคลุมถึงกระบวนการสรางและการ
ผลิตขอมูลในโลกออนไลน บริบทตาง ๆ รวมถึงสิ่งที่
ซอนอยู เบื ้องหลังขอมูลในโลกออนไลน เพื่อทำให
เยาวชนเขาใจวาสื่อออนไลนเปนพื้นที่อิสระที่ทุกคน
สามารถเขาถึงและสื่อสารตามที่ตนตองการ จึงมีทั้ง
ขอมูลจริงและเท็จ เมื่อเยาวชนเขาใจถึงหลักการและ
การผลิตขอมูลตาง ๆ จะทำใหเกิดความตระหนักถึง

ความสำคัญและสามารถรูเทาทันภัยของขาวสารในส่ือ
ออนไลน (พงษพิพัฒน บานชานนท, 2562)

นำเสนอขอมูลดวยความรวดเร็ว ความ
รวดเร็วเปนอีกหนึ่งปจจัยที่รัฐบาลไตหวันหันมาให
ความสำคัญ โดยอาศัยจุดแข็งที่ภาครัฐมี คือ การเปน
เจาของขอมูลจำนวนมหาศาลและมีหนวยงานภายใต
การกำกับดูแลจำนวนมาก จึงตองคอยอำนวยความ
สะดวกในการจัดหาขอมูล ตรวจสอบขอเท็จจริงใหแก
ประชาชนอยางรวดเร็ว ดูแลใหเกิดความ ปลอดภัยใน
ดานการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งระยะเวลาในการ
ตรวจสอบและแจงขอมูลที่ถูกตองภายในหนึ่งชั่วโมง 
เพราะหากใชเวลานานจะทำใหวงจรของขาวและ
ความสนใจของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสูกระแสใหม 
(สำน ักข  าวอ ิศรา , 2562a) และอาจก อให  เ กิด
ผลกระทบและความเข  า ใจผ ิด ในวงกว  า ง  ใน
ขณะเดียวกันภาครัฐไมควรเขมงวดหรือกาวกาย
เสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน แตควรทำหนาที่
ในการสนับสนุนเครื่องมือที่จำเปนในการศึกษาวิจัย
เพื ่อหาแนวทางในการยับยั ้งป ญหาขาวปลอมใน
อนาคต เพื่อสรางใหเกิดนิเวศสื่อที่ดีและสรางสรรค
(Mario Brandenberg, 2019)

นำเสนอขอมูลดวยความโปรงใสและ
หลากหลายชองทาง ความโปรงใสของขอมูลเปนสิ่งที่
ทำใหรัฐบาลเกาหลีใตไดรับการยอมรับจากประชาชน
วาสามารถจัดการกับขาวปลอมในชวงการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ไดเปนอยางดี โดยรัฐบาลเกาหลี
เปดเผย ขอมูล ทั้งขอมูลในแงบวกและแงลบตอรัฐบาล 
พรอมทั้งใชเครื ่องมือในการนำเสนอขอเท็จจริงสู
ประชาชนอยางหลากหลาย ทั้งขอความ SMS โฮมเพจ 
สื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ทำใหประชาชนสามารถรับรู
และประเม ิน สถานการณได ตามความเป นจริง 
(Christian Taaks, 2563 อางใน Hfocus , 2563) ซ่ึง
จะชวยลดความกังวลและขอสงสัยในประเด็นที่เกิดขึ้น
ในสังคม รวมถึงเปนการลดความสำคัญของขอมูลเท็จ
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ลง ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะรัฐบาลตอง
มีการวางแผนการสื ่อสารในสถานการณวิกฤตไว
ลวงหนา ประสานงานระหวางหนวยงานอยางรวดเร็ว
และสิ่งสำคัญคือ จะตองทำใหประชาชนเกิดความรูสึก
เชื ่อมั ่นในขอมูลที่ไดรับ (European Commission, 

2017)
ความรวมมือจากภาคเอกชน เจาของ

แพลตฟอรม เจาของแพลตฟอรมและภาคเอกชนตอง
ทำหนาที่มากกวาการอำนวยความสะดวกและเพิ่ม
ความปลอดภัยในดานการสื่อสาร ตองเรงแกไขปญหา
ขอมูลเท็จบนโลนออนไลนอยางจริงจังมากขึ้น ถึงแม
ในปจจุบันสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ หันมารวมมือกับ
องคกรและหนวยงานในการตรวจสอบขอเท็จจริงใน
หลายระดับ แตยังเปนในลักษณะของการลดการ
มอง เห ็นบนหน  าน ิ วฟ  ดหร ื อป  ด เพจ เท  า นั้ น 
(Rainmaker, 2019) ซึ ่งจากการศึกษาผู ว ิจัยพบวา 
วงจรของขาวปลอมบนสื่อออนไลนไมไดสิ้นสุดลงเพียง
เพราะปดเพจหรือลดการมองเห็น แตผูไมหวังดีหรือ
คนที่รู เทาไมถึงการณจะคัดลอกขอมูลเท็จและนำไป
เผยแพรตอในชองทางอื่น ๆ และหากเปนบุคคลหรือ
เพจท ี ่ม ีช ื ่อเส ียง ย ิ ่ งทำให วงจรของข าวปลอม
แพรกระจายอยางรวดเร็วและทำใหเกิดการเขาใจผิด
ของผูคนในสังคมมากข้ึน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลเกี ่ยวกับ

ลักษณะของขาวปลอม ผู ว ิจ ัยได สร ุปเปนโมเดล

“FAKE” เพื ่อใชในการตรวจสอบลักษณะของขาว
ปลอมดวยตนเองและหนวยงานอื่นๆ ทั้งองคกรส่ือ
และภาคการศึกษาสามารถนำไปจัดทำคู ม ือเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอขาวและบรรจุไป
ในหลักสูตรการรูเทาทันสื่อของเด็กและเยาวชนได 
ดังนี้

False มีการสมมติชื่อองคกร บุคคลที่ไมมีตัวตน
อยูจริง หรือแอบอางชื่อบุคคล หรือหนวยงานที่มีอยู
จริงในสิ่งที่ไมจริง รวมท้ังมีการสะกดคำผิด

Absent ขาวปลอมมีความไมสมบูรณ มีการละ
ขอมูลสำคัญ เชน วัน เวลา สถานที่เฉพาะ แหลงขาว 
ผูใหสัมภาษณที่เปนทางการ เนื้อหาสำคัญในพาดหัว

Keywords ขาวปลอมจะมีชุดภาษาที่ใชเพื่อสราง
คุณคาขาวในดานตาง ๆ รวมทั้งลักษณะขอความที่
มุงเนนใหผูอานกระทำตามวัตถุประสงค เชน ซ้ือสินคา 
แชรขอมูลตอ

Emotion ขาวปลอมมีเน ื ้อหาและใช ภาษาที่
กระตุนอารมณ ทั้งเรื่องเกินจริง นาตกตะลึงและเลน
กับอคติของผูอานและใชเครื่องหมาย สัญลักษณตาง 
ๆ เพื่อกระตุนความสนใจ

2) พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการปองกันและยับยั้ง
ขอมูลเท็จ จากการศึกษาพบวาวงจรของขอมูลเท็จใน
สื่อออนไลนไมไดสิ้นสุดลงเพียงเพราะการปดเพจหรือ
ลดการมองเห็น แตผูไมหวังดีจะคัดลอกขอมูลเท็จและ
นำไปเผยแพรตอในชองทางอื ่น ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของจึงสามารถนำผลการวิจัยไปปอนขอมูลใหแก
ระบบ AI เพื่อใชในการปองกัน เฝาระวังขอมูลที่มีการ
ใชภาษาที่ใกลเคียงกันใหเร็วที่สุด เพื่อปองกันไมให
ผูใชงานสื่อไดรับขอมูลที่ไมถูกตอง

ขอเสนอแนะเพ ื ่อ เป นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งตอไป

การศึกษาครั ้งนี ้มุ งศึกษาถึงลักษณะของขาว
ปลอมในสื่อออนไลนในเชิงคุณภาพเทานั้น ดังนั้นผู ท่ี
สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเชิงปริมาณและควร
ศึกษารูปแบบการนำเสนอขาวปลอมจากองคกรที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงในบริบทที่แตกตางกัน ทั้งใน
บริบทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  
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