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ยูเนสโกมุ่งมั่นทำ�งานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ และคู่มือ
เล่มนี้นับเป็นผลงานล่าสุดที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ทันยุคสมัย
คู่ มื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ “โครงการระดั บ โลกเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในด้ า นการศึ ก ษาด้ า น
วารสารศาสตร์” ซึง่ เป็นความสนใจของโครงการนานาชาติเพือ่ การพัฒนาการสือ่ สารของยูเนสโก
(International Programme for the Development of Communication: IPDC) โดยมี
เป้าหมายเพื่อการมีส่วนร่วมในด้านการสอน การปฏิบัติ และการวิจัยด้านวารสารศาสตร์ใน
มุมมองระดับสากล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ได้ผลระหว่างนานาประเทศ
ด้วยเหตุนี้ คู่มือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบที่ประเทศต่าง ๆ สามารถ
นำ�ไปใช้หรือประยุกต์ อันเป็นการโต้ตอบกับข้อมูลบิดเบือนที่กำ�ลังเป็นประเด็นปัญหาระดับโลก
ซึ่งสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการข่าว กำ�ลังเผชิญ
คูม่ อื เล่มนีห้ ลีกเลีย่ งการใช้ค�ำ ว่า ‘ข่าวลวง (Fake News)’ ในความหมายตรงตัวหรือในความหมาย
ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป1 ด้วยเหตุที่คำ�ว่า ‘ข่าว’ นั้นหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้และ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ย่อมไม่สมควรเรียกว่า
ข่าว ดังนั้น ในกรณีนี้ คำ�ว่า ‘ข่าวลวง’ จึงเป็นคำ�ที่ขัดแย้งในตัวเอง ซึ่งบั่นทอนความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบความจริงและเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
อันเป็นลักษณะของข่าวที่แท้จริง
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการใช้ภาษาที่ผิด และแบบแผนต่าง ๆ ของข้อมูล
ประเภทข่าว คูม่ อื เล่มนีจ้ งึ มุง่ เน้นไปทีล่ กั ษณะการหลอกลวงเหล่านีอ้ ย่างเคร่งครัด นัน่ คือในฐานะ
ที่เป็นข้อมูลข่าวสารปลอมประเภทหนึ่งที่แอบแฝงอยู่ในข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งในรูปแบบของความบันเทิงอย่างภาพ Meme
(ภาพล้อเลียน) ด้วย
โดยทั่วไป คู่มือเล่มนี้ใช้คำ�ว่า ข้อมูลบิดเบือน เพื่อหมายถึงความพยายามในการจงใจ (ส่วนใหญ่
เป็นการจัดฉาก) สร้างความสับสนหรือควบคุมประชาชนด้วยการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็น
จริง ซึ่งมักเกิดขึ้นควบคู่และคาบเกี่ยวไปกับกลยุทธ์การสื่อสารต่าง ๆ และชุดกลวิธีอื่น ๆ เช่น
การเจาะระบบหรือการทำ�ให้ผู้อื่นหมดความน่าเชื่อถือ ส่วนคำ�ว่า ข้อมูลที่ผิด โดยทั่วไปใช้เพื่อ
หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดที่ผลิตขึ้นหรือเผยแพร่ออกไปโดยปราศจาก
1 ดู Tandoc E; Wei Lim, Z and Ling, R. (2018). “Defining ‘Fake News’: A typology of scholarly definitions” in Digital
Journalism (Taylor and Francis) Volume 6, 2018 - Issue 2: ‘Trust, Credibility, Fake News’.
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การดัดแปลงแก้ไขหรือเจตนาร้าย ข้อมูลทั้งสองประเภทต่างก็เป็นปัญหาของสังคม แต่ข้อมูล
บิ ด เบื อ นนั้ น มี อั น ตรายมากเพราะมั ก เกิ ด จากการวางแผนอย่ า งเป็ น ระบบ มี ท รั พ ยากรใน
การดำ�เนินการ และมีเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเสริม
ผู้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ นมี เ ป้ า หมายอยู่ ที่ ค วามเปราะบางหรื อ ความเอนเอี ย งของผู้ รั บ ที่ มี
แนวโน้มว่าจะเป็นผู้ช่วยกระจายข่าวและเพิ่มจำ�นวนผู้แพร่กระจายข่าวได้ ด้วยวิธีนี้ ผู้เผยแพร่
ข้อมูลบิดเบือนจึงพยายามใช้คนกลางในการกระจายข้อมูล โดยฉวยโอกาสจากแนวโน้มใน
การส่งต่อข้อมูลข่าวสารของเราด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป อันตรายของมันก็คือว่า ‘ข่าวลวง’
ในลักษณะนี้มักได้มาฟรี
หมายความว่าคนที่ไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อข่าวคุณภาพ หรือคนที่ขาดช่องทางการเข้าถึงข่าวที่
ผลิตโดยสื่อสาธารณะอิสระ มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับทั้งข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด
การแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลทีผ่ ดิ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ เพราะเครือข่ายสือ่ สังคมและ
การส่งข้อความในสือ่ สังคม ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารตัง้ ข้อสงสัยเรือ่ งขอบเขตของการกำ�กับดูแลและการกำ�กับ
ดูแลตนเองของผู้ประกอบการเหล่านี้ ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของการเป็นตัวกลางในการให้บริการ
พื้นที่ ไม่ใช่ผู้ผลิตเนื้อหาเอง ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงถูกกำ�กับดูแลแบบหลวม ๆ มาโดยตลอด
(ยกเว้นเรื่องลิขสิทธิ์) อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่พวกเขาได้รับแรงกดดันมากขึ้น และมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะถูกจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกอันเป็นผลของการกำ�กับดูแลทีเ่ ข้มงวดจนเกินไป
พบว่าขัน้ ตอนต่าง ๆ ในกรอบของการกำ�กับดูแลตนเองนัน้ มีเพิม่ มากขึน้ แม้จะเป็นบางส่วนก็ตาม2
โดยในปี พ.ศ. 2561 ผูต้ รวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติดา้ นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกได้เน้นยำ�้ ประเด็นนี้ในรายงานประจำ�ปี โดยเร่งรัดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เรียนรู้การกำ�กับดูแลตนเองจากองค์กรข่าว และให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสหประชาชาติใน
ประเด็นสิทธิในการเปิดเผย แสวงหา และรับข้อมูลข่าวสาร3 ในระบบนิเวศของมาตรการต่าง ๆ
ของภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้สื่อข่าวและองค์กรข่าวยังคงมีบทบาท
ที่สำ�คัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำ�คู่มือเล่มนี้

2 Manjoo, F. (2018). What Stays on Facebook and What Goes? The Social Network Cannot Answer. The New York
Times, 19 July, 2018. https://www.nytimes.com/2018/07/19/technology/facebook-misinformation.html
[เข้าถึงเมื่อ 20/07/2018]; https://www.rt.com/usa/432604youtube-invests-reputable-news/ [เข้าถึงเมื่อ 15/07/2018];
https://youtube.googleblog.com/ [เข้าถึงเมื่อ 15/07/2018]; https://sputniknews.com/asia/201807111066253096whatsapp-seeks-help-fake-news/ [เข้าถึงเมื่อ 15/07/2018].
3 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and
expression. UN Human Rights Council 6 April 2018. A/HRC/38/35. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G18/096/72/PDF/G1809672.pdf?OpenElement [เข้าถึงเมื่อ 20/07/2018].
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การแยกแยะความแตกต่าง

ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดนั้นแตกต่างจากงานข่าว (ที่มีคุณภาพ) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพ ขณะเดียวกันก็ไม่เหมือนกับงานข่าวที่อ่อนแอและไม่เป็นไปตามคำ�มั่น
สัญญาที่ให้ไว้ ตัวอย่างงานข่าวที่เป็นปัญหาได้แก่ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน
(และไม่ได้รบั การแก้ไข) อันเกิดจากการขาดการค้นคว้าหาข้อมูลหรือความหละหลวมในการพิสจู น์
ข้อเท็จจริง ตลอดจนการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกด้วยการใช้ถ้อยคำ�เกินจริงเพื่อสร้างกระแส
รวมทั้งความเอนเอียงในการเลือกนำ�เสนอข้อเท็จจริงจนขาดความเป็นธรรม
ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าหลักวารสารศาสตร์ในอุดมคติต้องอยู่เหนือกว่าการเล่าเรื่องและมุมมอง
ที่แฝงอยู่ในเนื้อข่าว และข่าวที่ด้อยมาตรฐานต้องถูกเดียดฉันท์เพราะอุดมการณ์ แต่ต้องการชี้ให้
เห็นว่าทุกอย่างประกอบไปด้วยการเล่าเรือ่ ง และปัญหาของการทำ�ข่าวทีด่ อ้ ยมาตรฐานไม่ใช่เพราะ
การเล่าเรือ่ ง แต่เป็นเพราะขาดความเป็นมืออาชีพ ซึง่ เป็นเหตุผลทีท่ �ำ ให้การข่าวทีอ่ อ่ นแอแตกต่าง
จากข้อมูลบิดเบือนหรือข้อมูลที่ผิด
อย่างไรก็ตาม บางครั้งงานข่าวที่ด้อยคุณภาพก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือการรั่วไหลของข้อมูล
บิดเบือนและข้อมูลที่ผิดในระบบการทำ�ข่าวที่แท้จริงได้ แต่สาเหตุและการเยียวยางานข่าวที่ด้อย
คุณภาพแตกต่างจากกรณีของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด
ในขณะเดียวกัน เห็นได้ชัดว่าวารสารศาสตร์ที่มีจริยธรรมเข้มแข็งนั้นมีความจำ�เป็นในฐานะ
ทางเลือก รวมทั้งการกำ�จัดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของข้อมูลข่าวสารและการกระจาย
ความแปดเปื้อนไปสู่วงการข่าวโดยรวม
ปัจจุบันนักข่าวไม่ได้เป็นเพียงผู้พบเห็นการโหมกระหน่ำ�ของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด
แต่เป็นผู้ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเสียเองด้วย4 ซึ่งหมายความว่า
วงการข่าวกำ�ลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกกลืนไปกับความขัดแย้ง
Zนั ก ข่ า วมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก บงการโดยผู้ ล ะเมิ ด จรรยาบรรณของการประชาสั ม พั น ธ์
ด้วยการพยายามชักจูงหรือติดสินบนนักข่าวให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ5
Z

4 แม้จะมีการคุกคาม แต่จากการวิจัยพบว่าสถานีข่าวของประเทศหนึ่งไม่มีระบบ งบประมาณ และพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อการรับมือ
กับข้อมูลบิดเบือนโดยเฉพาะ ดู Penplusbytes. 2018. Media Perspectives on Fake News in Ghana.
http://penplusbytes.org/publications/4535/ [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
5 Butler, P. 2018. How journalists can avoid being manipulated by trolls seeking to spread disinformation.
http://ijnet.org/en/blog/howjournalists-can-avoid-being-manipulated-trolls-seeking-spread-disinformation. See also
Module Three of this handbook.
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นักข่าวในฐานะนักสือ่ สารทีท่ �ำ งานรับใช้ความจริง ซึง่ รวมถึง ‘ความจริงทีไ่ ม่มใี ครอยากรับรู้
(inconvenient truth)’ อาจตกเป็นเป้าหมายของการโกหก ข่าวลือ และข่าวลวง
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อข่มขู่หรือทำ�ลายความน่เชื่อถือของนักข่าวและงานข่าว โดยเฉพาะ
เมื่อข่าวนั้นคุกคามการปิดบังตัวตนของผู้ว่าจ้างหรือผู้เผยแพร่ข่าวบิดเบือน6

Z

นอกจากนี้ นักข่าวจำ�เป็นต้องรู้ด้วยว่าแม้พื้นที่ของข้อมูลบิดเบือนส่วนใหญ่อยู่ในสื่อสังคม และ
ทุกวันนี้ผู้เล่นที่มีอิทธิพลกำ�ลังใช้ ‘ข่าวลวง’ เป็นเครื่องมือสกัดกั้นข่าวที่แท้จริง กฎหมายใหม่
ที่เข้มงวดทำ�ให้สถาบันสื่อกลายเป็นแพะรับบาปประหนึ่งว่าสถาบันสื่อเป็นผู้สร้างข่าวขึ้นมา
เสียเอง หรือไม่ก็ทำ�ให้สถาบันสื่อตกอยู่ภายใต้กฎครอบจักรวาลที่กำ�หนดขึ้นมาใหม่เพื่อจำ�กัด
ช่องทางการสื่อสารทั้งหมดโดยไม่แยกแยะ กฎระเบียบประเภทนี้มักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
สากลที่กำ�หนดให้การจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความจำ�เป็น
มีความเหมาะสม และด้วยเจตนาที่ถูกต้อง ผลของการจำ�กัดเสรีภาพดังกล่าวคือการทำ�ให้
องค์กรข่าวที่แท้จริงสังกัดอยู่ภายใต้ ‘กระทรวงความจริง’ (เป็นการใช้คำ�อุปมาอุปไมยแบบคู่ตรง
ข้ามกับ ‘กระทรวงโฆษณาชวนเชื่อ’ เพื่อเสียดสีการนำ�เสนอข่าวลวงเพื่อเป้าหมายทางการเมือง:
ผูแ้ ปล) โดยใช้อ�ำ นาจในการจำ�กัดข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลทางการเมืองเพียงประการเดียว แม้วา่
จะไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นตลอดเวลาก็ตาม
ในบริบทปัจจุบันของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่กฎระเบียบของ
การทำ�ข่าวที่ไม่สมเหตุสมผล แต่เป็นเรื่องของการที่ประชาชนอาจไม่เชื่อถือเนื้อหาทั้งหมด
ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เป็นข่าวสาร ในกรณีเช่นนี้ เป็นไปได้ที่คนจะหันไปเชื่อเนื้อหาตามเครือข่าย
สื่อสังคมของตนที่ตรงกับใจโดยไม่ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ซึ่งเราได้เห็นผลกระทบเชิงลบเช่นนี้เป็น
จำ�นวนมากในเรือ่ งเกีย่ วกับความเชือ่ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และ
สถานภาพของการเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
ผลกระทบต่อประชาชนเช่นนี้น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษสำ�หรับการเลือกตั้งและแนวคิดประชาธิปไตย
อย่างเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งที่เป็นเป้าหมายของข้อมูลบิดเบือน โดยเฉพาะในช่วงการสำ�รวจ
ความนิยม ไม่ใช่การชักจูงให้เชื่อว่าเนื้อหาเป็นความจริงเสมอไป แต่ต้องการส่งผลต่อการกำ�หนด
ประเด็น (เรื่องที่คนคิดว่ามีความสำ�คัญ) และเพื่อกวนนำ�้ ให้ขุ่นเพื่อลดทอนการใช้เหตุผลใน
การลงคะแนนเสียง7 ในทำ�นองเดียวกัน ประเด็นด้านการอพยพ การเปลีย่ นแปลงของสภาวะอากาศ
และอื่น ๆ ก็อาจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากข้อมูลบิดเบือน
และข้อมูลที่ผิด
6 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
7 Lipson, D (2018). Indonesia’s ‘buzzers’ paid to spread propaganda as political elite wage war ahead of election,
ABC News: http://mobile.abc.net.au/news/2018-08-13/indonesian-buzzers-paid-to-spread-propaganda-ahead-ofelection/9928870?pfmredir=sm [เข้าถึงเมื่อ 17/08/2018].
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อันตรายเหล่านี้คือเหตุผลที่การเผชิญหน้ากับการเพิ่มขึ้นของ ‘ข่าวลวง’ เป็นเรื่องจำ�เป็นสำ�ห
รับวงการข่าวและการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ภัยคุกคามเหล่านี้ก็ทำ�ให้เดิม
พันเรือ่ งคุณค่าของสือ่ มีสงู ขึน้ ด้วยการเปิดโอกาสให้สอื่ เน้นย�ำ ้ จุดเด่นของวิธปี ฏิบตั แิ บบมืออาชีพใน
การนำ�เสนอข้อมูลที่ตรวจสอบได้และความคิดเห็นที่ผ่านการไตร่ตรองเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์
สาธารณะ8
สิ่งที่วงการข่าวต้องทำ�

ด้วยสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ ถึงเวลาแล้วที่สื่อจะปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพให้มาก
ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ได้ตรวจสอบ และถอยห่างจากข้อมูลข่าวสาร
ที่อยู่ในความสนใจของคนบางส่วน แต่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
คู่มือเล่มนี้จึงตีพิมพ์ออกมาในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดี เพื่อยำ�้ เตือนว่าสถาบันสื่อและนักข่าว
ไม่ว่าจะมีจุดยืนทางการเมืองในทิศทางใด ควรหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและข้อมูล
ที่ผิด ทั้งโดยความผิดพลาดและโดยปราศจากวิจารณญาณ การลดตำ�แหน่งพนักงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในองค์กรข่าวปัจจุบัน ทำ�ให้หน้าที่นี้ตกเป็นของ ‘ฐานันดรที่ห้า (fifth
estate)’ อย่างบล็อกเกอร์และบุคคลภายนอกที่คอยจับตาดูความผิดพลาดของนักข่าว แม้ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ตาม
ปรากฏการณ์นี้อาจได้รับการตอบรับจากสื่อ เพราะเป็นการช่วยให้สังคมสนใจข้อมูลข่าวสาร
ที่พิสูจน์ได้มากยิ่งขึ้น นักข่าวจึงควรเผยแพร่ผลงานของกลุ่มตรวจสอบความจริงอิสระเหล่านี้
แต่พึงระลึกไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คนภายนอกแสดงให้เห็นว่าองค์กรสื่อแห่งใดมีความล้มเหลว
เชิงระบบ ความคลางแคลงใจก็ยอ่ มเกิดขึน้ อย่างน้อยก็ตอ่ ภาพลักษณ์ขององค์กรแห่งนัน้ ในฐานะ
แหล่งข่าวอาชีพ สื่อจึงควรระมัดระวังไม่ให้การแก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากการเผยแพร่ไปแล้ว
โดยบุคคลภายนอกเข้ามาแทนที่กระบวนการควบคุมคุณภาพภายใน เพราะนักข่าวต้องทำ�ให้
ดีกว่า และ ‘ทำ�ให้ถูกต้อง’ ตั้งแต่แรก ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นการลิดรอนโอกาสที่สังคมจะมีสื่อที่
เชื่อถือได้
กล่าวโดยสรุปก็คอื เกมไล่ตรวจแก้ขอ้ ผิดพลาดโดยสุนขั เฝ้าบ้านภายนอกนัน้ ไม่ใช่เกมทีว่ งการข่าว
เป็ น ผู้ ช นะ นั ก ข่ า วจะปล่ อ ยให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง มาทำ � หน้ า ที่ ข องนั ก ข่ า วใน
การตรวจสอบข้อความน่าสงสัยที่แหล่งข่าวกล่าวไว้ไม่ได้ (ไม่ว่าสื่อจะเป็นผู้รายงานข้อความนั้น
หรือปรากฏให้เห็นตาม
8 ดูเพิ่มเติม: Nordic Council of Ministers. 2018. Fighting Fakes - the Nordic Way. Copenhagen: Nordic Council of
Ministers. http://www.nordicom.gu.se/en/latest/news/fighting-fakes-nordic-way [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
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สื่อสังคมโดยไม่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ก็ตาม) โดยต้องมีการพัฒนาความสามารถ
ของคนข่าวให้เป็นมากกว่าการทำ�ข่าวแบบ ‘เขากล่าว เธอกล่าว’ และการสืบหาความจริงของ
ข้อความที่ปรากฏในข่าว
วงการข่าวยังจำ�เป็นต้องเฝ้าจับตาและเปิดโปงประเด็นและรูปแบบของข้อมูลบิดเบือนใหม่ ๆ
อย่างเป็นนิจ ภารกิจนี้มีความสำ�คัญอย่างยิ่งยวดต่อสื่อ และเป็นวิธีการกำ�กับดูแล ‘ข่าวลวง’
ได้อีกทางหนึ่ง เพราะนอกจากเป็นการตอบโต้ประเด็นร้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ทั น ท่ ว งที แ ล้ ว ยั ง ทำ � หน้ า ที่ เ ติ ม เต็ ม และสร้ า งความแข็ ง แกร่ง ให้กับกลยุทธ์ร ะยะกลาง เช่น
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้สื่อในการแยกแยะว่าอะไร
เป็นข่าว อะไรเป็นข้อมูลบิดเบือน และอะไรเป็นข้อมูลทีผ่ ดิ ทัง้ นี้ ข้อมูลบิดเบือนเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ และ
การนำ�เสนอข่าวเกี่ยวกับข้อมูลบิดเบือนอย่างจริงจังก็จะช่วยให้การทำ�ข่าวตอบโจทย์การรับใช้
สังคมได้ดียิ่งขึ้น
คูม่ อื เล่มนีจ้ งึ เป็นการเรียกร้องให้เกิดการลงมือปฏิบตั ิ และยังเป็นการส่งเสริมให้นกั ข่าวมีสว่ นร่วม
กับบทสนทนาในสังคม เพือ่ จะได้รวู้ า่ ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามเห็นอย่างไรต่อความน่าเชือ่ ถือ และ
เพราะเหตุใดคนบางส่วนจึงเผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่ได้ตรวจสอบ นีเ่ ป็นโอกาสสำ�คัญสำ�หรับสถานศึกษา
และผู้เรียนวารสารศาสตร์ ตลอดจนผู้ให้การอบรมและผู้เข้าร่วมการอบรมด้านสื่อ เช่นเดียวกับ
องค์กรสื่อ ในการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น ‘การระดมความเห็น’
(crowd-sourcing) มีความสำ�คัญอย่างมาก หากสื่อต้องการเปิดโปงและรายงานข้อมูลบิดเบือน
ที่เล็ดลอดจากการตรวจพบซึ่งแพร่กระจายอยู่ตามสื่อสังคมหรืออีเมล
บทบาทของยูเนสโก

ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการสื่อสารของยูเนสโก หรือ IPDC
(International Programme for the Development of Communication) คู่มือเล่มนี้
จึ งเป็ น แหล่ ง ข้ อมู ล แบบองค์ ร วมและมี เอกลั กษณ์ เกี่ ย วกั บ เรื่องราวที่เ ป็นข้อ มูลบิดเบือ นใน
แง่มุมต่าง ๆ ร่วมกับการเพิ่มพูนทักษะเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น9 คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารของยูเนสโกในการส่งเสริมการทำ�งาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและการกำ�กับดูแลตนเองของนักข่าว เพือ่ เป็นทางเลือกในการหลีกเลีย่ ง
ความเสีย่ งจากการถูกแทรกแซงของภาครัฐในการจัดการกับปัญหา ซึง่ อยูใ่ นขอบเขตของเสรีภาพ
ในการแสดงออก
9 การประชุมครั้งที่ 61 ของโครงการ IPDC Bureau ในปี พ.ศ. 2560 มีมติให้การสนับสนุนโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา
วารสารศาสตร์โลกด้วยการจัดสรรงบประมาณพิเศษเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่สำ�หรับวารสารศาสตร์ โดยมีการรายงานความคืบหน้าใน
การประชุม IPDC ครั้งที่ 62 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีมติให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนหลักสูตรนี้
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คูม่ อื เล่มนีเ้ ป็นผลงานต่อเนือ่ งจากงานสองเล่มแรกของยูเนสโก อันได้แก่ “Teaching Journalism
for Sustainable Development: New Syllabi”10 ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 และ “Model
Curriculum for Journalism Education: A Compendium of New Syllabi” ตีพมิ พ์ในปี พ.ศ.
2556 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องจากผลงานชิ้นสำ�คัญของยูเนสโกเรื่อง “Model Curriculum
on Journalism Education”11 ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550 ใน 9 ภาษา
เอกสารอืน่ ๆ ทีท่ รงคุณค่าและเป็นสิง่ พิมพ์ของยูเนสโกทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาและการฝึกอบรม
ด้านวารสารศาสตร์ ได้แก่
หลักสูตรต้นแบบเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักข่าว (พ.ศ. 2560)12
13
Zการก่อการร้ายและสื่อ: คู่มือสำ�หรับนักข่าว (พ.ศ. 2560)
14
Zการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในแอฟริกา: คู่มือสำ�หรับนักข่าว (พ.ศ. 2556)
15
Zกรณีศึกษาทั่วโลกในการทำ�ข่าวเชิงสืบสวน (พ.ศ. 2555)
16
Zการสืบสวนจากเรื่องเล่า: คู่มือสำ�หรับนักข่าวเชิงสืบสวน (พ.ศ. 2552)
Zการรายงานข่าวอ่อนไหวต่อความขัดแย้ง: ศาสตร์แห่งศิลป์; หลักสูตรสำ�หรับนักข่าวและ
ผู้สอนด้านวารสารศาสตร์ (พ.ศ. 2552)17
Z

หนังสือแต่ละเล่มเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์คุณค่าจากนานาประเทศทั่วโลก ผู้ให้การศึกษาและ
การอบรมด้านวารสารศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษาและนักข่าวอาชีพ มีการนำ�ไปปรับใช้เพื่อพัฒนา
การทำ�งานในหลากหลายแนวทาง บางแห่งมีการดัดแปลงหลักสูตรต่อเนื่องทั้งหมดให้สอดคล้
องกับความรู้และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ขณะที่บางแห่งใช้วิธีการบูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ
จากแหล่งข้อมูลของยูเนสโกเข้ากับหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ เชื่อว่าคุณภาพและความสอดคล้อง
ของคู่มือเล่มนี้จะสามารถสร้างคุณค่าต่อผู้อ่านได้เฉกเช่นเดียวกัน
10 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communicationmaterials/publications/full-list/teaching-journalism-for-sustainable-development/ [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
11 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communicationmaterials/publications/full-list/model-curricula-for-journalism-education/ [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
12 https://en.unesco.org/news/unesco-releases-model-course-safety-journalists [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
13 https://en.unesco.org/news/terrorism-and-media-handbook-journalists [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
14 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communicationmaterials/publications/full-list/climate-change-in-africa-a-guidebook-for-journalists/ [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
15 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communicationmaterials/publications/full-list/the-global-investigative-journalism-casebook/ [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
16 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
17 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communicationmaterials/publications/full-list/conflict-sensitive-reporting-state-of-the-art-a-course-for-journalists-and-journalismeducators/ [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].
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เนื่องจากยูเนสโกเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล จึงไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในความขัดแย้ง
ด้านสารสนเทศเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เป็นที่ทราบกันดีว่ามีคำ�ยืนยันและการโต้ตอบคำ�ยืนยันที่
หลากหลายเกี่ยวกับข้อมูลบิดเบือน ซึ่งความเข้าใจนี้จะมีส่วนช่วยในการอ่านคู่มือเล่มนี้ และ
เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านช่วยกันค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ
ในขณะเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงแนวคิดแบบสัมพัทธนิยม คู่มือเล่มนี้จึงปลูกฝังชุดทักษะต่อไปนี้
ไว้ในทุก ๆ หน้า เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำ�หรับการประเมินและการปฏิบัติ ดังนี้
1. ความรู้ที่ว่าข่าวซึ่งผลิตโดยผู้ที่มีความโปร่งใสและพิสูจน์ความจริงได้นั้นเป็นสิ่งที่จำ�เป็น
อย่างยิง่ ยวดต่อระบอบประชาธิปไตย การพัฒนา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และความก้าวหน้า
ของมวลมนุษย์
2. การตระหนักว่าข้อมูลบิดเบือนไม่ใช่เรือ่ งเล็ก และการต่อสูก้ บั ข้อมูลเหล่านัน้ ถือเป็นภารกิจ
ที่สำ�คัญยิ่งของสื่อ
3. การยึดมั่นกับการยกระดับทักษะความสามารถของวิชาชีพวารสารศาสตร์เป็นสิ่งสำ�คัญ
หากต้องการให้การเสนอข่าวทีค่ รอบคลุมและแม่นยำ�เป็นตัวเลือกทีเ่ ชือ่ ถือได้ เพือ่ แข่งขัน
กับเนื้อหาที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมา
คู่มือเล่มนี้ยังรวบรวมการรอบรู้เท่าทันในด้านอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพและจำ�เป็นสำ�หรับนักข่าว
และสื่อที่นำ�เสนอข่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
1. ความรูแ้ ละทักษะในการสร้างระบบห้องข่าวเพือ่ การเฝ้าระวัง การสืบสวน และการรายงาน
การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
2. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ของการเป็ น พั น ธมิ ต รระหว่ า งสถาบั น สื่ อ สถานศึ ก ษาด้ า น
วารสารศาสตร์ องค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไร ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ชุมชน ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต และหน่วยงานกำ�กับดูแล เพื่อจัดการกับมลพิษด้านข้อมูลข่าวสาร
3. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ความจำ � เป็ น ในการทำ � ให้ ป ระชาชนรับรู้แ ละเข้าใจความสำ�คัญของ
การดู แ ลและปกป้ อ งวงการข่ า วจากการถู ก ปกลุ ม โดยข้ อ มู ล บิ ด เบื อ น หรื อ ตกเป็ น
เป้าหมายของผู้ไม่ประสงค์ดีที่สร้างขบวนการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำ�ลาย
นักข่าว
ในภาพรวม คู่มือเล่มนี้น่าจะช่วยให้สังคมรับรู้มากขึ้นว่ามีการโต้ตอบทางสังคมต่อปัญหาข้อมูล
บิดเบือนอย่างไรบ้าง ทั้งจากภาครัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชน
กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ที่ทำ�งานด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
โดยเน้นไปที่สิ่งที่นักข่าวและผู้ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ควรทำ�
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เราหวังว่าอย่างน้อยที่สุด คู่มือเล่มนี้จะช่วยเน้นยำ�้ ความสำ�คัญของบทบาทของวารสารศาสตร์
ต่อสังคม และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนซึง่ ระบุถงึ การ “เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน” ยูเนสโกขอขอบคุณทีมบรรณาธิการและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ�คู่มือเล่มนี้
และขอมอบคู่มือเล่มนี้แด่ผู้อ่านทุกท่าน และเรายินดีน้อมรับเสียงสะท้อนจากท่าน
กาย เบอร์เกอร์
ผู้อำ�นวยการด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการพัฒนาสื่อ ยูเนสโก
เลขาธิการโครงการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการสื่อสาร (IPDC)
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บทน�ำ

โดยเชอริลิน ไอร์ตัน และ จูลี โพเซ็ตติ1
เพื่อให้คู่มือเล่มนี้เป็นหลักสูตรต้นแบบ จึงออกแบบมาเพื่อเป็นกรอบการทำ�งานและบทเรียน
สำ � หรั บ ผู้ ส อนและผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรมด้ า นวารสารศาสตร์ รวมถึ ง ผู้ เรี ย นวารสารศาสตร์
ในการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ‘ข่าวลวง’ และเรายังหวังให้เป็นหนังสือแนะแนวที่
เป็นประโยชน์สำ�หรับนักข่าวอาชีพด้วย
คู่มือเล่มนี้เขียนโดยผู้สอนวารสารศาสตร์ นักวิจัย และนักคิดระดับแนวหน้าจากนานาประเทศที่
ร่วมกันพัฒนาปฏิบัติการด้านการทำ�ข่าวให้ทันยุคสมัยเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลที่ผิดและข้อมูล
บิดเบือน บทเรียนในคู่มือเล่มนี้อิงกับบริบทและทฤษฎี และใช้งานได้จริง โดยเฉพาะในกรณีของ
การพิสจู น์เนือ้ หาออนไลน์ บทเรียนทุกบท ไม่วา่ จะสอนรวมกันเป็นหลักสูตรหรือสอนแยกรายบท
จะช่วยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเดิมหรือสร้างบทเรียนใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถ
ศึกษาข้อแนะนำ� “การใช้คู่มือเล่มนี้เป็นหลักสูตรต้นแบบ” ได้ในหัวข้อถัดไป
การใช้ค�ำ ว่า ‘ข่าวลวง’ ในชือ่ คูม่ อื และในบทเรียนทำ�ให้เกิดข้อถกเถียง เพราะปัจจุบนั คำ�ว่า ‘ข่าวลวง’
มีความหมายมากกว่าการตีตราข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องและทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทัง้ การอำ�พราง
และเผยแพร่ออกไปในรูปแบบของข่าว กลายเป็นคำ�ทีใ่ ช้เป็นอาวุธในการสร้างอารมณ์เพือ่ สกัดกัน้
และบ่อนทำ�ลายความน่าเชื่อถือของวงการข่าว ด้วยเหตุนี้จึงใช้คำ�ว่า ข้อมูลที่ผิด ข้อมูลบิดเบือน
และ ‘ ความผิ ด ปกติ ข องข้ อ มู ล ข่ า วสาร ’ (information disorder) ดั ง ที่ ว อร์ เ ดิ ล และ
เดรัคห์ชาน2 เสนอไว้ แต่ไม่ใช่คำ�ศัพท์บัญญัต3ิ 4
ปฏิญญาร่วมว่าด้วยหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ ‘ข่าวลวง’ ข้อมูลบิดเบือน
และโฆษณาชวนเชื่อ

คู่มือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความกังวลในระดับนานาชาติต่อกรณี ‘สงครามข้อมูลบิดเบือน’ ที่มี
เป้าหมายหลักคือวงการข่าวและนักข่าว ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ยูเนสโกจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
1 อลิซ แมตทิวส์ จากบรรษัทกระจายเสียงแห่งประเทศออสเตรเลีย และทอม ลอว์ จากเครือข่ายจริยธรรมนักข่าว สนับสนุนข้อมูลจากงาน
วิจัย แนวคิด และทรัพยากรสำ�หรับบทนำ�นี้
2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
3 นักเขียนจำ�นวนมากและนักข่าวเองมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้คำ�ว่า ‘ข่าวลวง’ รวมถึง Basson, A. (2016) If it’s fake, it’s not
news. https://www.news24.com/Columnists/AdriaanBasson/lets-stop-talking-about-fake-news-20170706 [เข้าถึงเมื่อ
12/06/2018].
4 Wardle, C et al. (2018). “Information Disorder: the essential glossary”. Shorenstein Center, Harvard University.
Available at: https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf?x25702 [เข้าถึงเมื่อ
21/07/2018].
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และประกาศปฏิ ญ ญาร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ต รวจการพิ เ ศษแห่ ง สหประชาชาติ ด้ า นเสรี ภ าพ
การแสดงออก ตัวแทนด้านเสรีภาพของสื่อจากองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือ
ในยุ โรป (OSCE) ผู้ ต รวจการพิ เ ศษด้ า นเสรี ภ าพสื่ อ จากองค์ ก ารนานารัฐอเมริกัน และ
ผู้ ต รวจการพิ เ ศษด้ า นเสรี ภ าพในการแสดงออกของสื่ อ และการเข้ า ถึ ง สารสนเทศ
แห่งคณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ ป ระชาชนแห่ ง แอฟริ ก า โดยปฏิ ญ ญา
ฉบับนี้แสดงความกังวลต่อการแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือนและโฆษณาชวนเชื่อ รวมทั้ง
การโจมตีสื่อที่นำ�เสนอข่าวว่าเป็น ‘ข่าวลวง’ ซึ่งผู้รายงานพิเศษและตัวแทนได้แสดงการยอมรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักข่าวและวงการวารสารศาสตร์ ดังนี้

“(พวกเรา) ไม่สบายใจต่อกรณีท่ีภาครัฐกล่าวหา คุกคาม และข่มขู่สื่อ รวมถึงกล่าวว่า
สือ่ เป็น ‘ฝ่ายตรงข้าม’ หรือ ‘โกหก’ และมีเจตนาทางการเมืองแอบแฝง ซึง่ เป็นการทำ�ให้
นักข่าวมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการทำ�ลาย
ความเชื่อถือและความมั่นใจที่ประชาชนมีต่อวงการข่าวในฐานะสุนัขเฝ้าบ้าน และอาจ
ชักนำ�ให้ประชาชนเข้าใจผิด ด้วยการนำ�ข้อมูลบิดเบือนเข้ามาปะปนกับผลผลิตของสื่อที่
เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นอิสระ”5
ข้อมูลบิดเบือนคือเรื่องเก่าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่

การขับเคลื่อนและการดัดแปลงข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มาช้านาน ตั้งแต่ก่อน
การหนังสือพิมพ์สมัยใหม่จะกำ�หนดคำ�นิยามของข่าวว่าเป็นรูปแบบที่มีพื้นฐานบนกฎแห่ง
ความชอบธรรม หลักฐานยุคต้นถูกค้นพบในสมัยจักรวรรดิโรมันโบราณ6 เมื่อแอนโทนีได้พบกับ
พระนางคลีโอพัตรา และถูกอ็อกตาเวียนผูเ้ ป็นศัตรูทางการเมืองรณรงค์ตอ่ ต้านด้วย “สโลแกนสัน้ ๆ
และเฉียบคมทีส่ ลักไว้บนเหรียญกษาปณ์ดจุ ข้อความทวีตแห่งยุคโบราณ”7 จนผูร้ า้ ยกลับกลายเป็น
จักรพรรดิโรมันองค์แรก และ“ข่าวลวงทำ�ให้ออ็ กตาเวียนเจาะระบบ (hack) สาธารณรัฐได้ในทีส่ ดุ ”8
ทว่าในศตวรรษที่ 21 การใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธเกิดขึ้นในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
เทคโนโลยีใหม่อันทรงอานุภาพทำ�ให้การดัดแปลงและการสร้างเนื้อหาทำ�ได้โดยง่าย ในขณะที่
5 UN/OSCE/OAS/ACHPR (2017). Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, Disinformation,
Propaganda: https://www.osce.org/fom/302796?download=true [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2017]. See also: Kaye, D (2017)
Statement to the UN General Assembly on October 24th, 2017: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=22300&LangID=E [เข้าถึงเมื่อ: 20/8/18].
6 ดูลำ�ดับเหตุการณ์การปรากฏตัวของ ‘ความปั่นป่วนทางข้อมูลข่าวสาร’ ตั้งแต่ยุคคลีโอพัตราถึงปัจจุบันในคู่มือที่จัดพิมพ์โดย
ศูนย์นักข่าวนานาชาติ (ICFJ) Posetti, J & Matthews, A (2018): https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-newsanddisinformation-new-icfj-learning-module [เข้าถึงเมื่อ 23/07/2018].
7 Kaminska, I. (2017). A lesson in fake news from the info-wars of ancient Rome. Financial Times.
https://www.ft.com/content/aaf2bb08-dca211e6-86ac-f253db7791c6 [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
8 เรื่องเดียวกัน
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เครือข่ายสังคมเป็นตัวกระจายข้อความเท็จที่รัฐบาล นักการเมืองสายประชานิยม และองค์กร
ธุ ร กิ จ ที่ ฉ้ อ ฉลเป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ผ่ า นการส่ ง ต่ อ ของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ข าดวิ จ ารณญาณ
สื่อเครือข่ายสังคมกลายเป็นผืนดินอันอุดมสมบูรณ์สำ�หรับโฆษณาชวนเชื่อทางคอมพิวเตอร์9
เกรียนอินเทอร์เน็ต (trolling)10 และกองทัพโทรลล์ (troll army)11 เครือข่ายซ็อก-พัพเพ็ต
(sock-puppet network)12 และสปูฟเฟอร์ (spoofers)13 ตลอดจนกลุ่มแสวงหากำ�ไรที่ทำ�กัน
เป็นเครือข่ายที่เรียกว่า ‘ฟาร์มโทรลล์’ (troll farm) ซึ่งออกปฏิบัติการในช่วงการเลือกตั้ง14
แม้จะต่างห้วงเวลาและเทคโนโลยี แต่ประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุและ
ผลที่เกิดจากปรากฏการณ์ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ในยุคปัจจุบันที่กล่าวถึงในคู่มือ
เล่มนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการรายงานวิกฤตการณ์นี้จะเป็นไปในทางเดียวกัน นักข่าว ผู้สอนและ
ผู้ฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ (ร่วมกับผู้เรียน) จึงควรศึกษาเรื่องข้อมูลบิดเบือน โฆษณาชวนเชื่อ
เรื่ อ งหลอกลวง และเรื่ อ งเสี ย ดสี ในฐานะองค์ ป ระกอบเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ข องระบบนิ เวศ
การสื่อสาร15
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนากลยุทธ์ทางการข่าวเพื่อต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนจึงควรยอมรับข้อมูลความรู้
ที่ว่าการดัดแปลงข้อมูลข่าวสารนั้นมีมาช้านานนับศตวรรษ ในขณะที่วิชาชีพการหนังสือพิมพ์
เพิง่ จะเกิดขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีเ้ อง16 เมือ่ การหนังสือพิมพ์พฒ
ั นาจนมีบทบาทในเชิงเป็นบรรทัดฐาน
ของสังคมปัจจุบัน สื่อที่นำ�เสนอข่าวส่วนใหญ่สามารถแยกตัวออกจากโลกของการสร้างข่าวและ
การลอบโจมตี ไ ด้ โดยอาศั ย หลั ก วารสารศาสตร์ ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายอยู่ ที่ ม าตรฐานวิ ช าชี พ เรื่ อ ง
การนำ�เสนอความจริง กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และจริยธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
วงการข่าวผ่านขัน้ ตอนและการตอกย�ำ ้ มามากมายหลายครัง้ เพือ่ แยกตัวออกมา ทุกวันนี้ แม้วา่ จะมี
‘การข่าว’ หลายรูปแบบ แต่กย็ งั คงเป็นไปได้ทจี่ ะจำ�แนกแยกแยะความหลากหลายของเรือ่ งเล่าใน
รายงานข่าวทีแ่ ท้จริง ในฐานะส่วนหนึง่ ของงานด้านการสือ่ สารทีม่ จี รรยาบรรณแน่ชดั และต้องการ
เป็นอิสระทางด้านเนื้อหาจากการเมืองและผลประโยชน์ทางการค้า ซึ่งก่อนหน้าการพัฒนา
9 ดูโครงการโฆษณาชวนเชื่อทางอินเทอร์เน็ตของสถาบันอินเทอร์เน็ตแห่งออกซฟอร์ด http://comprop.oii.ox.ac.uk/ [เข้าถึงเมื่อ
20/07/2018].
10 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ของคู่มือเล่มนี้สำ�หรับกรณีศึกษาที่แสดงถึงภัยคุกคามเหล่านี้
11 Rappler.com (2018) Fake News in the Philippines: Dissecting the Propaganda Machine https://www.rappler.com/
newsbreak/richmedia/199895-fake-news-documentary-philippines-propaganda-machine [เข้าถึงเมื่อ 20/07/2018].
12 Gent, E. (2017). Sock puppet accounts unmasked by the way they write and post. https://www.newscientist.com/
article/2127107-sockpuppet-accounts-unmasked-by-the-way-they-write-and-post/ [เข้าถึงเมื่อ 19/07/2018].
13 Le Roux, J. (2017). Hidden hand drives social media smears. https://mg.co.za/article/2017-01-27-00-hidden-handdrives-social-media-smears [เข้าถึงเมื่อ 19/07/2018].
14 Silverman, C et al (2018) American Conservatives Played a Role in the Macedonian Fake News Boom of 2016
Buzzfeed https://www. buzzfeednews.com/article/craigsilverman/american-conservatives-fake-news-macedoniaparis-wade-libert [เข้าถึงเมื่อ 20/07/2018].
15 Posetti, J and Matthews, A (2018) A short guide to the history of ‘fake news’: A learning module for journalists and
journalism educators ICFJ https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-and-disinformation-new-icfjlearning-module [เข้าถึงเมื่อ 23/07/2018].
16 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ในคู่มือเล่มนี้
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มาตรฐานเหล่านี้ กฎระเบียบเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่
มวลชนนั้นมีอยู่น้อยมาก
การแพร่หลายของเครื่องพิมพ์กูเทนเบิร์กตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมามีความสำ�คัญ
เป็นอย่างยิง่ ต่อการถือกำ�เนิดของอาชีพนักหนังสือพิมพ์ แต่เทคโนโลยีกท็ �ำ ให้การแพร่ระบาดของ
การโฆษณาชวนเชื่อและข่าวหลอกลวงที่บางครั้งทำ�ให้คนเข้าใจว่าสถาบันสื่อเป็นตัวการ17เป็นไป
ได้อย่างสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น การเกิดขึ้นของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ทำ�ให้การแพร่
กระจายของโฆษณาชวนเชื่อ เรื่องลวงโลก และเรื่องเสียดสีพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ดังที่ปรากฏ
ในละครวิทยุเรื่อง War of the Worlds เมื่อปี พ.ศ. 248118 การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
ข้ามประเทศยังเป็นช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารถูกใช้เป็นเครื่องมือเกินกว่าขอบเขตของความเป็น
มืออาชีพและความเป็นอิสระ แม้ว่าเรื่องที่ ‘ประดิษฐ์’ ขึ้นมาล้วน ๆ และการจงใจดัดแปลงข่าว
โดยทั่วไปเป็นข้อยกเว้นมากกว่าเป็นกฎระเบียบของเรื่องเล่าโดยฝ่ายต่าง ๆ
เราเรียนรู้อะไรบางอย่างได้เช่นกันจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของคนที่ถูกหลอกด้วยมุก
‘วันเมษาหน้าโง่’ (April Fool’s) ที่บางครั้งนักข่าวเองก็ยังถูกหลอกไปด้วย19 แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมี
ตัวอย่างให้เห็นอยูบ่ อ่ ย ๆ ว่าข่าวเสียดสี ซึง่ มีบทบาทสำ�คัญต่อการทำ�งานข่าวทีม่ คี วามรับผิดชอบ20
ยังทำ�ให้ผใู้ ช้สอื่ สังคมเข้าใจผิดและส่งต่อประหนึง่ ว่าเป็นข่าวจริง21 22 ในบางกรณีทเี่ คยเกิดขึน้ มาแล้ว
ในอดีตมีความซับซ้อนหลายชัน้ อย่างทีเ่ ว็บไซต์ซงึ่ อ้างตัวว่าเป็นเว็บเสียดสี กลับกลายเป็นส่วนหนึง่
ของเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อกอบโกยผลกำ�ไรจากโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจากผู้บริโภคที่คลิก
และส่งต่อโดยไม่รู้ ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเนื้อหาที่ ‘สวมรอย’ มา แต่ยังส่งผลกระทบต่อ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข่ า วด้ ว ย 23 นี่ จึ ง ตอกยำ �้ เหตุ ผ ลที่ นั ก ข่ า วต้ อ งมุ่ ง มั่ น ทำ � ให้ ร ายงานข่ า วมี
ความเที่ยงตรงตั้งแต่แรก และยังเป็นเหตุผลที่สังคมควรติดตั้งชุดทักษะการรู้เท่าทันสื่อและ
17 ตัวอย่างเช่น ข่าวหลอกลวงครั้งใหญ่ครั้งแรกคืออะไร นั่นก็คือ ‘ข่าวลวงเรื่องดวงจันทร์ครั้งใหญ่’ ในปี พ.ศ. 2378. รายละเอียดอ่านได้ใน
Thornton, B. (2000). The Moon Hoax: Debates About Ethics in 1835 New York Newspapers, Journal of Mass
Media Ethics 15(2), pp. 89-100. http://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1207/S15327728JMME1502_3 [เข้าถึงเมื่อ
28/03/2018].
18 Schwartz, A.B. (2015). The Infamous “War of The Worlds” Radio Broadcast Was a Magnificent Fluke,
The Smithsonian. http://www.smithsonianmag.com/history/infamous-war-worlds-radio-broadcast-was-magnificentfluke-180955180/#h2FAexeJmuCHJfSt.99 [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
19 Laskowski, A. (2009). How a BU Prof April-Fooled the Country: When the joke was on the Associated Press,
BU Today. https://www.bu.edu/ today/2009/how-a-bu-prof-april-fooled-the-country/ [เข้าถึงเมื่อ 01/04/2018].
20 Baym, G (2006) The Daily Show: Discursive Integration and the Reinvention of Political Journalism in Political
Communication Taylor and Francis Volume 22, 2005 - Issue 3 pp. 259-276 https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/10584600591006492 [เข้าถึงเมื่อ 20/07/2018].
21 Woolf, N. (2016) As fake news takes over Facebook feeds, many are taking satire as fact, The Guardian. https://
www.theguardian.com/media/2016/nov/17/facebook-fake-news-satire [เข้าถึงเมื่อ 01/04/2018].
22 Abad-Santos, A. (2012). The Onion Convinces Actual Chinese Communists that Kim Jong-Un is Actually the Sexiest
Man Alive, The Atlantic. https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/onion-convinces-actualchinese-communists-kim-jong-un-actually-sexiest-manalive/321126/ [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
23 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ในคู่มือเล่มนี้สำ�หรับคำ�อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดนี้
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สารสนเทศให้แก่ผู้รับข่าวสาร24 เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสาระนานารูปแบบ ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบตั ขิ ององค์กรข่าว โฆษณา การบันเทิง และสือ่ สังคม ได้อย่างชัดเจนถ่องแท้และมีวจิ ารณญาณ
ประวัติศาสตร์ยังสอนเราอีกด้วยว่าอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลบิดเบือนนั้นไม่จำ�เป็นต้องมุ่งหวัง
ให้นักข่าวหรือคนทั่วไปเชื่อว่าข้อความเท็จเหล่านั้นเป็นความจริงเสมอไป แต่ยังต้องการสร้าง
ความคลางแคลงใจในข้อมูลที่ตรวจสอบได้ของผู้ผลิตข่าวอาชีพ เพราะเมื่อเกิดความสับสน
ผู้บริโภคข่าวจำ�นวนมากก็จะเกิดความรู้สึกว่าต้องเลือกหรือสร้าง ‘ความจริง’ ของตัวเองขึ้นมา
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ บางครัง้ ก็ดว้ ยความช่วยเหลือจากบรรดานักการเมืองทีต่ อ้ งการปกป้องตนเองจาก
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นเหตุเป็นผล
ข้ามมาที่ปี พ.ศ. 2561 กับความรุ่งเรืองของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมด้วยคุณลักษณะของสื่อสังคม
และช่องทางการรับส่งข้อความต่าง ๆ ที่ยังมีข้อจำ�กัดในด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
สำ�หรับใช้กำ�หนดว่าข่าวมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ทำ�ให้การปลอมแปลงและการลอกเลียนข่าว
ของแท้นั้นทำ�ได้ง่ายดาย และมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะดัดแปลงภาพและเสียงที่เกินกว่า
การตัดต่อภาพข่าว เพื่อให้ดูเหมือนว่าบุคคลในภาพนั้นกล่าวหรือทำ�สิ่งใด ณ สถานที่ใด ๆ และ
นำ�ไปเผยแพร่ว่าเป็นเรื่องจริง25 จนกลายเป็นไวรัลในโลกของการสื่อสารในสังคม
ทุกวันนี้สื่อสังคมมีอิทธิพลมากขึ้นด้วยเนื้อหาหลากประเภท ตั้งแต่เรื่องส่วนบุคคลไปจนถึง
เรื่ อ งการเมื อ ง หลายเรื่ อ งสั่ ง การแบบเปิ ด เผยหรื อ แบบลั บ โดยรั ฐ บาลและ/หรื อ บริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์ทรี่ บั งานจากรัฐบาลหรือภาคธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บล็อกเกอร์ ผูน้ �ำ ทาง
ความคิดในอินสตาแกรม และบุคคลผูม้ ชี อื่ เสียงจากยูทบู นับไม่ถว้ นต่างก็พากันโปรโมตสินค้าและ
นักการเมืองโดยไม่เปิดเผยว่าตนได้รบั ค่าตอบแทน นอกจากนีย้ งั มีการแอบจ่ายเงินให้กบั นักวิจารณ์
(ซึ่งมักใช้ชื่อปลอม) เพื่อช่วยยืนยันข่าว ทำ�ลายความน่าเชื่อถือ หรือข่มขู่ในเวทีออนไลน์อีกด้วย
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำ�ให้วงการข่าวเสียหลัก และกลายเป็นที่มาของเสียงวิจารณ์ที่ซื่อสัตย์เป็นธรรม
เช่นเดียวกับการตกเป็นเป้าหมายของเสียงโจมตี
ปัจจุบัน สิ่งที่เป็นอันตรายคือการพัฒนา ‘การแข่งขันด้านอาวุธ’ ของข้อมูลบิดเบือนในระดับ
ชาติและนานาชาติทเี่ ผยแพร่ผา่ นองค์กร ‘ข่าว’ ทีเ่ ลือกข้างและช่องทางสือ่ สังคมต่าง ๆ กลายเป็น
มลภาวะในสิ่งแวดล้อมของข้อมูลข่าวสารสำ�หรับทุกฝ่ายที่อาจย้อนกลับมาทำ�ร้ายตัวผู้สร้างข่าว
เอง26 เพราะเมื่อใดก็ตามที่ขบวนการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนถูกเปิดโปง ผลที่เกิดขึ้นย่อม
24 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
25 Solon, O (2017) The future of fake news: Don’t believe everything you see, hear or read in The Guardian:
https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/26/fake-news-obama-video-trump-face2face-doctored-content
[เข้าถึงเมื่อ 20/07/2018].
26 Winseck, D (2008). Information Operations ‘Blowback’: Communication, Propaganda and Surveillance in the Global
War on Terrorism. International Communication Gazette 70 (6), 419-441
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สร้างความเสียหายให้กบั ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นผูเ้ ล่นทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินการและลูกค้าจากฝัง่
การเมือง (ดูกรณีศึกษาเบลล์-พ็อตทิงเกอร์27 28 29 30 และเคมบริดจ์อนาไลติกา31 32 ที่เพิ่งเกิดเมื่อไม่
นานมานี้)
จากที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ในบริบทของการแบ่งขั้วทางการเมืองเช่นนี้ ข้อมูล
บิดเบือนที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเกื้อหนุนมีโอกาสที่จะบดบังบทบาทของการทำ�งานข่าว ยิ่งไปกว่า
นี้ การเสนอข่าวที่ตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (เป็นความสำ�เร็จล่าสุดที่บันทึกไว้
ในประวัติศาสตร์ แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันใด ๆ) อาจถูกทำ�ลายความน่าเชื่อถือ หากไม่มี
มาตรการป้องกันเพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกแก้ไขดัดแปลง เมือ่ การทำ�ข่าวกลายเป็นช่องทางสำ�หรับข้อมูล
บิดเบือน ก็ยิ่งทำ�ให้ความไว้วางใจของสาธารณะลดลง และส่งเสริมความคิดถากถางที่ว่าข้อความ
ที่อยู่ในข่าวและในข้อมูลบิดเบือนไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำ�ไม
การใช้เนื้อหาที่เป็นปัญหาในอดีตและรูปแบบที่หลากหลายของเนื้อหาเหล่านี้จึงเป็นบทเรียน
สอนเรา การให้ความสำ�คัญกับวิวฒ
ั นาการของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ในแง่มมุ ต่าง ๆ
ในศตวรรษที่ 21 น่าจะช่วยให้เข้าใจทีม่ าและผลจากภัยคุกคามระดับโลกทีไ่ ม่มใี ครคาดคิดมาก่อน
นีไ้ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ตัง้ แต่การให้รา้ ยนักข่าวโดยกองทัพโทรลล์ทรี่ ฐั เป็นผูจ้ ดั จ้างเพือ่ ควบคุมผลการเลือกตัง้
การสร้างความเสียหายให้กับการสาธารณสุข และความล้มเหลวในการตระหนักถึงอันตรายของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คู่มือสำ�หรับรับมือกับวิกฤติข้อมูลบิดเบือน

เมื่อนำ�ไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน คู่มือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ สามหน่วย
การเรียนรู้แรกเป็นกรอบโครงของปัญหาและบริบท ขณะที่อีกสี่หน่วยการเรียนรู้เป็นการตอบโต้
‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ และผลของมัน
27 The African Network of Centers for Investigative Journalism, (2017). The Guptas, Bell Pottinger and the fake news
propaganda machine, TimeLive. https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-04-the-guptas-bellpottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/ [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
28 Cameron, J. (2017) Dummy’s guide: Bell Pottinger – Gupta London agency, creator of WMC, BizNews
https://www.biznews.com/globalcitizen/2017/08/07/dummys-guide-bell-pottinger-gupta-wmc [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018]
and Segal, D. (2018) How Bell Pottinger, P.R. Firm for Despots and Rogues, Met Its End in South Africa. New York
Times, 4 Feb 2018. https://www.nytimes.com/2018/02/04/business/bell-pottingerguptas-zuma-south-africa.html
[เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
29 Haffajee, F. (2017). Ferial Haffajee: The Gupta fake news factory and me. HuffPost South Africa. [online] Available
at: https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and-me_a_22126282/
[เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
30 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
31 Lee, G. (2018). Q&A on Cambridge Analytica: The allegations so far, explained, FactCheck, Channel 4 News.
https://www.channel4.com/news/factcheck/cambridge-analytica-the-allegations-so-far [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
32 Cassidy, J. (2018). Cambridge Analytica Whistleblower claims that cheating swung the Brexit vote, The New Yorker.
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/a-cambridge-analytica-whistleblower-claims-that-cheating-swungthe-brexit-vote [เข้าถึงเมื่อ 29/03/18].
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุใดความจริง ความเชื่อถือ และการเสนอข่าว จึงสำ�คัญ33 ส่งเสริมให้
คิดอย่างรอบด้านถึงความสำ�คัญและผลทีเ่ กิดจากข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลทีผ่ ดิ และข้อมูลเหล่านี้
หล่อเลี้ยงวิกฤติความเชื่อมั่นต่อการเสนอข่าวอย่างไร
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 การพิจารณาเรือ่ ง ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’: รูปแบบของข้อมูลทีผ่ ดิ
ข้อมูลบิดเบือน และ ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย34 เปิดประเด็นปัญหาและให้กรอบการทำ�งานเพื่อทำ�
ความเข้าใจปัญหาในมิติต่าง ๆ
ในศตวรรษที่ 21 ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจอันเปราะบางทีม่ ใี ห้กบั สือ่ ในแทบจะทุกพืน้ ทีท่ วั่ โลกนัน้ ลดน้อย
ถอยลงตั้งแต่ก่อนที่สื่อสังคมจะก้าวเข้าสู่สนามข่าว และส่งมอบพื้นที่และเครื่องมือสำ�หรับ
การส่งต่อข้อมูลข่าวสาร35 ด้วยเหตุผลที่หลากหลายและซับซ้อน โลกออนไลน์ที่ไม่มีวันหยุด
กั บ ความต้ อ งการเสพข่ า วสารที่ ไ ม่ มี วั น สิ้ น สุ ด ในช่ ว งเวลาที่ ส ถานี ข่ า วลดรายจ่ า ยทำ � ให้ เ กิ ด
การเปลี่ ย นแปลงในวงการข่ า ว ดั ง ที่ ป รากฏในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 3 การเปลี่ ย นแปลงใน
อุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูล
บิดเบือน36 สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนีค้ อื ปริมาณอันมหึมา การประกอบการ และการแพร่กระจายของ
ข่าวหลอกลวงในโลกออนไลน์สู่คนจำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดวิกฤติครั้งใหม่ในวงการวารสารศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับทั้งนักข่าว สื่อ และสังคม37
ถ้าเช่นนั้น ผู้ที่ต้องการส่งเสริมวารสารศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้การศึกษา ผู้อยู่ในวิชาชีพ
และผู้วางนโยบายสื่อ ควรทำ�อย่างไร การต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด ด้วยการรู้
เท่าทันสื่อและสารสนเทศ38 จึงเป็นหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ในท้ายที่สุด การตรวจสอบข้อเท็จจริงคือสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างนักข่าวอาชีพกับคนอื่น39 และนี่คือ
หัวใจของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 10140 ขณะที่หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การตรวจสอบความจริงในสื่อสังคม: การประเมินแหล่งที่มาและเนื้อหาที่เป็นภาพ41 เน้นเรื่อง
การปฏิบัติ เช่น การจัดการกับปัญหาเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการทำ�ข่าวบนฐาน
ของข้อมูลหลักฐาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคม
33 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
34 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
35 Edelman. (2017). 2017 Edelman Trust Barometer- Global Results. Available at https://www.edelman.com/globalresults/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
36 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
37 Viner, K. (2017). A mission for journalism in a time of crisis. [online] The Guardian. Available at
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
38 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
39 Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2014). The elements of journalism: What newspeople should know and the public
should expect. New York: Crown Publishers.
40 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
41 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
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การที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทำ�ข่าว ทำ�ให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมขาดผู้ดูแล
ประตูข่าวสาร (gatekeeper) แบบรวมศูนย์42 วงการข่าวรู้สึกได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่
การพลิกผันที่มีเทคโนโลยีเป็นแรงขับ ทำ�ให้การวัดและการประเมินความเสียหาย ตลอดจน
การหาทางแก้ไข เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ช่วงเวลาของการวิ่งไล่ตามเป็นสิ่งที่ยากจะ
หลีกเลี่ยง ก่อนที่งานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจะถือกำ�เนิด
ข้อมูลบิดเบือนเป็นปัญหาระดับโลกอย่างแท้จริง มันขยายขอบเขตจากการเมืองออกไปสูท่ กุ แง่มมุ
ของสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบันเทิง ฯลฯ อย่างไรก็ดี
กรณีศึกษาที่มีการบันทึกไว้จนถึง ณ วันนี้ จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาและการให้เงินสนับสนุน
งานวิจัยรวมทั้งเครื่องมืออย่างทันท่วงที เริ่มต้นขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศูนย์รวมของบริษัท
ผู้นำ�ด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลก และคำ�กล่าวหาของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ว่า
องค์กรสื่อและนักข่าวเป็นกระบอกเสียงของ ‘ข่าวลวง’ ก็กระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติและ
การให้ทุนสนับสนุน
การดำ�เนินงานระดับโลกในภาพรวมเกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการตอบรับจากรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศ หลายประเทศอยู่ในระหว่างการพิจารณามาตรการทางกฎหมายและการกำ�กับดูแลเพือ่
แก้ไขปัญหานี้ ขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ก็เร่งเพิ่มมาตรการกำ�จัดข้อมูลบิดเบือน
และข้อมูลที่ผิดออกจากช่องทางของตน
ในระหว่างการจัดทำ�คู่มือเล่มนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำ�รายงาน43 ผลการสำ�รวจ44
ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดจะเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวม45 ส่วน
นักการเมืองและหน่วยงานด้านนโยบายสาธารณะในแต่ละประเทศ ตั้งแต่ออสเตรเลียไปจนถึง
ฟิลิปปินส์ แคนาดา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร บราซิล อินเดีย และอินโดนีเซีย ต่างก็อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหา46 ในส่วนของการออกกฎหมาย เยอรมนีเป็น
ประเทศแรกทีอ่ อกกฎหมายเพือ่ ลงโทษปรับสือ่ ดิจทิ ลั อย่างหนักหากไม่ลบ ‘เนือ้ หาทีผ่ ดิ กฎหมาย’
42 Colón, A. (2017). You are the new gatekeeper of the news. [online] The Conversation. Available at
https://theconversation.com/you-are-thenew-gatekeeper-of-the-news-71862 [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
43 European Commission (2018). Final report of the High-Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation.
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271 [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
44 European Commission (2017). Next steps against fake news: Commission sets up High-Level Expert Group and
launches public consultation. [online] Available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_en.htm
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
45 Ansip, A. (2017). Hate speech, populism and fake news on social media – towards an EU response. Available at
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansipeuropean-parliament-strasbourg-plenarydebate-hate-speech-populism_en [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
46 Malloy, D. (2017). How the world’s governments are fighting fake news. [online] ozy.com. Available at http://www.
ozy.com/politics-andpower/how-the-worlds-governments-are-fighting-fake-news/80671 [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
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ซึง่ รวมถึง ‘ข่าวลวง’ และคำ�พูดทีส่ ร้างความเกลียดชังภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากได้รบั แจ้ง47 ขณะที่
รัฐสภาของมาเลเซียก็ผ่านกฎหมายต่อต้านข่าวลวง (Anti-Fake News Bill) เมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2561 แต่ยกเลิกในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน48 สำ�หรับรายชื่อรัฐบาลที่จัดการกับข่าวลวง
นั้นรวบรวมไว้โดยสถาบัน Poynter49
กลุ่ ม ผู้ ส นั บ สนุ น เสรี ภ าพในการแสดงออกวิ ต กว่ า การออกกฎหมายจะเป็ น การทำ � ลาย
ความเป็นประชาธิปไตยของข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นซึ่งเทคโนโลยีใหม่เอื้อให้
เกิดขึน้ ได้ เนือ่ งจากในบางประเทศ กฎหมายถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการปิดปากสือ่ ทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์
การทำ�งานของรัฐบาล50
สำ�หรับนักข่าวจำ�นวนมากที่เชื่อมั่นในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมองตนเองเป็น
หัวเรี่ยวหั ว แรงในการสนั บ สนุ น สั ง คมประชาธิ ป ไตย 51 การจั ด การกั บ ‘ ความผิ ด ปกติ ข อง
ข้อมูลข่าวสาร’ เป็นปัญหาที่ซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นเรื่องส่วนบุคคลด้วย เช่น การโจมตีนักข่าวผ่าน
สือ่ ออนไลน์ซงึ่ พบเห็นได้ทวั่ ไป โดยเฉพาะกับนักข่าวทีเ่ ป็นผูห้ ญิง และในหลายกรณีกเ็ ป็นการโจมตี
ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งทำ�ให้วงการข่าวหวาดหวั่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน ดูรายละเอียดของ
เรื่องนี้ได้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การต่อสู้กับการล่วงละเมิดในช่องทางออนไลน์: เมื่อนักข่าวและ
แหล่งข่าวตกเป็นเป้าหมาย52
ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดเป็นมากกว่าปัญหาเรื่องชื่อเสียงและความปลอดภัยของนักข่าว
เพราะมันทำ�ให้เกิดข้อกังขาในเจตนาและความมีประสิทธิภาพของการทำ�งาน รวมถึงทำ�ให้วงการ
ข่าวตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในวาทกรรมทางสังคมอย่างไม่รู้จบ ดังนั้น การพัฒนามาตรฐาน
และความสัมพันธ์กับสังคมจึงเป็นเรื่องที่นักวารสารศาสตร์ในอนาคตทุกคนและสังคมโดยรวม
ควรให้ความสนใจ คู่มือเล่มนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพ พิจารณา
ถกเถียงว่าการทำ�ข่าวควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคมเปิดและสังคมประชาธิปไตยในบริบท
ใหม่ เนื่องจาก
47 Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (2017). Act to Improve Enforcement of the Law in Social
Networks (Network Enforcement Act, netzdg). [online]. Available at: http://www.bmjv.de/DE/Themen/fokusthemen/
netzdg/_documents/netzdg_englisch.html [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
48 Malaysia scraps ‘fake news’ law used to stifle free speech. The Guardian. https://www.theguardian.com/
world/2018/aug/17/malaysia-scrapsfake-news-law-used-to-stifle-free-speech [เข้าถึงเมื่อ 18/08/2018].
49 Funke, D. (2018). A guide to anti-misinformation actions around the world (Poynter). Available at
https://www.poynter.org/news/guide-antimisinformation-actions-around-world [เข้าถึงเมื่อ 13/07/2018].
50 Nossel, S. (2017). FAKING NEWS: Fraudulent News and the Fight for Truth. [ebook] PEN America Available at
https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
51 McNair, B. (2009). Journalism and Democracy. In: K. Wahl-Jorgensen and T. Hanitzsch, ed., Handbook of Journalism Studies, 6th ed.
[online] New York: Routledge
52 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
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“หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละประชาธิ ป ไตยที่ ทำ � ตามหน้ า ที่ ข องตนต้ อ งมี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จาร ณ์
ความโปร่งใส และยอมรับผลที่เกิดจากความผิดพลาดทางการข่าว เราทุกคนจำ�เป็น
ต้องแยกแยะข่าวออกจากการโกหกหลอกลวงให้ได้ มิเช่นนั้นแล้ว....ข้อมูลข่าวสาร
ที่แท้จริงก็จะถูกป้ายสีให้เป็นความเท็จ และเรื่องที่ถูกกุขึ้นมา (ขยะ) จะถูกนำ�เสนอใน
ฐานะเป็นข้อเท็จจริง” เครก ซิลเวอร์แมน53
หมายเหตุเรื่องจริยธรรมและการกำ�กับดูแลตนเอง

มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบในการเสนอข่าวเป็นเกราะกำ�บังสำ�คัญสำ�หรับ
การป้องกันข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลทีผ่ ดิ บรรทัดฐานและค่านิยมทีเ่ ป็นแนวทางให้กบั คนทำ�ข่าว
มีการพัฒนามานานหลายปี เพื่อให้การหนังสือพิมพ์มีภารกิจและรูปแบบการทำ�งานที่ชัดเจน
ผลก็คือการยึดมั่นในข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้และความคิดเห็นที่ผ่านการศึกษาข้อมูลมาเป็น
อย่ า งดี ถู ก เผยแพร่ อ อกไปเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ นี่ คื อ ปั จ จั ย ที่ คำ �้ จุ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
วงการข่าว ซึ่งถูกเรียงร้อยไว้ในทุกอณูของคู่มือเล่มนี้
ในบริบทนี้ เห็นควรอ้างคำ�กล่าวสรุปของศาสตราจารย์ ชาร์ลี เบกเกตต์ จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน ถึงสิ่งที่น่าจะถือได้ว่าเป็นข้อดีของวิกฤติ ‘ข่าวลวง’ สำ�หรับวงการ
ข่าว ดังนี้
“…ข่าวลวงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา เพราะมันเปิดโอกาสให้วงการข่าว
กระแสหลักทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของการทำ�ข่าวนัน้ มาจากความเชีย่ วชาญ
จริยธรรม หน้าที่ และประสบการณ์ เป็นการปลุกให้สอื่ ทำ�งานด้วยความโปร่งใสตรงประเด็น
มากยิง่ ขึน้ และเพิม่ คุณค่าให้กบั ชีวติ ของประชาชน สือ่ อาจจะพัฒนาต้นแบบทางธุรกิจขึน้
มาใหม่เพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ สยบข่าวลือ และสร้างตัวเองให้เป็นทางเลือกทีด่ กี ว่าข่าว
ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา”54
แม้จะพยายามเป็น ‘ผู้เล่าความจริง’ แต่นักข่าวก็ไม่อาจรับประกัน ‘ความจริง’ ได้เสมอไป
แม้ ก ระนั้ น การพยายามดิ้ น รนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งและผลิ ต เนื้ อ หาที่ ส ะท้ อ น
ข้อเท็จจริงด้วยความเที่ยงตรงก็ยังคงเป็นหลักการพื้นฐานของวารสารศาสตร์ ทว่าการทำ�ข่าว
ที่มีจริยธรรมในยุคดิจิทัลนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร
53 Silverman, C. (2018). I Helped Popularize The Term “Fake News” And Now I Cringe Every Time I Hear It. BuzzFeed.
Available at https://www. buzzfeed.com/craigsilverman/i-helped-popularize-the-term-fake-news-and-now-i-cringe
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
54 Beckett, C. (2017). ‘Fake news’: The best thing that’s happened to Journalism at Polis.
http://blogs.lse.ac.uk/polis/2017/03/11/fake-news-thebest-thing-thats-happened-to-journalism/ [เข้าถึงเมื่อ
04/03/2018].
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จริ ย ธรรมทางวารสารศาสตร์ ที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความโปร่ ง ใสและมี
ความรับผิดชอบ คือชิ้นส่วนที่สำ�คัญยิ่งของอาวุธสำ�หรับสมรภูมิแห่งการปกป้องข้อเท็จจริง
และความจริงในยุคของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ นักข่าวต้องเป็นเสียงทีม่ คี วามเป็นอิสระ
หมายถึงต้องไม่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ และยังหมายรวมถึงการยอมรับและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหากมีสิ่งใดที่อาจ
นำ�ไปสู่การขัดกันของผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหัวใจของความโปร่งใส ดังที่ศาสตราจารย์ เอมิลี เบลล์
จากศูนย์ Tow Center for Digital Journalism แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย อธิบายไว้ว่า
คุณค่าของวิชาชีพนักข่าวเป็นเรื่องของ
“การทำ�ให้แน่ใจว่าข่าวมีความถูกต้อง การแสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด
การมีความโปร่งใสในเรือ่ งแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูล การเผชิญหน้ากับรัฐบาล กลุม่ กดดัน
ทางการเมือง ผลประโยชน์ทางการค้า ตำ�รวจ เมื่อพวกเขาข่มขู่หรือเซ็นเซอร์คุณ
การปกป้องแหล่งข่าวจากการถูกจับกุมและการถูกเปิดเผย รู้ว่าเมื่อใดที่ต้องละเมิด
กฎหมายเพือ่ ปกป้องประโยชน์ของสาธารณะ และเตรียมพร้อมทีจ่ ะเข้าคุกเพือ่ ปกป้องข่าว
และแหล่งข่าวของคุณ รูว้ า่ เมือ่ ใดทีก่ ารตีพมิ พ์เรือ่ งบางเรือ่ งเป็นการละเมิดจริยธรรม และ
หาสมดุลระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลกับสิทธิของประชาชนโดยรวม”55
ท่ามกลางการทุจริตทางการเมือง วิกฤติ ‘ความปัน่ ป่วนทางข้อมูลข่าวสาร’ การแสดงความเกลียดชัง
ในโลกออนไลน์ การเฟื่องฟูของ ‘การตลาดเนื้อหา’ (content marketing) โฆษณา และการปั่น
กระแสเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนตัว องค์กรข่าวและนักข่าวยังคงต้องยึดถือจริยธรรมของ
การทำ�ข่าวเป็นเสาหลักในการปฏิบตั หิ น้าที่ แม้จะประสบภาวะทางการเงินและวิกฤติความไว้วางใจ
ประชาธิปไตยเองก็เช่นกัน ควรมีบทบาทในการยืนหยัดเพือ่ วงการข่าว และปกป้องการทำ�ข่าวและ
แหล่งข่าวเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ
จรรยาบรรณ56 ซึง่ มีไว้เพือ่ รองรับกระบวนการหาข้อมูลและการตรวจสอบความจริงเพือ่ ประโยชน์
สาธารณะ เป็นสิ่งที่ทำ�ให้การเสนอข่าวตามหลักวารสารศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการรายงาน
ข่าว แตกต่างจากการสื่อสารประเภทอื่น สิ่งนี้ยิ่งมีความสำ�คัญมากขึ้นในยุคดิจิทัลที่ไม่เพียง
ทำ�ให้เกิดประชาธิปไตยในการสื่อสาร แต่ยังทำ�ให้เกิดการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องของข้อมูล
บิดเบือน ข้อมูลที่ผิด การโกหก และการล่วงละเมิดสิทธิอีกด้วย ในบริบทดังกล่าว จริยธรรมใน
การเสนอข่าวยิ่งมีความสำ�คัญมากขึ้น ในฐานะที่เป็นกรอบการทำ�งานสำ�หรับการสร้างต้นแบบ
การเสนอข่าวที่เน้นความเชื่อถือและการแสดงความรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นกับผู้รับข่าวสาร
55 Bell, E. (2015). Hugh Cudlipp Lecture (Full text), The Guardian https://www.theguardian.com/media/2015/jan/28/
emily-bells-2015-hughcudlipp-lecture-full-text [เข้าถึงเมื่อ 01/04/2018].
56 ตัวอย่างเช่น ดู ‘จรรยาบรรณนักข่าว’ ของสหพันธ์สื่อ การบันเทิง และศิลปะแห่งออสเตรเลีย ได้ที่ https://www.meaa.org/meaamedia/code-of-ethics/ [เข้าถึงเมื่อ 04/03/2018].
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ความเชื่อถือในการรายงานที่เที่ยงตรงแม่นยำ� การแสดงความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ
คือกุญแจสำ�คัญของการชนะใจคนและการสร้างพื้นที่สาธารณะร่วมสำ�หรับการอภิปรายโดยใช้
ข้อเท็จจริงชุดเดียวกัน ดังนั้น ผู้อ่านที่มีข้อมูลซึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมและส่งต่อเนื้อหาที่เชื่อถือได้
จึงเป็นยาต้านการแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด
เพื่อปลูกฝังและสร้างความแข็งแกร่งให้กับค่านิยมหลักเหล่านี้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมสื่อ สถานีข่าวและองค์กรสื่อจึงใช้และประยุกต์หลักจรรยาบรรณ และสร้างกลไก
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสภาการหนังสือพิมพ์ ผู้ตรวจข่าวภายใน
นโยบายด้านการบรรณาธิการ และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
การกำ�กับดูแลตนเองที่ช่วยชี้ข้อผิดพลาดในลักษณะของการตรวจสอบโดยผู้ร่วมวิชาชีพ มันเอื้อ
ต่อการยอมรับผิดต่อสาธารณะและการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งสร้างเสริมบรรทัดฐานทาง
วิชาชีพในด้านมาตรฐานการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นที่สนใจของประชาชน แม้นักวิจารณ์ที่ชื่นชอบ
การกำ�กับดูแลสื่อด้วยองค์กรภายนอกมักจะดูแคลนว่าเป็น ‘เสือที่ไร้เขี้ยวเล็บ’ แต่โครงสร้างเช่น
นีม้ ปี ระโยชน์กบั จุดมุง่ หมายสำ�คัญในท่ามกลางวิกฤติขอ้ มูลบิดเบือน กล่าวคือ มันทำ�ให้การแสดง
ความรับผิดชอบของวิชาชีพมีความโปร่งใสและมีพลังมากขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนเสริมความเชื่อมั่น
ของชุมชนที่มีต่อการเสนอข่าว อีกทั้งยังเป็นการเน้นให้เห็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของการเสนอ
ข่าวที่ปฏิบัติตามระเบียบของการตรวจสอบความจริงเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลบิดเบือน โฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
จาก ‘นักข่าว’ สู่การทำ�ข่าว

ช่วงเวลาที่จริยธรรมสื่อถูกจำ�กัดกรอบโดยเหตุผลทางด้านธุรกิจ (ถึงแม้จะไม่ได้ก้มหน้ายินยอม
เสมอไป) หรืออาชีพ/วิชาชีพกลายเป็นเรื่องราวในอดีต เรื่องนี้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง
รวมทั้งสหประชาชาติ ดังที่ปรากฏในรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2560
เรื่องความปลอดภัยของนักข่าว เลขที่ A/72/29057 ความว่า
“คำ � ว่ า ‘นั ก ข่ า ว’ หมายถึ ง นั ก ข่ า วและผู้ ที่ ทำ � งานด้ า นสื่ อ อื่ น ๆ คำ � นิ ย ามของ
คำ�ว่า การทำ�ข่าว ในเอกสารเลขที่ CCPR/C/GC/34 ย่อหน้าที่ 44 คือ ‘หน้าที่ร่วม
กั น ระหว่ า งผู้ เ กี่ ย วข้ อ งจำ � นวนมาก รวมถึ ง ผู้ สื่ อ ข่ า วและนั ก วิ เ คราะห์ มื อ อาชี พ ที่
ทำ�งานเต็มเวลา เช่นเดียวกับบล็อกเกอร์และคนอื่น ๆ ที่เผยแพร่ผลงานรูปแบบต่าง ๆ
ด้วยตนเองทางสื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต หรืออื่น ๆ”58
57 เข้าถึงได้ทาง https://digitallibrary.un.org/record/1304392?ln=en [เข้าถึงเมื่อ 16/06/2018].
58 ดูเพิ่มเติมในเอกสารของยูเอ็นเลขที่ A/HRC/20/17 ย่อหน้า 3-5, A/HRC/20/22 และ Corr.1 ย่อหน้า 26, A/HRC/24/23 ย่อหน้า 9,
A/HRC/27/35 ย่อหน้า 9, A/69/268 ย่อหน้า 4 และ A/HRC/16/44 และ Corr.1 ย่อหน้า 47.
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ในทำ�นองเดียวกัน การประชุมใหญ่สามัญของยูเนสโกให้ความหมายไว้ว่า “นักข่าวคือผู้ที่ทำ�งาน
ด้านสื่อและผู้ผลิตสื่อสังคมที่ทำ�ให้เกิดงานด้านการข่าวจำ�นวนหนึ่ง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์”
(มติที่ประชุมสามัญครั้งที่ 39, พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)59 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการของสหประชาชาติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักข่าวและการไม่ต้องรับโทษ (UN Plan of Action on the
Safety of Journalists and the Issue of Impunity) ที่รับรองโดยคณะกรรมการบริหาร
แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2555 มีข้อความว่า “การคุ้มครองนักข่าวไม่ควรจำ�กัดเพียงบุคคล
ที่รับรู้กันอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักข่าว แต่ควรครอบคลุมถึงบุคคลอื่นอันประกอบไปด้วยผู้ที่
ทำ�งานด้านสื่อ นักข่าวพลเมือง และบุคคลอื่นที่อาจใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการส่งข่าวสารถึง
กลุ่มเป้าหมาย”60
การทำ�ข่าวในมิตินี้อาจมองได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมของการตรวจสอบ
ความจริงของข้อมูลที่เผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ผู้ที่เรียกตนว่าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการข่าวอาจมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการเป็นนักข่าวอาชีพ ขณะที่ผู้ที่รับจ้างหรือถูกระบุว่า
เป็นนักข่าวอาจไม่ได้ผลิตเนื้อหาข่าวที่ถูกต้องแม่นยำ� ยุติธรรม เป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะก็ได้ สิ่งสำ�คัญไม่ใช่สถานภาพอย่างเป็นทางการหรือตามที่กล่าวอ้าง หากแต่
เป็นคุณลักษณะของเนื้อหาที่ผลิตขึ้นมา
ขณะที่การทำ�ข่าวเป็นเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิของทุกคน แต่ก็
เป็ น ปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะทางที่ กำ � หนดให้ ต้ อ งยึ ด มั่ น กั บ เกณฑ์ บ างอย่ า งเพื่ อ ให้ แ ตกต่ า งจาก
การแสดงออกในรูปแบบอื่น (เช่น บทกวี การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ข้อมูลบิดเบือน ฯลฯ)
เกณฑ์เหล่านี้มีความเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับจริยธรรมของการปฏิบัติงานในวิชาชีพข่าว
ความโปร่งใสคือความเป็นกลางยุคใหม่ใช่หรือไม่

ความเป็นกลาง มีได้หลายความหมาย ในแง่มมุ ของการห่างไกลจากความเอนเอียง ความเป็นกลาง
คือแนวคิดที่เป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิชาชีพข่าว เราอาจบรรลุถึงความเป็นกลาง แต่มันก็เกิดขึ้น
ไม่ บ่ อ ยครั้ ง และอาจไม่ ใช่ สิ่ ง ที่ พึ ง ประสงค์ เ สมอไปในกรณี ข องความโหดร้ า ยทารุ ณ หรื อ
มนุษยธรรม (ตัวอย่างเช่น การรายงานที่ยุติธรรมและเป็นอิสระนั้นไม่อาจสร้างความน่าเชื่อถือให้
กับถ้อยคำ�ของคนที่มีความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงครามได้แบบเดียวกับถ้อยคำ�ของคนที่รอด
ชีวิตจากอาชญากรรมสงคราม แม้ว่ากระทั่งผู้รอดชีวิตก็ไม่ควรอยู่เหนือการไต่สวนความจริง)
59 Records of the General Conference. 39th session. Paris, 30 October – 14 November 2017.
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260889e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 02/07/2018].
60 UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity. 1CI-12/CONF.202/6
https://en.unesco.org/sites/default/files/un-planon-safety-journalists_en.pdf [เข้าถึงเมื่อ 03/11/2017].
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แต่ ค วามยุ ติ ธ รรม ความเป็ น อิ ส ระ ความถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ � การให้ บ ริ บ ท ความโปร่ ง ใส
การปกป้องแหล่งข่าว และการใช้สติปัญญา61 ในการรายงานข่าว คือการสร้างความไว้ใจ
ความเชื่อถือ และความมั่นใจ
ในปี พ.ศ. 2552 ดร.เดวิด ไวน์เบอร์เกอร์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประกาศว่า
“ความโปร่งใสคือความเป็นกลางยุคใหม่”62 ในปีเดียวกัน ริชาร์ด แซมบรูก อดีตผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายข่าวต่างประเทศของสำ�นักข่าวบีบีซี อธิบายว่าความโปร่งใสต่างหากที่ทำ�ให้เกิดความเชื่อถือ
ใน ‘ยุคสื่อใหม่’ ไม่ใช่ความเป็นกลาง
“...ข่าวทุกวันนี้ยังคงมีความถูกต้องและยุติธรรม แต่การที่ผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชม เข้าใจว่า
ข่าวถูกผลิตขึน้ มาได้อย่างไร ข้อมูลมาจากทีใ่ ด และทำ�ให้เกิดผลเช่นใด ก็มคี วามสำ�คัญเช่น
กัน การเกิดขึ้นของข่าวนั้นมีความสำ�คัญพอ ๆ กับการนำ�เสนอข่าว”63
สิ่งที่แตกต่าง

องค์ประกอบหลักของการปฏิบัติงานในวิชาชีพข่าวข้างต้นไม่ได้หมายความว่าการเสนอข่าว
ทำ�ได้เพียงรูปแบบเดียว การบรรลุเป้าหมายของการเสนอข่าวมีรูปแบบและวิธีการเล่าเรื่อง
ได้ ห ลากหลาย แต่ ล ะวิ ธี ก็ ป ระกอบไปด้ ว ยข้ อ ความที่ ม าจากค่ า นิ ย มและมุ ม มองเกี่ ย วกั บ
ความยุติธรรม บริบท ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น สื่อแต่ละสำ�นัก
อาจมีมมุ มองทีแ่ ตกต่างกันในประเด็นข่าวหนึง่ (บางรายอาจมองข้ามด้วยซ�ำ ้ ) โดยไม่ได้กา้ วออกจาก
‘ธุรกิจข้อมูลข่าวสาร’ ไปสู่อาณาจักรของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด (ดูบทต่อไป เรื่อง
การใช้คมู่ อื เล่มนีเ้ ป็นหลักสูตรตน้ แบบ และหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 2 และ 3) แต่เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ นือ้ หา
ก้าวข้ามหลักวารสารศาสตร์ในตัวของมันเอง และโดยเฉพาะเมื่อเนื้อหานั้นยังคงถูกนำ�เสนอใน
รูปแบบของข่าว นั่นหมายความว่าเนื้อหานั้นมิใช่การเสนอข่าวตามหลักวารสารศาสตร์อีกต่อไป
หากแต่เป็นข้อมูลบิดเบือนรูปแบบหนึ่ง
บทนำ�ชิ้นนี้ชี้ให้เห็นประเด็นสำ�คัญที่เกิดจากข้อถกเถียงเกี่ยวกับ ‘ข่าวลวง’ และให้บริบทสำ�หรับ
การทำ�ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ในคู่มือเล่มนี้

61 ดู ‘หลักวารสารศาสตร์’ ในบทถัดไป
62 Weinberger, D. (2009). Transparency is the new objectivity.
http://www.hyperorg.com/blogger/2009/07/19/transparency-is-the-newobjectivity/ [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
63 Bunz, M. (2009). How Social Networking is Changing Journalism. https://www.theguardian.com/media/pda/2009/
sep/18/oxford-social-mediaconvention-2009-journalism-blogs [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
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การใช้คู่มือนี้เป็นหลักสูตรต้นแบบ
โดยจููลีี โพเซ็็ตติิ

หลักสูตรนี้ใช้วิธีการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์1 อันหมายถึงการส่งเสริมให้
ผู้ใช้คู่มือนำ�ประสบการณ์ส่วนตนเข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย แต่ละบทเรียนไม่มี
ข้ อ กำ � หนดตายตั ว การปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของการเรียนการสอนในแต่ละประเทศ
วัฒนธรรม สถาบัน และอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่สามารถทำ�ได้ และควรจะทำ� อย่างไรก็ตาม แม้จะ
พยายามทำ�ให้หลักสูตรมีความน่าสนใจสำ�หรับทั่วโลก แต่ก็ยังมีข้อจำ�กัดอยู่บ้าง คณะผู้เขียนจึง
ขอแนะนำ�ให้ผู้ให้การศึกษา ผู้บรรยาย และผู้เข้าร่วมหลักสูตร เพิ่มเติมกรณีศึกษา ตัวอย่าง และ
แหล่งข้อมูลที่สะท้อนประสบการณ์ในท้องที่และภาษาของตนร่วมด้วย
ด้วยเหตุนี้จึงเสนอวิธีนำ�คู่มือเล่มนี้ไปใช้งาน ดังนี้
ใช้ เ ป็ น รายวิ ช า/หั ว ข้ อ แบบเร่ ง รั ด สำ � หรั บ หลั ก สู ต ร/วิ ช าเอกด้ า นวารสารศาสตร์
นิเทศศาสตร์ สื่อดิจิทัลหรือสื่อศึกษา สำ�หรับระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้ว หรืออาจใช้
เป็นวิชาเลือกของหลักสูตรการเมืองและสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสื่อและ
การสื่อสาร
Zใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพือ
่ เสริมหลักสูตร/รายวิชาทีม่ อี ยู่ (เช่น ประวัตศิ าสตร์สอื่ จริยธรรมสือ่
การหาแหล่งข่าวและการตรวจสอบข่าว การวิจารณ์สื่อ การใช้สื่อดิจิทัล วารสารศาสตร์
เพื่อสังคม โดยอาจนำ�กรณีศึกษา เอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารสำ�หรับอ่าน
เพิม่ เติม มาบูรณาการเข้ากับหลักสูตร/รายวิชาทีม่ อี ยู่ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัยสำ�หรับจัดการกับวิกฤติข้อมูลบิดเบือนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Zใช้ เ ป็ น รายวิ ช าหรื อ หลั ก สู ต รเร่ ง รั ด สำ � หรั บ นั ก ข่ า ว กลุ่ ม ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าว ขององค์กรสื่อ หน่วยงานในอุตสาหกรรมข่าว หรือหน่วยงาน
พัฒนาด้านสื่อ
Zใช้เป็นคู่มือการอบรม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมด้านการทำ�ข่าวอาจนำ�หน่วยการเรียนรู้
เหล่านีไ้ ปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง โดยอาศัยรายการเอกสารทีแ่ นะนำ�ให้อา่ นและกรณีศกึ ษา
ร่วมกับแหล่งข้อมูลเฉพาะทางชุดอื่นสำ�หรับนักข่าวโดยเฉพาะ
Zใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบล็อกขององค์กรในอุตสาหกรรมข่าว ช่องทางสื่อต่าง ๆ
หรือหน่วยงานเพื่อการพัฒนาสื่อสำ�หรับกิจกรรมแบ่งปันความรู้
Z

1 Banda, F (Ed) 2015 Teaching Journalism for Sustainable Development: New Syllabi (UNESCO, Paris
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pdf) [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
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ใช้เป็นแหล่งการอ่านสำ�หรับนักข่าวอาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพ
ตัวอย่างเช่น เทคนิคหลายอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือ อาจนำ�มาใช้ในการรายงานข่าวด้วย
‘การเรียนรู้ด้วยตนเอง’ บางกรณีศึกษาอาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจสำ�หรับการรายงาน
ข่าวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยศึกษาหัวข้อข่าวในท้องถิ่นในบริบทที่ซับซ้อนขึ้น (เช่น ข่าวเกี่ยวกับ
เรื่ อ งลวงโลกที่ ห ลอกนั ก ข่ า วท้ อ งถิ่ น จนหลงเชื่ อ อาจนำ � มารายงานในบริ บ ทของ
ประวัติศาสตร์เรื่องลวงโลกระดับนานาชาติ โดยเน้นพัฒนาการล่าสุดของการแพร่
กระจายแบบไวรัลของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดทางสื่อสังคม)
Zใช้เป็นพื้นฐานสำ�หรับการอ่าน แหล่งข้อมูล และเครื่องมือที่ออกแบบมาให้ใช้ต่อยอดได้
ในขณะที่การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขานี้ขยายตัว
Z

หลักวารสารศาสตร์

ด้วยการใช้กระบวนการเพื่อความโปร่งใสและการมีมาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจน ทำ�ให้บทบาท
ที่เด่นชัดของการเสนอข่าวในปัจจุบันอยู่ที่ความสามารถในการให้ความกระจ่างและการสร้าง
ความเชื่อถือในเนื้อหาที่ตรวจสอบได้ หลักวารสารศาสตร์เจ็ดประการด้านล่างซึ่งมีระดับของ
จริยธรรมที่แตกต่างกัน สามารถใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ตลอดจน
การอภิปรายและการประเมินผลได้2
ความถูกต้อง: นักข่าวไม่สามารถรับประกัน ‘ความจริง’ ได้เสมอไป แต่การให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นยำ�ยังคงเป็นหลักการที่สำ�คัญที่สุดของวารสารศาสตร์
Zความเป็ น อิ ส ระ : นั ก ข่ า วต้ อ งเป็ น เสี ย งที่ เ ป็ น อิ ส ระ หมายความว่ า ต้ อ งไม่ เ ป็ น ตั ว แทน
ของผลประโยชน์ไม่วา่ จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และไม่กล่าวสิง่ ใดทีอ่ าจก่อให้เกิด
การขัดกันของผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใส
Zความยุติธรรม: การรายงานข้อมูล เหตุการณ์ แหล่งข่าวและคำ�ให้การของแหล่งข่าว
ด้วยความยุติธรรมประกอบด้วยการกลั่นกรอง การชั่งนำ�้ หนัก และการประเมินค่าของ
ข้อมูลด้วยการเปิดใจกว้างและไตร่ตรองด้วยสติปญ
ั ญา การให้บริบททีม่ าทีไ่ ปและนำ�เสนอ
มุมมองที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจให้กับการรายงาน
Z

2 ข้อสังเกต: หลักการห้าในเจ็ดข้อนี้นำ�มาจาก ‘หลักวารสารศาสตร์ห้าข้อ’ ของเครือข่ายจริยธรรมวารสารศาสตร์
http://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism [เข้าถึงเมื่อ 22/4/2018] อย่างไรก็ตาม ในที่นี้
‘ความยุติธรรม’ ถูกเลือกใช้แทนคำ�ว่า ‘ความเป็นกลาง’ เนื่องจากคำ�ว่าความเป็นกลาง (impartiality) มักปะปนกับคำ�ว่า การไม่มีอคติ
(objectivity) และมักถูกเข้าใจผิดว่าต้องมีการชั่งน้ำ�หนักแหล่งข่าวและข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมด นี่จึงเป็นแนวคิดที่มีปัญหา
ด้วยเหตุผลเดียวกันกับการที่ ‘ความไม่มีอคติ’ เป็นแนวคิดที่ถูกตั้งคำ�ถามในปัจจุบัน
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การรั ก ษาความลั บ : หลั ก การพื้ น ฐานประการหนึ่ ง ของการทำ � ข่ า วเชิ ง สื บ สวนคื อ
การปกป้ อ งแหล่ ง ข่ า ว(ด้ ว ยข้ อ ยกเว้ น ที่ น้ อ ยที่ สุ ด ) ซึ่ ง มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การรั ก ษา
ความไว้ใจของแหล่งข่าว (รวมถึงผู้ที่นำ�ข้อมูลลับที่เกี่ยวกับการกระทำ�มิชอบขององค์กร
เผยแพร่สู่สาธารณะ และในบางกรณีก็เป็นการรักษาความปลอดภัยของแหล่งข่าวด้วย3
Zมนุ ษ ยธรรม : สิ่ ง ที่ นั ก ข่ า วเผยแพร่ ห รื อ ออกอากาศนั้ น สร้ า งความเจ็ บ ปวดได้ ( เช่ น
ความอับอายที่นักการเมืองทุจริตต้องเผชิญเมื่อถูกเปิดโปงจากการทำ�ข่าวเชิงสืบสวน )
ทว่าก็ต้องคำ�นึงถึงผลของการเสนอข่าวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้อ่ืนอีกมากมายด้วยเช่นกัน
ซึง่ ในกรณีนสี้ ามารถนำ�หลักการเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวมมาใช้เป็นแนวทางได้4 นอกจากนี้
มนุษยธรรมยังหมายถึงการพิจารณาปัญหาของกลุ่มที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบด้วย แม้ว่าอาจ
ไม่จำ�เป็นต้องถึงขนาดใช้การทำ�ข่าวที่เน้นความเป็นธรรมทางสังคมเพียงอย่างเดียว
Zการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบ : คื อ สั ญ ญาณของความเป็ น มื อ อาชี พ และจริ ย ธรรม
วารสารศาสตร์5 ได้แก่ การแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างทันท่วงที ชัดเจน และด้วยความจริงใจ
การรับฟังและตอบสนองต่อความวิตกกังวลของผูร้ บั ข่าวสาร6 การปฏิบตั เิ ช่นนีอ้ าจกำ�หนด
ไว้ในบันทึกแนวทางปฏิบัติขององค์กรข่าวและหน่วยงานกำ�กับดูแลตนเองที่ให้แสดง
ความรับผิดชอบด้วยการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสมัครใจ
Zความโปร่งใส ในทางปฏิบัติเป็นการสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบ และช่วยใน
การพัฒนาและดูแลรักษาความเชื่อถือในวงการข่าว7
Z

ในบริบทนี้ ประกอบกับความเป็นอิสระของการทำ�ข่าว ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อ
และความเป็ น พหุ นิ ย มก็ มี ค วามสำ � คั ญ เช่ น เดี ย วกั น ความเป็ น พหุ นิ ย มของสถาบั น และ
ความหลากหลายของพนักงาน แหล่งข่าว และเอกสารค้นคว้ามีความสำ�คัญ หากวงการข่าว
ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยและความยั่งยืนของสังคมเปิด สื่อที่ส่งเสริม
การมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น วิ ท ยุ ชุ ม ชนและสื่ อ สั ง คม ก็ มี ค วามสำ � คั ญ เช่ น เดี ย วกั น ในการสร้ า ง
ความมั่นใจว่าเสียงของกลุ่มที่ไม่ได้รับโอกาสหรือเสียเปรียบจะไม่ถูกละเลยในกระบวนการผลิต
ข่าว พหุนิยมยังหมายถึงการสามารถแยกแยะความถูกต้องของเนื้อข่าวตามหลักจริยธรรม
3 Posetti, J. (2017). Protecting Journalism Sources in the Digital Age (UNESCO)
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
4 สำ�หรับแบบจำ�ลองจริยธรรมใหม่ที่ใช้ความเข้าอกเข้าใจในยุคดิจิทัล ดู Shelton, A. G., Pearson, M. & Sugath, S. (2017) Mindful
Journalism and News Ethics in the Digital Era: A Buddhist Approach. Routledge, London. https://www.crcpress.
com/Mindful-Journalism-and-News-Ethics-inthe-Digital-Era-A-Buddhist-Approach/Gunaratne-Pearson-Senarath/p/
book/9781138306066 [เข้าถึงเมื่อ 01/04/2018].
5 ดู http://ethicaljournalismnetwork.org/what-we-do/accountable-journalism [เข้าถึงเมื่อ 22/4/2018].
6 Locker, K. & Kang, A. (2018). Focused listening can help address journalism’s trust problem, at American Press
Institute. https://www.americanpressinstitute.org/publications/focused-listening-trust/ [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
7 Aronson-Rath, R. (2017). Transparency is the antidote to fake news on NiemanLab, December 2017 http://www.
niemanlab.org/2017/12/transparency-is-the-antidote-to-fake-news/ [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].
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วารสารศาสตร์ ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะข้อมูลบิดเบือน โฆษณาชวนเชื่อ และ
เนือ้ หารูปแบบอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากมาตรฐานของความเป็นวิชาชีพอีกด้วย (ดูหน่วยการเรียนรูท้ ี่
1 2 และ 3)
ค�ำถามเพื่อพิจารณา

การอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพในโลกที่ข้อมูลบิดเบือน ข้อมูลที่ผิด และ
โฆษณาชวนเชื่อ แพร่กระจายเป็นไวรัลด้วยการเริ่มจากการพิจารณาคำ�ถามต่อไปนี้ อาจเป็น
ประโยชน์
วารสารศาสตร์ในยุคดิจิทัลคืออะไรกันแน่ (คำ�ถามที่เริ่มจาก ‘นักข่าวคือใคร’ ไปสู่
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับการทำ�ข่าวในปัจจุบัน)
Zการทำ�ข่าวตามหลักวารสารศาสตร์แตกต่างจากการผลิตและการตีพม
ิ พ์เนือ้ หาในขอบเขต
ที่กว้างขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา การตลาด การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลบิดเบือน และ
ข้อมูลที่ผิด) อย่างไร ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
Zผู้ประกอบวิชาชีพข่าวควรทำ�เพื่อผลประโยชน์ของใคร
Zผู้ประกอบวิชาชีพข่าวสมควรแสดงความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผลิตหรือตีพิมพ์หรือไม่
หากควร เป็นเพราะเหตุใด และโดยใคร หากไม่ควร เพราะเหตุใดจึงไม่ควร
Zผู้ประกอบวิชาชีพข่าวต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมใดบ้างต่อแหล่งข่าว บุคคลในข่าว
และผู้รับข่าว
Zในบริบทของ ‘ ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร ’ ผู้ประกอบวิชาชีพข่าวต้องพิจารณา
ทางเลือกทางจริยธรรมใดบ้าง
Z

เกณฑ์การประเมินผล

วัตถุประสงค์หลักของคู่มือเล่มนี้คือการเพิ่มความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น และสร้างเกราะที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียนวารสารศาสตร์ นักข่าวอาชีพ และบุคคลอื่น ๆ
ที่ ‘ทำ�งานด้านข่าว’ ดังนั้นจึงควรใช้เกณฑ์ความถูกต้องและมาตรฐานในการตรวจสอบ ตลอดจน
การยึดหลักค่านิยมด้านจริยธรรม การค้นคว้าเชิงลึก และการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
เป็นหลักในการประเมินผล
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ข้อเสนอแนะเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลสำ�หรับงานมอบหมายเชิงทฤษฎี
ความถูกต้องและการตรวจสอบความจริง (เช่น การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลถูกต้อง
หรือไม่ มีการใช้วิธีการตรวจสอบความจริงที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น)
Zความเข้มข้นของการค้นคว้า (เช่น ผู้เรียนใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใดในการหา
ข้อมูล/แหล่งข้อมูลที่แน่นพอและมีความเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนมุมมอง/ข้อค้นพบของ
ตน)
Zคุณภาพของการเสนอมุมมองและการวิเคราะห์ (มุมมองและการวิเคราะห์ที่นำ�เสนอมี
ความแปลกใหม่และความลึกซึ้งเพียงใด)
Zการแสดงออกผ่านการเขียน (ตัวสะกด ไวยากรณ์ การเว้นวรรค โครงสร้างประโยค)
Zบทความ/รายงานแสดงถึงผลการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด
Z

ข้อเสนอแนะเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลสำ�หรับงานมอบหมายเชิงปฏิบัติ/เชิงข่าว
ความถูกต้องและการตรวจสอบความจริง (เช่น การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลถูกต้อง
หรือไม่ มีการใช้วิธีการตรวจสอบความจริงที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น)
Zความเข้มข้นของการค้นคว้า (เช่น ผู้เรียนใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใดในการหา
ข้อมูล/แหล่งข้อมูลที่แน่นพอและมีความเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนมุมมอง/ข้อค้นพบของ
ตน)
Zการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ( เช่ น ผู้ เ รี ย นมี ค วามรอบคอบเพี ย งใดสำ � หรั บ
การตั้งคำ�ถามในประเด็นสำ�คัญกับผู้อ่าน)
Zความแปลกใหม่/ความคิดสร้างสรรค์
Zความแข็งแรงของเนื้อหา (เรื่อง/ผลงานการผลิต มีผลต่อผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟังเพียงใด)
Zคุณค่าด้านการผลิต (ศักยภาพในการตัดต่อ เสียง/ภาพ และองค์ประกอบมัลติมีเดีย)
Zการแสดงออกผ่านการเขียน (ตัวสะกด ไวยากรณ์ การเว้นวรรค โครงสร้างประโยค)
Zการยึดมั่นในคุณค่าของหลักจริยธรรมตามแนวปฏิบัติของวิชาชีพ
Z
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วิธีการสอน

หน่วยการเรียนรู้เหล่านี้ใช้สอนได้ทั้งในห้องเรียนและช่องทางออนไลน์ ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จาก
การเรียนรูจ้ ากการทำ�งานร่วมกันจากหลาย ๆ บทเรียนในนี้ ทัง้ ออนไลน์ (ผ่านแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์
อย่าง Moodle หรือการใช้กลุ่มเฟซบุ๊ก) และการเรียนในห้องเรียน
บทเรียนส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่การเรียนรู้ในเชิงทฤษฎี (เช่น การสัมมนา การอ่าน
หรือการบรรยาย) เสริมด้วยแบบฝึกปฏิบตั ทิ นี่ �ำ ไปใช้งานได้จริง (เช่น กลุม่ ทำ�งานในแบบฝึกปฏิบตั ิ
เรื่องการตรวจสอบความจริง) โดยทั่วไปใช้เวลา 60-90 นาที สำ�หรับภาคทฤษฎี และ 90 นาที
ถึง 2 ชั่วโมง สำ�หรับภาคปฏิบัติหรือการเรียนการสอนแบบเร่งรัด ซึ่งสามารถขยายหรือลดเวลา
หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ ในแต่ละวันได้ตามกรอบการสอน/การเรียนของสถาบัน และมีข้อเสนอแนะ
สำ�หรับงานที่ควรมอบหมายผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วย
หากเป็นไปได้ ผู้บรรยายและผู้สอนควรเชิญนักวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในการบรรยาย
แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย และควรรวมกรณีศึกษายุคปัจจุบัน ประเด็นปัญหา
และข้อถกเถียงไว้ในการเรียนการสอนด้วย
นอกจากนี้ ผู้ออกแบบหลักสูตรยังสนับสนุนให้ผู้บรรยาย/ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอนและ
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น/ภูมิภาค ทั้งในเชิงภาษาและในเชิงวัฒนธรรม ในการเรียนการสอน
เอกสารประกอบและแหล่งข้อมูล

ผู้สอนและผู้เรียนจำ�เป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจะได้ประโยชน์จากการเข้าถึง
ฐานข้อมูลทางวิชาการและ/หรือเว็บไซต์กูเกิล สกอลาร์
เว็บไซต์สำ�คัญสำ�หรับแหล่งข้อมูลการเรียนการสอนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการผลการเรียนรู้
โดยรวมที่ใช้ได้ในภาคปฏิบัติ คือเว็บข่าว First Draft News8
โปรดสังเกต: ควรมีการอ้างอิงบรรณาธิการหลักสูตรและผู้เขียนอย่างเหมาะสมเมื่อนำ�เนื้อหาและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในคู่มือฉบับนี้ไปใช้งาน

8 https://firstdraftnews.com/ [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
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เทคนิคการเรียนการสอน

หลักสูตรต้นแบบเฉพาะด้านเล่มนี้เป็นไปตามหลักสูตรต้นแบบสำ�หรับการศึกษาวารสารศาสตร์
หลายหลั ก สู ต ร 9 ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยยู เ นสโก โดยเริ่ ม ทำ �มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2550 ส่ ว นเทคนิ ค
การเรี ยนการสอนนำ �มาจากหลั ก สูต รการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศสำ�หรับผู้สอน10 และ
รายวิชาต้นแบบเรื่องความปลอดภัยของนักข่าว11 ของยูเนสโก ซึ่งเสนอแนะให้ผู้สอนใช้เทคนิค
การสอนดังต่อไปนี้
วิธีการเรียนรู้โดยการสืบหา
Zวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
Zการเรียนรู้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์
Zกรณีศึกษา
Zการเรียนรู้โดยการทำ�งานร่วมกัน
Zการวิเคราะห์ตัวบท
Zการวิเคราะห์บริบท
Zการแปล
Zการจำ�ลองเหตุการณ์
Zการผลิต
Z

นอกจากนี้ ผู้ ส อนที่ ใช้ ห ลั ก สู ต รนี้ ค วรศึ ก ษาแนวคิ ด ‘ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน ’
(project -based learning) สำ�หรับงานวารสารศาสตร์12 เพิม่ เติม วิธนี เี้ ป็นการพัฒนาผลการเรียนรู้
ด้วยการทดลองใช้และฝึกฝนทักษะด้านการผลิตเนือ้ หาทางวารสารศาสตร์ โดยผูเ้ รียนควรคำ�นึงถึง
การผลิตเนือ้ หาด้วยความรวดเร็วฉับไวและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเพือ่ ตอบโต้ขอ้ มูลบิดเบือน
และโอกาสในการทดลองฝึกปฏิบัติจริง13
9 UNESCO’s Model Curricula for Journalism Education (2007). http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001512/151209E.pdf [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018]. ดูเพิ่มเติม UNESCO’s Model Curricula For Journalism
Education: a compendium of new syllabi (2013). [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018: http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002211/221199E.pdf; and Teaching Journalism for Sustainable Development: new syllabi (2015).
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
10 Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K. and Cheung, C. (2011). Media and Information Literacy Curriculum
for Teachers. [ebook] Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf [เข้าถึงเมื่อ
28/03/2018].
11 UNESCO (2017) Model Course on Safety of Journalists: A guide for journalism teachers in the Arab States.:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248297e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
12 Posetti, J & McHugh, S (2017) Transforming legacy print journalism into a successful podcast format:
An ethnographic study of The Age’s Phoebe’s Fall. Peer reviewed conference paper presented at the International
Association of Media and Communications Researchers conference in Cartagena, Colombia 18/07/2017
13 ตัวอย่างที่น่าสนใจคือคลิปจากเพจ hashtag our stories https://www.facebook.com/hashtagoursa/
videos/679504652440492/ [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].
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และการเสนอข่่าวจึึงสำำ�คััญ
โดยเชอริลิน ไอร์ตัน

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 1
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สาระส�ำคัญ

ความเชื่อถือในสื่อและการเสนอข่าวในหลายประเทศทั่วโลกมีความเปราะบางและเสื่อมถอยลง
ก่อนที่สื่อสังคมจะถือกำ�เนิดขึ้นเสียอีก1 แนวโน้มนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับความเชื่อถือที่ลดน้อยลง
ต่อสถาบันต่าง ๆ ซึ่งพบได้ในหลายสังคม อย่างไรก็ตาม ปริมาณอันมหาศาลและการเข้าถึงข้อมูล
บิ ด เบื อ นและข้ อ มู ล ที่ ผิ ด ซึ่ ง สวมรอยมาในรู ป แบบของข่ า วและเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมนั้ น
แพร่ระบาดจนกลายเป็นภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของวงการข่าวมากยิ่งขึ้น โดยเกี่ยวพันกับ
ทั้งนักข่าว สื่อที่นำ�เสนอข่าว ประชาชน และสังคมเปิด2
ในสื่ อ สั ง คมและอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ข้ อ มู ล เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย ทำ � ให้ ใ คร ๆ
ก็ผลิตสื่อได้ ซึ่งผลที่ตามมาคือประชาชนต้องพยายามแยกให้ออกว่าอะไรเป็นความจริงและอะไร
ที่ไม่จริง ในบรรยากาศของความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจ มุมมองความคิดแบบสุดขั้ว
ทฤษฎีสมคบคิด และประชานิยมนั้นเติบโตงอกงาม ขณะที่สถาบันและความจริงซึ่งเคยเป็นที่
ยอมรับกลับถูกตั้งข้อสงสัย ในโลกใบนี้ ห้องข่าวต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อประกาศและแสดงบทบาท
ดัง้ เดิมในฐานะผูด้ แู ลประตูขา่ วสาร3 อันเป็นภาระหน้าทีท่ ชี่ ว่ ยก่อร่างสร้างความจริง ขณะเดียวกัน
การเติบโตของตลาด ‘การสื่อสารเชิงกลยุทธ์’ และ ‘ปฏิบัติการด้านสารสนเทศ’ ซึ่งรวมถึงข้อมูล
บิ ด เบื อ นและข้ อ มู ล ที่ แ ฝงเจตนาร้ า ยที่ ทำ � หน้ า ที่ อ ย่ า งแข็ ง ขั น ก็ ก ลายเป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ใน
ระบบนิเวศของข้อมูลข่าวสาร4
เมื่อระดับความรุนแรงและผลกระทบของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ต่อสังคม
เริ่มชัดเจนมากขึ้น แม้แต่สถาปนิกผู้สร้างสื่อสังคมก็ยังวิตกกังวล สามิธ จักราบาร์ติ
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมของเฟซบุ๊ก กล่าวไว้ว่า “ถ้าจะ
มีความจริงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อสังคมต่อประชาธิปไตย สิ่งนั้นก็คือ
การขยายเจตนาของมนุษย์ ทั้งในด้านดีและไม่ดี ในด้านดีคือมันทำ�ให้เราได้แสดงออก
และลงมือปฏิบัติ ในด้านไม่ดีคือมันอนุญาตให้ผู้คนเผยแพร่ข้อมูลผิดและบ่อนทำ�ลาย
ประชาธิปไตย”5
1 Edelman. (2017). Edelman Trust Barometer - Global Results. [online]. Available at:
https://www.edelman.com/global-results/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
2 Viner, K. (2017). A mission for journalism in a time of crisis. [online] the Guardian. Available at:
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
3 Singer, J. (2013). User-generated visibility: Secondary gatekeeping in a shared media space.
New Media & Society, [online] 16(1), pp.55-73. Available at: https://pdfs.semanticscholar.
org/0d59/6a002c26a74cd45e15fbc20e64173cf2f912.pdf [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
4 ดูตัวอย่างกรณีศึกษาที่อธิบายไว้ใน Gu, L; Kropotov, V and Yarochkin, F. (nd). The Fake News Machine How Propagandists
Abuse the Internet and Manipulate the Public. https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-fakenews-machine-how-propagandistsabuse-the-internet.pdf [เข้าถึงเมื่อ 16/06/2018]. Another study is published by the
Data & Society Research Institute, New York (2017) Media Manipulation and Disinformation Online,
https://datasociety.net/output/media-manipulation-and-disinfo-online/ [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].
5 Chakrabarti, S. (2018). Hard Questions: What Effect Does Social Media Have on Democracy? Facebook Newsroom.
[online] Newsroom. fb.com. Available at: https://newsroom.fb.com/news/2018/01/effect-social-media-democracy/
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
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โดยเฉพาะหากเป็นผู้นำ�ที่มีความคิดแบบอำ�นาจนิยม พวกเขาก็จะมีอาวุธที่ทรงพลังและถูกต้อง
ตามกฎหมายในการใช้ตัดสินว่าอะไรเป็นเรื่อง ‘เท็จ’ ในรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์การทำ�งาน
ของพวกเขา
อีกทางเลือกหนึง่ ทีเ่ สนอโดยภาคประชาสังคมและการริเริม่ ของภาคธุรกิจ ได้เน้นทีก่ ารทำ�ให้ผรู้ บั สือ่
รู้เท่าทันสื่อมากขึ้น ด้วยการส่งมอบเครื่องมือสำ�หรับตีความและประเมินข้อมูลข่าวสารที่พวกเขา
ได้รับ โดยมีตัวอย่างตั้งแต่แอฟริกาใต้8 ไปจนถึงเม็กซิโก9 ขณะที่องค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงก็
เพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้
ภายใต้บริบทดังกล่าว นักข่าวและนักศึกษาด้านวารสารศาสตร์จึงจำ�เป็นต้องรู้จักโครงการริเริ่ม
เหล่านี้ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของคู่มือเล่มนี้
สำ�หรับนักข่าวที่ถือว่าตนเองเป็นผู้สนับสนุนคนสำ�คัญสำ�หรับสังคมเปิดและเป็นประชาธิปไตย
ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสถานะของพวกเขา ‘ความผิดปกติของ
ข้อมูลข่าวสาร’ ยังสร้างความกังขาต่อเจตนารมณ์และความมีประสิทธิภาพของสือ่ มวลชน รวมทัง้
ตอกย�ำ ้ ถึงความจำ�เป็นพืน้ ฐานของการเป็นอิสระและมาตรฐานวิชาชีพอันสูงส่งของสือ่ มวลชนด้วย
อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่างานข่าวจะปลอดจากอุดมการณ์ หรืออคติทางเพศ เชื้อชาติ ภาษา
ชนชัน้ ฯลฯ หรือภูมหิ ลังของผูผ้ ลิตข่าวสาร และไม่ได้ละเลยประเด็นเรือ่ งอิทธิพลต่อสถาบันสือ่ ใน
บริบทของเจ้าของกิจการ การประกอบธุรกิจ ความสนใจของผู้รับสื่อ ‘ร่างแห’ ของข่าวสารจาก
แหล่งข่าวราชการและการประชาสัมพันธ์ที่รู้กันดี ฯลฯ แต่เป็นเรื่องของการยึดมั่นในความสำ�คัญ
ของจริยธรรมสื่อในฐานะแนวทางของการรายงานข่าวสาร และเพื่อให้นักข่าวได้สะท้อนโลกทัศน์
และบริบทของตน มันคือการส่งสัญญาณว่าการเสนอข่าวไม่ใช่ ‘ทัศนะที่ไร้ที่มาที่ไป’ แต่เป็นวิถี
6 Funke, D. (2018) A guide to anti-misinformation actions around the world Poynter
https://www.poynter.org/news/guide-anti-misinformationactions-around-world [เข้าถึงเมื่อ 22/05/2018].
7 Nossel, S. (2017). Faking News: Fraudulent News and the Fight for Truth. [ebook] PEN America. Available at:
https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
8 #KnowNews คือส่วนขยายในเว็บเบราว์เซอร์ที่พัฒนาโดยองค์กรณ์เฝ้าระวังสื่อในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มี
เป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้รับข่าวสารรู้ว่าเนื้อหาข่าวในเว็บไซต์ที่กำ�ลังดูอยู่นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ https://chrome.google.com/webstore/
search/KnowNews [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].
9 ดูเว็บไซต์ https://verificado.mx/ ซึ่งเป็นตัวอย่างการร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างสื่อ ภาคประชาสังคม และมหาวิทยาลัย 60 แห่ง
โดยมุ่งเน้นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเนื้อหาข่าวที่น่าสงสัยในช่วงการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2561 ของประเทศเม็กซิโก [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018];
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-19906-media-collaboration-and-citizen-input-fueled-verificado-2018-factchecking-mexican-ele [เข้าถึงเมื่อ 04/07/2018].
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เห็นได้ชัดว่าการจัดการกับปัญหานี้จำ�เป็นต้องมีการแทรกแซงทั้งในระดับใหญ่และระดับย่อย
วิธีที่น่าสนใจวิธีหนึ่งคือการพยายามแก้ปัญหาด้วยการกำ�กับดูแล และหลายประเทศก็เลือกเดิน
เส้นทางนี6้ แต่กลุม่ ผูส้ นับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกเตือนว่าวิธนี อี้ าจส่งผลเสียต่อการเปิดกว้าง
และการมีส่วนร่วมที่เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างให้เกิดขึ้น7

ปฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งมี ค วามโปร่ ง ใส หากจะให้ ป ระชาชนเชื่ อ ถื อ ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานของ
การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ไม่ ว่ า ประเด็ น และมุ ม มองของ
การนำ�เสนอจะเป็นเช่นใด10
ในบทเรียนนี้ ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนครุ่นคิดอย่างจริงจังว่าวงการข่าวสารจะรับใช้สังคม
และระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ส่งผลกระทบ และ
มีความเสี่ยงที่จะส่งผลยิ่งกว่านั้น ต่อสังคมเปิดและเป็นประชาธิปไตยอย่างไร วงการข่าวสารจะ
พัฒนาและกอบกูค้ วามเชือ่ มัน่ กลับคืนมาด้วยการแสดงให้เห็นถึงวิธกี ารและมาตรฐานอันโดดเด่น
ในการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารทีต่ รวจสอบได้และเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะได้อย่างไร เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่
การบอกให้ปิดหูปิดตาเชื่อผู้ผลิตข่าว แต่หมายถึงการตระหนักถึงคุณลักษณะและลักษณะ
เฉพาะ รวมถึงเป้าหมายของการทำ�งานที่เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานของข้อมูลที่
ตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และประเมินคุณค่าของข่าวสารได้อย่างเหมาะสม
นี่คือการบ่งบอกถึงการยอมรับในคุณค่าของความช่างสงสัย ซึ่งตรงกันข้ามกับความหวาดระแวง
และความสามารถของประชาชนในการแยกแยะระหว่างคนที่แอบอ้างเป็นนักข่าวกับผู้ที่มุ่งมั่น
ทำ�งานข่าวอย่างแท้จริง (และผู้ที่แสดงถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลตนเอง
และชื่อเสียงในด้านคุณภาพ) สำ�หรับนักข่าวและนักศึกษาวารสารศาสตร์ มันหมายถึงการทำ�
ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของข้อมูล และวิธีการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ
เค้าโครงเนื้อหา

เพื่อทำ�ความเข้าใจผลกระทบของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ผู้เรียนจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึง
การเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ในแวดวงการข่าวและสือ่ สารมวลชนแบบดัง้ เดิม ทัง้ ในระดับโครงสร้าง
วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ดิจิทัลและอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารกับการใช้สื่อสังคม11
การกล่าวโทษว่าปัญหาทุกอย่างของการทำ�ข่าวเกิดขึ้นเพราะสื่อสังคมนั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียว
ความเชือ่ ถือนัน้ เกีย่ วพันโดยตรงกับความสามารถในเชิงวารสารศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ขอ้ งเกีย่ วกับ
ความไว้วางใจที่ลดน้อยลงในรัฐบาล ภาคธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ทั่วโลก12
10 ดู Rosen, J. (2010). The View from Nowhere: Questions and Answers. PressThink.
http://pressthink.org/2010/11/the-view-from-nowherequestions-and-answers/ [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].
11 ดู หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
12 Edelman. (2017) op cit
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ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลก็ทำ�ให้เกิดวิธีการเล่าเรื่องใหม่ ๆ และทำ�ให้
ผูร้ บั สารมีสว่ นร่วมในกระบวนการข่าวเพิม่ ขึน้ อย่างมาก แต่มนั ก็น�ำ มาซึง่ ความท้าทายอันใหญ่หลวง
สำ�หรับผู้ผลิตข่าวสารยุคเก่าที่อยู่ในสภาพย่ำ�แย่อยู่แล้ว อีกทั้งองค์กรที่ผลิตข่าวสารดิจิทัลเพียง
อย่างเดียวโดยทัว่ ไปก็ยงั ขาดทักษะทางด้านวารสารศาสตร์ในระดับทีจ่ ะช่วยหยุดยัง้ การเสือ่ มถอย
ของวงการข่าวสาร14
ในระบบนิเวศที่เป็นประชาธิปไตยและมีข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น การป้องกันผลกระทบที่เป็น
อันตรายของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายสำ�หรับผู้ที่อยู่ในแวดวง
ข่าวสาร แต่เป็นปัญหาของทุกคนในสังคม15
ก่อนยุคดิจิทัล วิถีปฏิบัติและวิธีการทางด้านวารสารศาสตร์นั้นหมายรวมถึงมาตรฐานวิชาชีพ
รวมทัง้ ขัน้ ตอนการตรวจสอบและการควบคุมจากส่วนกลาง เพือ่ จัดการเรือ่ งความถูกต้อง คุณภาพ
และความยุติธรรมของข่าวสาร ขณะที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามก็ได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน
ในห้องข่าวสำ�หรับการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ แม่แบบของ
‘ผู้ดูแลประตูข่าวสาร’ เช่นนี้เองที่ปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นนักข่าวอาชีพ16
ในด้านการนำ�เสนอข่าวสารสาธารณะและปัญหาในชุมชน การสืบหาข้อเท็จจริง การแสดง
ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ นักข่าวเคยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียกร้องให้
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงความรับผิดชอบ พวกเขาช่วยให้ประชาชนเลือกได้ว่าจะ
อยู่ภายใต้การปกครองและกฎระเบียบแบบใด แน่นอนว่าสถาบันสื่อจำ�นวนหนึ่งไม่ได้เป็นไปตาม
อุดมคติและมาตรฐานทางด้านวารสารศาสตร์ แต่โดยทัว่ ไปก็ประกอบกิจการโดยมุง่ เน้นข่าวทีเ่ ป็น
เรื่องจริง แม้จะผ่านการคัดสรรและการนำ�เสนอในรูปแบบของเรื่องราวที่เป็นความสนใจเฉพาะ
ด้าน แต่ก็อยู่ห่างไกลจากข้อเท็จจริงที่สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมือง ธุรกิจ หรือ
ความบันเทิง
13 ดู หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
14 Greenspon, E. (2017). The Shattered Mirror: News, Democracy and Trust in the Digital Age. [ebook] Ottowa: Public
Policy Forum, Canada. Available at: https://shatteredmirror.ca/download-report/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
15 Ansip, A. (2017). Hate speech, populism and fake news on social media – towards an EU response.
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansipeuropean-parliament-strasbourg-plenary-debate-hatespeech-populism [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
16 Kovach, B. and Rosenstiel, T. (2010). Blur: How To Know What’s True In The Age of Information Overload. 1st ed.
New York: Bloomsbury, pp. 171-184.
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: เหตุใดความจริง ความเชื่อถือ และการเสนอข่าวจึงสำ�คัญ

การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของการรวบรวมข้อมูลและการเผยแพร่ขา่ วสาร ตลอดจนการล่มสลาย
ของธุรกิจสื่อยุคดั้งเดิม คือการกัดกร่อนศักยภาพทางด้านวารสารศาสตร์ของอุตสาหกรรมข่าว
และส่งผลต่อความลุ่มลึก ความหลากหลาย และคุณภาพของการนำ�เสนอข่าวสาร13 ขณะที่เงิน
กองทุ น สำ � หรั บ สื่ อ สาธารณะที่ ล ดน้ อ ยลงและการควบคุ ม จากภาครั ฐ ที่ ยั ง คงอยู่ ก็ ยิ่ ง ทำ � ให้
การนำ�เสนอข่าวอ่อนแอมากขึ้น

ในระดับวัฒนธรรม การที่ภาคส่วนอื่นสามารถเป็นพยานรู้เห็น บันทึก แสดงความคิดเห็น และ
เผยแพร่ ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สั ง คม ไม่ เ พี ย งทำ � ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในระบบข่ า ว
แบบรวมศูนย์ แต่ยังส่งผลต่อการอภิปรายในพื้นที่สาธารณะ17 ทุกวันนี้ สื่อสังคมกลายเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญของวาทกรรมสาธารณะและวาทกรรมทางการเมือง ซึ่งคนจำ�นวน
หนึ่งเห็นว่าสิ่งนี้ผลักดันให้ระบอบประชาธิปไตยและสังคมเปิดเคลื่อนไปสู่ ‘การขาดดุลทาง
ประชาธิปไตย’18
บริษทั เทคโนโลยีและสือ่ สังคมหลีกเลีย่ งภาระหน้าทีใ่ นความรับผิดชอบของนักข่าวและผูจ้ ดั พิมพ์19
โดยยืนยันว่าตนไม่ใช่ส�ำ นักข่าว แต่ถงึ แม้จะไม่ได้ใช้นกั ข่าวในการผลิตข่าวสาร ทว่าการรวบรวมและ
การเรียบเรียงข้อมูลก็ทำ�ให้พวกเขาถอยห่างมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการทำ�หน้าที่เป็นเพียงแค่
‘ช่องทาง’ หรือคนกลาง
สิง่ ทีข่ บั เคลือ่ นข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลทีผ่ ดิ หรือทีส่ ถาบันวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งออกซฟอร์ด
เรียกว่า ‘ข้อมูลขยะ’ คือพื้นที่สื่อสังคมและอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหา โดยใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในหน้าเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเพื่อนและครอบครัวของผู้ใช้ ทำ�ให้ข้อมูลบิดเบือน
และข้อมูลที่ผิดมีตัวตนและกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง20
ดั ง นั้ น เนื้ อ หาที่ มี เจตนาทำ � ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ที่ แ พร่ ก ระจายอยู่ ใ นพื้ น ที่ เ หล่ า นี้ จึ ง ส่ ง
ผลกระทบต่ อ ความเข้ า ใจเรื่ อ งความจริ ง ของประชาชน21 และบ่ อ นทำ � ลายความน่ า เชื่ อ ถื อ
การพูดคุยบนฐาน ของข้อมูล การรับรูค้ วามจริงร่วมกัน ความเห็นพ้องต้องกัน และการมีสว่ นร่วม22
สื่อสังคมยังถูกกล่าว หาว่าบ่อนทำ�ลายประชาธิปไตยในอีกหลายรูปแบบ เช่น
สร้างห้องกระจายข่าว การแบ่งขั้วทางความคิด และการเลือกข้างแบบสุดโต่ง
Zปลี่ยนความนิยมให้กลายเป็นความชอบธรรม
Zอนุญาตให้เกิดการบิดเบือนโดยผู้นำ�ประชานิยม รัฐบาล และกลุ่มนอกกระแส
Zส่งเสริมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และมีเป้าหมายในการแฝงข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณา
ที่แยบยล23
Z

17 Nossel, S. (2017). Faking News: Fraudulent News and the Fight for Truth. [ebook] PEN America. Available at:
https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
18 Howard, P. (2017) เหมือนข้างต้น
19 Howard, P. (2017) Ibid. ดู หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประกอบ
20 Pariser, E. (2011). The filter bubble: what the Internet is hiding from you. London, Viking/Penguin Press.
21 European Commission (2017). Next steps against fake news: Commission sets up High-Level Expert Group and
launches public consultation. [online] Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_en.htm
[เข้าถึงเมื่อ 13/06/2018].
22 Deb, A., Donohue, S. & Glaisyer, T. (2017). Is Social Media A Threat To Democracy? [ebook] Omidyar Group. Available
at: https://www.omidyargroup.com/wp-content/uploads/2017/10/Social-Media-and-Democracy-October-5-2017.pdf
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
23 Cadwalladr, C. and Graham-Harrison, E. (2018). How Cambridge Analytica turned Facebook ‘likes’ into a lucrative
political tool. The Guardian. [online] Available at: https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/17/facebookcambridge-analytica-kogan-data-algorithm [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
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วงการข่าวสารสามารถตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดแบบตรงไปตรงมาได้หลายวิธี ตั้งแต่
การต่อต้านการแก้ไขดัดแปลงเนื้อหา ไปจนถึงการสืบสวนและเปิดโปงข้อมูลบิดเบือนโดยตรง
แต่ต้องทำ�ควบคู่ไปกับการพยายามพัฒนาวงการข่าวสารโดยรวม (ดูด้านล่าง)
ปฏิกริ ยิ าของสังคมต่อ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ และความท้าทายทีม่ าพร้อมกับสือ่ สังคม
นั้นมีความหลากหลายและเกิดขึ้นในหลายระดับ วิธีแก้ปัญหาจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจำ�นวนหนึ่งก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายวิธีมีต้นกำ�เนิดในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้ให้
บริการสือ่ สังคม รวมทัง้ กูเกิล โดยแนวคิดริเริม่ ด้านเทคโนโลยีเพือ่ แก้ปญ
ั หาข้อมูลทีผ่ ดิ ซึง่ กำ�ลังอยู่
ระหว่างการพัฒนา ได้แก่
ความมุ่งมั่นในการกำ�จัดผลการค้นหาและฟีดข่าวที่ผู้ให้บริการถือเป็นข่าวหลอกลวง
(ซึ่งย่อมมีข้อโต้แย้ง)25 26 27
28
Zหยุดแหล่งข้อมูลบิดเบือนที่ต้องการรายได้จากการคลิกโฆษณา
29
Zใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบความจริงของเนื้อหาและภาพดิจิทัล
Z

24 Deb, A., Donohue, S. & Glaisyer, T. (2017) Ibid
25 Ling, J. (2017). Eric Schmidt Says Google News Will ‘Engineer’ Russian Propaganda Out of the Feed. Motherboard
Vice.com. [online] Available at: https://motherboard.vice.com/en_us/article/pa39vv/eric-schmidt-says-google-newswill-delist-rt-sputnik-russia-fake-news?utm_ campaign=buffer&utm_content=buffer41cba&utm_medium=social&utm_
source=facebook.com+Motherboard [เข้าถึงเมือ่ 03/04/2018]; https://www.rt.com/news/411081-google-russia-answer-rt/
26 Mosseri, A. (2018). Helping ensure news on Facebook is from trusted sources. Facebook.
https://newsroom.fb.com/news/2018/01/trustedsources/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
27 Stamos, A. (2018) Authenticity matters: Why IRA has no place on Facebook. Facebook.
https://newsroom.fb.com/news/2018/04/authenticitymatters/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
28 Love, J. & Cooke, C. (2017). Google, Facebook move to restrict ads on fake news sites. Reuters. [online] Available at:
https://www.reuters.com/article/us-alphabet-advertising/google-facebook-move-to-restrict-ads-on-fake-news-sitesidUSKBN1392MM [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].
29 ดู หน่วยการเรียนรู้ที่ 6. ตัวอย่างที่ http://www.truly.media/ [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].
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ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่สาธารณะ24
เรื่องแบบนี้ไม่จำ�เป็นต้องเกิดขึ้น เพราะสื่อสังคมสามารถเป็นพื้นที่หลักให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วม
ในการนำ�เสนอข่าวสารเพือ่ ส่งเสริมการอภิปราย ค่านิยมของสังคม และการมีสว่ นร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในสภาพแวดล้อมที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับสิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ความรู้ และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุนี้ การนำ�เสนอ
ข่าวสาร ไม่วา่ จะในพืน้ ทีใ่ ด ควรนำ�เสนอประเด็นทีซ่ บั ซ้อนต่อสาธารณะโดยไม่ขาดตกบกพร่องเรือ่ ง
ความถูกต้องเทีย่ งตรง และไม่ลดทอนบริบทแวดล้อม อันอาจทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด ความท้าทาย
สำ�หรับนักข่าวคือการตรวจสอบความถูกต้อง หลีกเลีย่ งการสร้างกระแส และระมัดระวังการรายงาน
เรือ่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบในอนาคต รวมทัง้ สามารถนำ�เสนอทัศนะหรือข้อค้นพบทีแ่ ตกต่างกันของ
ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสมดุล โดยเฉพาะในเรื่องการแพทย์ระดับสูง (เช่น การโคลนนิ่ง) และ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ (เช่น ปัญญาประดิษฐ์)
Z

ให้เงินทุนสนับสนุนแนวคิดริเริ่มในการเสนอข่าวสารที่เป็นจุดร่วมของการศึกษาวิจัย
ด้านวารสารศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิชาการ30
Zการพั ฒ นาและใช้ ม าตรฐานด้ า นเทคนิ ค หรื อ สั ญ ญาณที่ บ่ ง บอกความเชื่ อ ถื อ ได้
(trust signals) เพื่อช่วยให้ผู้บริโภค (และอัลกอริทึม) รู้ว่าข่าวนั้นมาจากผู้ให้บริการข่าว
ที่เชื่อถือได้31
Z

ณ วันที่เขียนหน่วยการเรียนรู้นี้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 หนึ่งในโครงการที่สำ�คัญที่สุดเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางด้านเทคนิคสำ�หรับองค์กรข่าวคือ เดอะทรัสต์โปรเจกต์ ซึ่งเป็นโครงการร่วม
ระหว่างเว็บเครื่องมือค้นหารายใหญ่ สื่อสังคม และผู้ประกอบการสื่อมากกว่า 70 แห่งทั่วโลก
พันธกิจของโครงการคือการทำ�ให้สาธารณชนรู้ว่าข่าวใดผลิตอย่าง “ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ
และมีจริยธรรม” โดยดูจากสัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ มาตรฐานทางเทคนิคเบื้องต้น 8 ประการ32
ทีผ่ ใู้ ห้บริการข่าวสารควรปฏิบตั ติ าม และทำ�ให้มองเห็นได้งา่ ยในพืน้ ทีอ่ อนไลน์ของตน เพือ่ ให้ได้รบั
การยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการข่าวสารที่เชื่อถือได้ ตัวบ่งชี้ความไว้ใจได้ของเดอะทรัสต์โปรเจกต์33
มีดังนี้
แนวทางปฏิบัติที่ดี:
> เกณฑ์มาตรฐานของคุณคืออะไร
> ใครเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนช่องทางการเผยแพร่ข่าว
> พันธกิจของช่องทางเผยแพร่ข่าวคืออะไร
> ยึดมัน่ ในจริยธรรม ความเห็นทีห่ ลากหลาย ความถูกต้อง แก้ไขให้ถกู ต้อง และมาตรฐาน
อื่น ๆ
Zความเชี่ ย วชาญของผู้ เขี ย น/ผู้ สื่ อ ข่ า ว: ใครเป็ น ผู้ ร ายงานข่ า ว รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
นักข่าว ความเชี่ยวชาญ และเรื่องที่เคยรายงาน
Zประเภทของงาน: เป็ น งานประเภทใด แยกความคิ ด เห็ น บทวิ เ คราะห์ และโฆษณา
(หรือผู้สนับสนุน/เนื้อหาที่ได้รับเงินสนับสนุน) จากรายงานข่าวอย่างชัดเจน
Zการอ้างแหล่งข่าวและเอกสารอ้างอิง: สำ�หรับข่าวเชิงสืบสวนหรือเชิงลึก มีการระบุแหล่ง
ที่มาของข้อเท็จจริงและการยืนยันข้อมูล
Z

30 ดู หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
31 The Trust Project (2017). The Trust Project – News with Integrity. [online] Available at:
https://thetrustproject.org/?nr=0 [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
32 The Trust Project (2017). Ibid
33 The Trust Project (2017). Ibid
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ความเชือ่ ถือไว้วางใจในงานข่าวยังช่วยเพิม่ ปริมาณ ความหลากหลาย และคุณภาพของแหล่งข้อมูล
สำ�หรับนักข่าว อันมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้รับข่าวสาร
การตอบสนองจากรัฐบาล ภาคประชาสังคม และนักการศึกษานัน้ รวมถึงการให้ความสำ�คัญอย่าง
มากกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รายละเอียดเรื่องนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไป34
ประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาในปี พ.ศ. 2560 ในงานประชุมบรรณาธิการโลก โดยประธานคือ
มาร์เซโล เร็ช เสนอว่าบรรณาธิการทั่วโลกควรยอมรับหลักการ 5 ข้อต่อไปนี35้
ในโลกทีท่ ว่ มท้นด้วยข้อมูล ความน่าเชือ่ ถือ ความเป็นอิสระ ความถูกต้องแม่นยำ� จริยธรรม
วิชาชีพ ความโปร่งใส และพหุนยิ ม เป็นค่านิยมทีจ่ ะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทตี่ งั้ อยูบ่ น
ความเชื่อถือกับสาธารณชน
Zลำ � ดั บ ต่ อ ไปของการผลิ ต ข่ า วสารคื อ การสร้ า งความแตกต่ า งจากเนื้ อ หาอื่ น ๆ ด้ ว ย
การหมั่นตั้งคำ�ถามและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องที่ส่งต่อกันทางสื่อสังคมอย่าง
ระมัดระวัง โดยยอมรับว่าสื่อสังคมเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งสำ�หรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเป็นพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ผลิตโดยมืออาชีพ
Zพั น ธกิ จ ลำ � ดั บ ถั ด ไปของการผลิ ต ข่ า วสารคื อ การรั บ ใช้ สั ง คมด้ ว ยการนำ � เสนอข้ อ มู ล
ข่ า วสารคุ ณ ภาพที่ ผ่ า นการตรวจสอบ และการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องข่ า วสารที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองว่ามาจากผู้ผลิตเนื้อหาที่เชื่อถือได้
Z

34 ดู หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
35 Ireton, C. (2016). World Editors Forum asks editors to embrace 5 principles to build trust https://blog.wan-ifra.
org/2016/06/14/world-editorsforum-asks-editors-to-embrace-5-principles-to-build-trust [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].
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วิธีการ: สำ�หรับข่าวเชิงลึกเช่นกัน มีข้อมูลที่บ่งบอกว่าเพราะเหตุใดนักข่าวจึงเลือก
ติดตามเรื่องนี้ และมีกระบวนการทำ�งานอย่างไร (ช่วยในเรื่องความโปร่งใส)
Zแหล่ ง ข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ?: ทำ � ให้ รู้ ว่ า เรื่ อ งนี้ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ห รื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
เป็นการรายงานข่าวในสถานที่เกิดเหตุ โดยใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ใน
ท้องที่หรือชุมชนหรือไม่
Zมุมมองทีห
่ ลากหลาย: ห้องข่าวแสดงความพยายามและความยึดมัน่ ในการนำ�เสนอมุมมอง
ที่หลากหลาย (ผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟังย่อมตระหนักเมื่อเสียงของคนบางกลุ่ม บางเชื้อชาติ
หรือบางแนวคิดทางการเมืองขาดหายไป)
Zเสี ย งสะท้ อ นที่ นำ � ไปสู่ ก ารกระทำ � : ความพยายามของห้ อ งข่ า วในการให้ ป ระชาชน
มีส่วนร่วมจัดลำ�ดับความสำ�คัญของข่าว มีส่วนช่วยในกระบวนการรายงานข่าว สร้าง
ความมั่นใจเรื่องความถูกต้องแม่นยำ� และอื่น ๆ โดยผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟังต้องการมีส่วนร่วม
และส่งเสียงสะท้อนที่อาจนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการขยายเรื่องราวของข่าว
Z

ข้อกำ�หนดของก้าวต่อไปในการผลิตข่าวสาร คือการให้มากกว่าข้อมูลทัว่ ไป การส่งเสริม
และทำ � ให้ เ กิ ด การวิ เ คราะห์ การรายงานเชิ ง บริ บ ทและเชิง สืบสวน และการแสดง
ความคิดเห็นบนฐานของข้อมูล อันเป็นการพัฒนาจากการเสนอข่าวไปสู่การให้ความรู้
Zก้าวต่อไปของการทำ�ข่าวควรเป็นไปบนความเชื่อถือและใช้หลักการเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคม ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และการพูดความจริง
Z

สำ�หรับนักข่าวและห้องข่าว ต้องให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น ด้วยการปรับปรุง
การแสดงความรับผิดชอบ การเสนอข่าวอย่างมีจริยธรรม และการรายงานตามหลักฐาน36
Zการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และการเปิ ด โปงข้ อ มู ล บิ ด เบื อ นและข้ อ มู ล ที่ ผิ ด ให้ ท ราบ
โดยทั่วกัน37
38
Zการตรวจสอบข้อมูล แหล่งข้อมูล และภาพดิจิทัล
Zการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่นักข่าวมีความเกี่ยวพัน และสร้างความมั่นใจว่าวาระของข่าว
เป็นไปตามความต้องการของสังคม39
Z

ในประเด็นสุดท้ายข้างต้น หลักฐานที่แสดงถึงการขาดการเชื่อมต่อระหว่างสื่อกระแสหลักกับ
ผูร้ บั สือ่ นัน้ เห็นได้ชดั เจนในช่วงการลงคะแนนเสียงในสหราชอาณาจักรเพือ่ ออกจากสหภาพยุโรป
(Brexit) และในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2559 จุดแข็งของการสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมคือการมีส่วนร่วมโดยตรง ผู้สอนจึงควรศึกษาว่าสื่อจะให้บริการที่ดีขึ้นกับผู้รับสื่อ
อันหมายถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันรวมถึงชุมชนใน
วงกว้างได้อย่างไร
หกหรือเจ็ดประการที่ข่าวสารทำ�ได้เพื่อประชาธิปไตย ของชัดสัน40 นำ�มาใช้เป็นกรอบสำ�หรับ
การอภิปรายได้เป็นอย่างดี ได้แก่
1. ข้อมูล: ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจทางการเมือง
ได้อย่างสมเหตุสมผล
36 Wales, J. (2017). What do we mean by evidence-based journalism? Wikitribune. https://medium.com/wikitribune/
what-do-we-mean-byevidence-based-journalism-3fd7113102d3 [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
37 ดู หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
38 Bell, F. (2018). In an age of data-journalism, verification is all the more complex. For instance, in cases of massive
data troves it is likely that not just inaccurate information exists, but also that it is entirely possible that deliberately
planned disinformation may be included within the records. See also Module Six of this course
39 Batsell, J. (2015). Engaged journalism: connecting with digitally empowered news audiences. New York. Columbia
University Press.
40 Schudson, M. (2008). Why Democracies Need an Unlovable Press. Polity. Chapter Two: Six
or Seven Things News Can Do For Democracy. Available at: https://books.google.co.uk/
frontcover&dq=schduson+michael+6+or+seven+ways&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwju_
ZGI6ozZAhWELsAKHc0vBlUQ6AEIKTAA - v=onepage&q&f=false [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการเสนอข่าวและสื่อสังคม
Zส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินสถานะของตนเองในระบบนิเวศของ ‘ความผิดปกติของข้อมูล
ข่าวสาร’
Zให้ผเู้ รียนคิดอย่างมีวจ
ิ ารณญาณเกีย่ วกับผลกระทบของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’
ที่มีต่อสังคม
Z

ผลการเรียนรู้

เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควร
1. มีความเข้าใจมากขึ้นว่าวงการข่าวสารสามารถรับใช้ประชาธิปไตยและสังคมเปิดได้
อย่างไรในสภาวะแวดล้อมทีส่ อื่ ขยายตัวอย่างมหาศาล และพิษภัยของ ‘ความผิดปกติของ
ข้อมูลข่าวสาร’ ที่มีต่อประชาธิปไตย
2. เข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนความน่าเชื่อถือต่อการเสนอข่าวสาร และรู้ว่าจะรักษาหรือ
กอบกู้ความน่าเชื่อถือได้อย่างไร
3. อธิ บ ายให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจได้ ว่ า ทำ � ไมการนำ � เสนอข่ า วสารตามหลั ก วารสารศาสตร์ จึ ง มี
ความสำ�คัญ
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2. การตรวจสอบ: ตรวจสอบแหล่งอำ�นาจรวมศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำ�นาจของรัฐ
3. การวิเคราะห์: ให้ขอบเขตที่แน่ชัดสำ�หรับการตีความ เพื่อช่วยประชาชนทำ�ความเข้าใจ
โลกที่ซับซ้อน
4. ความใส่ใจต่อสังคม: บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในสังคมและในโลก เพื่อให้เกิดการรับรู้
มุมมองความคิดและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า
5. เวทีสาธารณะ: สร้างพื้นที่สำ�หรับการเสวนาของพลเมืองในแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีที่มี
ลักษณะเป็นพหุนิยมและสหวิทยาการ ในฐานะพื้นที่เปิดสำ�หรับมุมมองที่แตกต่าง
หลากหลายของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มในสังคม
6. การขับเคลื่อน: ทำ�หน้าที่ (เมื่อเป็นที่ต้องการ) เป็นผู้สนับสนุนโครงการและจุดยืนทาง
การเมือง และขับเคลื่อนการสนับสนุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการตรวจสอบ
ความจริงและประโยชน์สาธารณะ

รูปแบบของหน่วยการเรียนรู้

ข้ อ มู ล ในเค้ า โครงเนื้ อ หาของหน่ ว ยการเรี ย นรู้ นี้ ส ามารถใช้ เ ป็ น เนื้ อ หาสำ � หรั บ การบรรยาย
ความยาว 30 นาที ควบคู่กับการติวเข้มหรือการอภิปรายโต๊ะกลมความยาว 30 นาที ในประเด็น
ว่าเพราะเหตุใดวารสารศาสตร์จึงมีความสำ�คัญ และจะรับใช้ประชาชนได้อย่างไร รวมทั้งใช้เป็น
แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติความยาว 90 นาที โดยใช้การสนทนาแบบมีการบริหารจัดการ เพื่อหา
คำ�ตอบว่าจะโน้มน้าวคนที่ไม่ไว้วางใจในข้อมูลข่าวสารให้เชื่อว่าใช่ว่าข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจะ
เชื่อถือไม่ได้อย่างไร และสื่อมวลชนจะทำ�อะไรได้บ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ในสภาพแวดล้อม
ที่สื่อสังคมทำ�ให้ข้อมูลข่าวสารดูจะไม่มีอะไรแตกต่างกัน
การเชื่อมโยงแผนการเรียนการสอนสู่ผลการเรียนรู้

ก. ภาคทฤษฎี
แผนของหน่วยการเรียนรู้
การบรรยายและอภิปรายโต้ตอบเกี่ยวกับ
ความจริงและความเชื่อถือ
การอภิปรายเพื่อหาคำ�ตอบว่าทำ�ไม
วารสารศาสตร์จึงมีความสำ�คัญ และ
วารสารศาสตร์จะรับใช้ประชาชนได้อย่างไร

จำ�นวนชั่วโมง
30 นาที
30 นาที

ผลการเรียนรู้
1, 2
1, 2, 3

ข. ภาคปฏิบัติ
แผนของหน่วยการเรียนรู้
แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
90 นาที
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ผลการเรียนรู้
3

งานมอบหมายมีสามองค์ประกอบ โดยผู้เรียนทำ�งานเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย
ให้ผู้เข้าเรียน (ทำ�งานเป็นกลุ่มย่อยหรือจับคู่) สัมภาษณ์ผู้บริโภคข่าวสาร โดยขอให้บอก
แหล่งทีม่ าของข้อมูลข่าวสารในระดับท้องถิน่ หรือระดับประเทศทีพ่ วกเขาเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ
จากนั้นใช้แบบจำ�ลอง หกหรือเจ็ดประการที่ข่าวสารทำ�ได้เพื่อประชาธิปไตย ของชัดสัน
เป็นแนวทางในการศึกษาสิง่ พิมพ์หนึง่ ฉบับหรือข้อเขียนต่าง ๆ ในสือ่ ทีก่ �ำ หนด เพือ่ สำ�รวจ
และวิ เ คราะห์ ว่ า ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น รั บ ใช้ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งใด ซึ่ ง
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวบทก็เป็นวิธีหนึ่งที่นำ�มาใช้ประโยชน์ได้ องค์ประกอบที่สอง
คือให้ระบุว่าสิ่งที่อ่านนั้นมีตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น 8 ข้อของเดอะทรัสต์โปรเจกต์หรือไม่
หากมีคือตัวใดบ้าง องค์ประกอบที่สามคือนำ�ผลการศึกษาที่ได้ไปจัดทำ�เป็นรายงานข่าว
หรื อ ความคิ ด เห็ น ในบทบรรณาธิ ก าร โดยทำ � ได้ ทั้ ง ในรู ป แบบของการเขี ย น หรื อ
ผลิ ต คลิ ป วิ ดี โ อสั้ น ๆ หรื อ คลิ ป เสี ย ง เพื่ อ อธิ บ ายว่ า ทำ � ไมการเสนอข่ า วตามหลั ก
วารสารศาสตร์จึงมีความสำ�คัญ

Z
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งานมอบหมาย

เอกสารสำำ�หรัับอ่่านเพิ่่�มเติิม

Deb, A., Donohue, S. & Glaisyer, T. (2017). Is Social Media A Threat To Democracy?
[ebook] Omidyar Group. Available at: https://www.omidyargroup.com/wpcontent/uploads/2017/10/Social-Media-and-Democracy-October-5-2017.pdf
Edelman. (2017). 2017 Edelman TRUST BAROMETER - Global Results. [online]
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Howard, P. (2017) Is social media killing democracy? Oxford. Available at https://
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PEN America. Available at: https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PENAmerica_ Faking-News-Report_10-17.pdf
Schudson, M. (2008). Why Democracies Need an Unlovable Press. Polity.
Chapter 5: Six or Seven Things News can do for Democracies, Available
at https://books.google.co.uk/s?id=hmYGMe9ecKUC&printsec=frontcover
&dq=schduson+michael+6+or+seven+ways&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEw
ju_ZGI6ozZAhWELsAKHc0vBlUQ6AEIKTAA - v=onepage&q&f=false
Viner, K. (2017). A mission for journalism in a time of crisis. [online] the Guardian.
Available at: https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-forjournalism-in-a-time-of-crisis

- 50 -

โดยเแคลร์ วอร์เดิล และ โฮสเซน เดรัคห์ชาน

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 2
- 51 -

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2: การพิจารณาเรือ่ ง ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’: รูปแบบของข้อมูลทีผ่ ดิ ข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลทีแ่ ฝงเจตนาร้าย

การพิิจารณาเรื่่�อง ‘ความผิิดปกติิ
ของข้้อมููลข่่าวสาร’: รููปแบบของ
ข้้อมููลที่่�ผิิด ข้้อมููลบิิดเบืือน
และข้้อมููลที่่�แฝงเจตนาร้้าย

สาระสำำ�คััญ

คำ�ว่า ‘ข่าวลวง’ และแม้กระทั่ง ‘สื่อปลอม’ ถูกใช้อย่างแพร่หลายกับรายงานข่าวที่ผู้ใช้
คำ�ดังกล่าวไม่เห็นด้วย แผนทีก่ เู กิล เทรนด์ส แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ค�ำ นีใ้ นการค้นหาอย่าง
กว้างขวางในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 25591 ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่า
ทำ�ไมคำ�นี้จึง ก) ไม่เพียงพอสำ�หรับการอธิบายความรุนแรงของมลภาวะทางสารสนเทศ
และ ข) ทำ�ไมคำ�นี้จึงเป็นปัญหาอย่างมาก จนเราควรหลีกเลี่ยงการใช้
โชคไม่ดีที่คำ�นี้เสี่ยงต่อการถูกนำ�ไปใช้เพื่อเหตุผลทางการเมืองและเป็นอาวุธในการทำ�ลาย
อุตสาหกรรมข่าว เพือ่ บัน่ ทอนการรายงานข่าวทีผ่ มู้ อี �ำ นาจไม่พอใจ ด้วยเหตุนจี้ งึ แนะนำ�ให้ใช้ค�ำ ว่า
ข้อมูลที่ผิด (misinformation) และข้อมูลบิดเบือน (disinformation) แทน หน่วยการเรียนรู้นี้
จะกล่าวถึงข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือนประเภทต่าง ๆ และระดับของ ‘ความผิดปกติของ
ข้อมูลข่าวสาร’ ของข้อมูลทั้งสองประเภทนี้
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการเสียดสีและล้อเลียน พาดหัวข่าวที่ล่อให้คนเข้าไปดู และการใช้คำ�
บรรยายภาพ ภาพ หรือสถิติในลักษณะที่ทำ�ให้เกิดการเข้าใจผิด ตลอดจนเนื้อหาดั้งเดิมที่ถูกแชร์
หรือส่งต่อจนผิดไปจากบริบทเดิม การแอบอ้างเนื้อหา (เมื่อชื่อของนักข่าวหรือโลโก้ข่าวถูกนำ�ไป
ใช้โดยบุคคลภายนอก) และเนือ้ หาทีบ่ ดิ เบือนและแต่งขึน้ มา ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นว่าวิกฤตการณ์นี้
มีความซับซ้อนกว่าคำ�ว่า ‘ข่าวลวง’ มากมายนัก
หากเราจะคิดวิธีแก้ไขปัญหาจากการที่ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นมลพิษในสื่อสังคม และสกัดกั้นไม่
ให้ลกุ ลามเข้าไปในช่องทางสือ่ ดัง้ เดิม เราจำ�เป็นต้องคิดให้ถถี่ ว้ นมากขึน้ ต้องนึกถึงผูท้ สี่ ร้างเนือ้ หา
แบบนี้ด้วย อะไรคือแรงจูงใจ เนื้อหาประเภทใด คนตอบรับอย่างไร และเพราะอะไรถึงส่งต่อ
ซึ่งประเด็นนี้ก็มีหลากหลายแง่มุม และผู้ที่ถกเถียงเรื่องนี้ต่างก็ไม่สามารถเข้าถึงความซับซ้อนของ
มันได้ ทั้งนี้ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควรสามารถใช้คำ�ศัพท์และคำ�นิยามในการอภิปราย
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ได้อย่างเหมาะสม
เค้าโครงเนื้อหา

คู่มือเล่มนี้ใช้คำ�ว่า ‘ข้อมูลบิดเบือน’ และ ‘ข้อมูลที่ผิด’ เพื่อแยกจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้และ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่วารสารศาสตร์ที่แท้จริงบัญญัติไว้ โดยหน่วยการเรียนรู้นี้
จะเน้นที่ลักษณะเด่นของข้อมูลบิดเบือน
1 Google Trend Map of the term Fake News https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=fake%20
news [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
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ประเภทที่สาม อาจเรียกว่า ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย หรือ malinformation คือข้อมูลที่มีพื้นฐาน
ของความจริง แต่ถกู นำ�ไปใช้เพือ่ ทำ�ร้ายบุคคล องค์กร หรือประเทศ ตัวอย่างเช่น รายงานทีเ่ ปิดเผย
รสนิยมทางเพศของบุคคลโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ การแยกแยะข้อความที่เป็นจริง
จากข้อความที่เป็นเท็จมีความสำ�คัญ ทว่าการแยกแยะข้อความที่เป็นจริง (และข้อความที่มี
ความจริงเพียงบางส่วน) แต่ถูกสร้าง ผลิต หรือเผยแพร่โดย ‘ตัวแทน’ ที่มีเจตนาร้าย แทนที่จะทำ�
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็มีความสำ�คัญเช่นกัน ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้ายดังกล่าว เช่น ข้อมูลที่
เป็นความจริง ทว่ามีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
ถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อมาตรฐานและจริยธรรมของการเสนอข่าว
หากไม่แยกแยะความแตกต่างตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผลที่เกิดขึ้นตามมาทั้งด้านสภาพแวดล้อม
ของสารสนเทศและด้านสังคมอาจคล้ายกัน (เช่น ทำ�ให้บูรณภาพของกระบวนการประชาธิปไตย
เสียหาย อัตราการเข้ารับการฉีดวัคซีนลดลง เป็นต้น) นอกจากนี้ บางกรณีก็เป็นการรวม
แนวคิดทัง้ สามไว้ดว้ ยกัน และมีหลักฐานว่าแนวคิดหนึง่ มักเกิดร่วมกับอีกแนวคิดหนึง่ (เช่น เกิดขึน้
ในพื้นที่สื่ออื่น ๆ หรือเกิดเรียงลำ�ดับกันไป) ตามแผนกลยุทธ์ทางข้อมูลของใครบางคน อย่างไรก็ดี
การคำ�นึงถึงความแตกต่างเหล่านี้มีประโยชน์ เพราะแหล่งที่มา เทคนิควิธีการ และการแก้ไข
ความเสียหายนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย

2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของคำ�นิยามต่าง ๆ ได้ในงานวิจัยของ Karlova and Fisher (2012).

- 53 -

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2: การพิจารณาเรือ่ ง ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’: รูปแบบของข้อมูลทีผ่ ดิ ข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลทีแ่ ฝงเจตนาร้าย

วาทกรรมเกี่ยวกับ ‘ข่าวลวง’ ส่วนใหญ่เป็นการรวบสองแนวคิดเข้าไว้ด้วยกัน คือแนวคิดเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ผิดและแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลบิดเบือน อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าหาก
จะเสนอแนะว่า ข้อมูลที่ผิด หรือ misinformation คือข้อมูลสารสนเทศที่ปลอมขึ้นมาหรือเป็น
เท็จ แต่บุคคลที่เผยแพร่เชื่อว่าเป็นความจริง ส่วนข้อมูลบิดเบือน หรือ disinformation คือ
ข้อมูลที่ถูกบิดเบือน และบุคคลที่เผยแพร่ก็รู้แก่ใจว่าไม่เป็นความจริง เป็นการเจตนาโกหก และ
มีเป้าหมายคือกลุ่มคนที่ถูกหลอกได้ง่ายโดยผู้ไม่ประสงค์ด2ี
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ขอมูลที่ผิด
การเชือ่ มโยงผิด ๆ
เนื้อหาชักนำใหเขาใจผิด
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เนื้อหาแอบอาง
เนื้อหาดัดแปลง
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ขอมูลที่แฝงเจตนาราย
ขาวปลอย (บางกรณี)
การคุกคาม (บางกรณี)
วาทะสรางความเกลียดชัง
(บางกรณี)
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ภาพที่ 1 ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’
การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2560 เป็นตัวอย่างของ ‘ความผิดปกติของข้อมูล
ข่าวสาร’ ทั้งสามประเภท
1. ตัวอย่างข้อมูลบิดเบือน

หนึ่งในความพยายามสร้างเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับแผนรณรงค์เลือกตั้งของฝรั่งเศส คือการปลอม
หนังสือพิมพ์ เลอ ซัวร์3 ของเบลเยียมขึ้นมาอย่างแยบยล พร้อมกับบทความเท็จที่บอกว่า
นายเอ็มมานูเอล มาครง ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี รับเงินสนับสนุนจากประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย อีกตัวอย่างหนึ่งคือเอกสารที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ ซึ่งสร้างเรื่องขึ้นมาว่า
นายมาครงมีบัญชีธนาคารต่างประเทศในบาฮามาส4 และตัวอย่างสุดท้ายคือข้อมูลบิดเบือนที่
แพร่กระจายผ่าน ‘การโจมตีทวิตเตอร์’ โดยเครือข่ายของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งทวีตข้อความในเวลา
เดียวกันและใช้แฮชแท็กเดียวกัน เพื่อปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของนายมาครง
2. ตัวอย่างข้อมูลที่ผิด

การก่อการร้ายบนถนนช็องเซลีเซในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ทำ�ให้เกิด
ข้อมูลที่ผิดเป็นจำ�นวนมาก5 เช่นเดียวกับกรณีรายงานข่าวด่วนเกือบทั้งหมดที่คนจำ�นวนมากใน
สื่อสังคมเผยแพร่ข่าวลือไปโดยไม่รู้ เช่น ข่าวที่ตำ�รวจรายที่สองถูกสังหาร คนที่ส่งต่อเนื้อหา
3 CrossCheck, 2017. Was Macron’s campaign for French Presidency financed by Saudi Arabia?: Available at
https://crosscheck.firstdraftnews.org/checked-french/macrons-campaign-french-presidency-financed-saudi-arabia/
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
4 CrossCheck, 2017. Did Emmanuel Macron Open an Offshore Account? CrossCheck, Available at https://crosscheck.
firstdraftnews.org/checked-french/emmanuel-macron-open-offshore-account/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
5 ตัวอย่างหนึ่งคือข่าวลือว่าชาวมุสลิมในประเทศอังกฤษเฉลิมฉลองการโจมตีนี้ ซึ่งถูกหักล้างโดยโครงการ CrossCheck: CrossCheck,
(April 22, 2017) Did London Muslims ‘celebrate’ a terrorist attack on the Champs-Elysees? CrossCheck, Available at
https://crosscheck.firstdraftnews.com/checked-french/london-muslims-celebrate-terrorist-attack-champs-elysees/
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018]
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3. ตัวอย่างข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย คือเหตุการณ์ปล่อยอีเมลของนายเอ็มมานูเอล
มาครง ในช่วงก่อนการเลือกตั้งรอบสองเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม โดยที่อีเมลนั้นเป็นของจริง
แต่การปล่อยข้อมูลส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะเพียงไม่กี่นาทีก่อนมาตรการสั่งห้ามรายงานข่าว
การเลือกตัง้ ช่วงก่อนการลงคะแนนเสียง เป็นการปล่อยข่าวทีอ่ อกแบบมาเพือ่ สร้างความเสียหาย
ให้กับแผนการรณรงค์ของนายมาครงให้ได้มากที่สุด
คำ�ว่าโฆษณาชวนเชื่อไม่เหมือนกับข้อมูลบิดเบือน แม้ว่าข้อมูลบิดเบือนอาจถูกใช้เพื่อส่งเสริม
โฆษณาชวนเชื่ อ แต่ โ ฆษณาชวนเชื่ อ มั ก มี ก ารดั ด แปลงที่ เ ห็ น ได้ ชั ด กว่ า ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ น
เพราะส่วนใหญ่โฆษณาชวนเชื่อเน้นการส่งเนื้อความที่มีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์มากกว่า
การให้ข้อมูล6
ในหน่วยการเรียนรู้นี้ เราเน้นไปที่ข้อมูลที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลบิดเบือน โดยให้ตัวอย่าง
ประเภทของข้อมูลทั้งสองแบบเพิ่มเติม
ทั้งนี้ไม่ควรนำ�ประเภทของข้อมูลบิดเบือน ข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย ดังกล่าวข้างต้น
มาปะปนกับเนื้อหาข่าวที่แท้จริงซึ่งมีวิธีการบอกเล่าไม่เหมือนกัน
ตัวอย่างเช่น นักข่าวอาจเขียนว่า “แม้จะเทียบกับกรณีของเบอร์นี แมดอฟฟ์ ไม่ได้ แต่ข้อกล่าวหา
เรื่องการทุจริตในคดีใหม่นี้ส่งผลต่อนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมาก” ในขณะที่ผู้เขียนคนอื่น
อาจเขียนไปอีกแบบโดยไม่ผดิ ก็ได้ เช่น “ข้อกล่าวหาเรือ่ งการทุจริตในกรณีใหม่นมี้ ผี ลต่อนักลงทุน
รายย่อยเป็นอย่างมาก แต่ยังเทียบไม่ได้กับกรณีของเบอร์นี แมดอฟฟ์” การเรียบเรียงคำ�พูดแบบ
ที่สองลดทอนความสำ�คัญของการทุจริตในกรณีใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับแบบแรก ความแตกต่าง
เรื่องการเน้นความสำ�คัญในตัวอย่างเหล่านี้ ไม่ได้ทำ�ให้ข้อมูลที่ผิดหรือข้อมูลบิดเบือนคงอยู่ถาวร
เสียทีเดียวดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ทั้งสองตัวอย่างอาจเป็นวิธีที่ถูกต้องในการให้ความหมายต่อ
เหตุการณ์เดียวกัน
ประเด็นคือไม่ว่าจะเป็นข่าว ข้อมูลบิดเบือน ข้อมูลที่ผิด หรือข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย ต่างก็มี
การเล่าเรื่องด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น การเล่าเรื่องจึงแฝงอยู่ในข้อเท็จจริงที่เห็นอยู่ในข่าว (หรือใน
ข้อเท็จจริงที่ถูกแต่งขึ้นมาหรืออยู่นอกบริบท ในกรณีที่การสื่อสารเป็นพิษ) ข่าวอาชญากรรมที่
ไม่ใช่ข้อมูลบิดเบือนหรือข้อมูลประเภทอื่น ๆ ในตระกูลเดียวกัน อาจมีการกล่าวถึงเชื้อชาติหรือ
6 Neale, S. (1977). Propaganda. Screen 18-3, pp. 9-40
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ประเภทนีส้ ว่ นมากไม่มเี จตนาร้าย เพียงแต่มคี วามสนใจในเหตุการณ์ปจั จุบนั และพยายามจะช่วย
แต่ไม่ได้ตรวจสอบและค้นหาว่าข้อมูลที่ส่งต่อเป็นความจริงหรือไม่

สัญชาติของผู้กระทำ�ผิดและผู้เคราะห์ร้าย มันอาจเป็นความจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรเป็น
ผู้อพยพและเป็นเพศชาย ส่วนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นผู้หญิงและเป็นคนในชาติ แต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะ
เป็นจุดเด่นของเนื้อหาหรือไม่ นี่คืออำ�นาจหน้าที่ในการสืบสวนของนักข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ มุมมอง และเรื่องเล่าของความสำ�คัญและความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผลที่ผู้สื่อข่าวหยิบยกขึ้นมากล่าว ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม นี่เป็นหนึ่งในหลายเหตุผล
ว่าเพราะเหตุใด ‘การตรวจสอบข้อเท็จจริง’ จึงสามารถทำ�ร่วมกับ ‘การแยกส่วนประกอบเรื่อง’
ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบโครงสร้างความหมายเพื่อดูว่าการจัดเรียงข้อเท็จจริงและสิ่งที่ไม่ใช่
ข้อเท็จจริงในเรื่องมีจุดมุ่งหมายใด การเล่าเรื่องในงานข่าวที่ถูกต้องอาจมีได้หลายแบบ และ
การเล่าเรื่องในข่าวก็ไม่ได้ทำ�ให้การเสนอข่าวตามหลักวารสารศาสตร์สูญเสียลักษณะเฉพาะ
เมื่อเปรียบเทียบกับการเล่าเรื่องในการสื่อสารรูปแบบอื่นเจ็ดรูปแบบ ดังนี้
1. เรื่องเสียดสีและล้อเลียน

การรวมเรื่องเสียดสีไว้ในประเภทข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดอาจดูแปลก เพราะอาจถือได้ว่า
เรื่องเสียดสีและล้อเลียนเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่ง แต่ในโลกที่คนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อสังคมมากขึ้น ทำ�ให้เกิดความสับสนเมื่อผู้รับข่าวสารไม่เข้าใจว่าเป็นข่าวจากเว็บไซต์เสียดสี
ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ คาบาริสถาน ไทม์ส ซึ่งเป็นข้อเขียนเชิงเสียดสี และเป็นส่วนหนึ่งของเว็บข่าว
ปากีสถาน ทูเดย์7 ซึ่งถูกบล็อกในปากีสถานเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 และปิดตัวไปแล้ว8
2. การเชื่อมโยงที่เป็นเท็จ

ตัวอย่างของการเชื่อมโยงที่เป็นเท็จคือเมื่อพาดหัวข่าว ภาพ หรือคำ�อธิบายภาพไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา ที่พบบ่อยที่สุดคือพาดหัวข่าวที่หลอกให้คลิกเข้าไปดู เนื่องจากการแย่งความสนใจของ
ผู้รับสารมีเพิ่มมากขึ้น บรรณาธิการจึงจำ�เป็นต้องเขียนพาดหัวข่าวที่ดึงดูดให้คนคลิกเข้าไปดูมา
กยิ่งขึ้น แม้ว่าผู้อ่านจะรู้สึกว่าถูกหลอกเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาก็ตาม ตัวอย่างที่ร้ายแรงมหันต์
คือเว็บไซต์ เดอะ โพลิติคัล อินไซเดอร์9 นอกจากนี้ การเชื่อมโยงที่เป็นเท็จยังรวมถึงการใช้ภาพ
และคำ�อธิบายภาพทีท่ �ำ ให้เกิดความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกับเนือ้ หา โดยเฉพาะในเว็บอย่างเฟซบุก๊ ซึง่ เมือ่
ผู้ใช้เลื่อนดูฟีดในหน้าสื่อสังคมโดยไม่ได้อ่านเนื้อหา (ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย) ภาพและคำ�อธิบายภาพที่ทำ�
ให้เข้าใจผิดนั้นก็จะยิ่งเป็นการหลอกลวง
7 Pakistan Today (2018). Anthropologists make contact with remote cut-off tribe still thanking Raheel Sharif. [online]
p.Khabaristan Today. Available at: https://www.pakistantoday.com.pk/2017/01/11/anthropologists-make-contactwith-remote-cut-off-tribe-still-thanking-raheelsharif/ [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
8 หนึ่งในแหล่งข้อมูลสำ�หรับหน่วยการเรียนรู้นี้คืองานเขียนของจูลี โพเซ็ตติ ซึ่งเป็นบรรณาธิการร่วมของคู่มือเล่มนี้ ร่วมกับอลิซ แมตทิวส์
อ่านได้ใน: (รอติดตาม)
9 The Political Insider (2015). First time voter waited 92 years to meet Trump... what happened next is AMAZING!
[online] Available at: https://thepoliticalinsider.com/first-time-voter-waited-92-years-to-meet-trump-what-happenednext-is-amazing/ [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
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เนื้อหาประเภทนี้คือการใช้ข้อมูลในลักษณะที่ทำ�ให้เกิดการเข้าใจผิด เพื่อตั้งประเด็นหรือใส่ร้าย
บุ ค คลให้ เ สี ย หาย ด้ ว ยการตั ด ต่ อ ภาพถ่ า ย หรื อ เลื อ กคำ �กล่ า วหรื อ สถิ ติ ที่ จ งใจคั ด สรรมา
สิ่งนี้เรียกว่าทฤษฎีการตีกรอบ (Framing Theory) 10 ตัวอย่างดูได้ในเว็บ Rappler.com11
ที่แสดงให้เห็นว่าสื่อภาพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับการเผยแพร่ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการ
เข้าใจผิด เพราะสมองของคนเรามีแนวโน้มที่จะจับผิดสื่อที่เป็นภาพน้อยกว่า12 โฆษณาที่มี
รูปแบบเดียวกันกับเนือ้ หาทีก่ องบรรณาธิการเป็นผูผ้ ลิต (native advertising) ก็เป็นข้อมูลประเภท
นี้เช่นกัน หากไม่ระบุอย่างชัดเจนว่าได้รับเงินสนับสนุน13
4. บริบทที่เป็นเท็จ

หนึ่งในเหตุผลที่คำ�ว่า ‘ข่าวลวง’ ใช้ไม่ได้ เป็นเพราะบ่อยครั้งที่เนื้อหาจริงถูกนำ�มาเผยแพร่นอก
บริบทเดิม ตัวอย่างเช่น ภาพทีถ่ า่ ยในเวียดนามในปี พ.ศ. 2550 ถูกส่งต่อในอีกเจ็ดปีตอ่ มา โดยอ้าง
ว่าเป็นภาพหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลในปี พ.ศ. 255814
5. เนื้อหาที่เป็นการแอบอ้าง

ปัญหาเกิดขึน้ เมือ่ สิง่ ทีน่ กั ข่าวเขียนถูกคนอืน่ นำ�ไปใช้ในบทความอืน่ หรือการทีโ่ ลโก้ขององค์กรถูก
นำ�ไปใช้ในวีดทิ ศั น์หรือภาพทีอ่ งค์กรนัน้ ไม่ได้เป็นผูผ้ ลิต ตัวอย่างเช่น ก่อนการเลือกตัง้ ทีเ่ คนยาในปี
พ.ศ. 2560 บีบีซีแอฟริกา พบว่ามีคนทำ�วิดีโอที่มีโลโก้และสโลแกนของบีบีซีซึ่งถูกตัดต่อใส่เข้า
ไป และถูกส่งต่อกันใน WhatsApp15 จนบีบีซีต้องผลิตวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อสังคมเพื่อเตือนไม่ให้
คนหลงเชื่อวิดีโอปลอมดังกล่าว

10 Entman, R., Matthes, J. and Pellicano, L. (2009). Nature, sources, and effects of news framing. In: K. Wahl-Jorgensen
and T. Hanitzsch (Contributor), ed., Handbook of Journalism studies. [online] New York: Routledge, pp. 196-211.
Available at: https://centreforjournalism.co.uk/sites/default/files/richardpendry/Handbook%20of%20Journalism
%20Studies.pdf [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
11 Punongbayan, J. (2017). Has change really come? Misleading graphs and how to spot them. Rappler.com. [online]
Available at: https://www.rappler.com/thought-leaders/20177731-duterte-change-fake-news-graphs-spot [เข้าถึงเมื่อ
06/04/2018].
12 ดูบทความของฮันนาห์ กาย ในส่วนเอกสารที่ต้องอ่านของหน่วยการเรียนรู้นี้
13 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
14 Pham, N. (2018). Haunting ‘Nepal quake victims photo’ from Vietnam. BBC. [online] Available at: https://www.bbc.
com/news/world-asia-32579598 และ https://www.rappler.com/thought-leaders/20177731-duterte-change-fake-newsgraphs-spot [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
15 BBC (2017). Kenya election: Fake CNN and BBC news reports circulate. [Online] Available at:
http://www.bbc.co.uk/news/worldafrica-40762796 [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018]
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3. เนื้้�อหาที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด

6. เนื้้�อหาที่่�ถููกดััดแปลง

เนื้อหาที่ถูกดัดแปลงคือเนื้อหาจริงที่ถูกดัดแปลงเพื่อหลอกลวง ตัวอย่างจากแอฟริกาใต้เป็นภาพ
ตัดต่อของเฟเรียล ฮัฟฟาจี นักข่าวอิสระของเว็บ Huffpost หนึ่งในนั้นเป็นภาพของเธอนั่งอยู่บน
ตักของนักธุรกิจชื่อโจฮัน รูเพิร์ต เพื่อกล่าวหาว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน16
7. เนื้อหาที่กุขึ้นมา

เนื้อหาประเภทนี้อาจอยู่ในรูปของข้อความ เช่น ‘เว็บข่าว’ ที่กุข่าวขึ้นเองทั้งหมดอย่าง WTOE5
News ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นเว็บข่าวกุ ได้ตีพิมพ์บทความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนับสนุน
ให้โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี หรืออาจเป็นรูปภาพ อย่างในกรณีที่มีการทำ�ภาพกราฟิก
เพื่อบอกประชาชนว่าสามารถลงคะแนนให้ฮิลลารี คลินตัน ผ่านทาง SMS ได้ ซึ่งไม่ใช่ความจริง17
เป้าหมายของกราฟิกเหล่านี้คือชุมชนชนกลุ่มน้อยในเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วงการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักข่าว จำ�เป็นต้องแยกแยะ ‘องค์ประกอบ’ ของ ‘ความผิดปกติ
ของข้อมูลข่าวสาร’ อันได้แก่ ตัวการผลิต ข้อความ และผู้ตีความโดยมีคำ�ถามสำ�หรับแต่ละ
องค์ประกอบ ตัวการที่กุเนื้อหาขึ้นมาอาจเป็นคนละคนกับตัวการที่ผลิตเนื้อหา และอาจเป็นคน
ละคนกับตัวการทีส่ ง่ ต่อข้อความ ในทำ�นองเดียวกัน ก็ตอ้ งเข้าใจอย่างถ่องแท้ดว้ ยว่าตัวการเหล่านี้
เป็นใคร และมีแรงจูงใจอะไร อีกทัง้ ยังต้องทำ�ความเข้าใจข้อความประเภทต่าง ๆ ทีส่ ง่ ต่อด้วย เพือ่ ที่
เราจะได้ประเมินความร้ายแรงและดำ�เนินการแก้ไขได้ (ข้อถกเถียงจนถึงปัจจุบันเน้นไปที่เว็บไซต์
ข่าวกุเป็นอย่างมาก แต่เนื้อหาที่เป็นภาพก็มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางไม่แพ้กัน อีกทั้งยัง
ระบุที่มาและหักล้างข้อมูลได้ยากกว่า)
สุดท้าย จำ�เป็นต้องพิจารณา ‘ขั้นตอน’ ทั้งสามของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ อันได้แก่
การสร้าง การผลิต และการเผยแพร่ (ภาพที่ 2) การพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ ของตัวอย่าง
‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ เป็นเรือ่ งสำ�คัญทีต่ อ้ งทำ�ควบคูไ่ ปกับการพิจารณาองค์ประกอบ
เนื่องจากตัวการที่เป็นผู้บงการเนื้อหามักเป็นคนละคนกับผู้ผลิตและผู้เผยแพร่

16 Haffajee, F. (2017). Ferial Haffajee: The Gupta fake news factory and me. HuffPost South Africa. [online] Available
at: https://www. huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and-me_a_22126282/
[เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
17 Haltiwanger, J. (2016). Trump Trolls Tell Hillary Clinton Supporters They Can Vote Via Text. Elite Daily. Available at:
https://www.elitedaily.com/news/politics/trump-trolls-hillary-clinton-voting-text-message/1680338
[เข้าถึงเมื่อ 23/03/2018].
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เปนทางการ/ไมเปนทางการ
ไมมี/หาง/ใกลชิด/เปนเครือขาย
การเงิน/การเมือง/สังคม/จิตวิทยา
มนุษย/ไซบอรก/บอต
สมาชิก/กลุมในสังคม/สังคมโดยรวม
มี/ไมมี
มี/ไมมี

ระยะเวลา:
ความถูกตอง:
ความชอบดวยกฎหมาย:
ประเภทของการแอบอาง:
เปาหมายการสงขอความ:

ระยะยาว/ระยะสั้น/ตามโอกาส
ทำใหเขาใจผิด/ดัดแปลง/แตงขึ้น
ถูกกฎหมาย/ผิดกฎหมาย
ไมมี/ตราสินคา/บุคคล
ปจเจก/องคกร/กลุมทางสังคม/สังคมโดยรวม

การเขาใจขอความ:
การกระทำที่เกิด:

ถูกครอบงำ/ตอตาน/รอมชอม
ไมสนใจ/รวมสนับสนุน/รวมคัดคาน

ภาพที่ 2 องค์ประกอบ 3 ประการของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’
ตั ว อย่ า งเช่ น แรงจู ง ใจของผู้ บ งการที่ ‘สร้ า ง’ ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ นโดยการสนั บ สนุ น ของรั ฐ
ย่อมแตกต่างจากงาน ‘ก่อกวน’ ที่จ้างมาในราคาถูก เพื่อให้นำ�แนวคิดของแคมเปญไปทำ�เป็น
โพสต์ และเมื่อข้อความแพร่กระจาย การทำ�ซ้ำ�และการส่งต่อแบบไม่มีที่สิ้นสุดโดยบุคคล
มากมายที่มีแรงจูงใจแตกต่างกันก็เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น โพสต์ในสื่อสังคมสามารถแพร่กระจาย
โดยคนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้สื่อหลัก (ที่ทำ�งานโดยขาดการตรวจสอบที่เพียงพอ) หยิบไปผลิตซ้ำ�
และเผยแพร่ไปยังคนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งการจำ�แนก ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’
ในลักษณะนี้เท่านั้นที่จะทำ�ให้เราเข้าใจความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ได้18

18 หมายเหตุจากกองบรรณาธิการ: กราฟิกเพิ่มเติมที่อาจนำ�มาพิจารณาร่วมด้วยแสดงได้ดังนี้
ผู้กระทำ�: รัฐบาล การปฏิบัติการด้าน
จิตวิทยา พรรคการเมือง ผู้ประกอบการ
บริษัทประชาสัมพันธ์ บุคคลทั่วไป สื่อ

การใช้โปรแกรม

ผลิตเนื้อหา เช่น เรื่องราว ความคิดเห็น ‘ไลก์’ วิดีโอ มีมหรือ
ภาพล้อเลียน

มักไม่เปิดเผยตัวตน แอบอ้างผู้อื่น หรือ
ใช้ตัวตนปลอม

หน้าจอแบบอินเทอร์แอกทีฟ

ส่งต่อเนื้อหา เช่น การแชร์หรือให้ลิงก์ไปยังเนื้อหา

ควบคุมและนำ�บอตมาใช้

บอต

“ตัดต่อ” เนื้อหา เช่น แก้ไขดัดแปลง ลดทอน และรวบรวมเนื้อหา

การแฮกข้อมูลและการจัดการเนื้อหา

อัลกอริทึม

ตาราง กรอบของความเป็นพิษ – ความน่าเชื่อถือของข้อมูลถูกทำ�ให้เสียหายได้อย่างไร
ที่มา: Berger, G. 2017. https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_berger.pdf [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
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µัวแ·น

ประเภทของผูกระทำ:
ระดับขององคกร:
ประเภทของแรงจูงใจ:
ระดับของกระบวนการอัตโนมัติ:
กลุมเปาหมาย
เจตนาในการทำราย:
เจตนาทำใหเขาใจผิด:

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ตีพิมพ์ข่าวไวรัลว่าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งประธานาธิบดี เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุด19 นี่เป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาขั้นตอนของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ (ดูภาพที่ 3)
การสร้าง

การ¼ลิµ

การกระ¨าÂ

บทความที่เขียนโดย
บุคคลนิรนาม

บทความเผยแพรบนเว็บไซต WTOES5 News
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเครือขายเว็บขาวกุ 43 เว็บ
ที่เผยแพรบทความไปแลวมากกวา 750 ชิ้น

บทความถูกสงตอทางเฟซบุก
โดยผูที่ทำงานใหกับเครือขาย
เว็บขาวกุ

การ¼ลิµ«éÓ
บทความถูกสงตอโดยผูที่เกี่ยวของกับเครือขายเว็บไซตขาวกุเพื่อเพิ่มผลประโยชน
บทความถูกสงตอทางเฟสบุกโดยผูสนับสนุนทรัมป บทความถูกสงตอโดยกลุมคนที่ไดประโยชนจาก
การที่ทรัมปชนะ (เชน เปนเนื้อหาที่ถูกขยายโดยกลุมกอกวนหรือเครือขายบอต)
บทความถูกสงตอโดยโดยผูสนับสนุนฮิลลารี คลินตัน เพื่อใชเปนหลักฐานวาผูสนับสนุนทรัมปถูกหลอก

ภาพที่ 3 ขั้นตอนของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’
เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้

เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีวจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลออนไลน์มากขึน้ โดยคำ�นึงถึงขอบเขต
อันกว้างขวางของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด
Zเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนที่สร้างข้อมูลประเภทนี้ (ซึ่งมักไม่เปิดเผยตัวตนหรือ
แอบอ้างเป็นผู้อื่น) รู้ว่าเป็นข้อมูลรูปแบบใด ตีความได้อย่างไรบ้างและมีวิธีการแพร่
กระจายอย่างไร
Zเพือ
่ ให้เข้าใจความซับซ้อนของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ โดยเฉพาะความจำ�เป็น
ของการแยกแยะระหว่างผูท้ สี่ ร้างข้อมูลเหล่านี้ รูปแบบทีใ่ ช้ในการสร้างข้อมูล และวิธกี าร
ที่ผู้รับสารส่งต่อข้อความ
Zเพื่อตระหนักถึงความยากลำ�บากในการแก้ไขปัญหาข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด
Z

19 WTOE 5News (2016). Pope Francis shocks world, endorses Donald Trump for President, releases statement. [online]
Available at: https://web.archive.org/web/20161115024211/http://wtoe5news.com/us-election/pope-francis-shocksworld-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement/ [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
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ผลการเรีียนรู้้�

เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควร
1. เห็นคุณค่าของการทีป่ ระเด็นนีถ้ กู หยิบยกขึน้ มาอภิปราย โต้แย้ง และพัฒนาจนเป็นวาระ
โดยนักการเมือง สื่อ และนักวิชาการ
2. เข้าใจว่าอันตรายและการหลอกลวงนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีการพิจารณา ‘ความผิดปกติ
ของข้อมูลข่าวสาร’ อย่างไร
3. เข้าใจข้อมูลทีผ่ ดิ และข้อมูลบิดเบือนประเภทต่าง ๆ และนำ�ไปประยุกต์ใช้กบั ตัวอย่างอืน่ ๆ
4. วิเคราะห์ตัวอย่างของข้อมูลบิดเบือนและแยกแยะได้ว่าใครเป็นคนต้นคิดและ/หรือสร้าง
ข้อมูล เนื้อความมีลักษณะอย่างไร และผู้รับสารจะตีความอย่างไรได้บ้าง
5. อธิบายกับผู้อื่นได้ว่าเหตุใดการพิจารณาปัญหานี้อย่างจริงจังจึงมีความสำ�คัญ
รููปแบบของหน่่วยการเรีียนรู้้�

การบรรยายภาคทฤษฎีและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สไลด์สำ�หรับหน่วยการเรียนรู้นี้20 ออกแบบมาสำ�หรับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้เข้าร่วมเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการระดมสมองควบคู่ไปกับการอภิปรายแลกเปลี่ยน โดยจะใช้ระยะเวลานานขึ้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ แนะนำ�ให้ใช้เนื้อหาข้างต้นเป็น
พื้ น ฐานสำ � หรั บ การบรรยายทางทฤษฎี ส่ ว นแบบฝึ ก หั ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ที่ อ ยู่ ใ นสไลด์ สำ � หรั บ
การบรรยาย 90 นาที ผู้บรรยายควรใช้ประกอบการบรรยายร่วมกับการพูดคุยอภิปรายและ
การฝึกปฏิบัติ
แบบฝึกหัดที่ 1: ดูรูปที่ 4 ซึ่งอธิบายข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดทั้งเจ็ดประเภท ให้ผู้เข้าร่วม
จับคู่หรือแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และยกตัวอย่างที่ตรงกับประเภทของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด
เหล่านี้
20 สไลด์สำ�หรับดาวน์โหลด https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_model_course_1_-_slide_deck.
pdf
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2: การพิจารณาเรือ่ ง ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’: รูปแบบของข้อมูลทีผ่ ดิ ข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลทีแ่ ฝงเจตนาร้าย

เพื่อเน้นยำ�้ ปัญหาของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ที่ส่งผลกระทบต่อระบอบ
ประชาธิปไตยและสังคมเปิด ซึ่งเป็นหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ที่แล้ว

Z

การเสียดสีหรือลอเลียน

เนื้อหาที่ทำใหเขาใจผิด

เนื้อหาที่แอบอาง

เนื้อหาที่สรางขึ้น

ไมมีเจตนาราย แตหลอก
ใหหลงเชื่อได

การใชขอมูลเพื่อชักนำให
เกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาหรือบุคคล

เมื่อแหลงขอมูลตนฉบับถูก
นำไปใชแอบอาง

เนื้อหาใหมเปนเท็จทั้งหมด
โดยสรางมาเพื่อหลอกลวง
และกอใหเกิดผลราย

การเชื่อมโยงที่เปนเท็จ

บริบทที่เปนเท็จ

เนื้อหาที่ถูกดัดแปลง

เมื่อพาดหัว ภาพ และคำ
บรรยายใตภาพไมตรงกับ
เนื้อหา

เมื่อเนื้อหาตนฉบับถูกนำไป
ใชรวมกับขอมูลในบริบทอื่น

เมื่อขอมูลหรือภาพตนฉบับ
ถูกดัดแปลงเพื่อหลอกลวง

ภาพที่ 4 ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ เจ็ดประเภท - firstdraftnews.org
แบบฝึกหัดที่ 2: ศึกษาแผนภาพเวนน์ (ภาพที่ 1) ซึ่งอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ผิด
ข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย ท่านเห็นด้วยหรือไม่ มีอะไรขาดหายไป มีข้อโต้แย้ง
หรือไม่
การเชื่อมโยงแผนการเรียนการสอนสู่ผลการเรียนรู้

ก. เชิงทฤษฎี
การบรรยาย
การนำ�เสนอและการอภิปรายในชั้นเรียน: แบ่งปัน
ความรู้เดิมของแต่ละคนเกี่ยวกับกรณีของข้อมูล
บิดเบือนและข้อมูลที่ผิด
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จำ�นวนชั่วโมง
90 นาที

ผลการเรียนรู้
1

การบรรยาย
แบบฝึกหัดที่ 1: ดูรูปที่ 4 ซึ่งอธิบายข้อมูลบิดเบือน
และข้อมูลที่ผิด 7 ประเภท โดยจับคู่หรือแบ่งเป็น
กลุ่มย่อย และยกตัวอย่างที่ตรงกับประเภทเหล่านี้
แบบฝึกหัดที่ 2: ศึกษารูปที่ 1 ซึ่งอธิบาย
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ผิด ข้อมูลบิดเบือน
และข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย ท่านเห็นด้วยหรือไม่
มีอะไรขาดหายไป มีข้อโต้แย้งหรือไม่

จำ�นวนชั่วโมง
45 นาที

45 นาที

ผลการเรียนรู้
2

3

งานมอบหมาย

สร้างสตอรี่บอร์ด21สำ�หรับการผลิตวิดีโอเพื่อให้สื่อสังคมนำ�ไปใส่ในหน้าฟีดข่าว เพื่อให้ความรู้กับ
ผู้ ใช้ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ค วรระวั ง ในการบริ โ ภคข้ อ มู ล ข่ า วสารบนเว็ บ ไซต์ ผู้ เรี ย นอาจยกตั ว อย่ า ง
ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ นและข้ อ มู ล ที่ ผิ ด ซึ่ ง พบในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ นี้ ป ระกอบเพื่ อ ยำ �้ ความเสี่ ย งของ
การกดไลก์ ส่งต่อ และแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่ผู้อ่านยังไม่ได้ตัดสินว่าเป็นความจริงหรือไม่
เครื่องมือสร้างสตอรี่บอร์ดอย่างง่ายหาได้ที่นี่ http://www.storyboardthat.com/
เอกสารประกอบ
เอ
กสารประกอบ

สไลด์: https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_model_
course_1_-_slide_deck.pdf
เอกสารสำำ�หรัับอ่่านเพิ่่�มเติิม

Berger, G. 2017. Fake news and the future of professional and ethical journalism.
Presentation at conference organized by the Joint Extremism/Digital Europe
Working Group Conference of the European Parliament on 6 September 2017
https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_berger.pdf

21 หมายเหตุ: การทำ�สตอรี่บอร์ดเป็นกระบวนการวางแผนเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้การโฆษณา ภาพยนตร์ สารคดี และวารสารศาสตร์
โดยแสดงข้อความ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงที่ดำ�เนินไปทีละเฟรม
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ข. เชิงปฏิบัติ

Busby, M. I. Khan & E. Watling (2017) Types of Misinformation During the UK
Election, First Draft News, Available at https://firstdraftnews.com/misinfo-typesuk-election/
Guy, H. (2017) Why we need to understand misinformation through visuals, First Draft
News, Available at https://firstdraftnews.com/understanding-visual-misinfo/
Karlova, N.A. and Fisher, K.E. (2012) “Plz RT”: A Social Diffusion Model of
Misinformation and Disinformation for Understanding Human Information
Behaviour. Proceedings of the ISIC2012 (Tokyo). Available at https://www.hastac.
org/sites/default/files/documents/karlova_12_isic_misdismodel.pdf
Silverman, C. (2017) This is How your Hyperpartisan Political News Get Made,
BuzzFeed News, Available at https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/howthe-hyperpartisan-sausage-is-made?
Wardle, C. & H. Derakhshan (2017) Information Disorder: Towards an Interdisciplinary
Framework for Research and Policy-Making. Council of Europe. Available at
https://firstdraftnews.com/resource/coe-report/
Wardle, C. & H. Derakhshan (2017) One year on, we’re still not recognizing the
complexity of information disorder online, First Draft News, Available at https://
firstdraftnews.org/coe_infodisorder/
Zuckerman, E. (2017) Stop Saying Fake News, It’s Not Helping, My Heart’s in Accra,
Available at http://www.ethanzuckerman.com/blog/2017/01/30/stop-sayingfake-news-its-not-helping/
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โดยจูลี โพเซ็ตติ

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน

การเปลี่่�ยนแปลง
ในอุุตสาหกรรมข่่าว:
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล สื่่�อสัังคม
และการแพร่่กระจายของข้้อมููลที่่�ผิิด
และข้้อมููลบิิดเบืือน

สาระสำำ�คััญ

ยุคดิจิทัลได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘ยุคทองของวารสารศาสตร์’1 ยุคนี้ทำ�ให้เราเข้าถึงข้อมูล
สำ�คัญได้มากมาย จนกระทัง่ นำ�ไปสูน่ วัตกรรมการทำ�ข่าวเชิงสืบสวน2 การรายงานข่าวรูปแบบใหม่ ๆ
ที่เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ แบบไร้พรมแดน และการเข้าถึงขุมทรัพย์ทางปัญญา
และแหล่งข้อมูลอันหลากหลายเพียงคลิกเมาส์ อีกทั้งยังทำ�ให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ที่คาด
ไม่ถึงตลอดเวลา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมข่าว วงการข่าวกำ�ลัง
‘ถูกโจมตี’3 วงการนี้กำ�ลังเผชิญหน้ากับ ‘ร่องมรสุม’ ออนไลน์ที่หล่อเลี้ยง ‘ความผิดปกติของ
ข้อมูลข่าวสาร’4 ซึ่งประกอบด้วย:
การเพิ่มขึ้นของโฆษณาชวนเชื่อทางคอมพิวเตอร์ 5 และการใช้ความหวาดระแวงเป็น
อาวุธ6
Zการเปลี่ยนแปลงของการโฆษณาจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทำ�ให้รูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ
ของธุรกิจหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมล่มสลาย และทำ�ให้เกิดการว่างงานจำ�นวนมาก
Zการทีโ
่ ฆษณาดิจทิ ลั ไม่ได้สนับสนุนกิจการข่าวทดแทนโฆษณาสิง่ พิมพ์แบบเดิม (กูเกิลและ
เฟซบุ๊กเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากโฆษณาดิจิทัล)7
Zการหลอมรวมทางดิจิทัลที่ทำ�ให้รูปแบบการผลิตเนื้อหา การผลิตสื่อ การตีพิมพ์ และ
การจัดจำ�หน่ายเปลี่ยนไป ทำ�ให้เกิดแรงกดดันในการทำ�งานให้ทันกำ�หนดเวลามากขึ้น
และนำ�ไปสู่การตกงานมากยิ่งขึ้น
Zการคุกคามนักข่าว (โดยเฉพาะนักข่าวผูห
้ ญิง) แหล่งข่าว และผูอ้ า่ น ผ่านช่องทางออนไลน์8
Z

1 Posetti, J. (2017). Protecting Journalism Sources in the Digital Age UNESCO, Paris. p. 104 http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002480/248054E.pdf [เข้าถึงเมื่อ 01/04/2018]. (Citing ICIJ Director, Gerard Ryle)
2 Obermayer, B. & Obermaier, F. (2016). The Panama Papers: Breaking the story of how the rich and powerful hide
their money, One World, London
3 UNESCO (2018). World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2017/2018. UNESCO, Paris.
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259756e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
4 Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017). Council of Europe, Op Cit. Note: the video recording of a panel discussion at
the 2018 International Journalism Festival, convened by the chapter author, is a resource that instructors may wish
to use for the operationalization of this module. https://www.journalismfestival.com/programme/2018/journalismsperfect-storm-confronting-rising-global-threats-from-fke-newsto-censorship-surveillance-and-the-killing-of-journalistswith-impunity
5 Clarke, R. & Gyemisi, B. (2017). Digging up facts about fake news: The Computational Propaganda Project. OECD.
http://www.oecd.org/governance/digging-up-facts-about-fake-news-the-computational-propaganda-project.htm
[เข้าถึงเมื่อ 01/04/2018].
6 UNESCO (2017). States and journalists can take steps to counter ‘fake news’. UNESCO, Paris. https://en.unesco.org/
news/states-andjournalists-can-take-steps-counter-fake-news [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
7 Kollewe, J. (2017). Google and Facebook bring in one-fifth of global ad revenue. The Guardian, May 2nd 2017.
https://www.theguardian.com/media/2017/may/02/google-and-facebook-bring-in-one-fifth-of-global-ad-revenue
[เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
8 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
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ด้วยเหตุนี้ เส้นแบ่งระหว่างข้อเท็จจริง ความบันเทิง การโฆษณา การกุเรื่อง และเรื่องแต่ง
จึงเลือนรางมากขึน้ เรือ่ ย ๆ เมือ่ ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลทีผ่ ดิ ถูกเผยแพร่ออกไป ระบบการเผยแพร่
ข่าวในสังคมที่อาศัยการส่งต่อระหว่างบุคคลจนกลายเป็นไวรัลบ่อยขึ้น ทำ�ให้เป็นไปไม่ได้ที่จะ
ลบเนือ้ หาออกจากระบบ แม้วา่ นักข่าวและผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริงรายอืน่ จะหักล้างข้อมูลได้กต็ าม
หน่วยการเรียนรู้นี้จะให้คำ�อธิบายกับผู้เรียนว่ายุคดิจิทัลทำ�ให้รูปแบบธุรกิจข่าวที่หวังผลกำ�ไร
จำ�นวนมากล่มสลายได้อย่างไร ตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและการเกิดขึ้น
ของสื่อสังคม ส่งผลให้ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดกลายเป็นสิ่งถูกต้องและถูกเผยแพร่จนเป็
นไวรัลได้อย่างไร12 หน่วยการเรียนรู้นี้ยังช่วยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์วิธีการตอบโต้ขององค์กรสื่อ
9 Nielsen, R.K. & Schroeder, C. K. (2014). The Relative Importance of Social Media for Accessing, Finding and Engaging
With News in Digital Journalism, 2(4) http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2013.872420 [เข้าถึงเมื่อ
29/03/2018].
10 Posetti, J. & Silverman, C. (2014). When Good People Share Bad Things: The Basics of Social Media Verification in
Posetti (Ed) Trends in Newsrooms 2014 (WAN-IFRA, Paris). http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_media_
image_file_attach/WAN-IFRA_Trends_ Newsrooms_2014.pdf [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
11 Cadwalladr, C. (2017). Trump, Assange, Bannon, Farage… bound together in an unholy alliance, The Guardian,
October 28th 2017. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/28/trump-assange-bannon-faragebound-together-in-unholy-alliance [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
12 Posetti, J. & Silverman, C. (2014). op cit
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การที่สื่อสังคมยกให้ผู้ใช้สื่อเป็นแหล่งค้นพบและเผยแพร่เนื้อหาใหม่ ๆ9 และเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตข่าว (ซึ่งมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็เป็นการลดทอน
อำ � นาจในการกลั่ น กรองข้ อ มู ล ข่ า วสารของสื่ อ ที่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต ข่ า ว และส่ ง ผลกระทบ
ต่อมาตรฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าว10
Zความคาดหวังของผู้รับสื่อในการรับข่าว ‘ตามความต้องการ’ การรับข่าวผ่านโทรศัพท์
มือถือ และการใช้งานสื่อสังคมแบบตามเวลาจริงนั้นเพิ่มแรงกดดันให้กับนักข่าวอาชีพ
ที่จำ�นวนแหล่งข่าวกำ�ลังลดน้อยลงเรื่อย ๆ ในวงจรข่าวอันไม่มีที่สิ้นสุด
Zกำ � แพงกี ด ขวางการเข้ า สู่ โ ลกการพิ ม พ์ ถู ก รื้ อ ทำ � ลาย คนหรื อ องค์ ก รทั่ ว ไปมี อำ � นาจใน
การผลิตเนือ้ หา และก้าวข้ามขัน้ ตอนการกลัน่ กรองข้อมูลดังทีเ่ คยมีมา รวมทัง้ การแข่งขัน
เพื่ อ แย่ ง ชิ ง ความสนใจ อี ก ทั้ ง นั ก การเมื อ งผู้ ท รงอำ � นาจยั ง พยายามบ่ อ นทำ � ลาย
ความน่าเชื่อถือของรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์การทำ�งานของตน11
Zอิทธิพลและความสามารถในการทำ�กำ�ไรที่จำ�กัดของธุรกิจสื่อดิจิทัลรายใหม่จำ�นวนมาก
คือการเติมเต็มช่องว่างที่เกิดจากความล้มเหลวของหนังสือพิมพ์
Zความเชื่อถือต่อการนำ�เสนอข่าวและองค์กรสื่อกระแสหลักที่ถูกบั่นทอน ยิ่งทำ�ให้ผู้อ่าน
ลดจำ � นวนลง ทำ � ให้ ผ ลกำ � ไรที่ เ หลื อ อยู่ ล ดน้ อ ยลง และเร่ ง การแพร่ ก ระจายของ
‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’
Z

ต่อ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ นอกจากนีย้ งั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธกี าร
ใหม่ ๆ สำ�หรับจัดการกับปัญหาในอุตสาหกรรมข่าว
เค้าโครงเนื้อหา
การแตกประเด็น

สาเหตุเชิงโครงสร้างของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมข่าว
1) การล่มสลายของรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจแบบดั้งเดิม
การลดลงอย่างรวดเร็วของรายได้จากการโฆษณาแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นรูปแบบการระดมทุน
ที่สนับสนุนธุรกิจสื่อมาร่วมสองศตวรรษ และความล้มเหลวของการทำ�กำ�ไรที่เพียงพอจาก
โฆษณาดิจิทัล นำ�ไปสู่ยุคของการทดลองแบบเร่งด่วนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อหาทางให้
ธุรกิจสื่อดำ�รงอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม การล่มสลายของอุตสาหกรรมข่าวกลับมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
และการลดจำ�นวนลงอย่างรวดเร็วของหนังสือพิมพ์ การปรับโครงสร้างขนานใหญ่ และ
การปลดพนักงานจำ�นวนมหาศาล ก็วนเวียนเกิดขึ้นเป็นปกติในสถานีข่าวยุคดิจิทัล อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อและการเฟื่องฟูของสื่อสังคม ประกอบกับการเกิด
ขึน้ ของสมาร์ตโฟนทีร่ าคาไม่แพงและมาพร้อมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ก็ยงิ่ ทำ�ให้ผชู้ มไหลทะลัก
จากผลิตภัณฑ์ข่าวแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคล ซึ่งก็ยิ่งทำ�ให้รายได้
เหือดหายไป
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ได้แก่
ทรัพยากรในสถานีข่าว (พนักงานและงบประมาณ) ที่ลดลง ทำ�ให้การตรวจสอบ
แหล่งข่าวและข้อมูล รวมทั้งการรายงานข่าวภาคสนาม ลดลงตามไปด้วย
Zความกดดันในการส่งงานตามกำ�หนดมีมากขึ้น ผนวกกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ที่ลดลงและภาวะการตกงาน แต่ยังต้องผลิตเนื้อหาจำ�นวนมากเพื่อป้อนเว็บและ
ช่องทางสื่อสังคม
Zเวลาและทรัพยากรที่ลดลงสำ�หรับ ‘การตรวจสอบและถ่วงดุล’ (รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อมูลจากนักข่าวและการตรวจต้นฉบับ)
Z
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2) การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลของสถานีข่าวและการเล่าเรื่อง
ทศวรรษแรกของคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 21 สั่ น คลอนโลกของสื่ อ ไม่ น้ อ ย 14 เนื่ อ งจากเกิ ด
การเปลี่ ย นแปลง รู ป แบบและกระบวนการผลิ ต ข่ า ว รวมทั้ ง การจั ด จำ � หน่ า ยและ
การบริโภคข่าวเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคดิจิทัลให้ทั้งโอกาสและความท้าทายในเวลาเดียวกัน
แบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลในอุตสาหกรรมข่าวและทักษะ
เชิ ง วารสารศาสตร์ ก ลายเป็ น ที่ เข้ า ใจกั น ว่ า คื อ กระบวนการอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่ง ขับเคลื่อ น
ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป (เช่น การเผยแพร่เนื้อหาระหว่างบุคคล
การเข้าถึงเนื้อหาแบบออนดีมานด์) รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ (เช่น การถือกำ�เนิดของพื้นที่
สื่อสังคม การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ปัญญาประดิษฐ์ และความสามารถใน
การเข้าถึงสมาร์ตโฟนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ)15 ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องสร้างสมรรถนะเชิง
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ได้แก่
การหลอมรวมสื่อ: นักข่าวจำ�นวนมากได้รับมอบหมายให้ผลิตเนื้อหาสำ�หรับหลาย
แพลตฟอร์มในเวลาเดียวกัน (ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงสิ่งพิมพ์) ทำ�ให้มีเวลา
ให้กับการทำ�ข่าวเชิงรุกน้อยลง ซึ่งไม่เหมือนกับการทำ�ข่าวแบบตั้งรับ เช่น การผลิตซ้ำ�
เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์โดยขาดการพิจารณาตรวจสอบอย่างเพียงพอ
Zผู้ สื่ อ ข่ า วจำ � เป็ น ต้ อ งแก้ ไขต้ น ฉบั บ และเผยแพร่ เ นื้ อ หาสู่ ส าธารณะด้ ว ยตนเองโดย
ปราศจากการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนมากขึ้น16
Zกำ � หนดส่ ง งานดิ จิ ทั ล ก่ อ น มั ก เป็ น * เดี๋ ย วนี้ * ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด
ความผิดพลาด
Z

13 เป็นคำ�ที่ใช้ในอุตสาหกรรมข่าว หมายถึงเนื้อหาโฆษณาที่เขียนลอกเลียนรูปแบบเนื้อหาในสื่อ ซึ่งถือว่าไม่เป็นการผิดจรรยาบรรณหากมี
การแสดงหรือระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาที่ ‘ได้รับเงินสนับสนุน’ แต่ด้วยความที่เกรงว่าจะทำ�ให้คนไม่อ่าน บางเนื้อหาจึงไม่แสดง
ความโปร่งใส
14 Nielsen, R. K. (2012). The Ten Years That Shook the Media World: Big Questions and Big Trends in International
Media Developments (Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford). https://reutersinstitute.politics.ox.ac.
uk/sites/default/files/2017-09/Nielsen%20-%20 Ten%20Years%20that%20Shook%20the%20Media_0.pdf [เข้าถึงเมื่อ
29/03/2018].
15 สำ�หรับรายละเอียดการวิเคราะห์ระดับโลกเรื่องแนวโน้มสื่อดิจิทัล ดูได้ใน การรายงานข่าวดิจิทัล ของสถาบันการศึกษาวารสาร
ศาสตร์ของสถาบันรอยเตอร์ส (RISJ) ซึ่งเข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่ http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/overview-keyfindings-2018/
16 ดูกรณีศึกษาสื่อชุมชนของออสเตรเลีย (ACM): Robin, M. (2014). Who needs subs? Fairfax turns to reporter-only model
Crikey. https://www.crikey.com.au/2014/10/16/who-needs-subs-fairfax-turns-to-reporter-only-model/ [เข้าถึงเมื่อ
29/03/2018]. (หมายเหตุ: ปัจจุบันบริษัท แฟร์แฟกซ์ มีเดีย นำ�วิธีการนี้ไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัททั่วภูมิภาคทั้งในเขตชนบทและชุมชน
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การพึ่งพาอย่างล้นเกินกับ ‘native advertising’13 ที่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าได้
รับเงินสนับสนุน และการพาดหัวข่าวที่หลอกให้คลิกเข้าไปชม (clickbait) ซึ่งเสี่ยงต่อ
การทำ�ลายความเชื่อถือของผู้ชมมากยิ่งขึ้น

Z

การเผยแพร่ในสื่อสังคมก่อนสื่อหลักเป็นเรื่องธรรมดา โดยผู้สื่อข่าวโพสต์ข่าวใน
บัญชีสื่อสังคมของตนและ/หรือของสำ�นักข่าว เพื่อตอบสนองความต้องการข่าวแบบ
เรียลไทม์ของผู้รับข่าวสาร วิถีปฏิบัติ เช่น การทวีตสด การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก และ
กิจกรรมด้านวารสารศาสตร์อนื่ ๆ ทีอ่ าจไม่จ�ำ เป็นต้องผ่านการตรวจสอบ (ทำ�นองเดียว
กับการออกอากาศสด) อาจนำ�ไปสู่ความเชื่อที่ว่า ‘เผยแพร่ก่อน ตรวจสอบทีหลัง’ ได้
Zการพึ่งพาการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เน้นจำ�นวนคลิกบทความและจำ�นวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ แทนที่จะเน้น ‘เวลาในการเข้าชม’ และ ‘ระยะเวลาที่ใช้’ (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มี
ประโยชน์มากกว่าสำ�หรับข่าวคุณภาพขนาดยาว) เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการเพิ่มอัตรา
ค่าโฆษณาดิจิทัลที่หายากและมีอัตราต่ำ�ลงทุกที
Zการใช้คลิกเบต (ซึง
่ เป็นทีร่ กู้ นั ว่าคือการพาดหัวข่าวทีท่ �ำ ให้เข้าใจผิด เพือ่ ล่อลวงให้ผอู้ า่ น
คลิกเข้าไปอ่านด้วยความเข้าใจผิด) ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ เพิม่ อัตราการเข้าชมเว็บไซต์ แต่ก็
เป็นการบ่อนทำ�ลายความน่าเชื่อถือของวิชาชีพข่าวไปด้วยในเวลาเดียวกัน
Zการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของคอมพิ ว เตอร์ ( machine learning ) ทำ � ให้ ปั ญ หาเรื่ อ ง
การสร้ า งเนื้ อ หาไวรั ล โดยมี คุ ณ ภาพและความถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ � เป็ น สิ่ ง แลกเปลี่ ย น
มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น
Zการเพิ่มขึ้นของหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานีข่าว ซึ่งเป็นผลจากโครงการ
พัฒนาสื่อต่าง ๆ
Z

3) ความเป็นไวรัล: ข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในระบบนิเวศข่าวใหม่ได้อย่างไร
ก) กำ�เนิดผู้รับข่าวสารใหม่
ยุคดิจทิ ลั ทำ�ให้ก�ำ แพงกัน้ ขวางการตีพมิ พ์พงั ทลาย17 และเปิดทางให้กบั “การส่งมอบเครือ่ งมือ
การผลิ ต ให้ กั บ กลุ่ ม คนที่ เ คยเป็ น ผู้ รั บ ” 18 ซึ่ ง ทำ � ให้ พ วกเขากลายเป็ น ผู้ ร่ ว มผลิ ต เนื้ อ หา
รวมถึงข่าวสาร เป็นบทบาทหน้าที่ที่เรียกว่า ‘การผลิตสื่อที่ผู้เสพสื่อเป็นผู้ผลิตสื่อเองได้’
(produsage)19 คนเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการสร้างฐานผู้รับชมในอีเมลและห้องแชท ก่อนจะมี
สื่อสังคมออนไลน์มาช่วยขยายฐานผู้รับชมอย่างรวดเร็ว
17 Gillmor, D. (2004). We, the Media: Grassroots Journalism By the People, For the People (O’Reilly). http://www.
authorama.com/we-themedia-8.html [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
18 Rosen, J. (2006). The People Formerly Known as the Audience, PressThink blog (June 27th, 2006). http://archive.
pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
19 Bruns, A. (2008). Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. Peter Lang, New York.
See also: Bruns A (2006) Collaborative Online News Production. Peter Lang, New York.
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ช่วงหลังของปี พ.ศ. 2543 ในหลายประเทศ ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กคือกำ�ลังสำ�คัญของ
สื่อสังคมออนไลน์ เช่นเดียวกับยูทูบ ผู้เล่นเหล่านี้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักข่าว (โดยเฉพาะในด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ชม และการปะทะกันระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะในสื่อสังคม 20) ตลอดจน
การแพร่กระจายของ เนื้อหาขณะเดียวกัน ปัจเจกชนที่สร้างเครือข่ายจากความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจกันการกระจายเนือ้ หาระหว่างบุคคล (โดยเฉพาะบนเฟซบุก๊ ) ก็เริม่ ท้าทายวิธกี ารเผยแพร่
เนื้อหาแบบดั้งเดิม
ผูใ้ ช้เป็นผูค้ ดั เลือกและเผยแพร่เนือ้ หาเอง ทัง้ จากผูใ้ ห้บริการข่าว นักข่าว และผูใ้ ห้บริการข้อมูล
ข่าวสารอืน่ ๆ ทีเ่ ชือ่ ถือได้ โดยไม่ผา่ นสือ่ กลาง ซึง่ ผลของการเผยแพร่ผา่ น ‘เครือข่ายความไว้ใจ’
(ผูใ้ ช้และเพือ่ น) คือการเพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้กบั เนือ้ หาทีไ่ ม่ถกู ต้อง เป็นเท็จ มีเจตนาร้าย และมีลกั ษณะ
ของการโฆษณาชวนเชื่อที่แอบแฝงมาในรูปของข่าว นักวิจัยพบว่าเนื้อหาที่เน้นอารมณ์
ความรู้สึกและเนื้อหาที่ส่งต่อโดยเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว มีโอกาสที่จะถูกเผยแพร่ซำ�้
มากกว่าในสื่อสังคม21
เมื่อนักข่าวและองค์กรข่าวจำ�เป็นต้องเข้าสู่พื้นที่เหล่านี้เพื่อการหาข้อมูล การมีส่วนร่วมกับ
ผู้รับข่าวสาร และการเผยแพร่เนื้อหา (นักข่าวจำ�เป็นต้องอยู่ในที่ที่มีผู้รับข่าว) ‘ฟองสบู่ตัว
กรอง’22 หรือ ‘ห้องเสียงสะท้อน’23 จึงถือกำ�เนิด (แม้วา่ พวกเขาอาจจะไม่ถงึ กับปิดกัน้ หรือตัดขาด
จากโลกภายนอกเสียทีเดียวดังที่มีการพูดถึงกัน) สิ่งนี้ทำ�ให้ผู้ใช้จำ�นวนมากมีโอกาสพบเห็น
ทัศนะที่แตกต่างและข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วน้อยลง ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’
ประโยชน์ของการทำ�ข่าวแบบเครือข่ายผู้รับข่าวสาร ได้แก่ ความสามารถในการระดมข้อมูล
จากหลายแหล่ง การร่วมมือกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง24 (ซึ่งมีประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อมูล
ที่ผิดให้ถูกต้อง หักล้างข้อมูลบิดเบือน และชี้ตัวผู้มีเจตนาร้าย) และสร้างกลุ่มผู้รับชมที่มี
20 Posetti, J. (2009). Transforming Journalism...140 Characters at a Time Rhodes Journalism Review 29, September
2009. http://www.rjr.ru.ac.za/rjrpdf/rjr_no29/Transforming_Journ.pdf [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
21 Bakir, V. & McStay, A. (2017) Fake News and the Economy of Emotions Digital Journalism (Taylor and Francis) July,
2017. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2017.1345645 [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
22 หมายเหตุ: ‘ฟองสบู่ตัวกรอง’ คือพื้นที่ขยายที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความคิดคล้ายกัน อันเป็นผลจากอัลกอริทึมที่ป้อนเนื้อหาให้กับผู้ใช้งานแต่
ละคนโดยเฉพาะ c.f. Pariser, E. (2012). The Filter Bubble. Penguin and Random House, New York
23 ‘ห้องเสียงสะท้อน’ (echo chambers) หมายถึงผลกระทบของการใช้อคติในการยืนยันความคิดของตนต่อคนที่มีความคิดคล้ายกัน
บนสื่อสังคมออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘อคติในการยืนยันความคิดตนเอง’ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
24 Garcia de Torres, E. (2017). The Social Reporter in Action: An Analysis of the Practice and Discourse of Andy Carvin
in Journalism Practice, 11(2-3). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2017512786.2016.1245110 [เข้าถึงเมื่อ
29/03/2018].
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ข) การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์

ความภักดี (อันเกิดจากการมีส่วนร่วมโดยตรงระหว่างผู้อยู่ในวงการข่าวและผู้บริโภคข่าว)25
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้รับข่าวสารสามารถ ‘โต้ตอบ’ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้สื่อข่าว หรือ
ช่วยในการสืบค้นข้อมูล พืน้ ทีส่ าธารณะแบบเครือข่ายเช่นนีย้ งั ช่วยให้นกั ข่าวและผูร้ บั ข่าวสาร
ก้าวข้ามข้อจำ�กัดที่ไร้เหตุผลและการเซ็นเซอร์ (เช่น ความซับซ้อนของบรรดา ‘นักปั้นข่าว’)
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสังคมเปิดได้
การที่นักข่าวมีส่วนร่วมกับผู้รับข่าวสารและแหล่งข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมอาจมองได้ว่า
เป็นรูปแบบใหม่ทนี่ า่ สนใจของกรอบการแสดงความรับผิดชอบซึง่ ช่วยในด้านการกำ�กับตนเอง
การโต้ตอบเหล่านี้ทำ�ให้นักข่าวตอบรับเสียงวิจารณ์ที่มีเหตุผลต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว
แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดได้ ทั น ท่ ว งที และเพิ่ ม ความโปร่ ง ใสของการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยการ
‘ใช้กระบวนการสร้างเนื้อหา’26
ผลเสีย ได้แก่
ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดมีแนวโน้มจะกลายเป็นไวรัลมากขึ้น ด้วยวิธีการเผยแพร่
โดย ‘เครื อ ข่ า ยความไว้ ใ จ’ 27 และปฏิ กิ ริ ย าทางอารมณ์ (เช่ น ถู ก กระตุ้ น โดย
การใช้อคติในการยืนยันความคิดตนเอง) (ดูเพิ่มเติมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5)
Zทำ � ให้ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ หลี ก เลี่ ย งการซั ก ถามและการตรวจสอบของสื่ อ ได้
ด้วยการ ‘เข้าถึงผู้รับข่าวสารโดยตรง’ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ มีหลักฐานว่า
การควบคุ ม พลั ง ของสื่ อ สั ง คมโดยผู้ ที่ ต้ อ งการควบคุ ม ผลการเลื อ กตั้ ง และนโยบาย
สาธารณะมีเพิ่มมากขึ้น28
29
Zข้อมูลที่สร้างความตื่นเต้นเร้าอารมณ์มีโอกาสถูกส่งต่อมากกว่า
Zเมื่ อ ข้ อ มู ล ที่ ผิ ด และข้ อ มู ล บิ ด เบื อ นกลายเป็ น ไวรั ล แล้ ว จะไม่ ส ามารถลบหรื อ แก้ ไขได้
Z

25 Posetti, J. (2010). Aussie #Spill Breaks Down Barriers Between Journalists, Audience PBS Mediashift, May 24th,
2010. http://mediashift. org/2010/05/aussie-spill-breaks-down-wall-between-journalists-audience144/ [เข้าถึงเมื่อ
29/03/2018].
26 Posetti, J. (2013). The ‘Twitterisation’ of investigative journalism in S. Tanner & N. Richardson (Eds.), Journalism
Research and Investigation in a Digital World (pp. 88-100): Oxford University Press. Available at http://ro.uow.edu.au/
cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers
27 ‘เครือข่ายความไว้ใจ’ (Trust networks) คือเครือข่ายของกลุ่มคนที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานจาก
ความเชื่อถือไว้ใจกัน (เช่น ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน) โดยไม่ผ่านสื่อกลาง งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สื่อสังคมมีแนวโน้มจะส่งต่อ
ข้อมูลที่ได้มาจาก ‘เครือข่ายความไว้ใจ’ ดังกล่าวโดยไม่สนใจว่าข้อมูลจะถูกต้องหรือผ่านการตรวจสอบแล้วหรือไม่
28 Freedom House (2017). Freedom of the Net 2017: Manipulating Social Media to Undermine Democracy Freedom
House. https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018]. และดู Cadwalladr,
C. (2018). I made Steve Bannon’s Psychological Warfare Tool: Meet the data war whistleblower, The Guardian/
Observer https://www.theguardian.com/news/2018/mar/2017/data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nixbannon-trump [เข้าถึงเมื่อ 31/03/2018].
29 Kalsnes, B. & Larsson, O. A. (2017). Understanding News Sharing Across Social Media: Detailing distribution on
Facebook and Twitter in Journalism Studies (Taylor and Francis) March, 2017. http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/1461670X.2017.1297686?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rjos20 [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
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ค) การเกิดขึ้นของพื้นที่สื่อ
แคเทอรีน ไวเนอร์ บรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดียน ประเมินไว้วา่ “เฟซบุก๊
กลายเป็นสำ�นักข่าวที่ร่ำ�รวยและมีอำ�นาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยใช้อัลกอริทึมแทนที่

30 Posetti, J. (2009). Rules of Engagement For Journalists on Twitter PBS Mediashift, June 19th 2009. http://mediashift.
org/2009/06/rules-ofengagement-for-journalists-on-twitter170/ [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
31 Nielsen, R. K. & Graves, L. (2017). “News you don’t believe”: Audience Perspectives on Fake News Reuters
Institute for the Study of Journalism Factsheet (RISJ, Oxford). https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
files/2017-10/Nielsen%26Graves_factsheet_1710v3_ FINAL_download.pdf [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
32 Elizabeth, J. (2017) After a Decade, It’s Time to Reinvent Social Media in Newsrooms, American Press Institute
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/strategy-studies/reinventing-social-media/single-page/
[เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน

ไม่ว่าจะหักล้างหรือเปิดโปงความเท็จเพียงใดก็ไม่สามารถขจัดผลกระทบของเรื่องเท็จ
มีอันตราย วิดีโอโฆษณาชวนเชื่อที่แอบแฝงมาในรูปของข่าว หรือรายงานผิด ๆ ที่เกิด
จากการขาดการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์
Zความต้องการเผยแพร่บนสือ
่ สังคมอย่างรวดเร็วทันที อาจนำ�ไปสูก่ ารส่งต่อข้อมูลบิดเบือน
และข้อมูลที่ผิดหรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปลอมโดยไม่เจตนา30
Zการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและทักษะการตรวจสอบข้อมูลของสังคมโดยรวมอยู่ใน
ระดับต่ำ� หมายความว่ามีหลายกรณีที่ผู้ใช้สื่อสังคมมีทักษะไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่า
เนื้อหานั้นเชื่อถือได้หรือไม่ก่อนที่จะส่งต่อ
Zความเสี่ยงที่รัฐจะขัดขวางเสรีภาพในการแสดงออกผ่านการเซ็นเซอร์ที่ไม่เป็นธรรม และ
การปิดสื่อเพื่อแก้ปัญหาข้างต้นแบบเร่งด่วน
Zการเกิดขึ้นของ ‘ฟองสบู่ตัวกรอง’ (Filter Bubble คือระบบตัวกรองที่ส่งผลให้เราเห็น
เฉพาะสิ่งที่เราสนใจ) ที่ใช้อคติเพื่อยืนยันความคิดตนเอง และลดการเปิดรับข้อมูล
คุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
Zความเสี่ยงที่การเสนอข่าวด้อยคุณภาพจะยิ่งลดทอนความเคารพนับถือของผู้รับข่าวสาร
ทีม่ ตี อ่ วิชาชีพผูส้ อื่ ข่าว และสร้างความชอบธรรมให้กบั การโจมตีสอื่ โดยกลุม่ คนทีต่ อ้ งการ
กลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์
Zความเสี่ยงที่ผู้รับข่าวสารจะเกิดความสับสนกับสิ่งที่เรียกว่าข่าว ซึ่งแตกต่างจากข้อมูล
บิดเบือนที่แอบแฝงมาในรูปของข่าว31
Zการขาดการเตรี ย มพร้ อ มของห้ อ งข่ า วสำ � หรั บ การจั ด การกั บ ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ น และ
ความจำ�เป็นของทีมบรรณาธิการสือ่ สังคมสำ�หรับการพัฒนากลยุทธ์ทที่ นั สมัย เพือ่ จัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดียิ่งขึ้น32

บรรณาธิการ”33 พืน้ ทีส่ อื่ สังคมออนไลน์ได้รบั การยอมรับว่าเป็น ‘ผูด้ แู ลประตูขา่ วสารยุคใหม่’34
แม้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์จะยังลังเลที่จะยอมรับความรับผิดชอบในการทำ�หน้าที่ของ
สำ�นักข่าวแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและการคัดสรรเนื้อหา แม้ว่าจะมีการเซ็นเซอร์
เนื้อหาบางอย่างในลักษณะที่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพของสื่อก็ตาม35 ความพยายามของสื่อ
สังคมออนไลน์ในการแก้ไขปัญหาข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลทีผ่ ดิ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่การที่
บรรดาสื่อสังคมออนไลน์ยังไม่ ก) ตอบสนองอย่างเพียงพอในระดับโลก และ ข) แสดง
ความรับผิดชอบอย่างทีส่ �ำ นักพิมพ์ตอ้ งทำ�สำ�หรับผลกระทบต่อสังคมและประชาธิปไตย ทำ�ให้
สื่อสังคมออนไลน์เสี่ยงต่อการตกเป็นเครื่องมือในการผลิต ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’
และการประทุษร้ายผ่านช่องทางออนไลน์36
มีการตรวจสอบการทำ�งานของอัลกอริทมึ ของเฟซบุก๊ ในการเผยแพร่ขา่ วและการแพร่กระจาย
ของข้ อ มู ล บิ ด เบื อ นโดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นามาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 255937
โดยเฉพาะในบริบทของการโฆษณาชวนเชื่อทางคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อสื่อสังคม
ออนไลน์ ใ นวงกว้ า ง 38 อย่ า งไรก็ ต าม หลั ง จากมุ่ ง มั่ น ในการร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รข่ า วและ
สถาบันการศึกษาด้านวารสารศาสตร์เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ในระยะแรก โดยรวมไปถึง
การแสดงเนื้อหาที่เชื่อถือได้มากขึ้นและทำ�เครื่องหมายสำ�หรับโพสต์ปลอมและโพสต์ที่ทำ�
ให้เกิดการเข้าใจผิด เฟซบุ๊กได้เลิกทำ�หน้าที่นี้ไปอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม พ.ศ. 256139
สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของสื่อสังคมจากระบบที่เปิดกว้างสำ�หรับการมี
ส่ ว นร่ ว มของผู้ ใช้ ไ ปสู่ ร ะบบที่ ปิ ด มากขึ้ น และมี ผ ลสื บ เนื่ อ งไปถึ ง การเผยแพร่ ข่ า วและ
ความยั่งยืนของการทำ�ข่าวที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด ‘ฟองสบู่
ตัวกรอง’ และการแพร่กระจายแบบไวรัลของข้อมูลบิดเบือน40 ซึ่งรวมไปถึงประเด็นปัญหา
อัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหาอย่างกูเกิลด้วย โดยกูเกิลยอมรับในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561
33 Viner, K. (2017). A mission for journalism in a time of crisis The Guardian, November 17th, 2017. https://www.
theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
34 Bell, E. & Owen, T. (2017). The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism Tow Center for Digital
Journalism. https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley-reengineered-journalism.php
[เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
35 Hindustan Times (2016). Facebook Says Will Learn From Mistake Over Vietnam Photo. http://www.hindustantimes.
com/world-news/facebook-says-will-learn-from-mistake-over-vietnam-photo/story-kwmb3iX6lKgmwaIGZeKlyN.html
[เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
36 Posetti, J. (2017). Fighting Back Against Prolific Online Harassment, The Conversation, June 29th 2017. https://
theconversation.com/fightingback-against-prolific-online-harassment-in-the-philippines-80271 [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
37 Finkel, Casey & Mazur (2018). op cit
38 Grimme, C., Preuss, M., Adam, L., & Trautmann, H. (2017). Social Bots: Human-Like by Means of Human Control?.
Big Data 5(4) http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/academic-articles/social-bots-human-like-by-means-of-humancontrol/ [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
39 Wang, S., Schmidt, C. & Hazard, O. L . (2018). Publishers claim they’re taking Facebook’s newsfeed changes in their
stride - is the bloodletting still to come? NiemanLab. http://www.niemanlab.org/2018/01/publishers-claim-theyretaking-facebooks-news-feed-changes-instride-is-the-bloodletting-still-to-come/ [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
40 Alaphillippe, A. (2018). Facebook’s Newsfeed Changes Are Probably Going to be Great for Fake News, The Next
Web. https://thenextweb. com/contributors/2018/01/2018/facebooks-news-feed-changes-probably-going-great-fakenews/ [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
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ผลของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ที่มีต่อการเสนอข่าวและอุตสาหกรรมข่าว
ความเชือ่ ถือในสำ�นักข่าวทีล่ ดน้อยลง รวมไปถึงการเสนอข่าวและนักข่าวทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูล
ที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเอง หรือข้อมูลที่ทำ�ให้เข้าใจผิด
Zการปะปนกั น ระหว่ า งรายงานข่ า วคุ ณ ภาพกั บ ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ นและเนื้ อ หาที่ ไ ด้ รั บ เงิ น
สนับสนุน ซึ่งทำ�เลียนแบบข่าวโดยไม่แจ้งให้ชัดเจน ทำ�ให้ความไม่เชื่อถือข่าวโดยรวมมี
มากขึ้น
Zธุรกิจสื่อมีความตึงเครียดมากขึ้น จากการที่ผู้รับข่าวสารอาจเลิกพึ่งพาสื่อในยามวิกฤติ
และภัยพิบตั ิ บนฐานความเชือ่ ทีว่ า่ สือ่ จะให้ขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ ผ่านการตรวจสอบเป็นอย่างดี
และเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ความเชือ่ ถือคือสิง่ ทีค่ �้ำ จุนความภักดีตอ่ สำ�นักข่าว ซึง่ เป็น
สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการสร้างธุรกิจสื่อที่ยั่งยืน
Zบทบาทของนักข่าวในฐานะตัวแทนของการแสดงความรับผิดชอบ (เช่น ผ่านการทำ�ข่าว
เชิงสืบสวน) ที่อ่อนแอลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสังคมโดยรวม
Zการปราบปราม (ซึ่งบางครั้งมีการให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการกำ�จัด ‘ข่าวลวง’)
ที่ปิดกั้นเสรีภาพของสื่อและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เช่น การปิดอินเทอร์เน็ต การ
ปิดสื่อ และการเซ็นเซอร์
Zการประสงค์ร้ายต่อนักข่าว (โดยเฉพาะนักข่าวหญิง) โดยผู้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่ใช้
การคุกคามทางออนไลน์เพื่อทำ�ลายความน่าเชื่อถือของรายงานข่าวเชิงวิพากษ์วิจารณ์
รวมถึงการวางกับดักล่อลวงให้นักข่าวเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด42
Z

แนวปฏิบัติใหม่ในอุตสาหกรรม: วิธีรายงาน ‘ข่าวลวง’ และการตอบโต้ ‘ความผิดปกติของ
ข้อมูลข่าวสาร’ ขององค์กรข่าว
ปัญหาและความเสี่ยงข้างต้นนั้นเรียกร้องการเฝ้าระวังแบบมืออาชีพ การยึดมั่นในจรรยาบรรณ
มาตรฐานทีส่ งู ของการรายงานข่าวและการตรวจสอบความจริง (รวมถึงการร่วมมือกันตรวจสอบ)
41 Hao, K. (2018). Google is finally admitting it has a filter bubble problem, Quartz. https://qz.com/1194566/google-isfinally-admitting-it-has-afilter-bubble-problem/ [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
42 ดูบทวิเคราะห์อย่างละเอียดในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน

ว่ามีความเป็นไปได้ที่อัลกอริทึมจะมีส่วนในการส่งเสริมการใช้อคติเพื่อยืนยันความคิด ขณะที่
เขียนหน่วยการเรียนรู้นี้ กูเกิลกำ�ลังดำ�เนินการแก้ไขปัญหานี้ โดยชี้แจงว่า “มีหลายสำ�นักข่าว
ทีน่ �ำ เสนอมุมมองทีห่ ลากหลายและมีเหตุผล เราต้องการให้ผใู้ ช้มโี อกาสได้เห็นและอ่านทัศนะ
ที่แตกต่างเหล่านี้จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง”41

ของทั้งข้อมูลและแหล่งที่มา การหักล้างข้อมูลเท็จหรือบิดเบือน และการรายงานปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
ต่อไปนี้คือตัวอย่างของความพยายามขององค์กรข่าวและผู้สื่อข่าวแต่ละคนสำ�หรับการรายงาน
ข่าว การช่วยให้ผู้รับข่าวรู้เท่าทันข่าวสาร และการตอบโต้ข้อมูลบิดเบือน
หนังสือพิมพ์ เดอะ การ์เดียน ใช้ฟีเจอร์ Stories ของอินสตาแกรมในการต่อต้าน
การแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือน ด้วยวิดีโอสั้นที่ผลิตขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ชมวัยหนุ่มสาว
https://www.instagram.com/p/BRd25kQBb5N/ (ดูเพิ่มเติมที่ “แบบทดสอบแบบ
อินเทอร์แอกทีฟเกีย่ วกับ ‘ข่าวลวง’ ของ เดอะ การ์เดียน” https://www.theguardian.
com/theguardian/2016/dec/28/can-you-spot-the-real-fake-news-story-quiz
Zเว็บไซต์ Rappler ทำ�ข่าวเชิงสืบสวนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยบิ๊กดาต้า เพื่อเปิดโปง
เครือข่าย ‘หุน่ เชิด’ เพือ่ การโฆษณาชวนเชือ่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชาธิปไตยในฟิลปิ ปินส์
https://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war-weaponizinginternet
Zเดอะ นิ ว ยอร์ ก ไทม์ ส ใช้ ก ารรายงานข่ า วเพื่ อ อธิ บ ายปั ญ หาด้ ว ยการใช้ ก รณี ศึ ก ษา
https://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-newsspreads.html
Zวารสาร Columbia Journalism Review มุ่งมั่นกับการใช้วิธีวิเคราะห์การสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหา https://www.cjr.org/analysis/how_fake_news_
sites_frequently_trick_big-time_journalists.php
Zคำ � แนะนำ � สำ � หรั บ นั ก ข่ า วเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการปฏิ เ สธการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
โดย การ์เดียน ออสเตรเลีย: https://www.theguardian.com/environment/
planet-oz/2016/nov/08/tough-choices-for-the-media-when-climate-sciencedeniers-are-elected
Zโครงการความร่วมมือระหว่างนักข่าวและนักวิชาการของญี่ปุ่นในช่วงการเลือกตั้งระดับ
ชาติ ใ นปี พ.ศ. 2560 ที่ ใช้ ห ลั ก การของโครงการ CrossCheck ซึ่ ง เป็ น โครงการ
เฝ้าระวังการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสในปีเดียวกันที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูง: http://www.
niemanlab.org/2017/10/a-snap-election-and-global-worries-over-fakenews
-spur-fact-checking-collaborations-in-japan/
Z
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ผู้สอนควรเพิ่มตัวอย่างอื่น ๆ ในภูมิภาคและภาษาของผู้เรียน ที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กันคือกลยุทธ์
ในการส่งเสริมจริยธรรมของนักข่าวในยุค ‘ข่าวลวง’ ของศาสตราจารย์ ชาร์ลี เบกเกตต์ เขากล่าว
ไว้ว่านักข่าวควร
เชื่อมต่อ – ติดต่อได้และอยู่ในทุกพื้นที่สื่อ45
Zคัดเลือก – ช่วยผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาที่ดีจากทุกแหล่ง
Zสร้างความเชื่อมโยง – ใช้ภาษาเดียวกับผู้ใช้ และ ‘ฟัง’ อย่างสร้างสรรค์
Zเป็นผู้เชี่ยวชาญ – เพิ่มคุณค่า ความลึกซึ้ง ประสบการณ์ บริบทแวดล้อม
Zพูดความจริง – ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีความสมดุล ความแม่นยำ�
Zมีความเป็นมนุษย์ – แสดงความเห็นอกเห็นใจ มีความหลากหลาย มีความสร้างสรรค์
46
Zความโปร่งใส – แสดงแหล่งที่มา มีความรับผิดชอบ ยอมรับคำ�วิจารณ์
Z

43 หมายเหตุจากบรรณาธิการ: CrossCheck และ Electionland เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ใหม่ของโครงการริเริ่มในยุคปัจจุบันที่มาใน
รูปแบบของการร่วมมือกันเพื่อจัดการกับข้อมูลบิดเบือนในช่วงการเลือกตั้ง การร่วมงานกันแบบ ‘เฉพาะกิจ’ อาจเป็นปรากฏการณ์ที่มี
ประโยชน์สำ�หรับทดแทนการขาดหายไป หรือความอ่อนแอ หรือการแยกตัวของสถาบันตรวจสอบความจริงที่คงอยู่มาช้านาน
44 หมายเหตุ: สำ�หรับงานวิจัยที่ศึกษาบทบาทของแอปพลิเคชันแชตในการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือน ดู: Bradshaw, S & Howard, P.
(2018). Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Working Paper
2018.1. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda: http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/
sites/93/2018/07/ct2018.pdf [เข้าถึงเมื่อ 20/08/2018].
45 หมายเหตุ: บรรณาธิการทราบดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่นักข่าวทุกคนจะอยู่ในสื่อสังคมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากห้องข่าวมอบหมายให้นักข่าว
แต่ละคนใช้งานสื่อที่เพิ่งเกิดและยังไม่มีผลกระทบมากนัก เพิ่มเติมจากสื่อยอดนิยมอย่างทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม
ก็อาจจะช่วยได้
46 Beckett, C. (2017). op cit
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ในสหรัฐอเมริกา Electionland เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการร่วมงานกันระหว่างผู้สอ
นวิชาวารสารศาสตร์กบั นักศึกษา https://projects.propublica.org/electionland/43
Zการรายงานข่ า วเชิ ง สื บ สวนระดั บ โลกในกรณี อื้ อ ฉาว เคมบริ ด จ์ อนาไลติ ก า (โดย
ดิ ออบเซิร์ฟเวอร์ & เดอะ การ์เดียน, แชนแนล 4 นิวส์ และ เดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส)
และวิธีการเสริมสร้างความรู้ที่ วอกซ์ มีเดีย ใช้ในการอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้กับผู้ชม
ก. https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/21/2017141428/
cambridge-analytica-trump-russiamueller ข. https://www.vox.com/policyand-politics/2018/3/23/2017151916/facebook-cambridge-analytica-trumpdiagram
Zเว็ บ ไซต์ เดอะ ควิ น ต์ ใช้ พ ลั ง ของผู้ ช มตอบโต้ ก ารแพร่ ก ระจายของข้ อ มู ล บิ ด เบื อ นใน
แอปพลิเคชัน WhatsApp ในอินเดีย และสร้างสรรค์การคัดเลือกเนื้อหาที่ตรวจสอบ
แล้วในแอปพลิเคชัน https://www.thequint.com/neon/satire/whatsapp-indianelections-and-fake-propaganda-satire44
Z

เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้

ในด้านหนึง่ คือเพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจสาเหตุเชิงโครงสร้างทีท่ �ำ ให้อตุ สาหกรรมข่าวอ่อนแอลง
และอีกด้านหนึ่งคือเพื่อให้เข้าใจการขับเคลื่อนของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด
Zเพือ
่ ให้ผเู้ รียนวิเคราะห์การตอบสนองของอุตสาหกรรมข่าวต่อปรากฏการณ์ ‘ความผิดปกติ
ของข้อมูลข่าวสาร’ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
Zเพื่อให้เข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของสื่อแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการทำ�ให้วิกฤติ
ข้อมูลบิดเบือนเกิดขึ้นและดำ�รงอยู่
Zเพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีของนักข่าวและองค์กรข่าวที่รับมือกับวิกฤตการณ์นี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
Z

ผลการเรียนรู้

เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควรจะสามารถ
1. ใช้ วิ จ ารณญาณในการประเมิ น สาเหตุ เชิ ง โครงสร้ า งและผลกระทบในวงกว้ า งของ
การกระทำ�ของสื่อในการรายงานและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ
2. เข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของเทคโนโลยีและ ‘ผู้ดูแลประตูข่าวสารยุคใหม่’
(เช่น แพลตฟอร์มสื่อต่าง ๆ) ในการทำ�ให้ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดซึ่งแอบแฝงมาใน
รูปแบบของข่าวแพร่กระจายเป็นไวรัล
3. รู้ว่าอุตสาหกรรมข่าวมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างในการตรวจจับและต่อสู้กับข้อมูล
บิดเบือน
รูปแบบของหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรูน้ อี้ อกแบบมาเพือ่ สอนแบบตัวต่อตัวหรือช่องทางออนไลน์ โดยแบ่งเป็นสองส่วน
คือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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ก. ภาคทฤษฎี
แผนของหน่วยการเรียนรู้
จำ�นวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้
การบรรยายแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการระดม
1, 2, 3
60-90 นาที
สมองควบคู่ไปกับการอภิปรายแลกเปลี่ยน และการถามตอบ
แบบพบหน้าหรือผ่านการสัมมนาออนไลน์สำ�หรับกรณี
การเรียนการสอนทางไกล

เนื้อหาการบรรยายสามารถใช้ทฤษฎีและตัวอย่างที่ให้ไว้
ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้บรรยายควรเพิ่มเติมกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมหรือท้องถิ่นในการเรียนการสอนหน่วย
การเรียนรู้นี้
จะบรรลุผลการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น หากใช้รูปแบบการอภิปราย
โดยผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการบรรยาย โดยเชิญนักข่าว
บรรณาธิการ และผู้แทนสื่อต่าง ๆ มาร่วมในการอภิปราย
ดำ�เนินรายการโดยวิทยากรหรือผู้สอน และให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมโดยตรงในช่วงของการถามตอบ
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การเชื่อมโยงแผนการเรียนการสอนกับผลการเรียนรู้

ข. ภาคปฏิบัติ
จำ�นวนชัว่ โมง ผลการเรียนรู้
แผนของหน่วยการเรียนรู้
สามารถจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/เชิงอบรมในห้องเรียน 90-120 นาที 1, 2, 3, 4
ตามปกติ หรือใช้ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
มูเดิล กลุ่มในเฟซบุ๊ก หรือบริการอื่น ๆ สำ�หรับการมี
ส่วนร่วมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบ
ดังต่อไปนี้
แบ่งเป็นกลุ่ม 3-5 คน แต่ละกลุ่มควร
1) ได้รับกรณีศึกษาการรายงานข่าวขององค์กรสื่อหรือ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิดหรือข้อมูลบิดเบือนโดย
ไม่รู้ตัว
2) ร่วมกันประเมิน ด้วยการค้นคว้าที่มาของข้อมูลและ
บริบทของการรายงานที่ผิดพลาด (เช่น กรณีนี้เป็นข่าว
เร่งด่วนหรือไม่) จากนั้นอภิปรายสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุ
ของเหตุการณ์นี้ (โดยให้ความสนใจปัจจัยเชิงโครงสร้าง
เช่น การลดจำ�นวนพนักงานในห้องข่าวที่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้
และบทบาทของสื่อสังคม) และอภิปรายประสบการณ์
ส่วนตัวเกี่ยวกับการถูกหลอกโดยข้อมูลบิดเบือน
3) ร่วมกันเขียนบทสรุปความยาว 250 คำ� จากการวิเคราะห์
สาเหตุของการเผยแพร่โดยให้เขียนสิ่งที่นักข่าวและ/หรือ
องค์กรข่าวควรทำ�เพือ่ ป้องกันการเผยแพร่ขอ้ มูลบิดเบือน
จำ�นวน 3 ข้อ โดยอาจใช้กูเกิล ดอกส์ หรือเครื่องมือ
ทำ�งานร่วมกันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน และควรส่งให้ผู้สอน/ผู้
บรรยายตรวจ
งานมอบหมาย

รายงานกรณีศึกษา (2,000 คำ�) โดยให้ระบุกรณีศึกษา 3 กรณี (หนึ่งในนี้เป็นกรณีศึกษา
ในประเทศ/ภูมิภาคของตนเอง) ที่เกี่ยวกับการที่องค์กรข่าวมีการเผยแพร่หรือสืบสวนกรณี
ข้อมูลบิดเบือน โดยวิเคราะห์แจกแจงแต่ละตัวอย่าง (อภิปรายสาเหตุและผลสืบเนื่องจาก
การตี พิ ม พ์ ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ น/ข้ อ มู ล ที่ ผิ ด ) และถอดบทเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากแต่ ล ะกรณี ศึ ก ษา
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การต่่อสู้้�กัับข้้อมููลบิิดเบืือน
และข้อมูลที่ผิด ด้วยการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ

สาระสำำ�คััญ

หน่วยการเรียนรู้นี้แนะนำ�ให้ผู้เรียนได้รู้จักกับแนวคิดเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ1
(Media and Information Literacy: MIL) เพื่อทำ�ความเข้าใจข่าว ซึ่งเป็นวิธีการตรวจหา
‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ในข้อความทั้งที่เห็นได้ชัดเจนและที่แอบแฝง การรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศเป็ น แนวคิ ด กว้ า ง ๆ ที่ ยู เ นสโกใช้ เ พื่ อ เน้ น ถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า ง
ชุดทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศโดยรวม และการใช้ส่ือโดยเฉพาะ ชุดทักษะเหล่านี้
ครอบคลุมทั้งความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่เป็น
สิทธิสว่ นบุคคลในการแสวงหา รับ และสือ่ สารข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น) การรูเ้ ท่าทันข่าวสาร
(รวมถึงความรู้เรื่องมาตรฐานและจริยธรรมสื่อ) การรู้เท่าทันโฆษณา ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ความเข้าใจใน ‘การทำ�ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเนือ้ หาเพือ่ ดึงดูดความสนใจ’ ความรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรม
ความรู้ด้านความเป็นส่วนตัว ฯลฯ ตลอดจนความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับ
อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลและการพัฒนาสังคม ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็น
ทักษะชีวติ ทีม่ สี �ำ คัญมากขึน้ เรือ่ ย ๆ กล่าวคือต้องรูว้ า่ อะไรทีม่ สี ว่ นร่วมหล่อหลอมอัตลักษณ์ และจะ
แสวงหาข้อมูลท่ามกลางเมฆหมอกและหลีกเลี่ยงกับระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในความคลุมเครือนี้
ได้ อ ย่ า งไร การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศทำ � ให้ เรารู้ จั ก การบริ โ ภค การผลิ ต การค้ น พบ
การประเมินค่า และการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นในสังคม
ยุคข้อมูลข่าวสาร
การรู้เท่าทันข่าวสารเป็นความสามารถเฉพาะด้านในการทำ�ความเข้าใจภาษาและระเบียบ
แบบแผนของข่าวซึง่ เป็นเนือ้ หารูปแบบหนึง่ และรูว้ า่ มันถูกนำ�ไปใช้ดว้ ยเจตนาทีม่ ุ่งร้ายได้อย่างไร
ทว่าแม้จะมีความสำ�คัญ แต่ลำ�พังการรู้เท่าทันข่าวสารเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจทำ�ให้คนแยกแยะ
ข้อมูลบิดเบือนทีแ่ ฝงมาในรูปของข่าวได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมนุษย์ไม่เพียงใช้สมองในการสือ่ สาร
แต่ยังใช้หัวใจด้วย ดังนั้น การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศจึงจำ�เป็นต้องให้ความสนใจกับการเพิ่ม
ความตระหนักรูใ้ นระดับปัจเจกเกีย่ วกับวิธกี ารตอบสนองกับเนือ้ หาในข่าว และแนวโน้มส่วนบุคคล
ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารนั้น โดยไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเนื้อหา
ดังนั้น รากฐานของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศจึงควรทำ�ให้คนมีความรู้ความเข้าใจใน
อั ต ลั ก ษณ์ ข องตนอย่ า งถ่ อ งแท้ ว่ า ตอนนี้ เ ป็ น ใครและจะเป็ น อะไรต่ อ ไป และสิ่ ง นี้ มี ผ ลต่ อ
การมี ส่ ว นร่ ว มในข่ า วและการสื่ อ สารประเภทอื่ น อย่ า งไร หน่ ว ยการเรี ย นรู้ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมาย
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถแยกแยะความแตกต่างของข่าวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่แอบอ้าง
เป็นข่าว การเพิ่มขีดความสามารถเช่นนี้จะช่วยให้แต่ละคนเป็นผู้กำ�หนดอัตลักษณ์ของตนเอง
1 https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy [เข้าถึงเมื่อ 16/06/2018].

- 84 -

ผู้ เรี ย นจะได้ เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาและการใช้ ก รอบทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณด้ ว ย
‘การตัดสินโดยการไตร่ตรองอย่างมีเป้าหมาย’2 ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ การตีความ
การประเมิน การควบคุมตนเอง การอนุมาน และการอธิบาย
ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ข่าวทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียง (วิทยุและโทรทัศน์) สื่อออนไลน์
และสื่อสังคม โดยการแยกโครงสร้างข้อความออกเป็นส่วนต่าง ๆ ร่วมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ
แหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือ (หรือการขาดความน่าเชื่อถือ)
นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยว่าข่าวของแท้นั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่ฝังตัวอยู่ในการเล่า
เรื่อง ซึ่งแม้จะหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เป็นไปตามวิธีการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งช่วยลด
การเกิ ด ความผิ ด พลาดและถอยห่ า งจากการสร้ า งเรื่ อ งขึ้ น มาเอง นั ก ข่ า วควรรายงานและ
ส่งสัญญาณเมือ่ พบการกล่าวเท็จของบรรดาผูเ้ กีย่ วข้อง ในทางกลับกันก็ไม่ควรยอมรับสิง่ ทีอ่ า้ งว่า
เป็นข้อเท็จจริง หรือนำ�ไปเสนอต่อโดยไม่มีข้อมูลประกอบที่บอกให้ผู้อ่านรับรู้ว่าเหตุการณ์จริง
เป็นอย่างไร
ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยว่าการนำ� ‘ภาษาข่าว’ มาใช้เขียนข้อเท็จจริงที่ไม่
สมบูรณ์ ชักนำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือแต่งเรื่องให้กลายเป็นเนื้อหาที่ดูน่าเชื่อถือนั้นทำ�ได้ง่าย
และรวดเร็วเพียงใด3
เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำ�หรับหน่วยการเรียนรู้นี้เน้นการสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสำ�คัญของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการจัดการกับข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน
ซึ่งรวมถึงการใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อบ่งชี้ ‘ข่าว’ ที่ถูกสร้างขึ้นมา และเน้น
ความสำ�คัญของการให้ผู้เรียนนำ�ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เห็นว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของตนและ
ผู้อื่นได้อย่างไร ตลอดจนความสำ�คัญของการหลีกเลี่ยงการส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งที่ไม่เป็น
ความจริง4
2 Facione, P. (2010, updated). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. [online] Insight Assessment. Available at:
https://www.insightassessment.com/ [เข้าถึงเมื่อ 01/02/2018].
3 ตัวอย่างของ ‘ภาษาข่าว’ ดู: Fluent in Journalese by Philip B. Corbett. March 17, 2015 https://afterdeadline.blogs.
nytimes. com/2015/03/2017/fluent-in-journalese/ ; My ‘shameful secret’: I’ve learnt to love clichéd journalese by
Rob Hutton. 05 Sep 2013. https://www. telegraph.co.uk/culture/10288967/My-shameful-secret-Ive-learnt-to-lovecliched-journalese.html [ทั้งสองเข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
4 การศึกษาการบูรณาการ MIL ในการศึกษาวารสารศาสตร์ เช่น งานของ Van der Linde, F. 2010. The necessity of a media
literacy module within journalism or media studies curricula. Global Media Journal, African Edition. Vol 4, no.2
http://globalmedia.journals.ac.za/pub/article/view/7
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และช่วยให้ตระหนักรู้และรู้จักต่อต้านเมื่อถูกหลอกใช้โดยข้อมูลบิดเบือนที่แอบแฝงมาในรูป
ของข่าว

หน่วยการเรียนรูน้ ตี้ อ้ งใช้หอ้ งทีม่ คี อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน ผูเ้ รียนสามารถ
ใช้แอปพลิเคชันสำ�หรับแชตที่มากับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในภาคปฏิบัติของบทเรียนได้ โดยใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ภายนอก และใช้ระบบอินทราเน็ต (ซึ่งจัดเตรียมไว้
สำ�หรับระดับอุดมศึกษา) เพื่อเข้าถึงห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา
เค้าโครงเนื้อหา

ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ นในคราบของข่ า วที่ แ พร่ ก ระจายจากการเลื อ กตั้ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า ฝรั่ ง เศส
เคนยา และเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำ�แข็งแห่ง
ความท้าทายอันใหญ่หลวงในด้านสารสนเทศที่สังคมกำ�ลังเผชิญ แม้ว่าผลกระทบของมันจะ
หนักหน่วงรุนแรง อย่างไรก็ตาม ลองพิจารณาเหตุการณ์ที่สถานีโทรทัศน์และผู้ใช้สื่อสังคมทั่วโลก
ติดตามกันแบบนาทีตอ่ นาทีวา่ จะมีปาฏิหาริยห์ รือไม่ในการช่วยเหลือ #FridaSofía นักเรียนหญิงที่
ติดอยู่ในซากปรักหักพังหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเม็กซิโกเมื่อปี พ.ศ. 2560 แต่กลับกลาย
เป็นว่านักเรียนหญิงคนนี้ไม่มีตัวตน5 เรื่องนี้เป็นข่าวเท็จ แม้ว่าอาจจะไม่ได้จงใจแต่งขึ้นมาเพื่อให้
หลงเชื่อ แต่คนทำ�ข่าวก็ต้องหลีกเลี่ยงทั้งเรื่องเข้าใจผิดและเรื่องเท็จ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า
ความไม่จริงทุกอย่างในข่าวถือเป็น ‘ข่าวลวง’ ในความหมายของข้อมูลบิดเบือนไปเสียหมด
แต่ทั้งสองประเภทต่างก็เป็นอุปสรรคต่อการที่สังคมจะทำ�ความเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลก
ผูร้ บั ข่าวจำ�เป็นต้องเชีย่ วชาญการรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศโดยทัว่ ไปก็จริง แต่กต็ อ้ งมีความเข้าใจ
ในระดับปรัชญาด้วย ตัวอย่างเช่น ต้องรูว้ า่ ข่าวทีแ่ ท้จริงไม่ได้เสนอ ‘ความจริง’ ทัง้ หมด (ซึง่ เป็นสิง่
ที่ประเมินได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและกับความเป็นจริงเป็นระยะเวลานาน
เท่านัน้ ) อย่างไรก็ดี ผูเ้ รียน โดยเฉพาะนักศึกษาวารสารศาสตร์ ควรเข้าใจว่าประเด็นก็คอื การเสนอ
ข่าวไม่ควรทำ�ให้เรื่องเท็จกลายเป็นความจริง การพบวาฬหรือฉลามในสระว่ายน้ำ�หรือสวนหลัง
บ้านหลังพายุเฮอร์รเิ คนและผลข้างเคียงอืน่ ๆ จากภัยธรรมชาติทไี่ ม่นา่ เป็นไปได้ตามทีส่ อื่ รายงาน
ทำ�ให้เกิดการย้อนถามว่า จริงหรือ ซึง่ สะท้อนว่าข่าวทีไ่ ม่ให้ความสำ�คัญกับข้อเท็จจริงทีต่ รวจสอบ
แล้วอาจเกิดจากการทำ�ข่าวแบบลวก ๆ และกระบวนการก่อนการเผยแพร่ที่ไม่เพียงพอ ทั้งยัง
ส่อถึงเจตนาในการทำ�ให้หลงเชื่อ ดังนั้นจึงถือเป็นการหลอกลวง ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศจึงมีความจำ�เป็นสำ�หรับการถอดรหัสความแตกต่าง และสามารถเปรียบเทียบกรณี
เช่นนี้กับข่าวของมืออาชีพที่มีจริยธรรมได้
หนทางยังอีกยาวไกล การเพิม่ ระดับของวาทกรรมแสดงความเกลียดชัง ความเกลียดกลัวต่างชาติ
และการโจมตีผอู้ พยพหรือคนต่างเชือ้ ชาติศาสนาและสีผวิ ทีเ่ กิดจากการเหมารวมซึง่ สนับสนุนโดย
5 Campoy, A. (2017). A schoolgirl trapped in Mexico’s earthquake rubble won the world’s hearts – except she did
not exist. Quartz. Available at: https://qz.com/1084105/a-schoolgirl-trapped-in-mexicos-earthquake-rubble-won-theworlds-hearts-except-she-didnt-exist/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
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ด้วยเหตุนจี้ งึ มีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องแนะแนวนักศึกษาและผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าวให้รจู้ กั คิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ และได้เห็น ตัง้ แต่บทสนทนาทัว่ ไป ไปจนถึงข่าวทีแ่ พร่กระจายมากทีส่ ดุ
ทั้งในสื่อเก่าและสื่อมัลติมีเดียดิจิทัล
นอกจากประเภทของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดดังที่วอร์เดิลและเดรัคห์ชาน (พ.ศ. 2560)7
กล่าวไว้ สมาพันธ์ยโุ รปเพือ่ ประโยชน์ของผูช้ ม (European Association for Viewer’s Interests:
EAVI) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรในกรุงบรัสเซลส์ ได้ผลิตอินโฟกราฟิกง่าย ๆ เรื่อง
“มากกว่าข่าวปลอม: ข่าวที่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด 10 ประเภท”8ภายใต้โครงการรู้เท่าทันสื่อ
เพื่อความเป็นพลเมือง เพื่อสรุปสิ่งที่ผู้บริโภคข่าวต้องพบเจอในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งข้อมูล
ที่มีคุณค่าต่อนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพข่าวเป็นอย่างยิ่ง
บทความวิจัยล่าสุดของ ดร. ปีเตอร์ เอ. ฟาซิโอเน เรื่อง “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ: คืออะไร
และเหตุใดจึงสำ�คัญ”9 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำ�หรับนักศึกษาในการทำ�ความคุ้นเคยกับ “หลักการใช้
เหตุผล การตัดสินใจ และกระบวนการคิดของบุคคลและกลุม่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ” ซึง่ มีประโยชน์มาก
สำ�หรับยุคของ ‘การฝักใฝ่ในความเชื่อบางอย่างมากกว่าการเสาะหาความจริง’ (Post Truth)
‘ข่าวลวง’ และ ‘ข้อเท็จจริงทางเลือก’ ทั้งนี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีนี้ประกอบด้วย
ความสนใจใคร่รู้ในประเด็นที่หลากหลาย
Zความสนใจที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้และรักษาความเป็นผู้รู้นั้นไว้
Zความตื่นตัวต่อโอกาสในการใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Zความเชื่อมั่นในกระบวนการตั้งคำ�ถามโดยใช้หลักเหตุผล
Zความเชื่อมั่นในความสามารถในการใช้หลักเหตุผลของตนเอง
Zความเปิดกว้างต่อโลกทัศน์ที่แตกต่าง
Zความยืดหยุ่นในการพิจารณาทางเลือกและความคิดเห็นอื่น
Zการเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น
Zความยุติธรรมในการประเมินตัดสินการให้เหตุผล
Z

6 Edmund, C. (2017). This AI can create a video of Barack Obama saying anything. [online] World Economic Forum.
Available at: https://www.weforum.org/agenda/2017/07/obama-speech-simulation-washington-university?
7 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
8 EAVI. (2018). EAVI.eu. [online] Available at: https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info
9 Facione, P. (2010, updated). Ibid. Critical Thinking.
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด ด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

สถิติที่ถูกปรุงแต่ง วาทกรรมของกลุ่มประชานิยม และการรายงานที่มีลักษณะชี้นำ�ของสื่อที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของการนำ�เสนอข่าว คือส่วนผสมเพิ่มเติมของมลพิษที่การรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศต้องตอบโต้ โดยเฉพาะเมือ่ มีการใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์เลียนแบบมนุษย์ในคลิปวิดโี อปลอม
และ/หรือคลิปเสียงที่ไม่มีพื้นฐานความเป็นจริง ก็ยิ่งทำ�ให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว6

การตระหนักรู้และยอมรับอคติ ความลำ�เอียง การเหมารวม หรือแนวโน้มของการใช้
ตนเองเป็นที่ตั้งอย่างตรงไปตรงมา
Zความฉลาดรอบคอบในการละเว้น การลงความเห็น หรือการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย
Zความเต็มใจที่จะพิจารณาทบทวนทัศนะของตน เมื่อไตร่ตรองอย่างตรงไปตรงมาและ
พบว่าสมควรเปลี่ยนแปลงความคิด
Z

ผลการวิจัยจำ�นวนมากพบว่าการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของคนหนุ่มสาวในหลายประเทศ
ทั่ ว โลก 10 หมายความว่ า พวกเขารั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกื อ บทั้ ง หมดจากอุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ ผ่ า น
แอปพลิเคชัน (แอป) สำ�หรับแชต สื่อสังคม และเว็บไซต์ของสื่อดั้งเดิมและบล็อกในบางครั้ง11 12 13
ซึง่ ช่องทางเหล่านีส้ ว่ นใหญ่ไม่มหี รือแทบจะไม่มสี งิ่ ใดทีบ่ อกให้รวู้ า่ ข่าวนัน้ มาจากสือ่ ทีเ่ ชือ่ ถือได้หรือ
มาจากมือสมัครเล่น ยังไม่ต้องพูดถึงข้อมูลที่บิดเบือน
อีกประเด็นคือวิธีจัดการข่าวของแพลตฟอร์มเหล่านี้ สำ�หรับเฟซบุ๊กซึ่งเป็นสื่อสังคมรายใหญ่
ที่สุดในขณะนี้ “...การเสนอข่าวเป็นปัญหามาตั้งแต่แรก ตอนนี้ยิ่งย่ำ�แย่จากปัญหาข่าวลวงที่ยัง
แก้ไม่ตกและการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดี เห็นได้ชัดว่าเฟซบุ๊กจะค่อย ๆ ลดการเสนอข่าวลง”
เฟรเดอริก ฟิลโลซ์ กล่าว14 ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป บางองค์กรข่าวอาจ
ผิดหวังถ้าเฟซบุก๊ ยกเลิกการเสนอข่าวไปจริง ๆ โดยชีว้ า่ เป็นการไม่ยตุ ธิ รรมกับผูร้ บั ข่าว เนือ่ งจาก
เฟซบุ๊ ก เป็ น ช่ อ งทางของผู้ ใช้ ที่ อ าศั ย สื่ อ สั ง คมในการติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารมาโดยตลอด 15
แต่ผู้ส่งเสริมงานด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศบางส่วนกลับมีความหวังว่าการเคลื่อนไหว
นี้อาจทำ�ให้ผู้บริโภคข่าว วัยเยาว์มีโอกาสขยายขอบเขตในการค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกรอบ ๆ ตัว
ไม่ ใช่ มั ว แต่ พึ่ ง พาสื่ อ สั ง คมที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยมลภาวะทางข่ า วสาร และรอรับข่าวผ่านอุปกรณ์ที่
‘เปิดใช้ตลอดเวลา’ โดยไม่ต้องทำ�อะไร ขณะเดียวกัน บางส่วนก็มองว่าเฟซบุ๊กอาจผลิตข่าว
เสียเอง โดยตั้งตนเป็นคู่แข่งกับสื่อในปัจจุบันก็เป็นได้16
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศทำ�ให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าแม้แต่ข่าวที่แท้จริงก็เป็นสิ่งที่ประกอบสร้าง
ขึ้นเสมอ และถูกบริโภคภายใต้กรอบกว้าง ๆ ของการเล่าเรื่องที่ให้ความหมายกับข้อเท็จจริง
10 Children’s use of mobile phones. (2015). [ebook] Tokyo: Mobile Society Research Institute, NTT Dotcomo.
Available at: https://www.gsma.com/publicpolicy/wp- content/uploads/2012/03/GSMA_Childrens_use_of_mobile_
phones_2014.pdf
11 Digital News Report (2017). Reuters Institute for the Study of Journalism’s (RISJ, Oxford). https://reutersinstitute.
politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf
12 Shearer, E. & Gottfried, J. (2017). News Use Across Social Media Platforms. [ebook] Washington DC: Pew Research
Centre. Available at: http://www.journalism.org/2017/09/07/news-use-across-social-media-platforms-2017/
13 Youth, Internet, and Technology in Lebanon: A Snapshot (2017) Social Media Exchange. Available at:
https://smex.org/youth-internet-and-technology-in-lebanon-a-snapshot/
14 Filloux, F. (2018). The Monday Note, 14 January, 2018. Available at: https://mondaynote.com/facebook-is-done-withquality-journalism-deal-with-it-afc2475f1f84
15 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
16 Is Facebook’s Campbell Brown a Force to Be Reckoned With? Or Is She Fake News? https://www.nytimes.
com/2018/04/21/technology/facebook-campbell-brown-news.html
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การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการต่ อ สู้ กั บ การเหมารวมและส่ ง เสริ ม
การสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรมได้ อี ก ด้ ว ย โดยปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ ต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายคื อ การมี
ความสามารถในการใช้หลายภาษา โดยมีผู้เข้าร่วมผลักดันการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศที่
หลากหลาย อี ก ทั้ ง ยั ง มี ข้ อ มู ล ดี ๆ ในเว็ บ ไซต์ ข องยู เ นสโก 17 อย่ า งไรก็ ดี ยั ง คงมี สิ่ ง ที่ ต้ อ ง
ทำ � อี ก มากผ่ า นหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนและในทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดการโจมตี จ ากข้ อ มู ล
บิดเบือนและข้อมูลที่ผิด18
เพื่อให้หน่วยการเรียนรู้นี้เกิดประสิทธิผล สามารถนำ�คลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปมาใช้สร้าง
การมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนได้ โดยใช้วดิ โี อสัน้ ทีม่ คี �ำ บรรยาย19 เป็น ‘สือ่ ให้ความรูท้ เ่ี ป็นสาระบันเทิง’
ด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลเท็จ และตั้งโจทย์ให้ผู้เรียนหาตัวอย่างคลิปที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ด้ ว ยตนเอง และทำ � ให้ พ วกเขาคุ้ น เคยกั บ การตั้ ง ข้ อ สงสั ย กั บ
ทุกรายละเอียดของเนื้อหา ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่นำ�เสนอในรูปแบบของข่าว
นอกจากนี้ ผู้สอนควรช่วยให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนแก้ไขการ ‘กูเกิล’ หาข้อมูลเกือบทั้งหมด
แบบผิวเผิน ด้วยการริเริ่มให้ค้นหาเชิงลึกมากขึ้น เช่น ใช้การค้นหาขั้นสูง การตรวจสอบกับ
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการสร้าง
ความรู้เรื่องการค้นหาและการประเมินข้อมูล20การมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทำ�ให้การเข้าถึง
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่นักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์และนักข่าวอาชีพ
สามารถนำ�ไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการประเมินและ
การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ในขณะทีแ่ หล่งข้อมูลอืน่ ๆ ช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู/้
ความรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สมรภูมิข่าวลวงได้ สามารถปกป้องตนเองจากผลกระทบเชิงลบ และพร้อม
สำ�หรับการหักล้างข่าวลวงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำ�งานข่าว21
17 See http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-ascomposite-concept/ [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].].
18 Abu-Fadil, M. (2007). Media Literacy: A Tool to Combat Stereotypes and Promote Intercultural Understanding.
Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161157e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 01/04/2018].
19 นี่คือตัวอย่างวิดีโออันทรงพลังที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการรู้เท่าทันสื่อ ในกรณีของการกราดยิงในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา
โดย Vice Media: Hoaxers say victims of mass shootings are ‘crisis actors’, Vice Select on Facebook.
20 Resources for teaching media literacy. ASCD. Available at http://inservice.ascd.org/15-resources-for-teaching-medialiteracy/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
21 ตัวอย่างคือ Project Look Sharp โครงการรู้เท่าทันสื่อของวิทยาลัยอีทากา ซึ่งมีแนวทางการรู้เท่าทันสื่อ ชุดหลักสูตร และเอกสารประกอ
บการบรรยายที่ดาวน์โหลดได้. www.projectlooksharp.org. [เข้าถึงเมื่อ 23/03/2018].
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และนำ�ไปสู่ข้อสรุป อุดมการณ์ และอัตลักษณ์ที่กว้างขึ้น โดยหมายรวมถึงความสามารถใน
การมองเห็นความแตกต่างระหว่างความพยายามในการทำ�ข่าวทีห่ ลากหลายเพือ่ บันทึกและตีความ
ความหมายของความเป็นจริง กับการหลอกลวงโดยใช้ประโยชน์จากรูปแบบของข่าวที่ละเมิด
มาตรฐานการตรวจสอบความจริงของวิชาชีพ

การมีส่วนร่วมทางสังคมกับผู้ใช้สื่อสังคมที่ได้รับและส่งต่อข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดก็เป็น
วิธีการที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งสำ�หรับนักข่าวและนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ ในการเรียนรู้วิธีการ
ค้นหาติดตามและหักล้างความเท็จอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองและชุมชน ผูส้ อน
จึงควรพิจารณาให้แบบฝึกหัดในส่วนนี้ด้วยสำ�หรับหน่วยการเรียนรู้นี้
รูบา เอล เฮลู อาจารย์และนักวิจยั สือ่ อาวุโสจากมหาวิทยาลัยนอเทรอดาม-เลบานอน กล่าวถ้อยคำ�
อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความสำ�คัญของหน่วยการเรียนรู้นี้ไว้ว่า “การเสริมสร้างทักษะ
ที่จำ�เป็นต่อการถอดรหัสข้อความต่าง ๆ แก่ประชาชนเป็นความพยายามต่อเนื่องที่ต้องการ
ความร่วมมือจากผู้ให้การศึกษาด้านสื่อและนักข่าว การรู้เท่าทันสื่อช่วยให้เราค้นพบดุลยภาพ
ระหว่างความเชื่อถือในแหล่งข่าวกับความสงสัยที่จำ�เป็นต้องตั้งคำ�ถาม”
เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เน้นความสำ�คัญของการมีชุดความรู้ที่จำ�เป็น22 และทักษะที่มาควบคู่กัน23 ในการทำ�
ความเข้าใจการทำ�ข่าว (และรูปแบบอื่น ๆ ของวารสารศาสตร์) ไปพร้อม ๆ กับ
การตรวจสอบสื่อที่บกพร่องและข่าวหลอกลวงในสื่อต่าง ๆ
Zเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อให้รู้จักบริโภคข่าวจากทั่วทุกสื่อ และทักษะในการทำ�
ความเข้าใจว่าการผลิตข้อมูลบิดเบือนนั้นทำ�ได้ง่ายเพียงใด
Zแนะนำ�ให้ผู้เรียนรู้จักตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลทุกประเภทที่ตนบริโภค และรู้วิธีชั่งน้ำ�หนัก
ความจริงของรายงานข่าว โพสต์ ฟีดข่าว ภาพถ่าย วิดีโอคลิป เสียงบันทึก อินโฟกราฟิก
และข้อมูลทางสถิติ ในบริบทที่เหมาะสม
Z

ผลการเรียนรู้

เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควร
1. แยกแยะข้อเท็จจริงกับเรื่องแต่งได้ รวมทั้งประเมินได้ว่าเรื่องเล่าหลากหลายรูปแบบใน
เนื้อข่าวที่แท้จริงมีความถูกต้องเพียงใด

22 สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ดู UNESCO’s Notions of MIL. http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/
foreword/unifying-notions-of-media-and-information-literacy/ [เข้าถึงเมื่อ 22/4/2018].
23 นอกจากทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามที่ระบุไว้โดย Facione (2010) ผู้เรียนควรถูกกระตุ้นให้เป็นคนช่างสงสัย ตั้งคำ�ถามกับทุกสิ่ง
ไม่ใช้การคาคคะเน และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้รับ
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รูปแบบของหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรูน้ แี้ บ่งเป็นสองส่วน ใช้เวลาส่วนละ 90 นาที ส่วนแรกเป็นภาคทฤษฎี และส่วนทีส่ อง
เป็นภาคปฏิบัติ
การเรียนการสอนแยกตามหัวข้อการอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ และความสำ�คัญของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคข้อมูลบิดเบือน ข้อมูลที่
ผิด และการบิดเบือนข้อมูลรูปแบบอื่นที่แพร่กระจายเป็นไวรัลในสื่อดั้งเดิมและสื่อสังคม เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนสำ�หรับหน่วยการเรียนรู้นี้เข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีแหล่ง
ข้อมูลมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ
เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่
ยูเนสโก http://en.unesco.org/ และเพจการรู้เท่าทันสื่อ https://en.unesco.org/
themes/media-literacy
ZUnited Nations Alliance of Civilisations https://www.unaoc.org/
Zหลั ก สู ต รการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศสำ � หรั บ ผู้ ส อน http://www.unesco.org/
new/en/communication-and-information/resources/publications-andcommunication-materials/publications/full-list/media-and-informationliteracy-curriculum-for-teachers/
Zกฎ 5 ข้ อ ของ MIL http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/media-development/media-literacy/five-laws-of-mil/
ZCommon Sense Education https://www.commonsense.org/education/toppicks/media-news-and-information-literacy-resources-for-students
ZEAVI Media and Literacy for Citizenship https://eavi.eu/beyond-fake-news10-types-misleading-info/
Z
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2. เข้าใจวิธีการคัดเลือกเรื่องราว ใครคือผู้ผลิตเนื้อหา ใช้วิธีการใดในการสร้างภาพตัวแทน
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มีการใช้ภาษาอย่างไร มีการเน้นย้ำ�หรือละเว้นอะไร ใครพูดอะไร
คนคนนัน้ มีความสำ�คัญและ/หรือเชือ่ ถือได้เพียงใด มีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ ข่าวนีเ้ คย/
เพิ่ง/จะสร้างผลกระทบอย่างไร และผู้อื่นเข้าใจและบริโภคข่าวเดียวกันนี้อย่างไร
3. รู้ระดับความรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของตนเองอย่างถ่องแท้ และรู้ว่ามีความสำ�คัญ
ต่อความเป็นปัจเจกบุคคลของตนอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับการใช้ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสารของตนอย่างไร

โครงการรู้เท่าทันข่าว http://www.thenewsliteracyproject.org/, ศูนย์การรู้เท่าทัน
ข่าวแห่งมหาวิทยาลัยสโตนี บรูก http://www.centerfornewsliteracy.org/
ZMind over Media http://propaganda.mediaeducationlab.com/
Zศูนย์ข้อมูลดิจิทัล (ศูนย์การรู้เท่าทันข่าว) http://drc.centerfornewsliteracy.org/
Zศูนย์การรูเ้ ท่าทันสือ
่ และสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยโรดไอส์แลนด์ https://centermil.
org/resources/ และอื่น ๆ อีกมาก
Z

ผู้สอนควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลความรู้ในประเทศและภูมิภาคของตนในภาษาต่าง ๆ ด้วย
ควรมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนศึกษาเว็บไซต์
ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของสื่อ
การเชื่อมโยงแผนการเรียนการสอนสู่ผลการเรียนรู้

ก. ภาคทฤษฎี
ผู้สอนแจกเอกสารประกอบและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และความเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดในรูปแบบของข่าว
แผนหน่วยการเรียนรู้
บรรยายและอภิปรายการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและ
เครื่องมือ รวมทั้งกรอบการคิดเชิงวิพากษ์
ทบทวนและอภิปรายตัวอย่างที่เลือกมาซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวโยงกับท้องถิ่น จากสื่อหลากหลายรูปแบบ
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จำ�นวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้
1+3
45 นาที

45 นาที

1+2

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและเครื่องมือประกอบการเรียนรู้
แผนหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรมภาคปฏิบัติ

จำ�นวนชัว่ โมง ผลการเรียนรู้
1+3
90 นาที
45 นาที

กิจกรรมที่ 1: รู้ว่าอะไรคือการทำ�ข่าว
เลือกข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้เรียนแต่ละคน
ควรค้นคว้าและตรวจสอบข่าวเดียวกันจากสื่อสามช่องทาง
นำ�การอภิปรายโดยให้ผู้เรียนใช้เทคนิคการคิด
วิเคราะห์ ควรให้ค้นหาการเล่าเรื่องที่แฝงอยู่ใน
เนื้อข่าว พร้อมกับการเลือกมุมมองของเรื่อง การเลือกข่าว
และรูปแบบของข่าว กิจกรรมนี้ควรให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับระเบียบแบบแผนของข่าว (ที่มีองค์ประกอบคือ
ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำ�ไม การยกคำ�พูด
โดยตรง การอาศัยผู้เชี่ยวชาญและแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ
ภาพประกอบ คำ�ศัพท์ทั่วไปที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
‘ภาษาข่าว’ และสัญญาณอื่น ๆ ‘ที่บ่งบอกความเป็นข่าว’
กิจกรรมที่ 2: การนำ�เสนอข้อมูลบิดเบือนในรูปของข่าว
ให้ผู้ทำ�กิจกรรมดูตัวอย่างข่าวหลอกลวง และอภิปรายว่า
อะไรบ้างที่ทำ�ให้ข่าวหลอกลวงนั้นได้ผลหรือไม่ได้ผล จากนั้น
ให้ผู้เรียนดัดแปลงแก้ไขข่าวที่เพิ่งอ่านไปก่อนหน้านี้
โดยให้แต่งเรื่องหลอกลวงที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ให้มีรูปแบบเหมือนข่าว (หรือให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อใน
การสร้างข่าวที่เป็นข้อมูลบิดเบือนเอง)
หลังจากนั้นให้ผู้เรียนจับกลุ่มเพื่อประเมินว่าอะไรบ้างที่ทำ�ให้
เรื่องที่แต่งขึ้นดูเหมือนข่าวจริง โดยอาจใช้แบบสอบถามใน
การประเมินร่วมด้วย แต่ควรมีการระบุสิ่งบ่งบอกความเป็น
ข่าวที่ถูกนำ�มาใช้ในการเขียนข่าวหลอกด้วย
จากนั้นกลับมารวมกันอีกครั้ง และให้ผู้ทำ�กิจกรรมแบ่งปัน
ความรู้ที่ได้โดยการนำ�เสนอผลงานทั้งหมด
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45 นาที

1+3
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ข. ภาคปฏิบัติ

งานมอบหมาย

ผู้เรียนแต่ละคนควรหาข่าววิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จากสื่อสังคมของตน (เช่น กระแสลด
น�้ำ หนัก การระบาดของโรค ผลจากภาวะโลกร้อนต่อชุมชน ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถที่
ใช้น�้ำ มัน และประเมินข่าวเหล่านี้ รวมทัง้ อคติสว่ นตัว (ทีเ่ กิดขึน้ ) และปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ตอ่ เรือ่ งหรือ
มุมมองในประเด็นนั้น ๆ โดยดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอย่างไร
บ้าง เช่น ในด้านการค้นหา การประเมินคุณค่า ความปลอดภัยทางดิจิทัล สิทธิ ตัวตน และ
หลักจริยธรรมข่าว
จากนั้นให้ผู้เรียนทำ�ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า เกี่ยวกับ: ใครเป็นผู้ผลิตเนื้อหา ผู้สื่อข่าวหรือ
บุคคลรู้ได้อย่างไรว่ามีการเผยแพร่ข่าวอะไร ได้ประโยชน์จากการเผยแพร่หรือไม่ ตรวจสอบ
ข้อมูล สถิติ อินโฟกราฟิกซ้ำ�อีกครั้ง หากเป็นไปได้ให้ใช้ห้องสมุดหรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยในการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นนำ�ผลที่ได้มาเขียนบทวิจารณ์สื่อความยาว 1,500
คำ� โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การละเว้นข้อมูล และความล้มเหลวของเนื้อหาข่าวที่กล่าวถึง
เอกสารประกอบ

จากบทความซึ่งมีสไลด์ ภาพ และวิดีโอ ตามที่ระบุด้านล่าง ผู้สอนสามารถทำ�สไลด์ของตนเอง
โดยใส่ภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับประเทศและบริบทของตนเพิ่มเติม
เอกสารส�ำหรับอ่านเพิ่มเติม
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การตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง 101

สาระส�ำคัญ

จากนักการเมืองถึงนักการตลาด จากกลุม่ ผูส้ นับสนุนถึงแบรนด์ ทุกคนทีต่ อ้ งการโน้มน้าว
ผู้อื่นต่างมีแรงกระตุ้นให้บิดเบือน พูดเกินจริง หรือให้ข้อเท็จจริงที่คลุมเครือ หน่วย
การเรียนรู้นี้ต้องการส่งมอบเครื่องมือให้กับผู้เรียน เพื่อให้รู้ว่าข้อกล่าวอ้างใดตรวจสอบ
ความจริงได้ รวมทั้งประเมินหลักฐานได้อย่างมีวิจารณญาณและสอดคล้องกับแบบแผน
และมาตรฐานจริยธรรม
เค้าโครงเนื้อหา

ประวัติศาสตร์และอรรถศาสตร์ของการตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การเสนอข่าวอย่างมีความรับผิดชอบ
แดเนียล แพทริก มอยนาฮัน สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐแห่งรัฐนิวยอร์กและเอกอัครราชทูตประจำ�
ประเทศอินเดียและสหประชาชาติ (พ.ศ. 2470-2546) กล่าวไว้ว่า “ทุกคนมีสิทธิ์ในความคิดเห็น
ของตน แต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงของตน”1
คำ�ว่า ‘การตรวจสอบข้อเท็จจริง’ ในทางวารสารศาสตร์มีสองความหมายที่แตกต่างกัน แต่เดิม
ห้องข่าวว่าจ้างผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์อักษรและตรวจสอบข้อเท็จจริงในบทความที่
ผู้สื่อข่าวเขียน วิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นนี้เป็นการประเมินความถูกต้องแม่นยำ�ของ
การรายงานข่าว โดยเป็นการตรวจซ�้ำ ทัง้ ข้อเท็จจริงและตัวเลขต่าง ๆ และทำ�หน้าทีใ่ นการควบคุม
คุณภาพเนื้อหาข่าวโดยรวมก่อนการตีพิมพ์ ในทางวารสารศาสตร์สมัยใหม่ แนวทางปฏิบัติเช่น
นี้ อย่างน้อยก็ในโลกตะวันตก เป็นความดีความชอบของนิตยสารรายสัปดาห์รายใหญ่ ๆ ใน
สหรัฐอเมริกาอย่าง ไทม์ ในทศวรรษ 19202
การหดตัวทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรข่าวเกือบทั้งหมดทั่วโลกนับตั้งแต่เปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 213 ทำ�ให้ฝ่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงมีขนาดเล็กลง และถูกรวบไปอยู่กับโต๊ะ
ตรวจต้นฉบับ หรือไม่ก็ถูกตัดออกไปเลย ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่จะมีก็เพียงนิตยสารแนวหน้าอย่าง
เดอะ นิวยอร์เกอร์ ในสหรัฐอเมริกา หรือ แดร์ ชปีเกิล ในเยอรมนี ที่ยังคงจ้างคนตรวจสอบความ
ถูกต้องของต้นฉบับ4
1 Moynihan, D. & Weisman, S. (2010). Daniel Patrick Moynihan. New York: Public Affairs.
2 Scriber, B. (2016). Who decides what’s true in politics? A history of the rise of political fact-checking. [online]
Poynter. Available at: https://www.poynter.org/news/who-decides-whats-true-politics-history-rise-political-factchecking [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
3 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
4 Bloyd-Peshkin, S. & Sivek, S. (2017). Magazines find there’s little time to fact-check online. [online] Columbia
Journalism Review. Available at: https://www.cjr.org/b-roll/magazine-fact-checking-online.php [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
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การตรวจสอบข้อเท็จจริง ‘ย้อนหลัง’ เช่นนี้ เน้น (แต่ไม่จ�ำ กัด) ทีโ่ ฆษณาทางการเมือง การปราศรัย
และนโยบายของพรรคเป็นหลัก โครงการแรก ๆ ที่อุทิศตัวให้กับการตรวจสอบทางการเมือง
ในรูปแบบนี้คือ Factcheck.org โดยศูนย์นโยบายสาธารณะแอนเนนเบิร์กแห่งมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย ที่ริเริ่มในปี พ.ศ. 2546 และโครงการ Fact Check ของสถานีข่าว Channel 4 แห่ง
อังกฤษ ที่ริเริ่มในปี พ.ศ. 2548
การตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความสำ�คัญมากขึ้น และแพร่กระจายไปทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมา
ช่วงเวลาที่สำ�คัญเป็นพิเศษสำ�หรับการเติบโตของปฏิบัติการข่าวดังกล่าวมีอยู่สองช่วงเวลา
คลื่นลูกแรกคือการมอบรางวัลพูลิตเซอร์สำ�หรับการรายงานข่าวระดับชาติในปี พ.ศ. 2552
ให้กับโครงการ PolitiFact ซึ่งเป็นโครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ปีกว่า ๆ
โดยหนังสือพิมพ์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ไทม์ส (ปัจจุบันคือ แทมปา เบย์ ไทม์ส) ในรัฐฟลอริดา
นวัตกรรมของ PolitiFact คือการจัดอันดับคำ�กล่าวอ้างด้วย ‘Truth-O-Meter’ ซึ่งทำ�ให้
โครงสร้างการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกชั้นและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(แต่นกั วิจารณ์เห็นว่าการจัดอันดับเป็นการทำ�ให้เกิดความไม่เป็นกลางในกระบวนการตรวจสอบ)
วิธีการเชิงโครงสร้างเช่นนี้ทำ�ให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทาง
การเมืองคืออะไร และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการนำ�ไปใช้เป็นเครือ่ งมือทางวารสารศาสตร์เพือ่ ให้
บุคคลสาธารณะแสดงความรับผิดชอบต่อคำ�พูดของตนเองต่อส่วนรวม และในขณะเดียวกัน
ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับโครงการอื่นทั่วโลกหลายโครงการ5
คลื่ น ลู ก ที่ ส องของโครงการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากสิ่ ง ที่ เรี ย กว่ า ‘ข่ า วลวง’
โหมกระหน่ำ�ไปทั่วทุกมุมโลก คำ�ที่ถูกนำ�มาใช้และใช้กันอย่างผิด ๆ คำ�นี้หมายถึงเรื่องแต่ง
ทุ ก ประเภทที่ เ น้ น กระตุ้ น อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของคนจำ � นวนมหาศาลด้ ว ยการฉวยโอกาส
จากอัลกอริทึมของสื่อสังคม ดังที่เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดปี พ.ศ. 2559 ที่โครงสร้างสารสนเท
ศออนไลน์อ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการแทรกซึมของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด จนหลายต่อ
หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5 Mantzarlis, A. (2017). In its first decade, PolitiFact helped define political fact-checking far beyond Washington, D.C.
[online] Poynter. Available at: https://www.poynter.org/news/its-first-decade-politifact-helped-define-political-factchecking-far-beyond-washington-dc [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
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การตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของหน่วยการเรียนรู้นี้ไม่ใช่การตรวจสอบก่อน
การตีพิมพ์ แต่เป็นการตรวจสอบหลังจากข้อความที่กล่าวอ้างนั้นส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
การตรวจสอบข้อเท็จจริง ‘ย้อนหลัง’ เช่นนี้เป็นการเรียกร้องให้นักการเมืองและบุคคลสาธารณะ
แสดงความรับผิดชอบต่อความจริงของสิ่งที่พูด ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปแบบนี้ต้องการ
แหล่งข่าวมีชื่อเสียงที่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธข้อความที่ประกาศต่อสาธารณะ

บ่อยครั้งที่คลื่นลูกที่สองนี้ให้ความสำ�คัญกับการตรวจสอบข้อความสาธารณะเท่า ๆ กันกับ
การหักล้างเรือ่ งหลอกลวงทีเ่ ป็นไวรัล การหักล้างคือหน่วยย่อยของการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ต้องใช้ชุดทักษะเฉพาะด้านไม่ต่างจากการพิสูจน์ความจริงทั่วไป (โดยเฉพาะกับเนื้อหาที่ผลิต
โดยผู้ใช้ ซึ่งเรียกกันว่า user-generated content: UGC) ดูแผนภาพของเวนน์ด้านล่าง)
หน่วยการเรียนรู้นี้เน้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่นิยามไว้ด้านล่าง ขณะที่หน่วยการเรียนรู้
ถัดไปจะกล่าวถึงการพิสูจน์ความจริงสำ�หรับเนื้อหาและแหล่งข้อมูลดิจิทัล6

การตรวจสอบขอเท็จจริง
• ทำยอนหลัง, ขอความทีส่ ำคัญ
ตอสวนรวม
• อาศัยขอมูลจากผูเ ชีย่ วชาญ
นักวิชาการ หนวยงานรัฐ
• ผลทีไ่ ดคอื ขอสรุปทีต่ ดั สินวา
ขอความทีก่ ลาวนัน้ ถูกตองหรือไม

การหักลาง

การตรวจสอบความจริง

ขาวลวงและเรือ่ ง
หลอกลวงทีเ่ ปนไวรัล

• ทำกอนเผยแพร สวนใหญเนน UGC
• แสวงหาหลักฐานสำคัญจากผูอ ยูใ น
เหตุการณ หรือการระบุพกิ ดั
การคนหาภาพยอนหลังดวยเครือ่ งมือ
reverse image search ฯลฯ
• ผลทีไ่ ดคอื การตีพมิ พหรือ
ไมตพี มิ พ

ภาพที่ 5 ความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการตรวจสอบความจริง
ตัวอย่างขององค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงทั่วโลก
ตามรายงานของดู๊ก รีพอร์เตอร์ส แล็บ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25607 มีโครงการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 137 โครงการ ดำ�เนินงานอยู่ใน 51 ประเทศทั่วโลก
แม้ ว่ า สหรั ฐ อเมริ ก าจะเป็ น แหล่ ง ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด แต่ โ ครงการอื่ น ๆ ที่ มี
ความรัดกุมและมีความสร้างสรรค์ที่สุดในงานด้านนี้ก็แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ผู้สอนอาจทำ�
ความรู้จักโครงการต่าง ๆ เช่น แอฟริกา เช็ก (แอฟริกาใต้ เซเนกัล ไนจีเรีย และเคนยา) เช็กคิอาโด
(อาร์เจนตินา) เลส์ เดโคเดอร์ส (ฝรัง่ เศส) ฟักทิสก์ (นอร์เวย์) และฟูล แฟกต์ (สหราชอาณาจักร)
6 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
7 Stencel, M. (2017). Fact-checking booms as numbers grow by 20 percent. [online] Duke Reporters Lab. Available at:
https://reporterslab.org/big-year-fact-checking-not-new-u-s-fact-checkers/ [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
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บราซิล: บทความเรือ่ ง “Fact-checking booms in Brazil” โดย เคต สไตเกอร์-กินซ์เบิรก์
ในเว็บ Poynter เข้าถึงได้ทาง https://www.poynter.org/news/fact-checkingbooms-brazil
Zยุโรป: รายงานเรื่อง “The Rise of Fact-Checking Sites in Europe” โดย ลูคัส
เกรฟส์ และ เฟเดริกา เชรูบินี ที่เขียนให้สถาบันรอยเตอร์ส ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
เข้าถึงได้ทาง http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/rise-factchecking-sites-europe#overlay-context
Zญี่ปุ่น: บทความเรื่อง “A new fact-checking coalition is launching in Japan”
โดย มาซาโตะ คาจิโมโตะ ในเว็บ Poynter เข้าถึงได้ทาง https://www.poynter.org/
news/new-fact-checking-coalition-launching-japan
Zเกาหลีใต้: บทความเรื่อง “What’s behind South Korea’s fact-checking boom?
Tense politics and the decline of investigative journalism,” โดย โบยัง ลิม
ในเว็บ Poynter เข้าถึงได้ทาง https://www.poynter.org/fact-checking/2017/
whats-behind-south-koreas-fact-checking-boom-tense-politics-and-thedecline-of-investigative-journalism/
Zละตินอเมริกา: บทความเรื่อง “Lack of access to information is driving Latin
America’s fact-checking boom” โดย ไอวาน เอ็ชต์ ในเว็บ Poynter เข้าถึงได้ทาง
https://www.poynter.org/fact-checking/2016/lack-of-access-to-informationis-driving-latin-americas-fact-checking-boom/
Zสหรั ฐ อเมริ ก า: หนั ง สื อ เรื่ อ ง “Deciding What’s True: The Rise of Political
Fact-Checking in American Journalism” โดย ลูคัส เกรฟส์ หรือรีวิวหนังสือเล่มนี้
โดย แบรด สไครเบอร์ ในเว็บ Poynter เข้าถึงได้ทาง https://www.poynter.org/news/
who-decides-whats-true-politics-history-rise-political-fact-checking
Z

วิธีการและจริยธรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ มันคือการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน
อันเกิดจากคำ�ถามเพียงคำ�ถามเดียว นั่นก็คือ “รู้ได้อย่างไร” ในเวลาเดียวกัน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงไม่ใช่การตรวจตัวสะกด เราไม่มีตำ�ราคู่มือที่บอกข้อเท็จจริงทุกเรื่องแบบพจนานุกรม
หรือโปรแกรมตรวจสอบเอกสารที่คอยแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง
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สำ�หรับผู้สอนที่ต้องการเน้นประเทศหรือภูมิภาคใดเป็นการเฉพาะ แหล่งข้อมูลต่อไปนี้อาจจะมี
ประโยชน์

กล่าวโดยทั่วไป การตรวจสอบข้อเท็จจริงแบ่งเป็นสามระยะ ได้แก่
1. การสืบค้นข้อความที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ด้วยการสำ�รวจเอกสารทางกฎหมาย
ช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร และสื่อสังคม กระบวนการนี้รวมถึงการกำ�หนดว่าข้อความ
สาธารณะที่ สำ � คั ญ ข้ อ ความใด (ก) สามารถตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ และ
(ข) ควรตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. การสืบค้นข้อเท็จจริง ด้วยการหาหลักฐานทีด่ ที สี่ ดุ เกีย่ วกับข้อความทีต่ อ้ งการตรวจสอบ
3. การแก้ไขข้อความ โดยประเมินจากหลักฐานที่ปรากฏ บนพื้นฐานของความเป็นจริง
องค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ อธิบายกระบวนการตรวจสอบของพวกเขาต่อสาธารณะ
ผู้สอนอาจแนะนำ�ให้ผู้เรียนได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้
1. เพจ “How We Work” ของโครงการ Africa Check (เว็บไซต์ https://africacheck.
org/about-us/how-we-work/) และอินโฟกราฟิกในส่วน “เอกสารประกอบ”
2. เพจ “Metodo” ของเว็บโครงการ Chequeado (ภาษาสเปน เว็บไซต์ http://
chequeado.com/metodo/)
3. เพจ “Metodologia” และ “Come funzioniamo” ของเว็บ Pagella Politica
(ภาษาอิตาเลียน เว็บไซต์ https://pagellapolitica.it/progetto/index)
4. เพจ “The Principles of PolitiFact” ของโครงการ PolitiFact (เว็บไซต์ http://
www.politifact.com/truth-o-meter/article/2013/nov/01/principles-politifactpunditfact-and-truth-o-meter/)
เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (International Fact-Checking Network: IFCN)8
ได้กำ�หนดหลักการให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ประจำ�วัน
องค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถขอรับการรับรองเป็นองค์กรทีป่ ฏิบตั ติ ามหลักการของ IFCN
ได้ โดยต้องผ่านการประเมินจากภายนอกเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการนำ�เกณฑ์เหล่านี้ไป
ใช้ ผู้สอนอาจทำ�ความรู้จักหลักการดังกล่าว และค้นหาผลการประเมินขององค์กรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในประเทศของตน 9 และอภิปรายว่าเกณฑ์เหล่านี้ทำ�ให้ผู้เรียนเชื่อถือหน่วยงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงมากขึ้นหรือไม่
8 อเล็กซิออส มันต์ซาร์ลิส ผู้เขียนบทนี้ เป็นหัวหน้าเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ
9 เข้าถึงได้ทาง https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles.
[เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561].
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These fake fact-checkers are peddling lies about genocide and censorship
in Turkey (Poynter) https://www.poynter.org/news/these-fake-fact-checkersarepeddling-lies-about-genocide-and-censorship-turkey
ZIn the post-truth era Sweden’s far-right fake fact checker was inevitable.
(The Guardian) https://www.theguardian.com/media/2017/jan/19/in-thepost-truth-era-swedens-far-right-fake-fact-checker-was-inevitable
Z

อะไรคือสิ่งที่สกัดกั้นข้อเท็จจริง
ก่อนจะลงลึกไปยังภาคปฏิบตั ขิ องการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผูเ้ รียนจำ�เป็นต้องตระหนักถึงข้อจำ�กัด
ของการตรวจสอบข้อเท็จจริงและของตนเอง
ผูเ้ ชีย่ วชาญบางคนประกาศว่าเรากำ�ลังเข้าสูย่ คุ ‘ไม่สนใจความจริง’ (post-truth era หรือ postfact era) คำ�นี้ปรากฏในพาดหัวข่าวทั่วโลกในปี พ.ศ. 2559 และถูกเลือกให้เป็น ‘คำ�แห่งปี’
โดยพจนานุกรมออกซฟอร์ดและสมาคมภาษาเยอรมัน ตามลำ�ดับ เหตุผลของ ‘ผูไ้ ม่สนใจความจริง’
ก็คือ การที่การเมืองและสื่อมีการแบ่งข้างแบ่งขั้ว ทำ�ให้ผู้คนปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเท็จจริงที่ตน
ไม่เห็นด้วยโดยสิ้นเชิง
เหตุผลดังกล่าวไม่ค่อยสอดคล้องกับงานวิจัยจำ�นวนมากที่พบว่าเมื่อมีการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
เมื่อมีการอ้างอิงถึงผู้ที่ผู้อ่านให้ความเชื่อถือ คนทั่วไป (โดยเฉลี่ย) จะยอมรับข้อมูลมากขึ้น ผู้สอน
อาจอ่านงานวิจัยต่อไปนี้และอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
Swire, B., Berinsky, A. J., Lewandowsky, S. & Ecker, U. K. H. (2017). Processing
political misinformation: comprehending the Trump phenomenon
(1 March 2017). Available at http://rsos.royalsocietypublishing.org/
content/4/3/160802. [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
ZNyhan, B. & Zeitzoff, T. (2018). Fighting the Past: Perceptions of Control,
Historical Misperceptions, and Corrective Information in the IsraeliPalestinian
Conflict. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
pops.12449/abstract. [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
Z
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หลักการดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดีและไม่ดีได้
ส่วนตัวอย่างของข้อมูลทีผ่ ดิ ซึง่ แอบแฝงมาในรูปของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผูส้ อนอาจใช้ตวั อย่าง
จากบทความด้านล่างประกอบ

Wood, T. & Porter, E. (2016). The Elusive Backfire Effect: Mass Attitudes’
Steadfast Factual Adherence (August 5, 2016). Available at: https://ssrn.
com/abstract=2819073. [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].

Z

ขณะเดียวกัน การกล่าวว่าข้อเท็จจริงเป็นภาพวาดที่สมบูรณ์แบบของโลกใบนี้ และมนุษย์เป็นสิ่ง
มีชีวิตที่ใช้เหตุผลล้วน ๆ และยอมรับข้อเท็จจริงอย่างไร้ขอ้ กังขา ไม่วา่ ความเชือ่ และความชอบส่วนตัว
จะเป็นอย่างไร ก็ดจู ะหลุดโลกเกินไป เพราะเราทุกคนต่างเกิดมาพร้อมกับความเข้าใจและอคติตา่ ง ๆ
ที่เป็นอุปสรรคทางความคิดที่สำ�คัญต่อการซึมซับข้อมูลความจริงใหม่ ๆ จึงต้องย้ำ�ว่าประเด็นนี้
ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกคน
ผู้สอนควรหยิบยกอคติหรือความเอนเอียงบางประเภทเพื่ออภิปรายในห้องเรียนด้วย
ความเอนเอียงเพือ่ ยืนยันอคติ [จากสารานุกรมบริทานนิกา — https://www.britannica.com/
topic/confirmation-bias [เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561]: คือความโน้มเอียงที่จะประมวล
ข้อมูลด้วยการมองหาหรือการแปลความหมายข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิม การใช้อคติ
เช่นนี้ในการตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา และมักส่งผลให้มองข้ามข้อมูลที่ไม่ตรงกับ
ความคิด ความเชื่อที่มีอยู่เดิมนี้รวมถึงความคาดหวังต่อเหตุการณ์และการคาดเดาผลที่จะเกิด
ขึ้น เพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะประมวลข้อมูลเพื่อสนับสนุนความเชื่อของตนอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
เมื่อประเด็นปัญหามีความสำ�คัญมากหรือมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง
การให้เหตุผลด้วยแรงจูงใจ [จากนิตยสารดิสคัฟเวอร์ — http://blogs.discovermagazine.
com/intersection/2011/05/05/what-is-motivated-reasoning-how-does-it-workdan-kahananswers/#.WfHrl4ZrzBI [เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561] การใช้แรงจูงใจ
ในการใช้เหตุผล คือการที่จิตใต้สำ�นึกของคนมีแนวโน้มที่จะประมวลข้อมูลให้สอดคล้องกับ
บทสรุปปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง ลองพิจารณาตัวอย่างคลาสสิกต่อไปนี้ ในช่วงปี พ.ศ.
2493-2502 นักจิตวิทยาให้ผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือ
ไอวีลีกสองแห่งดูวิดีโอเกี่ยวกับการตัดสินใจของกรรมการในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระหว่าง
ทีมของทั้งสองมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก นักศึกษาจากแต่ละมหาวิทยาลัย
ต่างก็มีแนวโน้มที่จะคิดว่าการตัดสินของกรรมการนั้นถูกต้องเมื่อผลการตัดสินเป็นประโยชน์
ต่อทีมของตนมากกว่าเมื่อผลการตัดสินเป็นผลดีต่อทีมคู่แข่ง นักวิจัยสรุปว่าเดิมพันทางอารมณ์
ของนักศึกษาต่อการแสดงความภักดีต่อมหาวิทยาลัยเป็นตัวกำ�หนดสิ่งที่พวกเขาเห็น
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สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตัวมันเองเป็นเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์แบบ
เรื่องบางเรื่องอาจถูกต้องสมบูรณ์ แม้จะละเลยบริบทที่สำ�คัญ10 ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งประกอบสร้าง
มีการจัดวางและการเรียบเรียงใหม่อย่างมีความหมายเสมอ ภายใต้โครงสร้างโดยรวมของเรื่อง
ซึง่ อาจทำ�ให้ขอ้ เท็จจริงทีม่ าจากพืน้ ฐานเดียวกันมีความสำ�คัญแตกต่างกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ความจริง
ยังเป็นมากกว่าการรวมกันของกลุ่มข้อเท็จจริง ดังนั้น การตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่เครื่องมือ
ในการปิดกั้นทางเลือกในการตีความ แต่มันคือการรับรองชุดข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลต่อเรื่องเล่า
และความเชื่อเดิมของแต่ละคนในการสนับสนุนข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้

เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั่วโลก
Zเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู้ ถึ ง อคติ ใ นการใช้ เ หตุ ผ ลที่ อ าจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเข้ า ใจ
ความจริง
Zเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Z

ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจการเกิดขึ้นของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการนำ�เสนอข่าว
เช่นเดียวกับความเข้าใจในจริยธรรมและวิธีปฏิบัติ
10 ดูตัวอย่าง Yanofsky, D. (2013). The chart Tim Cook doesn’t want you to see. Available at https://qz.com/122921/thechart-tim-cook-doesntwant-you-to-see/ [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
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การใช้ ป ระสบการณ์ ที่ จำ � ได้ ใ นการตั ด สิ น [จากพจนานุ ก รมจิ ต วิ ท ยาของสำ � นั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ออกซฟอร์ ด http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/
acref/9780199534067.001.0001/acref9780199534067-e-830 [เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2561] กระบวนการใช้เหตุผลผ่านประสบการณ์หรือสิง่ ทีจ่ ดจำ�ได้ คือการใช้ตวั อย่างเหตุการณ์
ที่ จ ดจำ � ได้ เ พี ย งไม่ กี่ ค รั้ ง ในการตั ด สิ น ความเป็ น ไปได้ ห รื อ ความถี่ ข องการเกิ ด เหตุ ก ารณ์
ซึง่ ทำ�ให้คนมองเห็นข้อความทีไ่ ม่ถกู ต้องเป็นความจริงเพียงเพราะว่าจำ�ได้แบบนัน้ ผลการทดลอง
ของลิซา ฟาสิโอ แห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บลิ ต์ พบว่าคนทีถ่ กู ขอให้พดู ข้อความว่า ‘ส่าหรีคอื โสร่ง’
ซ้ำ�กันหกครั้ง เชื่อข้อความที่ไม่จริงนี้มากกว่าคนที่กล่าวซ้ำ�เพียงครั้งเดียว การเสนอข่าวก็อาจ
กลายเป็นช่องทางของรายงานผิด ๆ ในทำ�นองนี้ได้ หากทำ�ให้คนอ่านเชื่อเนื้อหาที่นำ�เสนอโดยไม่
ตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น การตีข่าวของสื่อกรณีสมคบคิดเกี่ยวกับสถานที่เกิดของบารัก โอบามา
อาจมีส่วนในการแพร่กระจายความเชื่อที่ว่าความจริงแล้วอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ได้
เกิดที่ฮาวาย

2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับคำ�ถามที่ควรถามในการประเมินคุณภาพของหลักฐาน
3. เพิ่ ม ความสามารถในการแยกแยะข้ อ ความที่ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ อ อกจาก
ความคิดเห็นและการกล่าวเกินจริง
4. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอคติในการให้เหตุผลต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจ
ความเป็นจริง
รูปแบบของหน่วยการเรียนรู้

แนวทางเชิงทฤษฎีของบทเรียนนี้ ได้แก่
1. ประวัติศาสตร์และอรรถศาสตร์
2. วิธีการและจริยธรรม
3. อุปสรรคของการไปสู่ข้อเท็จจริง
แนวทางเชิงปฏิบัติแบ่งเป็นสองกิจกรรม
1. ค้นหาข้อความที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
2. ค้นหาข้อเท็จจริง
งานมอบหมายเน้นที่การแก้ไขสิ่งที่บันทึกไว้
การเชื่อมโยงแผนการเรียนการสอนกับผลการเรียนรู้

ก. ภาคทฤษฎี
แผนหน่วยการเรียนรู้
1. ประวัติศาสตร์และอรรถศาสตร์

จำ�นวนชั่วโมง
20 นาที

ผลการเรียนรู้
1

2. วิธีการและจริยธรรม

20 นาที

1

3. อุปสรรคของการไปสู่ข้อเท็จจริง

20 นาที

4
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แผนของหน่วยการเรียนรู้
จำ�นวนชั่วโมง
กิจกรรมที่ 1: ค้นหาข้อความที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
30 นาที
กิจกรรมที่ 2: ค้นหาข้อเท็จจริง

1 ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้
3
2

1) ค้นหาข้อความที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความสนใจข้อความที่มีอย่างน้อย 1 ข้อเท็จจริง หรือตัวเลขที่พิสูจน์
ความเป็นจริงได้อย่างเป็นกลาง การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การประเมินความเป็นจริงของ
ความคิดเห็นและการคาดการณ์ การกล่าวเกินความจริง การเสียดสี และมุกตลก
กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนอ่านบางส่วนของสุนทรพจน์ของบุคคลสาธารณะ 4 คน และไฮไลต์
ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยสีหนึ่ง (สีเขียว) อีกสีหนึ่งใช้ไฮไลต์ข้อความแสดงความคิดเห็นที่ไม่
สามารถตรวจสอบได้ (สีแดง) และสีที่สามคือข้อความที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองประเภทแรก
(สีส้ม) หลังจากผู้เรียนส่งบางส่วนของสุนทรพจน์ที่ไฮไลต์แล้ว นำ�แต่ละชิ้นมาอภิปรายว่าอะไรที่
ทำ�ให้ข้อความมีลักษณะที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
แนว·าง
สีแดง – ขอความที่ไมสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงได
สีสม – ขอความที่อยูตรงกลาง
สีเขียว – ขอความที่ตรวจสอบขอเท็จจริงได

มิเชลล์ บาเชอร์เล็ต อดีตประธานาธิบดีชิลี
ในขณะทีเ่ รามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการดำ�เนินงานไปในทิศทางนัน้ เราตระหนักดีวา่ ต้อง
จัดการกับภัยคุกคามต่อระบบนิเวศทางทะเล นั่นก็คือพลาสติก ปีแล้วปีเล่า พลาสติกจำ�นวน 8
ล้านตัน ไหลลงสู่มหาสมุทร มันอยู่ที่นั่นเป็นร้อย ๆ ปี และสร้างผลกระทบเชิงลบอย่างมากมาย
มหาศาล เพื่อแก้ปัญหานี้ เราจึงเข้าร่วมแคมเปญ CleanSeas ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สำ�หรับการดำ�เนินการในระดับประเทศ เราจะเสนอร่างกฎหมาย
ห้ามใช้ถุงพลาสติกในเมืองชายทะเลภายในระยะเวลา 12 เดือน กฎหมายนี้จะเปิดโอกาสให้
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ข. ภาคปฏิบัติ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องมหาสมุทร และจะทำ�ให้เราเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกา
ที่มีกฎหมายในลักษณะนี้ โดยเราขอเรียกร้องให้ประเทศอื่น ๆ แสดงความรับผิดชอบเช่นกัน
นอกจากนี้ บัดนี้เป็นเวลา 30 ปีแล้วตั้งแต่มีการใช้พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำ�ลายชั้น
บรรยากาศโอโซนเพื่อให้ชั้นบรรยากาศโอโซนได้ฟื้นตัว ในวาระครบรอบปีที่ 31 ดิฉันขอประกาศ
ว่า ประเทศของดิฉนั เพิง่ ให้สตั ยาบันต่อการแก้ไขเพิม่ เติมคิกาลีปี พ.ศ. 2559 ของพิธสี ารมอนทรีออล
ทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ป้องกันการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ 0.5 องศาเซลเซียสจากภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุนี้
ชิลีจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่ให้สัตยาบันกับข้อตกลงดังกล่าว ไม่เพียงเท่านี้ การสร้าง
เครือข่ายสวนสาธารณะในพาตาโกเนีย ทำ�ให้เรามีพื้นที่สีเขียวอันเปี่ยมไปด้วยความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 4.5 ล้ า นเฮกตาร์ ซึ่ ง ตอนนี้ ไ ด้ รั บ การปกป้ อ งคุ้ ม ครองโดยรั ฐ บาล
เพื่อการใช้งานสาธารณะ
จาค็อบ ซูมา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้
โครงสร้างของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังคงทำ�ให้โลกซีกเหนือกับโลกซีกใต้ถอยห่างจากกันมาก
ขึ้น ในขณะที่มีคนส่วนน้อยได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ คนส่วนใหญ่ในโลกก็ยังคงมีชีวิตอยู่กับ
ความยากจนและความหิ ว โหย โดยปราศจากความหวั ง ที่ จ ะมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
แม้ ใ นประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ช่ อ งว่ า งระหว่ า งคนจนกั บ คนรวยก็ ยั ง คงถ่ า งกว้ า ง และเป็ น
ประเด็นที่น่าเป็นห่วง เราจึงต้องเรียกร้องต้องการเจตจำ�นงทางการเมืองและคำ�มั่นสัญญาจาก
บรรดาผู้นำ�โลกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกที่ไม่
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากเราหวังจะบรรลุเป้าหมายและความใฝ่ฝันของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ. 2573 (Agenda 2030) ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เท่าเทียมกันและความอยุตธิ รรมของอำ�นาจ
ทางเศรษฐกิจนั้นเห็นได้ชัดเจนในแอฟริกา ตัวอย่างเช่น ทวีปของเราอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่
แต่ยังคงเป็นทวีปที่มีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจำ�นวนมากที่สุด
ซิกมาร์ กาเบรียล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยอรมนี
เราต้องช่วยกันหาวิธีการที่จะทำ�ให้สหประชาชาติบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการก่อตั้ง แต่ ณ ปัจจุบัน
ตัวเลขไม่ได้บ่งบอกเช่นนั้น:
ทุกวันนี้โครงการอาหารโลกได้รับเงินสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การต่อสู้กับวิกฤตความอดอยากของโลก เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติที่ได้
รับเงินบริจาคซึ่งเป็นการให้โดยสมัครใจและไม่มีข้อผูกมัดมีเพียงร้อยละ 15 ขณะที่ในปี พ.ศ.
2554 ตัวเลขยังคงอยู่ที่ร้อยละ 50 สำ�หรับแผนงานช่วยเหลืออื่น ๆ ของสหประชาชาติ ตัวเลขนี้
ก็ไม่ได้ดูดีไปกว่ากัน
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อย่างไรก็ตาม เยอรมนีจะยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สหประชาชาติ
ในฐานะผู้สนับสนุนรายใหญ่อันดับที่สี่ของการให้ความช่วยเหลือตามที่มีการประเมิน และ
เหนือสิ่งอื่นใด ตัวอย่างเช่น ในฐานะหนึ่งในผู้บริจาคเงินด้านมนุษยชนมากที่สุดทั่วโลก เรายัง
คงต้องการให้ความช่วยเหลือในระดับสูงเช่นนี้ต่อไป
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้บริหารระดับสูงของเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กเป็นบริษัทในอุดมคติและมองโลกในแง่ดี การคงอยู่ของเราเกือบทั้งหมดคือการมุ่งเน้น
สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้คนเชื่อมโยงกัน เมื่อเฟซบุ๊กเติบโตขึ้น ผู้คนในทุกหนแห่งมีเครื่องมือ
ใหม่ที่ทรงพลังในการติดต่อกับคนที่เขารัก การส่งเสียงให้ผู้อื่นได้ยิน รวมทั้งการสร้างชุมชนและ
ธุรกิจ เมื่อไม่นานมานี้ เราได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ใช้แฮชแท็ก #metoo และกิจกรรม March
for Our Lives ที่จัดขึ้นบนเฟซบุ๊ก หรืออย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่ง หลังจากเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์
ประชาชนระดมทุนเพื่อการบรรเทาทุกข์ได้มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และธุรกิจขนาดเล็ก
มากกว่า 70 ล้านแห่ง ใช้เฟซบุ๊กเพื่อสร้างความเติบโตและการจ้างงาน
2) หาข้้อเท็็จจริิง

กิจกรรมที่ 2 แบ่งชัน้ เรียนเป็นกลุม่ ย่อย แต่ละกลุม่ เลือกหนึง่ ในคำ�กล่าวอ้าง ‘สีเขียว’ จากข้างต้น
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง (หรือเลือกจากรายการของตนเอง)
ให้ทุกกลุ่มค้นหาหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างผลการค้นหา โดยให้ผู้เรียนประเมินแหล่งข้อมูล
ที่หามาได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ด้านล่างนี้ก่อน
่ ยงานสถิตกิ ารว่างงานล่าสุด
ความใกล้: หลักฐานอยูใ่ กล้กบั เหตุการณ์เพียงใด เช่น องค์กรข่าวทีรา
โดยปกติจะอยู่ใกล้กับข้อมูลน้อยที่สุด ดังนั้นจึงมีคุณค่าน้อยกว่าหน่วยงานที่เป็นผู้สำ�รวจและ
จัดทำ�ตัวเลขการจ้างงาน
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เป็นไปได้อย่างไรที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสหประชาชาติใช้เวลาแจกจ่ายหนังสือร้องขอเงิน
สนับสนุนอันเป็นสิ่งจำ�เป็นมากกว่าการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องเปลี่ยนวิธี
เราต้องเปิดโอกาสให้สหประชาชาติได้รับเงินสนับสนุนอย่างเพียงพอ เท่า ๆ กับความเป็นอิสระ
ที่เพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน เราก็ต้องการประสิทธิภาพและความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้เงิน
สนับสนุนเหล่านี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ความเชี่ยวชาญ: มีสิ่งใดที่รับรองคุณภาพของผู้ผลิตหลักฐาน เช่น ผู้เขียนหนังสือจบปริญญาเอก
ในหัวข้อที่เขียน และมีการอ้างอิงผลงานเป็นจำ�นวนมากในสาขานั้น
ความเที่ยงตรง: วิธีการเก็บหลักฐานเป็นอย่างไร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงมักใช้
วิธีการสำ�รวจเพื่อเก็บข้อมูล 11 ซึ่งอาจทำ�ให้ผลสรุปไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และการเปรียบเทียบ
กับประเทศ อื่นทำ�ได้ยาก เพราะความเต็มใจของผู้หญิงในการตอบและความเข้าใจเกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดทางเพศอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทัง้ นี้ ไม่ได้หมายความว่าความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงไม่ใช่เรื่องร้ายแรง แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมความเที่ยงตรงของการสนับสนุนข้อความนั้น ๆ
ความโปร่งใส: คุณรู้อะไรเกี่ยวกับหลักฐานชิ้นนี้ เช่น มีการตีพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดที่นำ�ไปสู่ข้อสรุป
ของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในช่องทางออนไลน์ เพื่อให้นักวิจัยคนอื่นตรวจสอบได้
ความน่าเชื่อถือ: มีบันทึกประวัติให้ใช้ประเมินหรือไม่ เช่น องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
จัดทำ�ดัชนีการรับรู้การทุจริตมามากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานพอสำ�หรับให้ผู้เชี่ยวชาญ
ค้นพบข้อจำ�กัดของดัชนี12
ผลประโยชน์ทับซ้อน: มีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือที่ไม่เปิดเผยของแหล่งข้อมูลจากหลักฐานนี้
หรือไม่ เช่น การศึกษาเรื่องประโยชน์ของพาสตาที่มีต่อร่างกายส่วนหนึ่งดำ�เนินการและได้รับทุน
จากผู้ผลิตพาสตารายใหญ่13
ผู้สอนอาจพิมพ์ตารางด้านล่างนี้ให้ผู้เรียนใช้ในการประเมินแหล่งข้อมูล
อ่อน

ปานกลาง

หนักแน่น

ความใกล้
ความเชี่ยวชาญ
ความเที่ยงตรง
ความโปร่งใส
ความน่าเชื่อถือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
11 ดูตัวบ่งชี้ (48) ของสถิติทางเพศของยูเอ็น https://genderstats.un.org/#/downloads
12 Hough, D. (2016) Here’s this year’s (flawed) Corruption Perception Index. Those flaws are useful. The Washington
Post. Available at: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/27/how-do-you-measurecorruption-transparency-international-does-its-bestand-thats-useful/?utm_term=.7ff90ea2890f [เข้าถึงเมื่อ 23/03/2018].
13 ตัวอย่างเรื่องจริง อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.healthnewsreview.org/2016/07/study-really-find-pasta-opposite-fattening/
[เข้าถึงเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561].
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ใช้หลักฐานที่ประเมินในแบบฝึกหัด เขียนรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ประมาณ 1,200 คำ�)
และสรุปว่าข้อความที่เลือกมามีความจริงในระดับใด
ผู้เรียนควรจัดทำ�มาตรวัดระดับของตนเองในการให้คะแนนข้อความที่ถูกตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น
PolitiFact เผยแพร่มาตรวัดระดับดังแสดงด้านล่าง
จริง – ข้อความมีความถูกต้องแม่นยำ� และไม่มีอะไรที่สำ�คัญขาดหายไป
ส่วนใหญ่จริง – ข้อความมีความถูกต้องแม่นยำ� แต่ต้องมีการชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติม
จริงครึ่งหนึ่ง – ข้อความมีความถูกต้องแม่นยำ�เพียงบางส่วน มีการละเว้นรายละเอียดสำ�คัญ
บางประการหรือใช้ผิดบริบท
ส่วนใหญ่ไม่จริง – ข้อความมีความจริงอยู่บ้าง แต่ละเลยข้อเท็จจริงที่สำ�คัญ ซึ่งจะทำ�ให้
เข้าใจไปในทิศทางอื่น
ไม่จริง – ข้อความขาดความถูกต้องแม่นยำ�
โดนจับโกหก – ข้อความขาดความถูกต้องแม่นยำ�และกล่าวอ้างเรื่องเหลวไหล
มาตรวัดระดับไม่จำ�เป็นต้องเรียงลำ�ดับเหมือนกับที่ PolitiFact ไล่เรียงไปสู่ระดับที่เลวร้าย
ลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่จริงไปจนถึงโดนจับโกหก ตัวอย่างเช่น โครงการเอล ซาบูเอโซ ในเม็กซิโก14
มีมาตรวัดระดับอย่าง ‘พิสูจน์ไม่ได้’ สำ�หรับข้อความที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่มีหลักฐาน หรือ
‘โต้ แ ย้ ง ได้ ’ สำ � หรั บ ข้ อ ความที่ ค วามจริ ง ขึ้ น อยู่ กั บ วิ ธี ก ารที่ เ ลื อ ก โดยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นใช้
ความสร้างสรรค์ในการสร้างมาตรวัดระดับเพื่อบอกช่วงคุณสมบัติของข้อเท็จจริงแต่ละระดับ
ทั้งนี้ ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเตรียมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปแบบนอกเหนือจากตัวหนังสือ
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเวลาและทรัพยากรที่มี ไม่ว่าจะเป็นภาพล้อเลียน (Meme) วิดีโอสั้น ๆ ภาพ GIF
หรือสแนปแชต ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่ดีในการต่อสู้กับความเท็จ ซึ่งจริง ๆ แล้วมีงานวิจัยชิ้น
หนึ่ ง พบว่ า สำ � หรั บ การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เดี ย วกั น การนำ � เสนอในรู ป แบบวิ ดี โ อขำ � ขั น มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการนำ�เสนอในรูปแบบบทความ15
14 AnimalPolitico (2015). Available at http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/01/28/el-sabuesoun-proyecto-para-vigilar-eldiscurso-publico/ [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
15 Young, D., Jamieson, K., Poulsen, S. and Goldring, A. (2017). Fact-Checking Effectiveness as a Function of Format and
Tone: Evaluating FactCheck.org and FlackCheck.org. Journalism & Mass Communication Quarterly, 95(1), pp. 49-75
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งานมอบหมาย

สำ�หรับตัวอย่างรูปแบบที่สร้างสรรค์ ผู้สอนอาจดูบทความเหล่านี้ในเว็บไซต์ Poynter
Mantzarlis, A. (2016). Fact-checkers experiment with Snapchat, GIFs and other
stuff millennials. Available at https://www.poynter.org/news/fact-checkersexperimentsnapchat-gifs-and-other-stuff-millennials [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
Mantzarlis, A. (2016). How (and why) to turn a fact check into a GIF. [accessed
28/03/2018. Available at https://www.poynter.org/fact-checking/2016/how-andwhy-to-turn-a-fact-check-into-a-gif/ [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].
เอกสารส�ำหรับอ่านเพิ่มเติม

นอกจากรายการที่ ค วรอ่ า น Poynter ยั ง อุ ทิ ศ พื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ให้ กั บ การตรวจสอบข้ อ มู ล
ซึ่งเข้าถึงได้ทาง https://www.poynter.org/channels/fact-checking ซึ่งมีการปรับข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 2-3 ครั้งในแต่ละสัปดาห์ ด้านล่างคือแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและมีประโยชน์
จากเว็บไซต์นี้
Poynter (2018). How to fact-check a politician’s claim in 10 steps. Available at
https://factcheckingday.com/articles/5/how-to-fact-check-a-politicians-claim-in10-steps [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
Van Ess, H. (2017). The ultimate guide to bust fake tweeters: A video toolkit in
10 steps. Available at https://www.poynter.org/news/ultimate-guide-bust-faketweeters-videotoolkit-10-steps. [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
Mantzarlis, A. (2015). 5 things to keep in mind when fact-checking claim about
science. Available at https://www.poynter.org/news/5-things-keep-mind-whenfact-checkingclaims-about-science. [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
Mantzarlis, A. (2016). 5 tips for fact-checking claims about health. Available at
https://www.poynter.org/fact-checking/2016/5-tips-for-fact-checking-claimsabout-health/ [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
Mantzarlis, A. (2015). 5 tips for fact-checking datasets. Available at https://www.
poynter. org/news/5-tips-fact-checking-datasets. [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
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Funke, D. (2017). Where there’s a rumour, there’s an audience. This study sheds light
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Mantzarlis, A. (2017). Journalism can’t afford for corrections to be the next victim
of the fake news frenzy. Available at https://www.poynter.org/news/journalismcant-affordcorrections-be-next-victim-fake-news-frenzy. [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
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การเรียนรู้ด้วยเกมบทบาทสมมุติสำ�หรับวันตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (ออกแบบสำ�หรับ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6: การตรวจสอบความจริงในสื่อสังคม: การประเมินแหล่งที่มาและเนื้อหาภาพ

การตรวจสอบความจริิงใน
สื่่�อสัังคม: การประเมิินแหล่่งที่่�มา
และเนื้อหาภาพ

หน่วยการเรียนรู้นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุและตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้อมูลดิจิทัลในสื่อออนไลน์ได้ โดยแนะนำ�ให้รู้จักกลยุทธ์ต่าง ๆ สำ�หรับพิจารณาความแท้จริงของ
แหล่งที่มา ภาพ และวิดีโอ โดยเฉพาะที่ผลิตโดยผู้ใช้งาน (User Generated Content: UGC)
ที่ส่งต่อกันทางสื่อสังคม
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควรตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเนื้อหาที่เป็นเท็จ
กับเนื้อหาที่ชักนำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดประเภทต่าง ๆ ซึ่งมักจะส่งต่อกันในช่วงที่มีการรายงาน
ข่าวด่วนในสื่อสังคมอย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูบ1 เนื้อหาเช่นนี้ แม้แต่องค์กร
สื่อที่น่าเชื่อถือบางครั้งก็หยิบไปนำ�เสนอ ซึ่งเป็นการทำ�ลายความน่าเชื่อถือของสื่อ อีกทั้งนักข่าว
ยังส่งต่อและขยายความบนสื่อสังคมโดยไม่เจตนา โดยที่บางครั้งนักข่าวเองก็ตกเป็นเหยื่อของ
ผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการมีส่วนกับประเด็นถกเถียงในสังคม2 และหลอกใช้ความน่าเชื่อถือของ
ผู้สื่อข่าวให้กลายเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของตน3
ผูเ้ รียนจะได้ทดสอบสัญชาตญาณด้วยสถานการณ์และตัวอย่างจริง ก่อนจะนำ�เทคนิคการสืบสวน
เบื้องต้นและกลยุทธ์การพิสูจน์ความจริงไปใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบด้วย
การระบุและการให้เครดิตแหล่งที่มาของข้อมูลตามหลักจริยธรรมของการใช้เนื้อหาที่
ผลิตโดยผู้ใช้สื่อ4
56
Zการระบุและการแยกบัญชีปลอมหรือบอต
Zการยืนยันว่าเนื้อหาภาพมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาต้นฉบับอย่างถูกต้อง
Zการตรวจสอบเวลาของการบันทึกภาพและเวลาที่อัปโหลดเนื้อหา
Zการระบุสถานที่ในภาพถ่ายและวิดีโอ
Z

การบ่งบอกและการตรวจสอบเนื้อหาต้นฉบับได้ ทำ�ให้นักข่าวสามารถขออนุญาตนำ�เนื้อหาที่
สร้างโดยผู้ใช้ไปเผยแพร่ได้ตามข้อกำ�หนดทั้งทางจริยธรรมและทางกฎหมาย
1 Alejandro, J. (2010). Journalism In The Age Of Social Media. Reuters Institute Fellowship.
Available at: http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/
Journalism%2520in%2520the%2520Age%2520of%2520Social%2520Media.pdf [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
2 Paulussen, S. & Harder, R. (2014). Social Media References in Newspapers. Journalism Practice, 8(5), pp. 542-551.
3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อภิปรายและให้วิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างละเอียด
4 ดูแนวทางจริยธรรม UGC ของสมาคมข่าวออนไลน์ที่ https://ethics.journalists.org/topics/user-generated-content/ [เข้าถึงเมื่อ
18/04/2018].
5 Woolley, S.C. & Howard, P.N. (2017). Computational Propaganda Worldwide: Executive Summary. Samuel
Woolley and Philip N. Howard, Eds. Working Paper 2017.11. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda.
comprop.oii.ox.ac.uk. Available at http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/CasestudiesExecutiveSummary.pdf [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
6 Joseph, R. (2018). Guide. How to verify a Twitter account. Africa Check. Available at https://africacheck.org/
factsheets/guide-verify-twitteraccount/ [เข้าถึงเมื่อ. 6/04/2018].
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บิล โควัก และทอม โรเซนสตีล ผูเ้ ขียน The Elements of Journalism7 ยืนยันว่า “ท้ายทีส่ ดุ แล้ว
ระเบียบวิธีในการตรวจสอบความจริงคือสิ่งที่แยกการข่าวออกจากเรื่องบันเทิง โฆษณาชวนเชื่อ
เรื่องแต่ง หรือศิลปะ...การทำ�ข่าวโดยตัวมันเองเน้นการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องก่อนเป็น
อันดับแรก...” หน่วยการเรียนรูน้ จี้ งึ พิจารณา “ระเบียบวิธกี ารตรวจสอบความจริง” ในยุคปัจจุบนั
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว
สื่อสังคมทำ�ให้วิธีปฏิบัติงานข่าวเปลี่ยนไป การมีส่วนร่วมตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง (real-time)
ของผู้ติดตามข่าวสาร ทำ�ให้เกิดเนื้อหาที่ได้มาจากคนจำ�นวนมาก แม้กระทั่งงานที่ต้องทำ�ใน
การรายงานข่าวอย่างการตรวจสอบความจริงในปัจจุบันก็มอบหมายให้ผู้ติดตามข่าวสารช่วย
ตรวจสอบได้ 8 ในขณะที่ ก ารเสนอข่ า วยั ง คงเป็ น แกนหลั ก กฎระเบี ย บของการตรวจสอบ
ความจริง9 วิธีการตรวจสอบเนื้อหาและแหล่งที่มา ก็ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัยอย่างสม่ำ�เสมอตาม
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พฤติกรรมออนไลน์ และวิธกี ารรายงานข่าวทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่าง
เช่น ในช่วงอาหรับสปริง คือจุดเริ่มของแนวคิด ‘การตรวจสอบความจริงแบบเปิด’ ซึ่งหมายถึง
กระบวนการตรวจสอบความจริงทีป่ ระชาชนคนทัว่ ไปร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ แต่กระบวนการนีย้ งั
คงเป็นทีถ่ กเถียง เพราะมีความเสีย่ งทีข่ อ้ มูลผิดจะถูกส่งต่อกันเป็นไวรัลในระหว่างทีพ่ ยายามพิสจู น์
ความจริงทีละขัน้ ตอนในพืน้ ทีส่ าธารณะ (เช่น นักข่าวเผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่ผา่ นการตรวจสอบ เพราะ
ต้องการระดมกระบวนการตรวจสอบความจริง เป็นต้น)10
ปัจจุบัน คำ�บอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์และเนื้อหาที่เป็นภาพคือหนึ่งในเครื่องมือสำ�คัญและ
จำ�เป็นที่นักข่าวหรือผู้ให้บริการข่าวสารนำ�มาใช้บอกเล่าเรื่องราวที่มีผลกระทบสูง สำ�หรับ
การรายงานข่าวด่วน ความรวดเร็วเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการตรวจสอบความจริงของข้อมูลที่มา
จากสื่อสังคม11
นักข่าวต้องมีความสามารถในการว่ายแหวกข้อมูลจำ�นวนมหาศาลเพือ่ ไปให้ถงึ ต้นตอของแหล่งทีม่ า
ข้อมูล และภาพที่มีความสำ�คัญ เนื้อหาภาพที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว (ภาพถ่าย วิดีโอ และภาพ
GIF) ซึ่งถูกอัปโหลดเข้าไปในพื้นที่สื่อสังคม เกิดจากปัจจัยสามประการ ได้แก่
7 Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). The elements of journalism: What newspeople should know and the public
should expect. New York: Crown Publishers.
8 Carvin, A. (2012). Distant witness: Social Media’s Journalism Revolution. New York, NY: CUNY Journalism Press.
9 Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2014). Op cit
10 Posetti, J. & Silverman, S. (2014). When Good People Share Bad Things: The basics of social media verification at
Mediashift July 24th, 2014. Available: http://mediashift.org/2014/07/goodwhen-good-people-share-bad-things-thebasics-of-social-media-verification/ [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].].
11 Brandtzaeg, P., Lüders, M., Spangenberg, J., Rath-Wiggins, L. & Følstad, A. (2015). Emerging Journalistic Verification
Practices Concerning Social Media. Journalism Practice, 10(3), pp. 323-342.
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6: การตรวจสอบความจริงในสื่อสังคม: การประเมินแหล่งที่มาและเนื้อหาภาพ

เค้าโครงเนื้อหา

การเติบโตของสมาร์ตโฟนและฟีเจอร์โฟนที่มาพร้อมกับกล้องในทั่วทุกมุมโลก12
Zการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นในราคาไม่แพง (และใน
บางพื้นที่ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Zการเกิดขึ้นของเครือข่ายสื่อสังคมระดับโลกและแพลตฟอร์มข้อความที่ใคร ๆ ก็เผยแพร่
เนื้อหาและสร้างผู้ติดตามได้
Z

ในสถานการณ์ข่าวด่วน บ่อยครั้งที่การเล่าเหตุการณ์ครั้งแรก ภาพถ่าย และวิดีโอจากเหตุการณ์
ไม่ว่าจะเป็นการประท้วง รถไฟตกราง เฮอร์ริเคน หรือการก่อการร้าย ต่างมีแนวโน้มว่าจะได้มา
จากโทรศั พ ท์ ข องผู้ พ บเห็ น ผู้ อ ยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ หรื อ คนเดิ น ถนน เทคนิ ค ในการตรวจสอบ
ความจริงของเนื้อหาเหล่านี้จึงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล ธรรมเนียมปฏิบัติ และ
มาตรฐานของห้องข่าว รวมทัง้ วิถปี ฏิบตั ขิ องนักข่าวเอง หน่วยการเรียนรูน้ จี้ ะแนะนำ�ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งเครื่องมือและแหล่งความรู้ออนไลน์ แต่เครื่องมือเหล่านี้ก็มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เช่นเดียวกับเทคโนโลยี13
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความจริงแบบใด ส่วนหนึ่งของแนวทางที่ใช้โดยทั่วไปคือแนวทาง
ที่เสนอโดย โควักและโรเซนสตีล (2014)14 ดังนี้
ตรวจแก้ด้วยความสงสัย
Zตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ�
15
Zไม่คิดเอง – อย่าถูกชี้นำ�ด้วยสัญญาณที่บ่งบอก “ความน่าจะจริง”
ที่ถูกนำ�มาใช้เป็น
เครื่องมือ
Zระวังแหล่งที่มาที่ไม่ระบุตัวตน
Z

การรู้ต้นตอของข้อมูลหรือภาพถ่ายและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบทั้งแหล่งที่มาและเนื้อหาที่
เผยแพร่ น่าจะช่วยให้คุณตรวจสอบต้นตอที่นำ�มาใช้เป็นแหล่งข่าวได้ แต่การตรวจสอบก็ต้องให้
ผลลัพธ์ตามที่กำ�หนด16
การตรวจสอบแบบนี้เป็นการจำ�ลองการทำ�งานของนักข่าวที่อาจทำ�เมื่ออยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
โดยเป็นการสัมภาษณ์ผเู้ ห็นเหตุการณ์ นักข่าวทีเ่ ป็นผูส้ มั ภาษณ์ควรตรวจสอบคำ�บอกเล่าของผูเ้ ห็น
12 ดูสไลด์ที่ 5 ในรายงานเกี่ยวกับ Internet Trends ของแมรี มีเกอร์ ที่ https://www.slideshare.net/kleinerperkins/internettrends-v1. [เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2561].
13 Schifferes, S., Newman, N., Thurman, N., Corney, D., Göker, A. & Martin, C. (2014). Identifying and Verifying News
through Social Media. Digital Journalism, 2(3), pp. 406-418.
14 Kovach & Rosenstiel (2014). Op cit.
15 Zimmer, B (2010). “Truthiness”, The New York Times. https://www.nytimes.com/2010/10/2017/magazine/2017FOBonlanguage-t.html [เข้าถึงเมื่อ 15/04/2018].
16 Bell, F. (2015). Verification: Source vs Content [online] Medium. Available at: https://medium.com/1st-draft/
verficiation-source-vs-content-b67d6eed3ad0 [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
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ห้องข่าวขนาดใหญ่จำ�นวนมากมีทีมและเทคโนโลยีราคาแพง หรือมีตัวแทนคอยให้บริการ
เพื่อการค้นหาเนื้อหาให้ได้เร็วที่สุด18 ในระหว่างที่รอสิทธิในการตีพิมพ์และการออกอากาศ และ
การตรวจสอบความจริงก่อนทีจ่ ะตีพมิ พ์ ส่วนห้องข่าวขนาดเล็กและนักข่าวอิสระจำ�นวนมากไม่มี
ทรัพยากรเช่นนี้19 และต้องอาศัยวิธีการอันเป็นระบบของตนเองที่พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
สำ�หรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ20
เพราะเหตุใดการพิสูจน์ความจริงของแหล่งที่มาและเนื้อหาที่เป็นภาพจึงมีความสำ�คัญ หาก
จะกล่าวง่าย ๆ ก็คือ เพราะมันเป็นการทำ�ข่าวที่ดี ในโลกดิจิทัลเช่นทุกวันนี้ เป็นการง่ายมากที่ผู้มี
เจตนาร้ายจะสร้างและเผยแพร่เนื้อหาปลอมที่น่าเชื่อถือและจับเท็จได้ยาก หลายครั้งที่นักข่าว
อาชีพและห้องข่าวทำ�ลายชือ่ เสียงของตนเองด้วยการส่งต่อหรือตีพมิ พ์ซ�้ำ ข้อมูล ภาพ หรือวิดโี อที่
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดจากบุคคลที่ไม่มีตัวตน และหลายครั้งที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์เนื้อหา
เสียดสีด้วยเข้าใจว่าเป็นความจริง21
ปัญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากปริมาณของเนื้อหาที่เป็นภาพในโลกออนไลน์ ภาพเหล่านี้ถูกหยิบ
ออกมาจากบริบทเดิมและนำ�กลับมาใช้ใหม่ในเหตุการณ์ที่จะเป็นข่าวในอนาคต ดังที่เราพบเห็น
ในทุกวันทั่วโลกที่นักปั้นข่าวลวงสร้างเรื่องหลอกทั้งบรรดานักการเมืองและนักข่าว
อย่างไรก็ตาม การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่มีเรื่องให้เล่าหรือมีเนื้อหาให้เผยแพร่
นั้นมีหลายขั้นตอน คำ�ถามสำ�คัญควรถูกถาม บางคำ�ถามควรถามตรง ๆ ส่วนบางคำ�ถามอาจตอบ
ได้ด้วยการใช้หลักฐานที่ค้นพบในระหว่างการสืบสวน เครื่องมือตรวจสอบความจริงสามารถใช้
17 Kovach & Rosenstiel (2014). Op cit.
18 Diakopoulos N., De Choudhury M. & Naaman M. (2012). Finding and assessing social media information sources
in the context of journalism Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, pp. 2451-2460.
Available at: http://www.nickdiakopoulos.com/wp-content/uploads/2011/07/SRSR-diakopoulos.pdf [เข้าถึงเมื่อ
22/04/2018].
19 Schifferes, S., Newman, N., Thurman, N., Corney, D., Goker, A.S. & Martin, C. (2014). Identifying and verifying news
through social media: Developing a user-centred tool for professional journalists. Digital Journalism, 2(3), pp. 406418. Available at http://openaccess.city. ac.uk/3071/1/IDENTIFYING AND VERIFYING NEWS THROUGH SOCIAL MEDIA.
pdf [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
20 Brandtzaeg, P. B., Lüders, M., Spangenberg, J., Rath-Wiggins, L., & Følstad, A. (2016). Emerging journalistic verification
practices concerning social media. Journalism Practice, 10(3), 323-342.
21 Deutsche Welle (2018) Germany’s Bild falls for hoax and unleashes fake news debate (22/02/2018) Available
at http://www.dw.com/en/germanys-bild-falls-for-hoax-unleashes-debate-on-fake-news/a-42704014 [เข้าถึงเมื่อ
22/04/2018].
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เหตุการณ์ ติดตามรายละเอียดที่สำ�คัญเพิ่มเติม และสรุปว่าคำ�บอกเล่านั้นมีความน่าเชื่อถือหรือ
ไม่ ต ามกระบวนการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง โดยอาจใช้ สั ญ ชาตญาณประกอบกับการสัง เกต
พฤติกรรมร่วมด้วย ทั้งนี้ กระบวนการยืนยันแหล่งที่มาทางดิจิทัลต้องนำ�ไปสู่ข้อสรุป แม้ว่าจะไม่
สามารถสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเองหรือตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง17

ค้นหาว่าแหล่งข้อมูลโพสต์จากทีใ่ ด แต่กเ็ ป็นไปได้ทจ่ี ะหาตำ�แหน่งแห่งทีข่ องแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง
โดยการวิเคราะห์ประวัติในสื่อสังคมของผู้โพสต์ เพื่อหาเบาะแสที่อาจบ่งบอกความเป็นไปได้ว่า
เป็นสถานที่ใดในเวลาใด การตรวจสอบประวัติการโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นและดูลิงก์ในโพสต์ก็ช่วย
ในกระบวนการตรวจสอบความจริงด้วยตนเอง และเป็นการช่วยกำ�จัดข้อมูลที่ถูกส่งต่อโดยบอต
ได้อีกด้วย
การตรวจแก้ไขที่เกิดจากความสงสัยก็เป็นสิ่งสำ�คัญ แต่คนทั่วไปส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิดและส่งต่อข่าวไม่ได้มีเจตนาหลอกลวง พวกเขาเพียงแค่อยากแบ่งปันประสบการณ์ของตน
ดังนั้น หากมีข้อมูลที่ผิดเกิดขึ้น มันจึงอาจไม่ได้เป็นเพราะมีเจตนาร้าย โดยอาจเป็นเพียงเพราะ
จำ�เหตุการณ์ได้ไม่ถูกต้อง หรืออาจจะเพียงแค่แต่งเติมเรื่องราวเพิ่มเติม เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิด
ขึ้ น ได้ ห ากคุ ณ มี โ อกาสออกไปสั ม ภาษณ์ ด้ ว ยตนเอง ดั ง ที่ มั ก จะเกิ ด ขึ้ น ในรายงานข่ า วและ
คำ�ให้การที่ขัดแย้งกันจากสถานที่เกิดเหตุหรืออุบัติเหตุ ซึ่งคำ�บอกเล่าของผู้พบเห็นเหตุการณ์
หรือผู้เคราะห์ร้ายที่กำ�ลังตกใจมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
แม้ว่าจะเป็นไปได้ยากที่การตรวจสอบภาพจะให้ผลที่แน่นอนสมบูรณ์ แต่ก็พอจะช่วยให้เห็น
‘สิ่งผิดปกติที่สังเกตได้อย่างชัดเจน’ ได้บ้างจากกระบวนการตรวจสอบความจริงด้วยการตั้ง
คำ�ถามดังต่อไปนี้
เนื้อหาภาพนี้เป็นของใหม่ หรือถูก ‘แกะ’ ออกมาจากข่าวเก่าและนำ�มาใช้เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
22
Zเนื้อหาภาพถูกปรับแต่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไม่
Zสามารถใช้ข้อมูลอภิพันธุ์ (metadata) เพื่อยืนยันเวลาและสถานที่ของการบันทึกภาพ
หรือวิดีโอได้หรือไม่
Zสามารถสั ง เกตเบาะแสที่ ป รากฏอยู่ ใ นภาพเพื่ อ ยื น ยั น เวลาและสถานที่ ข องการบั น ทึ ก
ภาพหรือวิดีโอได้หรือไม่
Z

เพื่อให้การค้นหาสิ่งผิดปกติที่สังเกตได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ เราจำ�เป็นต้องเข้าใจประเภท
ของความเท็จและภาพที่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด ได้แก่
ผิดสถานที่/ผิดเวลา ภาพที่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งพบเห็นบ่อยที่สุดคือภาพเก่าที่ถูก
นำ�มาใช้กับข้อความใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในภาพ ความเป็นไวรัลของกรณีนี้มักเกิด

Z

22 ภาพนักเรียนผู้รอดชีวิตจากการกราดยิงในโรงเรียนที่พาร์กแลนด์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบความสำ�เร็จในการชุมนุมประท้วง
ระดับชาติเพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืน ถูกนำ�ไปตัดต่อและแพร่กระจายอยู่ในสื่อสังคมที่เลือกข้าง https://www.buzzfeed.
com/janelytvynenko/here-are-the-hoaxesand-conspiracies-still-going-around?utm_term=.euy6NPayy#.jhe2YvV44.
[เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2561].
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ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้รู้จักกับเครื่องมือและเทคนิคเบื้องต้นสำ�หรับเรียนรู้และ
ฝึกตรวจสอบความจริงของแหล่งข้อมูลและเนื้อหา (มีสไลด์ รวมถึงข้อสังเกตสำ�หรับผู้สอนและ
เอกสารอ่านเพิ่มเติม) เช่น25
การวิเคราะห์บัญชีเฟซบุ๊ก: เครื่องมือออนไลน์จาก Intel Techniques26 จะช่วยให้รู้เกี่ยวกับ
แหล่งข้อมูลมากขึ้น จากการวิเคราะห์บัญชีเฟซบุ๊ก
การวิเคราะห์บัญชีทวิตเตอร์: แนวทางจากโครงการ Africa Check ช่วยให้รู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล
มากขึ้น โดยการวิเคราะห์ประวัติในสื่อสังคม ซึ่งจะทำ�ให้บอกได้ว่าเป็นบอตหรือไม่ที่ส่งข้อความ
ทวีต27
การใช้เครื่องมือค้นหาภาพย้อนหลัง: การใช้เครื่องมือค้นหาภาพย้อนหลัง (Reverse Image
Search) ของกูเกิล28 TinEye29 หรือ RevEye30 ทำ�ให้ตรวจสอบได้ว่าภาพถูกนำ�กลับมาใช้ใหม่กับ
ข้อความหรือเหตุการณ์ทเี่ พิง่ เกิดขึน้ หรือไม่ การค้นหาภาพย้อนหลังทำ�ให้รวู้ า่ มีภาพทีค่ น้ หาอยูใ่ น
ฐานข้อมูลภาพแห่งใดแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง (ซึ่งมีเป็นพันล้านภาพ) หรือไม่ หาก
การค้นหาภาพย้อนหลังพบว่าภาพนัน้ มีอยูก่ อ่ นเกิดเหตุการณ์ทกี่ ล่าวถึง นีค่ อื สิง่ ผิดปกติทสี่ งั เกตได้
อย่างชัดเจน และมีแนวโน้มว่าภาพนั้นถูกนำ�กลับมาใช้ใหม่หลังจากถูกใช้ในเหตุการณ์ก่อนหน้า
แต่แม้ว่าจะค้นหาไม่พบ ก็ไม่ได้หมายความว่าภาพนั้นเป็นภาพต้นฉบับ และยังคงต้องตรวจสอบ
เพิ่มเติม

23 วิดีโอนี้ซึ่งอ้างว่าเป็นหลักฐานของเหตุการณ์น้ำ�ท่วมที่สนามบินเบงกาลูรูในอินเดีย ความจริงแล้วเป็นวิดีโอเก่าจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วม
สนามบินที่เม็กซิโก https://www.thequint.com/news/webqoof/fake-video-claiming-bengaluru-airport-was-flooded-isfrom-mexico [เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2561].
24 ปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือตัดต่อวิดีโอขั้นสูงทำ�ให้บอกว่าเป็นวิดีโอเท็จได้ยาก ดังที่วิดีโอของบารัก โอบามา ชิ้นนี้แสดงให้เห็น https://
www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo [เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน พ.ศ. 2561].
25 สังเกตว่าเครื่องมือข่าวยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผู้สอนและผู้เรียนสามารถค้นหาและทดลองใช้เทคโนโลยีและเทคนิคเหล่านี้ไปด้ว
ยกัน
26 ดูได้ที่ https://inteltechniques.com/osint/facebook.html. [เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน พ.ศ. 2561].
27 Joseph (2018). Op cit.
28 How to do a Google Reverse Image Search: https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en [เข้าถึงเมื่อ
22/04/2018].
29 ไปที่ https://www.tineye.com/ [เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2561].
30 http://squobble.blogspot.co.uk/2009/12/chromeeye-tineye-extension-for-google.html [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
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จากการเผลอส่งต่อเนื้อหาที่หักล้างได้ง่าย แต่ยากที่จะดึงกลับคืน23
Zเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง เนื้อหาที่ถูกดัดแปลงทางดิจิทัลด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพและวิดีโอ
Zเนื้ อ หาที่ จั ด ฉากขึ้ น มา เนื้ อ หาที่ ทำ � ขึ้ น มาใหม่ แ ละส่ ง ต่ อ โดยมี เ จตนาเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจผิด24

YouTube Data Viewer: ตอนนี้ยังไม่มี ‘การค้นหาวิดีโอย้อนหลัง’ ที่เปิดให้ใช้โดยทั่วไป
แต่เครื่องมืออย่าง YouTube Data Viewer ของ Amnesty31 InVID32 และ NewsCheck33
สามารถค้นหาภาพขนาดย่อของวิดีโอในยูทูบ ซึ่งนำ�มาใช้ค้นหาภาพย้อนหลังเพื่อดูว่าวิดีโอนี้
เคยถูกอัปโหลดมาแล้วหรือไม่ (เครื่องมือเหล่านี้ยังแสดงเวลาที่อัปโหลดอย่างถูกต้องชัดเจน)
EXIF Viewer: EXIF คือข้อมูลอภิพันธุ์ที่ฝังอยู่ในภาพ ประกอบด้วยข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยกล้อง
ดิจิทัลและกล้องสมาร์ตโฟน ณ ตำ�แหน่งที่บันทึกภาพ ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่ถูกต้อง สถานที่
อุ ป กรณ์ และค่ า แสง ทำ � ให้ ข้ อ มู ล EXIF มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในกระบวนการตรวจสอบ
ความจริง แต่ข้อจำ�กัดที่สำ�คัญก็คือสื่อสังคมตัดข้อมูลเหล่านี้ออกไปจากภาพ หมายความว่า
ภาพที่ ส่ ง ต่ อ กั น ทางทวิ ต เตอร์ ห รื อ เฟซบุ๊ ก จะไม่ มี ข้ อ มู ล EXIF อย่ า งไรก็ ต าม หากติ ด ต่ อ
ผู้อัปโหลดภาพได้ และมีไฟล์ภาพต้นฉบับ เราจะใช้ข้อมูล EXIF ในการตรวจสอบภาพได้
สิ่งสำ�คัญก็คือข้อมูล EXIF เป็นข้อมูลที่แก้ไขได้ ดังนั้น การตรวจสอบเพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง รวมทั้งแหล่งข้อมูลสำ�หรับอ่าน
เพิ่มเติมและกรณีศึกษา เทคนิคดังกล่าว ได้แก่
พิกัดสถานที่: พิกัดสถานที่คือกระบวนการในการระบุว่าภาพหรือวิดีโอถูกบันทึก ที่ใด
ซึ่งทำ�ได้แบบตรงไปตรงมาถ้ามีข้อมูล เช่น ข้อมูล EXIF จากโทรศัพท์มือถือมักจะบอก
พิกัด และเนื้อหาในสื่อสังคม (เช่น อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์) ก็มีการบอกพิกัด
เป็นบางครั้ง (แม้จะต้องตระหนักด้วยว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ซึ่งอาจนำ�ไปสู่
ความเข้าใจทีผ่ ดิ ) การใช้พกิ ดั สถานทีม่ กั ต้องตรวจสอบลักษณะของภาพและสถานทีส่ �ำ คัญ
ในภาพกับภาพถ่ายดาวเทียม ภาพแบบพาโนรามาจากตำ�แหน่งต่าง ๆ ตามท้องถนน
และเนื้อหาที่เป็นภาพอื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ (เช่น ภาพอื่นที่โพสต์ในทวิตเตอร์
อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และยูทูบ)
Zการพิสจ
ู น์หลักฐานด้วยสภาพอากาศ: แหล่งข้อมูลอย่าง WolframAlpha34 สามารถบอก
ข้อมูลสภาพอากาศในอดีตได้ ทำ�ให้ตรวจสอบได้ว่าสภาพอากาศที่เห็นในภาพตรงกับ
สภาพอากาศที่มีการบันทึกไว้หรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ในวิดีโอมีฝนตกในวันที่แหล่งข้อมูล
สภาพอากาศชี้ว่าไม่มีฝนตกหรือไม่)
Z

31 How to use Amnesty’s YouTube Data Viewer: https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resource/youtubedata-viewer/ [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
32 InVid video verification tool available at: http://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
[เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
33 About NewsCheck: https://firstdraftnews.org/launching-new-chrome-extension-newscheck/ [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
34 WolframAlpha tools available at https://www.wolframalpha.com/examples/science-and-technology/weather-andmeteorology/ [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
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เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้

เพือ่ เพิม่ ความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับบทบาทของเนือ้ หาทีผ่ ลิตโดยผูใ้ ช้งาน (User Generated
Content: UGC) ที่ส่งต่อกันในสื่อสังคมในการทำ�ข่าวยุคปัจจุบัน ควบคู่กับความเสี่ยง
และหลุมพรางของการพึ่งพาเนื้อหาจากผู้ใช้งาน
Zเพื่อเข้าใจความสำ�คัญของการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางของเรื่อง
และกระบวนการในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยรวม
Zเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความจำ�เป็นของการตรวจสอบเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้งาน และ
ตัดเนื้อหาที่เป็นเท็จและทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดรูปแบบต่าง ๆ ออก
Zเพื่อให้รู้จักวิธีการเบื้องต้นในการตรวจสอบภาพและวิดีโอ รวมทั้งสามารถหักล้างเนื้อหา
ภาพที่ถูกสร้างขึ้น
Z

ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจบทบาทของเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้งานในการทำ�ข่าวยุคปัจจุบันมากขึ้น
2. เข้าใจความจำ�เป็นของการตรวจสอบความจริงของเนื้อหาดิจิทัล
3. มีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบแหล่งข้อมูล
ต้นฉบับ
4. มีความสามารถในการตรวจสอบความจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นภาพและวิดีโอ
5. รูจ้ กั เทคนิคขัน้ สูงและข้อมูลอภิพนั ธุท์ ส่ี ามารถนำ�มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบความจริง
35 Wagner, J. (2015). Forensically, Photo Forensics for the Web. [Blog] 29a.ch. Available at: https://29a.ch/2015/08/16/
forensically-photo-forensics-for-the-web [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].
36 เครื่องมือ Fotoforensics เข้าถึงได้ทาง http://fotoforensics.com/ [เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2561].
37 เครื่องมือ Izitru เข้าถึงได้ทาง http://pth.izitru.com/ [เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2561].
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การวิเคราะห์แสงเงา: การสืบสวนภาพหรือวิดโี ออีกวิธหี นึง่ คือตรวจสอบความสอดคล้อง
กันของแสงเงาของวัตถุในภาพที่สังเกตได้ (เช่น เงาอยู่ในที่ที่ควรอยู่หรือไม่ มีเงาส่วน
ใดที่ไม่ตรงกับทิศทางของแหล่งที่มาของแสงหรือไม่)
Zการพิสจ
ู น์หลักฐานภาพ: เครือ่ งมือบางอย่างสามารถตรวจพบความไม่สอดคล้องกันของ
ข้อมูลในภาพ ซึ่งหมายความว่าอาจมีการดัดแปลงเกิดขึ้น ความแม่นยำ�ของเทคนิคนี้ขึ้น
อยู่ กั บ บริ บ ทและการใช้ ง านเป็ น หลั ก แต่ เ ครื่ อ งมื อ อย่ า ง Forensically 35 Photo
Forensics36 และ IziTru37 ใช้วิธีตรวจสอบการโคลน (clone detection) และ
การวิเคราะห์ระดับ ความผิดพลาด ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นประโยชน์
Z

6. รูถ้ งึ ความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องขออนุญาตใช้เนือ้ หาทีผ่ ลิตโดยผูใ้ ช้งานและเนือ้ หาออนไลน์อนื่ ๆ
ตลอดจนรู้ว่าต้องทำ�อย่างไร
รูปแบบของหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรูน้ ใี้ ช้ส�ำ หรับการบรรยายภาคทฤษฎีความยาว 60 นาที และการสาธิตวิธกี ารปฏิบตั ิ
ที่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ความยาวรวม 120 นาที อย่างไรก็ตาม ลักษณะของหัวข้อเหมาะสำ�หรับ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ผู้ เข้ า อบรมเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ประกอบการสาธิ ต
วิธีการซึ่งต้องใช้เวลานาน
ภาคทฤษฎี: ให้ออกแบบการบรรยายสำ�หรับกำ�หนดเวลาข้างต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบความจริง
ในฐานะส่วนหนึง่ ของวิธกี ารทำ�ข่าวตามหลักวารสารศาสตร์ยคุ ดิจทิ ลั ทีย่ งั อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
ภาคปฏิบัติ: ภาคปฏิบัตินาน 120 นาที จัดการสาธิตแบบสื่อสารสองทาง และฝึกทดลองปฏิบัติ
โดยอาจแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ผูส้ อนควรทำ�ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นและใช้สไลด์ทดี่ าวน์โหลดได้จากลิงก์ดา้ นล่าง ดูขอ้ สังเกตสำ�หรับ
ผู้สอนที่แนบมาในสไลด์ด้วย
1) การระบุและการตรวจสอบแหล่งที่มา: การตรวจสอบประวัติทางสื่อสังคมของแหล่ง
ข้อมูล https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_
curriculum_ verification_digital_sources_one.pdf
2) การตรวจสอบภาพเบื้องต้น ประเภทของภาพปลอมที่พบได้ทั่วไปและขั้นตอน
การพิสูจน์ความจริงเบื้องต้น https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_
fake_news_ curriculum_verification_digital_sources_two.pdf
3) การตรวจสอบความจริงขั้นสูง วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
อภิพันธุ์และพิกัดสถานที่ https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_
fake_news_curriculum_verification_digital_sources_three.pdf
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ก. ภาคทฤษฎี
แผนหน่วยการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง

ผลการเรียนรู้

การบรรยาย: พื้นฐานและทฤษฎีของวิธีการตรวจสอบ
ความจริงและพัฒนาการ

1 ชั่วโมง

1, 2, 6

จำ�นวนชั่วโมง

ผลการเรียนรู้

i) การตรวจสอบแหล่งที่มา - สื่อสังคม (แบบฝึกหัด)

30 นาที

2, 3

ii) การค้นหาภาพย้อนหลัง (สาธิตและฝึกปฏิบัติ)

15 นาท

2, 3, 4

ii) วิเคราะห์วิดีโอ (สาธิต)

30 นาท

2, 3, 4

iii) แนะนำ�ประเภทของข้อมูลอภิพันธุ์ (สาธิต)

15 นาที

2, 5

iii) แนะนำ�ประเภทของข้อมูลอภิพันธุ์ (สาธิต)

20 นาท

2, 4, 5

iii) สภาพอากาศ เงา และการตรวจสอบหลักฐานภาพ (สาธิต)

10 นาที

2, 4, 5

ข. ภาคปฏิบัติ
แผนหน่วยการเรียนรู้

งานมอบหมาย

ผูเ้ รียนควรออกแบบขัน้ ตอนการตรวจสอบความจริงของแหล่งข้อมูล โดยใช้สไลด์แผ่นที่ 8
ในสไลด์ชุดแรก โดยอาจใช้บทบาท สถานที่ทำ�งาน หรือองค์กรข่าวจริงที่คุ้นเคย
Zเลือกบัญชีสื่อสังคมของบุคคลที่มีชื่อเสียง และให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือที่สาธิตให้ชมเพื่อให้
ตัดสินว่าเป็นบัญชีจริงหรือไม่ และระบุบัญชีที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นบัญชีปลอม
Zเลื อ กและแชร์ ไ ฟล์ ภ าพในห้ อ งเรี ย น และให้ ผู้ เรี ย นหาชิ้ น ส่ ว นข้ อ มู ล โดยนำ � ภาพเข้ า
โปรแกรม EXIF ออนไลน์และเครื่องมือค้นหาภาพย้อนหลังเพื่อหาที่มาของภาพ
Z
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การเชื่อมโยงแผนการเรียนการสอนสู่ผลการเรียนรู้

เอกสารประกอบ
สไลด์

1. https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_curriculum_
verification_digital_sources_one.pdf
2. https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_curriculum_
verification_digital_sources_two.pdf
3. https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_curriculum_
verification_digital_sources_three.pdf
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Ayala Iacucci, A. (2014). Case Study 3.1: Monitoring and Verifying During the Ukrainian
Parliamentary Election, Verification Handbook. European Journalism Centre.
Available at: http://verificationhandbook.com/book/chapter3.1.php [เข้าถึงเมื่อ
04/04/2018].
Bell, F. (2015). Verification: Source vs. Content, First Draft News. Available at:
https://medium.com/1st-draft/verification-source-vs-content-b67d6eed3ad0.
[เข้าถึงเมื่อ 04/04/2018].
Carvin, A. (2013), Distant Witness, CUNY Journalism Press. Available at: http://press.
journalism.cuny.edu/book/distant-witness-social-media-the-arab-spring-and-ajournalism-revolution/ [เข้าถึงเมื่อ 04/04/2018].
Toler, A. (2017). Advanced guide on verifying video content. Available at: https://
www.bellingcat.com/resources/how-tos/2017/06/30/advanced-guide-verifyingvideocontent/ [เข้าถึงเมื่อ 04/04/2018].
Trewinnard, T. (2016). Source verification: Beware the bots, First Draft News.
Available at: https://firstdraftnews.com/source-verification-beware-the-bots/
[เข้าถึงเมื่อ 04/04/2018].
- 126 -

Real or Fake: How to verify what you see on the internet. (2015). France24.
Available at https://www.youtube.com/watch?v=Q8su4chuU3M&feature=yout
[เข้าถึงเมื่อ 04/04/2018].
Knight, W. (2018). The Defense Department has produced the first tools for
catching deepfakes, MIT Technology Review. https://www.technologyreview.
com/s/611726/thedefense-department-has-produced-the-first-tools-forcatching-deepfakes/ [เข้าถึงเมื่อ 23/08/2018].
สื่อพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์

Brown, P. (2015). A global study of eyewitness media in online newspaper sites.
Eyewitness Media Hub. Available at http://eyewitnessmediahub.com/uploads/
browser/files/Final%20 Press%20Study%20-%20eyewitness%20media%20
hub.pdf [เข้าถึงเมื่อ 04/04/2018].
Hermida, A. (2013). #JOURNALISM. Digital Journalism, 1(3), pp. 295-313.
Koettl, C. (2016, January 27). Citizen Media Research and Verification: An Analytical
Framework for Human Rights Practitioners. Centre of Governance and Human
Rights, University of Cambridge. Available at https://www.repository.cam.ac.uk/
handle/201810/253508 [เข้าถึงเมื่อ 04/04/2018].
Kuczerawy, A. (2016, December 16). Pants on fire: content verification tools and
other ways to deal with the fake news problem. Available at https://revealproject.
eu/pants-on-fire-content-verification-tools-and-other-ways-to-deal-with-thefake-newsproblem/ [เข้าถึงเมื่อ 22/01/2018].
Novak, M. (n.d.). 69 Viral Images From 2016 That Were Totally Fake. Available
at https://gizmodo.com/69-viral-images-from-2016-that-were-totally-fake1789400518 [เข้าถึงเมื่อ 12/11/2017].
Online News Association: UGC Ethics Guide https://ethics.journalists.org/topics/
user-generated-content/ [เข้าถึงเมื่อ 18/4/2018].
- 127 -

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6: การตรวจสอบความจริงในสื่อสังคม: การประเมินแหล่งที่มาและเนื้อหาภาพ

วิดีโอ

Pierre-Louis, K. (2017). You’re probably terrible at spotting faked photos. Available at
https://www.popsci.com/fake-news-manipulated-photo [เข้าถึงเมื่อ 12/11/2017].
Rohde, D. (2013). Pictures That Change History: Why the World Needs
Photojournalists. The Atlantic. Available at https://www.theatlantic.com/
international/archive/2013/12/pictures-that-change-history-why-the-worldneeds-photojournalists/282498/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
Shapiro, I., Brin, C., Bédard-Brûlé, I. & Mychajlowcz, K. (2013) Verification as a Strategic
Ritual: How journalists retrospectively describe processes for ensuring accuracy,
published in Journalism Practice, 7(6).
Smidt, J. L., Lewis, C. & Schmidt, R. (2017). Here’s A Running List Of Misinformation
About Hurricane Irma. Available at https://www.buzzfeed.com/janelytvynenko/
irmamisinfo/ [เข้าถึงเมื่อ 23/10/2017].
Wardle, C. (2015). 7/7: Comparing the use of eyewitness media 10 years on. Available
at https://firstdraftnews.com:443/77-comparing-the-use-of-eyewitness-media10years-on/ [เข้าถึงเมื่อ 12/11/2017].
Wardle, C., Dubberley, S., & Brown, P. (2017). Amateur Footage: A Global Study
of User-Generated Content in TV and Online News Output. Available at http://
usergeneratednews.towcenter.org/how-when-and-why-ugc-is-integrated-intonewsoutput/ [เข้าถึงเมื่อ 23/10/2017].
Zdanowicz, C. (2014). “Miracle on the Hudson” Twitpic changed his life. Available
at http://www.cnn.com/2014/01/15/tech/hudson-landing-twitpic-krums/index.
html [เข้าถึงเมื่อ 12/11/2017].
การค้้นหาภาพย้้อนหลััง

First Draft News. Visual Verification Guide - Photos -. Available at https://
firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/03/FDN_verificationguide_photos.
pdf?x47084 [เข้าถึงเมื่อ 06/11/2017].
- 128 -

Suibhne, E. (2015). Baltimore “looting” tweets show importance of quick and
easy image checks. Available at https://medium.com/1st-draft/baltimorelooting-tweets-showimportance-of-quick-and-easy-image-checks-a713bbcc275e
[เข้าถึงเมื่อ 06/11/2017].
Seitz, J. (2015). Manual Reverse Image Search With Google and TinEye. Available
at https://www.bellingcat.com/resources/how-tos/2015/05/08/manual-reverseimagesearch-with-google-and-tineye/ [เข้าถึงเมื่อ 06/11/2017].
ข้้อมููลผู้้�ชมยููทููบ

First Draft News. (n.d.). Using YouTube Data Viewer to check the upload time of
a video -. Available at https://firstdraftnews.com:443/resource/using-youtubedata-viewer-tocheck-the-upload-time-of-a-video/ [เข้าถึงเมื่อ 13/11/2017].
Toler, A. (2017). Advanced Guide on Verifying Video Content. Available at https://
www.bellingcat.com/resources/how-tos/2017/06/30/advanced-guide-verifyingvideocontent/ [เข้าถึงเมื่อ 13/11/2017].
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลอภิิพัันธุ์์�

Honan, M. (2012). How Trusting in Vice Led to John McAfee’s Downfall. Available
at https://www.wired.com/2012/12/how-vice-got-john-mcafee-caught/ [เข้าถึงเมือ่
03/04/2018].
Storyful. (2014). Verifying images: why seeing is not always believing. Available at
https://storyful.com/blog/2014/01/23/verifying-images-why-seeing-is-not-alwaysbelieving/ [เข้าถึงเมื่อ 13/11/2017].
Wen, T. (2017). The hidden signs that can reveal a fake photo. Available at http://
www.bbc.com/future/story/20170629-the-hidden-signs-that-can-reveal-if-aphoto-is-fake [เข้าถึงเมื่อ 12/11/2017].
- 129 -

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6: การตรวจสอบความจริงในสื่อสังคม: การประเมินแหล่งที่มาและเนื้อหาภาพ

First Draft News. Visual Verification Guide - Video -. Available at https://firstdraftnews.
org/wp-content/uploads/2017/03/FDN_verificationguide_videos.pdf?x47084
[เข้าถึงเมื่อ 06/11/2017].

การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา

Ess, H. van. (2017). Inside the trenches of an information war..Medium. Available
at https://medium.com/@henkvaness/how-to-date-a-mysterious-missilelauncher78352ca8c3c3 [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
Farid, H. (2012a). Image Authentication and Forensics | Fourandsix Technologies
- Blog - A Pointless Shadow Analysis. Available at http://www.fourandsix.com/
blog/2012/9/4/apointless-shadow-analysis.html [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
Farid, H. (2012b). Image Authentication and Forensics | Fourandsix Technologies
- Blog - The JFK Zapruder Film. Available at http://www.fourandsix.com/
blog/2012/9/11/the-jfkzapruder-film.html [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
Farid, H. (n.d.-c). Photo Forensics: In the Shadows - Still searching - Fotomuseum
Winterthur. Available at http://www.fotomuseum.ch/en/explore/still-searching/
articles/26425_photo_forensics_in_the_shadows [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
First Draft News. (2016). Watch Eliot Higgins demonstrate advanced verification
techniques at #FDLive. Available at https://firstdraftnews.com:443/watcheliot-higginsdiscuss-advanced-verification-and-geolocation-techniques-at-fdlive/
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
Higgins, E. (2015, July 24). Searching the Earth: Essential geolocation tools for
verification. Available at https://medium.com/1st-draft/searching-the-earthessentialgeolocation-tools-for-verification-89d960bb8fba [เข้าถึงเมือ่ 03/04/2018].
แหล่งข้อมูลออนไลน์

First Draft Interactive: Geolocation Challenge. Available at https://firstdraftnews.
com/resource/test-your-verification-skills-with-our-geolocation-challenge/
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
First Draft Interactive: Observation Challenge. Available at https://firstdraftnews.
com/resource/test-your-verification-skills-with-our-observation-challenge/
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
First Draft Online Verification Course. Available at https://firstdraftnews.org/learn/
[เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].
- 130 -

โดยจูลี โพเซ็ตติ

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 7
- 131 -

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7: การต่อสู้กับการล่วงละเมิดในช่องทางออนไลน์: เมื่อนักข่าว และแหล่งข่าวตกเป็นเป้าหมาย

การต่่อสู้้�กัับการล่่วงละเมิิด
ในช่่องทางออนไลน์์: เมื่่�อนัักข่่าว
และแหล่่งข่่าวตกเป็็นเป้้าหมาย

สาระส�ำคัญ

ปัญหาของข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือน1 ที่บ่อนทำ�ลายความน่าเชื่อถือของวงการข่าวและข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในยุคสื่อสังคม ผลกระทบมีตั้งแต่เจตนาพุ่งเป้าหมายไป
ยังนักข่าวและสำ�นักพิมพ์ออนไลน์ ตลอดจนแหล่งข่าวที่ต้องการพิสูจน์ความจริงและเผยแพร่
ข้อมูลและความคิดเห็น ความเสี่ยงที่มาพร้อมกันอาจยิ่งเป็นการทำ�ลายความน่าเชื่อถือของ
วงการข่าวและความปลอดภัยของนักข่าวและแหล่งข่าวมากยิ่งขึ้น
ในบางครั้ ง นั ก ข่ า วก็ ต กเป็ น เป้ า หมายการหลอกลวงที่ เรี ย กว่ า ‘แอสโตรเทิ ร์ ฟ ฟิ ง ’ 2 และ
‘การก่อกวน’3 ซึ่งมีเจตนาที่จะ “ทำ�ให้เข้าใจผิด ให้ข้อมูลผิด สร้างความสับสน หรือทำ�อันตราย
นักข่าว”4 ด้วยการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสร้างความไขว้เขวหรือชักนำ�นักข่าวและผู้ที่
อาจเป็นแหล่งข่าวไปในทิศทางที่ผิด หรือไม่เช่นนั้นก็ล่อลวงให้นักข่าวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่
ถูกต้อง เช่น ด้วยการตีความข้อเท็จจริงผิด ๆ หรือส่งผลให้นกั ข่าว (และองค์กรข่าวทีน่ กั ข่าวสังกัด)
เสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อปรากฏว่าข้อความนั้นเป็นเท็จ บางครั้งนักข่าวก็ถูกข่มขู่ว่าจะเปิดเผยและ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเข้าไปดูข้อมูลที่ไม่เปิดเผยของแหล่งข่าวเพื่อให้ตกอยู่ในอันตราย
นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่รัฐบาลเป็นผู้ใช้ ‘กลุ่มสร้างความเกลียดชังบนสื่อดิจิทัล’ เพื่อสยบ
ข่ า ววิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละสกั ด กั้ น เสรี ภ าพในการแสดงออก 5 รวมทั้ ง มี ปั ญ หาสำ � คั ญ เรื่ อ ง
การล่วงละเมิดและความรุนแรงบนโลกออนไลน์ (บางครั้งเรียกว่า ‘การก่อกวน’6 ซึ่งยังหาข้อสรุป
ไม่ได้) โดยเฉพาะกับผู้หญิง และมักจะมีลักษณะของการเหยียดเพศ
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านักข่าว แหล่งข่าว และนักวิจารณ์ตกอยู่ในกระแสการล่วงละเมิดทาง
ออนไลน์ การกล่าวหาด้านการปฏิบัติหน้าที่ การถูกนำ�อัตลักษณ์ไปล้อเลียนโดยปราศจากมูล
ความจริง หรือมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามที่เน้นสร้างความอับอายและบ่อนทำ�ลายความมั่นใจ
1 ดูคำ�นิยามจาก Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for
Research and Policymaking (Council of Europe). https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinaryframework-for-researc/168076277c [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
2 ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ (Astroturfing) เป็นคำ�ที่มาจากแบรนด์หญ้าเทียมสำ�หรับปูพื้นภายนอกอาคารเพื่อให้ดูเหมือนหญ้าจริง
สำ�หรับในบริบทของข้อมูลเท็จ คำ�นี้ใช้เพื่อหมายถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยมีเป้าหมายที่คนทั่วไปและนักข่าว
เพื่อให้เกิดความไขว้เขวหรือเข้าใจผิดโดยเฉพาะในรูปของ ‘หลักฐาน’ การได้รับความนิยมของคน แนวคิด หรือนโยบายที่ปลอมขึ้นมา
ดูความหมายเพิ่มเติมใน Technopedia: https://www.techopedia.com/definition/13920/astroturfing [เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม
2561].
3 Coco, G. (2012). Why Does Nobody Know What Trolling Means? A quick reference guide for the media at Vice.com.
https://www.vice.com/en_au/article/ppqk78/what-trolling-means-definition-UK-newspapers [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
4 Posetti, J. (2013). The ‘Twitterisation’ of investigative journalism in S. Tanner & N. Richardson (Eds.), Journalism
Research and Investigation in a Digital World (pp. 88-100): Oxford University Press, Melbourne. http://ro.uow.edu.au/
cgi/viewcontent. cgi?article=2765&context=lhapapers [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
5 Riley M, Etter, L and Pradhan, B (2018) A Global Guide To State-Sponsored Trolling, Bloomberg: https://www.
bloomberg.com/features/2018government-sponsored-cyber-militia-cookbook/ [เข้าถึงเมื่อ 21/07/2018].
6 หมายเหตุ: ‘การก่อกวน’ (Trolling) ที่ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต หมายถึงการกระทำ�ตั้งแต่การล้อกันเล่น การหลอกลวง การแหย่
โดยมีเจตนาหลอกลวง แต่ปัจจุบันมีการนำ�คำ�นี้ไปใช้เพื่อหมายความรวมถึงการกระทำ�ที่เป็นการล่วงละเมิดทางออนไลน์ทั้งหมด
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา เพราะความหมายที่ครอบคลุมกว้างเกินไปอาจเป็นการลดทอนความรุนแรงของการล่วงละเมิดทางออนไลน์
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นักข่าวอาจตกเป็นเหยื่อของแผนการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยตรง แต่พวกเขาก็กำ�ลังตอบโต้
โดยนอกจากการเสริมสร้างแนวป้องกันในสื่อดิจิทัล หลายคนใช้วิธีการเปิดโปงการโจมตีและ
ผู้กระทำ�การอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศร่ ว มกั บ องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลกำ � ไรในด้ า นนี้ ยั ง ทำ � ให้ อ งค์ ก รข่ า วมี บ ทบาทใน
การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับความสำ�คัญของการส่งเสริมและการปกป้องการทำ�ข่าว
ตามหลักวารสารศาสตร์
เค้าโครงเนื้อหา
แตกประเด็น

1) รู้จักและโต้ตอบ ‘โทรลลิง’ และ ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’8
ปรากฏการณ์นี้ประกอบด้วยการสร้างตัวละครและเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อหลอกนักข่าวและผู้รับ
ข่าวสาร ร่วมกับการจัดแผนการรณรงค์ทางสื่อสังคมที่เลียนแบบปฏิกิริยาตอบรับจริงของคน
ทัว่ ไป ทำ�ให้ยากต่อการแยกแยะข่าวด่วนและคำ�บอกเล่าของผูเ้ ห็นเหตุการณ์จริงออกจากข่าวทีถ่ กู
กุขนึ้ มาหรือถูกแต่งเติมข้อมูลผิด ๆ เพือ่ จงใจให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบ่อนทำ�ลายความน่าเชือ่ ถือ
และการปฏิบัติงานของนักข่าวและนักวิจารณ์ออนไลน์อื่น ๆ ด้วยการวางกับดักล่อให้ส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างของพฤติกรรมเหล่านี้ ได้แก่
การสร้างตัวละครทีเ่ ป็นผูเ้ คราะห์รา้ ยจากภัยพิบตั แิ ละผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจากการก่อการร้าย
(ดูตัวอย่างเหตุการณ์วางระเบิดในเมืองแมนเชสเตอร์9) เพื่อหลอกให้คนส่งต่อเนื้อหาที่
อาจสร้างความเสียหายต่อชือ่ เสียงและ/หรือความน่าเชือ่ ถือของคนทีส่ ง่ ต่อ รวมถึงนักข่าว
ซึ่งอาจถูกแท็กชื่อในระหว่างการส่งต่อ

Z

7 ดูตัวอย่างที่ https://www.independent.co.uk/news/world/americas/twitter-maggie-haberman-new-york-times-quitssocial-media-jackdorsey-a8459121.html
8 สำ�หรับคำ�อธิบายของ ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ ที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน ลิงก์นี้มีประโยชน์อย่างมาก https://youtu.be/
Fmh4RdIwswE
9 ตัวอย่างเหตุวางระเบิดที่แมนเชสเตอร์ https://www.theguardian.com/technology/2017/may/26/the-story-behind-the-fakemanchester-attack-victims [เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561].
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ของนักข่าว บัน่ ทอนความน่าเชือ่ ถือ เบีย่ งเบนความสนใจ และนำ�ไปสูก่ ารเลิกรายงานข่าวในทีส่ ดุ 7
ขณะเดียวกัน ในหลายพื้นที่มีการทำ�ร้ายร่างกายเพื่อหยุดยั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และในปัจจุบัน
ซึ่งทำ�ให้มีอันตรายมากขึ้นคือแรงส่งเสริมจากการยุยงและการข่มขู่ทางออนไลน์

การตีพิมพ์เนื้อหาที่ทำ�ให้ดูควรค่าแก่การเป็นข่าวโดยใช้บุคคลที่ไม่มีตัวตน ดังเช่นกรณี
‘สาวเกย์ แ ห่ ง กรุ ง ดามาสคั ส ’10 ในปี พ.ศ. 2554 สื่ อ ระดั บ โลกพากั น รายงานข่ า ว
การจับกุมบล็อกเกอร์เลสเบียนชาวซีเรีย แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นนักศึกษาชาวอเมริกัน
ในต่างประเทศ นักข่าวชื่อเจส ฮิลล์ ได้รับมอบหมายให้ทำ�ข่าวนี้สำ�หรับรายการ พีเอ็ม
ของสถานีโทรทัศน์ออสเตรเลียน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน เธอเล่าว่าการตรวจสอบ
ความจริงและวิธีการทำ�ข่าวแบบดั้งเดิมทำ�ให้รายการของเธอไม่ได้เข้าไปพัวพันกับ
การขยายเรื่องเท็จ “เราไม่ได้รายงานข่าวการจับกุมบล็อกเกอร์รายนี้ด้วยเหตุผลง่าย ๆ
ข้อเดียว คือเราไม่สามารถหาใครที่เคยเจอเธอตัวเป็น ๆ ได้เลยแม้สักคนเดียว ไม่มีญาติ
พี่น้อง ไม่มีเพื่อน เราหากันอยู่สองวัน ทั้งสอบถามจากชาวซีเรียที่เรารู้จักให้ช่วยหาคน
ที่อาจเคยติดต่อกับเธอ แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็เจอทางตันไปเสียหมด ความจริงที่เราไม่
สามารถหาใครที่เคยพบเธอนี่เองเป็นสัญญาณเตือนที่สำ�คัญ เราจึงไม่ได้นำ�เสนอข่าวนี้ …
บรรดาสำ � นั ก ข่ า วที่ รี บ รายงานเรื่ อ งนี้ ไ ม่ ไ ด้ ทำ � หน้ า ที่ เ บื้ อ งต้ น ในการย้ อ นกลั บ ไปหา
แหล่งที่มา พวกนั้นรายงานข่าวจากเรื่องในบล็อกเพียงอย่างเดียว”11

Z

เหตุผลอื่น ๆ รวมถึงความต้องการที่จะทำ�ให้นักข่าวเปลี่ยนทิศทางหรือหันเหความสนใจจาก
การสืบสวน ด้วยการกระตุน้ ให้สบื สาวเรือ่ งราวอย่างเลือ่ นลอย จนทำ�ให้การรายงานข่าวต้องสะดุด
และนำ�ไปสู่การล้มเลิกการแสวงหาความจริงในที่สุด
ตัวอย่างของการชักนำ�ไปในทางที่ผิด ได้แก่
การพยายามปรั บ เปลี่ ย นจำ � นวนผู้ เข้ า ร่ ว มงานการสาบานตนเข้ า รั บ ตำ � แหน่ ง ของ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ด้วยการเรียกว่า ‘ข้อเท็จ
จริงทางเลือก’12
Zการโฆษณาชวนเชื่อในการทำ�สงครามยุคนี้ เช่น กรณีกลุ่มทาลีบันทวีตรายละเอียดของ
การรบที่เป็นเท็จและทำ�ให้เข้าใจผิดไปให้นักข่าวในอัฟกานิสถาน13
Zชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง ให้ กั บ นั ก ข่ า วซึ่ ง บางส่ ว นเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ
ซึ่งตรวจสอบได้ แต่ผสมรวมกับข้อมูลบิดเบือน
Z

10 Young, K. (2017). How to Hoax Yourself: The Case of the Gay Girl in Damascus, November 9th, 2017, in The New
Yorker. https://www.newyorker.com/books/page-turner/how-to-hoax-yourself-gay-girl-in-damascus [เข้าถึงเมื่อ
30/03/2018].
11 Posetti, J. (2013). op cit
12 NBC News (2017) Video: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/conway-press-secretary-gave-alternativefacts-860142147643 [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
13 Cunningham, E (2011). In shift, Taliban embrace new media, GlobalPost. https://www.pri.org/stories/2011-05-21/shifttaliban-embrace-newmedia [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
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ตัวอย่างของการกระทำ�เช่นนี้ ได้แก่
เว็บข่าวอิสระ Rappler.com และทีมงานที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงตกเป็นเป้าหมายของ
แผนการรณรงค์การล่วงละเมิดทางออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน “ในฟิลิปปินส์ โทรล
รับจ้าง การให้เหตุผลแบบผิด ๆ ช่องโหว่ของตรรกะ การพูดให้รา้ ยฝ่ายตรงข้าม เหล่านีเ้ ป็น
เพียงส่วนหนึ่งของเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อที่มีส่วนในการเปลี่ยนมติมหาชนในเรื่อง
สำ�คัญ ๆ”17 (ดูการอภิปรายเพิ่มเติมด้านล่าง)
Zครอบครั ว มี ฐ านะที่ ถู ก ข้ อ หายึ ด กุ ม อำ � นาจหน่ ว ยงานรั ฐ และนั ก การเมื อ งคนสำ � คั ญ ใน
ประเทศแอฟริกาใต้ ว่าจ้างบริษทั เบล พอตทิงเกอร์ ซึง่ เป็นบริษทั ประชาสัมพันธ์ในอังกฤษ
ให้จัดทำ�แผนการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อด้วยการเผยแพร่ข้อความผ่านอาณาจักรของ
ข้อมูลเท็จ ทั้งเว็บไซต์ สื่อ และกองทัพทวิตเตอร์รับจ้าง โดยมีเป้าหมายคือนักข่าว
นั ก ธุ ร กิ จ และนั ก การเมื อ ง ด้ ว ยการส่ ง ต่ อ ข้ อ ความประทุ ษ ร้ า ยและภาพตั ด ต่ อ
เพื่อสร้างความอับอายและต่อต้านการสืบสวนเรื่องการยึดกุมรัฐ18 ซึ่งเฟเรียล ฮาฟายี
บรรณาธิการชื่อดัง ก็ตกเป็นเป้าหมายของแผนการรณรงค์ล่วงละเมิดทางออนไลน์
ในช่วงนี้ด้วย โดยภาพของเธอถูกตัดต่อเพื่อทำ�ให้คนเข้าใจเธอผิด พร้อมกับแฮชแท็ก
#presstitute19
Z

14 Woolley, S. & Howard, P. (2017). Computational Propaganda Worldwide: Executive Summary, Working Paper
No. 2017.11 (Oxford University). http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/CasestudiesExecutiveSummary.pdf [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
15 หมายเหตุ: ข่าวผิวเผินเกี่ยวกับขบวนการใช้บอตในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2560 ทำ�ให้เห็นว่าการรายงานข่าวเรื่องนี้
ยากเย็นเพียงใด C.f. Dias, N. (2017). Reporting on a new age of digital astroturfing, First Draft News.
https://firstdraftnews.com/digital-astroturfing/ [เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561].
16 คำ�ว่า ดีพเฟก (deepfake) เป็นคำ�ผสมระหว่าง ‘deep learning’ กับคำ�ว่า ‘fake’ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ในการสร้างเนื้อหา
หลอกลวงที่บางครั้งมีลักษณะลามกอนาจาร ซึ่งสืบสาวหาที่มาไม่ได้ ดีพเฟกถูกใช้ในการจู่โจมทางคอมพิวเตอร์เพื่อทำ�ลายชื่อเสียงคน
ทั่วไปและนักข่าว ดู Cuthbertson, A (2018) What is ‘deepfake’ porn? AI brings face-swapping to disturbing new level
in Newsweek http://www.newsweek.com/what-deepfake-porn-ai-brings-face-swapping-disturbing-new-level-801328
[เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561].
17 Ressa, M. (2016). Propaganda War: Weaponising the Internet, Rappler. https://www.rappler.com/nation/148007propaganda-war-weaponizing-internet [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
18 แฟ้มรายละเอียดเกี่ยวกับ ‘อาณาจักรข่าวปลอม’ ของกุปตา อ่านได้ที่ https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-0904-the-guptas-bellpottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/ [เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561].
19 Haffajee, F. (2017). Ferial Haffajee: The Gupta fake news factory and me. HuffPost South Africa. [online] Available
at: https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and-me_a_22126282/
[เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7: การต่อสู้กับการล่วงละเมิดในช่องทางออนไลน์: เมื่อนักข่าว และแหล่งข่าวตกเป็นเป้าหมาย

เมื่อไม่นานมานี้ โฆษณาชวนเชื่อทางคอมพิวเตอร์14 ทำ�ให้ความเสี่ยงจาก ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ และ
‘โทรลลิง’ สำ�หรับนักข่าวมีเพิม่ มากขึน้ โดยเป็นเรือ่ งของการใช้บอตในการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นเท็จและข้อความโฆษณาชวนเชื่อที่กำ�หนดเป้าหมายไว้อย่างดี ให้เหมือนกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้จัดฉาก15 ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็ถูกนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการผลิตวิดีโอด้วย ‘ดีพเฟก’ (deepfake)16 และเนื้อหารูปแบบอื่นที่มีเจตนาทำ�ลายชื่อเสียง
ของเป้าหมาย ซึ่งรวมทั้งนักข่าว โดยเฉพาะนักข่าวหญิง

กรณี ที่ ผู้ ต รวจการพิ เ ศษแห่ ง สหประชาชาติ ห้ า ราย เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลอิ น เดี ย ให้
ความคุ้มครองรานา อาย์ยุบ นักข่าวอิสระ หลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผิด ๆ อย่าง
กว้างขวางเพือ่ ระงับการรายงานข่าวเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ของเธอ โดยรานา อาย์ยบุ ตกเป็น
เหยื่อของข้อมูลบิดเบือนทางสื่อสังคม รวมถึงวิดีโอดีพเฟกที่มีเนื้อหาในทำ�นองว่าเธอเคย
ถ่ายหนังโป๊มาก่อน และมีการข่มขู่ว่าจะข่มขืนและฆ่า20
Zกรณีเจสสิกกา อาโร นักข่าวชาวฟินแลนด์ ที่อภิปรายในส่วนที่ 2) ของหน่วยการเรียนรู้นี้
เรื่อง ‘การคุกคามความปลอดภัยทางสื่อดิจิทัลและกลยุทธ์การป้องกันตัว’
Z

แม้ว่าหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ ในคู่มือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบความจริงด้วยวิธีการ
ทางเทคนิค แต่ผู้เรียนต้องสามารถบ่งชี้แรงจูงใจของผู้ปฏิบัติการทางออนไลน์จำ�นวนหนึ่งใน
การผลิต เผยแพร่ และจ้องเล่นงานนักข่าวด้วยข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด ในฐานะที่เป็น
รูปแบบหนึ่งของการละเมิด
คำ�ถามเชิงวิพากษ์ที่ต้องใช้ร่วมกับวิธีการตรวจสอบความจริงทางเทคนิค ได้แก่
1. เป็นไปได้หรือไม่ที่การส่งต่อหรือการแท็กมีเจตนาร้ายแอบแฝง
2. ผู้ท่โี พสต์ได้รับประโยชน์อะไรจากการส่งต่อ
3. การส่งต่อจะส่งผลอย่างไรต่อตนเอง/ความน่าเชื่อถือในทางวิชาชีพ/องค์กรข่าวหรือ
นายจ้าง
4. เราได้พยายามมากเพียงพอแล้วหรือไม่ในการค้นหาตัวตน/สถานที่ทำ�งาน/ความน่า
เชื่อถือ/แรงจูงใจของบุคคลผู้นี้ (เช่น เป็นการพยายามหว่านข้อมูลเท็จหรือได้รับผล
ประโยชน์จากการขายเนื้อหาที่ได้มาโดยมิชอบและไม่ได้ทำ�ไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือไม่)
5. การกระทำ�นี้เป็นฝีมือของมนุษย์หรือบอต21 ถ้าได้รับ ‘การถ่ายโอนข้อมูลจำ�นวนมาก’
(data dump) จากบุคคลที่อ้างตนเป็นผู้เปิดโปงเกี่ยวกับการทำ�ทุจริต ควรจะพิสูจน์
ข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเองก่อนตีพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ที่ข้อมูล
เหล่านีจ้ ะมีขอ้ มูลบิดเบือนหรือข้อมูลทีผ่ ดิ ปะปนมาด้วย เพือ่ จงใจให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ
ทำ�ลายชื่อเสียง
20 UN experts call on India to protect journalist Rana Ayyub from online hate campaign http://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23126&LangID=E; [เข้าถึงเมื่อ 17/08/2018 See also Ayyub, R. (2018). In
India, journalists face slut-shaming and rape threats. https://www.nytimes.com/2018/05/22/opinion/india-journalistsslut-shaming-rape.html [เข้าถึงเมื่อ 17/06/2018].
21 ดูตัวอย่างที่ https://botcheck.me
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นักข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และบล็อกเกอร์/นักเคลื่อนไหวทางสื่อสังคม มีความเสี่ยงมาก
ขึ้นที่จะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ และข้อมูลหรือแหล่งข่าวก็อาจถูกผู้ไม่
ประสงค์ดีทำ�ให้เกิดความเสียหายด้วยการใช้ฟิชชิง มัลแวร์ และสปูฟฟิง22
ตัวอย่างการกระทำ�เช่นนี้ ได้แก่
เจสสิกกา อาโร นักข่าวเชิงสืบสวนมือรางวัลแห่ง YLE สื่อกระจายเสียงสาธารณะของฟินแลนด์
ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการ ‘โทรล’ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เธอถูกคุกคามความปลอดภัยทาง
ดิจิทัลทั้งแบบสปูฟฟิงและด็อกซิง 23 โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ติดต่อกับเธอและ
เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับเธอ โจมตีแอปรับส่งข้อความและอินบ็อกซ์ด้วยข้อความรุนแรง
ต่าง ๆ นานา เธอเล่าว่า “ฉันรับโทรศัพท์แล้วได้ยินเสียงปืน ต่อมาก็มีคนข้อความส่งมาโดยอ้างว่า
เป็นพ่อของฉันทีเ่ สียชีวติ ไปแล้ว และบอกว่าเขากำ�ลัง ‘จับตาดู’ ฉันอยู”่ 24 อาโรแสดงความขอบคุณ
บรรณาธิการที่ปกป้องนักข่าวจากการคุกคามข่มขู่ และกระตุ้นให้นักข่าวดำ�เนินการสืบสวนและ
เปิดโปงโฆษณาชวนเชื่อ
ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในวงการข่าวจึงต้องตื่นตัวต่อการคุกคามต่อไปนี้
การคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัลที่สำ�คัญ 12 รูปแบบ25
การสอดแนมที่มีเป้าหมายและการสอดแนมคนหมู่มาก
Zการลักลอบใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยที่เป้าหมายไม่รู้ตัว
26
Zการโจมตีด้วยฟิชชิง
Zการโจมตีโดเมนปลอม
Z

22 จาก Technopedia: สปูฟฟิง (Spoofing) คือปฏิบัติการหลอกลวงหรือประสงค์ร้ายด้วยการส่งข้อความจากผู้ที่แอบอ้างเป็นบุคคล
ที่ผู้รับรู้จัก ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือสปูฟฟิงทางอีเมล ซึ่งอาจมาพร้อมกับภัยอย่างโทรจันหรือไวรัสที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อ
คอมพิวเตอร์ หากผู้ใช้กระทำ�การบางอย่าง การเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากภายนอก การลบไฟล์ข้อมูล และอื่น ๆ
https://www.techopedia.com/definition/5398/spoofing [เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561].
23 จาก Technopedia: ด็อกซิง (Doxing) คือกระบวนการดึงข้อมูล แฮก และเผยแพร่ข้อมูลของผู้อื่น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลบัตรเครดิต โดยอาจมีเป้าหมายเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้ เหตุผลของการด็อกซิงมีหลายประการ ที่รู้จักกันดีคือเพื่อการบีบบังคับ
คำ�ว่า ด็อกซิง เป็นคำ�สแลง มีที่มาจาก “.doc” เนื่องจากมักเป็นการดึงและเผยแพร่เอกสาร แฮกเกอร์พัฒนาวิธีการด็อกซิงหลายวิธี
ด้วยกัน แต่ที่พบมากที่สุดคือจากอีเมลของเหยื่อ ด้วยการค้นหารหัสเข้าบัญชีและเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ออกมา
https://www.techopedia.com/definition/29025/doxing [เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561].
24 Aro, J. 2016. The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tools. European View. Sage Journals, June
2016, Volume 15, Issue 1. http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1007/s12290-016-0395-5 [เข้าถึงเมื่อ 20/07/2018].
25 Posetti, J. (2015). New Study: Combatting the rising threats to journalists’ digital safety (WAN-IFRA).
https://blog.wan-ifra.org/2015/03/27/new-study-combatting-the-rising-threats-to-journalists-digital-safety [เข้าถึงเมื่อ 30
มีนาคม พ.ศ. 2561].
26 King, G (2014) Spear phishing attacks underscore necessity of digital vigilance, CPJ.
https://cpj.org/blog/2014/11/spear-phishing-attacks-underscore-necessity-of-dig.php [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
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2) การคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัลและกลยุทธ์การป้องกันตัว

การโจมตีแบบ Man-in-the-Middle (MitM)27
Zการโจมตีแบบ Denial of Service (DoS) และ Distributed Denial of Service (DDOS
– Distributed Denial of Service)28
Zการโจมตีเว็บไซต์
Zสร้างความเสียหายต่อบัญชีผู้ใช้งาน
Zการข่มขู่ ล่วงละเมิด และบังคับให้เปิดเผยช่องโหว่ในเครือข่ายออนไลน์
Zขบวนการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและการให้ร้าย
Zการกำ�จัดผลงานข่าว และ
Zการจัดเก็บข้อมูลและการทำ�เหมืองข้อมูล
Z

สำ�หรับกลยุทธ์การป้องกัน ดู การสร้างความปลอดภัยบนโลกดิจิทัลสำ�หรับการเสนอข่าว29
สำ�หรับความหมายของแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามและผู้เปิดโปงการทุจริตที่ทำ�งานร่วมกับ
นักข่าวและผู้ผลิตสื่ออื่น ๆ ดู การปกป้องแหล่งข่าวในยุคดิจิทัล30
การตระหนักและการจัดการกับการล่วงละเมิดและความรุนแรงทางออนไลน์

“ดิฉนั ถูกเรียกว่า อีส�ำ ส่อนโสโครก นังยิปซี อียวิ อีตวั มุสลิม ตัวเหลือบกรีก ผูอ้ พยพทีน่ า่ ขยะแขยง
นั ง โรคจิ ต งี่ เ ง่ า อี ต อแหล จอมอคติ พวกเขาไล่ ดิ ฉั น กลั บ บ้ า น บอกให้ ดิ ฉั น ฆ่ า ตั ว ตาย
ไม่อย่างนั้นจะยิงดิฉัน ตัดลิ้น หักนิ้วทีละนิ้ว พวกเขาข่มขู่ว่าจะรุมโทรมดิฉันและทรมานทาง
เพศ”31 นี่คือคำ�บอกเล่าของนักข่าวชาวสวีเดนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกอย่าง อเล็กซานดรา
พาสคาลิโด ในการให้การต่อหน้าคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์เมือ่ ปี พ.ศ. 2559
ถึงสิ่งที่เธอเผชิญในโลกออนไลน์
27 คำ�นิยามของ Man in the Middle Attack (MITM) จาก Technopedia: “รูปแบบหนึ่งของการแอบฟังการสื่อสารระหว่างผู้ใช้สองคน
โดยเป็นการดักฟังและเปลี่ยนแปลงข้อความโดยคนกลาง โดยทั่วไปผู้โจมตีจะดักฟังบทสนทนาที่สำ�คัญ ๆ แล้วส่งคำ�ตอบกลับไป
โดยใช้ข้อความของตนเอง” https://www.techopedia.com/definition/4018/manin-the-middle-attack-mitm [เข้าถึงเมื่อ 29
มีนาคม พ.ศ. 2561].
28 ดูคำ�นิยามใน Technopedia https://www.techopedia.com/definition/24841/denial-of-service-attack-dos
b. https://www.techopedia.com/definition/10261/distributed-denial-of-service-ddos [เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561].
29 Henrichsen, J. et al. (2015). Building Digital Safety for Journalism (UNESCO) Paris.
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232358e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
30 Posetti, J. (2017). Protecting Journalism Sources in the Digital Age (UNESCO). Paris.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
31 Posetti, J. (2016). Swedish journalist Alexandra Pascalidou Describes Online Threats of Sexual Torture and Graphic
Abuse in The Sydney Morning Herald, 24/11/2016. http://www.smh.com.au/lifestyle/news-and-views/swedishbroadcaster-alexandra-pascalidou-describes-onlinethreats-of-sexual-torture-and-graphic-abuse-20161124-gswuwv.
html [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
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องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organisation for Security and
Co-operation in Europe: OSCE) ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบในระดับ
นานาชาติของการกล่าวร้ายต่อนักข่าวหญิงในสื่อออนไลน์ท่ีตกเป็นเป้าหมายของ ‘การก่อกวน
เพื่อสร้างความเกลียดชัง’ อย่างไม่เป็นธรรม33
งานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคณะทำ�งานของอังกฤษชื่อ Demos ทำ�การศึกษาทวีตนับ
แสนข้อความ และพบว่าวงการข่าวเป็นสาขาเดียวทีผ่ หู้ ญิงได้รบั ข้อความล่วงละเมิดมากกว่าผูช้ าย
“นักข่าวหนังสือพิมพ์และผูป้ ระกาศข่าวทางโทรทัศน์หญิงได้รบั ข้อความล่วงละเมิดมากกว่าผูช้ าย
ทีท่ �ำ งานสายเดียวกันราวสามเท่า34” คำ�หลักทีผ่ กู้ ระทำ�การล่วงละเมิดใช้คอื «อีส�ำ ส่อน», «ข่มขืน»
และ «อีตัว»
ลักษณะเด่นของการล่วงละเมิดนักข่าวหญิงทางออนไลน์ คือการใช้กลวิธขี องข้อมูลบิดเบือน ด้วย
การสร้างเรือ่ งโกหกเกีย่ วกับบุคลิกหรือการทำ�งานเพือ่ บัน่ ทอนความน่าเชือ่ ถือ สร้างความอับอาย
และเพื่อหยุดยั้งเสียงวิจารณ์ของนักข่าวในพื้นที่สาธารณะและการเสนอข่าว
เมื่ อ บวกรวมกั บ การข่ ม ขู่ด้ว ยการใช้ ค วามรุ น แรง ซึ่ ง รวมถึง การข่ม ขืนและฆาตกรรม และ
การ ‘รุมโจมตี’ (การโจมตีบุคคลทางออนไลน์ ทั้งแบบไร้รูปแบบ แบบที่วางแผนเป็นขบวนการ
และการใช้บอต) สิ่งต่าง ๆ จึงเลวร้ายยิ่งขึ้น
ด้วยความที่การจู่โจมเหล่านี้เกิดขึ้นในระดับส่วนตัว คือโดยส่วนใหญ่ได้รับผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
ส่วนบุคคลเป็นสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายของวัน จึงทำ�ให้ผลกระทบมีความรุนแรงยิ่งขึ้น “หลายต่อ
หลายวันทีฉ่ นั ตืน่ ขึน้ มาพบกับคำ�พูดรุนแรง และหลับไปพร้อมกับคำ�พูดเหยียดเพศและเหยียดผิวที่
ดังก้องอยูใ่ นหัว มันเหมือนกับการทำ�สงครามในสมรภูมขิ นาดเล็กอยูต่ ลอดเวลา” พาสคาลิโดกล่าว

32 Posetti, J. (2017). Fighting Back Against Prolific Online Harassment: Maria Ressa in L. Kilman (Ed) op cit See
also: Resolution 39 of UNESCO’s 39th General Conference which notes “the specific threats faced by women
journalists including sexual harassment and violence, both online and offline.” http://unesdoc.unesco.org/
images/0026/002608/260889e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
33 OSCE (2016). Countering Online Abuse of Female Journalists. http://www.osce.org/fom/220411?download=true
[เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
34 Bartlett, J. et al. (2014) Misogyny on Twitter, Demos. https://www.demos.co.uk/files/MISOGYNY_ON_TWITTER.pdf
[เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
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การกล่าวร้ายในโลกออนไลน์ทำ�นองนี้แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก โดยมีเป้าหมายเป็นนักข่าว
และนักวิจารณ์ทเี่ ป็นผูห้ ญิง ส่งผลให้สหประชาชาติ (รวมถึงยูเนสโก32) และหน่วยงานอืน่ ตระหนัก
ถึงปัญหา และร่วมกันหามาตรการแก้ไข

ทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ มาเรีย เรสสา ผูบ้ ริหารและบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ Rappler35 คือกรณีศกึ ษา
เรื่องการต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางออนไลน์จำ�นวนมหาศาลในรูปของขบวนการปล่อยข้อมูล
บิดเบือนเกีย่ วกับรัฐบาล แม้วา่ มาเรีย เรสสา จะเคยเป็นผูส้ อื่ ข่าวสงครามให้กบั สำ�นักข่าว CNN แต่
เธอบอกว่าประสบการณ์ภาคสนามทัง้ หมดทีเ่ คยมีไม่ได้ชว่ ยในการรับมือกับขบวนการล่วงละเมิด
ทางเพศทางออนไลน์ที่มีอำ�นาจทำ�ลายล้างมหาศาล ซึ่งเธอตกเป็นเหยื่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
“ฉันถูกเรียกว่า นังอัปลักษณ์ สุนัข อสรพิษ ถูกขู่ว่าจะข่มขืนและฆ่า” เรสสากล่าว เธอจำ�ไม่ได้
ด้วยซ้ำ�ว่าได้รับข้อความขู่ฆ่ามาแล้วกี่ครั้ง ยิ่งไปกว่านี้ เธอยังตกเป็นเป้าของขบวนการแฮชแท็ก
อย่าง #ArrestMariaRessa และ #BringHerToTheSenate ที่ต้องการก่อม็อบออนไลน์ให้
ร่ ว มกั น โจมตี แ ละทำ � ลายชื่ อ เสี ย งของเธอและของเว็ บ ไซต์ Rappler ตลอดจนหยุ ด ยั้ ง
การนำ�เสนอข่าว “มันทำ�ให้เกิดวงเกลียวแห่งความเงียบ (spiral of silence) ใครก็ตามที่วิจารณ์
หรือตั้งถามเกี่ยวกับวิสามัญฆาตกรรมจะถูกโจมตีอย่างรุนแรง ซึ่งผู้หญิงจะโดนหนักที่สุด และ
เราก็ตระหนักว่ามีการสร้างระบบเพื่อสยบความไม่พอใจ เพื่อปรามนักข่าว เราจึงไม่ควรถาม
คำ�ถามยาก ๆ และแน่นอนว่าเราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์” เรสสากล่าว36
กลยุทธ์ในการโต้ตอบของมาเรีย เรสสา ประกอบด้วย
การรับรู้ความรุนแรงของปัญหา
Zการรั บ รู้ ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ จิ ต ใจ และให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางจิ ต ใจแก่ พ นั ก งานที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
37
Zใช้การทำ�ข่าวเชิงสืบสวนเป็นอาวุธในการโต้ตอบ
Zขอให้ผู้ติดตามที่ภักดีช่วยกันต่อต้านและควบคุมการโจมตี
Zเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อตอบโต้การล่วง
ละเมิด
Zเรี ย กร้ อ งให้ แ พลตฟอร์ ม (เช่ น เฟซบุ๊ ก และทวิ ต เตอร์ ) หามาตรการเพื่ อ ควบคุ ม และ
จัดการการล่วงละเมิดทางออนไลน์อย่างเพียงพอ
Z

35 Maria Ressa is chair of the jury of the UNESCO-Guillermo Cano World Press Freedom Prize https://en.unesco.org/
prizes/guillermo-cano/jury
36 Posetti, J. (2017). Fighting Back Against Prolific Online Harassment: Maria Ressa in Kilman, L. (Ed) An Attack on One is
an Attack on All (UNESCO). http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259399e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
37 นี่เป็นกลวิธีที่เฟเรียล ฮาฟฟาจี ใช้เช่นเดียวกันในกรณีศึกษา ‘ข่าวรั่วกุปตา’ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ โดยใช้เทคนิคการทำ�ข่าวเชิงสืบสวนและ
‘นักสืบ’ ความปลอดภัยดิจิทัลเพื่อเผยโฉมโทรลบางรายที่พุ่งเป้าหมายมาที่เธอเพื่อพยายามสร้างความเสื่อมเสียให้กับการทำ�ข่าวกรณี
ดังกล่าว ดู https://www.news24.com/SouthAfrica/News/fake-news-peddlers-can-be-traced-hawks-20170123 [เข้าถึงเมื่อ
16 มิถุนายน พ.ศ. 2561].
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เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้นี้ให้ข้อมูลกับผู้เรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์ในบริบท
ของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ซึ่งจะช่วยให้จำ�แนกภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้ ตลอด
จนพั ฒ นาทั ก ษะและเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการต่ อ สู้ กั บ การล่ ว งละเมิ ด ทางออนไลน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
เพิม่ ความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับปัญหาผูไ้ ม่ประสงค์ดที มี่ เี ป้าหมายคือนักข่าว แหล่งข่าว และ
ผู้ใช้สื่อออนไลน์ในขบวนการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน/ข้อมูลที่ผิด
Zให้ผู้เรียนรู้จัก ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ ‘โทรลลิง’ ภัยคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัล และ
การล่วงละเมิดทางออนไลน์
Zเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ผู้ ร่ ว มเรี ย นในการต่ อ สู้ กั บ ‘แอสโตรเทิ ร์ ฟ ฟิ ง ’ ‘โทรลลิ ง ’
ภัยคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัล และการล่วงละเมิดทางออนไลน์ในมิติทางเพศ
Z

ผลการเรียนรู้

เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะ
มี ค วามเข้ า ใจลึ ก ซึ้ ง มากขึ้ น เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของการล่ว งละเมิดบุค ลากรข่าวทาง
ออนไลน์ การเสนอข่าว การส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และเสรีภาพในการแสดงออก
Zเกิดความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาผู้ไม่ประสงค์ดีที่พุ่งเป้าไปยังนักข่าวและผู้ใช้สื่อ
ออนไลน์อื่น ๆ ในขบวนการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน/ข้อมูลที่ผิด
Zเข้าใจภัยคุกคามความปลอดภัยของผู้หญิงที่ปฏิบัติหน้าที่เสนอข่าวทางสื่อออนไลน์
Zสามารถจำ � แนกผู้ ป ระสงค์ ร้ า ยในช่ อ งทางออนไลน์ ไ ด้ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง การกระทำ � ที่ เ ป็ น
‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ ‘โทรลลิง’ ภัยคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัล และการล่วงละเมิด
ทางออนไลน์
Z

38 Carlisle, W. (2011). The Lord Monckton Roadshow, Background Briefing, ABC Radio National. http://www.abc.net.au/
radionational/programs/backgroundbriefing/the-lord-monckton-roadshow/2923400 [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
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ในระหว่างการจัดการกับภัยคุกคามจากการล่วงละเมิดทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น การรับทราบ
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดนักข่าวสตรีทางออฟไลน์ในบริบทของขบวนการแพร่ข้อมูลบิดเบือนก็มี
ความจำ�เป็นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กรณีเวนดี คาร์ลส์ นักข่าวเชิงสืบสวนชาวออสเตรเลียที่ถูก
ละเมิ ด ถู ก ยั่ ว ยุ และถู ก เบี ย ดกระแทก ในการประท้ ว งของกลุ่ ม ปฏิ เ สธการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศในออสเตรเลี ย เมื่ อ ปี พ.ศ. 2554 ในระหว่ า งการถ่ า ยทำ � สารคดี ใ ห้ กั บ
สถานีวิทยุ ABC ทำ�ให้เธอต้องออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย38

รู้จักวิธีการต่อสู้กับ ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ ‘โทรลลิง’ ภัยคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัล
และการล่วงละเมิดทางออนไลน์ในมิติทางเพศ

Z

รูปแบบของหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้นี้เหมาะสำ�หรับการสอนแบบพบหน้าหรือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบ่งเป็น
สองส่วน คือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การเชื่อมโยงแผนการสอนกับผลการเรียนรู้

ก. ภาคทฤษฎี
แผนของหน่วยการเรียนรู้
การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และการถาม-ตอบ
(90 นาที) ซึ่งอาจทำ�ในห้องเรียนตามปกติ หรือผ่าน
โปรแกรมการสัมมนาทางเว็บไซต์เพื่อการมีส่วนร่วม
ทางไกล โดยเนื้อหาการบรรยายอาจใช้จากทฤษฎี
และตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ควรจัด
การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมร่วมด้วย

จำ�นวนชั่วโมง
60-90 นาที

ผลการเรียนรู้
1, 2, 3, 4, 5

จำ�นวนชั่วโมง
90-120 นาที

ผลการเรียนรู้
1, 2, 3, 4, 5

ข. ภาคปฏิบัติ
แผนของหน่วยการเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/เร่งรัด (90 นาที) อาจเป็น
ในห้องเรียนปกติ หรือผ่านแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้อย่างมูดเดิล กลุ่มในเฟซบุ๊ก หรืออื่น ๆ
ที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมทางไกล การดำ�เนินการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/เร่งรัด อาจใช้รูปแบบดัง
ต่อไปนี้
แบ่งกลุ่มติวเข้มเป็นกลุ่มละ 3-5 คน
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แต่ละกลุ่มต้องทำ�ดังนี้ ช่วยกันประเมินเนื้อหา
(หาข้อมูลของบุคคล/กลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง)
ระบุความเสี่ยงและภัยคุกคาม (อ้างงานวิจัยที่
เกี่ยวกับผลกระทบที่อยู่ในเอกสารสำ�หรับอ่าน)
จากนั้นให้เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ (ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยการตอบโต้อย่างมีกลยุทธ์ การรายงาน
ผู้ใช้บนพื้นที่สื่อหรือแจ้งตำ�รวจหากเหมาะสม
การเขียนข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว) และเขียน
สรุปแผนปฏิบัติการความยาว 250 คำ� (โดยใช้
กูเกิล ดอกส์ หรือเครื่องมือการทำ�งานร่วมในทำ�นอง
เดียวกัน) และส่งให้กับผู้บรรยาย/ผู้อบรมตรวจ
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จำ�นวนชั่วโมง

ผลการเรียนรู้
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แผนของหน่วยการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มได้รับตัวอย่างเนื้อหาที่ประสงค์
ร้าย (เช่น ค้นหาจากบล็อกและช่องทางสื่อสังคมที่
มีเป้าหมายคือ มาเรีย เรสสา, เจสสิกกา อาโร
และอเล็กซานดรา พาสคาลิโด ซึ่งกล่าวถึงใน
หน่วยการเรียนรู้นี้) ที่เกี่ยวโยงกับขบวนการเผยแพร่
ข้อมูลบิดเบือน/ข้อมูลที่ผิด/โทรลลิง/
แอสโตรเทิร์ฟฟิง/การล่วงละเมิดทางออนไลน์

โครงสร้างทางเลือก

สำ�หรับการศึกษาประเด็นนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อาจขยายหน่วยการเรียนรู้เป็นสามบท (แต่ละบทแบ่ง
เป็นสองส่วนตามข้างต้น)
จำ�แนกและตอบโต้การ ‘โทรลลิง’ และ ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’
39
Zสร้างแบบจำ�ลองภัยคุกคามทางดิจิทัล และกลยุทธ์การป้องกันตนเอง
Zจำ�แนกและจัดการกับการล่วงละเมิดและความรุนแรงทางออนไลน์
Z

งานมอบหมาย

เขียนรายงานข่าวความยาว 1,200 คำ� หรือผลิตรายงานข่าวเสียงความยาว 5 นาที หรือ
คลิปข่าวความยาว 3 นาที หรือนำ�เสนอรายละเอียดในรูปแบบอินโฟกราฟิก โดยใช้เนื้อหาจาก
การสั ม ภาษณ์ นั ก ข่ า วหนึ่ ง คนหรื อ มากกว่ า เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ใ นการถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทาง
ออนไลน์ (เช่น ตกเป็นเป้าโจมตีของข้อมูลบิดเบือนและ/หรือพบกับภัยด้านความปลอดภัยทาง
ดิจิทัลที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนและ/หรือการละเมิด หรือ
ตกเป็นเหยือ่ การใช้ความรุนแรงทางออนไลน์) ผูเ้ รียนควรอ้างอิงงานวิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือได้ในชิน้ งาน และ
อธิบายผลกระทบของปรากฏการณ์เหล่านี้ต่อวงการข่าว/เสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิใน
การรับรู้ของประชาชน
เอกสารส�ำหรับอ่านเพิ่มเติม

Aro, J. 2016. The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tools. European
View. Sage Journals, June 2016, Volume 15, Issue 1. http://journals.sagepub.
com/doi/full/10.1007/s12290-016-0395-5 [เข้าถึงเมื่อ 20/07/2018].
Haffajee, F. (2017). The Gupta Fake News Factory and Me in The Huffington Post.
http://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fakenews-factory-andme_a_22126282/ [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
OSCE (2016). Countering Online Abuse of Female Journalists. http://www.osce.org/
fom/220411?download=true [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
39 Stray, J. (2014). Security for journalists, Part Two: Threat Modelling. https://source.opennews.org/articles/securityjournalists-part-twothreat-modeling/ [เข้าถึงเมื่อ 2/03/2018].
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Kilman (Ed) An Attack on One is an Attack on All (UNESCO 2017). http://unesdoc.
unesco.org/images/0025/002593/259399e.pdf [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
Posetti, J. (2016). Swedish journalist Alexandra Pascalidou Describes Online Threats
of Sexual Torture and Graphic Abuse in The Sydney Morning Herald, 24/11/2016.
http://www.smh.com.au/lifestyle/news-and-views/swedish-broadcasteralexandra-pascalidoudescribes-online-threats-of-sexual-torture-and-graphicabuse-20161124-gswuwv.html [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].
Reporters Sans Frontieres (2018) Online Harassment of Journalists: Attack of the
trolls Reporters Without Borders: https://rsf.org/sites/default/files/rsf_report_
on_online_harassment.pdf [เข้าถึงเมื่อ 20/8/18].
Riley M, Etter, L and Pradhan, B (2018) A Global Guide To State-Sponsored Trolling,
Bloomberg: https://www.bloomberg.com/features/2018-government-sponsoredcybermilitia-cookbook/ [เข้าถึงเมื่อ 21/07/2018].
Stray, J. (2014). Security for journalists, Part Two: Threat Modelling. https://source.
opennews.org/articles/security-journalists-part-two-threat-modeling/ [เข้าถึงเมื่อ
02/03/2018].
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Posetti, J. (2017). Fighting Back Against Prolific Online Harassment: Maria Ressa in L.

แหล่งข้อมูลออนไลน์

วิดีโอ: How to Tackle Trolls and Manage Online Harassment – a panel discussion
at the International Journalism Festival, Perugia, Italy (April 2017) with Julie Posetti
(Fairfax Media), Hannah Storm (International News Safety Institute), Alexandra
Pascalidou (Swedish journalist), Mary Hamilton (The Guardian), Blathnaid Healy
(CNNi). Available at: http://media.journalismfestival.com/programme/2017/
managing-gendered-online-harrassment

ผู้มีส่วนร่วม

แมกดา อาบู-ฟาดิล เป็นผู้อำ�นวยการเว็บไซต์ Media Unlimited ในเลบานอน
เฟอร์กสั เบลล์ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการทำ�ข่าวดิจทิ ลั และการตรวจสอบเนือ้ หาทีผ่ ลิตโดยผูใ้ ช้งาน
และเป็นผู้ก่อตั้ง Dig Deeper Media
โฮสเซน เดรัคห์ชาน เป็นนักเขียน-นักวิจัยเชื้อสายอิหร่าน-แคนาดา และผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์
ชอเรนสไตน์ที่เคนเนดี สกูล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เชอริลิน ไอร์ตัน เป็นนักข่าวชาวแอฟริกาใต้ ผู้อำ�นวยการ World Editors Forum ภายใต้
สมาคมหนังสือพิมพ์และสำ�นักพิมพ์ข่าวโลก (World Association of Newspapers and News
Publishers: WAN-IFRA)
อเล็กซิออส มันต์ซาร์ลสิ เป็นผูน้ �ำ เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (International FactChecking Network) ที่สถาบัน Poynter
อลิซ แมตทิวส์ เป็นนักข่าวและนักวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของบรรษัทกระจายเสียงแห่ง
ประเทศออสเตรเลีย (Australian Broadcasting Corporation: ABC) ในนครซิดนีย์
จูลี โพเซ็ตติ เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยอาวุโสแห่งสถาบันการศึกษาวารสารศาสตร์รอยเตอร์ส
(Reuters Institute for the Study of Journalism) ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และเป็น
หัวหน้าโครงการนวัตกรรมวารสารศาสตร์ (Journalism Innovation Project)
ทอม ทรุนเนิร์ด เป็นหัวหน้าโครงการชุดเครื่องมือตรวจสอบความจริง Check ของเว็บไซต์
Meedan
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แคลร์ วอร์เดิล เป็นผู้อำ�นวยการบริหารของ First Draft และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสื่อที่ศูนย์
วิจัยสื่อ การเมือง และนโยบายสาธารณะชอเรนสไตน์ที่เคนเนดี สกูล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

เครดิตภาพถ่าย
ปกหน้า: ยูเนสโก/ออสการ์ คาสเตลยาโนส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Abhijith S Nair จากเว็บ Unsplash
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: Christoph Scholz จากเว็บ Flickr
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: Samuel Zeller จากเว็บ Unsplash
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: Aaron Burden จากเว็บ Unsplash
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: The Climate Reality Project จากเว็บ Unsplash
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6: Olloweb Solutions จากเว็บ Unsplash
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7: rawpixel จากเว็บ Unsplash
ปกหลัง: rawpixel จากเว็บ Unsplash

ออกแบบกราฟิก
มิสเตอร์คลินตัน www.mrclinton.be
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก: ศาสตราจารย์ Ylva Rodny-Gumede คณะวารสารศาสตร์ ภาพยนตร์
และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ ศาสตราจารย์ Basyouni Hamada
คณะสื่อสารมวลชน วิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ์ตาร์ ศาสตราจารย์
Jayson Harsin คณะการสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งกรุงปารีส
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คูมือเลมนี้มีวัตถุประสงคในการใชงานเปนหลักสูตรตนแบบที่เปนสากล เปดกวางสําหรับการนําไปใชหรือ
ประยุกตใช เพือ่ ตอบรับปญหาขอมูลบิดเบือนและขอมูลทีผ่ ดิ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลก ซึง่ ทัง้ สังคมโดยรวมและวงการขาว
ตองเผชิญ
เนื่องจากคูมือเลมนี้เปนหลักสูตรตนแบบ จึงออกแบบใหผูสอนวารสารศาสตรและผูอบรมใชเปนกรอบ
การทํางานและเปนบทเรียนเพือ่ ชวยใหผเู รียนและนักวิชาชีพขาวศึกษาประเด็นปญหาทีเ่ กิดจาก ‘ขาวลวง’ และ
เราหวังวาจะเปนแนวทางที่เปนประโยชนสําหรับนักขาวอาชีพดวยเชนกัน
เนือ้ หาในคูม อื ไดมาจากผูส อน นักวิจยั และนักคิดดานวารสารศาสตรชนั้ นําจากนานาประเทศทีร่ ว มกันปรับปรุง
วิธีการและแนวปฏิบัติในการจัดการกับความทาทายที่เกิดจากขอมูลบิดเบือนและขอมูลที่ผิดใหทันตอยุคสมัย
จนไดบทเรียนจากหลายบริบทและทฤษฎี โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบทางชองทางออนไลน ซึ่งถือวาเปน
ประโยชนอยางยิง่ ในทางปฏิบตั ิ เมือ่ นําทัง้ หมดมาสอนเปนหลักสูตรหรือแยกสอนตามหัวขอ จะชวยใหการสอน
ที่มีอยูแลวมีความสดใหมยิ่งขึ้น หรือเปนการสรางสรรคความรูใหมขึ้นมา
คูมือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของ “โครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อความเปนเลิศในดานการศึกษาวารสารศาสตร”
ซึง่ เปนความสนใจของโครงการนานาชาติเพือ่ พัฒนาการสือ่ สาร (IPDC) ขององคการยูเนสโก โครงการนีม้ งุ เนน
การมีสวนรวมในดานการเรียนการสอน การปฏิบัติ และการวิจัยทางดานวารสารศาสตรในมุมมองระดับโลก
รวมถึงการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีของนานาประเทศ

UNESCO - Communication and Information Sector
7, place de Fontenoy, F-75352 Paris 07 SP, France
For further information, contact ipdc.secretariat@unesco.org

- 148 -

