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ค�าน�า
ยูเนสโกมุ่งมั่นทำางานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ และคู่มือ 

เล่มนี้นับเป็นผลงานล่าสุดที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ทันยุคสมัย 

คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการระดับโลกเพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาด้าน 

วารสารศาสตร์” ซึง่เปน็ความสนใจของโครงการนานาชาตเิพือ่การพฒันาการสือ่สารของยเูนสโก 

(International Programme for the Development of Communication: IPDC) โดยมี 

เป้าหมายเพื่อการมีส่วนร่วมในด้านการสอน การปฏิบัติ และการวิจัยด้านวารสารศาสตร์ใน 

มุมมองระดับสากล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ได้ผลระหว่างนานาประเทศ 

ด้วยเหตุนี้ คู่มือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบที่ประเทศต่าง  ๆ สามารถ 

นำาไปใช้หรือประยุกต์ อันเป็นการโต้ตอบกับข้อมูลบิดเบือนที่กำาลังเป็นประเด็นปัญหาระดับโลก  

ซึ่งสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการข่าว กำาลังเผชิญ 

คูม่อืเลม่นีห้ลกีเลีย่งการใชค้ำาวา่ ‘ขา่วลวง (Fake News)’ ในความหมายตรงตัวหรอืในความหมาย 

ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป1 ด้วยเหตุท่ีคำาว่า ‘ข่าว’ นั้นหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้และ 

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ย่อมไม่สมควรเรียกว่า 

ข่าว ดังนั้น ในกรณีนี้ คำาว่า ‘ข่าวลวง’ จึงเป็นคำาที่ขัดแย้งในตัวเอง ซึ่งบ่ันทอนความน่าเชื่อถือ 

ของขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบความจรงิและเปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะ 

อันเป็นลักษณะของข่าวที่แท้จริง 

เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการใช้ภาษาที่ผิด และแบบแผนต่าง  ๆ ของข้อมูล 

ประเภทขา่ว คูมื่อเลม่นีจ้งึมุง่เนน้ไปทีล่กัษณะการหลอกลวงเหล่าน้ีอยา่งเคร่งครัด น่ันคือในฐานะ 

ที่เป็นข้อมูลข่าวสารปลอมประเภทหนึ่งท่ีแอบแฝงอยู่ในข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ซึ่งมี 

หลากหลายรูปแบบมากขึ้นเรื่อย  ๆ รวมทั้งในรูปแบบของความบันเทิงอย่างภาพ Meme  

(ภาพล้อเลียน) ด้วย 

โดยทั่วไป คู่มือเล่มนี้ใช้คำาว่า ข้อมูลบิดเบือน เพื่อหมายถึงความพยายามในการจงใจ (ส่วนใหญ่ 

เป็นการจัดฉาก) สร้างความสับสนหรือควบคุมประชาชนด้วยการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็น 

จริง ซ่ึงมักเกิดขึ้นควบคู่และคาบเกี่ยวไปกับกลยุทธ์การสื่อสารต่าง  ๆ และชุดกลวิธีอื่น  ๆ เช่น  

การเจาะระบบหรือการทำาให้ผู้อื่นหมดความน่าเชื่อถือ ส่วนคำาว่า ข้อมูลที่ผิด โดยทั่วไปใช้เพื่อ 

หมายถึงข้อมูลข่าวสารที่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิดที่ผลิตขึ้นหรือเผยแพร่ออกไปโดยปราศจาก 

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 

บิดเบือนนั้นมีอันตรายมากเพราะมักเกิดจากการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีทรัพยากรใน 

การดำาเนินการ และมีเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเสริม 

ผู้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนมีเป้าหมายอยู่ที่ความเปราะบางหรือความเอนเอียงของผู้รับท่ีมี 

แนวโน้มว่าจะเป็นผู้ช่วยกระจายข่าวและเพิ่มจำานวนผู้แพร่กระจายข่าวได้ ด้วยวิธีน้ี ผู้เผยแพร่ 

ข้อมูลบิดเบือนจึงพยายามใช้คนกลางในการกระจายข้อมูล โดยฉวยโอกาสจากแนวโน้มใน 

การส่งต่อข้อมูลข่าวสารของเราด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป อันตรายของมันก็คือว่า ‘ข่าวลวง’  

ในลักษณะนี้มักได้มาฟรี 

หมายความว่าคนที่ไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อข่าวคุณภาพ หรือคนที่ขาดช่องทางการเข้าถึงข่าวที่

ผลิตโดยสื่อสาธารณะอิสระ มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับทั้งข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด

การแพรก่ระจายของขอ้มลูบดิเบอืนและขอ้มลูท่ีผดิสว่นใหญเ่กดิขึน้เพราะเครอืขา่ยสือ่สงัคมและ

การสง่ขอ้ความในสือ่สงัคม ซ่ึงนำาไปสูก่ารต้ังข้อสงสยัเรือ่งขอบเขตของการกำากบัดแูลและการกำากับ 

ดูแลตนเองของผู้ประกอบการเหล่านี้ ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของการเป็นตัวกลางในการให้บริการ

พื้นที่ ไม่ใช่ผู้ผลิตเนื้อหาเอง ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงถูกกำากับดูแลแบบหลวม  ๆ มาโดยตลอด 

(ยกเว้นเรื่องลิขสิทธ์ิ) อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ท่ีพวกเขาได้รับแรงกดดันมากขึ้น และมี 

ความเส่ียงทีจ่ะถกูจำากดัเสรภีาพในการแสดงออกอนัเปน็ผลของการกำากบัดแูลทีเ่ขม้งวดจนเกนิไป 

พบว่าขัน้ตอนตา่ง ๆ  ในกรอบของการกำากับดแูลตนเองนัน้มเีพ่ิมมากขึน้ แมจ้ะเป็นบางสว่นกต็าม2 

โดยในป ีพ.ศ. 2561 ผูต้รวจการพเิศษแหง่สหประชาชาตดิา้นสทิธเิสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

และการแสดงออกได้เน้นย้ำาประเด็นนี้ในรายงานประจำาปี โดยเร่งรัดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

เรียนรู้การกำากับดูแลตนเองจากองค์กรข่าว และให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสหประชาชาติใน 

ประเด็นสิทธิในการเปิดเผย แสวงหา และรับข้อมูลข่าวสาร3 ในระบบนิเวศของมาตรการต่าง ๆ 

ของภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้สื่อข่าวและองค์กรข่าวยังคงมีบทบาท 

ที่สำาคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำาคู่มือเล่มนี้ 

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/201807111066253096-
whatsapp-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].

https://www.nytimes.com/2018/07/19/technology/facebook-misinformation.html
https://www.rt.com/usa/432604youtube-invests-reputable-news/
https://youtube.googleblog.com/
https://sputniknews.com/asia/201807111066253096-whatsapp-seeks-help-fake-news/
https://sputniknews.com/asia/201807111066253096-whatsapp-seeks-help-fake-news/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/096/72/PDF/G1809672.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/096/72/PDF/G1809672.pdf?OpenElement
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การแยกแยะความแตกต่าง การแยกแยะความแตกต่าง 

ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลท่ีผิดนั้นแตกต่างจากงานข่าว (ท่ีมีคุณภาพ) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

และจริยธรรมวิชาชีพ ขณะเดียวกันก็ไม่เหมือนกับงานข่าวท่ีอ่อนแอและไม่เป็นไปตามคำามั่น 

สัญญาที่ให้ไว้ ตัวอย่างงานข่าวท่ีเป็นปัญหาได้แก่ ข้อผิดพลาดต่าง  ๆ ที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน 

(และไมไ่ดร้บัการแกไ้ข) อนัเกดิจากการขาดการคน้คว้าหาขอ้มลูหรอืความหละหลวมในการพสิจูน์ 

ข้อเท็จจริง ตลอดจนการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกด้วยการใช้ถ้อยคำาเกินจริงเพ่ือสร้างกระแส 

รวมทั้งความเอนเอียงในการเลือกนำาเสนอข้อเท็จจริงจนขาดความเป็นธรรม 

ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าหลักวารสารศาสตร์ในอุดมคติต้องอยู่เหนือกว่าการเล่าเรื่องและมุมมอง

ที่แฝงอยู่ในเนื้อข่าว และข่าวที่ด้อยมาตรฐานต้องถูกเดียดฉันท์เพราะอุดมการณ์ แต่ต้องการชี้ให้ 

เหน็วา่ทุกอยา่งประกอบไปดว้ยการเลา่เรือ่ง และปญัหาของการทำาข่าวทีด่อ้ยมาตรฐานไมใ่ชเ่พราะ 

การเลา่เรือ่ง แต่เปน็เพราะขาดความเปน็มอือาชพี ซึง่เปน็เหตผุลทีท่ำาใหก้ารขา่วทีอ่อ่นแอแตกตา่ง 

จากข้อมูลบิดเบือนหรือข้อมูลที่ผิด 

อย่างไรก็ตาม บางครั้งงานข่าวที่ด้อยคุณภาพก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือการรั่วไหลของข้อมูล 

บิดเบือนและข้อมูลที่ผิดในระบบการทำาข่าวที่แท้จริงได้ แต่สาเหตุและการเยียวยางานข่าวที่ด้อย

คุณภาพแตกต่างจากกรณีของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด 

ในขณะเดียวกัน เห็นได้ชัดว่าวารสารศาสตร์ที่มีจริยธรรมเข้มแข็งน้ันมีความจำาเป็นในฐานะ 

ทางเลือก รวมทั้งการกำาจัดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของข้อมูลข่าวสารและการกระจาย 

ความแปดเปื้อนไปสู่วงการข่าวโดยรวม 

ปัจจุบันนักข่าวไม่ได้เป็นเพียงผู้พบเห็นการโหมกระหน่ำาของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด  

แต่เป็นผู้ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเสียเองด้วย4 ซึ่งหมายความว่า 

		 วงการข่าวกำาลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกกลืนไปกับความขัดแย้ง

		 นักข่าวมีความเสี่ยงท่ีจะถูกบงการโดยผู้ละเมิดจรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์  

ด้วยการพยายามชักจูงหรือติดสินบนนักข่าวให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ5 

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.

http://penplusbytes.org/publications/4535/
http://ijnet.org/en/blog/howjournalists-can-avoid-being-manipulated-trolls-seeking-spread-disinformation
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		 นกัขา่วในฐานะนกัสือ่สารทีท่ำางานรบัใชค้วามจรงิ ซึง่รวมถึง ‘ความจริงทีไ่มมี่ใครอยากรับรู ้

(inconvenient truth)’ อาจตกเป็นเป้าหมายของการโกหก ข่าวลือ และข่าวลวง  

ที่ถูกออกแบบมาเพื่อข่มขู่หรือทำาลายความน่เชื่อถือของนักข่าวและงานข่าว โดยเฉพาะ 

เมื่อข่าวนั้นคุกคามการปิดบังตัวตนของผู้ว่าจ้างหรือผู้เผยแพร่ข่าวบิดเบือน6 

นอกจากนี้ นักข่าวจำาเป็นต้องรู้ด้วยว่าแม้พื้นที่ของข้อมูลบิดเบือนส่วนใหญ่อยู่ในสื่อสังคม และ

ทุกวันนี้ผู้เล่นที่มีอิทธิพลกำาลังใช้ ‘ข่าวลวง’ เป็นเครื่องมือสกัดก้ันข่าวที่แท้จริง กฎหมายใหม่

ที่เข้มงวดทำาให้สถาบันสื่อกลายเป็นแพะรับบาปประหนึ่งว่าสถาบันสื่อเป็นผู้สร้างข่าวขึ้นมา

เสียเอง หรือไม่ก็ทำาให้สถาบันสื่อตกอยู่ภายใต้กฎครอบจักรวาลที่กำาหนดขึ้นมาใหม่เพ่ือจำากัด 

ช่องทางการสื่อสารทั้งหมดโดยไม่แยกแยะ กฎระเบียบประเภทนี้มักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

สากลที่กำาหนดให้การจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความจำาเป็น 

มีความเหมาะสม และด้วยเจตนาท่ีถูกต้อง ผลของการจำากัดเสรีภาพดังกล่าวคือการทำาให้

องค์กรข่าวที่แท้จริงสังกัดอยู่ภายใต้ ‘กระทรวงความจริง’ (เป็นการใช้คำาอุปมาอุปไมยแบบคู่ตรง 

ข้ามกับ ‘กระทรวงโฆษณาชวนเชื่อ’ เพื่อเสียดสีการนำาเสนอข่าวลวงเพื่อเป้าหมายทางการเมือง: 

ผูแ้ปล) โดยใชอ้ำานาจในการจำากัดขอ้มลูขา่วสารดว้ยเหตผุลทางการเมอืงเพียงประการเดียว แมว้า่ 

จะไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นตลอดเวลาก็ตาม 

ในบริบทปัจจุบันของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่กฎระเบียบของ 

การทำาข่าวที่ไม่สมเหตุสมผล แต่เป็นเรื่องของการที่ประชาชนอาจไม่เชื่อถือเนื้อหาทั้งหมด  

ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เป็นข่าวสาร ในกรณีเช่นนี้ เป็นไปได้ที่คนจะหันไปเชื่อเน้ือหาตามเครือข่าย

สื่อสังคมของตนที่ตรงกับใจโดยไม่ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ซึ่งเราได้เห็นผลกระทบเชิงลบเช่นนี้เป็น 

จำานวนมากในเร่ืองเกีย่วกบัความเช่ือด้านสขุภาพ วิทยาศาสตร ์ความเขา้ใจระหวา่งวฒันธรรม และ 

สถานภาพของการเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

ผลกระทบต่อประชาชนเช่นนี้น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษสำาหรับการเลือกตั้งและแนวคิดประชาธิปไตย 

อย่างเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งที่เป็นเป้าหมายของข้อมูลบิดเบือน โดยเฉพาะในช่วงการสำารวจ 

ความนิยม ไม่ใช่การชักจูงให้เชื่อว่าเนื้อหาเป็นความจริงเสมอไป แต่ต้องการส่งผลต่อการกำาหนด 

ประเด็น (เรื่องที่คนคิดว่ามีความสำาคัญ) และเพื่อกวนน้ำาให้ขุ่นเพ่ือลดทอนการใช้เหตุผลใน 

การลงคะแนนเสยีง7 ในทำานองเดยีวกนั ประเดน็ดา้นการอพยพ การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ 

และอ่ืน  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-of-
election/9928870?pfmredir=sm [เข้าถึงเมื่อ 17/08/2018].

http://mobile.abc.net.au/news/2018-08-13/indonesian-buzzers-paid-to-spread-propaganda-ahead-of-election/9928870?pfmredir=sm
http://mobile.abc.net.au/news/2018-08-13/indonesian-buzzers-paid-to-spread-propaganda-ahead-of-election/9928870?pfmredir=sm
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อันตรายเหล่านี้คือเหตุผลที่การเผชิญหน้ากับการเพิ่มขึ้นของ ‘ข่าวลวง’ เป็นเรื่องจำาเป็นสำาห

รับวงการข่าวและการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ภัยคุกคามเหล่านี้ก็ทำาให้เดิม

พนัเร่ืองคุณค่าของสือ่มสีงูขึน้ ดว้ยการเปดิโอกาสให้สือ่เนน้ย้ำาจดุเดน่ของวธิปีฏบิตัแิบบมอือาชีพใน 

การนำาเสนอข้อมูลที่ตรวจสอบได้และความคิดเห็นที่ผ่านการไตร่ตรองเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ 

สาธารณะ8 

สิ่งท่้วงการข่่าวต้องทำสิ่งท่้วงการข่่าวต้องทำ

ด้วยสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ ถึงเวลาแล้วที่สื่อจะปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพให้มาก

ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ได้ตรวจสอบ และถอยห่างจากข้อมูลข่าวสาร

ที่อยู่ในความสนใจของคนบางส่วน แต่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

คู่มือเล่มนี้จึงตีพิมพ์ออกมาในช่วงเวลาท่ีพอเหมาะพอดี เพื่อย้ำาเตือนว่าสถาบันสื่อและนักข่าว 

ไม่ว่าจะมีจุดยืนทางการเมืองในทิศทางใด ควรหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและข้อมูล

ที่ผิด ทั้งโดยความผิดพลาดและโดยปราศจากวิจารณญาณ การลดตำาแหน่งพนักงานที่มีหน้าที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในองค์กรข่าวปัจจุบัน ทำาให้หน้าที่นี้ตกเป็นของ ‘ฐานันดรที่ห้า (fifth 

estate)’ อย่างบล็อกเกอร์และบุคคลภายนอกที่คอยจับตาดูความผิดพลาดของนักข่าว แม้ว่าจะ

เป็นการตรวจสอบหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ตาม

ปรากฏการณ์นี้อาจได้รับการตอบรับจากสื่อ เพราะเป็นการช่วยให้สังคมสนใจข้อมูลข่าวสาร

ที่พิสูจน์ได้มากยิ่งขึ้น นักข่าวจึงควรเผยแพร่ผลงานของกลุ่มตรวจสอบความจริงอิสระเหล่านี้  

แต่พึงระลึกไว้ว่าเมื่อใดก็ตามท่ีคนภายนอกแสดงให้เห็นว่าองค์กรสื่อแห่งใดมีความล้มเหลว 

เชงิระบบ ความคลางแคลงใจกย็อ่มเกดิขึน้ อยา่งนอ้ยกต็อ่ภาพลักษณ์ขององค์กรแหง่น้ันในฐานะ 

แหล่งข่าวอาชีพ ส่ือจึงควรระมัดระวังไม่ให้การแก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากการเผยแพร่ไปแล้ว

โดยบุคคลภายนอกเข้ามาแทนท่ีกระบวนการควบคุมคุณภาพภายใน เพราะนักข่าวต้องทำาให้ 

ดีกว่า และ ‘ทำาให้ถูกต้อง’ ตั้งแต่แรก ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นการลิดรอนโอกาสที่สังคมจะมีสื่อที่ 

เชื่อถือได้ 

กลา่วโดยสรปุกค็อื เกมไลต่รวจแกข้้อผดิพลาดโดยสนุขัเฝา้บา้นภายนอกนัน้ไมใ่ชเ่กมทีว่งการขา่ว 

เป็นผู้ชนะ นักข่าวจะปล่อยให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงมาทำาหน้าที่ของนักข่าวใน 

การตรวจสอบข้อความน่าสงสัยท่ีแหล่งข่าวกล่าวไว้ไม่ได้ (ไม่ว่าสื่อจะเป็นผู้รายงานข้อความน้ัน 

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].

http://www.nordicom.gu.se/en/latest/news/fighting-fakes-nordic-way
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ส่ือสังคมโดยไม่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ก็ตาม) โดยต้องมีการพัฒนาความสามารถ 

ของคนข่าวให้เป็นมากกว่าการทำาข่าวแบบ ‘เขากล่าว เธอกล่าว’ และการสืบหาความจริงของ 

ข้อความที่ปรากฏในข่าว

วงการข่าวยังจำาเป็นต้องเฝ้าจับตาและเปิดโปงประเด็นและรูปแบบของข้อมูลบิดเบือนใหม่  ๆ 

อย่างเป็นนิจ ภารกิจนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อสื่อ และเป็นวิธีการกำากับดูแล ‘ข่าวลวง’ 

ได้อีกทางหนึ่ง เพราะนอกจากเป็นการตอบโต้ประเด็นร้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง 

ทันท่วงทีแล้ว ยังทำาหน้าที่เติมเต็มและสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ระยะกลาง เช่น 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้สื่อในการแยกแยะว่าอะไร 

เปน็ขา่ว อะไรเปน็ขอ้มลูบดิเบอืน และอะไรเปน็ขอ้มลูทีผ่ดิ ท้ังนี ้ขอ้มลูบดิเบอืนเปน็เร่ืองทีส่ำาคัญ และ 

การนำาเสนอข่าวเกี่ยวกับข้อมูลบิดเบือนอย่างจริงจังก็จะช่วยให้การทำาข่าวตอบโจทย์การรับใช้ 

สังคมได้ดียิ่งขึ้น 

คูม่อืเลม่นีจ้งึเปน็การเรยีกร้องใหเ้กิดการลงมอืปฏิบัติ และยงัเปน็การสง่เสรมิใหน้กัขา่วมสีว่นรว่ม 

กบับทสนทนาในสงัคม เพ่ือจะไดรู้ว้า่ประชาชนสว่นใหญม่คีวามเหน็อยา่งไรตอ่ความนา่เชือ่ถอื และ 

เพราะเหตุใดคนบางสว่นจงึเผยแพรข่อ้มลูท่ีไมไ่ด้ตรวจสอบ น่ีเปน็โอกาสสำาคัญสำาหรับสถานศึกษา 

และผู้เรียนวารสารศาสตร์ ตลอดจนผู้ให้การอบรมและผู้เข้าร่วมการอบรมด้านสื่อ เช่นเดียวกับ 

องค์กรสื่อ ในการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับประชาชนท่ัวไป ตัวอย่างเช่น ‘การระดมความเห็น’ 

(crowd-sourcing) มีความสำาคัญอย่างมาก หากสื่อต้องการเปิดโปงและรายงานข้อมูลบิดเบือน

ที่เล็ดลอดจากการตรวจพบซึ่งแพร่กระจายอยู่ตามสื่อสังคมหรืออีเมล 

บทบาทข่องยูเนสโก บทบาทข่องยูเนสโก 

ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการสื่อสารของยูเนสโก หรือ IPDC 

(International Programme for the Development of Communication) คู่มือเล่มน้ี 

จึงเป็นแหล่งข้อมูลแบบองค์รวมและมีเอกลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นข้อมูลบิดเบือนใน 

แง่มุมต่าง  ๆ ร่วมกับการเพิ่มพูนทักษะเชิงปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา 

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น9 คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารของยูเนสโกในการส่งเสริมการทำางาน 

อยา่งมีประสทิธภิาพสงูสดุและการกำากบัดแูลตนเองของนกัขา่ว เพือ่เปน็ทางเลอืกในการหลกีเลีย่ง 

ความเสีย่งจากการถกูแทรกแซงของภาครฐัในการจัดการกบัปญัหา ซึง่อยูใ่นขอบเขตของเสรภีาพ 

ในการแสดงออก 
9 การประชุมครั้งที่ 61 ของโครงการ IPDC Bureau ในปี พ.ศ. 2560 มีมติให้การสนับสนุนโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา 

วารสารศาสตร์โลกด้วยการจัดสรรงบประมาณพิเศษเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่สำาหรับวารสารศาสตร์ โดยมีการรายงานความคืบหน้าใน 
การประชุม IPDC ครั้งที่ 62 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีมติให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนหลักสูตรนี้ 
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คูม่อืเลม่นีเ้ปน็ผลงานต่อเนือ่งจากงานสองเลม่แรกของยเูนสโก อันได้แก ่“Teaching Journalism 

for Sustainable Development: New Syllabi”10 ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 และ “Model 

Curriculum for Journalism Education: A Compendium of New Syllabi” ตพีมิพใ์นป ีพ.ศ. 

2556 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องจากผลงานชิ้นสำาคัญของยูเนสโกเรื่อง “Model Curriculum 

on Journalism Education”11 ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550 ใน 9 ภาษา

เอกสารอ่ืน ๆ  ทีท่รงคุณคา่และเป็นสิง่พมิพข์องยเูนสโกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศึกษาและการฝกึอบรม 

ด้านวารสารศาสตร์ ได้แก่ 

		 หลักสูตรต้นแบบเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักข่าว (พ.ศ. 2560)12 

		 การก่อการร้ายและสื่อ: คู่มือสำาหรับนักข่าว (พ.ศ. 2560)13 

		 การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในแอฟริกา: คู่มือสำาหรับนักข่าว (พ.ศ. 2556)14 

		 กรณีศึกษาทั่วโลกในการทำาข่าวเชิงสืบสวน (พ.ศ. 2555)15 

		 การสืบสวนจากเรื่องเล่า: คู่มือสำาหรับนักข่าวเชิงสืบสวน (พ.ศ. 2552)16 

		 การรายงานข่าวอ่อนไหวต่อความขัดแย้ง: ศาสตร์แห่งศิลป์; หลักสูตรสำาหรับนักข่าวและ

ผู้สอนด้านวารสารศาสตร์ (พ.ศ. 2552)17 

หนังสือแต่ละเล่มเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์คุณค่าจากนานาประเทศทั่วโลก ผู้ให้การศึกษาและ 

การอบรมด้านวารสารศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษาและนักข่าวอาชีพ มีการนำาไปปรับใช้เพื่อพัฒนา 

การทำางานในหลากหลายแนวทาง บางแห่งมีการดัดแปลงหลักสูตรต่อเน่ืองทั้งหมดให้สอดคล้

องกับความรู้และแรงบันดาลใจใหม่  ๆ ขณะที่บางแห่งใช้วิธีการบูรณาการองค์ประกอบต่าง  ๆ  

จากแหล่งข้อมูลของยูเนสโกเข้ากับหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ เชื่อว่าคุณภาพและความสอดคล้อง 

ของคู่มือเล่มนี้จะสามารถสร้างคุณค่าต่อผู้อ่านได้เฉกเช่นเดียวกัน 

10 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
materials/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-communication-
materials/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-communication-

materials/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-communication-

materials/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-communication-

materials/publications/full-list/conflict-sensitive-reporting-state-of-the-art-a-course-for-journalists-and-journalism-
educators/ [เข้าถึงเมื่อ 12/06/2018].

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
https://en.unesco.org/news/unesco-releases-model-course-safety-journalists
https://en.unesco.org/news/terrorism-and-media-handbook-journalists
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
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เนื่องจากยูเนสโกเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล จึงไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในความขัดแย้ง 

ด้านสารสนเทศเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เป็นท่ีทราบกันดีว่ามีคำายืนยันและการโต้ตอบคำายืนยันที่ 

หลากหลายเกี่ยวกับข้อมูลบิดเบือน ซึ่งความเข้าใจนี้จะมีส่วนช่วยในการอ่านคู่มือเล่มน้ี และ 

เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านช่วยกันค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ 

ในขณะเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงแนวคิดแบบสัมพัทธนิยม คู่มือเล่มนี้จึงปลูกฝังชุดทักษะต่อไปนี้ 

ไว้ในทุก ๆ หน้า เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำาหรับการประเมินและการปฏิบัติ ดังนี้

1. ความรู้ที่ว่าข่าวซึ่งผลิตโดยผู้ท่ีมีความโปร่งใสและพิสูจน์ความจริงได้น้ันเป็นสิ่งที่จำาเป็น 

อยา่งยิง่ยวดตอ่ระบอบประชาธปิไตย การพฒันา วิทยาศาสตร ์สขุภาพ และความกา้วหนา้ 

ของมวลมนุษย์ 

2. การตระหนกัวา่ขอ้มลูบดิเบอืนไมใ่ชเ่รือ่งเลก็ และการตอ่สูก้บัขอ้มลูเหลา่น้ันถอืเปน็ภารกิจ

ที่สำาคัญยิ่งของสื่อ

3. การยึดมั่นกับการยกระดับทักษะความสามารถของวิชาชีพวารสารศาสตร์เป็นสิ่งสำาคัญ 

หากต้องการให้การเสนอขา่วทีค่รอบคลมุและแมน่ยำาเป็นตวัเลอืกทีเ่ชือ่ถือได ้เพ่ือแขง่ขนั 

กับเนื้อหาที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมา 

คู่มือเล่มนี้ยังรวบรวมการรอบรู้เท่าทันในด้านอื่น  ๆ ที่มีประสิทธิภาพและจำาเป็นสำาหรับนักข่าว 

และสื่อที่นำาเสนอข่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

1. ความรูแ้ละทกัษะในการสรา้งระบบหอ้งข่าวเพือ่การเฝา้ระวงั การสบืสวน และการรายงาน 

การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ

2. ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการเป็นพันธมิตรระหว่างสถาบันสื่อ สถานศึกษาด้าน 

วารสารศาสตร์ องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ชุมชน ผู้ให้บริการ 

อินเทอร์เน็ต และหน่วยงานกำากับดูแล เพื่อจัดการกับมลพิษด้านข้อมูลข่าวสาร 

3. ความรู้เกี่ยวกับความจำาเป็นในการทำาให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจความสำาคัญของ 

การดูแลและปกป้องวงการข่าวจากการถูกปกลุมโดยข้อมูลบิดเบือน หรือตกเป็น 

เป้าหมายของผู้ไม่ประสงค์ดีที่สร้างขบวนการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนเพ่ือทำาลาย 

นักข่าว

ในภาพรวม คู่มือเล่มนี้น่าจะช่วยให้สังคมรับรู้มากขึ้นว่ามีการโต้ตอบทางสังคมต่อปัญหาข้อมูล 

บิดเบือนอย่างไรบ้าง ทั้งจากภาครัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ที่ทำางานด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  

โดยเน้นไปที่สิ่งที่นักข่าวและผู้ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ควรทำา 
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เราหวังว่าอย่างน้อยที่สุด คู่มือเล่มนี้จะช่วยเน้นย้ำาความสำาคัญของบทบาทของวารสารศาสตร์ 

ตอ่สงัคม และเปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยนืซ่ึงระบถุงึการ “เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของประชาชนและ 

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน” ยูเนสโกขอขอบคุณทีมบรรณาธิการและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำาคู่มือเล่มนี้ 

และขอมอบคู่มือเล่มนี้แด่ผู้อ่านทุกท่าน และเรายินดีน้อมรับเสียงสะท้อนจากท่าน 

กาย เบอร์เกอร์ 

ผู้อำ�นวยก�ริด้�นเสริีภ�พในก�ริแสดงคว�มคิดเห็นแลิะก�ริพัฒน�สื่อ ยูเนสโก 

เลิข�ธิก�ริโคริงก�ริน�น�ช�ตัิเพื่อก�ริพัฒน�ก�ริสื่อส�ริ (IPDC) 
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บทน�า
โดยเชอริลิน ไอร์ตัน และ จูลี โพเซ็ตติ1 

เพ่ือให้คู่มือเล่มนี้เป็นหลักสูตรต้นแบบ จึงออกแบบมาเพื่อเป็นกรอบการทำางานและบทเรียน 

สำาหรับผู้สอนและผู้ให้การฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ รวมถึงผู้ เรียนวารสารศาสตร์  

ในการศึกษาประเด็นต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ ‘ข่าวลวง’ และเรายังหวังให้เป็นหนังสือแนะแนวที่ 

เป็นประโยชน์สำาหรับนักข่าวอาชีพด้วย 

คู่มือเล่มนี้เขียนโดยผู้สอนวารสารศาสตร์ นักวิจัย และนักคิดระดับแนวหน้าจากนานาประเทศที่ 

ร่วมกันพัฒนาปฏิบัติการด้านการทำาข่าวให้ทันยุคสมัยเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลที่ผิดและข้อมูล 

บิดเบือน บทเรียนในคู่มือเล่มนี้อิงกับบริบทและทฤษฎี และใช้งานได้จริง โดยเฉพาะในกรณีของ 

การพสิจูน์เนือ้หาออนไลน ์บทเรยีนทุกบท ไมว่่าจะสอนรวมกนัเปน็หลกัสตูรหรอืสอนแยกรายบท 

จะช่วยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเดิมหรือสร้างบทเรียนใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถ 

ศึกษาข้อแนะนำา “การใช้คู่มือเล่มนี้เป็นหลักสูตรต้นแบบ” ได้ในหัวข้อถัดไป 

การใชค้ำาวา่ ‘ขา่วลวง’ ในชือ่คูม่อืและในบทเรยีนทำาใหเ้กดิขอ้ถกเถยีง เพราะปจัจบุนัคำาวา่ ‘ขา่วลวง’ 
มคีวามหมายมากกวา่การตตีราขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งและทำาใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ รวมทัง้การอำาพราง 

และเผยแพรอ่อกไปในรปูแบบของขา่ว กลายเปน็คำาท่ีใช้เปน็อาวธุในการสรา้งอารมณเ์พ่ือสกดัก้ัน 

และบ่อนทำาลายความน่าเชื่อถือของวงการข่าว ด้วยเหตุนี้จึงใช้คำาว่า ข้อมูลที่ผิด ข้อมูลบิดเบือน 

และ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ (information disorder) ดังที่วอร์เดิลและ 

เดรัคห์ชาน2 เสนอไว้ แต่ไม่ใช่คำาศัพท์บัญญัติ3 4 

ป็ฏิญญาร่วมว่าด้วยหลักเสร้ภาพในการแสดงความคิดเห็น และ ป็ฏิญญาร่วมว่าด้วยหลักเสร้ภาพในการแสดงความคิดเห็น และ ‘‘ข่าวลวงข่าวลวง’’ ข้อมูลบิดเบือน  ข้อมูลบิดเบือน 
และโฆษณาช้วนเช่ื้อ และโฆษณาช้วนเช่ื้อ 

คู่มือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความกังวลในระดับนานาชาติต่อกรณี ‘สงครามข้อมูลบิดเบือน’ ที่มี 

เป้าหมายหลักคือวงการข่าวและนักข่าว ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ยูเนสโกจัดให้มีโครงการนี้ข้ึน 

1 อลิซ แมตทิวส์ จากบรรษัทกระจายเสียงแห่งประเทศออสเตรเลีย และทอม ลอว์ จากเครือข่ายจริยธรรมนักข่าว สนับสนุนข้อมูลจากงาน
วิจัย แนวคิด และทรัพยากรสำาหรับบทนำานี้ 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
3 นักเขียนจำานวนมากและนักข่าวเองมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้คำาว่า ‘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].

https://www.news24.com/Columnists/AdriaanBasson/lets-stop-talking-about-fake-news-20170706
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf?x25702
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และประกาศปฏิญญาร่วมกันระหว่างผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านเสรีภาพ 

การแสดงออก ตัวแทนด้านเสรีภาพของสื่อจากองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือ 

ในยุโรป (OSCE) ผู้ตรวจการพิเศษด้านเสรีภาพส่ือจากองค์การนานารัฐอเมริกัน และ  
ผู้ตรวจการพิเศษด้านเส รีภาพในการแสดงออกของ ส่ือและการเข้า ถึงสารสนเทศ 

แห่งคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา โดยปฏิญญา

ฉบับนี้แสดงความกังวลต่อการแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือนและโฆษณาชวนเช่ือ รวมทั้ง 

การโจมตีสื่อที่นำาเสนอข่าวว่าเป็น ‘ข่าวลวง’ ซ่ึงผู้รายงานพิเศษและตัวแทนได้แสดงการยอมรับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักข่าวและวงการวารสารศาสตร์ ดังนี้ 

“(พวกเริ�) ไม่สบ�ยใจูตั่อกริณีที่ภ�คริัฐกลิ่�วห� คุกค�ม แลิะข่มขู่สื่อ ริวมถึงกลิ่�วว่� 

ส่ือเป็น ‘ฝ่�ยตัริงข�้ม’ หริอื ‘โกหก’ แลิะมเีจูตัน�ท�งก�ริเมอืงแอบแฝง ซ็ึง่เป็นก�ริทำ�ให้

นักข่�วมีคว�มเสี่ยงตั่อภัยคุกค�มแลิะคว�มริุนแริงเพ่ิมม�กขึ้น อีกทั้งยังเป็นก�ริทำ�ลิ�ย

คว�มเชื่อถือแลิะคว�มม่ันใจูที่ปริะช�ชนมีต่ัอวงก�ริข่�วในฐ�นะสุนัขเฝ้�บ้�น แลิะอ�จู

ชักนำ�ให้ปริะช�ชนเข้�ใจูผิด ด้วยก�รินำ�ข้อมูลิบิดเบือนเข้�ม�ปะปนกับผลิผลิิตัของสื่อท่ี

เป็นข้อเท็จูจูริิงที่ส�ม�ริถพิสูจูน์ได้อย่�งเป็นอิสริะ”5 

ข่้อมูลบิดเบือนคือเรื่องเก่าท่้ข่ับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย้ใหม่ ข่้อมูลบิดเบือนคือเรื่องเก่าท่้ข่ับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย้ใหม่ 

การขับเคลื่อนและการดัดแปลงข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มาช้านาน ตั้งแต่ก่อน 

การหนังสือพิมพ์สมัยใหม่จะกำาหนดคำานิยามของข่าวว่าเป็นรูปแบบที่มีพ้ืนฐานบนกฎแห่ง 

ความชอบธรรม หลักฐานยุคต้นถูกค้นพบในสมัยจักรวรรดิโรมันโบราณ6 เมื่อแอนโทนีได้พบกับ 

พระนางคลโีอพตัรา และถูกอ็อกตาเวียนผูเ้ปน็ศัตรทูางการเมืองรณรงคต์อ่ต้านดว้ย “สโลแกนสัน้ ๆ  

และเฉยีบคมทีส่ลกัไวบ้นเหรยีญกษาปณด์จุขอ้ความทวตีแหง่ยคุโบราณ”7 จนผูร้า้ยกลบักลายเปน็ 

จกัรพรรดิโรมนัองคแ์รก และ“ขา่วลวงทำาใหอ้อ็กตาเวียนเจาะระบบ (hack) สาธารณรัฐไดใ้นทีส่ดุ”8 

ทว่าในศตวรรษที่ 21 การใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธเกิดขึ้นในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

เทคโนโลยีใหม่อันทรงอานุภาพทำาให้การดัดแปลงและการสร้างเน้ือหาทำาได้โดยง่าย 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 ดูลำาดับเหตุการณ์การปรากฏตัวของ ‘ความปั่นป่วนทางข้อมูลข่าวสาร’ ตั้งแต่ยุคคลีโอพัตราถึงปัจจุบันในคู่มือที่จัดพิมพ์โดย 
ศูนย์นักข่าวนานาชาติ (ICFJ) Posetti, J & Matthews, A (2018): https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-
anddisinformation-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 

https://www.osce.org/fom/302796?download=true
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22300&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22300&LangID=E
https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-anddisinformation-new-icfj-learning-module
https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-anddisinformation-new-icfj-learning-module
https://www.ft.com/content/aaf2bb08-dca211e6-86ac-f253db7791c6


- 17 -

เครือข่ายสังคมเป็นตัวกระจายข้อความเท็จที่รัฐบาล นักการเมืองสายประชานิยม และองค์กร 

ธุรกิจท่ีฉ้อฉลเป็นผู้ให้การสนับสนุน ผ่านการส่งต่อของกลุ่มเป้าหมายที่ขาดวิจารณญาณ  

สื่อเครือข่ายสังคมกลายเป็นผืนดินอันอุดมสมบูรณ์สำาหรับโฆษณาชวนเชื่อทางคอมพิวเตอร์9 

เกรียนอินเทอร์เน็ต (trolling)10 และกองทัพโทรลล์ (troll army)11 เครือข่ายซ็อก-พัพเพ็ต  

(sock-puppet network)12 และสปูฟเฟอร์ (spoofers)13 ตลอดจนกลุ่มแสวงหากำาไรที่ทำากัน 

เป็นเครือข่ายที่เรียกว่า ‘ฟาร์มโทรลล์’ (troll farm) ซึ่งออกปฏิบัติการในช่วงการเลือกตั้ง14 

แม้จะต่างห้วงเวลาและเทคโนโลยี แต่ประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุและ 

ผลที่เกิดจากปรากฏการณ์ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ในยุคปัจจุบันที่กล่าวถึงในคู่มือ 

เล่มนี้ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการรายงานวิกฤตการณ์นี้จะเป็นไปในทางเดียวกัน นักข่าว ผู้สอนและ 

ผู้ฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ (ร่วมกับผู้เรียน) จึงควรศึกษาเรื่องข้อมูลบิดเบือน โฆษณาชวนเชื่อ 
เรื่องหลอกลวง และเร่ืองเสียดสี ในฐานะองค์ประกอบเชิงประวัติศาสตร์ของระบบนิเวศ 

การสื่อสาร15 

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนากลยุทธ์ทางการข่าวเพื่อต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนจึงควรยอมรับข้อมูลความรู้ 

ที่ว่าการดัดแปลงข้อมูลข่าวสารนั้นมีมาช้านานนับศตวรรษ ในขณะที่วิชาชีพการหนังสือพิมพ์ 

เพิง่จะเกดิขึน้เมือ่ไมน่านมานีเ้อง16 เมือ่การหนงัสอืพิมพ์พฒันาจนมบีทบาทในเชิงเปน็บรรทดัฐาน

ของสังคมปัจจุบัน สื่อที่นำาเสนอข่าวส่วนใหญ่สามารถแยกตัวออกจากโลกของการสร้างข่าวและ 

การลอบโจมตีได้ โดยอาศัยหลักวารสารศาสตร์ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่มาตรฐานวิชาชีพเรื่อง 

การนำาเสนอความจริง กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และจริยธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

วงการขา่วผา่นขัน้ตอนและการตอกย้ำามามากมายหลายครัง้เพือ่แยกตวัออกมา ทกุวนัน้ี แม้วา่จะม ี

‘การขา่ว’ หลายรปูแบบ แตก่ย็งัคงเปน็ไปไดท้ีจ่ะจำาแนกแยกแยะความหลากหลายของเรือ่งเลา่ใน 

รายงานขา่วทีแ่ทจ้รงิ ในฐานะสว่นหนึง่ของงานดา้นการสือ่สารทีม่จีรรยาบรรณแนช่ดั และตอ้งการ 

เป็นอิสระทางด้านเนื้อหาจากการเมืองและผลประโยชน์ทางการค้า ซึ่งก่อนหน้าการพัฒนา 

9 ดูโครงการโฆษณาชวนเชื่อทางอินเทอร์เน็ตของสถาบันอินเทอร์เน็ตแห่งออกซฟอร์ด http://comprop.oii.ox.ac.uk/ [เข้าถึงเมื่อ 
20/07/2018].

10 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ของคู่มือเล่มนี้สำาหรับกรณีศึกษาที่แสดงถึงภัยคุกคามเหล่านี้
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-hand-

drives-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-macedonia-
paris-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-icfj-
learning-module [เข้าถึงเมื่อ 23/07/2018]. 

16 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ในคู่มือเล่มนี้ 

http://comprop.oii.ox.ac.uk/
https://www.rappler.com/newsbreak/richmedia/199895-fake-news-documentary-philippines-propaganda-machine
https://www.rappler.com/newsbreak/richmedia/199895-fake-news-documentary-philippines-propaganda-machine
https://www.newscientist.com/article/2127107-sockpuppet-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/
https://mg.co.za/article/2017-01-27-00-hidden-hand-drives-social-media-smears
https://mg.co.za/article/2017-01-27-00-hidden-hand-drives-social-media-smears
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/american-conservatives-fake-news-macedonia-paris-wade-libert
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/american-conservatives-fake-news-macedonia-paris-wade-libert
https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-and-disinformation-new-icfj-learning-module
https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-and-disinformation-new-icfj-learning-module
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มาตรฐานเหล่านี้ กฎระเบียบเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ 

มวลชนนั้นมีอยู่น้อยมาก 

การแพร่หลายของเครื่องพิมพ์กูเทนเบิร์กต้ังแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมามีความสำาคัญ 

เปน็อยา่งยิง่ต่อการถอืกำาเนดิของอาชพีนกัหนงัสอืพมิพ ์แตเ่ทคโนโลยกีท็ำาใหก้ารแพร่ระบาดของ 

การโฆษณาชวนเช่ือและข่าวหลอกลวงท่ีบางคร้ังทำาให้คนเข้าใจว่าสถาบันส่ือเป็นตัวการ17เป็นไป

ได้อย่างสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น การเกิดขึ้นของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ทำาให้การแพร่ 

กระจายของโฆษณาชวนเชื่อ เร่ืองลวงโลก 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 

ตวัอยา่งใหเ้หน็อยูบ่อ่ย ๆ  ว่าขา่วเสยีดส ีซ่ึงมบีทบาทสำาคญัต่อการทำางานขา่วท่ีมคีวามรบัผดิชอบ20 

ยงัทำาใหผู้ใ้ชส้ือ่สงัคมเขา้ใจผดิและสง่ต่อประหนึง่ว่าเปน็ขา่วจริง21 22 ในบางกรณทีีเ่คยเกดิขึน้มาแล้ว 

ในอดตีมคีวามซบัซอ้นหลายช้ัน อยา่งทีเ่ว็บไซต์ซ่ึงอ้างตัวว่าเปน็เวบ็เสยีดส ีกลบักลายเปน็ส่วนหนึง่ 

ของเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อกอบโกยผลกำาไรจากโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจากผู้บริโภคที่คลิก 

และส่งต่อโดยไม่รู้ ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเนื้อหาท่ี ‘สวมรอย’ มา แต่ยังส่งผลกระทบต่อ 

ความน่าเชื่อถือของข่าวด้วย23 นี่จึงตอกย้ำาเหตุผลท่ีนักข่าวต้องมุ่งมั่นทำาให้รายงานข่าวมี 

ความเท่ียงตรงต้ังแต่แรก 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-magnificent-
fluke-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-actual-
chinese-communists-kim-jong-un-actually-sexiest-manalive/321126/ [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].

23 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ในคู่มือเล่มนี้สำาหรับคำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดนี้ 

http://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1207/S15327728JMME1502_3
http://www.smithsonianmag.com/history/infamous-war-worlds-radio-broadcast-was-magnificent-fluke-180955180/#h2FAexeJmuCHJfSt.99
http://www.smithsonianmag.com/history/infamous-war-worlds-radio-broadcast-was-magnificent-fluke-180955180/#h2FAexeJmuCHJfSt.99
https://www.bu.edu/ today/2009/how-a-bu-prof-april-fooled-the-country/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584600591006492
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584600591006492
https://www.theguardian.com/media/2016/nov/17/facebook-fake-news-satire
https://www.theguardian.com/media/2016/nov/17/facebook-fake-news-satire
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/onion-convinces-actual-chinese-communists-kim-jong-un-actually-sexiest-manalive/321126/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/onion-convinces-actual-chinese-communists-kim-jong-un-actually-sexiest-manalive/321126/
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สารสนเทศให้แก่ผู้รับข่าวสาร24 เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาสาระนานารูปแบบ ตลอดจนธรรมเนียม 

ปฏบิตัขิององคก์รขา่ว โฆษณา การบนัเทิง และสือ่สงัคม ไดอ้ยา่งชัดเจนถ่องแท้และมวีจิารณญาณ

ประวัติศาสตร์ยังสอนเราอีกด้วยว่าอิทธิพลท่ีอยู่เบื้องหลังข้อมูลบิดเบือนนั้นไม่จำาเป็นต้องมุ่งหวัง 

ให้นักข่าวหรือคนทั่วไปเชื่อว่าข้อความเท็จเหล่านั้นเป็นความจริงเสมอไป แต่ยังต้องการสร้าง 

ความคลางแคลงใจในข้อมูลที่ตรวจสอบได้ของผู้ผลิตข่าวอาชีพ เพราะเมื่อเกิดความสับสน  

ผู้บริโภคข่าวจำานวนมากก็จะเกิดความรู้สึกว่าต้องเลือกหรือสร้าง ‘ความจริง’ ของตัวเองขึ้นมา 

มากขึน้เรือ่ย ๆ  บางครัง้กด้็วยความช่วยเหลอืจากบรรดานกัการเมอืงทีต้่องการปกป้องตนเองจาก 

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นเหตุเป็นผล 

ข้ามมาที่ปี พ.ศ. 2561 กับความรุ่งเรืองของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมด้วยคุณลักษณะของสื่อสังคม 

และช่องทางการรับส่งข้อความต่าง  ๆ ที่ยังมีข้อจำากัดในด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

สำาหรับใช้กำาหนดว่าข่าวมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ทำาให้การปลอมแปลงและการลอกเลียนข่าว 

ของแท้นั้นทำาได้ง่ายดาย และมีความเป็นไปได้มากขึ้นท่ีจะดัดแปลงภาพและเสียงที่เกินกว่า 

การตัดต่อภาพข่าว เพื่อให้ดูเหมือนว่าบุคคลในภาพนั้นกล่าวหรือทำาสิ่งใด ณ สถานที่ใด ๆ และ 

นำาไปเผยแพร่ว่าเป็นเรื่องจริง25 จนกลายเป็นไวรัลในโลกของการสื่อสารในสังคม 

ทุกวันนี้สื่อสังคมมีอิทธิพลมากขึ้นด้วยเนื้อหาหลากประเภท ตั้งแต่เรื่องส่วนบุคคลไปจนถึง 

เร่ืองการเมือง หลายเรื่องสั่งการแบบเปิดเผยหรือแบบลับโดยรัฐบาลและ/หรือบริษัทใน 

อตุสาหกรรมการประชาสมัพนัธท่ี์รบังานจากรฐับาลหรอืภาคธุรกจิ ดว้ยเหตนุี ้บลอ็กเกอร ์ผูน้ำาทาง 

ความคิดในอนิสตาแกรม และบคุคลผูม้ชีือ่เสยีงจากยทูบูนบัไมถ่ว้นตา่งกพ็ากนัโปรโมตสนิค้าและ 

นกัการเมอืงโดยไมเ่ปดิเผยวา่ตนไดร้บัคา่ตอบแทน นอกจากนียั้งมกีารแอบจา่ยเงนิใหก้บันักวจิารณ์ 

(ซ่ึงมักใช้ชื่อปลอม) เพื่อช่วยยืนยันข่าว ทำาลายความน่าเชื่อถือ หรือข่มขู่ในเวทีออนไลน์อีกด้วย  

สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ทำาให้วงการข่าวเสียหลัก และกลายเป็นที่มาของเสียงวิจารณ์ที่ซื่อสัตย์เป็นธรรม 

เช่นเดียวกับการตกเป็นเป้าหมายของเสียงโจมตี

ปัจจุบัน สิ่งที่เป็นอันตรายคือการพัฒนา ‘การแข่งขันด้านอาวุธ’ ของข้อมูลบิดเบือนในระดับ 

ชาติและนานาชาติท่ีเผยแพรผ่า่นองคก์ร ‘ขา่ว’ ทีเ่ลอืกขา้งและช่องทางสือ่สงัคมตา่ง ๆ  กลายเป็น 

มลภาวะในสิ่งแวดล้อมของข้อมูลข่าวสารสำาหรับทุกฝ่ายท่ีอาจย้อนกลับมาทำาร้ายตัวผู้สร้างข่าว 

เอง26 เพราะเม่ือใดก็ตามที่ขบวนการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนถูกเปิดโปง 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 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/26/fake-news-obama-video-trump-face2face-doctored-content
news:Don%E2%80%99t
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สรา้งความเสียหายใหก้บัทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่่าจะเปน็ผูเ้ลน่ท่ีเปน็ผูด้ำาเนนิการและลกูคา้จากฝัง่ 

การเมือง (ดูกรณีศึกษาเบลล์-พ็อตทิงเกอร์27 28 29 30 และเคมบริดจ์อนาไลติกา31 32 ที่เพิ่งเกิดเมื่อไม่ 

นานมานี้) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ในบริบทของการแบ่งขั้วทางการเมืองเช่นนี้ ข้อมูล

บิดเบือนที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเกื้อหนุนมีโอกาสที่จะบดบังบทบาทของการทำางานข่าว ยิ่งไปกว่า

นี้ การเสนอข่าวที่ตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (เป็นความสำาเร็จล่าสุดที่บันทึกไว้ 

ในประวัติศาสตร์ แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันใด  ๆ) อาจถูกทำาลายความน่าเชื่อถือ หากไม่มี 

มาตรการปอ้งกนัเพือ่หลกีเลีย่งการถกูแกไ้ขดดัแปลง เมือ่การทำาขา่วกลายเป็นช่องทางสำาหรับขอ้มลู 

บิดเบือน ก็ยิ่งทำาให้ความไว้วางใจของสาธารณะลดลง และส่งเสริมความคิดถากถางที่ว่าข้อความ 

ที่อยู่ในข่าวและในข้อมูลบิดเบือนไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน น่ีจึงเป็นเหตุผลว่าทำาไม 

การใช้เนื้อหาที่เป็นปัญหาในอดีตและรูปแบบที่หลากหลายของเน้ือหาเหล่าน้ีจึงเป็นบทเรียน 

สอนเรา การให้ความสำาคัญกับวิวัฒนาการของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ในแง่มุมต่าง  ๆ 

ในศตวรรษท่ี 21 นา่จะชว่ยใหเ้ขา้ใจท่ีมาและผลจากภัยคกุคามระดบัโลกทีไ่มม่ใีครคาดคดิมาก่อน 

นีไ้ดด้ยีิง่ขึน้ ต้ังแต่การใหร้า้ยนกัขา่วโดยกองทพัโทรลลท่ี์รฐัเปน็ผูจ้ดัจา้งเพ่ือควบคมุผลการเลอืกตัง้ 

การสร้างความเสียหายให้กับการสาธารณสุข และความล้มเหลวในการตระหนักถึงอันตรายของ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คู่มือสำหรับรับมือกับวิกฤติข่้อมูลบิดเบือนคู่มือสำหรับรับมือกับวิกฤติข่้อมูลบิดเบือน  
เมื่อนำาไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน คู่มือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ สามหน่วย 

การเรียนรู้แรกเป็นกรอบโครงของปัญหาและบริบท ขณะที่อีกส่ีหน่วยการเรียนรู้เป็นการตอบโต้ 

‘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-bell-
pottinger-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-swung-
the-brexit-vote [เข้าถึงเมื่อ 29/03/18].

https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-04-the-guptas-bell-pottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-04-the-guptas-bell-pottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/
https://www.biznews.com/globalcitizen/2017/08/07/dummys-guide-bell-pottinger-gupta-wmc
https://www.nytimes.com/2018/02/04/business/bell-pottingerguptas-zuma-south-africa.html
https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and-me_a_22126282/
https://www.channel4.com/news/ factcheck/cambridge-analytica-the-allegations-so-far
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/a-cambridge-analytica-whistleblower-claims-that-cheating-swung-the-brexit-vote
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/a-cambridge-analytica-whistleblower-claims-that-cheating-swung-the-brexit-vote
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตัุใดคว�มจูริิง คว�มเชื่อถือ แลิะก�ริเสนอข่�ว จูึงสำ�คัญ33 ส่งเสริมให้

คดิอยา่งรอบดา้นถงึความสำาคญัและผลท่ีเกดิจากขอ้มลูบดิเบือนและข้อมลูทีผิ่ด และขอ้มลูเหลา่น้ี 

หล่อเลี้ยงวิกฤติความเชื่อมั่นต่อการเสนอข่าวอย่างไร

หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่2 ก�ริพจิู�ริณ�เริือ่ง ‘คว�มผดิปกตัขิองขอ้มลูิข�่วส�ริ’: ริปูแบบของข้อมลูิทีผิ่ด 

ข้อมูลิบิดเบือน แลิะ ข้อมูลิที่แฝงเจูตัน�ริ้�ย34 เปิดประเด็นปัญหาและให้กรอบการทำางานเพื่อทำา 

ความเข้าใจปัญหาในมิติต่าง ๆ 

ในศตวรรษท่ี 21 ความไวเ้นือ้เชือ่ใจอนัเปราะบางทีม่ใีหก้บัสือ่ในแทบจะทกุพืน้ทีท่ัว่โลกนัน้ลดนอ้ย 

ถอยลงต้ังแต่ก่อนที่สื่อสังคมจะก้าวเข้าสู่สนามข่าว และส่งมอบพื้นที่และเครื่องมือสำาหรับ 

การส่งต่อข้อมูลข่าวสาร35 ด้วยเหตุผลที่หลากหลายและซับซ้อน โลกออนไลน์ที่ไม่มีวันหยุด 

กับความต้องการเสพข่าวสารที่ไม่มีวันสิ้นสุดในช่วงเวลาที่สถานีข่าวลดรายจ่ายทำาให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงในวงการข่าว ดังที่ปรากฏในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงใน 

อุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูล 

บดิเบอืน36 สิง่ทีเ่กดิขึน้ในขณะนีค้อื ปริมาณอันมหมึา การประกอบการ และการแพร่กระจายของ 

ข่าวหลอกลวงในโลกออนไลน์สู่คนจำานวนมาก ทำาให้เกิดวิกฤติครั้งใหม่ในวงการวารสารศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับทั้งนักข่าว สื่อ และสังคม37 

ถ้าเช่นนั้น ผู้ที่ต้องการส่งเสริมวารสารศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้การศึกษา ผู้อยู่ในวิชาชีพ 

และผู้วางนโยบายสื่อ ควรทำาอย่างไร ก�ริต่ัอสู้กับข้อมูลิบิดเบือนแลิะข้อมูลิที่ผิด ด้วยก�ริริู้ 

เท่�ทันสื่อแลิะส�ริสนเทศ38 จึงเป็นหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

ในท้ายที่สุด การตรวจสอบข้อเท็จจริงคือสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างนักข่าวอาชีพกับคนอื่น39 และนี่คือ 

หัวใจของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ก�ริตัริวจูสอบข้อเท็จูจูริิง 10140 ขณะที่หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

ก�ริตัริวจูสอบคว�มจูริิงในสื่อสังคม: ก�ริปริะเมินแหลิ่งที่ม�แลิะเน้ือห�ที่เป็นภ�พ41 เน้นเร่ือง 

การปฏิบัติ เช่น การจัดการกับปัญหาเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการทำาข่าวบนฐาน 

ของข้อมูลหลักฐาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคม 

33 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
34 ดูหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
35 Edelman. (2017). 2017 Edelman Trust Barometer- Global Results. Available at https://www.edelman.com/global-

results/ [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

https://www.edelman.com/trustbarometer
https://www.edelman.com/trustbarometer
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis
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การที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทำาข่าว ทำาให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมขาดผู้ดูแล 

ประตูข่าวสาร (gatekeeper) แบบรวมศูนย์42 วงการข่าวรู้สึกได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ 

การพลิกผันท่ีมีเทคโนโลยีเป็นแรงขับ ทำาให้การวัดและการประเมินความเสียหาย ตลอดจน 

การหาทางแก้ไข เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ช่วงเวลาของการวิ่งไล่ตามเป็นสิ่งที่ยากจะ 

หลีกเลี่ยง ก่อนที่งานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจะถือกำาเนิด

ขอ้มลูบดิเบอืนเปน็ปญัหาระดบัโลกอยา่งแทจ้รงิ มนัขยายขอบเขตจากการเมอืงออกไปสูท่กุแงม่มุ 

ของสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบันเทิง ฯลฯ อย่างไรก็ดี 

กรณีศึกษาที่มีการบันทึกไว้จนถึง ณ วันนี้ จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาและการให้เงินสนับสนุน 

งานวิจัยรวมทั้งเครื่องมืออย่างทันท่วงที เริ่มต้นขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศูนย์รวมของบริษัท 

ผู้นำาด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลก และคำากล่าวหาของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ว่า 

องค์กรสื่อและนักข่าวเป็นกระบอกเสียงของ ‘ข่าวลวง’ ก็กระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติและ 

การให้ทุนสนับสนุน 

การดำาเนินงานระดับโลกในภาพรวมเกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการตอบรับจากรัฐบาลของแต่ละ 

ประเทศ หลายประเทศอยู่ในระหวา่งการพจิารณามาตรการทางกฎหมายและการกำากบัดแูลเพือ่ 

แก้ไขปัญหานี้ ขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ก็เร่งเพิ่มมาตรการกำาจัดข้อมูลบิดเบือน 

และข้อมูลที่ผิดออกจากช่องทางของตน

ในระหว่างการจัดทำาคู่มือเล่มนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำารายงาน43 ผลการสำารวจ44 

ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลท่ีผิดจะเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวม45 ส่วน

นักการเมืองและหน่วยงานด้านนโยบายสาธารณะในแต่ละประเทศ ต้ังแต่ออสเตรเลียไปจนถึง 

ฟิลิปปินส์ แคนาดา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร บราซิล อินเดีย และอินโดนีเซีย ต่างก็อยู่ใน 

ระหว่างการพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหา46 ในส่วนของการออกกฎหมาย เยอรมนีเป็น 

ประเทศแรกทีอ่อกกฎหมายเพือ่ลงโทษปรบัสือ่ดจิทัิลอยา่งหนกัหากไมล่บ ‘เน้ือหาทีผ่ดิกฎหมาย’ 

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-ansip-
european-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].

https://theconversation.com/you-are-thenew-gatekeeper-of-the-news-71862
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_en.htm
https://ec.europa.eu/ commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansip-european-parliament-strasbourg-plenarydebate-hate-speech-populism_en
https://ec.europa.eu/ commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansip-european-parliament-strasbourg-plenarydebate-hate-speech-populism_en
http://www.ozy.com/politics-andpower/how-the-worlds-governments-are-fighting-fake-news/80671
http://www.ozy.com/politics-andpower/how-the-worlds-governments-are-fighting-fake-news/80671
news:Commission
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ซึง่รวมถึง ‘ขา่วลวง’ และคำาพดูทีส่รา้งความเกลยีดชงัภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากไดร้บัแจง้47 ขณะที ่

รัฐสภาของมาเลเซียก็ผ่านกฎหมายต่อต้านข่าวลวง (Anti-Fake News Bill) เมื่อเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2561 แต่ยกเลิกในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน48 สำาหรับรายชื่อรัฐบาลที่จัดการกับข่าวลวง 

นั้นรวบรวมไว้โดยสถาบัน Poynter49

กลุ่มผู้สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกวิตกว่าการออกกฎหมายจะเป็นการทำาลาย 

ความเป็นประชาธิปไตยของข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นซ่ึงเทคโนโลยีใหม่เอื้อให้ 

เกดิขึน้ได้ เนือ่งจากในบางประเทศ กฎหมายถกูใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการปดิปากสือ่ทีวิ่พากษว์จิารณ ์

การทำางานของรัฐบาล50

สำาหรับนักข่าวจำานวนมากท่ีเช่ือม่ันในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมองตนเองเป็น 

หัวเร่ียวหัวแรงในการสนับสนุนสังคมประชาธิปไตย51 การจัดการกับ ‘ความผิดปกติของ 

ข้อมูลข่าวสาร’ เป็นปัญหาที่ซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นเรื่องส่วนบุคคลด้วย เช่น การโจมตีนักข่าวผ่าน

สือ่ออนไลนซ์ึง่พบเหน็ได้ทัว่ไป โดยเฉพาะกบันกัขา่วทีเ่ปน็ผูห้ญงิ และในหลายกรณก็ีเป็นการโจมต ี

ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งทำาให้วงการข่าวหวาดหว่ันไปด้วยในเวลาเดียวกัน ดูรายละเอียดของ 

เรื่องนี้ได้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ก�ริตั่อสู้กับก�ริลิ่วงลิะเมิดในช่องท�งออนไลิน์: เมื่อนักข่�วแลิะ

แหลิ่งข่�วตักเป็นเป้�หม�ย52

ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดเป็นมากกว่าปัญหาเรื่องช่ือเสียงและความปลอดภัยของนักข่าว  

เพราะมันทำาใหเ้กดิขอ้กงัขาในเจตนาและความมปีระสทิธิภาพของการทำางาน รวมถงึทำาใหว้งการ 

ข่าวตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในวาทกรรมทางสังคมอย่างไม่รู้จบ ดังน้ัน การพัฒนามาตรฐาน 

และความสัมพันธ์กับสังคมจึงเป็นเรื่องที่นักวารสารศาสตร์ในอนาคตทุกคนและสังคมโดยรวม 

ควรให้ความสนใจ คู่มือเล่มนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพ พิจารณา

ถกเถียงว่าการทำาข่าวควรมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไรในสังคมเปิดและสังคมประชาธิปไตยในบริบท 

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

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/17/malaysia-scrapsfake-news-law-used-to-stifle-free-speech
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/17/malaysia-scrapsfake-news-law-used-to-stifle-free-speech
https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/
https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf
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“หนังสือพิมพ์แลิะปริะช�ธิปไตัยที่ทำ�ตั�มหน้�ที่ของตันต้ัองมีก�ริวิพ�กษ์วิจู�ริณ์  

คว�มโปริ่งใส แลิะยอมริับผลิที่เกิดจู�กคว�มผิดพลิ�ดท�งก�ริข่�ว เริ�ทุกคนจูำ�เป็น 

ตั้องแยกแยะข่�วออกจู�กก�ริโกหกหลิอกลิวงให้ได้ มิเช่นนั้นแล้ิว....ข้อมูลิข่�วส�ริ 

ที่แท้จูริิงก็จูะถูกป้�ยสีให้เป็นคว�มเท็จู แลิะเริื่องที่ถูกกุขึ้นม� (ขยะ) จูะถูกนำ�เสนอใน 

ฐ�นะเป็นข้อเท็จูจูริิง” เคริก ซ็ิลิเวอริ์แมน53

หมายเหตุเรื่องจริยธรรมและการกำกับดูแลตนเองหมายเหตุเรื่องจริยธรรมและการกำกับดูแลตนเอง

มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบในการเสนอข่าวเป็นเกราะกำาบังสำาคัญสำาหรับ 

การปอ้งกนัขอ้มลูบดิเบอืนและข้อมลูทีผ่ดิ บรรทดัฐานและคา่นยิมทีเ่ปน็แนวทางใหกั้บคนทำาขา่ว 

มีการพัฒนามานานหลายปี เพื่อให้การหนังสือพิมพ์มีภารกิจและรูปแบบการทำางานที่ชัดเจน  

ผลก็คือการยึดมั่นในข้อมูลข่าวสารท่ีตรวจสอบได้และความคิดเห็นท่ีผ่านการศึกษาข้อมูลมาเป็น 

อย่างดีถูกเผยแพร่ออกไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ นี่คือปัจจัยที่ค้ำาจุนความน่าเชื่อถือของ 

วงการข่าว ซึ่งถูกเรียงร้อยไว้ในทุกอณูของคู่มือเล่มนี้ 

ในบรบิทนี ้เหน็ควรอา้งคำากลา่วสรปุของศาสตราจารย ์ชารล์ ีเบกเกตต ์จากวทิยาลยัเศรษฐศาสตร ์

และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน ถึงสิ่งที่น่าจะถือได้ว่าเป็นข้อดีของวิกฤติ ‘ข่าวลวง’ สำาหรับวงการ

ข่าว ดังนี้

“…ข่�วลิวงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในริอบหลิ�ยสิบปีที่ผ่�นม� เพริ�ะมันเปิดโอก�สให้วงก�ริข่�ว 

กริะแสหลิกัทีมี่คุณภ�พไดแ้สดงใหเ้หน็ว่�คณุค�่ของก�ริทำ�ข�่วน้ันม�จู�กคว�มเชีย่วช�ญ 

จูริยิธริริม หน�้ที ่แลิะปริะสบก�ริณ ์เปน็ก�ริปลุิกใหส้ือ่ทำ�ง�นดว้ยคว�มโปร่ิงใสตัริงปริะเดน็ 

ม�กยิง่ขึน้ แลิะเพิม่คณุค่�ใหกั้บชวีติัของปริะช�ชน สือ่อ�จูจูะพัฒน�ต้ันแบบท�งธรุิกจิูขึน้ 

ม�ใหมเ่พือ่ตัริวจูสอบข้อเทจ็ูจูริงิ สยบข่�วลิอื แลิะสริ�้งตัวัเองใหเ้ป็นท�งเลิอืกทีดี่กว�่ข�่ว 

ที่ถูกปลิอมแปลิงขึ้นม�”54 

แม้จะพยายามเป็น ‘ผู้เล่าความจริง’ แต่นักข่าวก็ไม่อาจรับประกัน ‘ความจริง’ ได้เสมอไป 

แม้กระนั้น การพยายามด้ินรนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและผลิตเน้ือหาที่สะท้อน 

ข้อเท็จจริงด้วยความเที่ยงตรงก็ยังคงเป็นหลักการพื้นฐานของวารสารศาสตร์ ทว่าการทำาข่าว 

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].

https://www. buzzfeed.com/craigsilverman/i-helped-popularize-the-term-fake-news-and-now-i-cringe
http://blogs.lse.ac.uk/polis/2017/03/11/fake-news-thebest-thing-thats-happened-to-journalism/
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จริยธรรมทางวารสารศาสตร์ ท่ีให้คุณค่ากับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมี 
ความรับผิดชอบ คือชิ้นส่วนที่สำาคัญยิ่งของอาวุธสำาหรับสมรภูมิแห่งการปกป้องข้อเท็จจริง 
และความจรงิในยคุของ ‘ความผดิปกตขิองขอ้มลูขา่วสาร’ นกัขา่วตอ้งเปน็เสยีงทีม่คีวามเปน็อสิระ 
หมายถึงต้องไม่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ 
เป็นทางการ และยังหมายรวมถึงการยอมรับและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหากมีสิ่งใดที่อาจ 
นำาไปสู่การขัดกันของผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหัวใจของความโปร่งใส ดังที่ศาสตราจารย์ เอมิลี เบลล์  
จากศูนย์ Tow Center for Digital Journalism แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย อธิบายไว้ว่า  
คุณค่าของวิชาชีพนักข่าวเป็นเรื่องของ

“ก�ริทำ�ให้แน่ใจูว่�ข่�วมีคว�มถูกตั้อง ก�ริแสดงคว�มริับผิดชอบเมื่อเกิดคว�มผิดพลิ�ด  
ก�ริมีคว�มโปร่ิงใสในเริือ่งแหล่ิงข�่วแลิะแหล่ิงขอ้มลูิ ก�ริเผชญิหน�้กบัรัิฐบ�ลิ กลุ่ิมกดดนั 
ท�งก�ริเมือง ผลิปริะโยชน์ท�งก�ริค้� ตัำ�ริวจู เมื่อพวกเข�ข่มขู่หรืิอเซ็็นเซ็อริ์คุณ  
ก�ริปกป้องแหล่ิงข่�วจู�กก�ริถูกจัูบกุมแลิะก�ริถูกเปิดเผย ริู้ว่�เมื่อใดที่ต้ัองลิะเมิด 
กฎหม�ยเพือ่ปกปอ้งปริะโยชนข์องส�ธ�ริณะ แลิะเตัริยีมพริอ้มทีจู่ะเข้�คกุเพือ่ปกปอ้งข�่ว 
แลิะแหลิง่ข�่วของคณุ ริูว่้�เมือ่ใดทีก่�ริตัพิีมพ์เริือ่งบ�งเริือ่งเปน็ก�ริลิะเมดิจูริิยธริริม แลิะ 
ห�สมดุลิริะหว่�งสิทธิคว�มเป็นส่วนตััวของบุคคลิกับสิทธิของปริะช�ชนโดยริวม”55 

ทา่มกลางการทจุรติทางการเมอืง วิกฤต ิ‘ความปัน่ปว่นทางขอ้มลูขา่วสาร’ การแสดงความเกลยีดชัง 
ในโลกออนไลน์ การเฟื่องฟูของ ‘การตลาดเนื้อหา’ (content marketing) โฆษณา และการปั่น 
กระแสเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนตัว องค์กรข่าวและนักข่าวยังคงต้องยึดถือจริยธรรมของ 
การทำาขา่วเปน็เสาหลกัในการปฏบิตัหินา้ที ่แมจ้ะประสบภาวะทางการเงินและวกิฤตคิวามไวว้างใจ 
ประชาธปิไตยเองกเ็ชน่กนั ควรมบีทบาทในการยนืหยดัเพือ่วงการขา่ว และปกป้องการทำาขา่วและ
แหล่งข่าวเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ 

จรรยาบรรณ56 ซึง่มไีวเ้พ่ือรองรบักระบวนการหาขอ้มูลและการตรวจสอบความจรงิเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ เป็นส่ิงที่ทำาให้การเสนอข่าวตามหลักวารสารศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการรายงาน
ข่าว แตกต่างจากการสื่อสารประเภทอื่น สิ่งนี้ยิ่งมีความสำาคัญมากขึ้นในยุคดิจิทัลที่ไม่เพียง 
ทำาให้เกิดประชาธิปไตยในการสื่อสาร แต่ยังทำาให้เกิดการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องของข้อมูล 
บิดเบือน ข้อมูลที่ผิด การโกหก และการล่วงละเมิดสิทธิอีกด้วย ในบริบทดังกล่าว จริยธรรมใน 
การเสนอข่าวยิ่งมีความสำาคัญมากขึ้น ในฐานะที่เป็นกรอบการทำางานสำาหรับการสร้างต้นแบบ 
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/meaa-

media/code-of-ethics/ [เข้าถึงเมื่อ 04/03/2018].

https://www.theguardian.com/media/2015/jan/28/emily-bells-2015-hughcudlipp-lecture-full-text
https://www.theguardian.com/media/2015/jan/28/emily-bells-2015-hughcudlipp-lecture-full-text
https://www.meaa.org/ meaa-media/code-of-ethics/
https://www.meaa.org/ meaa-media/code-of-ethics/
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ความเชื่อถือในการรายงานท่ีเที่ยงตรงแม่นยำา การแสดงความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ  

คือกุญแจสำาคัญของการชนะใจคนและการสร้างพื้นท่ีสาธารณะร่วมสำาหรับการอภิปรายโดยใช้ 

ข้อเท็จจริงชุดเดียวกัน ดังนั้น ผู้อ่านที่มีข้อมูลซึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมและส่งต่อเนื้อหาที่เชื่อถือได้  

จึงเป็นยาต้านการแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด

เพ่ือปลูกฝังและสร้างความแข็งแกร่งให้กับค่านิยมหลักเหล่านี้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ 

สิ่งแวดล้อมส่ือ สถานีข่าวและองค์กรสื่อจึงใช้และประยุกต์หลักจรรยาบรรณ และสร้างกลไก

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสภาการหนังสือพิมพ์ ผู้ตรวจข่าวภายใน 

นโยบายด้านการบรรณาธิการ และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง 

การกำากับดูแลตนเองที่ช่วยชี้ข้อผิดพลาดในลักษณะของการตรวจสอบโดยผู้ร่วมวิชาชีพ มันเอื้อ 

ต่อการยอมรับผิดต่อสาธารณะและการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งสร้างเสริมบรรทัดฐานทาง 

วิชาชีพในด้านมาตรฐานการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นที่สนใจของประชาชน แม้นักวิจารณ์ที่ชื่นชอบ

การกำากับดูแลสื่อด้วยองค์กรภายนอกมักจะดูแคลนว่าเป็น ‘เสือที่ไร้เขี้ยวเล็บ’ แต่โครงสร้างเช่น

นีม้ปีระโยชนก์บัจดุมุ่งหมายสำาคญัในทา่มกลางวกิฤตขิอ้มลูบดิเบอืน กลา่วคือ มนัทำาใหก้ารแสดง 

ความรับผิดชอบของวิชาชีพมีความโปร่งใสและมีพลังมากขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนเสริมความเชื่อม่ัน 

ของชุมชนที่มีต่อการเสนอข่าว อีกทั้งยังเป็นการเน้นให้เห็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของการเสนอ 

ข่าวที่ปฏิบัติตามระเบียบของการตรวจสอบความจริงเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและเช่ือถือได้  

ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลบิดเบือน โฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ 

จาก จาก ‘‘นักข่าวนักข่าว’ ’ สู่การทำข่่าวสู่การทำข่่าว

ช่วงเวลาที่จริยธรรมสื่อถูกจำากัดกรอบโดยเหตุผลทางด้านธุรกิจ (ถึงแม้จะไม่ได้ก้มหน้ายินยอม 

เสมอไป) หรืออาชีพ/วิชาชีพกลายเป็นเรื่องราวในอดีต เรื่องน้ีเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง  

รวมทั้งสหประชาชาติ ดังที่ปรากฏในรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

เรื่องความปลอดภัยของนักข่าว เลขที่ A/72/29057 ความว่า 

“คำ�ว่� ‘นักข่�ว’ หม�ยถึงนักข่�วแลิะผู้ที่ทำ�ง�นด้�นสื่ออื่น  ๆ คำ�นิย�มของ 

คำ�ว่� ก�ริทำ�ข่�ว ในเอกส�ริเลิขที่ CCPR/C/GC/34 ย่อหน้�ที่ 44 คือ ‘หน้�ที่ริ่วม 

กันริะหว่�งผู้ เกี่ยวข้องจูำ�นวนม�ก ริวมถึงผู้ ส่ือข่�วแลิะนักวิเคริ�ะห์มืออ�ชีพที่

ทำ�ง�นเต็ัมเวลิ� เช่นเดียวกับบล็ิอกเกอร์ิแลิะคนอื่น  ๆ ที่เผยแพร่ิผลิง�นรูิปแบบต่ั�ง  ๆ 

ด้วยตันเองท�งสื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอริ์เน็ตั หริืออื่น 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.

https://digitallibrary.un.org/record/1304392?ln=en
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ในทำานองเดียวกัน การประชุมใหญ่สามัญของยูเนสโกให้ความหมายไว้ว่า “นักข่าวคือผู้ที่ทำางาน 

ด้านสื่อและผู้ผลิตสื่อสังคมที่ทำาให้เกิดงานด้านการข่าวจำานวนหนึ่ง ทั้งออนไลน์และออฟไลน”์ 

(มติที่ประชุมสามัญครั้งที ่39, พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)59 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการของสหประชาชาติ 

เก่ียวกับความปลอดภัยของนักข่าวและการไม่ต้องรับโทษ (UN Plan of Action on the 

Safety of Journalists and the Issue of Impunity) ที่รับรองโดยคณะกรรมการบริหาร 

แห่งสหประชาชาติในป ีพ.ศ. 2555 มีข้อความว่า “การคุ้มครองนักข่าวไม่ควรจำากัดเพียงบุคคล 

ที่รับรู้กันอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักข่าว แต่ควรครอบคลุมถึงบุคคลอื่นอันประกอบไปด้วยผู้ที่ 

ทำางานด้านสื่อ นักข่าวพลเมือง และบุคคลอื่นที่อาจใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการส่งข่าวสารถึง 

กลุ่มเป้าหมาย”60

การทำาข่าวในมิตินี้อาจมองได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมของการตรวจสอบ 

ความจริงของข้อมูลที่เผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังน้ัน ผู้ที่เรียกตนว่าเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านการข่าวอาจมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการเป็นนักข่าวอาชีพ ขณะที่ผู้ที่รับจ้างหรือถูกระบุว่า 

เป็นนักข่าวอาจไม่ได้ผลิตเนื้อหาข่าวที่ถูกต้องแม่นยำา ยุติธรรม เป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระเพื่อ 

ประโยชน์สาธารณะก็ได้ สิ่งสำาคัญไม่ใช่สถานภาพอย่างเป็นทางการหรือตามที่กล่าวอ้าง หากแต่ 

เป็นคุณลักษณะของเนื้อหาที่ผลิตขึ้นมา 

ขณะที่การทำาข่าวเป็นเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิของทุกคน แต่ก็ 

เป็นปฏิบัติการเฉพาะทางที่กำาหนดให้ต้องยึดมั่นกับเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้แตกต่างจาก 

การแสดงออกในรูปแบบอื่น (เช่น บทกวี การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ข้อมูลบิดเบือน ฯลฯ)  

เกณฑ์เหล่านี้มีความเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับจริยธรรมของการปฏิบัติงานในวิชาชีพข่าว 

ความโป็ร่งใสคือความเป็็นกลางยุคใหม่ใช้่หรือไม่ความโป็ร่งใสคือความเป็็นกลางยุคใหม่ใช้่หรือไม ่ 
ความเปน็กลาง มีได้หลายความหมาย ในแงม่มุของการหา่งไกลจากความเอนเอยีง ความเปน็กลาง 

คือแนวคิดที่เป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิชาชีพข่าว เราอาจบรรลุถึงความเป็นกลาง แต่มันก็เกิดขึ้น 

ไม่บ่อยครั้ง และอาจไม่ใช่สิ่งที่พึงประสงค์เสมอไปในกรณีของความโหดร้ายทารุณหรือ 

มนุษยธรรม (ตัวอย่างเช่น การรายงานที่ยุติธรรมและเป็นอิสระนั้นไม่อาจสร้างความน่าเชื่อถือให้

กับถ้อยคำาของคนที่มีความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงครามได้แบบเดียวกับถ้อยคำาของคนที่รอด 

ชีวิตจากอาชญากรรมสงคราม แม้ว่ากระท่ังผู้รอดชีวิตก็ไม่ควรอยู่เหนือการไต่สวนความจริง)  

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].

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260889e.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/un-planon-safety-journalists_en.pdf
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แต่ความยุติธรรม ความเป็นอิสระ ความถูกต้องแม่นยำา การให้บริบท ความโปร่งใส 

การปกป้องแหล่งข่าว และการใช้สติปัญญา61 ในการรายงานข่าว คือการสร้างความไว้ใจ 

ความเชื่อถือ และความมั่นใจ

ในปี พ.ศ. 2552 ดร.เดวิด ไวน์เบอร์เกอร์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประกาศว่า  

“ความโปร่งใสคือความเป็นกลางยุคใหม่”62 ในปีเดียวกัน ริชาร์ด แซมบรูก อดีตผู้อำานวยการ 

ฝ่ายข่าวต่างประเทศของสำานักข่าวบีบีซี อธิบายว่าความโปร่งใสต่างหากที่ทำาให้เกิดความเชื่อถือ

ใน ‘ยุคสื่อใหม’่ ไม่ใช่ความเป็นกลาง

“...ข่�วทุกวันนี้ยังคงมีคว�มถูกตั้องแลิะยุตัิธริริม แตั่ก�ริที่ผู้อ่�น ผู้ฟัง แลิะผู้ชม เข้�ใจูว่� 

ข�่วถกูผลิติัขึน้ม�ไดอ้ย�่งไริ ขอ้มลูิม�จู�กทีใ่ด แลิะทำ�ให้เกดิผลิเช่นใด กม็คีว�มสำ�คัญเช่น

กัน ก�ริเกิดขึ้นของข่�วนั้นมีคว�มสำ�คัญพอ ๆ กับก�รินำ�เสนอข่�ว”63

สิ่งท่้แตกต่าง สิ่งท่้แตกต่าง 

องค์ประกอบหลักของการปฏิบัติงานในวิชาชีพข่าวข้างต้นไม่ได้หมายความว่าการเสนอข่าว

ทำาได้เพียงรูปแบบเดียว การบรรลุเป้าหมายของการเสนอข่าวมีรูปแบบและวิธีการเล่าเรื่อง 

ได้หลากหลาย แต่ละวิธีก็ประกอบไปด้วยข้อความที่มาจากค่านิยมและมุมมองเกี่ยวกับ 

ความยุติธรรม บริบท ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น สื่อแต่ละสำานัก 

อาจมมีมุมองทีแ่ตกตา่งกนัในประเดน็ขา่วหนึง่ (บางรายอาจมองขา้มดว้ยซ้ำา) โดยไมไ่ดก้า้วออกจาก  

‘ธุรกิจข้อมูลข่าวสาร’ ไปสู่อาณาจักรของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด (ดูบทต่อไป เรื่อง  

ก�ริใชคู่้มือเลิม่นีเ้ปน็หลิกัสตูัริตัน้แบบ และหนว่ยการเรยีนรูท้ี ่1 2 และ 3) แตเ่มือ่ใดกต็ามทีเ่นือ้หา 

ก้าวข้ามหลักวารสารศาสตร์ในตัวของมันเอง และโดยเฉพาะเม่ือเน้ือหาน้ันยังคงถูกนำาเสนอใน

รูปแบบของข่าว นั่นหมายความว่าเนื้อหานั้นมิใช่การเสนอข่าวตามหลักวารสารศาสตร์อีกต่อไป  

หากแต่เป็นข้อมูลบิดเบือนรูปแบบหนึ่ง 

บทนำาชิ้นนี้ชี้ให้เห็นประเด็นสำาคัญที่เกิดจากข้อถกเถียงเกี่ยวกับ ‘ข่าวลวง’ และให้บริบทสำาหรับ

การทำาความเข้าใจ 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].

https://www.hyperorg.com/blogger/2009/07/19/transparency-is-the-new-objectivity/
https://www.theguardian.com/media/pda/2009/sep/18/oxford-social-mediaconvention-2009-journalism-blogs
https://www.theguardian.com/media/pda/2009/sep/18/oxford-social-mediaconvention-2009-journalism-blogs
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การใช้้คู่มือน้�เป็็นหลักสูตรต้นแบบ
โดยจููลีี โพเซ็็ตติ 

หลักสูตรนี้ใช้วิธีการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์1 อันหมายถึงการส่งเสริมให้ 

ผู้ใช้คู่มือนำาประสบการณ์ส่วนตนเข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย แต่ละบทเรียนไม่มี 

ข้อกำาหนดตายตัว การปรับให้เหมาะสมกับบริบทของการเรียนการสอนในแต่ละประเทศ  

วัฒนธรรม สถาบัน และอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่สามารถทำาได้ และควรจะทำา อย่างไรก็ตาม แม้จะ 

พยายามทำาให้หลักสูตรมีความน่าสนใจสำาหรับท่ัวโลก แต่ก็ยังมีข้อจำากัดอยู่บ้าง คณะผู้เขียนจึง 

ขอแนะนำาให้ผู้ให้การศึกษา ผู้บรรยาย และผู้เข้าร่วมหลักสูตร เพิ่มเติมกรณีศึกษา ตัวอย่าง และ

แหล่งข้อมูลที่สะท้อนประสบการณ์ในท้องที่และภาษาของตนร่วมด้วย 

ด้วยเหตุนี้จึงเสนอวิธีนำาคู่มือเล่มนี้ไปใช้งาน ดังนี้

		 ใช้เป็นรายวิชา/หัวข้อแบบเร่งรัด สำาหรับหลักสูตร/วิชาเอกด้านวารสารศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ ส่ือดิจิทัลหรือสื่อศึกษา สำาหรับระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้ว หรืออาจใช้

เป็นวิชาเลือกของหลักสูตรการเมืองและสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสื่อและ 

การสื่อสาร 

		 ใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูเพือ่เสรมิหลกัสตูร/รายวิชาท่ีมอียู ่(เชน่ ประวตัศิาสตร์สือ่ จรยิธรรมสือ่ 

การหาแหล่งข่าวและการตรวจสอบข่าว การวิจารณ์สื่อ การใช้สื่อดิจิทัล วารสารศาสตร์ 

เพื่อสังคม โดยอาจนำากรณีศึกษา เอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารสำาหรับอ่าน 

เพ่ิมเติม มาบรูณาการเขา้กบัหลกัสตูร/รายวชิาทีม่อียู ่เพ่ือใช้เปน็แนวทางในการปรับปรุง

เนื้อหาให้ทันสมัยสำาหรับจัดการกับวิกฤติข้อมูลบิดเบือนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

		 ใช้เป็นรายวิชาหรือหลักสูตรเร่งรัดสำาหรับนักข่าว กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชน และ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าว ขององค์กรสื่อ หน่วยงานในอุตสาหกรรมข่าว หรือหน่วยงาน 

พัฒนาด้านสื่อ 

		 ใช้เป็นคู่มือการอบรม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมด้านการทำาข่าวอาจนำาหน่วยการเรียนรู้ 

เหล่านีไ้ปประยกุตใ์ช้กบัตนเอง โดยอาศยัรายการเอกสารทีแ่นะนำาใหอ้า่นและกรณศีกึษา 

ร่วมกับแหล่งข้อมูลเฉพาะทางชุดอื่นสำาหรับนักข่าวโดยเฉพาะ 

		 ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบล็อกขององค์กรในอุตสาหกรรมข่าว ช่องทางสื่อต่าง ๆ 

หรือหน่วยงานเพื่อการพัฒนาสื่อสำาหรับกิจกรรมแบ่งปันความรู้

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].

http://unesdoc.unesco.org/ images/0023/002338/233878e.pdf
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		 ใช้เป็นแหล่งการอ่านสำาหรับนักข่าวอาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพ 

ตัวอย่างเช่น เทคนิคหลายอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือ อาจนำามาใช้ในการรายงานข่าวด้วย 

‘การเรียนรู้ด้วยตนเอง’ บางกรณีศึกษาอาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจสำาหรับการรายงาน 

ข่าวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยศึกษาหัวข้อข่าวในท้องถิ่นในบริบทที่ซับซ้อนขึ้น (เช่น ข่าวเกี่ยวกับ 

เร่ืองลวงโลกที่หลอกนักข่าวท้องถิ่นจนหลงเชื่อ อาจนำามารายงานในบริบทของ 

ประวัติศาสตร์เรื่องลวงโลกระดับนานาชาติ โดยเน้นพัฒนาการล่าสุดของการแพร่ 

กระจายแบบไวรัลของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดทางสื่อสังคม)

		 ใช้เป็นพื้นฐานสำาหรับการอ่าน แหล่งข้อมูล และเครื่องมือที่ออกแบบมาให้ใช้ต่อยอดได้ 

ในขณะที่การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขานี้ขยายตัว

หลักวารสารศาสตร์หลักวารสารศาสตร์

ด้วยการใช้กระบวนการเพ่ือความโปร่งใสและการมีมาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจน ทำาให้บทบาท 

ที่เด่นชัดของการเสนอข่าวในปัจจุบันอยู่ท่ีความสามารถในการให้ความกระจ่างและการสร้าง 

ความเชื่อถือในเนื้อหาที่ตรวจสอบได้ หลักวารสารศาสตร์เจ็ดประการด้านล่างซ่ึงมีระดับของ 

จริยธรรมที่แตกต่างกัน สามารถใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ตลอดจน 

การอภิปรายและการประเมินผลได้2 

		 ความถูกต้อง: นักข่าวไม่สามารถรับประกัน ‘ความจริง’ ได้เสมอไป แต่การให้ข้อมูลที่ 

ถูกต้องแม่นยำายังคงเป็นหลักการที่สำาคัญที่สุดของวารสารศาสตร์

		 ความเป็นอิสระ: นักข่าวต้องเป็นเสียงท่ีเป็นอิสระ หมายความว่าต้องไม่เป็นตัวแทน 

ของผลประโยชนไ์มว่่าจะเป็นทางการหรอืไมเ่ปน็ทางการ และไม่กลา่วสิง่ใดทีอ่าจกอ่ใหเ้กิด 

การขัดกันของผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใส 

		 ความยุติธรรม: การรายงานข้อมูล เหตุการณ์ แหล่งข่าวและคำาให้การของแหล่งข่าว 

ด้วยความยุติธรรมประกอบด้วยการกลั่นกรอง การช่ังน้ำาหนัก และการประเมินค่าของ 

ขอ้มลูดว้ยการเปดิใจกว้างและไตรต่รองด้วยสติปญัญา การใหบ้ริบททีม่าทีไ่ปและนำาเสนอ 

มุมมองที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจให้กับการรายงาน 

2 ข้อสังเกต: หลักการห้าในเจ็ดข้อนี้นำามาจาก ‘หลักวารสารศาสตร์ห้าข้อ’ ของเครือข่ายจริยธรรมวารสารศาสตร์  
http://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism [เข้าถึงเมื่อ 22/4/2018] อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ 
‘ความยุติธรรม’ ถูกเลือกใช้แทนคำาว่า ‘ความเป็นกลาง’ เนื่องจากคำาว่าความเป็นกลาง (impartiality) มักปะปนกับคำาว่า การไม่มีอคติ 
(objectivity) และมักถูกเข้าใจผิดว่าต้องมีการชั่งน้ำาหนักแหล่งข่าวและข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมด นี่จึงเป็นแนวคิดที่มีปัญหา  
ด้วยเหตุผลเดียวกันกับการที่ ‘ความไม่มีอคติ’ เป็นแนวคิดที่ถูกตั้งคำาถามในปัจจุบัน 

http://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism
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		 การรักษาความลับ: หลักการพื้นฐานประการหน่ึงของการทำาข่าวเชิงสืบสวนคือ 

การปกป้องแหล่งข่าว(ด้วยข้อยกเว้นที่น้อยที่สุด) ซึ่งมีความสำาคัญต่อการรักษา 

ความไว้ใจของแหล่งข่าว (รวมถึงผู้ที่นำาข้อมูลลับท่ีเกี่ยวกับการกระทำามิชอบขององค์กร 

เผยแพร่สู่สาธารณะ และในบางกรณีก็เป็นการรักษาความปลอดภัยของแหล่งข่าวด้วย3

		 มนุษยธรรม: สิ่งที่นักข่าวเผยแพร่หรือออกอากาศนั้นสร้างความเจ็บปวดได้ (เช่น  

ความอับอายที่นักการเมืองทุจริตต้องเผชิญเมื่อถูกเปิดโปงจากการทำาข่าวเชิงสืบสวน)  
ทว่าก็ต้องคำานึงถึงผลของการเสนอข่าวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้อื่นอีกมากมายด้วยเช่นกัน  

ซึง่ในกรณนีีส้ามารถนำาหลกัการเพือ่ประโยชนข์องสว่นรวมมาใชเ้ปน็แนวทางได้4 นอกจากนี ้

มนุษยธรรมยังหมายถึงการพิจารณาปัญหาของกลุ่มที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบด้วย แม้ว่าอาจ 

ไม่จำาเป็นต้องถึงขนาดใช้การทำาข่าวที่เน้นความเป็นธรรมทางสังคมเพียงอย่างเดียว 

		 การแสดงความรับผิดชอบ: คือสัญญาณของความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม 

วารสารศาสตร์5 ได้แก่ การแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างทันท่วงที ชัดเจน และด้วยความจริงใจ 

การรบัฟงัและตอบสนองตอ่ความวติกกังวลของผูร้บัขา่วสาร6 การปฏบิติัเชน่นีอ้าจกำาหนด 

ไว้ในบันทึกแนวทางปฏิบัติขององค์กรข่าวและหน่วยงานกำากับดูแลตนเองท่ีให้แสดง 

ความรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสมัครใจ 

		 ความโปร่งใส ในทางปฏิบัติเป็นการสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบ และช่วยใน 

การพัฒนาและดูแลรักษาความเชื่อถือในวงการข่าว7

ในบริบทนี้ ประกอบกับความเป็นอิสระของการทำาข่าว ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อ 

และความเป็นพหุนิยมก็มีความสำาคัญเช่นเดียวกัน ความเป็นพหุนิยมของสถาบันและ 

ความหลากหลายของพนักงาน แหล่งข่าว และเอกสารค้นคว้ามีความสำาคัญ หากวงการข่าว 

ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยและความยั่งยืนของสังคมเปิด สื่อที่ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วม เช่น วิทยุชุมชนและสื่อสังคม ก็มีความสำาคัญเช่นเดียวกันในการสร้าง 

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 สำาหรับแบบจำาลองจริยธรรมใหม่ที่ใช้ความเข้าอกเข้าใจในยุคดิจิทัล 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].

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf
https://www.crcpress.com/Mindful-Journalism-and-News-Ethics-inthe-Digital-Era-A-Buddhist-Approach/Gunaratne-Pearson-Senarath/p/book/9781138306066
https://www.crcpress.com/Mindful-Journalism-and-News-Ethics-inthe-Digital-Era-A-Buddhist-Approach/Gunaratne-Pearson-Senarath/p/book/9781138306066
https://www.crcpress.com/Mindful-Journalism-and-News-Ethics-inthe-Digital-Era-A-Buddhist-Approach/Gunaratne-Pearson-Senarath/p/book/9781138306066
http://ethicaljournalismnetwork.org/what-we-do/accountable-journalism
https://www.americanpressinstitute.org/publications/focused-listening-trust/
http://www.niemanlab.org/2017/12/transparency-is-the-antidote-to-fake-news/
http://www.niemanlab.org/2017/12/transparency-is-the-antidote-to-fake-news/
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วารสารศาสตร์ ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะข้อมูลบิดเบือน โฆษณาชวนเชื่อ และ 

เนือ้หารูปแบบอืน่ ทีอ่ยูน่อกเหนอืจากมาตรฐานของความเปน็วิชาชพีอกีดว้ย (ดหูน่วยการเรยีนรูท้ี ่

1 2 และ 3)

ค�าถืามเพื่อพิจารณาค�าถืามเพื่อพิจารณา

การอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพในโลกที่ข้อมูลบิดเบือน ข้อมูลที่ผิด และ

โฆษณาชวนเช่ือ แพร่กระจายเป็นไวรัลด้วยการเริ่มจากการพิจารณาคำาถามต่อไปนี้ อาจเป็น

ประโยชน์

		 วารสารศาสตร์ในยุคดิจิทัลคืออะไรกันแน่ (คำาถามที่เริ่มจาก ‘นักข่าวคือใคร’ ไปสู่ 

ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับการทำาข่าวในปัจจุบัน)

		 การทำาข่าวตามหลักวารสารศาสตร์แตกต่างจากการผลติและการตพีมิพ์เน้ือหาในขอบเขต 

ที่กว้างขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา การตลาด การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลบิดเบือน และ 

ข้อมูลที่ผิด) อย่างไร ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

		 ผู้ประกอบวิชาชีพข่าวควรทำาเพื่อผลประโยชน์ของใคร 

		 ผู้ประกอบวิชาชีพข่าวสมควรแสดงความรับผิดชอบต่อเน้ือหาที่ผลิตหรือตีพิมพ์หรือไม่ 

หากควร เป็นเพราะเหตุใด และโดยใคร หากไม่ควร เพราะเหตุใดจึงไม่ควร 

		 ผู้ประกอบวิชาชีพข่าวต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมใดบ้างต่อแหล่งข่าว บุคคลในข่าว 

และผู้รับข่าว

		 ในบริบทของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ผู้ประกอบวิชาชีพข่าวต้องพิจารณา 

ทางเลือกทางจริยธรรมใดบ้าง 

เกณฑ์การป็ระเมินผิลเกณฑ์การป็ระเมินผิล

วัตถุประสงค์หลักของคู่มือเล่มนี้คือการเพิ่มความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ลึกซึ้ง 

ยิ่งขึ้น และสร้างเกราะที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียนวารสารศาสตร์ นักข่าวอาชีพ และบุคคลอื่น  ๆ  

ที่ ‘ทำางานด้านข่าว’ ดังนั้นจึงควรใช้เกณฑ์ความถูกต้องและมาตรฐานในการตรวจสอบ ตลอดจน 

การยึดหลักค่านิยมด้านจริยธรรม การค้นคว้าเชิงลึก และการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  

เป็นหลักในการประเมินผล 
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ข้อเสนอแนะเกณฑ์ก�ริพิจู�ริณ�ปริะเมินผลิสำ�หริับง�นมอบหม�ยเชิงทฤษฎี 

		 ความถูกต้องและการตรวจสอบความจริง (เช่น การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลถูกต้อง 

หรือไม่ มีการใช้วิธีการตรวจสอบความจริงที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น)

		 ความเข้มข้นของการค้นคว้า (เช่น ผู้เรียนใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใดในการหา 

ข้อมูล/แหล่งข้อมูลที่แน่นพอและมีความเกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนมุมมอง/ข้อค้นพบของ

ตน)

		 คุณภาพของการเสนอมุมมองและการวิเคราะห์ (มุมมองและการวิเคราะห์ที่นำาเสนอมี 

ความแปลกใหม่และความลึกซึ้งเพียงใด) 

		 การแสดงออกผ่านการเขียน (ตัวสะกด ไวยากรณ์ การเว้นวรรค โครงสร้างประโยค) 

		 บทความ/รายงานแสดงถึงผลการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากน้อยเพียงใด 

ข้อเสนอแนะเกณฑ์ก�ริพิจู�ริณ�ปริะเมินผลิสำ�หริับง�นมอบหม�ยเชิงปฏิบัตัิ/เชิงข่�ว 

		 ความถูกต้องและการตรวจสอบความจริง (เช่น การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลถูกต้อง 

หรือไม่ มีการใช้วิธีการตรวจสอบความจริงที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น)

		 ความเข้มข้นของการค้นคว้า (เช่น ผู้เรียนใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใดในการหา 

ข้อมูล/แหล่งข้อมูลที่แน่นพอและมีความเกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนมุมมอง/ข้อค้นพบของ

ตน)

		 การวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (เช่น ผู้ เรียนมีความรอบคอบเพียงใดสำาหรับ 

การตั้งคำาถามในประเด็นสำาคัญกับผู้อ่าน)

		 ความแปลกใหม/่ความคิดสร้างสรรค์ 

		 ความแข็งแรงของเนื้อหา (เรื่อง/ผลงานการผลิต มีผลต่อผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟังเพียงใด)

		 คุณค่าด้านการผลิต (ศักยภาพในการตัดต่อ เสียง/ภาพ และองค์ประกอบมัลติมีเดีย)

		 การแสดงออกผ่านการเขียน (ตัวสะกด ไวยากรณ์ การเว้นวรรค โครงสร้างประโยค) 

		 การยึดมั่นในคุณค่าของหลักจริยธรรมตามแนวปฏิบัติของวิชาชีพ 
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วิธ้การสอนวิธ้การสอน

หน่วยการเรียนรู้เหล่านี้ใช้สอนได้ทั้งในห้องเรียนและช่องทางออนไลน์ ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จาก 

การเรยีนรูจ้ากการทำางานรว่มกนัจากหลาย ๆ  บทเรยีนในนี ้ทัง้ออนไลน์ (ผ่านแหลง่เรยีนรู้ออนไลน์ 

อย่าง Moodle หรือการใช้กลุ่มเฟซบุ๊ก) และการเรียนในห้องเรียน 

บทเรียนส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่การเรียนรู้ในเชิงทฤษฎี (เช่น การสัมมนา การอ่าน 

หรอืการบรรยาย) เสรมิด้วยแบบฝกึปฏิบตัท่ีินำาไปใช้งานไดจ้ริง (เชน่ กลุม่ทำางานในแบบฝกึปฏบิตั ิ

เรื่องการตรวจสอบความจริง) โดยทั่วไปใช้เวลา 60-90 นาที สำาหรับภาคทฤษฎี และ 90 นาที 

ถึง 2 ชั่วโมง สำาหรับภาคปฏิบัติหรือการเรียนการสอนแบบเร่งรัด ซึ่งสามารถขยายหรือลดเวลา 

หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ ในแต่ละวันได้ตามกรอบการสอน/การเรียนของสถาบัน และมีข้อเสนอแนะ

สำาหรับงานที่ควรมอบหมายผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วย 

หากเป็นไปได้ ผู้บรรยายและผู้สอนควรเชิญนักวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในการบรรยาย 

แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย และควรรวมกรณีศึกษายุคปัจจุบัน ประเด็นปัญหา 

และข้อถกเถียงไว้ในการเรียนการสอนด้วย 

นอกจากนี้ ผู้ออกแบบหลักสูตรยังสนับสนุนให้ผู้บรรยาย/ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอนและ 

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น/ภูมิภาค ทั้งในเชิงภาษาและในเชิงวัฒนธรรม ในการเรียนการสอน

เอกสารป็ระกอบและแหล่งข่้อมูล เอกสารป็ระกอบและแหล่งข่้อมูล 

ผู้สอนและผู้เรียนจำาเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจะได้ประโยชน์จากการเข้าถึง 

ฐานข้อมูลทางวิชาการและ/หรือเว็บไซต์กูเกิล สกอลาร์ 

เว็บไซต์สำาคัญสำาหรับแหล่งข้อมูลการเรียนการสอนเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับการผลการเรียนรู้ 

โดยรวมที่ใช้ได้ในภาคปฏิบัติ คือเว็บข่าว First Draft News8 

โปริดสังเกตั: ควรมีการอ้างอิงบรรณาธิการหลักสูตรและผู้เขียนอย่างเหมาะสมเมื่อนำาเนื้อหาและ

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในคู่มือฉบับนี้ไปใช้งาน

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

https://firstdraftnews.com/
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เทคนิคการเร้ยนการสอน เทคนิคการเร้ยนการสอน 

หลักสูตรต้นแบบเฉพาะด้านเล่มนี้เป็นไปตามหลักสูตรต้นแบบสำาหรับการศึกษาวารสารศาสตร์ 

หลายหลักสูตร9 ที่พัฒนาขึ้นโดยยูเนสโก โดยเริ่มทำามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ส่วนเทคนิค 

การเรียนการสอนนำามาจากหลักสูตรการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศสำาหรับผู้สอน10 และ 

รายวิชาต้นแบบเรื่องความปลอดภัยของนักข่าว11 ของยูเนสโก ซึ่งเสนอแนะให้ผู้สอนใช้เทคนิค 

การสอนดังต่อไปนี้ 

		 วิธีการเรียนรู้โดยการสืบหา 

		 วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
		 การเรียนรู้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

		 กรณีศึกษา

		 การเรียนรู้โดยการทำางานร่วมกัน 

		 การวิเคราะห์ตัวบท 
		 การวิเคราะห์บริบท

		 การแปล

		 การจำาลองเหตุการณ ์
		 การผลิต

นอกจากนี้ ผู้สอนที่ใช้หลักสูตรนี้ควรศึกษาแนวคิด ‘การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน’  

(project -based learning) สำาหรบังานวารสารศาสตร์12 เพ่ิมเติม วธิน้ีีเปน็การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

ดว้ยการทดลองใชแ้ละฝึกฝนทักษะด้านการผลติเนือ้หาทางวารสารศาสตร์ โดยผูเ้รียนควรคำานึงถงึ 

การผลติเนือ้หาดว้ยความรวดเรว็ฉบัไวและแพรก่ระจายไดอ้ย่างรวดเร็วเพือ่ตอบโต้ขอ้มลูบิดเบือน 

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].

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248297e.pdf
https://www.facebook.com/hashtagoursa/videos/679504652440492/
https://www.facebook.com/hashtagoursa/videos/679504652440492/
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เหตุใดความจริง ความเช่ื้อถืือ  เหตุใดความจริง ความเช่ื้อถืือ  
และการเสนอข่่าวจึงส�าคัญและการเสนอข่่าวจึงส�าคัญ

โดยเชอริลีิน ไอร์ตัน

หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 1หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 1
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สาระส�าคัญ 
ความเช่ือถือในสื่อและการเสนอข่าวในหลายประเทศท่ัวโลกมีความเปราะบางและเสื่อมถอยลง 

ก่อนที่สื่อสังคมจะถือกำาเนิดขึ้นเสียอีก1 แนวโน้มนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับความเชื่อถือที่ลดน้อยลง 

ต่อสถาบันต่าง ๆ ซึ่งพบได้ในหลายสังคม อย่างไรก็ตาม ปริมาณอันมหาศาลและการเข้าถึงข้อมูล 

บิดเบือนและข้อมูลที่ผิดซ่ึงสวมรอยมาในรูปแบบของข่าวและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมน้ัน 

แพร่ระบาดจนกลายเป็นภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของวงการข่าวมากยิ่งขึ้น โดยเกี่ยวพันกับ 

ทั้งนักข่าว สื่อที่นำาเสนอข่าว ประชาชน และสังคมเปิด2 

ในสื่อสังคมและอินเทอร์เน็ตที่ข้อมูลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ทำาให้ใคร  ๆ  

ก็ผลิตสื่อได้ ซึ่งผลที่ตามมาคือประชาชนต้องพยายามแยกให้ออกว่าอะไรเป็นความจริงและอะไร 

ที่ไม่จริง ในบรรยากาศของความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจ มุมมองความคิดแบบสุดขั้ว 

ทฤษฎีสมคบคิด และประชานิยมนั้นเติบโตงอกงาม ขณะที่สถาบันและความจริงซึ่งเคยเป็นที่ 

ยอมรับกลับถูกตั้งข้อสงสัย ในโลกใบนี้ ห้องข่าวต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อประกาศและแสดงบทบาท 

ดัง้เดมิในฐานะผู้ดูแลประตขูา่วสาร3 อนัเปน็ภาระหนา้ท่ีทีช่่วยกอ่ร่างสร้างความจริง ขณะเดยีวกนั 

การเติบโตของตลาด ‘การสื่อสารเชิงกลยุทธ์’ และ ‘ปฏิบัติการด้านสารสนเทศ’ ซึ่งรวมถึงข้อมูล 

บิดเบือนและข้อมูลที่แฝงเจตนาร้ายท่ีทำาหน้าที่อย่างแข็งขัน ก็กลายเป็นปัจจัยสำาคัญใน

ระบบนิเวศของข้อมูลข่าวสาร4 

เมื่อริะดับคว�มรุินแริงแลิะผลิกริะทบของ ‘คว�มผิดปกติัของข้อมูลิข่�วส�ริ’ ตั่อสังคม 

เริิ่มชัดเจูนม�กขึ้น แม้แตั่สถ�ปนิกผู้สริ้�งสื่อสังคมก็ยังวิตักกังวลิ ส�มิธ จูักริ�บ�ริ์ตัิ  

ผู้จูัดก�ริผลิิตัภัณฑ์เพื่อก�ริสร้ิ�งก�ริมีส่วนร่ิวมท�งสังคมของเฟซ็บุ๊ก กล่ิ�วไว้ว่� “ถ้�จูะ 

มีคว�มจูริิงอะไริสักอย่�งเกี่ยวกับผลิกริะทบของสื่อสังคมตั่อปริะช�ธิปไตัย สิ่งน้ันก็คือ 

ก�ริขย�ยเจูตัน�ของมนุษย์ ท้ังในด้�นดีแลิะไม่ดี ในด้�นดีคือมันทำ�ให้เริ�ได้แสดงออก 

แลิะลิงมือปฏิบัติั ในด้�นไม่ดีคือมันอนุญ�ตัให้ผู้คนเผยแพร่ิข้อมูลิผิดแลิะบ่อนทำ�ลิ�ย 

ปริะช�ธิปไตัย”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-fake-
news-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].

https://www.edelman.com/trustbarometer
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis
https://pdfs.semanticscholar.org/0d59/6a002c26a74cd45e15fbc20e64173cf2f912.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/0d59/6a002c26a74cd45e15fbc20e64173cf2f912.pdf
https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-fake-news-machine-how-propagandistsabuse-the-internet.pdf
https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-fake-news-machine-how-propagandistsabuse-the-internet.pdf
https://datasociety.net/output/media-manipulation-and-disinfo-online/
https://newsroom.fb.com/news/2018/01/effect-social-media-democracy/
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: เหตุใดความจริง ความเชื่อถือ และการเสนอข่าวจึงสำาคัญ

เห็นได้ชัดว่าการจัดการกับปัญหานี้จำาเป็นต้องมีการแทรกแซงทั้งในระดับใหญ่และระดับย่อย  

วิธีที่น่าสนใจวิธีหนึ่งคือการพยายามแก้ปัญหาด้วยการกำากับดูแล และหลายประเทศก็เลือกเดิน 

เสน้ทางนี้6 แต่กลุ่มผูส้นบัสนนุเสรภีาพในการแสดงออกเตอืนวา่วธินีีอ้าจสง่ผลเสยีตอ่การเปดิกวา้ง 

และการมีส่วนร่วมที่เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างให้เกิดขึ้น7 

โดยเฉพาะหากเป็นผู้นำาท่ีมีความคิดแบบอำานาจนิยม พวกเขาก็จะมีอาวุธที่ทรงพลังและถูกต้อง 

ตามกฎหมายในการใช้ตัดสินว่าอะไรเป็นเรื่อง ‘เท็จ’ ในรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์การทำางาน 

ของพวกเขา

อกีทางเลอืกหนึง่ทีเ่สนอโดยภาคประชาสงัคมและการรเิริม่ของภาคธุรกจิ ไดเ้นน้ทีก่ารทำาใหผู้ร้บัสือ่ 

รู้เท่าทันสื่อมากขึ้น ด้วยการส่งมอบเครื่องมือสำาหรับตีความและประเมินข้อมูลข่าวสารที่พวกเขา 

ได้รับ โดยมีตัวอย่างต้ังแต่แอฟริกาใต้8 ไปจนถึงเม็กซิโก9 ขณะที่องค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงก็

เพิ่มจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้

ภายใต้บริบทดังกล่าว นักข่าวและนักศึกษาด้านวารสารศาสตร์จึงจำาเป็นต้องรู้จักโครงการริเร่ิม 

เหล่านี้ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของคู่มือเล่มนี้

สำาหรับนักข่าวที่ถือว่าตนเองเป็นผู้สนับสนุนคนสำาคัญสำาหรับสังคมเปิดและเป็นประชาธิปไตย  

ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสถานะของพวกเขา ‘ความผิดปกติของ 

ขอ้มูลขา่วสาร’ ยงัสรา้งความกงัขาตอ่เจตนารมณ์และความมปีระสทิธภิาพของสือ่มวลชน รวมทัง้ 

ตอกย้ำาถึงความจำาเปน็พืน้ฐานของการเปน็อสิระและมาตรฐานวชิาชพีอนัสงูสง่ของสือ่มวลชนด้วย 

อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่างานข่าวจะปลอดจากอุดมการณ์ หรืออคติทางเพศ เชื้อชาติ ภาษา 

ชนชัน้ ฯลฯ หรอืภูมิหลงัของผูผ้ลติข่าวสาร และไมไ่ดล้ะเลยประเด็นเร่ืองอทิธพิลตอ่สถาบนัสือ่ใน

บริบทของเจ้าของกิจการ การประกอบธุรกิจ ความสนใจของผู้รับสื่อ ‘ร่างแห’ ของข่าวสารจาก 

แหล่งข่าวราชการและการประชาสัมพันธ์ที่รู้กันดี ฯลฯ แต่เป็นเรื่องของการยึดมั่นในความสำาคัญ 

ของจริยธรรมสื่อในฐานะแนวทางของการรายงานข่าวสาร และเพื่อให้นักข่าวได้สะท้อนโลกทัศน์ 

และบริบทของตน มันคือการส่งสัญญาณว่าการเสนอข่าวไม่ใช่ ‘ทัศนะที่ไร้ท่ีมาที่ไป’ 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 
เป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้รับข่าวสารรู้ว่าเนื้อหาข่าวในเว็บไซต์ที่กำาลังดูอยู่นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ 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-fact-
checking-mexican-ele [เข้าถึงเมื่อ 04/07/2018].

https://www.poynter.org/news/guide-anti-misinformationactions-around-world
https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf
https://chrome.google.com/webstore/search/KnowNews
https://chrome.google.com/webstore/search/KnowNews
https://verificado.mx/
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-19906-media-collaboration-and-citizen-input-fueled-verificado-2018-fact-checking-mexican-ele
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-19906-media-collaboration-and-citizen-input-fueled-verificado-2018-fact-checking-mexican-ele
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ปฏิบัติที่ต้องมีความโปร่งใส หากจะให้ประชาชนเช่ือถือว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานของ 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าประเด็นและมุมมองของ 

การนำาเสนอจะเป็นเช่นใด10 

ในบทเรียนนี้ ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนครุ่นคิดอย่างจริงจังว่าวงการข่าวสารจะรับใช้สังคม 

และระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ส่งผลกระทบ และ 

มีความเสี่ยงที่จะส่งผลยิ่งกว่านั้น ต่อสังคมเปิดและเป็นประชาธิปไตยอย่างไร วงการข่าวสารจะ 

พฒันาและกอบกูค้วามเช่ือมัน่กลบัคนืมาด้วยการแสดงให้เหน็ถงึวธิกีารและมาตรฐานอนัโดดเดน่ 

ในการนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารทีต่รวจสอบไดแ้ละเปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะได้อยา่งไร เร่ืองน้ีไมใ่ช่ 

การบอกให้ปิดหูปิดตาเชื่อผู้ผลิตข่าว แต่หมายถึงการตระหนักถึงคุณลักษณะและลักษณะ 

เฉพาะ รวมถึงเป้าหมายของการทำางานที่เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานของข้อมูลที่ 

ตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และประเมินคุณค่าของข่าวสารได้อย่างเหมาะสม  

นี่คือการบ่งบอกถึงการยอมรับในคุณค่าของความช่างสงสัย ซ่ึงตรงกันข้ามกับความหวาดระแวง  

และความสามารถของประชาชนในการแยกแยะระหว่างคนท่ีแอบอ้างเป็นนักข่าวกับผู้ที่มุ่งม่ัน

ทำางานข่าวอย่างแท้จริง (และผู้ที่แสดงถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบในการกำากับดูแลตนเอง 

และชื่อเสียงในด้านคุณภาพ) สำาหรับนักข่าวและนักศึกษาวารสารศาสตร์ มันหมายถึงการทำา 

ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของข้อมูล และวิธีการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ

เค้าโครงเนื�อหาเค้าโครงเนื�อหา
เพื่อทำาความเข้าใจผลกระทบของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ผู้เรียนจำาเป็นต้องคำานึงถึง 

การเปลีย่นแปลงขนานใหญใ่นแวดวงการขา่วและสือ่สารมวลชนแบบดัง้เดมิ ทัง้ในระดับโครงสร้าง 

วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติ ซ่ึงเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

ดิจิทัลและอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารกับการใช้สื่อสังคม11 

การกล่าวโทษว่าปัญหาทุกอย่างของการทำาข่าวเกิดขึ้นเพราะสื่อสังคมนั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียว  

ความเชือ่ถอืนัน้เก่ียวพนัโดยตรงกบัความสามารถในเชงิวารสารศาสตร ์ขณะเดยีวกันกข้็องเกีย่วกบั 

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 

http://pressthink.org/2010/11/the-view-from-nowhere-questions-and-answers/
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การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของการรวบรวมขอ้มลูและการเผยแพรข่า่วสาร ตลอดจนการล่มสลาย 

ของธุรกิจสื่อยุคด้ังเดิม คือการกัดกร่อนศักยภาพทางด้านวารสารศาสตร์ของอุตสาหกรรมข่าว 

และส่งผลต่อความลุ่มลึก ความหลากหลาย และคุณภาพของการนำาเสนอข่าวสาร13 ขณะที่เงิน 

กองทุนสำาหรับส่ือสาธารณะที่ลดน้อยลงและการควบคุมจากภาครัฐที่ยังคงอยู่ ก็ยิ่งทำาให้ 

การนำาเสนอข่าวอ่อนแอมากขึ้น

ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลก็ทำาให้เกิดวิธีการเล่าเรื่องใหม่ ๆ และทำาให้

ผู้รับสารมส่ีวนรว่มในกระบวนการขา่วเพิม่ขึน้อยา่งมาก แต่มนักน็ำามาซึง่ความทา้ทายอันใหญห่ลวง 

สำาหรับผู้ผลิตข่าวสารยุคเก่าที่อยู่ในสภาพย่ำาแย่อยู่แล้ว อีกท้ังองค์กรที่ผลิตข่าวสารดิจิทัลเพียง 

อยา่งเดยีวโดยทัว่ไปกย็งัขาดทกัษะทางดา้นวารสารศาสตร์ในระดับทีจ่ะช่วยหยดุยัง้การเสือ่มถอย 

ของวงการข่าวสาร14 

ในระบบนิเวศที่เป็นประชาธิปไตยและมีข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น การป้องกันผลกระทบที่เป็น 

อันตรายของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายสำาหรับผู้ที่อยู่ในแวดวง 

ข่าวสาร แต่เป็นปัญหาของทุกคนในสังคม15 

ก่อนยุคดิจิทัล วิถีปฏิบัติและวิธีการทางด้านวารสารศาสตร์นั้นหมายรวมถึงมาตรฐานวิชาชีพ  

รวมท้ังข้ันตอนการตรวจสอบและการควบคมุจากสว่นกลาง เพือ่จดัการเร่ืองความถกูตอ้ง คุณภาพ 

และความยุติธรรมของข่าวสาร ขณะที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามก็ได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน 

ในห้องข่าวสำาหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ แม่แบบของ  

‘ผู้ดูแลประตูข่าวสาร’ เช่นนี้เองที่ปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นนักข่าวอาชีพ16 

ในด้านการนำาเสนอข่าวสารสาธารณะและปัญหาในชุมชน การสืบหาข้อเท็จจริง การแสดง 

ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ นักข่าวเคยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียกร้องให้ 

นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแสดงความรับผิดชอบ พวกเขาช่วยให้ประชาชนเลือกได้ว่าจะ 

อยู่ภายใต้การปกครองและกฎระเบียบแบบใด แน่นอนว่าสถาบันสื่อจำานวนหนึ่งไม่ได้เป็นไปตาม

อดุมคตแิละมาตรฐานทางดา้นวารสารศาสตร ์แตโ่ดยทัว่ไปกป็ระกอบกจิการโดยมุง่เน้นขา่วทีเ่ป็น 

เรื่องจริง แม้จะผ่านการคัดสรรและการนำาเสนอในรูปแบบของเรื่องราวที่เป็นความสนใจเฉพาะ 

ด้าน แต่ก็อยู่ห่างไกลจากข้อเท็จจริงท่ีสร้างข้ึนด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมือง 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-ansip-
european-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.

https://shatteredmirror.ca/download-report/
https://ec.europa.eu/commission/ commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansip-european-parliament-strasbourg-plenary-debate-hatespeech-populism
https://ec.europa.eu/commission/ commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansip-european-parliament-strasbourg-plenary-debate-hatespeech-populism
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ในระดับวัฒนธรรม การที่ภาคส่วนอื่นสามารถเป็นพยานรู้เห็น บันทึก แสดงความคิดเห็น และ 
เผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสังคม ไม่เพียงทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบข่าว 
แบบรวมศูนย์ แต่ยังส่งผลต่อการอภิปรายในพื้นที่สาธารณะ17 ทุกวันน้ี สื่อสังคมกลายเป็น 
โครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของวาทกรรมสาธารณะและวาทกรรมทางการเมือง ซึ่งคนจำานวน
หนึ่งเห็นว่าสิ่งนี้ผลักดันให้ระบอบประชาธิปไตยและสังคมเปิดเคลื่อนไปสู่ ‘การขาดดุลทาง 
ประชาธิปไตย’18 

บรษิทัเทคโนโลยแีละสือ่สังคมหลกีเลีย่งภาระหนา้ท่ีในความรบัผดิชอบของนักขา่วและผูจ้ดัพมิพ์19 
โดยยนืยนัวา่ตนไมใ่ชส่ำานกัขา่ว แตถ่งึแมจ้ะไมไ่ดใ้ชน้กัขา่วในการผลติขา่วสาร ทวา่การรวบรวมและ 
การเรียบเรียงข้อมูลก็ทำาให้พวกเขาถอยห่างมากขึ้นเรื่อย  ๆ จากการทำาหน้าที่เป็นเพียงแค่  
‘ช่องทาง’ หรือคนกลาง

ส่ิงทีขั่บเคลือ่นขอ้มลูบดิเบอืนและขอ้มลูทีผ่ดิ หรอืทีส่ถาบนัวทิยาการคอมพิวเตอร์แหง่ออกซฟอร์ด 
เรียกว่า ‘ข้อมูลขยะ’ คือพ้ืนที่สื่อสังคมและอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหา โดยใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลในหน้าเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเพื่อนและครอบครัวของผู้ใช้ ทำาให้ข้อมูลบิดเบือน
และข้อมูลที่ผิดมีตัวตนและกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง20 

ดังนั้น เนื้อหาที่มีเจตนาทำาให้เกิดความเข้าใจผิดที่แพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ เหล่าน้ีจึงส่ง 
ผลกระทบต่อความเข้าใจเรื่องความจริงของประชาชน21 และบ่อนทำาลายความน่าเชื่อถือ  
การพดูคยุบนฐาน ของขอ้มลู การรบัรูค้วามจรงิรว่มกนั ความเหน็พอ้งต้องกนั และการมสีว่นร่วม22 
สื่อสังคมยังถูกกล่าว หาว่าบ่อนทำาลายประชาธิปไตยในอีกหลายรูปแบบ เช่น

		 สร้างห้องกระจายข่าว การแบ่งขั้วทางความคิด และการเลือกข้างแบบสุดโต่ง
		 ปลี่ยนความนิยมให้กลายเป็นความชอบธรรม
		 อนุญาตให้เกิดการบิดเบือนโดยผู้นำาประชานิยม รัฐบาล และกลุ่มนอกกระแส
		 ส่งเสริมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และมีเป้าหมายในการแฝงข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณา
ที่แยบยล23 

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/facebook-
cambridge-analytica-kogan-data-algorithm [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].

https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_en.htm
https://www.omidyargroup.com/wp-content/uploads/2017/10/Social-Media-and-Democracy-October-5-2017.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/17/facebook-cambridge-analytica-kogan-data-algorithm
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/17/facebook-cambridge-analytica-kogan-data-algorithm
news:Commission
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		 ทำาให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่สาธารณะ24 

เรื่องแบบนี้ไม่จำาเป็นต้องเกิดขึ้น เพราะสื่อสังคมสามารถเป็นพื้นที่หลักให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วม 

ในการนำาเสนอขา่วสารเพือ่สง่เสริมการอภปิราย คา่นยิมของสังคม และการมีสว่นร่วมตามระบอบ 

ประชาธิปไตย ในสภาพแวดล้อมที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับสิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ความรู้ และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุน้ี การนำาเสนอ

ข่าวสาร ไมว่า่จะในพืน้ท่ีใด ควรนำาเสนอประเดน็ทีซ่บัซอ้นตอ่สาธารณะโดยไมข่าดตกบกพรอ่งเร่ือง 

ความถกูตอ้งเทีย่งตรง และไมล่ดทอนบรบิทแวดลอ้ม อนัอาจทำาให้เกดิความเขา้ใจผิด ความท้าทาย 

สำาหรบันกัขา่วคอืการตรวจสอบความถกูตอ้ง หลกีเลีย่งการสรา้งกระแส และระมัดระวงัการรายงาน 

เรือ่งทีอ่าจส่งผลกระทบในอนาคต รวมทัง้สามารถนำาเสนอทศันะหรือขอ้ค้นพบทีแ่ตกตา่งกนัของ 

ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสมดุล โดยเฉพาะในเรื่องการแพทย์ระดับสูง (เช่น การโคลนนิ่ง) และ 

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ (เช่น ปัญญาประดิษฐ์) 

วงการข่าวสารสามารถตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดแบบตรงไปตรงมาได้หลายวิธี ตั้งแต่ 

การต่อต้านการแก้ไขดัดแปลงเนื้อหา ไปจนถึงการสืบสวนและเปิดโปงข้อมูลบิดเบือนโดยตรง  

แต่ต้องทำาควบคู่ไปกับการพยายามพัฒนาวงการข่าวสารโดยรวม (ดูด้านล่าง) 

ปฏกิริยิาของสงัคมตอ่ ‘ความผดิปกตขิองขอ้มลูขา่วสาร’ และความทา้ทายทีม่าพรอ้มกับสือ่สงัคม 

นั้นมีความหลากหลายและเกิดขึ้นในหลายระดับ วิธีแก้ปัญหาจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งจำานวนหนึ่งก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายวิธีมีต้นกำาเนิดในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้ให้ 

บรกิารส่ือสังคม รวมทัง้กเูกลิ โดยแนวคดิรเิร่ิมดา้นเทคโนโลยีเพ่ือแกป้ญัหาขอ้มลูทีผ่ดิซึง่กำาลงัอยู ่

ระหว่างการพัฒนา ได้แก่

		 ความมุ่งมั่นในการกำาจัดผลการค้นหาและฟีดข่าวที่ผู้ให้บริการถือเป็นข่าวหลอกลวง  

(ซึ่งย่อมมีข้อโต้แย้ง)25 26 27   

		 หยุดแหล่งข้อมูลบิดเบือนที่ต้องการรายได้จากการคลิกโฆษณา28 

		 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบความจริงของเนื้อหาและภาพดิจิทัล29 
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-news-
will-delist-rt-sputnik-russia-fake-news?utm_ campaign=buffer&utm_content=buffer41cba&utm_medium=social&utm_
source=facebook.com+Motherboard [เข้าถึงเม่ือ 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-sites-
idUSKBN1392MM [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].

29 ดู หน่วยการเรียนรู้ที่ 6. ตัวอย่างที่ http://www.truly.media/ [เข้าถึงเมื่อ 15/06/2018].

https://motherboard.vice.com/en_us/article/pa39vv/eric-schmidt-says-google-news-will-delist-rt-sputnik-russia-fake-news?utm_ campaign=buffer&utm_content=buffer41cba&utm_medium=social&utm_source=facebook.com+Motherboard
https://motherboard.vice.com/en_us/article/pa39vv/eric-schmidt-says-google-news-will-delist-rt-sputnik-russia-fake-news?utm_ campaign=buffer&utm_content=buffer41cba&utm_medium=social&utm_source=facebook.com+Motherboard
https://motherboard.vice.com/en_us/article/pa39vv/eric-schmidt-says-google-news-will-delist-rt-sputnik-russia-fake-news?utm_ campaign=buffer&utm_content=buffer41cba&utm_medium=social&utm_source=facebook.com+Motherboard
https://www.rt.com/news/411081-google-russia-answer-rt/
https://about.fb.com/news/2018/01/trusted-sources/
https://newsroom.fb.com/news/2018/04/authenticitymatters/
https://www.reuters.com/article/us-alphabet-advertising/google-facebook-move-to-restrict-ads-on-fake-news-sites-idUSKBN1392MM
https://www.reuters.com/article/us-alphabet-advertising/google-facebook-move-to-restrict-ads-on-fake-news-sites-idUSKBN1392MM
http://www.truly.media/
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		 ให้เงินทุนสนับสนุนแนวคิดริเริ่มในการเสนอข่าวสารที่เป็นจุดร่วมของการศึกษาวิจัย 

ด้านวารสารศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิชาการ30

		 การพัฒนาและใช้มาตรฐานด้านเทคนิคหรือสัญญาณที่บ่งบอกความเชื่อถือได้  

(trust signals) เพื่อช่วยให้ผู้บริโภค (และอัลกอริทึม) รู้ว่าข่าวนั้นมาจากผู้ให้บริการข่าว 

ที่เชื่อถือได้31 

ณ วันที่เขียนหน่วยการเรียนรู้นี้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 หนึ่งในโครงการที่สำาคัญที่สุดเกี่ยวกับ 

มาตรฐานทางด้านเทคนิคสำาหรับองค์กรข่าวคือ เดอะทรัสต์โปรเจกต์ ซึ่งเป็นโครงการร่วม 

ระหว่างเว็บเครื่องมือค้นหารายใหญ่ สื่อสังคม และผู้ประกอบการสื่อมากกว่า 70 แห่งท่ัวโลก  

พันธกิจของโครงการคือการทำาให้สาธารณชนรู้ว่าข่าวใดผลิตอย่าง “ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ 

และมีจริยธรรม” โดยดูจากสัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ มาตรฐานทางเทคนิคเบื้องต้น 8 ประการ32  

ทีผู่ใ้หบ้รกิารขา่วสารควรปฏบิตัติาม และทำาใหม้องเหน็ไดง้า่ยในพืน้ทีอ่อนไลนข์องตน เพือ่ใหไ้ดรั้บ 

การยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการข่าวสารที่เช่ือถือได้ ตัวบ่งช้ีความไว้ใจได้ของเดอะทรัสต์โปรเจกต์33 

มีดังนี้

		 แนวทางปฏิบัติที่ดี: 

 > เกณฑ์มาตรฐานของคุณคืออะไร

 > ใครเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนช่องทางการเผยแพร่ข่าว

 > พันธกิจของช่องทางเผยแพร่ข่าวคืออะไร 

 > ยดึม่ันในจรยิธรรม ความเหน็ทีห่ลากหลาย ความถกูตอ้ง แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง และมาตรฐาน 

อื่น ๆ 

		 ความเชี่ยวชาญของผู้เขียน/ผู้ส่ือข่าว: ใครเป็นผู้รายงานข่าว รายละเอียดเกี่ยวกับ 

นักข่าว ความเชี่ยวชาญ และเรื่องที่เคยรายงาน 

		 ประเภทของงาน: เป็นงานประเภทใด แยกความคิดเห็น บทวิเคราะห์ และโฆษณา  

(หรือผู้สนับสนุน/เนื้อหาที่ได้รับเงินสนับสนุน) จากรายงานข่าวอย่างชัดเจน

		 การอ้างแหลง่ขา่วและเอกสารอา้งองิ: สำาหรบัขา่วเชิงสบืสวนหรือเชงิลกึ มกีารระบุแหลง่ 

ที่มาของข้อเท็จจริงและการยืนยันข้อมูล 

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

https://thetrustproject.org/?nr=0


- 44 - - 45 -

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: เหตุใดความจริง ความเชื่อถือ และการเสนอข่าวจึงสำาคัญ

		 วิธีการ: สำาหรับข่าวเชิงลึกเช่นกัน มีข้อมูลที่บ่งบอกว่าเพราะเหตุใดนักข่าวจึงเลือก 
ติดตามเรื่องนี้ และมีกระบวนการทำางานอย่างไร (ช่วยในเรื่องความโปร่งใส)

		 แหล่งข้อมูลท้องถิ่น?: ทำาให้รู้ว่าเรื่องนี้ เกิดขึ้นในพื้นที่หรือมีความเชี่ยวชาญ  
เป็นการรายงานข่าวในสถานที่เกิดเหตุ โดยใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งเก่ียวกับสถานการณ์ใน
ท้องที่หรือชุมชนหรือไม่ 

		 มมุมองทีห่ลากหลาย: หอ้งขา่วแสดงความพยายามและความยดึมัน่ในการนำาเสนอมมุมอง 
ที่หลากหลาย (ผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟังย่อมตระหนักเมื่อเสียงของคนบางกลุ่ม บางเชื้อชาติ  
หรือบางแนวคิดทางการเมืองขาดหายไป) 

		 เสียงสะท้อนท่ีนำาไปสู่การกระทำา: ความพยายามของห้องข่าวในการให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมจัดลำาดับความสำาคัญของข่าว มีส่วนช่วยในกระบวนการรายงานข่าว สร้าง 
ความมั่นใจเรื่องความถูกต้องแม่นยำา และอื่น ๆ โดยผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟังต้องการมีส่วนร่วม 
และส่งเสียงสะท้อนที่อาจนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการขยายเรื่องราวของข่าว

ความเชือ่ถอืไวว้างใจในงานขา่วยงัชว่ยเพิม่ปริมาณ ความหลากหลาย และคณุภาพของแหลง่ขอ้มลู 
สำาหรับนักข่าว อันมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้รับข่าวสาร

การตอบสนองจากรัฐบาล ภาคประชาสงัคม และนกัการศกึษาน้ันรวมถงึการใหค้วามสำาคัญอยา่ง 
มากกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รายละเอียดเรื่องนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไป34 

ประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาในปี พ.ศ. 2560 ในงานประชุมบรรณาธิการโลก โดยประธานคือ 
มาร์เซโล เร็ช เสนอว่าบรรณาธิการทั่วโลกควรยอมรับหลักการ 5 ข้อต่อไปนี้35 

		 ในโลกทีท่ว่มทน้ดว้ยขอ้มลู ความน่าเชือ่ถอื ความเปน็อสิระ ความถกูตอ้งแมน่ยำา จรยิธรรม
วชิาชีพ ความโปรง่ใส และพหนุยิม เปน็ค่านิยมทีจ่ะช่วยกระชบัความสมัพนัธท์ีต่ัง้อยูบ่น
ความเชื่อถือกับสาธารณชน

		 ลำาดับต่อไปของการผลิตข่าวสารคือการสร้างความแตกต่างจากเนื้อหาอื่น  ๆ ด้วย 
การหมั่นตั้งคำาถามและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องที่ส่งต่อกันทางสื่อสังคมอย่าง
ระมัดระวัง โดยยอมรับว่าสื่อสังคมเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งสำาหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และเป็นพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ผลิตโดยมืออาชีพ

		 พันธกิจลำาดับถัดไปของการผลิตข่าวสารคือการรับใช้สังคมด้วยการนำาเสนอข้อมูล 
ข่าวสารคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบ และการสร้างอัตลักษณ์ของข่าวสารที่ได้รับ 

การรับรองว่ามาจากผู้ผลิตเนื้อหาที่เชื่อถือได้

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].

https://blog.wan-ifra.org/2016/06/14/world-editors-forum-asks-editors-to-embrace-5-principles-to-build-trust
https://blog.wan-ifra.org/2016/06/14/world-editors-forum-asks-editors-to-embrace-5-principles-to-build-trust
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		 ข้อกำาหนดของกา้วตอ่ไปในการผลติขา่วสาร คอืการใหม้ากกวา่ขอ้มูลทัว่ไป การสง่เสริม 

และทำาให้เกิดการวิเคราะห์ การรายงานเชิงบริบทและเชิงสืบสวน และการแสดง 

ความคิดเห็นบนฐานของข้อมูล อันเป็นการพัฒนาจากการเสนอข่าวไปสู่การให้ความรู้

		 ก้าวต่อไปของการทำาข่าวควรเป็นไปบนความเชื่อถือและใช้หลักการเพื่อประโยชน์ต่อ 

สังคม ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และการพูดความจริง 

สำาหรับนักข่าวและห้องข่าว ต้องให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น ด้วยการปรับปรุง

		 การแสดงความรบัผดิชอบ การเสนอขา่วอยา่งมจีรยิธรรม และการรายงานตามหลกัฐาน36

		 การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการเปิดโปงข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลท่ีผิดให้ทราบ 

โดยทั่วกัน37

		 การตรวจสอบข้อมูล แหล่งข้อมูล และภาพดิจิทัล38 

		 การมีส่วนร่วมกับชุมชนที่นักข่าวมีความเกี่ยวพัน และสร้างความมั่นใจว่าวาระของข่าว 

เป็นไปตามความต้องการของสังคม39

ในประเด็นสุดท้ายข้างต้น หลักฐานที่แสดงถึงการขาดการเช่ือมต่อระหว่างสื่อกระแสหลักกับ 

ผูร้บัสือ่นัน้เหน็ได้ชดัเจนในช่วงการลงคะแนนเสยีงในสหราชอาณาจักรเพือ่ออกจากสหภาพยโุรป  

(Brexit) และในการเลือกต้ังของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2559 จุดแข็งของการส่ือสารผ่าน 

สื่อสังคมคือการมีส่วนร่วมโดยตรง ผู้สอนจึงควรศึกษาว่าสื่อจะให้บริการที่ดีขึ้นกับผู้รับสื่อ  

อันหมายถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันรวมถึงชุมชนใน 

วงกว้างได้อย่างไร 

หกหริือเจู็ดปริะก�ริที่ข่�วส�ริทำ�ได้เพื่อปริะช�ธิปไตัย ของชัดสัน40 นำามาใช้เป็นกรอบสำาหรับ  

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].

https://medium.com/wikitribune/what-do-we-mean-byevidence-based-journalism-3fd7113102d3
https://medium.com/wikitribune/what-do-we-mean-byevidence-based-journalism-3fd7113102d3
https://books.google.co.uk/books?id=hmYGMe9ecKUC&printsec=frontcover&dq=schduson+michael+6+or+seven+ways&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwju_ZGI6ozZAhWELsAKHc0vBlUQ6AEIKTAA%20-%20v=onepage&q&f=false#v=onepage&q=schduson%20michael%206%20or%20seven%20ways&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=hmYGMe9ecKUC&printsec=frontcover&dq=schduson+michael+6+or+seven+ways&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwju_ZGI6ozZAhWELsAKHc0vBlUQ6AEIKTAA%20-%20v=onepage&q&f=false#v=onepage&q=schduson%20michael%206%20or%20seven%20ways&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=hmYGMe9ecKUC&printsec=frontcover&dq=schduson+michael+6+or+seven+ways&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwju_ZGI6ozZAhWELsAKHc0vBlUQ6AEIKTAA%20-%20v=onepage&q&f=false#v=onepage&q=schduson%20michael%206%20or%20seven%20ways&f=false
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: เหตุใดความจริง ความเชื่อถือ และการเสนอข่าวจึงสำาคัญ

2. การตรวจสอบ: ตรวจสอบแหล่งอำานาจรวมศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำานาจของรัฐ

3. การวิเคราะห์: ให้ขอบเขตที่แน่ชัดสำาหรับการตีความ เพ่ือช่วยประชาชนทำาความเข้าใจ 

โลกที่ซับซ้อน

4. ความใส่ใจต่อสังคม: บอกเล่าเร่ืองราวของผู้คนในสังคมและในโลก เพื่อให้เกิดการรับรู้ 

มุมมองความคิดและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า

5. เวทีสาธารณะ: สร้างพื้นที่สำาหรับการเสวนาของพลเมืองในแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีที่มี 

ลักษณะเป็นพหุนิยมและสหวิทยาการ ในฐานะพื้นท่ีเปิดสำาหรับมุมมองที่แตกต่าง 

หลากหลายของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มในสังคม

6. การขับเคลื่อน: ทำาหน้าท่ี (เมื่อเป็นท่ีต้องการ) เป็นผู้สนับสนุนโครงการและจุดยืนทาง 

การเมือง และขับเคลื่อนการสนับสนุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการตรวจสอบ 

ความจริงและประโยชน์สาธารณะ

เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้
		 ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการเสนอข่าวและสื่อสังคม

		 ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินสถานะของตนเองในระบบนิเวศของ ‘ความผิดปกติของข้อมูล 

ข่าวสาร’

		 ให้ผูเ้รียนคิดอยา่งมวิีจารณญาณเกีย่วกบัผลกระทบของ ‘ความผดิปกตขิองขอ้มลูขา่วสาร’ 

ที่มีต่อสังคม

ผิลการเร้ยนรู้ผิลการเร้ยนรู้
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควร

1. มีความเข้าใจมากขึ้นว่าวงการข่าวสารสามารถรับใช้ประชาธิปไตยและสังคมเปิดได้ 

อยา่งไรในสภาวะแวดลอ้มทีส่ือ่ขยายตวัอยา่งมหาศาล และพษิภยัของ ‘ความผดิปกตขิอง 

ข้อมูลข่าวสาร’ ที่มีต่อประชาธิปไตย

2. เข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนความน่าเชื่อถือต่อการเสนอข่าวสาร และรู้ว่าจะรักษาหรือ 

กอบกู้ความน่าเชื่อถือได้อย่างไร

3. อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าทำาไมการนำาเสนอข่าวสารตามหลักวารสารศาสตร์จึงมี 

ความสำาคัญ
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รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้
ข้อมูลในเค้าโครงเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้นี้สามารถใช้เป็นเน้ือหาสำาหรับการบรรยาย 

ความยาว 30 นาที ควบคู่กับการติวเข้มหรือการอภิปรายโต๊ะกลมความยาว 30 นาที ในประเด็น 

ว่าเพราะเหตุใดวารสารศาสตร์จึงมีความสำาคัญ และจะรับใช้ประชาชนได้อย่างไร รวมทั้งใช้เป็น 

แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติความยาว 90 นาที โดยใช้การสนทนาแบบมีการบริหารจัดการ เพื่อหา 

คำาตอบว่าจะโน้มน้าวคนที่ไม่ไว้วางใจในข้อมูลข่าวสารให้เช่ือว่าใช่ว่าข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจะ 

เชื่อถือไม่ได้อย่างไร และสื่อมวลชนจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ในสภาพแวดล้อม

ที่สื่อสังคมทำาให้ข้อมูลข่าวสารดูจะไม่มีอะไรแตกต่างกัน 

การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนสู่ผิลการเร้ยนรู้ การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนสู่ผิลการเร้ยนรู้ 

ก. ภาคทฤษฎี 

แผนของหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

การบรรยายและอภิปรายโต้ตอบเกี่ยวกับ 

ความจริงและความเชื่อถือ

30 นาที 1, 2

การอภิปรายเพื่อหาคำาตอบว่าทำาไม 

วารสารศาสตร์จึงมีความสำาคัญ และ 

วารสารศาสตร์จะรับใช้ประชาชนได้อย่างไร

30 นาที 1, 2, 3

ข. ภาคปฏิบัติ 

แผนของหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ 90 นาที 3



- 48 - - 49 -

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: เหตุใดความจริง ความเชื่อถือ และการเสนอข่าวจึงสำาคัญ

งานมอบหมาย
งานมอบหมายมีสามองค์ประกอบ โดยผู้เรียนทำางานเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย

		 ให้ผู้เข้าเรียน (ทำางานเป็นกลุ่มย่อยหรือจับคู่) สัมภาษณ์ผู้บริโภคข่าวสาร โดยขอให้บอก 

แหลง่ทีม่าของขอ้มลูขา่วสารในระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัประเทศทีพ่วกเขาเชือ่ถอืมากทีส่ดุ 

จากนั้นใช้แบบจำาลอง หกหรือเจ็ดประการท่ีข่าวสารทำาได้เพื่อประชาธิปไตย ของชัดสัน  

เปน็แนวทางในการศกึษาสิง่พมิพห์นึง่ฉบบัหรอืขอ้เขยีนตา่ง ๆ  ในสือ่ทีก่ำาหนด เพือ่สำารวจ 

และวิเคราะห์ว่าข้อมูลเหล่านั้นรับใช้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่ง 

เทคนิคการวิเคราะห์ตัวบทก็เป็นวิธีหนึ่งที่นำามาใช้ประโยชน์ได้ องค์ประกอบที่สอง 

คือให้ระบุว่าสิ่งที่อ่านนั้นมีตัวบ่งช้ีความเช่ือมั่น 8 ข้อของเดอะทรัสต์โปรเจกต์หรือไม่ 

หากมีคือตัวใดบ้าง องค์ประกอบท่ีสามคือนำาผลการศึกษาที่ได้ไปจัดทำาเป็นรายงานข่าว 

หรือความคิดเห็นในบทบรรณาธิการ โดยทำาได้ทั้งในรูปแบบของการเขียน หรือ 

ผลิตคลิปวิดีโอสั้น  ๆ หรือคลิปเสียง เพื่ออธิบายว่าทำาไมการเสนอข่าวตามหลัก 

วารสารศาสตร์จึงมีความสำาคัญ
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หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่2: การพจิารณ
าเรื่อง ‘ความผดิปกตขิองขอ้มลูขา่วสาร’: รปูแบบของข้อมลูที่ผิด ขอ้มลูบดิเบอืน และขอ้มลูที่แฝงเจตนาร้าย

การพิจารณาเร่ือง ‘ความผิิดป็กติ การพิจารณาเร่ือง ‘ความผิิดป็กติ 
ข่องข้่อมูลข่่าวสาร’: รูป็แบบข่อง ข่องข้่อมูลข่่าวสาร’: รูป็แบบข่อง 

ข้่อมูลท่้ผิิด ข้่อมูลบิดเบือน ข้่อมูลท่้ผิิด ข้่อมูลบิดเบือน 
และข้่อมูลท่้แฝงเจตนาร้ายและข้่อมูลท่้แฝงเจตนาร้าย

โดยเแคลีร์ วอร์เดิลี แลีะ โฮสเซ็น เดรัคห์ชาน

หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 2หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 2
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สาระส�าคัญสาระส�าคัญ
คำ�ว่� ‘ข่�วลิวง’ แลิะแม้กริะทั่ง ‘สื่อปลิอม’ ถูกใช้อย่�งแพริ่หลิ�ยกับริ�ยง�นข่�วที่ผู้ใช้ 

คำ�ดงักลิ�่วไมเ่ห็นดว้ย แผนท่ีกเูกลิิ เทรินดส์ แสดงใหเ้หน็ว�่มกี�ริใชค้ำ�นีใ้นก�ริค้นห�อย�่ง 

กว้�งขว�งในช่วงคริึ่งหลิังของปี พ.ศ. 25591 ในหน่วยก�ริเริียนริู้นี้ ผู้เริียนจูะได้เริียนริู้ว่�

ทำ�ไมคำ�นี้จูึง ก) ไม่เพียงพอสำ�หริับก�ริอธิบ�ยคว�มริุนแริงของมลิภ�วะท�งส�ริสนเทศ 

แลิะ ข) ทำ�ไมคำ�นี้จูึงเป็นปัญห�อย่�งม�ก จูนเริ�ควริหลิีกเลิี่ยงก�ริใช้

โชคไม่ดีที่คำานี้เสี่ยงต่อการถูกนำาไปใช้เพื่อเหตุผลทางการเมืองและเป็นอาวุธในการทำาลาย 

อตุสาหกรรมขา่ว เพือ่บัน่ทอนการรายงานขา่วทีผู่ม้อีำานาจไมพ่อใจ ดว้ยเหตนุีจ้งึแนะนำาใหใ้ชค้ำาวา่ 

ข้อมูลที่ผิด (misinformation) และข้อมูลบิดเบือน (disinformation) แทน หน่วยการเรียนรู้นี้ 

จะกล่าวถึงข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือนประเภทต่าง  ๆ และระดับของ ‘ความผิดปกติของ 

ข้อมูลข่าวสาร’ ของข้อมูลทั้งสองประเภทนี้ 

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการเสียดสีและล้อเลียน พาดหัวข่าวที่ล่อให้คนเข้าไปดู และการใช้คำา 

บรรยายภาพ ภาพ หรือสถิติในลักษณะที่ทำาให้เกิดการเข้าใจผิด ตลอดจนเนื้อหาดั้งเดิมที่ถูกแชร์

หรือส่งต่อจนผิดไปจากบริบทเดิม การแอบอ้างเนื้อหา (เมื่อชื่อของนักข่าวหรือโลโก้ข่าวถูกนำาไป 

ใช้โดยบคุคลภายนอก) และเนือ้หาทีบ่ดิเบอืนและแตง่ข้ึนมา ทัง้หมดนีแ้สดงใหเ้หน็วา่วิกฤตการณน์ี ้

มีความซับซ้อนกว่าคำาว่า ‘ข่าวลวง’ มากมายนัก

หากเราจะคิดวิธีแก้ไขปัญหาจากการท่ีข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นมลพิษในสื่อสังคม และสกัดกั้นไม่ 

ใหล้กุลามเขา้ไปในชอ่งทางสือ่ด้ังเดิม เราจำาเปน็ต้องคดิให้ถีถ่ว้นมากขึน้ ตอ้งนกึถงึผูท้ีส่รา้งเนือ้หา 

แบบนี้ด้วย อะไรคือแรงจูงใจ เนื้อหาประเภทใด คนตอบรับอย่างไร และเพราะอะไรถึงส่งต่อ  

ซึ่งประเด็นนี้ก็มีหลากหลายแง่มุม และผู้ที่ถกเถียงเรื่องนี้ต่างก็ไม่สามารถเข้าถึงความซับซ้อนของ 

มันได้ ทั้งนี้ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควรสามารถใช้คำาศัพท์และคำานิยามในการอภิปราย 

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ได้อย่างเหมาะสม

เค้าโครงเนื�อหาเค้าโครงเนื�อหา
คู่มือเล่มนี้ใช้คำาว่า ‘ข้อมูลบิดเบือน’ และ ‘ข้อมูลท่ีผิด’ 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].

https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=fake%20news
https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=fake%20news
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วาทกรรมเกี่ยวกับ ‘ข่าวลวง’ ส่วนใหญ่เป็นการรวบสองแนวคิดเข้าไว้ด้วยกัน คือแนวคิดเกี่ยวกับ

ข้อมูลที่ผิดและแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลบิดเบือน อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าหาก 

จะเสนอแนะว่า ข้อมูลที่ผิด หรือ misinformation คือข้อมูลสารสนเทศที่ปลอมขึ้นมาหรือเป็น 

เท็จ แต่บุคคลที่เผยแพร่เช่ือว่าเป็นความจริง ส่วนข้อมูลบิดเบือน หรือ disinformation คือ

ข้อมูลที่ถูกบิดเบือน และบุคคลที่เผยแพร่ก็รู้แก่ใจว่าไม่เป็นความจริง เป็นการเจตนาโกหก และ 

มีเป้าหมายคือกลุ่มคนที่ถูกหลอกได้ง่ายโดยผู้ไม่ประสงค์ดี2

ประเภทที่สาม อาจเรียกว่า ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย หรือ malinformation คือข้อมูลที่มีพื้นฐาน 

ของความจรงิ แต่ถกูนำาไปใชเ้พือ่ทำารา้ยบคุคล องคก์ร หรอืประเทศ ตวัอยา่งเชน่ รายงานทีเ่ปดิเผย 

รสนิยมทางเพศของบุคคลโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ การแยกแยะข้อความที่เป็นจริง 

จากข้อความที่เป็นเท็จมีความสำาคัญ ทว่าการแยกแยะข้อความที่เป็นจริง (และข้อความท่ีมี 

ความจริงเพียงบางส่วน) แต่ถูกสร้าง ผลิต หรือเผยแพร่โดย ‘ตัวแทน’ ที่มีเจตนาร้าย แทนที่จะทำา 

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ก็มีความสำาคัญเช่นกัน ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้ายดังกล่าว เช่น ข้อมูลที่ 

เป็นความจริง ทว่ามีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ  

ถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อมาตรฐานและจริยธรรมของการเสนอข่าว

หากไม่แยกแยะความแตกต่างตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาทั้งด้านสภาพแวดล้อม 

ของสารสนเทศและด้านสังคมอาจคล้ายกัน (เช่น ทำาให้บูรณภาพของกระบวนการประชาธิปไตย 

เสียหาย อัตราการเข้ารับการฉีดวัคซีนลดลง เป็นต้น) นอกจากน้ี บางกรณีก็เป็นการรวม 

แนวคิดทัง้สามไวด้้วยกนั และมหีลกัฐานว่าแนวคดิหนึง่มกัเกดิรว่มกบัอกีแนวคดิหน่ึง (เชน่ เกดิขึน้ 

ในพื้นที่สื่ออื่น ๆ  หรือเกิดเรียงลำาดับกันไป) ตามแผนกลยุทธ์ทางข้อมูลของใครบางคน อย่างไรก็ดี 

การคำานึงถึงความแตกต่างเหล่านี้มีประโยชน์ เพราะแหล่งที่มา เทคนิควิธีการ และการแก้ไข 

ความเสียหายนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย 

2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของคำานิยามต่าง ๆ ได้ในงานวิจัยของ Karlova and Fisher (2012).
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ภาพที่ 1 ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2560 เป็นตัวอย่างของ ‘ความผิดปกติของข้อมูล 

ข่าวสาร’ ทั้งสามประเภท

1. ตัวอย่างข่้อมูลบิดเบือน 
หนึ่งในความพยายามสร้างเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับแผนรณรงค์เลือกตั้งของฝรั่งเศส คือการปลอม 

หนังสือพิมพ์ เลอ ซัวร์3 ของเบลเยียมขึ้นมาอย่างแยบยล พร้อมกับบทความเท็จที่บอกว่า 

นายเอ็มมานูเอล มาครง ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี รับเงินสนับสนุนจากประเทศ 

ซาอุดีอาระเบีย อีกตัวอย่างหนึ่งคือเอกสารที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ ซ่ึงสร้างเรื่องข้ึนมาว่า 

นายมาครงมีบัญชีธนาคารต่างประเทศในบาฮามาส4 และตัวอย่างสุดท้ายคือข้อมูลบิดเบือนที่ 

แพร่กระจายผ่าน ‘การโจมตีทวิตเตอร์’ โดยเครือข่ายของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งทวีตข้อความในเวลา 

เดียวกันและใช้แฮชแท็กเดียวกัน เพื่อปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของนายมาครง

2. ตัวอย่างข่้อมูลท้่ผิิด 
การก่อการร้ายบนถนนช็องเซลีเซในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ทำาให้เกิด 

ข้อมูลที่ผิดเป็นจำานวนมาก5 เช่นเดียวกับกรณีรายงานข่าวด่วนเกือบทั้งหมดท่ีคนจำานวนมากใน 

สื่อสังคมเผยแพร่ข่าวลือไปโดยไม่รู้ เช่น ข่าวที่ตำารวจรายท่ีสองถูกสังหาร คนที่ส่งต่อเน้ือหา 
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]

https://crosscheck.firstdraftnews.org/checked-french/macrons-campaign-french-presidency-financed-saudi-arabia/
https://crosscheck.firstdraftnews.org/checked-french/emmanuel-macron-open-offshore-account/
https://crosscheck.firstdraftnews.org/checked-french/emmanuel-macron-open-offshore-account/
https://crosscheck.firstdraftnews.org/checked-french/london-muslims-celebrate-terrorist-attack-champs-elysees/
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ประเภทนีส่้วนมากไมม่เีจตนารา้ย เพยีงแตม่คีวามสนใจในเหตกุารณ์ปจัจบัุนและพยายามจะช่วย 

แต่ไม่ได้ตรวจสอบและค้นหาว่าข้อมูลที่ส่งต่อเป็นความจริงหรือไม่

3. ตัวอย่างข่้อมูลท้่แฝงเจตนาร้าย
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของข้อมูลท่ีแฝงเจตนาร้าย คือเหตุการณ์ปล่อยอีเมลของนายเอ็มมานูเอล  

มาครง ในช่วงก่อนการเลือกตั้งรอบสองเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม โดยที่อีเมลน้ันเป็นของจริง  

แต่การปล่อยข้อมูลส่วนตัวในพื้นท่ีสาธารณะเพียงไม่กี่นาทีก่อนมาตรการสั่งห้ามรายงานข่าว 

การเลือกต้ังชว่งกอ่นการลงคะแนนเสยีง เปน็การปลอ่ยขา่วท่ีออกแบบมาเพ่ือสร้างความเสยีหาย

ให้กับแผนการรณรงค์ของนายมาครงให้ได้มากที่สุด

คำาว่าโฆษณาชวนเช่ือไม่เหมือนกับข้อมูลบิดเบือน แม้ว่าข้อมูลบิดเบือนอาจถูกใช้เพื่อส่งเสริม 

โฆษณาชวนเชื่อ แต่โฆษณาชวนเชื่อมักมีการดัดแปลงที่ เห็นได้ชัดกว่าข้อมูลบิดเบือน  

เพราะส่วนใหญ่โฆษณาชวนเชื่อเน้นการส่งเนื้อความที่มีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์มากกว่า 

การให้ข้อมูล6 

ในหน่วยการเรียนรู้นี้ เราเน้นไปที่ข้อมูลที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลบิดเบือน โดยให้ตัวอย่าง 

ประเภทของข้อมูลทั้งสองแบบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ไม่ควรนำาประเภทของข้อมูลบิดเบือน ข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย ดังกล่าวข้างต้น  

มาปะปนกับเนื้อหาข่าวที่แท้จริงซึ่งมีวิธีการบอกเล่าไม่เหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น นักข่าวอาจเขียนว่า “แม้จะเทียบกับกรณีของเบอร์นี แมดอฟฟ์ ไม่ได้ แต่ข้อกล่าวหา 

เรื่องการทุจริตในคดีใหม่นี้ส่งผลต่อนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมาก” ในขณะที่ผู้เขียนคนอื่น 

อาจเขียนไปอกีแบบโดยไมผ่ดิก็ได้ เช่น “ขอ้กลา่วหาเรือ่งการทจุรติในกรณใีหมน่ีม้ผีลตอ่นกัลงทุน

รายย่อยเป็นอย่างมาก แต่ยังเทียบไม่ได้กับกรณีของเบอร์นี แมดอฟฟ์” การเรียบเรียงคำาพูดแบบ

ที่สองลดทอนความสำาคัญของการทุจริตในกรณีใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับแบบแรก ความแตกต่าง 

เรื่องการเน้นความสำาคัญในตัวอย่างเหล่านี้ ไม่ได้ทำาให้ข้อมูลที่ผิดหรือข้อมูลบิดเบือนคงอยู่ถาวร 

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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สัญชาติของผู้กระทำาผิดและผู้เคราะห์ร้าย มันอาจเป็นความจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรเป็น 

ผู้อพยพและเป็นเพศชาย ส่วนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นผู้หญิงและเป็นคนในชาติ แต่ไม่ว่าเร่ืองน้ีจะ 

เป็นจุดเด่นของเนื้อหาหรือไม่ น่ีคืออำานาจหน้าที่ในการสืบสวนของนักข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ มุมมอง และเรื่องเล่าของความสำาคัญและความสัมพันธ์ระหว่าง 

เหตุและผลที่ผู้สื่อข่าวหยิบยกขึ้นมากล่าว ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม นี่เป็นหนึ่งในหลายเหตุผล

ว่าเพราะเหตุใด ‘การตรวจสอบข้อเท็จจริง’ จึงสามารถทำาร่วมกับ ‘การแยกส่วนประกอบเรื่อง’ 

ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบโครงสร้างความหมายเพ่ือดูว่าการจัดเรียงข้อเท็จจริงและสิ่งที่ไม่ใช่ 

ข้อเท็จจริงในเรื่องมีจุดมุ่งหมายใด การเล่าเรื่องในงานข่าวที่ถูกต้องอาจมีได้หลายแบบ และ 

การเล่าเรื่องในข่าวก็ไม่ได้ทำาให้การเสนอข่าวตามหลักวารสารศาสตร์สูญเสียลักษณะเฉพาะ  

เมื่อเปรียบเทียบกับการเล่าเรื่องในการสื่อสารรูปแบบอื่นเจ็ดรูปแบบ ดังนี้

1. เรื่องเส้ยดส้และล้อเล้ยน
การรวมเรื่องเสียดสีไว้ในประเภทข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดอาจดูแปลก เพราะอาจถือได้ว่า 
เรื่องเสียดสีและล้อเลียนเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่ง แต่ในโลกที่คนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง 
สื่อสังคมมากขึ้น ทำาให้เกิดความสับสนเมื่อผู้รับข่าวสารไม่เข้าใจว่าเป็นข่าวจากเว็บไซต์เสียดสี 
ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ ค�บ�ริิสถ�น ไทม์ส ซึ่งเป็นข้อเขียนเชิงเสียดสี และเป็นส่วนหนึ่งของเว็บข่าว 

ป�กีสถ�น ทูเดย์7 ซึ่งถูกบล็อกในปากีสถานเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 และปิดตัวไปแล้ว8

2. การเช้ื่อมโยงท้่เป็็นเท็จ
ตัวอย่างของการเชื่อมโยงที่เป็นเท็จคือเมื่อพาดหัวข่าว ภาพ หรือคำาอธิบายภาพไม่สอดคล้องกับ 
เนื้อหา ที่พบบ่อยท่ีสุดคือพาดหัวข่าวที่หลอกให้คลิกเข้าไปดู เน่ืองจากการแย่งความสนใจของ 
ผู้รับสารมีเพิ่มมากขึ้น บรรณาธิการจึงจำาเป็นต้องเขียนพาดหัวข่าวที่ดึงดูดให้คนคลิกเข้าไปดูมา
กยิ่งขึ้น แม้ว่าผู้อ่านจะรู้สึกว่าถูกหลอกเมื่อคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาก็ตาม ตัวอย่างที่ร้ายแรงมหันต์ 
คือเว็บไซต์ เดอะ โพลิิตัิคัลิ อินไซ็เดอริ์9 นอกจากนี้ การเชื่อมโยงที่เป็นเท็จยังรวมถึงการใช้ภาพ 
และคำาอธบิายภาพทีท่ำาใหเ้กดิความเขา้ใจทีไ่มต่รงกบัเนือ้หา โดยเฉพาะในเวบ็อยา่งเฟซบุก๊ ซึง่เมือ่ 
ผู้ใช้เลื่อนดูฟีดในหน้าสื่อสังคมโดยไม่ได้อ่านเนื้อหา (ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย) ภาพและคำาอธิบายภาพที่ทำา
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-contact-
with-remote-cut-off-tribe-still-thanking-raheelsharif/ [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].

8 หนึ่งในแหล่งข้อมูลสำาหรับหน่วยการเรียนรู้นี้คืองานเขียนของจูลี 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-happened-
next-is-amazing/ [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].

https://www.pakistantoday.com.pk/2017/01/11/anthropologists-make-contact-with-remote-cut-off-tribe-still-thanking-raheelsharif/
https://www.pakistantoday.com.pk/2017/01/11/anthropologists-make-contact-with-remote-cut-off-tribe-still-thanking-raheelsharif/
https://thepoliticalinsider.com/first-time-voter-waited-92-years-to-meet-trump-what-happened-next-is
https://thepoliticalinsider.com/first-time-voter-waited-92-years-to-meet-trump-what-happened-next-is
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3. เนื�อหาท่้ท�าให้เข้่าใจผิิด
เนื้อหาประเภทนี้คือการใช้ข้อมูลในลักษณะท่ีทำาให้เกิดการเข้าใจผิด เพื่อตั้งประเด็นหรือใส่ร้าย 
บุคคลให้เสียหาย ด้วยการตัดต่อภาพถ่าย หรือเลือกคำากล่าวหรือสถิติที่จงใจคัดสรรมา 
สิ่งนี้เรียกว่าทฤษฎีการตีกรอบ (Framing Theory)10 ตัวอย่างดูได้ในเว็บ Rappler.com11  
ที่แสดงให้เห็นว่าสื่อภาพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำาหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการ 
เข้าใจผิด เพราะสมองของคนเรามีแนวโน้มที่จะจับผิดสื่อที่เป็นภาพน้อยกว่า12 โฆษณาที่มี 
รปูแบบเดียวกันกบัเนือ้หาทีก่องบรรณาธกิารเปน็ผูผ้ลติ (native advertising) กเ็ปน็ขอ้มลูประเภท 
นี้เช่นกัน หากไม่ระบุอย่างชัดเจนว่าได้รับเงินสนับสนุน13 

4. บริบทท้่เป็็นเท็จ
หนึ่งในเหตุผลที่คำาว่า ‘ข่าวลวง’ ใช้ไม่ได้ เป็นเพราะบ่อยครั้งที่เนื้อหาจริงถูกนำามาเผยแพร่นอก 
บรบิทเดิม ตัวอยา่งเชน่ ภาพทีถ่า่ยในเวียดนามในป ีพ.ศ. 2550 ถกูสง่ตอ่ในอกีเจด็ปีตอ่มา โดยอา้ง 

ว่าเป็นภาพหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลในปี พ.ศ. 255814 

5. เนื�อหาท้่เป็็นการแอบอ้าง
ปญัหาเกดิขึน้เมือ่สิง่ทีน่กัขา่วเขยีนถกูคนอ่ืนนำาไปใช้ในบทความอืน่ หรือการทีโ่ลโกข้ององคก์รถกู
นำาไปใชใ้นวีดิทัศนห์รอืภาพทีอ่งคก์รนัน้ไมไ่ดเ้ปน็ผูผ้ลติ ตวัอยา่งเชน่ กอ่นการเลอืกตัง้ทีเ่คนยาในป ี
พ.ศ. 2560 บีบีซีแอฟริกา พบว่ามีคนทำาวิดีโอที่มีโลโก้และสโลแกนของบีบีซีซึ่งถูกตัดต่อใส่เข้า
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-news-
graphs-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]

https://centreforjournalism.co.uk/sites/default/files/richardpendry/Handbook%20of%20Journalism%20Studies.pdf
https://centreforjournalism.co.uk/sites/default/files/richardpendry/Handbook%20of%20Journalism%20Studies.pdf
https://www.rappler.com/thought-leaders/20177731-duterte-change-fake-news-graphs-spot
https://www.bbc.com/news/world-asia-32579598
https://www.bbc.com/news/world-asia-32579598
https://www.rappler.com/thought-leaders/20177731-duterte-change-fake-news-graphs-spot
https://www.rappler.com/thought-leaders/20177731-duterte-change-fake-news-graphs-spot
http://www.bbc.co.uk/news/worldafrica-40762796
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6. เนื�อหาท่้ถูืกดัดแป็ลง
เนื้อหาที่ถูกดัดแปลงคือเนื้อหาจริงที่ถูกดัดแปลงเพื่อหลอกลวง ตัวอย่างจากแอฟริกาใต้เป็นภาพ
ตัดต่อของเฟเรียล ฮัฟฟาจี นักข่าวอิสระของเว็บ Huffpost หนึ่งในนั้นเป็นภาพของเธอนั่งอยู่บน

ตักของนักธุรกิจชื่อโจฮัน รูเพิร์ต เพื่อกล่าวหาว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน16 

7. เนื�อหาท้่กุข่ึ�นมา
เนื้อหาประเภทนี้อาจอยู่ในรูปของข้อความ เช่น ‘เว็บข่าว’ ที่กุข่าวขึ้นเองทั้งหมดอย่าง WTOE5 
News ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นเว็บข่าวกุ ได้ตีพิมพ์บทความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนับสนุน 
ให้โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี หรืออาจเป็นรูปภาพ อย่างในกรณีที่มีการทำาภาพกราฟิก 
เพื่อบอกประชาชนว่าสามารถลงคะแนนให้ฮิลลารี คลินตัน ผ่านทาง SMS ได้ ซึ่งไม่ใช่ความจริง17 
เป้าหมายของกราฟิกเหล่านี้คือชุมชนชนกลุ่มน้อยในเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วงการเลือกตั้ง 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัขา่ว จำาเปน็ตอ้งแยกแยะ ‘องค์ประกอบ’ ของ ‘ความผดิปกต ิ

ของข้อมูลข่าวสาร’ อันได้แก่ ตัวการผลิต ข้อความ และผู้ตีความโดยมีคำาถามสำาหรับแต่ละ 

องค์ประกอบ ตัวการที่กุเน้ือหาขึ้นมาอาจเป็นคนละคนกับตัวการที่ผลิตเน้ือหา และอาจเป็นคน 

ละคนกบัตวัการทีส่ง่ตอ่ขอ้ความ ในทำานองเดียวกนั กต้็องเขา้ใจอยา่งถอ่งแทด้ว้ยวา่ตวัการเหลา่นี ้

เปน็ใคร และมีแรงจูงใจอะไร อกีทัง้ยงัตอ้งทำาความเขา้ใจข้อความประเภทตา่ง ๆ  ทีส่ง่ตอ่ดว้ย เพือ่ที ่

เราจะได้ประเมินความร้ายแรงและดำาเนินการแก้ไขได้ (ข้อถกเถียงจนถึงปัจจุบันเน้นไปที่เว็บไซต์

ข่าวกุเป็นอย่างมาก แต่เน้ือหาท่ีเป็นภาพก็มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางไม่แพ้กัน อีกทั้งยัง 

ระบุที่มาและหักล้างข้อมูลได้ยากกว่า)

สุดท้าย จำาเป็นต้องพิจารณา ‘ขั้นตอน’ ทั้งสามของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ อันได้แก่ 

การสร้าง การผลิต และการเผยแพร่ (ภาพที่ 2) การพิจารณาขั้นตอนต่าง  ๆ ของตัวอย่าง  

‘ความผดิปกติของขอ้มูลขา่วสาร’ เปน็เรือ่งสำาคญัท่ีตอ้งทำาควบคูไ่ปกบัการพิจารณาองคป์ระกอบ 

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].

https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and-me_a_22126282/
https://www.elitedaily.com/news/politics/trump-trolls-hillary-clinton-voting-text-message/1680338
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ประเภทของผูกระทำ:
ระดับขององคกร:
ประเภทของแรงจูงใจ:
ระดับของกระบวนการอัตโนมัติ: 
กลุมเปาหมาย
เจตนาในการทำราย:
เจตนาทำใหเขาใจผิด:

ระยะเวลา:
ความถูกตอง:
ความชอบดวยกฎหมาย:
ประเภทของการแอบอาง:
เปาหมายการสงขอความ:

การเขาใจขอความ:
การกระทำที่เกิด:

ถูกครอบงำ/ตอตาน/รอมชอม
ไมสนใจ/รวมสนับสนุน/รวมคัดคาน

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

เปนทางการ/ไมเปนทางการ
ไมมี/หาง/ใกลชิด/เปนเครือขาย
การเงิน/การเมือง/สังคม/จิตวิทยา
มนุษย/ไซบอรก/บอต
สมาชิก/กลุมในสังคม/สังคมโดยรวม
มี/ไมมี
มี/ไมมี

µัวแ·น

¢ŒÍ¤ÇÒÁ

¼ÙŒµÕ¤ÇÒÁ

 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบ 3 ประการของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’

ตัวอย่างเช่น แรงจูงใจของผู้บงการที่ ‘สร้าง’ ข้อมูลบิดเบือนโดยการสนับสนุนของรัฐ 

ย่อมแตกต่างจากงาน ‘ก่อกวน’ ที่จ้างมาในราคาถูก เพื่อให้นำาแนวคิดของแคมเปญไปทำาเป็น 

โพสต์ และเมื่อข้อความแพร่กระจาย การทำาซ้ำาและการส่งต่อแบบไม่มีที่ส้ินสุดโดยบุคคล 

มากมายที่มีแรงจูงใจแตกต่างกันก็เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น โพสต์ในสื่อสังคมสามารถแพร่กระจาย 

โดยคนกลุ่มต่าง  ๆ เพื่อให้สื่อหลัก (ที่ทำางานโดยขาดการตรวจสอบที่เพียงพอ) หยิบไปผลิตซ้ำา 

และเผยแพร่ไปยังคนกลุ่มอ่ืน  ๆ ต่อไป ซ่ึงการจำาแนก ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’  

ในลักษณะนี้เท่านั้นที่จะทำาให้เราเข้าใจความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ได้18  

18 หมายเหตุจากกองบรรณาธิการ: กราฟิกเพิ่มเติมที่อาจนำามาพิจารณาร่วมด้วยแสดงได้ดังนี้

ผู้กระทำา: 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 ควบคุมและนำาบอตมาใช้ บอต

“ตัดต่อ” เนื้อหา เช่น แก้ไขดัดแปลง ลดทอน และรวบรวมเนื้อหา การแฮกข้อมูลและการจัดการเนื้อหา อัลกอริทึม

ตาราง กรอบของความเป็นพิษ – ความน่าเชื่อถือของข้อมูลถูกทำาให้เสียหายได้อย่างไร

 ที่มา: Berger, G. 2017. https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_berger.pdf [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].

https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_berger.pdf
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ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ตีพิมพ์ข่าวไวรัลว่าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัคร 

รับเลือกตั้งประธานาธิบดี เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุด19 นี่เป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการพิจารณาขั้นตอนของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ (ดูภาพที่ 3) 

การสร้าง

การ¼ลิµ«éÓ

การ¼ลิµ การกระ¨าÂ
บทความที่เขียนโดย

บุคคลนิรนาม

บทความเผยแพรบนเว็บไซต WTOES5 News

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเครือขายเว็บขาวกุ 43 เว็บ

ที่เผยแพรบทความไปแลวมากกวา 750 ชิ้น

บทความถูกสงตอโดยผูที่เกี่ยวของกับเครือขายเว็บไซตขาวกุเพื่อเพิ่มผลประโยชน

บทความถูกสงตอทางเฟสบุกโดยผูสนับสนุนทรัมป บทความถูกสงตอโดยกลุมคนที่ไดประโยชนจาก

การที่ทรัมปชนะ (เชน เปนเนื้อหาที่ถูกขยายโดยกลุมกอกวนหรือเครือขายบอต)

บทความถูกสงตอโดยโดยผูสนับสนุนฮิลลารี คลินตัน เพื่อใชเปนหลักฐานวาผูสนับสนุนทรัมปถูกหลอก

บทความถูกสงตอทางเฟซบุก

โดยผูที่ทำงานใหกับเครือขาย

เว็บขาวกุ

ภาพที่ 3 ขั้นตอนของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’

เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้
		 เพือ่ให้ผู้บรโิภคมีวจิารณญาณในการพจิารณาขอ้มูลออนไลนม์ากขึน้ โดยคำานงึถงึขอบเขต 

อันกว้างขวางของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด 

		 เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนที่สร้างข้อมูลประเภทน้ี (ซึ่งมักไม่เปิดเผยตัวตนหรือ 

แอบอ้างเป็นผู้อื่น) รู้ว่าเป็นข้อมูลรูปแบบใด ตีความได้อย่างไรบ้างและมีวิธีการแพร่ 

กระจายอย่างไร

		 เพือ่ใหเ้ขา้ใจความซับซ้อนของ ‘ความผดิปกติของขอ้มลูขา่วสาร’ โดยเฉพาะความจำาเปน็ 

ของการแยกแยะระหว่างผูท่ี้สรา้งขอ้มูลเหลา่นี ้รปูแบบทีใ่ชใ้นการสร้างขอ้มลู และวธิกีาร 

ที่ผู้รับสารส่งต่อข้อความ

		 เพื่อตระหนักถึงความยากลำาบากในการแก้ไขปัญหาข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด

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-shocks-
world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement/ [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].

https://web.archive.org/web/20161115024211/http://wtoe5news.com/us-election/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement/
https://web.archive.org/web/20161115024211/http://wtoe5news.com/us-election/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement/
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หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่2: การพจิารณ
าเรื่อง ‘ความผดิปกตขิองขอ้มลูขา่วสาร’: รปูแบบของข้อมลูที่ผิด ขอ้มลูบดิเบอืน และขอ้มลูที่แฝงเจตนาร้าย

		 เพื่อเน้นย้ำาปัญหาของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ที่ส่งผลกระทบต่อระบอบ 

ประชาธิปไตยและสังคมเปิด ซึ่งเป็นหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ที่แล้ว

ผิลการเร้ยนรู้ผิลการเร้ยนรู้
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควร

1. เห็นคุณคา่ของการทีป่ระเดน็นีถ้กูหยบิยกขึน้มาอภปิราย โตแ้ยง้ และพัฒนาจนเปน็วาระ 

โดยนักการเมือง สื่อ และนักวิชาการ

2. เข้าใจว่าอันตรายและการหลอกลวงนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีการพิจารณา ‘ความผิดปกติ 

ของข้อมูลข่าวสาร’ อย่างไร

3. เขา้ใจขอ้มูลทีผ่ดิและขอ้มูลบดิเบอืนประเภทตา่ง ๆ  และนำาไปประยกุตใ์ชก้บัตวัอย่างอืน่ ๆ

4. วิเคราะห์ตัวอย่างของข้อมูลบิดเบือนและแยกแยะได้ว่าใครเป็นคนต้นคิดและ/หรือสร้าง

ข้อมูล เนื้อความมีลักษณะอย่างไร และผู้รับสารจะตีความอย่างไรได้บ้าง

5. อธิบายกับผู้อื่นได้ว่าเหตุใดการพิจารณาปัญหานี้อย่างจริงจังจึงมีความสำาคัญ

รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้
การบรรยายภาคทฤษฎีแลีะการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สไลด์สำาหรับหน่วยการเรียนรู้น้ี20 ออกแบบมาสำาหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้เข้าร่วมเป็น 

ศูนย์กลาง เน้นการระดมสมองควบคู่ไปกับการอภิปรายแลกเปลี่ยน โดยจะใช้ระยะเวลานานขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรน้ี แนะนำาให้ใช้เน้ือหาข้างต้นเป็น 

พื้นฐานสำาหรับการบรรยายทางทฤษฎี ส่วนแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติ ท่ีอยู่ในสไลด์สำาหรับ 

การบรรยาย 90 นาที ผู้บรรยายควรใช้ประกอบการบรรยายร่วมกับการพูดคุยอภิปรายและ 

การฝึกปฏิบัติ

แบบฝึกหัดที่ 1: ดูรูปที่ 4 ซ่ึงอธิบายข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดทั้งเจ็ดประเภท ให้ผู้เข้าร่วม 

จับคู่หรือแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และยกตัวอย่างที่ตรงกับประเภทของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด 

เหล่านี้

20 สไลด์สำาหรับดาวน์โหลด https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_model_course_1_-_slide_deck.
pdf

https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_model_course_1_-_slide_deck.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_model_course_1_-_slide_deck.pdf
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การเสียดสีหรือลอเลียน เนื้อหาที่ทำใหเขาใจผิด เนื้อหาที่แอบอาง

การเชื่อมโยงที่เปนเท็จ บริบทที่เปนเท็จ เนื้อหาที่ถูกดัดแปลง

เนื้อหาที่สรางขึ้น

ไมมีเจตนาราย แตหลอก

ใหหลงเชื่อได

การใชขอมูลเพื่อชักนำให

เกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหาหรือบุคคล

เมื่อแหลงขอมูลตนฉบับถูก

นำไปใชแอบอาง

เมื่อพาดหัว ภาพ และคำ

บรรยายใตภาพไมตรงกับ

เนื้อหา

เมื่อเนื้อหาตนฉบับถูกนำไป

ใชรวมกับขอมูลในบริบทอื่น

เมื่อขอมูลหรือภาพตนฉบับ

ถูกดัดแปลงเพื่อหลอกลวง

เนื้อหาใหมเปนเท็จทั้งหมด 

โดยสรางมาเพื่อหลอกลวง

และกอใหเกิดผลราย

 

ภาพที่ 4 ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ เจ็ดประเภท - firstdraftnews.org

แบบฝึกหัดที่ 2: ศึกษาแผนภาพเวนน์ (ภาพที่ 1) ซึ่งอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ผิด 

ข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย ท่านเห็นด้วยหรือไม่ มีอะไรขาดหายไป มีข้อโต้แย้ง 

หรือไม่

การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนสู่ผิลการเร้ยนรู้ การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนสู่ผิลการเร้ยนรู้ 

ก. เชิงทฤษฎี 

การบรรยาย จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

การนำาเสนอและการอภิปรายในชั้นเรียน: แบ่งปัน 

ความรู้เดิมของแต่ละคนเกี่ยวกับกรณีของข้อมูล 

บิดเบือนและข้อมูลที่ผิด 

90 นาที 1



- 62 - - 63 -

หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่2: การพจิารณ
าเรื่อง ‘ความผดิปกตขิองขอ้มลูขา่วสาร’: รปูแบบของข้อมลูที่ผิด ขอ้มลูบดิเบอืน และขอ้มลูที่แฝงเจตนาร้าย

ข. เชิงปฏิบัติ 

การบรรยาย จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

แบบฝึกหัดที่ 1: ดูรูปที่ 4 ซึ่งอธิบายข้อมูลบิดเบือน 

และข้อมูลที่ผิด 7 ประเภท โดยจับคู่หรือแบ่งเป็น 

กลุ่มย่อย และยกตัวอย่างที่ตรงกับประเภทเหล่านี้

45 นาที 2

แบบฝึกหัดที่ 2: ศึกษารูปที่ 1 ซึ่งอธิบาย 

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ผิด ข้อมูลบิดเบือน 

และข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย ท่านเห็นด้วยหรือไม่  

มีอะไรขาดหายไป มีข้อโต้แย้งหรือไม่ 

45 นาที 3

งานมอบหมายงานมอบหมาย
สร้างสตอรี่บอร์ด21สำาหรับการผลิตวิดีโอเพื่อให้สื่อสังคมนำาไปใส่ในหน้าฟีดข่าว เพื่อให้ความรู้กับ 

ผู้ใช้เกี่ยวกับสิ่งท่ีควรระวังในการบริโภคข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ผู้เรียนอาจยกตัวอย่าง 

ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลท่ีผิดซ่ึงพบในหน่วยการเรียนรู้น้ีประกอบเพื่อย้ำาความเสี่ยงของ 

การกดไลก์ ส่งต่อ และแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่ผู้อ่านยังไม่ได้ตัดสินว่าเป็นความจริงหรือไม่  

เครื่องมือสร้างสตอรี่บอร์ดอย่างง่ายหาได้ที่นี่ http://www.storyboardthat.com/

เอเอกสารป็ระกอบ กสารป็ระกอบ 
สไลด์: https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_model_

course_1_-_slide_deck.pdf 
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การเป็ล่้ยนแป็ลง การเป็ล่้ยนแป็ลง 
ในอุตสาหกรรมข่่าว:  ในอุตสาหกรรมข่่าว:  

เทคโนโลย้ดิจิทัล ส่ือสังคม  เทคโนโลย้ดิจิทัล ส่ือสังคม  
และการแพร่กระจายข่องข้่อมูลท่้ผิิด และการแพร่กระจายข่องข้่อมูลท่้ผิิด 

และข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลบิดเบือน
โดยจููลีี โพเซ็็ตติ

หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 3หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 3
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สาระส�าคัญ สาระส�าคัญ 
ยุคดิจิทัลได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘ยุคทองของวารสารศาสตร์’1 ยุคนี้ทำาให้เราเข้าถึงข้อมูล 

สำาคญัไดม้ากมาย จนกระทัง่นำาไปสูน่วัตกรรมการทำาขา่วเชงิสบืสวน2 การรายงานข่าวรปูแบบใหม ่ๆ  

ที่เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ แบบไร้พรมแดน และการเข้าถึงขุมทรัพย์ทางปัญญา 

และแหล่งข้อมูลอันหลากหลายเพียงคลิกเมาส์ อีกทั้งยังทำาให้เกิดความท้าทายใหม่  ๆ ที่คาด 

ไม่ถึงตลอดเวลา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมข่าว วงการข่าวกำาลัง 

‘ถูกโจมตี’3 วงการนี้กำาลังเผชิญหน้ากับ ‘ร่องมรสุม’ ออนไลน์ท่ีหล่อเลี้ยง ‘ความผิดปกติของ 

ข้อมูลข่าวสาร’4 ซึ่งประกอบด้วย:

		 การเพิ่มขึ้นของโฆษณาชวนเชื่อทางคอมพิวเตอร์5 และการใช้ความหวาดระแวงเป็น 

อาวุธ6

		 การเปลี่ยนแปลงของการโฆษณาจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทำาให้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจ 

ของธุรกิจหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมล่มสลาย และทำาให้เกิดการว่างงานจำานวนมาก

		 การทีโ่ฆษณาดจิทิลัไมไ่ดส้นบัสนนุกจิการขา่วทดแทนโฆษณาสิง่พมิพ์แบบเดิม (กูเกลิและ 

เฟซบุ๊กเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากโฆษณาดิจิทัล)7

		 การหลอมรวมทางดิจิทัลท่ีทำาให้รูปแบบการผลิตเนื้อหา การผลิตสื่อ การตีพิมพ์ และ 

การจัดจำาหน่ายเปลี่ยนไป ทำาให้เกิดแรงกดดันในการทำางานให้ทันกำาหนดเวลามากขึ้น 

และนำาไปสู่การตกงานมากยิ่งขึ้น 

		 การคกุคามนักข่าว (โดยเฉพาะนกัขา่วผูห้ญงิ) แหลง่ขา่ว และผูอ้า่น ผา่นชอ่งทางออนไลน์8

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/journalisms-
perfect-storm-confronting-rising-global-threats-from-fke-newsto-censorship-surveillance-and-the-killing-of-journalists-
with-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

http://unesdoc.unesco.org/ images/0024/002480/248054E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/ images/0024/002480/248054E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/ images/0025/002597/259756e.pdf
https://www.journalismfestival.com/programme/2018/journalisms-perfect-storm-confronting-rising-global-threats-from-fke-newsto-censorship-surveillance-and-the-killing-of-journalists-with-impunity
https://www.journalismfestival.com/programme/2018/journalisms-perfect-storm-confronting-rising-global-threats-from-fke-newsto-censorship-surveillance-and-the-killing-of-journalists-with-impunity
https://www.journalismfestival.com/programme/2018/journalisms-perfect-storm-confronting-rising-global-threats-from-fke-newsto-censorship-surveillance-and-the-killing-of-journalists-with-impunity
http://www.oecd.org/governance/digging-up-facts-about-fake-news-the-computational-propaganda-project.htm
https://en.unesco.org/news/states-andjournalists-can-take-steps-counter-fake-news
https://en.unesco.org/news/states-andjournalists-can-take-steps-counter-fake-news
https://www.theguardian.com/ media/2017/may/02/google-and-facebook-bring-in-one-fifth-of-global-ad-revenue
news:The
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		 การที่สื่อสังคมยกให้ผู้ใช้สื่อเป็นแหล่งค้นพบและเผยแพร่เนื้อหาใหม่  ๆ9 และเปิดโอกาส 

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตข่าว (ซึ่งมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็เป็นการลดทอน 

อำานาจในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารของสื่อที่เป็นผู้ผลิตข่าว และส่งผลกระทบ 

ต่อมาตรฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าว10

		 ความคาดหวังของผู้รับสื่อในการรับข่าว ‘ตามความต้องการ’ การรับข่าวผ่านโทรศัพท์ 

มือถือ และการใช้งานสื่อสังคมแบบตามเวลาจริงนั้นเพิ่มแรงกดดันให้กับนักข่าวอาชีพ 

ที่จำานวนแหล่งข่าวกำาลังลดน้อยลงเรื่อย ๆ ในวงจรข่าวอันไม่มีที่สิ้นสุด 

		 กำาแพงกีดขวางการเข้าสู่โลกการพิมพ์ถูกรื้อทำาลาย คนหรือองค์กรทั่วไปมีอำานาจใน 

การผลิตเนือ้หา และกา้วขา้มขัน้ตอนการกลัน่กรองขอ้มลูดงัทีเ่คยมมีา รวมทัง้การแขง่ขนั 

เพื่อแย่งชิงความสนใจ อีกทั้งนักการเมืองผู้ทรงอำานาจยังพยายามบ่อนทำาลาย 

ความน่าเชื่อถือของรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์การทำางานของตน11

		 อิทธิพลและความสามารถในการทำากำาไรท่ีจำากัดของธุรกิจสื่อดิจิทัลรายใหม่จำานวนมาก 

คือการเติมเต็มช่องว่างที่เกิดจากความล้มเหลวของหนังสือพิมพ์ 

		 ความเชื่อถือต่อการนำาเสนอข่าวและองค์กรสื่อกระแสหลักที่ถูกบั่นทอน ยิ่งทำาให้ผู้อ่าน 

ลดจำานวนลง ทำาให้ผลกำาไรที่ เหลืออยู่ลดน้อยลง และเร่งการแพร่กระจายของ  

‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ 

ด้วยเหตุนี้ เส้นแบ่งระหว่างข้อเท็จจริง ความบันเทิง การโฆษณา การกุเรื่อง และเร่ืองแต่ง  

จงึเลอืนรางมากขึน้เรือ่ย ๆ  เมือ่ขอ้มลูบดิเบอืนและขอ้มูลทีผ่ดิถูกเผยแพรอ่อกไป ระบบการเผยแพร่ 

ข่าวในสังคมที่อาศัยการส่งต่อระหว่างบุคคลจนกลายเป็นไวรัลบ่อยขึ้น ทำาให้เป็นไปไม่ได้ที่จะ 

ลบเนือ้หาออกจากระบบ แม้ว่านกัขา่วและผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิรายอ่ืนจะหกัลา้งข้อมลูได้กต็าม

หน่วยการเรียนรู้นี้จะให้คำาอธิบายกับผู้เรียนว่ายุคดิจิทัลทำาให้รูปแบบธุรกิจข่าวที่หวังผลกำาไร 

จำานวนมากล่มสลายได้อย่างไร ตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและการเกิดขึ้น 

ของสื่อสังคม ส่งผลให้ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดกลายเป็นสิ่งถูกต้องและถูกเผยแพร่จนเป็

นไวรัลได้อย่างไร12 หน่วยการเรียนรู้น้ียังช่วยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์วิธีการตอบโต้ขององค์กรส่ือ 

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-farage-
bound-together-in-unholy-alliance [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].

12 Posetti, J. & Silverman, C. (2014). op cit

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2013.872420
https://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_media_image_file_attach/WAN-IFRA_Trends_Newsrooms_2014.pdf
https://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_media_image_file_attach/WAN-IFRA_Trends_Newsrooms_2014.pdf
https:// www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/28/trump-assange-bannon-farage-bound-together-in-unholy-alliance
https:// www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/28/trump-assange-bannon-farage-bound-together-in-unholy-alliance
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ตอ่ ‘ความผดิปกติของขอ้มลูขา่วสาร’ ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ นอกจากนีย้งัใหข้อ้มลูเก่ียวกบัวธิกีาร 

ใหม่ ๆ สำาหรับจัดการกับปัญหาในอุตสาหกรรมข่าว

เค้าโครงเนื�อหาเค้าโครงเนื�อหา

การแตกป็ระเด็นการแตกป็ระเด็น

สาเหตุเชิงโครงสร้างของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลีข่าวสาร’ ที่ส่งผลีต่ออุตสาหกรรมข่าว

1) การล่มสลายของรูปแบบการดำาเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม 

การลดลงอย่างรวดเร็วของรายได้จากการโฆษณาแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นรูปแบบการระดมทุน 

ที่สนับสนุนธุรกิจสื่อมาร่วมสองศตวรรษ และความล้มเหลวของการทำากำาไรที่เพียงพอจาก 

โฆษณาดิจิทัล นำาไปสู่ยุคของการทดลองแบบเร่งด่วนท่ีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ เพื่อหาทางให้ 

ธุรกิจสื่อดำารงอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม การล่มสลายของอุตสาหกรรมข่าวกลับมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

และการลดจำานวนลงอย่างรวดเร็วของหนังสือพิมพ์ การปรับโครงสร้างขนานใหญ่ และ 

การปลดพนักงานจำานวนมหาศาล ก็วนเวียนเกิดขึ้นเป็นปกติในสถานีข่าวยุคดิจิทัล อีกทั้ง 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อและการเฟื่องฟูของสื่อสังคม ประกอบกับการเกิด 

ขึน้ของสมาร์ตโฟนทีร่าคาไมแ่พงและมาพรอ้มกบัแอปพลเิคชนัต่าง ๆ  กย็ิง่ทำาใหผู้ช้มไหลทะลกั 

จากผลิตภัณฑ์ข่าวแบบด้ังเดิมไปสู่รูปแบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคล ซึ่งก็ยิ่งทำาให้รายได้

เหือดหายไป 

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ได้แก่ 

		 ทรัพยากรในสถานีข่าว (พนักงานและงบประมาณ) ที่ลดลง ทำาให้การตรวจสอบ 

แหล่งข่าวและข้อมูล รวมทั้งการรายงานข่าวภาคสนาม ลดลงตามไปด้วย

		 ความกดดันในการส่งงานตามกำาหนดมีมากขึ้น ผนวกกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ 

ที่ลดลงและภาวะการตกงาน แต่ยังต้องผลิตเนื้อหาจำานวนมากเพื่อป้อนเว็บและ 

ช่องทางสื่อสังคม

		 เวลาและทรัพยากรที่ลดลงสำาหรับ ‘การตรวจสอบและถ่วงดุล’ (รวมถึงการตรวจสอบ

ข้อมูลจากนักข่าวและการตรวจต้นฉบับ)
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		 การพึ่งพาอย่างล้นเกินกับ ‘native advertising’13 ที่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าได้

รับเงินสนับสนุน และการพาดหัวข่าวที่หลอกให้คลิกเข้าไปชม (clickbait) ซึ่งเสี่ยงต่อ 

การทำาลายความเชื่อถือของผู้ชมมากยิ่งขึ้น

2) การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลของสถานีข่าวและการเล่าเรื่อง

ทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 21 สั่นคลอนโลกของสื่อไม่น้อย14 เนื่องจากเกิด 

การเปลี่ยนแปลง รูปแบบและกระบวนการผลิตข่าว รวมทั้งการจัดจำาหน่ายและ 

การบริโภคข่าวเม่ือเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคดิจิทัลให้ทั้งโอกาสและความท้าทายในเวลาเดียวกัน 

แบบท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน การเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลในอุตสาหกรรมข่าวและทักษะ 

เชิงวารสารศาสตร์กลายเป็นท่ีเข้าใจกันว่าคือกระบวนการอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งขับเคลื่อน

ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป (เช่น การเผยแพร่เน้ือหาระหว่างบุคคล 

การเข้าถึงเนื้อหาแบบออนดีมานด์) รวมถึงเทคโนโลยีใหม่  ๆ (เช่น การถือกำาเนิดของพื้นที่ 

สื่อสังคม การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ปัญญาประดิษฐ์ และความสามารถใน 

การเข้าถึงสมาร์ตโฟนท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ)15 ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างสมรรถนะเชิง 

ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ได้แก่ 

		 การหลอมรวมสื่อ: นักข่าวจำานวนมากได้รับมอบหมายให้ผลิตเน้ือหาสำาหรับหลาย 

แพลตฟอร์มในเวลาเดียวกัน (ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงสิ่งพิมพ์) ทำาให้มีเวลา 

ให้กับการทำาข่าวเชิงรุกน้อยลง ซึ่งไม่เหมือนกับการทำาข่าวแบบตั้งรับ เช่น การผลิตซ้ำา 

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์โดยขาดการพิจารณาตรวจสอบอย่างเพียงพอ

		 ผู้สื่อข่าวจำาเป็นต้องแก้ไขต้นฉบับและเผยแพร่เน้ือหาสู่สาธารณะด้วยตนเองโดย

ปราศจากการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนมากขึ้น16

		 กำาหนดส่งงานดิจิทัลก่อน มักเป็น *เดี๋ยวนี้* ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงที่จะเกิด 

ความผิดพลาด
13 เป็นคำาที่ใช้ในอุตสาหกรรมข่าว หมายถึงเนื้อหาโฆษณาที่เขียนลอกเลียนรูปแบบเนื้อหาในสื่อ ซึ่งถือว่าไม่เป็นการผิดจรรยาบรรณหากมี 

การแสดงหรือระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาที่ ‘ได้รับเงินสนับสนุน’ แต่ด้วยความที่เกรงว่าจะทำาให้คนไม่อ่าน 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 สำาหรับรายละเอียดการวิเคราะห์ระดับโลกเรื่องแนวโน้มสื่อดิจิทัล ดูได้ใน ก�ริริ�ยง�นข่�วดิจูิทัลิ ของสถาบันการศึกษาวารสาร 
ศาสตร์ของสถาบันรอยเตอร์ส (RISJ) ซึ่งเข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่ http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/overview-key-
findings-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 นำาวิธีการนี้ไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัททั่วภูมิภาคทั้งในเขตชนบทและชุมชน

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-09/Nielsen%20-%20 Ten%20Years%20that%20Shook%20the%20Media_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-09/Nielsen%20-%20 Ten%20Years%20that%20Shook%20the%20Media_0.pdf
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/overview-key-findings-2018/
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/overview-key-findings-2018/
https:// www.crikey.com.au/2014/10/16/who-needs-subs-fairfax-turns-to-reporter-only-model/
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		 การเผยแพร่ในสื่อสังคมก่อนสื่อหลักเป็นเรื่องธรรมดา โดยผู้สื่อข่าวโพสต์ข่าวใน 

บัญชีสื่อสังคมของตนและ/หรือของสำานักข่าว เพื่อตอบสนองความต้องการข่าวแบบ 

เรียลไทม์ของผู้รับข่าวสาร วิถีปฏิบัติ เช่น การทวีตสด การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก และ

กจิกรรมดา้นวารสารศาสตรอ่ื์น ๆ  ทีอ่าจไมจ่ำาเปน็ต้องผา่นการตรวจสอบ (ทำานองเดยีว

กับการออกอากาศสด) อาจนำาไปสู่ความเชื่อที่ว่า ‘เผยแพร่ก่อน ตรวจสอบทีหลัง’ ได้

		 การพ่ึงพาการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเน้นจำานวนคลิกบทความและจำานวนผู้เข้าชม 

เว็บไซต์ แทนที่จะเน้น ‘เวลาในการเข้าชม’ และ ‘ระยะเวลาที่ใช้’ (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มี 

ประโยชน์มากกว่าสำาหรับข่าวคุณภาพขนาดยาว) เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการเพิ่มอัตรา 

ค่าโฆษณาดิจิทัลที่หายากและมีอัตราต่ำาลงทุกที 

		 การใชค้ลิกเบต (ซึง่เปน็ทีรู่ก้นัวา่คอืการพาดหวัขา่วทีท่ำาใหเ้ขา้ใจผดิ เพือ่ลอ่ลวงใหผู้อ้า่น 

คลิกเขา้ไปอ่านดว้ยความเขา้ใจผดิ) ท่ีออกแบบมาเพือ่เพิม่อตัราการเขา้ชมเวบ็ไซต ์แตก่็

เป็นการบ่อนทำาลายความน่าเชื่อถือของวิชาชีพข่าวไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

		 การเรียนรู้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์ (machine learning) ทำาให้ปัญหาเร่ือง 

การสร้างเนื้อหาไวรัลโดยมีคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน  

มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น

		 การเพิ่มข้ึนของหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานีข่าว ซึ่งเป็นผลจากโครงการ 

พัฒนาสื่อต่าง ๆ

3) ความเปน็ไวรลั: ข้อมูลบดิเบอืนแพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็ในระบบนเิวศข่าวใหมไ่ด้อยา่งไร

ก) กำ�เนิดผู้ริับข่�วส�ริใหม่

ยคุดจิทิลัทำาใหก้ำาแพงกัน้ขวางการตพิีมพพ์งัทลาย17 และเปดิทางใหก้บั “การสง่มอบเครือ่งมอื 

การผลิตให้กับกลุ่มคนที่เคยเป็นผู้รับ”18 ซึ่งทำาให้พวกเขากลายเป็นผู้ร่วมผลิตเน้ือหา  

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.

http://www.authorama.com/we-themedia-8.html
http://www.authorama.com/we-themedia-8.html
http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ ppl_frmr.html
http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ ppl_frmr.html
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ข) ก�ริเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลิน์

ช่วงหลังของปี พ.ศ. 2543 ในหลายประเทศ ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กคือกำาลังสำาคัญของ 

สื่อสังคมออนไลน์ เช่นเดียวกับยูทูบ ผู้เล่นเหล่านี้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ทาง 

วิชาชีพของนักข่าว (โดยเฉพาะในด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสร้างการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ชม และการปะทะกันระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะในสื่อสังคม20) ตลอดจน 

การแพร่กระจายของ เน้ือหาขณะเดียวกัน ปัจเจกชนที่สร้างเครือข่ายจากความไว้เน้ือ 

เชือ่ใจกนัการกระจายเนือ้หาระหว่างบคุคล (โดยเฉพาะบนเฟซบุก๊) กเ็ร่ิมทา้ทายวธิกีารเผยแพร่ 

เนื้อหาแบบดั้งเดิม 

ผูใ้ชเ้ปน็ผูค้ดัเลอืกและเผยแพรเ่นือ้หาเอง ทัง้จากผูใ้ห้บรกิารขา่ว นกัข่าว และผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู 

ขา่วสารอืน่ ๆ  ท่ีเชือ่ถอืได้ โดยไมผ่า่นสือ่กลาง ซ่ึงผลของการเผยแพร่ผา่น ‘เครอืขา่ยความไวใ้จ’ 

(ผูใ้ชแ้ละเพือ่น) คือการเพิม่พ้ืนทีใ่หก้บัเนือ้หาท่ีไมถ่กูต้อง เป็นเทจ็ มเีจตนารา้ย และมลีกัษณะ 

ของการโฆษณาชวนเชื่อที่แอบแฝงมาในรูปของข่าว นักวิจัยพบว่าเน้ือหาที่เน้นอารมณ์ 

ความรู้สึกและเนื้อหาที่ส่งต่อโดยเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว มีโอกาสที่จะถูกเผยแพร่ซ้ำา 

มากกว่าในสื่อสังคม21  

เมื่อนักข่าวและองค์กรข่าวจำาเป็นต้องเข้าสู่พื้นท่ีเหล่านี้เพื่อการหาข้อมูล การมีส่วนร่วมกับ 

ผู้รับข่าวสาร และการเผยแพร่เนื้อหา (นักข่าวจำาเป็นต้องอยู่ในที่ที่มีผู้รับข่าว) ‘ฟองสบู่ตัว

กรอง’22 หรอื ‘ห้องเสยีงสะทอ้น’23 จงึถอืกำาเนดิ (แมว้า่พวกเขาอาจจะไมถ่งึกบัปดิกัน้หรอืตดัขาด 

จากโลกภายนอกเสียทีเดียวดังที่มีการพูดถึงกัน) สิ่งนี้ทำาให้ผู้ใช้จำานวนมากมีโอกาสพบเห็น 

ทัศนะที่แตกต่างและข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วน้อยลง ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’

ประโยชน์ของการทำาข่าวแบบเครือข่ายผู้รับข่าวสาร ได้แก่ ความสามารถในการระดมข้อมูล 

จากหลายแหล่ง การร่วมมือกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง24 (ซึ่งมีประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อมูล

ท่ีผิดให้ถูกต้อง หักล้างข้อมูลบิดเบือน และช้ีตัวผู้มีเจตนาร้าย) 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].

http://www.rjr.ru.ac.za/rjrpdf/rjr_no29/Transforming_Journ.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2017.1345645
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2017512786.2016.1245110
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ความภักดี (อันเกิดจากการมีส่วนร่วมโดยตรงระหว่างผู้อยู่ในวงการข่าวและผู้บริโภคข่าว)25  

อีกทั้งยังช่วยให้ผู้รับข่าวสารสามารถ ‘โต้ตอบ’ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้ส่ือข่าว หรือ 

ชว่ยในการสืบคน้ขอ้มูล พืน้ทีส่าธารณะแบบเครอืขา่ยเชน่นีย้งัช่วยใหนั้กขา่วและผูรั้บขา่วสาร

ก้าวข้ามข้อจำากัดที่ไร้เหตุผลและการเซ็นเซอร์ (เช่น ความซับซ้อนของบรรดา ‘นักปั้นข่าว’)  

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสังคมเปิดได้ 

การที่นักข่าวมีส่วนร่วมกับผู้รับข่าวสารและแหล่งข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมอาจมองได้ว่า 

เปน็รปูแบบใหม่ทีน่า่สนใจของกรอบการแสดงความรบัผดิชอบซึง่ชว่ยในดา้นการกำากบัตนเอง 

การโต้ตอบเหล่านี้ทำาให้นักข่าวตอบรับเสียงวิจารณ์ที่มีเหตุผลต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว 

แก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันท่วงที  และเพิ่มความโปร่งใสของการปฏิบัติงานด้วยการ  

‘ใช้กระบวนการสร้างเนื้อหา’26 

ผลเสีย ได้แก่ 

		 ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดมีแนวโน้มจะกลายเป็นไวรัลมากขึ้น ด้วยวิธีการเผยแพร่ 

โดย ‘เครือข่ายความไว้ใจ’27 และปฏิกิริยาทางอารมณ์ (เช่น ถูกกระตุ้นโดย 

การใช้อคติในการยืนยันความคิดตนเอง) (ดูเพิ่มเติมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5)

		 ทำาให้รัฐบาลและหน่วยงานอ่ืน  ๆ หลีกเลี่ยงการซักถามและการตรวจสอบของสื่อได้ 

ด้วยการ ‘เข้าถึงผู้รับข่าวสารโดยตรง’ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ มีหลักฐานว่า 

การควบคุมพลังของสื่อสังคมโดยผู้ที่ต้องการควบคุมผลการเลือกตั้งและนโยบาย 

สาธารณะมีเพิ่มมากขึ้น28 

		 ข้อมูลที่สร้างความตื่นเต้นเร้าอารมณ์มีโอกาสถูกส่งต่อมากกว่า29

		 เมื่อข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือนกลายเป็นไวรัลแล้วจะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้  

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-nix-
bannon-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].

http://mediashift. org/2010/05/aussie-spill-breaks-down-wall-between-journalists-audience144/
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/2017/ data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-trump
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/2017/ data-war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-trump
http://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1080/1461670X.2017.1297686?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rjos20
http://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1080/1461670X.2017.1297686?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rjos20
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน

ไม่ว่าจะหักล้างหรือเปิดโปงความเท็จเพียงใดก็ไม่สามารถขจัดผลกระทบของเรื่องเท็จ  

มีอันตราย วิดีโอโฆษณาชวนเชื่อที่แอบแฝงมาในรูปของข่าว หรือรายงานผิด  ๆ ที่เกิด 

จากการขาดการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์

		 ความตอ้งการเผยแพรบ่นสือ่สงัคมอยา่งรวดเรว็ทนัที อาจนำาไปสูก่ารสง่ต่อขอ้มูลบดิเบือน 

และข้อมูลที่ผิดหรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปลอมโดยไม่เจตนา30 

		 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและทักษะการตรวจสอบข้อมูลของสังคมโดยรวมอยู่ใน 

ระดับต่ำา หมายความว่ามีหลายกรณีที่ผู้ใช้สื่อสังคมมีทักษะไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่า 

เนื้อหานั้นเชื่อถือได้หรือไม่ก่อนที่จะส่งต่อ

		 ความเสี่ยงที่รัฐจะขัดขวางเสรีภาพในการแสดงออกผ่านการเซ็นเซอร์ที่ไม่เป็นธรรม และ

การปิดสื่อเพื่อแก้ปัญหาข้างต้นแบบเร่งด่วน 

		 การเกิดขึ้นของ ‘ฟองสบู่ตัวกรอง’ (Filter Bubble คือระบบตัวกรองที่ส่งผลให้เราเห็น 

เฉพาะสิ่งที่เราสนใจ) ที่ใช้อคติเพื่อยืนยันความคิดตนเอง และลดการเปิดรับข้อมูล 

คุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

		 ความเสี่ยงที่การเสนอข่าวด้อยคุณภาพจะยิ่งลดทอนความเคารพนับถือของผู้รับข่าวสาร

ทีม่ตีอ่วชิาชพีผูส้ือ่ขา่ว และสร้างความชอบธรรมใหก้บัการโจมตสีือ่โดยกลุ่มคนทีต่อ้งการ 

กลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 

		 ความเสี่ยงที่ผู้รับข่าวสารจะเกิดความสับสนกับสิ่งที่เรียกว่าข่าว ซึ่งแตกต่างจากข้อมูล 

บิดเบือนที่แอบแฝงมาในรูปของข่าว31

		 การขาดการเตรียมพร้อมของห้องข่าวสำาหรับการจัดการกับข้อมูลบิดเบือน และ 

ความจำาเปน็ของทมีบรรณาธกิารสือ่สงัคมสำาหรบัการพัฒนากลยทุธ์ทีทั่นสมยั เพือ่จดัการ 

กับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดียิ่งขึ้น32 

ค) ก�ริเกิดขึ้นของพื้นที่สื่อ

แคเทอรนี ไวเนอร์ บรรณาธิการบรหิารของหนงัสอืพมิพ์ เดอะก�ริเ์ดยีน ประเมนิไวว้า่ “เฟซบุก๊ 

กลายเป็นสำานักข่าวที่ร่ำารวยและมีอำานาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 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].

http://mediashift.org/2009/06/rules-ofengagement-for-journalists-on-twitter170/
http://mediashift.org/2009/06/rules-ofengagement-for-journalists-on-twitter170/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-10/Nielsen%26Graves_factsheet_1710v3_ FINAL_download.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-10/Nielsen%26Graves_factsheet_1710v3_ FINAL_download.pdf
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/strategy-studies/reinventing-social-media/single-page/
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บรรณาธกิาร”33 พืน้ทีส่ือ่สงัคมออนไลนไ์ดร้บัการยอมรบัวา่เปน็ ‘ผู้ดูแลประตขูา่วสารยคุใหม’่34 

แม้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์จะยังลังเลที่จะยอมรับความรับผิดชอบในการทำาหน้าที่ของ 

สำานักข่าวแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและการคัดสรรเนื้อหา แม้ว่าจะมีการเซ็นเซอร์ 
เนื้อหาบางอย่างในลักษณะที่เป็นการปิดก้ันเสรีภาพของสื่อก็ตาม35 ความพยายามของสื่อ 
สังคมออนไลนใ์นการแก้ไขปัญหาข้อมลูบิดเบือนและขอ้มลูท่ีผดิพัฒนาไปอยา่งรวดเรว็ แตก่ารที ่
บรรดาสื่อสังคมออนไลน์ยังไม่ ก) ตอบสนองอย่างเพียงพอในระดับโลก และ ข) แสดง 
ความรบัผิดชอบอยา่งทีส่ำานกัพมิพต์อ้งทำาสำาหรบัผลกระทบตอ่สงัคมและประชาธปิไตย ทำาให ้
สื่อสังคมออนไลน์เสี่ยงต่อการตกเป็นเครื่องมือในการผลิต ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ 
และการประทุษร้ายผ่านช่องทางออนไลน์36 

มกีารตรวจสอบการทำางานของอลักอริทมึของเฟซบุก๊ในการเผยแพร่ข่าวและการแพร่กระจาย 
ของข้อมูลบิดเบือนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 255937  
โดยเฉพาะในบริบทของการโฆษณาชวนเชื่อทางคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อสื่อสังคม 
ออนไลน์ในวงกว้าง38 อย่างไรก็ตาม หลังจากมุ่งมั่นในการร่วมมือกับองค์กรข่าวและ 
สถาบันการศึกษาด้านวารสารศาสตร์เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์น้ีในระยะแรก โดยรวมไปถึง 
การแสดงเนื้อหาที่เชื่อถือได้มากขึ้นและทำาเครื่องหมายสำาหรับโพสต์ปลอมและโพสต์ที่ทำา 
ให้เกิดการเข้าใจผิด เฟซบุ๊กได้เลิกทำาหน้าที่นี้ไปอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม พ.ศ. 256139  
สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของสื่อสังคมจากระบบที่เปิดกว้างสำาหรับการมี 
ส่วนร่วมของผู้ใช้ไปสู่ระบบที่ปิดมากขึ้น และมีผลสืบเนื่องไปถึงการเผยแพร่ข่าวและ 
ความยั่งยืนของการทำาข่าวท่ีมีคุณภาพ 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-human-
control/ [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-theyre-
taking-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-fake-
news/ [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].

https://www.theguardian.com/news/2017/ nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis
https://www.theguardian.com/news/2017/ nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis
https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley-reengineered-journalism.php
http://www.hindustantimes.com/world-news/ facebook-says-will-learn-from-mistake-over-vietnam-photo/story-kwmb3iX6lKgmwaIGZeKlyN.html
http://www.hindustantimes.com/world-news/ facebook-says-will-learn-from-mistake-over-vietnam-photo/story-kwmb3iX6lKgmwaIGZeKlyN.html
https://theconversation.com/fightingback-against-prolific-online-harassment-in-the-philippines-80271
https://theconversation.com/fightingback-against-prolific-online-harassment-in-the-philippines-80271
http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/academic-articles/social-bots-human-like-by-means-of-human-control/
http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/academic-articles/social-bots-human-like-by-means-of-human-control/
http://www.niemanlab.org/2018/01/publishers-claim-theyre-taking-facebooks-news-feed-changes-instride-is-the-bloodletting-still-to-come/
http://www.niemanlab.org/2018/01/publishers-claim-theyre-taking-facebooks-news-feed-changes-instride-is-the-bloodletting-still-to-come/
https://thenextweb.com/contributors/2018/01/18/facebooks-news-feed-changes-probably-going-great-fake-news/
https://thenextweb.com/contributors/2018/01/18/facebooks-news-feed-changes-probably-going-great-fake-news/
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน

ว่ามีความเป็นไปได้ที่อัลกอริทึมจะมีส่วนในการส่งเสริมการใช้อคติเพื่อยืนยันความคิด ขณะที่ 
เขียนหน่วยการเรียนรู้นี้ กูเกิลกำาลังดำาเนินการแก้ไขปัญหานี้ โดยชี้แจงว่า “มีหลายสำานักข่าว
ทีน่ำาเสนอมุมมองทีห่ลากหลายและมเีหตผุล เราตอ้งการใหผู้ใ้ช้มโีอกาสได้เหน็และอา่นทศันะ

ที่แตกต่างเหล่านี้จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง”41

ผลของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ที่มีต่อการเสนอข่าวและอุตสาหกรรมข่าว

		 ความเชือ่ถือในสำานกัขา่วท่ีลดนอ้ยลง รวมไปถงึการเสนอขา่วและนกัขา่วทีเ่ผยแพร่ขอ้มลู 

ที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเอง หรือข้อมูลที่ทำาให้เข้าใจผิด

		 การปะปนกันระหว่างรายงานข่าวคุณภาพกับข้อมูลบิดเบือนและเนื้อหาที่ได้รับเงิน 

สนับสนุน ซึ่งทำาเลียนแบบข่าวโดยไม่แจ้งให้ชัดเจน ทำาให้ความไม่เชื่อถือข่าวโดยรวมมี 

มากขึ้น

		 ธุรกิจสื่อมีความตึงเครียดมากขึ้น จากการที่ผู้รับข่าวสารอาจเลิกพ่ึงพาสื่อในยามวิกฤติ 

และภยัพบิตั ิบนฐานความเช่ือทีว่่าสือ่จะให้ข้อมูลท่ีเช่ือถอืได ้ผา่นการตรวจสอบเปน็อยา่งด ี

และเปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะ ความเชือ่ถอืคอืสิง่ทีค้่ำาจนุความภกัดีต่อสำานักขา่ว ซึง่เป็น 

สิ่งจำาเป็นสำาหรับการสร้างธุรกิจสื่อที่ยั่งยืน

		 บทบาทของนักข่าวในฐานะตัวแทนของการแสดงความรับผิดชอบ (เช่น ผ่านการทำาข่าว 

เชิงสืบสวน) ที่อ่อนแอลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสังคมโดยรวม 

		 การปราบปราม (ซึ่งบางครั้งมีการให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการกำาจัด ‘ข่าวลวง’) 

ที่ปิดกั้นเสรีภาพของสื่อและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เช่น การปิดอินเทอร์เน็ต การ

ปิดสื่อ และการเซ็นเซอร์ 

		 การประสงค์ร้ายต่อนักข่าว (โดยเฉพาะนักข่าวหญิง) โดยผู้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่ใช้ 

การคุกคามทางออนไลน์เพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือของรายงานข่าวเชิงวิพากษ์วิจารณ์  

รวมถึงการวางกับดักล่อลวงให้นักข่าวเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด42 

แนวปฏิบัติใหม่ในอุตสาหกรรม: วิธีรายงาน ‘ข่าวลวง’ และการตอบโต้ ‘ความผิดปกติของ 

ข้อมูลข่าวสาร’ ขององค์กรข่าว

ปัญหาและความเสี่ยงข้างต้นนั้นเรียกร้องการเฝ้าระวังแบบมืออาชีพ การยึดมั่นในจรรยาบรรณ 

มาตรฐานทีส่งูของการรายงานขา่วและการตรวจสอบความจรงิ (รวมถงึการรว่มมอืกนัตรวจสอบ) 

41 Hao, K. (2018). Google is finally admitting it has a filter bubble problem, Quartz. https://qz.com/1194566/google-is-
finally-admitting-it-has-afilter-bubble-problem/ [เข้าถึงเมื่อ 29/03/2018].

42 ดูบทวิเคราะห์อย่างละเอียดในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

https://qz.com/1194566/google-is-finally-admitting-it-has-afilter-bubble-problem/
https://qz.com/1194566/google-is-finally-admitting-it-has-afilter-bubble-problem/
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ของทั้งข้อมูลและแหล่งที่มา การหักล้างข้อมูลเท็จหรือบิดเบือน และการรายงานปัญหาอย่าง 

สร้างสรรค์ 

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของความพยายามขององค์กรข่าวและผู้ส่ือข่าวแต่ละคนสำาหรับการรายงาน 

ข่าว การช่วยให้ผู้รับข่าวรู้เท่าทันข่าวสาร และการตอบโต้ข้อมูลบิดเบือน

		 หนังสือพิมพ์ เดอะ ก�ริ์เดียน ใช้ฟีเจอร์ Stories ของอินสตาแกรมในการต่อต้าน 

การแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือน ด้วยวิดีโอสั้นที่ผลิตขึ้นเพ่ือดึงดูดผู้ชมวัยหนุ่มสาว 

https://www.instagram.com/p/BRd25kQBb5N/ (ดูเพิ่มเติมที่ “แบบทดสอบแบบ 

อนิเทอรแ์อกทฟีเก่ียวกบั ‘ขา่วลวง’ ของ เดอะ ก�ริเ์ดียน” https://www.theguardian.

com/theguardian/2016/dec/28/can-you-spot-the-real-fake-news-story-quiz 

		 เว็บไซต์ Rappler ทำาข่าวเชิงสืบสวนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยบิ๊กดาต้า เพื่อเปิดโปง 

เครือขา่ย ‘หุน่เชดิ’ เพือ่การโฆษณาชวนเชือ่ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประชาธปิไตยในฟลิิปปนิส ์

https://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war-weaponizing-

internet 

		 เดอะ นิวยอริ์ก ไทม์ส ใช้การรายงานข่าวเพื่ออธิบายปัญหาด้วยการใช้กรณีศึกษา  

https://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-news-

spreads.html 

		 วารสาร Columbia Journalism Review มุ่งมั่นกับการใช้วิธีวิเคราะห์การสะท้อน 

ความคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหา https://www.cjr.org/analysis/how_fake_news_

sites_frequently_trick_big-time_journalists.php 

		 คำาแนะนำาสำาหรับนักข่าวเกี่ยวกับปัญหาการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

โดย ก�ร์ิเดียน ออสเตัริเลีิย: https://www.theguardian.com/environment/

planet-oz/2016/nov/08/tough-choices-for-the-media-when-climate-science-

deniers-are-elected

		 โครงการความร่วมมือระหว่างนักข่าวและนักวิชาการของญี่ปุ่นในช่วงการเลือกตั้งระดับ 

ชาติในปี พ.ศ. 2560 ที่ใช้หลักการของโครงการ CrossCheck ซ่ึงเป็นโครงการ 

เฝ้าระวังการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสในปีเดียวกันที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูง: http://www.

niemanlab.org/2017/10/a-snap-election-and-global-worries-over-fakenews 

-spur-fact-checking-collaborations-in-japan/ 

https://www.instagram.com/p/BRd25kQBb5N/
https://www.theguardian.com/theguardian/2016/dec/28/ can-you-spot-the-real-fake-news-story-quiz
https://www.theguardian.com/theguardian/2016/dec/28/ can-you-spot-the-real-fake-news-story-quiz
https://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war-weaponizing-internet
https://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war-weaponizing-internet
https://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-news-spreads.html
https://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-news-spreads.html
https://www.cjr.org/analysis/how_fake_news_sites_frequently_trick_big-time_journalists.php
https://www.cjr.org/analysis/how_fake_news_sites_frequently_trick_big-time_journalists.php
https://www.theguardian.com/environment/planet-oz/2016/nov/08/ tough-choices-for-the-media-when-climate-science-deniers-are-elected
https://www.theguardian.com/environment/planet-oz/2016/nov/08/ tough-choices-for-the-media-when-climate-science-deniers-are-elected
https://www.theguardian.com/environment/planet-oz/2016/nov/08/ tough-choices-for-the-media-when-climate-science-deniers-are-elected
http://www.niemanlab.org/2017/10/a-snap-election-and-global-worries-over-fakenews-spur-fact-checking-collaborations-in-japan/
http://www.niemanlab.org/2017/10/a-snap-election-and-global-worries-over-fakenews-spur-fact-checking-collaborations-in-japan/
http://www.niemanlab.org/2017/10/a-snap-election-and-global-worries-over-fakenews-spur-fact-checking-collaborations-in-japan/
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน

		 ในสหรัฐอเมริกา Electionland เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการร่วมงานกันระหว่างผู้สอ

นวชิาวารสารศาสตร์กบันกัศกึษา https://projects.propublica.org/electionland/43 

		 การรายงานข่าวเชิงสืบสวนระดับโลกในกรณีอื้อฉาว เคมบริดจ์ อนาไลติกา (โดย  

ดิ ออบเซ็ิริ์ฟเวอริ์ & เดอะ ก�ร์ิเดียน, แชนแนลิ 4 นิวส์ และ เดอะ นิวยอริ์ก ไทม์ส) 

และวิธีการเสริมสร้างความรู้ท่ี วอกซ็์ มีเดีย ใช้ในการอธิบายเร่ืองท่ีซับซ้อนให้กับผู้ชม  

ก. https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/21/2017141428/

cambridge-analytica-trump-russiamueller ข. https://www.vox.com/policy-

and-politics/2018/3/23/2017151916/facebook-cambridge-analytica-trump-

diagram 

		 เว็บไซต์ เดอะ ควินตั์ ใช้พลังของผู้ชมตอบโต้การแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือนใน 

แอปพลิเคชัน WhatsApp ในอินเดีย และสร้างสรรค์การคัดเลือกเน้ือหาที่ตรวจสอบ 

แลว้ในแอปพลิเคชัน https://www.thequint.com/neon/satire/whatsapp-indian-

elections-and-fake-propaganda-satire44

ผู้สอนควรเพิ่มตัวอย่างอื่น  ๆ ในภูมิภาคและภาษาของผู้เรียน ที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กันคือกลยุทธ์ 

ในการส่งเสริมจริยธรรมของนักข่าวในยุค ‘ข่าวลวง’ ของศาสตราจารย์ ชาร์ลี เบกเกตต์ เขากล่าว

ไว้ว่านักข่าวควร 

		 เชื่อมต่อ – ติดต่อได้และอยู่ในทุกพื้นที่สื่อ45

		 คัดเลือก – ช่วยผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาที่ดีจากทุกแหล่ง

		 สร้างความเชื่อมโยง – ใช้ภาษาเดียวกับผู้ใช้ และ ‘ฟัง’ อย่างสร้างสรรค์

		 เป็นผู้เชี่ยวชาญ – เพิ่มคุณค่า ความลึกซึ้ง ประสบการณ์ บริบทแวดล้อม

		 พูดความจริง – ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีความสมดุล ความแม่นยำา

		 มีความเป็นมนุษย์ – แสดงความเห็นอกเห็นใจ มีความหลากหลาย มีความสร้างสรรค์

		 ความโปร่งใส – แสดงแหล่งที่มา มีความรับผิดชอบ ยอมรับคำาวิจารณ์46

43 หมายเหตุจากบรรณาธิการ: CrossCheck และ Electionland เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ใหม่ของโครงการริเริ่มในยุคปัจจุบันที่มาใน 
รูปแบบของการร่วมมือกันเพื่อจัดการกับข้อมูลบิดเบือนในช่วงการเลือกตั้ง การร่วมงานกันแบบ ‘เฉพาะกิจ’ อาจเป็นปรากฏการณ์ที่มี 
ประโยชน์สำาหรับทดแทนการขาดหายไป หรือความอ่อนแอ หรือการแยกตัวของสถาบันตรวจสอบความจริงที่คงอยู่มาช้านาน 

44 หมายเหตุ: สำาหรับงานวิจัยที่ศึกษาบทบาทของแอปพลิเคชันแชตในการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือน 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 

https://www.propublica.org/newsapps/
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เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้ เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้ 
		 ในดา้นหนึง่คอืเพ่ือให้ผูเ้รยีนเขา้ใจสาเหตเุชงิโครงสรา้งทีท่ำาใหอ้ตุสาหกรรมขา่วออ่นแอลง 

และอีกด้านหนึ่งคือเพื่อให้เข้าใจการขับเคลื่อนของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด 

		 เพือ่ให้ผูเ้รยีนวิเคราะห์การตอบสนองของอุตสาหกรรมขา่วตอ่ปรากฏการณ ์‘ความผดิปกต ิ

ของข้อมูลข่าวสาร’ ได้อย่างมีวิจารณญาณ

		 เพื่อให้เข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของส่ือแพลตฟอร์มต่าง  ๆ ในการทำาให้วิกฤติ 

ข้อมูลบิดเบือนเกิดขึ้นและดำารงอยู่

		 เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของนักข่าวและองค์กรข่าวท่ีรับมือกับวิกฤตการณ์นี้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ผิลการเร้ยนรู้ ผิลการเร้ยนรู้ 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควรจะสามารถ

1. ใช้วิจารณญาณในการประเมินสาเหตุเชิงโครงสร้างและผลกระทบในวงกว้างของ 

การกระทำาของสื่อในการรายงานและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ

2. เข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของเทคโนโลยีและ ‘ผู้ดูแลประตูข่าวสารยุคใหม่’  

(เช่น แพลตฟอร์มสื่อต่าง ๆ ) ในการทำาให้ข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดซึ่งแอบแฝงมาใน

รูปแบบของข่าวแพร่กระจายเป็นไวรัล 

3. รู้ว่าอุตสาหกรรมข่าวมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างในการตรวจจับและต่อสู้กับข้อมูล 

บิดเบือน

รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้
หนว่ยการเรยีนรูน้ีอ้อกแบบมาเพือ่สอนแบบตวัตอ่ตวัหรอืชอ่งทางออนไลน ์โดยแบง่เปน็สองสว่น 

คือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน

การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนกับผิลการเร้ยนรู้ การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนกับผิลการเร้ยนรู้ 

ก. ภาคทฤษฎ ี

แผนของหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

การบรรยายแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการระดม 

สมองควบคู่ไปกับการอภิปรายแลกเปลี่ยน และการถามตอบ

แบบพบหน้าหรือผ่านการสัมมนาออนไลน์สำาหรับกรณี 

การเรียนการสอนทางไกล

เนื้อหาการบรรยายสามารถใช้ทฤษฎีและตัวอย่างที่ให้ไว้ 

ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้บรรยายควรเพิ่มเติมกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กับวัฒนธรรมหรือท้องถิ่นในการเรียนการสอนหน่วย 

การเรียนรู้นี้

จะบรรลุผลการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น หากใช้รูปแบบการอภิปราย 

โดยผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการบรรยาย โดยเชิญนักข่าว 

บรรณาธิการ และผู้แทนสื่อต่าง ๆ มาร่วมในการอภิปราย  

ดำาเนินรายการโดยวิทยากรหรือผู้สอน และให้ผู้เรียนมี 

ส่วนร่วมโดยตรงในช่วงของการถามตอบ

60-90 นาที 1, 2, 3
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ข. ภาคปฏิบัติ 

แผนของหน่วยการเรียนรู ้ จำานวนชัว่โมง ผลการเรียนรู้

สามารถจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/เชิงอบรมในห้องเรียน 

ตามปกติ หรือใช้ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง 

มูเดิล กลุ่มในเฟซบุ๊ก หรือบริการอื่น ๆ สำาหรับการมี 

ส่วนร่วมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบ 

ดังต่อไปนี้

แบ่งเป็นกลุ่ม 3-5 คน แต่ละกลุ่มควร

1) ได้รับกรณีศึกษาการรายงานข่าวขององค์กรสื่อหรือ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิดหรือข้อมูลบิดเบือนโดย 

ไม่รู้ตัว

2) ร่วมกันประเมิน ด้วยการค้นคว้าที่มาของข้อมูลและ 

บริบทของการรายงานที่ผิดพลาด (เช่น กรณีนี้เป็นข่าว 

เร่งด่วนหรือไม่) จากนั้นอภิปรายสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุ 

ของเหตุการณ์นี้ (โดยให้ความสนใจปัจจัยเชิงโครงสร้าง 

เช่น การลดจำานวนพนักงานในห้องข่าวที่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ 

และบทบาทของสื่อสังคม) และอภิปรายประสบการณ์ 

ส่วนตัวเกี่ยวกับการถูกหลอกโดยข้อมูลบิดเบือน

3) ร่วมกันเขียนบทสรุปความยาว 250 คำา จากการวิเคราะห์

สาเหตุของการเผยแพร่โดยให้เขียนสิ่งที่นักข่าวและ/หรือ

องคก์รขา่วควรทำาเพือ่ปอ้งกนัการเผยแพรข่อ้มลูบิดเบอืน

จำานวน 3 ข้อ โดยอาจใช้กูเกิล ดอกส์ หรือเครื่องมือ 

ทำางานร่วมกันอื่น  ๆ ท่ีคล้ายกัน และควรส่งให้ผู้สอน/ผู้

บรรยายตรวจ

90-120 นาที 1, 2, 3, 4

งานมอบหมายงานมอบหมาย
รายงานกรณีศึกษา (2,000 คำา) โดยให้ระบุกรณีศึกษา 3 กรณี (หนึ่งในนี้เป็นกรณีศึกษา 

ในประเทศ/ภูมิภาคของตนเอง) ที่เกี่ยวกับการที่องค์กรข่าวมีการเผยแพร่หรือสืบสวนกรณี 

ข้อมูลบิดเบือน โดยวิเคราะห์แจกแจงแต่ละตัวอย่าง (อภิปรายสาเหตุและผลสืบเนื่องจาก 

การตีพิมพ์ข้อมูลบิดเบือน/ข้อมูลที่ผิด) และถอดบทเรียนที่ ได้จากแต่ละกรณีศึกษา  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมข่าว: เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคม และการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน

(หมายเหตุ: ผูเ้รยีนควรเลอืกตวัอยา่งทีไ่ม่ไดใ้ชใ้นการอภิปรายในการอบรมเชงิปฏิบตักิารของหนว่ย 

การเรียนรู้นี้) 
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การต่อสู้กับข้่อมูลบิดเบือน การต่อสู้กับข้่อมูลบิดเบือน 
และข่้อมูลท้่ผิิด ด้วยการรู้เท่าทันสื่อและข่้อมูลท้่ผิิด ด้วยการรู้เท่าทันสื่อ

และสารสนเทศและสารสนเทศ
โดยแมกดา อาบู-ฟาดิลี

หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 4หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 4
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สาระส�าคัญสาระส�าคัญ
หน่วยการเรียนรู้น้ีแนะนำาให้ผู้เรียนได้รู้จักกับแนวคิดเรื่องการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ1  

(Media and Information Literacy: MIL) เพื่อทำาความเข้าใจข่าว ซึ่งเป็นวิธีการตรวจหา 

‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ในข้อความทั้งที่เห็นได้ชัดเจนและที่แอบแฝง การรู้เท่าทันสื่อ 

และสารสนเทศเป็นแนวคิดกว้าง  ๆ ท่ียูเนสโกใช้เพื่อเน้นถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่าง 

ชุดทักษะต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศโดยรวม และการใช้สื่อโดยเฉพาะ ชุดทักษะเหล่านี้ 

ครอบคลุมทั้งความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่เป็น 

สิทธส่ิวนบคุคลในการแสวงหา รบั และสือ่สารขอ้มลูขา่วสารและความคดิเหน็) การรูเ้ทา่ทนัขา่วสาร 

(รวมถึงความรู้เร่ืองมาตรฐานและจริยธรรมสื่อ) การรู้เท่าทันโฆษณา ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  

ความเขา้ใจใน ‘การทำาธรุกิจท่ีเกีย่วกบัการสรา้งเนือ้หาเพือ่ดึงดูดความสนใจ’ ความรูเ้รือ่งวฒันธรรม 

ความรู้ด้านความเป็นส่วนตัว ฯลฯ ตลอดจนความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับ 

อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลและการพัฒนาสังคม ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็น 

ทกัษะชีวติท่ีมสีำาคญัมากขึน้เรือ่ย ๆ  กลา่วคอืตอ้งรูว้า่อะไรทีม่สีว่นรว่มหลอ่หลอมอตัลกัษณ ์และจะ 

แสวงหาข้อมูลท่ามกลางเมฆหมอกและหลีกเลี่ยงกับระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในความคลุมเครือน้ี 

ได้อย่างไร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศทำาให้เรารู้จักการบริโภค การผลิต การค้นพบ 

การประเมินค่า และการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นในสังคม 

ยุคข้อมูลข่าวสาร 

การรู้เท่าทันข่าวสารเป็นความสามารถเฉพาะด้านในการทำาความเข้าใจภาษาและระเบียบ 

แบบแผนของขา่วซึง่เป็นเนือ้หารปูแบบหนึง่ และรูว้า่มนัถกูนำาไปใชด้ว้ยเจตนาทีมุ่่งรา้ยไดอ้ยา่งไร 

ทว่าแม้จะมีความสำาคัญ แต่ลำาพังการรู้เท่าทันข่าวสารเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจทำาให้คนแยกแยะ 

ขอ้มูลบดิเบอืนทีแ่ฝงมาในรปูของขา่วได้อย่างสมบรูณ์ เพราะมนษุยไ์มเ่พยีงใชส้มองในการสือ่สาร 

แต่ยังใช้หัวใจด้วย ดังนั้น การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศจึงจำาเป็นต้องให้ความสนใจกับการเพิ่ม 

ความตระหนกัรูใ้นระดบัปจัเจกเก่ียวกบัวธิกีารตอบสนองกบัเนือ้หาในขา่ว และแนวโนม้สว่นบคุคล 

ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารนั้น โดยไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเนื้อหา 

ดังนั้น รากฐานของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศจึงควรทำาให้คนมีความรู้ความเข้าใจใน 

อัตลักษณ์ของตนอย่างถ่องแท้ ว่าตอนนี้เป็นใครและจะเป็นอะไรต่อไป และสิ่งน้ีมีผลต่อ 

การมีส่วนร่วมในข่าวและการสื่อสารประเภทอื่นอย่างไร หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถแยกแยะความแตกต่างของข่าวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่แอบอ้าง 

เป็นข่าว การเพิ่มขีดความสามารถเช่นนี้จะช่วยให้แต่ละคนเป็นผู้กำาหนดอัตลักษณ์ของตนเอง  

1 https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy [เข้าถึงเมื่อ 16/06/2018].

https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด ด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

และช่วยให้ตระหนักรู้และรู้จักต่อต้านเมื่อถูกหลอกใช้โดยข้อมูลบิดเบือนที่แอบแฝงมาในรูป 

ของข่าว 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาและการใช้กรอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วย  
‘การตัดสินโดยการไตร่ตรองอย่างมีเป้าหมาย’2 ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ การตีความ  
การประเมิน การควบคุมตนเอง การอนุมาน และการอธิบาย

ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ข่าวท้ังในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียง (วิทยุและโทรทัศน์) สื่อออนไลน์ 
และสื่อสังคม โดยการแยกโครงสร้างข้อความออกเป็นส่วนต่าง  ๆ ร่วมกับการเรียนรู้เก่ียวกับ 
แหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือ (หรือการขาดความน่าเชื่อถือ)

นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยว่าข่าวของแท้นั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่ฝังตัวอยู่ในการเล่า
เร่ือง ซึ่งแม้จะหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เป็นไปตามวิธีการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงช่วยลด 
การเกิดความผิดพลาดและถอยห่างจากการสร้างเรื่องขึ้นมาเอง นักข่าวควรรายงานและ 
สง่สญัญาณเม่ือพบการกลา่วเทจ็ของบรรดาผูเ้กีย่วขอ้ง ในทางกลบักนักไ็มค่วรยอมรับสิง่ทีอ่า้งว่า 
เป็นข้อเท็จจริง หรือนำาไปเสนอต่อโดยไม่มีข้อมูลประกอบที่บอกให้ผู้อ่านรับรู้ว่าเหตุการณ์จริง 
เป็นอย่างไร 

ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยว่าการนำา ‘ภาษาข่าว’ มาใช้เขียนข้อเท็จจริงที่ไม่ 
สมบูรณ์ ชักนำาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือแต่งเร่ืองให้กลายเป็นเนื้อหาที่ดูน่าเชื่อถือนั้นทำาได้ง่าย 
และรวดเร็วเพียงใด3

เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำาหรับหน่วยการเรียนรู้นี้เน้นการสร้างความตระหนักรู้ถึง 
ความสำาคัญของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการจัดการกับข้อมูลที่ผิดและข้อมูลบิดเบือน  
ซึ่งรวมถึงการใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือบ่งชี้ ‘ข่าว’ ที่ถูกสร้างขึ้นมา และเน้น 
ความสำาคัญของการให้ผู้เรียนนำาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  
ส่ิงเหล่านี้จะช่วยให้เห็นว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศน้ันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของตนและ 
ผู้อื่นได้อย่างไร ตลอดจนความสำาคัญของการหลีกเลี่ยงการส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งที่ไม่เป็น 
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-love-
cliched-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

https://www.insightassessment.com/
https://afterdeadline.blogs.nytimes. com/2015/03/2017/fluent-in-journalese/
https://afterdeadline.blogs.nytimes. com/2015/03/2017/fluent-in-journalese/
https://www. telegraph.co.uk/culture/10288967/My-shameful-secret-Ive-learnt-to-love-cliched-journalese.html
https://www. telegraph.co.uk/culture/10288967/My-shameful-secret-Ive-learnt-to-love-cliched-journalese.html
http://globalmedia.journals.ac.za/pub/article/view/7
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หนว่ยการเรยีนรูน้ีต้อ้งใชห้อ้งทีม่คีอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์นต็ในการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนสามารถ 
ใช้แอปพลิเคชันสำาหรับแชตท่ีมากับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในภาคปฏิบัติของบทเรียนได้ โดยใช้ 
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ภายนอก และใช้ระบบอินทราเน็ต (ซึ่งจัดเตรียมไว้ 

สำาหรับระดับอุดมศึกษา) เพื่อเข้าถึงห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ ภายในสถานศึกษา

เค้าโครงเนื�อหาเค้าโครงเนื�อหา
ข้อมูลบิดเบือนในคราบของข่าวที่แพร่กระจายจากการเลือกต้ังในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส 

เคนยา และเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำาแข็งแห่ง 

ความท้าทายอันใหญ่หลวงในด้านสารสนเทศที่สังคมกำาลังเผชิญ แม้ว่าผลกระทบของมันจะ 

หนักหน่วงรุนแรง อย่างไรก็ตาม ลองพิจารณาเหตุการณ์ที่สถานีโทรทัศน์และผู้ใช้สื่อสังคมทั่วโลก 

ตดิตามกนัแบบนาทต่ีอนาทว่ีาจะมปีาฏิหารยิห์รอืไมใ่นการช่วยเหลือ #FridaSofía นักเรียนหญงิที ่

ติดอยู่ในซากปรักหักพังหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเม็กซิโกเมื่อปี พ.ศ. 2560 แต่กลับกลาย 

เป็นว่านักเรียนหญิงคนนี้ไม่มีตัวตน5 เรื่องนี้เป็นข่าวเท็จ แม้ว่าอาจจะไม่ได้จงใจแต่งขึ้นมาเพื่อให้ 

หลงเชื่อ แต่คนทำาข่าวก็ต้องหลีกเลี่ยงทั้งเรื่องเข้าใจผิดและเรื่องเท็จ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า 

ความไม่จริงทุกอย่างในข่าวถือเป็น ‘ข่าวลวง’ ในความหมายของข้อมูลบิดเบือนไปเสียหมด  

แต่ทั้งสองประเภทต่างก็เป็นอุปสรรคต่อการที่สังคมจะทำาความเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลก 

ผูร้บัขา่วจำาเปน็ตอ้งเชีย่วชาญการรูเ้ท่าทันสือ่และสารสนเทศโดยทัว่ไปกจ็ริง แตก่ต็อ้งมคีวามเขา้ใจ 

ในระดบัปรชัญาดว้ย ตวัอยา่งเช่น ต้องรู้ว่าขา่วท่ีแทจ้รงิไมไ่ด้เสนอ ‘ความจรงิ’ ทัง้หมด (ซึง่เปน็สิง่ 

ที่ประเมินได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและกับความเป็นจริงเป็นระยะเวลานาน 

เทา่นัน้) อยา่งไรกด็ ีผูเ้รยีน โดยเฉพาะนกัศกึษาวารสารศาสตร ์ควรเขา้ใจวา่ประเดน็กคื็อ การเสนอ 

ข่าวไม่ควรทำาให้เรื่องเท็จกลายเป็นความจริง การพบวาฬหรือฉลามในสระว่ายน้ำาหรือสวนหลัง 

บา้นหลงัพายเุฮอรร์เิคนและผลขา้งเคยีงอ่ืน ๆ  จากภัยธรรมชาติทีไ่มน่า่เปน็ไปไดต้ามทีส่ือ่รายงาน 

ทำาใหเ้กดิการยอ้นถามวา่ จรงิหรอื ซ่ึงสะท้อนว่าขา่วท่ีไม่ใหค้วามสำาคญักบัขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจสอบ 

แล้วอาจเกิดจากการทำาข่าวแบบลวก  ๆ และกระบวนการก่อนการเผยแพร่ที่ไม่เพียงพอ ทั้งยัง 

ส่อถึงเจตนาในการทำาให้หลงเชื่อ ดังนั้นจึงถือเป็นการหลอกลวง ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและ 

สารสนเทศจึงมีความจำาเป็นสำาหรับการถอดรหัสความแตกต่าง และสามารถเปรียบเทียบกรณี 

เช่นนี้กับข่าวของมืออาชีพที่มีจริยธรรมได้

หนทางยงัอกียาวไกล การเพ่ิมระดับของวาทกรรมแสดงความเกลยีดชงั ความเกลยีดกลวัตา่งชาต ิ

และการโจมตีผูอ้พยพหรอืคนตา่งเชือ้ชาตศิาสนาและสผีวิทีเ่กดิจากการเหมารวมซึง่สนับสนุนโดย 

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-the-
worlds-hearts-except-she-didnt-exist/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].

https://qz.com/1084105/a-schoolgirl-trapped-in-mexicos-earthquake-rubble-won-the-worlds-hearts-except-she-didnt-exist/
https://qz.com/1084105/a-schoolgirl-trapped-in-mexicos-earthquake-rubble-won-the-worlds-hearts-except-she-didnt-exist/
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด ด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

สถิติที่ถูกปรุงแต่ง วาทกรรมของกลุ่มประชานิยม และการรายงานท่ีมีลักษณะชี้นำาของสื่อที่ไม่ 

เป็นไปตามมาตรฐานของการนำาเสนอข่าว คือส่วนผสมเพิ่มเติมของมลพิษที่การรู้เท่าทันสื่อและ 

สารสนเทศต้องตอบโต้ โดยเฉพาะเมือ่มกีารใชป้ญัญาประดษิฐเ์ลยีนแบบมนษุยใ์นคลปิวดิโีอปลอม 

และ/หรือคลิปเสียงที่ไม่มีพื้นฐานความเป็นจริง ก็ยิ่งทำาให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว6

ดว้ยเหตนุีจึ้งมคีวามจำาเปน็ท่ีจะต้องแนะแนวนกัศกึษาและผูป้ระกอบวชิาชีพข่าวใหรู้้จกัคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อส่ิงทีไ่ดย้นิและไดเ้หน็ ตัง้แตบ่ทสนทนาทัว่ไป ไปจนถงึขา่วทีแ่พรก่ระจายมากทีส่ดุ

ทั้งในสื่อเก่าและสื่อมัลติมีเดียดิจิทัล 

นอกจากประเภทของข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลท่ีผิดดังที่วอร์เดิลและเดรัคห์ชาน (พ.ศ. 2560)7 

กลา่วไว ้สมาพนัธย์โุรปเพือ่ประโยชนข์องผูช้ม (European Association for Viewer’s Interests: 

EAVI) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรในกรุงบรัสเซลส์ ได้ผลิตอินโฟกราฟิกง่าย  ๆ เรื่อง 

“มากกว่าข่าวปลอม: ข่าวที่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด 10 ประเภท”8ภายใต้โครงการรู้เท่าทันสื่อ 

เพื่อความเป็นพลเมือง เพื่อสรุปสิ่งที่ผู้บริโภคข่าวต้องพบเจอในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งข้อมูล 

ที่มีคุณค่าต่อนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพข่าวเป็นอย่างยิ่ง 

บทความวิจัยล่าสุดของ ดร. ปีเตอร์ เอ. ฟาซิโอเน เรื่อง “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ: คืออะไร 

และเหตุใดจึงสำาคัญ”9 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำาหรับนักศึกษาในการทำาความคุ้นเคยกับ “หลักการใช้ 

เหตผุล การตดัสนิใจ และกระบวนการคดิของบคุคลและกลุม่ทีม่ปีระสทิธภิาพ” ซึง่มปีระโยชนม์าก 

สำาหรับยุคของ ‘การฝักใฝ่ในความเชื่อบางอย่างมากกว่าการเสาะหาความจริง’ (Post Truth) 

‘ข่าวลวง’ และ ‘ข้อเท็จจริงทางเลือก’ ทั้งนี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีนี้ประกอบด้วย 

		 ความสนใจใคร่รู้ในประเด็นที่หลากหลาย 

		 ความสนใจที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้และรักษาความเป็นผู้รู้นั้นไว้

		 ความตื่นตัวต่อโอกาสในการใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

		 ความเชื่อมั่นในกระบวนการตั้งคำาถามโดยใช้หลักเหตุผล

		 ความเชื่อมั่นในความสามารถในการใช้หลักเหตุผลของตนเอง

		 ความเปิดกว้างต่อโลกทัศน์ที่แตกต่าง

		 ความยืดหยุ่นในการพิจารณาทางเลือกและความคิดเห็นอื่น

		 การเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น 

		 ความยุติธรรมในการประเมินตัดสินการให้เหตุผล
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.

https://www.weforum.org/agenda/2017/07/obama-speech-simulation-washington-university?
https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info
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		 การตระหนักรู้และยอมรับอคติ ความลำาเอียง การเหมารวม หรือแนวโน้มของการใช้ 

ตนเองเป็นที่ตั้งอย่างตรงไปตรงมา

		 ความฉลาดรอบคอบในการละเว้น การลงความเห็น หรือการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย 

		 ความเต็มใจที่จะพิจารณาทบทวนทัศนะของตน เมื่อไตร่ตรองอย่างตรงไปตรงมาและ 

พบว่าสมควรเปลี่ยนแปลงความคิด

ผลการวิจัยจำานวนมากพบว่าการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของคนหนุ่มสาวในหลายประเทศ 

ทั่วโลก10 หมายความว่าพวกเขารับข้อมูลข่าวสารเกือบท้ังหมดจากอุปกรณ์เหล่านี้ ผ่าน 

แอปพลิเคชัน (แอป) สำาหรับแชต สื่อสังคม และเว็บไซต์ของสื่อดั้งเดิมและบล็อกในบางครั้ง11 12 13 

ซึง่ช่องทางเหลา่นีส้ว่นใหญไ่มม่หีรอืแทบจะไมม่สีิง่ใดทีบ่อกใหรู้ว้า่ขา่วน้ันมาจากสือ่ทีเ่ชือ่ถอืไดห้รือ 

มาจากมือสมัครเล่น ยังไม่ต้องพูดถึงข้อมูลที่บิดเบือน 

อีกประเด็นคือวิธีจัดการข่าวของแพลตฟอร์มเหล่านี้ สำาหรับเฟซบุ๊กซ่ึงเป็นสื่อสังคมรายใหญ่ 

ที่สุดในขณะนี้ “...การเสนอข่าวเป็นปัญหามาตั้งแต่แรก ตอนนี้ยิ่งย่ำาแย่จากปัญหาข่าวลวงที่ยัง 

แก้ไม่ตกและการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดี เห็นได้ชัดว่าเฟซบุ๊กจะค่อย  ๆ ลดการเสนอข่าวลง”  

เฟรเดอริก ฟิลโลซ์ กล่าว14 ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป บางองค์กรข่าวอาจ 

ผดิหวงัถา้เฟซบุก๊ ยกเลิกการเสนอขา่วไปจรงิ ๆ  โดยชีว้า่เปน็การไมย่ตุธิรรมกบัผูรั้บขา่ว เน่ืองจาก 

เฟซบุ๊กเป็นช่องทางของผู้ใช้ท่ีอาศัยสื่อสังคมในการติดตามข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอด15  

แต่ผู้ส่งเสริมงานด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศบางส่วนกลับมีความหวังว่าการเคลื่อนไหว 

นี้อาจทำาให้ผู้บริโภคข่าว วัยเยาว์มีโอกาสขยายขอบเขตในการค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกรอบ ๆ ตัว  

ไม่ใช่มัวแต่พึ่งพาสื่อสังคมที่เต็มไปด้วยมลภาวะทางข่าวสาร และรอรับข่าวผ่านอุปกรณ์ที่ 

‘เปิดใช้ตลอดเวลา’ โดยไม่ต้องทำาอะไร ขณะเดียวกัน บางส่วนก็มองว่าเฟซบุ๊กอาจผลิตข่าว 

เสียเอง โดยตั้งตนเป็นคู่แข่งกับสื่อในปัจจุบันก็เป็นได้16

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าแม้แต่ข่าวท่ีแท้จริงก็เป็นสิ่งที่ประกอบสร้าง 

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-with-
quality-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

https://www.gsma.com/publicpolicy/wp- content/uploads/2012/03/GSMA_Childrens_use_of_mobile_phones_2014.pdf
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp- content/uploads/2012/03/GSMA_Childrens_use_of_mobile_phones_2014.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf
http://www.journalism.org/2017/09/07/news-use-across-social-media-platforms-2017/
https://smex.org/youth-internet-and-technology-in-lebanon-a-snapshot/
https://mondaynote.com/facebook-is-done-with-quality-journalism-deal-with-it-afc2475f1f84
https://mondaynote.com/facebook-is-done-with-quality-journalism-deal-with-it-afc2475f1f84
https://www.nytimes.com/2018/04/21/technology/facebook-campbell-brown-news.html
https://www.nytimes.com/2018/04/21/technology/facebook-campbell-brown-news.html
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด ด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

และนำาไปสู่ข้อสรุป อุดมการณ์ และอัตลักษณ์ท่ีกว้างข้ึน โดยหมายรวมถึงความสามารถใน 

การมองเหน็ความแตกต่างระหว่างความพยายามในการทำาข่าวทีห่ลากหลายเพือ่บนัทกึและตคีวาม 

ความหมายของความเป็นจริง กับการหลอกลวงโดยใช้ประโยชน์จากรูปแบบของข่าวที่ละเมิด 

มาตรฐานการตรวจสอบความจริงของวิชาชีพ

การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศยังเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการเหมารวมและส่งเสริม 

การส่ือสารข้ามวัฒนธรรมได้อีกด้วย โดยปัจจัยที่สำาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายคือการมี 

ความสามารถในการใช้หลายภาษา โดยมีผู้เข้าร่วมผลักดันการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศที่ 

หลากหลาย อีกทั้งยังมีข้อมูลดี  ๆ ในเว็บไซต์ของยูเนสโก17 อย่างไรก็ดี ยังคงมีสิ่งที่ต้อง 

ทำาอีกมากผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและในทางปฏิบัติ เพื่อลดการโจมตีจากข้อมูล 

บิดเบือนและข้อมูลที่ผิด18 

เพื่อให้หน่วยการเรียนรู้นี้เกิดประสิทธิผล สามารถนำาคลิปวิดีโอต่าง  ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปมาใช้สร้าง 

การมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้ โดยใช้วิดีโอส้ันท่ีมีคำาบรรยาย19 เป็น ‘ส่ือให้ความรู้ท่ีเป็นสาระบันเทิง’ 

ด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลเท็จ และตั้งโจทย์ให้ผู้เรียนหาตัวอย่างคลิปที ่

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดด้วยตนเอง และทำาให้พวกเขาคุ้นเคยกับการตั้งข้อสงสัยกับ 

ทุกรายละเอียดของเนื้อหา ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่นำาเสนอในรูปแบบของข่าว

นอกจากนี้ ผู้สอนควรช่วยให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนแก้ไขการ ‘กูเกิล’ หาข้อมูลเกือบทั้งหมด 

แบบผิวเผิน ด้วยการริเริ่มให้ค้นหาเชิงลึกมากขึ้น เช่น ใช้การค้นหาขั้นสูง การตรวจสอบกับ 

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการสร้าง 

ความรู้เรื่องการค้นหาและการประเมินข้อมูล20การมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทำาให้การเข้าถึง 

แหล่งอ้างอิงทางวิชาการและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  ที่นักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์และนักข่าวอาชีพ

สามารถนำาไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการประเมินและ 

การตรวจสอบขอ้มูลเปน็ไปไดง้า่ยยิง่ขึน้ ในขณะท่ีแหลง่ขอ้มลูอืน่ ๆ  ชว่ยเสรมิกระบวนการเรยีนรู/้

ความรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สมรภูมิข่าวลวงได้ สามารถปกป้องตนเองจากผลกระทบเชิงลบ และพร้อม

สำาหรับการหักล้างข่าวลวงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำางานข่าว21 

17 See http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-
composite-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-media-
literacy/ [เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018].

21 ตัวอย่างคือ Project Look Sharp โครงการรู้เท่าทันสื่อของวิทยาลัยอีทากา ซึ่งมีแนวทางการรู้เท่าทันสื่อ ชุดหลักสูตร และเอกสารประกอ
บการบรรยายที่ดาวน์โหลดได้. www.projectlooksharp.org. [เข้าถึงเมื่อ 23/03/2018].

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161157e.pdf
http://inservice.ascd.org/15-resources-for-teaching-media-literacy/
http://inservice.ascd.org/15-resources-for-teaching-media-literacy/
http://www.projectlooksharp.org
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การมีส่วนร่วมทางสังคมกับผู้ใช้สื่อสังคมท่ีได้รับและส่งต่อข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดก็เป็น 

วิธีการที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งสำาหรับนักข่าวและนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ ในการเรียนรู้วิธีการ 

คน้หาตดิตามและหกัลา้งความเท็จอยา่งมปีระสทิธิภาพเพือ่ประโยชนต์อ่ตนเองและชมุชน ผูส้อน

จึงควรพิจารณาให้แบบฝึกหัดในส่วนนี้ด้วยสำาหรับหน่วยการเรียนรู้นี้ 

รบูา เอล เฮล ูอาจารยแ์ละนกัวิจยัสือ่อาวุโสจากมหาวิทยาลยันอเทรอดาม-เลบานอน กลา่วถอ้ยคำา 

อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความสำาคัญของหน่วยการเรียนรู้นี้ไว้ว่า “การเสริมสร้างทักษะ 

ที่จำาเป็นต่อการถอดรหัสข้อความต่าง  ๆ แก่ประชาชนเป็นความพยายามต่อเน่ืองที่ต้องการ 

ความร่วมมือจากผู้ให้การศึกษาด้านสื่อและนักข่าว การรู้เท่าทันสื่อช่วยให้เราค้นพบดุลยภาพ 

ระหว่างความเชื่อถือในแหล่งข่าวกับความสงสัยที่จำาเป็นต้องตั้งคำาถาม” 

เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

		 เน้นความสำาคัญของการมีชุดความรู้ท่ีจำาเป็น22 และทักษะที่มาควบคู่กัน23 ในการทำา 

ความเข้าใจการทำาข่าว (และรูปแบบอื่น  ๆ ของวารสารศาสตร์) ไปพร้อม  ๆ กับ 

การตรวจสอบสื่อที่บกพร่องและข่าวหลอกลวงในสื่อต่าง ๆ

		 เสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อให้รู้จักบริโภคข่าวจากทั่วทุกสื่อ และทักษะในการทำา 

ความเข้าใจว่าการผลิตข้อมูลบิดเบือนนั้นทำาได้ง่ายเพียงใด 

		 แนะนำาให้ผู้เรียนรู้จักตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลทุกประเภทที่ตนบริโภค และรู้วิธีชั่งน้ำาหนัก 

ความจริงของรายงานข่าว โพสต์ ฟีดข่าว ภาพถ่าย วิดีโอคลิป เสียงบันทึก อินโฟกราฟิก 

และข้อมูลทางสถิติ ในบริบทที่เหมาะสม 

ผิลการเร้ยนรู้ผิลการเร้ยนรู้
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควร

1. แยกแยะข้อเท็จจริงกับเรื่องแต่งได้ รวมท้ังประเมินได้ว่าเรื่องเล่าหลากหลายรูปแบบใน 

เนื้อข่าวที่แท้จริงมีความถูกต้องเพียงใด

22 สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 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 ตั้งคำาถามกับทุกสิ่ง 
ไม่ใช้การคาคคะเน และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้รับ

http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/foreword/unifying-notions-of-media-and-information-literacy/
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/foreword/unifying-notions-of-media-and-information-literacy/
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด ด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

2. เข้าใจวิธีการคัดเลือกเร่ืองราว ใครคือผู้ผลิตเนื้อหา ใช้วิธีการใดในการสร้างภาพตัวแทน 

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มีการใช้ภาษาอย่างไร มีการเน้นย้ำาหรือละเว้นอะไร ใครพูดอะไร 

คนคนนัน้มีความสำาคญัและ/หรอืเชือ่ถอืไดเ้พยีงใด มวีาระซอ่นเรน้อะไรหรอืไม ่ขา่วนีเ้คย/

เพิ่ง/จะสร้างผลกระทบอย่างไร และผู้อื่นเข้าใจและบริโภคข่าวเดียวกันนี้อย่างไร

3. รู้ระดับความรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของตนเองอย่างถ่องแท้ และรู้ว่ามีความสำาคัญ 

ต่อความเป็นปัจเจกบุคคลของตนอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับการใช้ข้อมูลข่าวสาร 

และการสื่อสารของตนอย่างไร 

รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้
หนว่ยการเรยีนรูน้ีแ้บง่เปน็สองสว่น ใช้เวลาสว่นละ 90 นาท ีสว่นแรกเปน็ภาคทฤษฎ ีและสว่นทีส่อง 

เป็นภาคปฏิบัติ

การเรียนการสอนแยกตามหัวข้อการอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและ 

สารสนเทศ และความสำาคัญของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคข้อมูลบิดเบือน ข้อมูลที่

ผิด และการบิดเบือนข้อมูลรูปแบบอื่นที่แพร่กระจายเป็นไวรัลในสื่อดั้งเดิมและสื่อสังคม เอกสาร 

ประกอบการเรียนการสอนสำาหรับหน่วยการเรียนรู้นี้เข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีแหล่ง 

ข้อมูลมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ 

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่

		 ยูเนสโก http://en.unesco.org/ และเพจการรู้เท่าทันสื่อ https://en.unesco.org/

themes/media-literacy 

		 United Nations Alliance of Civilisations https://www.unaoc.org/ 

		 หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำาหรับผู้สอน http://www.unesco.org/

new/en/communication-and-information/resources/publications-and-

communication-materials/publications/full-list/media-and-information-

literacy-curriculum-for-teachers/

		 กฎ 5 ข้อของ MIL http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/media-development/media-literacy/five-laws-of-mil/

		 Common Sense Education https://www.commonsense.org/education/top-

picks/media-news-and-information-literacy-resources-for-students

		 EAVI Media and Literacy for Citizenship https://eavi.eu/beyond-fake-news-

10-types-misleading-info/

http://en.unesco.org/
https://en.unesco.org/themes/media-literacy
https://en.unesco.org/themes/media-literacy
https://www.unaoc.org/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/ publications-and-communication-materials/publications/full-list/ media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/ publications-and-communication-materials/publications/full-list/ media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/ publications-and-communication-materials/publications/full-list/ media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/ publications-and-communication-materials/publications/full-list/ media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ media-development/media-literacy/five-laws-of-mil/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ media-development/media-literacy/five-laws-of-mil/
https://www.commonsense.org/education/top-picks/media-news-and-information-literacy-resources-for-students
https://www.commonsense.org/education/top-picks/media-news-and-information-literacy-resources-for-students
https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/
https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/
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		 โครงการรู้เท่าทันข่าว http://www.thenewsliteracyproject.org/, ศูนย์การรู้เท่าทัน 

ข่าวแห่งมหาวิทยาลัยสโตนี บรูก http://www.centerfornewsliteracy.org/

		 Mind over Media http://propaganda.mediaeducationlab.com/ 

		 ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล (ศูนย์การรู้เท่าทันข่าว) http://drc.centerfornewsliteracy.org/

		 ศนูยก์ารรูเ้ทา่ทนัสือ่และสารสนเทศแหง่มหาวิทยาลยัโรดไอสแ์ลนด ์https://centermil.

org/resources/ และอื่น ๆ อีกมาก

ผู้สอนควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลความรู้ในประเทศและภูมิภาคของตนในภาษาต่าง ๆ ด้วย

ควรมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนศึกษาเว็บไซต์ 

ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของสื่อ

การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนสู่ผิลการเร้ยนรู้ การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนสู่ผิลการเร้ยนรู้ 

ก. ภาคทฤษฎี

ผู้สอนแจกเอกสารประกอบและกรณีศึกษาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และความเกี่ยวข้อง 

กับข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิดในรูปแบบของข่าว 

แผนหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

บรรยายและอภิปรายการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและ 

เครื่องมือ รวมทั้งกรอบการคิดเชิงวิพากษ์
45 นาที 1 + 3

ทบทวนและอภิปรายตัวอย่างที่เลือกมาซึ่งมีเนื้อหา 

เกี่ยวโยงกับท้องถิ่น จากสื่อหลากหลายรูปแบบ 
45 นาที 1 + 2

http://www.thenewsliteracyproject.org/
http://www.centerfornewsliteracy.org/
http://propaganda.mediaeducationlab.com/
http://drc.centerfornewsliteracy.org/
https://centermil.org/resources/
https://centermil.org/resources/
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด ด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

ข. ภาคปฏิบัติ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ 

แผนหน่วยการเรียนรู้ จำานวนช่ัวโมง ผลการเรียนรู้

กิจกรรมภาคปฏิบัติ 90 นาที 1 + 3

กิจกรรมที่ 1: ริู้ว่�อะไริคือก�ริทำ�ข่�ว

เลือกข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้เรียนแต่ละคน

ควรค้นคว้าและตรวจสอบข่าวเดียวกันจากสื่อสามช่องทาง

นำาการอภิปรายโดยให้ผู้เรียนใช้เทคนิคการคิด 

วิเคราะห์ ควรให้ค้นหาการเล่าเรื่องที่แฝงอยู่ใน 

เนื้อข่าว พร้อมกับการเลือกมุมมองของเรื่อง การเลือกข่าว 

และรูปแบบของข่าว กิจกรรมนี้ควรให้ความสนใจเป็น 

พิเศษกับระเบียบแบบแผนของข่าว (ที่มีองค์ประกอบคือ 

ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำาไม การยกคำาพูด 

โดยตรง การอาศัยผู้เชี่ยวชาญและแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ 

ภาพประกอบ คำาศัพท์ทั่วไปที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 

‘ภาษาข่าว’ และสัญญาณอื่น ๆ ‘ที่บ่งบอกความเป็นข่าว’

45 นาที

กิจกรรมที่ 2: ก�รินำ�เสนอข้อมูลิบิดเบือนในริูปของข่�ว 

ให้ผู้ทำากิจกรรมดูตัวอย่างข่าวหลอกลวง และอภิปรายว่า 

อะไรบ้างที่ทำาให้ข่าวหลอกลวงนั้นได้ผลหรือไม่ได้ผล จากนั้น

ให้ผู้เรียนดัดแปลงแก้ไขข่าวที่เพิ่งอ่านไปก่อนหน้านี้  

โดยให้แต่งเรื่องหลอกลวงที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

ให้มีรูปแบบเหมือนข่าว (หรือให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อใน 

การสร้างข่าวที่เป็นข้อมูลบิดเบือนเอง) 

หลังจากนั้นให้ผู้เรียนจับกลุ่มเพื่อประเมินว่าอะไรบ้างที่ทำาให้

เรื่องที่แต่งขึ้นดูเหมือนข่าวจริง โดยอาจใช้แบบสอบถามใน 

การประเมินร่วมด้วย แต่ควรมีการระบุสิ่งบ่งบอกความเป็น

ข่าวที่ถูกนำามาใช้ในการเขียนข่าวหลอกด้วย 

จากนั้นกลับมารวมกันอีกครั้ง และให้ผู้ทำากิจกรรมแบ่งปัน 

ความรู้ที่ได้โดยการนำาเสนอผลงานทั้งหมด 

45 นาที 1 + 3
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งานมอบหมายงานมอบหมาย
ผู้เรียนแต่ละคนควรหาข่าววิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จากสื่อสังคมของตน (เช่น กระแสลด 

น้ำาหนกั การระบาดของโรค ผลจากภาวะโลกรอ้นต่อชุมชน ประสทิธภิาพของรถยนตไ์ฟฟา้กบัรถที ่

ใช้น้ำามนั และประเมนิขา่วเหลา่นี ้รวมทัง้อคตสิว่นตวั (ท่ีเกดิขึน้) และปฏกิริยิาทางอารมณต์อ่เรือ่งหรอื 

มุมมองในประเด็นนั้น  ๆ โดยดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอย่างไร

บ้าง เช่น ในด้านการค้นหา การประเมินคุณค่า ความปลอดภัยทางดิจิทัล สิทธิ ตัวตน และ 

หลักจริยธรรมข่าว 

จากนั้นให้ผู้เรียนทำาข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้า เกี่ยวกับ: ใครเป็นผู้ผลิตเน้ือหา ผู้สื่อข่าวหรือ 

บุคคลรู้ได้อย่างไรว่ามีการเผยแพร่ข่าวอะไร ได้ประโยชน์จากการเผยแพร่หรือไม่ ตรวจสอบ

ข้อมูล สถิติ อินโฟกราฟิกซ้ำาอีกครั้ง หากเป็นไปได้ให้ใช้ห้องสมุดหรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ 

มหาวิทยาลัยในการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นนำาผลที่ได้มาเขียนบทวิจารณ์สื่อความยาว 1,500 

คำา โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การละเว้นข้อมูล และความล้มเหลวของเนื้อหาข่าวที่กล่าวถึง 

เอกสารป็ระกอบ เอกสารป็ระกอบ 
จากบทความซึ่งมีสไลด์ ภาพ และวิดีโอ ตามที่ระบุด้านล่าง ผู้สอนสามารถทำาสไลด์ของตนเอง 

โดยใส่ภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับประเทศและบริบทของตนเพิ่มเติม 

เอกสารส�าหรับอ่านเพิ่มเติม เอกสารส�าหรับอ่านเพิ่มเติม 
Abu-Fadil, M. & Grizzle, A. (2016). Opportunities for Media and Information Literacy 

in the Middle East and North Africa.Available at: https://milunesco.unaoc.org/

wp-content/uploads/MIL-Mena-2016-english.pdf [เข้าถึงเมื่อ 05/01/2018].

A lexicon for the digital age. (2017). The Unesco Courier, [online] (July - September 

2017). Available at: https://en.unesco.org/courier/2017-july-september/lexicon-

digitalage [เข้าถึงเมื่อ 06/04/2018].

Facione, P. (2010). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. [online] Insight 

Assessment. Available at: https://www.insightassessment.com/ [เข้าถึงเมื่อ 

05/01/2018].

https://milunesco.unaoc.org/wp-content/uploads/MIL-Mena-2016-english.pdf
https://milunesco.unaoc.org/wp-content/uploads/MIL-Mena-2016-english.pdf
https://en.unesco.org/courier/july-september-2017/lexicon-digital-age
https://en.unesco.org/courier/july-september-2017/lexicon-digital-age
https://www.insightassessment.com/
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สาระส�าคัญสาระส�าคัญ
จู�กนกัก�ริเมืองถงึนกัก�ริตัลิ�ด จู�กกลิุม่ผูส้นบัสนนุถงึแบรินด ์ทกุคนทีต่ัอ้งก�ริโน้มน้�ว 

ผู้อื่นตั่�งมีแริงกริะตุ้ันให้บิดเบือน พูดเกินจูริิง หรืิอให้ข้อเท็จูจูริิงที่คลุิมเครืิอ หน่วย 

ก�ริเริียนริู้นี้ตั้องก�ริส่งมอบเคร่ืิองมือให้กับผู้เริียน เพื่อให้รู้ิว่�ข้อกล่ิ�วอ้�งใดตัริวจูสอบ 

คว�มจูริิงได้ ริวมท้ังปริะเมินหลิักฐ�นได้อย่�งมีวิจู�ริณญ�ณแลิะสอดคลิ้องกับแบบแผน

แลิะม�ตัริฐ�นจูริิยธริริม

เค้าโครงเนื�อหาเค้าโครงเนื�อหา

ประวัติศาสตร์แลีะอรรถศาสตร์ของการตรวจูสอบข้อเท็จูจูริง อันเป็นรูปแบบหนึ่งของ 

การเสนอข่าวอย่างมีความรับผิดชอบ

แดเนียล แพทริก มอยนาฮัน สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐแห่งรัฐนิวยอร์กและเอกอัครราชทูตประจำา 

ประเทศอินเดียและสหประชาชาติ (พ.ศ. 2470-2546) กล่าวไว้ว่า “ทุกคนมีสิทธิ์ในความคิดเห็น

ของตน แต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงของตน”1 

คำาว่า ‘การตรวจสอบข้อเท็จจริง’ ในทางวารสารศาสตร์มีสองความหมายที่แตกต่างกัน แต่เดิม  

ห้องข่าวว่าจ้างผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์อักษรและตรวจสอบข้อเท็จจริงในบทความที่ 

ผู้ส่ือข่าวเขียน วิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นน้ีเป็นการประเมินความถูกต้องแม่นยำาของ 

การรายงานข่าว โดยเป็นการตรวจซ้ำาท้ังข้อเท็จจรงิและตัวเลขต่าง ๆ  และทำาหน้าทีใ่นการควบคมุ 

คุณภาพเนื้อหาข่าวโดยรวมก่อนการตีพิมพ์ ในทางวารสารศาสตร์สมัยใหม่ แนวทางปฏิบัติเช่น

นี้ อย่างน้อยก็ในโลกตะวันตก เป็นความดีความชอบของนิตยสารรายสัปดาห์รายใหญ่  ๆ ใน

สหรัฐอเมริกาอย่าง ไทม์ ในทศวรรษ 19202

การหดตัวทางเศรษฐกิจซ่ึงส่งผลกระทบต่อองค์กรข่าวเกือบท้ังหมดทั่วโลกนับต้ังแต่เปลี่ยนผ่าน 

เข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 213 ทำาให้ฝ่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงมีขนาดเล็กลง และถูกรวบไปอยู่กับโต๊ะ 

ตรวจต้นฉบับ หรือไม่ก็ถูกตัดออกไปเลย ทุกวันน้ี ส่วนใหญ่จะมีก็เพียงนิตยสารแนวหน้าอย่าง  

เดอะ นิวยอริ์เกอริ์ ในสหรัฐอเมริกา หรือ แดริ์ ชปีเกิลิ 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-fact-
checking [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].

https://www.poynter.org/news/who-decides-whats-true-politics-history-rise-political-fact-checking
https://www.poynter.org/news/who-decides-whats-true-politics-history-rise-political-fact-checking
https://www.cjr.org/b-roll/magazine-fact-checking-online.php
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การตรวจสอบข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของหน่วยการเรียนรู้น้ีไม่ใช่การตรวจสอบก่อน 

การตีพิมพ์ แต่เป็นการตรวจสอบหลังจากข้อความที่กล่าวอ้างน้ันส่งผลกระทบต่อสาธารณะ  

การตรวจสอบข้อเท็จจริง ‘ย้อนหลัง’ เช่นนี้เป็นการเรียกร้องให้นักการเมืองและบุคคลสาธารณะ 

แสดงความรับผิดชอบต่อความจริงของสิ่งที่พูด ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปแบบน้ีต้องการ 

แหล่งข่าวมีชื่อเสียงที่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธข้อความที่ประกาศต่อสาธารณะ 

การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ‘ยอ้นหลัง’ เชน่นี ้เนน้ (แตไ่มจ่ำากดั) ทีโ่ฆษณาทางการเมอืง การปราศรัย 

และนโยบายของพรรคเป็นหลัก โครงการแรก  ๆ ที่อุทิศตัวให้กับการตรวจสอบทางการเมือง 

ในรูปแบบน้ีคือ Factcheck.org โดยศูนย์นโยบายสาธารณะแอนเนนเบิร์กแห่งมหาวิทยาลัย 

เพนซิลเวเนีย ที่ริเริ่มในปี พ.ศ. 2546 และโครงการ Fact Check ของสถานีข่าว Channel 4 แห่ง

อังกฤษ ที่ริเริ่มในปี พ.ศ. 2548

การตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความสำาคัญมากขึ้น และแพร่กระจายไปทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมา 

ช่วงเวลาที่สำาคัญเป็นพิเศษสำาหรับการเติบโตของปฏิบัติการข่าวดังกล่าวมีอยู่สองช่วงเวลา  

คลื่นลูกแรกคือการมอบรางวัลพูลิตเซอร์สำาหรับการรายงานข่าวระดับชาติในปี พ.ศ. 2552  

ให้กับโครงการ PolitiFact ซ่ึงเป็นโครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ปีกว่า  ๆ 

โดยหนังสือพิมพ์ เซ็นตั์ ปีเตัอริ์สเบิริ์ก ไทม์ส (ปัจจุบันคือ แทมป� เบย์ ไทม์ส) ในรัฐฟลอริดา 

นวัตกรรมของ PolitiFact คือการจัดอันดับคำากล่าวอ้างด้วย ‘Truth-O-Meter’ ซึ่งทำาให้ 

โครงสร้างการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกชั้นและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

(แตน่กัวจิารณเ์ห็นวา่การจดัอันดับเปน็การทำาใหเ้กิดความไมเ่ป็นกลางในกระบวนการตรวจสอบ)  

วิธีการเชิงโครงสร้างเช่นนี้ทำาให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจชัดเจนข้ึนว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทาง 

การเมอืงคอือะไร และยงัเปน็การแสดงใหเ้ห็นถงึการนำาไปใช้เป็นเครือ่งมอืทางวารสารศาสตร์เพ่ือให ้

บุคคลสาธารณะแสดงความรับผิดชอบต่อคำาพูดของตนเองต่อส่วนรวม และในขณะเดียวกัน 

ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับโครงการอื่นทั่วโลกหลายโครงการ5

คลื่นลูกที่สองของโครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกิดขึ้นหลังจากสิ่งที่เรียกว่า ‘ข่าวลวง’  

โหมกระหน่ำาไปทั่วทุกมุมโลก คำาท่ีถูกนำามาใช้และใช้กันอย่างผิด  ๆ คำานี้หมายถึงเรื่องแต่ง 

ทุกประเภทที่ เน้นกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของคนจำานวนมหาศาลด้วยการฉวยโอกาส 

จากอัลกอริทึมของส่ือสังคม ดังท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดปี 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-fact-
checking-far-beyond-washington-dc [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].

https://www.poynter.org/news/its-first-decade-politifact-helped-define-political-fact-checking-far-beyond-washington-dc
https://www.poynter.org/news/its-first-decade-politifact-helped-define-political-fact-checking-far-beyond-washington-dc
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บ่อยครั้งที่คลื่นลูกที่สองนี้ให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบข้อความสาธารณะเท่า  ๆ กันกับ 

การหกัลา้งเรือ่งหลอกลวงท่ีเปน็ไวรลั การหกัลา้งคอืหนว่ยยอ่ยของการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และ 

ต้องใช้ชุดทักษะเฉพาะด้านไม่ต่างจากการพิสูจน์ความจริงทั่วไป (โดยเฉพาะกับเนื้อหาที่ผลิต 

โดยผู้ใช้ ซึ่งเรียกกันว่า user-generated content: UGC) ดูแผนภาพของเวนน์ด้านล่าง)  

หน่วยการเรียนรู้นี้เน้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีนิยามไว้ด้านล่าง ขณะที่หน่วยการเรียนรู้ 

ถัดไปจะกล่าวถึงการพิสูจน์ความจริงสำาหรับเนื้อหาและแหล่งข้อมูลดิจิทัล6 

การตรวจสอบขอเท็จจริง การหักลาง

ขาวลวงและเร่ือง

หลอกลวงท่ีเปนไวรัล

การตรวจสอบความจริง

• ทำยอนหลัง, ขอความท่ีสำคัญ

  ตอสวนรวม

• อาศัยขอมูลจากผูเช่ียวชาญ 

  นักวิชาการ หนวยงานรัฐ

• ผลท่ีไดคือขอสรุปท่ีตัดสินวา

 ขอความท่ีกลาวน้ันถูกตองหรือไม

• ทำกอนเผยแพร สวนใหญเนน UGC

• แสวงหาหลักฐานสำคัญจากผูอยูใน

  เหตุการณ หรือการระบุพิกัด

  การคนหาภาพยอนหลังดวยเคร่ืองมือ 

  reverse image search ฯลฯ 

• ผลท่ีไดคือการตีพิมพหรือ

  ไมตีพิมพ 

ภาพที ่5 ความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการตรวจสอบความจริง

ตัวอย่างขององค์กรตรวจูสอบข้อเท็จูจูริงทั่วโลีก

ตามรายงานของดู๊ก รีพอร์เตอร์ส แล็บ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25607 มีโครงการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง 137 โครงการ ดำาเนินงานอยู่ใน 51 ประเทศทั่วโลก

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นแหล่งตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีใหญ่ที่สุด แต่โครงการอื่น  ๆ ที่มี 

ความรัดกุมและมีความสร้างสรรค์ที่สุดในงานด้านนี้ก็แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ผู้สอนอาจทำา 

ความรู้จักโครงการต่าง ๆ เช่น แอฟริกา เช็ก (แอฟริกาใต้ เซเนกัล ไนจีเรีย และเคนยา) เช็กคิอาโด 

(อาร์เจนตินา) เลส์ เดโคเดอร์ส (ฝร่ังเศส) ฟักทิสก ์(นอร์เวย)์ 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]. 

https://reporterslab.org/big-year-fact-checking-not-new-u-s-fact-checkers/
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สำาหรับผู้สอนที่ต้องการเน้นประเทศหรือภูมิภาคใดเป็นการเฉพาะ แหล่งข้อมูลต่อไปนี้อาจจะมี 

ประโยชน์

		 บราซลิ: บทความเรือ่ง “Fact-checking booms in Brazil” โดย เคต สไตเกอร-์กนิซเ์บริก์ 

ในเว็บ Poynter เข้าถึงได้ทาง https://www.poynter.org/news/fact-checking-

booms-brazil

		 ยุโรป: 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-fact-

checking-sites-europe#overlay-context

		 ญี่ปุ่น: 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 

		 เกาหลีใต้: 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-the-

decline-of-investigative-journalism/ 

		 ละตินอเมริกา: 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-information-

is-driving-latin-americas-fact-checking-boom/ 

		 สหรัฐอเมริกา: หนังสือเรื่อง “Deciding What’s True: The Rise of Political 

Fact-Checking in American Journalism” โดย ลูคัส เกรฟส์ หรือรีวิวหนังสือเล่มนี้ 

โดย แบรด สไครเบอร ์ในเว็บ Poynter เขา้ถงึได้ทาง https://www.poynter.org/news/

who-decides-whats-true-politics-history-rise-political-fact-checking

วิธีการแลีะจูริยธรรมการตรวจูสอบข้อเท็จูจูริง

การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ มันคือการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน  

อันเกิดจากคำาถามเพียงคำาถามเดียว นั่นก็คือ “รู้ได้อย่างไร” ในเวลาเดียวกัน การตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงไม่ใช่การตรวจตัวสะกด เราไม่มีตำาราคู่มือท่ีบอกข้อเท็จจริงทุกเรื่องแบบพจนานุกรม 

หรือโปรแกรมตรวจสอบเอกสารที่คอยแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง 

https://www.poynter.org/fact-checking/2017/fact-checking-booms-in-brazil/
https://www.poynter.org/fact-checking/2017/fact-checking-booms-in-brazil/
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/rise-fact-checking-sites-europe#overlay-context
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/rise-fact-checking-sites-europe#overlay-context
https://www.poynter.org/fact-checking/2017/a-new-fact-checking-coalition-is-launching-in-japan-update/
https://www.poynter.org/fact-checking/2017/a-new-fact-checking-coalition-is-launching-in-japan-update/
https://www.poynter.org/fact-checking/2017/whats-behind-south-koreas-fact-checking-boom-tense-politics-and-the-decline-of-investigative-journalism/
https://www.poynter.org/fact-checking/2017/whats-behind-south-koreas-fact-checking-boom-tense-politics-and-the-decline-of-investigative-journalism/
https://www.poynter.org/fact-checking/2017/whats-behind-south-koreas-fact-checking-boom-tense-politics-and-the-decline-of-investigative-journalism/
https://www.poynter.org/fact-checking/2016/lack-of-access-to-information-is-driving-latin-americas-fact-checking-boom/
https://www.poynter.org/fact-checking/2016/lack-of-access-to-information-is-driving-latin-americas-fact-checking-boom/
https://www.poynter.org/news/who-decides-whats-true-politics-history-rise-political-fact-checking
https://www.poynter.org/news/who-decides-whats-true-politics-history-rise-political-fact-checking
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กล่าวโดยทั่วไป การตรวจสอบข้อเท็จจริงแบ่งเป็นสามระยะ ได้แก่ 

1. การสืบค้นข้อความที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ด้วยการสำารวจเอกสารทางกฎหมาย 

ช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร และสื่อสังคม กระบวนการนี้รวมถึงการกำาหนดว่าข้อความ 

สาธารณะท่ีสำ า คัญข้อความใด (ก)  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ได้  และ  

(ข) ควรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2. การสบืคน้ข้อเท็จจรงิ ดว้ยการหาหลกัฐานท่ีดท่ีีสดุเกีย่วกบัขอ้ความทีต่อ้งการตรวจสอบ

3. การแก้ไขข้อความ โดยประเมินจากหลักฐานที่ปรากฏ บนพื้นฐานของความเป็นจริง 

องค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ อธิบายกระบวนการตรวจสอบของพวกเขาต่อสาธารณะ 

ผู้สอนอาจแนะนำาให้ผู้เรียนได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้

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-politifact-

punditfact-and-truth-o-meter/) 

เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (International Fact-Checking Network: IFCN)8 

ได้กำาหนดหลักการให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

ประจำาวัน 

องคก์รตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิสามารถขอรับการรบัรองเปน็องคก์รทีป่ฏิบตัติามหลกัการของ IFCN 

ได้ โดยต้องผ่านการประเมินจากภายนอกเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการนำาเกณฑ์เหล่าน้ีไป 

ใช้ ผู้สอนอาจทำาความรู้จักหลักการดังกล่าว และค้นหาผลการประเมินขององค์กรตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงในประเทศของตน9 และอภิปรายว่าเกณฑ์เหล่านี้ทำาให้ผู้เรียนเชื่อถือหน่วยงาน 

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]. 

https://africacheck.org/about-us/how-we-work/
https://africacheck.org/about-us/how-we-work/
http://chequeado.com/ metodo/
http://chequeado.com/ metodo/
https://pagellapolitica.it/progetto/index
http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2013/nov/01/principles-politifact-punditfact-and-truth-o-meter/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2013/nov/01/principles-politifact-punditfact-and-truth-o-meter/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2013/nov/01/principles-politifact-punditfact-and-truth-o-meter/
https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles
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หลักการดังกล่าวพัฒนาข้ึนเพื่อช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดีและไม่ดีได้  

ส่วนตวัอยา่งของขอ้มลูทีผ่ดิซ่ึงแอบแฝงมาในรปูของการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ผูส้อนอาจใช้ตวัอยา่ง 

จากบทความด้านล่างประกอบ 

		 These fake fact-checkers are peddling lies about genocide and censorship 

in Turkey (Poynter) https://www.poynter.org/news/these-fake-fact-checkers-

arepeddling-lies-about-genocide-and-censorship-turkey

		 In the post-truth era Sweden’s far-right fake fact checker was inevitable. 

(The Guardian) https://www.theguardian.com/media/2017/jan/19/in-the-

post-truth-era-swedens-far-right-fake-fact-checker-was-inevitable 

อะไรคือสิ่งที่สกัดกั้นข้อเท็จูจูริง

กอ่นจะลงลกึไปยงัภาคปฏบิตัขิองการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ผูเ้รยีนจำาเปน็ต้องตระหนกัถงึขอ้จำากดั 

ของการตรวจสอบข้อเท็จจริงและของตนเอง

ผูเ้ชีย่วชาญบางคนประกาศว่าเรากำาลงัเขา้สูย่คุ ‘ไมส่นใจความจรงิ’ (post-truth era หรอื post-

fact era) คำานี้ปรากฏในพาดหัวข่าวทั่วโลกในปี พ.ศ. 2559 และถูกเลือกให้เป็น ‘คำาแห่งปี’  

โดยพจนานกุรมออกซฟอรด์และสมาคมภาษาเยอรมนั ตามลำาดบั เหตผุลของ ‘ผูไ้มส่นใจความจริง’ 

ก็คือ การท่ีการเมืองและสื่อมีการแบ่งข้างแบ่งขั้ว ทำาให้ผู้คนปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเท็จจริงท่ีตน 

ไม่เห็นด้วยโดยสิ้นเชิง 

เหตุผลดังกล่าวไม่ค่อยสอดคล้องกับงานวิจัยจำานวนมากที่พบว่าเมื่อมีการตรวจสอบ 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]. 

		 Nyhan, 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]. 

https://www.poynter.org/fact-checking/2017/these-fake-fact-checkers-are-peddling-lies-about-genocide-and-censorship-in-turkey/
https://www.poynter.org/fact-checking/2017/these-fake-fact-checkers-are-peddling-lies-about-genocide-and-censorship-in-turkey/
https://www.theguardian.com/media/2017/jan/19/ in-the-post-truth-era-swedens-far-right-fake-fact-checker-was-inevitable
https://www.theguardian.com/media/2017/jan/19/ in-the-post-truth-era-swedens-far-right-fake-fact-checker-was-inevitable
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/3/160802
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/3/160802
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pops.12449/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pops.12449/abstract
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		 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]. 

ขณะเดียวกัน การกล่าวว่าข้อเท็จจริงเป็นภาพวาดที่สมบูรณ์แบบของโลกใบนี้ และมนุษย์เป็นสิ่ง

มีชีวิตที่ใช้เหตุผลล้วน ๆ และยอมรับข้อเท็จจริงอย่างไร้ข้อกังขา ไม่ว่าความเช่ือและความชอบส่วนตัว 

จะเป็นอย่างไร ก็ดูจะหลุดโลกเกนิไป เพราะเราทกุคนตา่งเกดิมาพรอ้มกบัความเขา้ใจและอคตติา่ง ๆ  

ที่เป็นอุปสรรคทางความคิดที่สำาคัญต่อการซึมซับข้อมูลความจริงใหม่  ๆ จึงต้องย้ำาว่าประเด็นนี้

ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกคน 

ผู้สอนควรหยิบยกอคติหรือความเอนเอียงบางประเภทเพื่ออภิปรายในห้องเรียนด้วย 

ความเอนเอยีงเพือ่ยนืยนัอคต ิ[จู�กส�ริ�นกุริมบริทิ�นนกิ� — https://www.britannica.com/ 

topic/confirmation-bias [เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561]: คือความโน้มเอียงที่จะประมวล 

ข้อมูลด้วยการมองหาหรือการแปลความหมายข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิม การใช้อคติ 

เช่นนี้ในการตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา และมักส่งผลให้มองข้ามข้อมูลที่ไม่ตรงกับ 

ความคิด ความเชื่อที่มีอยู่เดิมนี้รวมถึงความคาดหวังต่อเหตุการณ์และการคาดเดาผลที่จะเกิด

ขึ้น เพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะประมวลข้อมูลเพื่อสนับสนุนความเชื่อของตนอยู่แล้ว โดยเฉพาะ 

เมื่อประเด็นปัญหามีความสำาคัญมากหรือมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง 

การให้เหตุผลด้วยแรงจูงใจ [จู�กนิตัยส�ริดิสคัฟเวอร์ิ — http://blogs.discovermagazine. 

com/intersection/2011/05/05/what-is-motivated-reasoning-how-does-it-work- 

dan-kahananswers/#.WfHrl4ZrzBI [เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561] การใช้แรงจูงใจ 

ในการใช้เหตุผล คือการที่จิตใต้สำานึกของคนมีแนวโน้มที่จะประมวลข้อมูลให้สอดคล้องกับ 

บทสรุปปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง ลองพิจารณาตัวอย่างคลาสสิกต่อไปนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 

2493-2502 นักจิตวิทยาให้ผู้เข้าร่วมการทดลองซ่ึงเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือ 

ไอวีลีกสองแห่งดูวิดีโอเกี่ยวกับการตัดสินใจของกรรมการในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระหว่าง 

ทีมของทั้งสองมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นท่ีถกเถียงกันอย่างมาก นักศึกษาจากแต่ละมหาวิทยาลัย 

ต่างก็มีแนวโน้มที่จะคิดว่าการตัดสินของกรรมการนั้นถูกต้องเมื่อผลการตัดสินเป็นประโยชน์ 

ต่อทีมของตนมากกว่าเมื่อผลการตัดสินเป็นผลดีต่อทีมคู่แข่ง นักวิจัยสรุปว่าเดิมพันทางอารมณ์ 

ของนักศึกษาต่อการแสดงความภักดีต่อมหาวิทยาลัยเป็นตัวกำาหนดสิ่งที่พวกเขาเห็น

https://ssrn.com/ abstract=2819073
https://ssrn.com/ abstract=2819073
https://www.britannica.com/topic/confirmation-bias
https://www.britannica.com/topic/confirmation-bias
http://blogs.discovermagazine.com/intersection/2011/05/05/ what-is-motivated-reasoning-how-does-it-work-dan-kahananswers/#.WfHrl4ZrzBI
http://blogs.discovermagazine.com/intersection/2011/05/05/ what-is-motivated-reasoning-how-does-it-work-dan-kahananswers/#.WfHrl4ZrzBI
http://blogs.discovermagazine.com/intersection/2011/05/05/ what-is-motivated-reasoning-how-does-it-work-dan-kahananswers/#.WfHrl4ZrzBI
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การใช้ประสบการณ์ที่จำาได้ในการตัดสิน [จู�กพจูน�นุกริมจิูตัวิทย�ของสำ�นักพิมพ์แห่ง 

มห�วิทย�ลัิยออกซ็ฟอริ์ด http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/

acref/9780199534067.001.0001/acref9780199534067-e-830 [เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม  

พ.ศ. 2561] กระบวนการใช้เหตผุลผา่นประสบการณห์รอืสิง่ทีจ่ดจำาได ้คอืการใชต้วัอยา่งเหตกุารณ ์

ที่จดจำาได้เพียงไม่กี่ครั้งในการตัดสินความเป็นไปได้หรือความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ 

ซึง่ทำาใหค้นมองเหน็ขอ้ความทีไ่มถ่กูตอ้งเปน็ความจรงิเพยีงเพราะวา่จำาไดแ้บบน้ัน ผลการทดลอง 

ของลซิา ฟาสโิอ แหง่มหาวิทยาลยัแวนเดอรบ์ลิต ์พบวา่คนทีถู่กขอใหพ้ดูข้อความวา่ ‘สา่หรีคือโสรง่’ 

ซ้ำากันหกครั้ง เช่ือข้อความที่ไม่จริงนี้มากกว่าคนท่ีกล่าวซ้ำาเพียงครั้งเดียว การเสนอข่าวก็อาจ 

กลายเป็นช่องทางของรายงานผิด ๆ  ในทำานองนี้ได้ หากทำาให้คนอ่านเชื่อเนื้อหาที่นำาเสนอโดยไม่ 

ตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น การตีข่าวของสื่อกรณีสมคบคิดเกี่ยวกับสถานที่เกิดของบารัก โอบามา  

อาจมีส่วนในการแพร่กระจายความเช่ือที่ว่าความจริงแล้วอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ได้ 

เกิดที่ฮาวาย 

สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตัวมันเองเป็นเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์แบบ  

เรื่องบางเรื่องอาจถูกต้องสมบูรณ์ แม้จะละเลยบริบทที่สำาคัญ10 ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งประกอบสร้าง 

มีการจัดวางและการเรียบเรียงใหม่อย่างมีความหมายเสมอ ภายใต้โครงสร้างโดยรวมของเรื่อง  

ซึง่อาจทำาใหข้อ้เทจ็จรงิทีม่าจากพืน้ฐานเดยีวกนัมคีวามสำาคญัแตกต่างกนั ยิง่ไปกวา่น้ัน ความจริง 

ยังเป็นมากกว่าการรวมกันของกลุ่มข้อเท็จจริง ดังนั้น การตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่เครื่องมือ 

ในการปิดกั้นทางเลือกในการตีความ แต่มันคือการรับรองชุดข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลต่อเร่ืองเล่า 

และความเชื่อเดิมของแต่ละคนในการสนับสนุนข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้ เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้ 
		 เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั่วโลก 

		 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอคติในการใช้เหตุผลที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจ 

ความจริง 

		 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผิลการเร้ยนรู้ผิลการเร้ยนรู้
1. เข้าใจการเกิดขึ้นของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของการนำาเสนอข่าว 

เช่นเดียวกับความเข้าใจในจริยธรรมและวิธีปฏิบัติ 

10 ดูตัวอย่าง Yanofsky, D. (2013). The chart Tim Cook doesn’t want you to see. Available at https://qz.com/122921/the-
chart-tim-cook-doesntwant-you-to-see/ [เข้าถึงเมื่อ 28/03/2018].

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199534067.001.0001/acref9780199534067-e-830
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199534067.001.0001/acref9780199534067-e-830
https://qz.com/122921/the-chart-tim-cook-doesntwant-you-to-see/
https://qz.com/122921/the-chart-tim-cook-doesntwant-you-to-see/
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2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับคำาถามที่ควรถามในการประเมินคุณภาพของหลักฐาน 

3. เพิ่มความสามารถในการแยกแยะข้อความท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ออกจาก 

ความคิดเห็นและการกล่าวเกินจริง

4. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอคติในการให้เหตุผลต่าง  ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจ 

ความเป็นจริง 

รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้
แนวทางเชิงทฤษฎีของบทเรียนนี้ ได้แก่ 

1. ประวัติศาสตร์และอรรถศาสตร์

2. วิธีการและจริยธรรม

3. อุปสรรคของการไปสู่ข้อเท็จจริง 

แนวทางเชิงปฏิบัติแบ่งเป็นสองกิจกรรม

1. ค้นหาข้อความที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 

2. ค้นหาข้อเท็จจริง

งานมอบหมายเน้นที่การแก้ไขสิ่งที่บันทึกไว ้

การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนกับผิลการเร้ยนรู้การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนกับผิลการเร้ยนรู้

ก. ภาคทฤษฎี

แผนหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

1. ประวัติศาสตร์และอรรถศาสตร์ 20 นาที 1

2. วิธีการและจริยธรรม 20 นาที 1

3. อุปสรรคของการไปสู่ข้อเท็จจริง 20 นาที 4
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ข. ภาคปฏิบัติ

แผนของหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1: ค้นหาข้อความที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 30 นาที 3

กิจกรรมที่ 2: ค้นหาข้อเท็จจริง 1 ชั่วโมง 2

1) ค้นหาข่้อความท้่ตรวจสอบข่้อเท็จจริงได้1) ค้นหาข่้อความท้่ตรวจสอบข่้อเท็จจริงได้

การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความสนใจข้อความที่มีอย่างน้อย 1 ข้อเท็จจริง หรือตัวเลขที่พิสูจน์ 

ความเป็นจริงได้อย่างเป็นกลาง การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การประเมินความเป็นจริงของ 

ความคิดเห็นและการคาดการณ์ การกล่าวเกินความจริง การเสียดสี และมุกตลก 

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนอ่านบางส่วนของสุนทรพจน์ของบุคคลสาธารณะ 4 คน และไฮไลต์ 

ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยสีหนึ่ง (สีเขียว) อีกสีหนึ่งใช้ไฮไลต์ข้อความแสดงความคิดเห็นที่ไม่ 

สามารถตรวจสอบได้ (สีแดง) และสีท่ีสามคือข้อความท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างสองประเภทแรก  

(สีส้ม) หลังจากผู้เรียนส่งบางส่วนของสุนทรพจน์ที่ไฮไลต์แล้ว นำาแต่ละชิ้นมาอภิปรายว่าอะไรที่ 

ทำาให้ข้อความมีลักษณะที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 

แนว·าง 
สีแดง – ขอความที่ไมสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงได

สีสม – ขอความที่อยูตรงกลาง

สีเขียว – ขอความที่ตรวจสอบขอเท็จจริงได

มิเชลีลี์ บาเชอร์เลี็ต อดีตประธานาธิบดีชิลีี

ในขณะทีเ่รามคีวามกา้วหนา้เปน็อยา่งมากในการดำาเนนิงานไปในทศิทางน้ัน เราตระหนักดีวา่ต้อง 

จัดการกับภัยคุกคามต่อระบบนิเวศทางทะเล นั่นก็คือพลาสติก ปีแล้วปีเล่า พลาสติกจำานวน 8 

ล้านตัน ไหลลงสู่มหาสมุทร มันอยู่ที่นั่นเป็นร้อย ๆ ปี และสร้างผลกระทบเชิงลบอย่างมากมาย 

มหาศาล เพื่อแก้ปัญหานี้ เราจึงเข้าร่วมแคมเปญ CleanSeas ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง 

สหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สำาหรับการดำาเนินการในระดับประเทศ เราจะเสนอร่างกฎหมาย 

ห้ามใช้ถุงพลาสติกในเมืองชายทะเลภายในระยะเวลา 12 เดือน กฎหมายนี้จะเปิดโอกาสให้ 
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องมหาสมุทร และจะทำาให้เราเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกา 

ที่มีกฎหมายในลักษณะนี้ โดยเราขอเรียกร้องให้ประเทศอ่ืน  ๆ แสดงความรับผิดชอบเช่นกัน 

นอกจากนี้ บัดนี้เป็นเวลา 30 ปีแล้วต้ังแต่มีการใช้พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำาลายชั้น 

บรรยากาศโอโซนเพื่อให้ชั้นบรรยากาศโอโซนได้ฟื้นตัว ในวาระครบรอบปีที่ 31 ดิฉันขอประกาศ 

วา่ ประเทศของดฉินัเพิง่ให้สตัยาบันตอ่การแกไ้ขเพิม่เตมิคกิาลปี ีพ.ศ. 2559 ของพิธสีารมอนทรีออล 

ทีมี่จดุประสงคเ์พือ่ปอ้งกนัการเพิม่ขึน้ของอณุหภมู ิ0.5 องศาเซลเซยีสจากภาวะโลกรอ้น ดว้ยเหตน้ีุ 

ชิลีจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่ให้สัตยาบันกับข้อตกลงดังกล่าว ไม่เพียงเท่านี้ การสร้าง 

เครือข่ายสวนสาธารณะในพาตาโกเนีย ทำาให้เรามีพื้นที่สีเขียวอันเปี่ยมไปด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพเพิ่มขึ้นอีก 4.5 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งตอนนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยรัฐบาล 

เพื่อการใช้งานสาธารณะ

จูาค็อบ ซ็ูมา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้

โครงสร้างของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังคงทำาให้โลกซีกเหนือกับโลกซีกใต้ถอยห่างจากกันมาก

ขึ้น ในขณะที่มีคนส่วนน้อยได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ คนส่วนใหญ่ในโลกก็ยังคงมีชีวิตอยู่กับ 

ความยากจนและความหิวโหย โดยปราศจากความหวังที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยก็ยังคงถ่างกว้าง และเป็น 

ประเด็นท่ีน่าเป็นห่วง เราจึงต้องเรียกร้องต้องการเจตจำานงทางการเมืองและคำามั่นสัญญาจาก 

บรรดาผู้นำาโลกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกที่ไม่ 

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากเราหวังจะบรรลุเป้าหมายและความใฝ่ฝันของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พ.ศ. 2573 (Agenda 2030) ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เท่าเทียมกันและความอยุติธรรมของอำานาจ 

ทางเศรษฐกิจนั้นเห็นได้ชัดเจนในแอฟริกา ตัวอย่างเช่น ทวีปของเราอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่  

แต่ยังคงเป็นทวีปที่มีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจำานวนมากที่สุด 

ซ็ิกมาร์ กาเบรียลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยอรมนี 

เราต้องช่วยกันหาวิธีการที่จะทำาให้สหประชาชาติบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการก่อตั้ง แต่ ณ ปัจจุบัน 

ตัวเลขไม่ได้บ่งบอกเช่นนั้น: 

ทุกวันนี้โครงการอาหารโลกได้รับเงินสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่จำาเป็นสำาหรับ 

การต่อสู้กับวิกฤตความอดอยากของโลก เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติที่ได้

รับเงินบริจาคซึ่งเป็นการให้โดยสมัครใจและไม่มีข้อผูกมัดมีเพียงร้อยละ 15 ขณะที่ในปี พ.ศ. 

2554 ตัวเลขยังคงอยู่ที่ร้อยละ 50 สำาหรับแผนงานช่วยเหลืออื่น ๆ ของสหประชาชาติ ตัวเลขนี้ 

ก็ไม่ได้ดูดีไปกว่ากัน
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เป็นไปได้อย่างไรที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสหประชาชาติใช้เวลาแจกจ่ายหนังสือร้องขอเงิน 

สนับสนุนอันเป็นสิ่งจำาเป็นมากกว่าการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องเปลี่ยนวิธี 

เราต้องเปิดโอกาสให้สหประชาชาติได้รับเงินสนับสนุนอย่างเพียงพอ เท่า  ๆ กับความเป็นอิสระ 

ที่เพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน เราก็ต้องการประสิทธิภาพและความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้เงิน 

สนับสนุนเหล่านี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เยอรมนีจะยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สหประชาชาติ

ในฐานะผู้สนับสนุนรายใหญ่อันดับที่สี่ของการให้ความช่วยเหลือตามที่มีการประเมิน และ 

เหนือสิ่งอ่ืนใด ตัวอย่างเช่น ในฐานะหนึ่งในผู้บริจาคเงินด้านมนุษยชนมากที่สุดทั่วโลก เรายัง 

คงต้องการให้ความช่วยเหลือในระดับสูงเช่นนี้ต่อไป

มาร์ก ซ็ักเคอร์เบิร์ก ผู้บริหารระดับสูงของเฟซ็บุ๊ก 

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) หาข้่อเท็จจริง2) หาข้่อเท็จจริง

กจิกรรมท่ี 2 แบง่ชัน้เรยีนเปน็กลุม่ยอ่ย แตล่ะกลุม่เลอืกหนึง่ในคำากล่าวอา้ง ‘สเีขยีว’ จากขา้งต้น 

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง (หรือเลือกจากรายการของตนเอง)

ให้ทุกกลุ่มค้นหาหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างผลการค้นหา โดยให้ผู้เรียนประเมินแหล่งข้อมูล

ที่หามาได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ด้านล่างนี้ก่อน 

ความใกล:้ หลักฐานอยูใ่กลก้บัเหตกุารณ์เพยีงใด เช่น องคก์ริข�่วทีร่ิ�ยง�นสถติักิ�ริว�่งง�นลิ�่สดุ 

โดยปกติัจูะอยู่ใกล้ิกับข้อมูลิน้อยท่ีสุด ดังนั้นจึูงมีคุณค่�น้อยกว่�หน่วยง�นที่เป็นผู้สำ�ริวจูแลิะ 

จูัดทำ�ตััวเลิขก�ริจู้�งง�น
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ความเชี่ยวชาญ: มีสิ่งใดที่รับรองคุณภาพของผู้ผลิตหลักฐาน เช่น ผู้เขียนหนังสือจูบปริิญญ�เอก 

ในหัวข้อที่เขียน แลิะมีก�ริอ้�งอิงผลิง�นเป็นจูำ�นวนม�กในส�ข�นั้น 

ความเที่ยงตรง: วิธีการเก็บหลักฐานเป็นอย่างไร เช่น ข้อมูลิเกี่ยวกับคว�มริุนแริงตั่อผู้หญิงมักใช้ 

วิธีก�ริสำ�ริวจูเพื่อเก็บข้อมูลิ11 ซ็ึ่งอ�จูทำ�ให้ผลิสริุปไม่ถูกตั้องสมบูริณ์ แลิะก�ริเปริียบเทียบ 

กับปริะเทศ อื่นทำ�ได้ย�ก เพริ�ะคว�มเตั็มใจูของผู้หญิงในก�ริตัอบแลิะคว�มเข้�ใจูเกี่ยวกับ 

ก�ริล่ิวงลิะเมิดท�งเพศอ�จูแตักต่ั�งกนัในแต่ัลิะปริะเทศ ทัง้นี ้ไม่ไดห้ม�ยคว�มว�่คว�มรุินแริงต่ัอ 

ผู้หญิงไม่ใช่เริื่องริ้�ยแริง แตั่เพื่อเป็นก�ริส่งเสริิมคว�มเที่ยงตัริงของก�ริสนับสนุนข้อคว�มนั้น ๆ 

ความโปร่งใส: คุณรู้อะไรเกี่ยวกับหลักฐานชิ้นนี้ เช่น มีก�ริตัีพิมพ์ข้อมูลิทั้งหมดที่นำ�ไปสู่ข้อสริุป 

ของง�นวิจูัยท�งวิทย�ศ�สตัริ์ในช่องท�งออนไลิน์ เพื่อให้นักวิจูัยคนอื่นตัริวจูสอบได้ 

ความน่าเชื่อถือ: มีบันทึกประวัติให้ใช้ประเมินหรือไม่ เช่น องค์กริเพื่อคว�มโปร่ิงใสน�น�ช�ติั

จูัดทำ�ดัชนีก�ริริับริู้ก�ริทุจูริิตัม�ม�กกว่� 20 ปี ซ็ึ่งเป็นเวลิ�ที่ย�วน�นพอสำ�หรัิบให้ผู้เชี่ยวช�ญ 

ค้นพบข้อจูำ�กัดของดัชนี12

ผลประโยชน์ทับซ้อน: มีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือที่ไม่เปิดเผยของแหล่งข้อมูลจากหลักฐานนี้

หรือไม่ เช่น ก�ริศึกษ�เริื่องปริะโยชน์ของพ�สตั�ที่มีตั่อริ่�งก�ยส่วนหนึ่งดำ�เนินก�ริแลิะได้ริับทุน

จู�กผู้ผลิิตัพ�สตั�ริ�ยใหญ่13

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-measure-
corruption-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].

https://genderstats.un.org/#/downloads
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/27/how-do-you-measure-corruption-transparency-international-does-its-best-and-thats-useful/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/27/how-do-you-measure-corruption-transparency-international-does-its-best-and-thats-useful/
http://www.healthnewsreview.org/2016/07/study-really-find-pasta-opposite-fattening/
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งานมอบหมายงานมอบหมาย

การแก้ไข่ข้่อความการแก้ไข่ข้่อความ

ใช้หลักฐานที่ประเมินในแบบฝึกหัด เขียนรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ประมาณ 1,200 คำา) 

และสรุปว่าข้อความที่เลือกมามีความจริงในระดับใด 

ผู้เรียนควรจัดทำามาตรวัดระดับของตนเองในการให้คะแนนข้อความที่ถูกตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น 

PolitiFact เผยแพร่มาตรวัดระดับดังแสดงด้านล่าง 

จริง – ข้อความมีความถูกต้องแม่นยำา และไม่มีอะไรที่สำาคัญขาดหายไป

ส่วนใหญ่จริง – ข้อความมีความถูกต้องแม่นยำา แต่ต้องมีการชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติม 

จริงครึ่งหนึ่ง – ข้อความมีความถูกต้องแม่นยำาเพียงบางส่วน มีการละเว้นรายละเอียดสำาคัญ 

บางประการหรือใช้ผิดบริบท 

ส่วนใหญ่ไม่จริง – ข้อความมีความจริงอยู่บ้าง แต่ละเลยข้อเท็จจริงที่สำาคัญ ซึ่งจะทำาให้ 

เข้าใจไปในทิศทางอื่น 

ไม่จริง – ข้อความขาดความถูกต้องแม่นยำา

โดนจับโกหก – ข้อความขาดความถูกต้องแม่นยำาและกล่าวอ้างเรื่องเหลวไหล

มาตรวัดระดับไม่จำาเป็นต้องเรียงลำาดับเหมือนกับท่ี PolitiFact ไล่เรียงไปสู่ระดับที่เลวร้าย 

ลงเรื่อย  ๆ ต้ังแต่จริงไปจนถึงโดนจับโกหก ตัวอย่างเช่น โครงการเอล ซาบูเอโซ ในเม็กซิโก14  

มีมาตรวัดระดับอย่าง ‘พิสูจน์ไม่ได้’ สำาหรับข้อความท่ีไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่มีหลักฐาน หรือ 

‘โต้แย้งได้’ สำาหรับข้อความที่ความจริงขึ้นอยู่กับวิธีการที่เลือก โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ 

ความสร้างสรรค์ในการสร้างมาตรวัดระดับเพื่อบอกช่วงคุณสมบัติของข้อเท็จจริงแต่ละระดับ 

ทั้งนี้ ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเตรียมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปแบบนอกเหนือจากตัวหนังสือ

ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเวลาและทรัพยากรที่มี ไม่ว่าจะเป็นภาพล้อเลียน (Meme) วิดีโอสั้น ๆ ภาพ GIF 

หรือสแนปแชต ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่ดีในการต่อสู้กับความเท็จ ซึ่งจริง  ๆ แล้วมีงานวิจัยชิ้น 

หนึ่งพบว่าสำาหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเดียวกัน การนำาเสนอในรูปแบบวิดีโอขำาขันมี 

ประสิทธิภาพมากกว่าการนำาเสนอในรูปแบบบทความ15

14 AnimalPolitico (2015). Available at http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/01/28/el-sabueso-
un-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

http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/01/28/el-sabueso-un-proyecto-para-vigilar-eldiscurso-publico/
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/01/28/el-sabueso-un-proyecto-para-vigilar-eldiscurso-publico/
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จากเว็บไซต์นี้ 

Poynter (2018). How to fact-check a politician’s claim in 10 steps. Available at 
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การตรวจสอบความจริงใน การตรวจสอบความจริงใน 
ส่ือสังคม: การป็ระเมินแหล่งท่้มา ส่ือสังคม: การป็ระเมินแหล่งท่้มา 

และเนื�อหาภาพและเนื�อหาภาพ
โดยทอม ทรุนเนิร์ด แลีะ เฟอร์กัส เบลีลี์ 

หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 6 หน่วยการเร้ยนรู้ท่้ 6 
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หน่วยการเรียนรู้นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุและตรวจสอบแหล่งที่มาของ 

ข้อมูลดิจิทัลในสื่อออนไลน์ได้ โดยแนะนำาให้รู้จักกลยุทธ์ต่าง ๆ  สำาหรับพิจารณาความแท้จริงของ 

แหล่งที่มา ภาพ และวิดีโอ โดยเฉพาะที่ผลิตโดยผู้ใช้งาน (User Generated Content: UGC)  

ที่ส่งต่อกันทางสื่อสังคม

เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนควรตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเนื้อหาที่เป็นเท็จ 

กับเนื้อหาที่ชักนำาให้เกิดความเข้าใจผิดประเภทต่าง  ๆ ซ่ึงมักจะส่งต่อกันในช่วงท่ีมีการรายงาน 

ข่าวด่วนในสื่อสังคมอย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูบ1 เนื้อหาเช่นนี้ แม้แต่องค์กร

สื่อที่น่าเชื่อถือบางครั้งก็หยิบไปนำาเสนอ ซึ่งเป็นการทำาลายความน่าเชื่อถือของสื่อ อีกทั้งนักข่าว 

ยังส่งต่อและขยายความบนสื่อสังคมโดยไม่เจตนา โดยที่บางครั้งนักข่าวเองก็ตกเป็นเหยื่อของ 

ผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการมีส่วนกับประเด็นถกเถียงในสังคม2 และหลอกใช้ความน่าเชื่อถือของ 

ผู้สื่อข่าวให้กลายเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของตน3 

ผูเ้รียนจะไดท้ดสอบสญัชาตญาณด้วยสถานการณแ์ละตวัอยา่งจริง กอ่นจะนำาเทคนิคการสืบสวน

เบื้องต้นและกลยุทธ์การพิสูจน์ความจริงไปใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบด้วย

		 การระบุและการให้เครดิตแหล่งที่มาของข้อมูลตามหลักจริยธรรมของการใช้เนื้อหาที่ 

ผลิตโดยผู้ใช้สื่อ4

		 การระบุและการแยกบัญชีปลอมหรือบอต5 6

		 การยืนยันว่าเนื้อหาภาพมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาต้นฉบับอย่างถูกต้อง

		 การตรวจสอบเวลาของการบันทึกภาพและเวลาที่อัปโหลดเนื้อหา

		 การระบุสถานที่ในภาพถ่ายและวิดีโอ 

การบ่งบอกและการตรวจสอบเนื้อหาต้นฉบับได้ ทำาให้นักข่าวสามารถขออนุญาตนำาเน้ือหาที่ 

สร้างโดยผู้ใช้ไปเผยแพร่ได้ตามข้อกำาหนดทั้งทางจริยธรรมและทางกฎหมาย
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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 
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factsheets/guide-verify-twitteraccount/ [เข้าถึงเมื่อ. 6/04/2018].
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เค้าโครงเนื�อหา เค้าโครงเนื�อหา 
บลิ โควกั และทอม โรเซนสตีล ผูเ้ขยีน The Elements of Journalism7 ยนืยนัวา่ “ทา้ยทีส่ดุแล้ว 

ระเบียบวิธีในการตรวจสอบความจริงคือสิ่งที่แยกการข่าวออกจากเรื่องบันเทิง โฆษณาชวนเชื่อ 

เรื่องแต่ง หรือศิลปะ...การทำาข่าวโดยตัวมันเองเน้นการรายงานสิ่งที่เกิดข้ึนให้ถูกต้องก่อนเป็น 

อนัดับแรก...” หน่วยการเรยีนรูน้ีจึ้งพจิารณา “ระเบยีบวธิกีารตรวจสอบความจรงิ” ในยคุปจัจบุนั 

ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว

สื่อสังคมทำาให้วิธีปฏิบัติงานข่าวเปลี่ยนไป การมีส่วนร่วมตามเวลาท่ีเกิดขึ้นจริง (real-time) 

ของผู้ติดตามข่าวสาร ทำาให้เกิดเนื้อหาท่ีได้มาจากคนจำานวนมาก แม้กระทั่งงานที่ต้องทำาใน 

การรายงานข่าวอย่างการตรวจสอบความจริงในปัจจุบันก็มอบหมายให้ผู้ติดตามข่าวสารช่วย 

ตรวจสอบได้8 ในขณะที่การเสนอข่าวยังคงเป็นแกนหลัก กฎระเบียบของการตรวจสอบ 

ความจริง9 วิธีการตรวจสอบเนื้อหาและแหล่งที่มา ก็ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัยอย่างสม่ำาเสมอตาม 

เทคโนโลยดีจิทิลั พฤตกิรรมออนไลน ์และวิธีการรายงานขา่วทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ตวัอยา่ง 

เช่น ในช่วงอาหรับสปริง คือจุดเริ่มของแนวคิด ‘การตรวจสอบความจริงแบบเปิด’ ซึ่งหมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบความจรงิท่ีประชาชนคนท่ัวไปรว่มมอืกันแบบเรยีลไทม ์แตก่ระบวนการน้ียงั

คงเปน็ทีถ่กเถยีง เพราะมคีวามเสีย่งท่ีข้อมลูผดิจะถกูสง่ต่อกนัเปน็ไวรัลในระหวา่งทีพ่ยายามพสิจูน์

ความจรงิทลีะขัน้ตอนในพืน้ทีส่าธารณะ (เชน่ นกัข่าวเผยแพรข่อ้มลูทีไ่มผ่า่นการตรวจสอบ เพราะ 

ต้องการระดมกระบวนการตรวจสอบความจริง เป็นต้น)10 

ปัจจุบัน คำาบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์และเนื้อหาท่ีเป็นภาพคือหนึ่งในเครื่องมือสำาคัญและ 

จำาเป็นที่นักข่าวหรือผู้ให้บริการข่าวสารนำามาใช้บอกเล่าเร่ืองราวที่มีผลกระทบสูง สำาหรับ 

การรายงานข่าวด่วน ความรวดเร็วเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการตรวจสอบความจริงของข้อมูลที่มา 

จากสื่อสังคม11 

นกัขา่วตอ้งมคีวามสามารถในการว่ายแหวกขอ้มลูจำานวนมหาศาลเพือ่ไปใหถ้งึตน้ตอของแหลง่ทีม่า 

ข้อมูล และภาพที่มีความสำาคัญ 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-the-
basics-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.

http://mediashift.org/2014/07/goodwhen-good-people-share-bad-things-the-basics-of-social-media-verification/
http://mediashift.org/2014/07/goodwhen-good-people-share-bad-things-the-basics-of-social-media-verification/
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		 การเติบโตของสมาร์ตโฟนและฟีเจอร์โฟนที่มาพร้อมกับกล้องในทั่วทุกมุมโลก12

		 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึนในราคาไม่แพง (และใน 

บางพื้นที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

		 การเกิดขึ้นของเครือข่ายสื่อสังคมระดับโลกและแพลตฟอร์มข้อความที่ใคร ๆ ก็เผยแพร่ 

เนื้อหาและสร้างผู้ติดตามได้

ในสถานการณ์ข่าวด่วน บ่อยครั้งที่การเล่าเหตุการณ์ครั้งแรก ภาพถ่าย และวิดีโอจากเหตุการณ์ 

ไม่ว่าจะเป็นการประท้วง รถไฟตกราง เฮอร์ริเคน หรือการก่อการร้าย ต่างมีแนวโน้มว่าจะได้มา 

จากโทรศัพท์ของผู้พบเห็น ผู้อยู่ในเหตุการณ์ หรือคนเดินถนน เทคนิคในการตรวจสอบ 

ความจริงของเนื้อหาเหล่านี้จึงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล ธรรมเนียมปฏิบัติ และ 

มาตรฐานของหอ้งขา่ว รวมทัง้วิถปีฏบิติัของนกัขา่วเอง หนว่ยการเรยีนรูน้ี้จะแนะนำาใหผู้เ้รียนรู้จกั 

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งเครื่องมือและแหล่งความรู้ออนไลน์ แต่เคร่ืองมือเหล่าน้ีก็มีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เช่นเดียวกับเทคโนโลยี13

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความจริงแบบใด ส่วนหนึ่งของแนวทางที่ใช้โดยทั่วไปคือแนวทาง

ที่เสนอโดย โควักและโรเซนสตีล (2014)14 ดังนี้

		 ตรวจแก้ด้วยความสงสัย 

		 ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำา 

		 ไม่คิดเอง – อย่าถูกช้ีนำาด้วยสัญญาณท่ีบ่งบอก “ความน่าจะจริง”15 ที่ถูกนำามาใช้เป็น 

เครื่องมือ

		 ระวังแหล่งที่มาที่ไม่ระบุตัวตน 

การรู้ต้นตอของข้อมูลหรือภาพถ่ายและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบทั้งแหล่งที่มาและเนื้อหาที่ 

เผยแพร่ น่าจะช่วยให้คุณตรวจสอบต้นตอท่ีนำามาใช้เป็นแหล่งข่าวได้ แต่การตรวจสอบก็ต้องให้ 

ผลลัพธ์ตามที่กำาหนด16 

การตรวจสอบแบบนี้เป็นการจำาลองการทำางานของนักข่าวที่อาจทำาเมื่ออยู่ในสถานที่เกิดเหตุ  

โดยเปน็การสมัภาษณผ์ูเ้หน็เหตกุารณ ์นกัขา่วทีเ่ปน็ผูสั้มภาษณค์วรตรวจสอบคำาบอกเลา่ของผูเ้ห็น 

12 ดูสไลด์ที่ 5 ในรายงานเกี่ยวกับ Internet Trends ของแมรี มีเกอร์ ที่ https://www.slideshare.net/kleinerperkins/internet-
trends-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/2017FOB-

onlanguage-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].

https://www.slideshare.net/kleinerperkins/internet-trends-v1.
https://www.slideshare.net/kleinerperkins/internet-trends-v1.
https://www.nytimes.com/2010/10/2017/magazine/2017FOB-onlanguage-t.html
https://www.nytimes.com/2010/10/2017/magazine/2017FOB-onlanguage-t.html
https://medium.com/1st-draft/verficiation-source-vs-content-b67d6eed3ad0
https://medium.com/1st-draft/verficiation-source-vs-content-b67d6eed3ad0
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6: การตรวจสอบความจริงในสื่อสังคม: การประเมินแหล่งที่มาและเนื้อหาภาพ

เหตุการณ์ ติดตามรายละเอียดที่สำาคัญเพิ่มเติม และสรุปว่าคำาบอกเล่านั้นมีความน่าเชื่อถือหรือ 

ไม่ตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยอาจใช้สัญชาตญาณประกอบกับการสังเกต 

พฤติกรรมร่วมด้วย ทั้งนี้ กระบวนการยืนยันแหล่งที่มาทางดิจิทัลต้องนำาไปสู่ข้อสรุป แม้ว่าจะไม่

สามารถสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเองหรือตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง17

ห้องข่าวขนาดใหญ่จำานวนมากมีทีมและเทคโนโลยีราคาแพง หรือมีตัวแทนคอยให้บริการ  

เพื่อการค้นหาเนื้อหาให้ได้เร็วที่สุด18 ในระหว่างที่รอสิทธิในการตีพิมพ์และการออกอากาศ และ

การตรวจสอบความจรงิกอ่นทีจ่ะตพิีมพ์ สว่นหอ้งขา่วขนาดเลก็และนักขา่วอสิระจำานวนมากไมม่ ี

ทรัพยากรเช่นนี้19 และต้องอาศัยวิธีการอันเป็นระบบของตนเองที่พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  

สำาหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ20 

เพราะเหตุใดการพิสูจน์ความจริงของแหล่งท่ีมาและเนื้อหาที่เป็นภาพจึงมีความสำาคัญ หาก 

จะกล่าวง่าย ๆ ก็คือ เพราะมันเป็นการทำาข่าวที่ดี ในโลกดิจิทัลเช่นทุกวันนี้ เป็นการง่ายมากที่ผู้มี 

เจตนาร้ายจะสร้างและเผยแพร่เนื้อหาปลอมที่น่าเช่ือถือและจับเท็จได้ยาก หลายคร้ังที่นักข่าว 

อาชพีและห้องขา่วทำาลายชือ่เสียงของตนเองดว้ยการสง่ตอ่หรอืตพีมิพ์ซ้ำาขอ้มลู ภาพ หรอืวดิโีอที ่

ทำาให้เกิดความเข้าใจผิดจากบุคคลที่ไม่มีตัวตน และหลายครั้งที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์เนื้อหา 

เสียดสีด้วยเข้าใจว่าเป็นความจริง21

ปัญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากปริมาณของเนื้อหาที่เป็นภาพในโลกออนไลน์ ภาพเหล่านี้ถูกหยิบ

ออกมาจากบริบทเดิมและนำากลับมาใช้ใหม่ในเหตุการณ์ที่จะเป็นข่าวในอนาคต ดังที่เราพบเห็น 

ในทุกวันทั่วโลกที่นักปั้นข่าวลวงสร้างเรื่องหลอกทั้งบรรดานักการเมืองและนักข่าว 

อย่างไรก็ตาม การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่มีเรื่องให้เล่าหรือมีเนื้อหาให้เผยแพร่

นั้นมีหลายขั้นตอน คำาถามสำาคัญควรถูกถาม บางคำาถามควรถามตรง ๆ  ส่วนบางคำาถามอาจตอบ 

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. 406-
418. 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].

http://www.nickdiakopoulos.com/wp-content/uploads/2011/07/SRSR-diakopoulos.pdf
http://openaccess.city. ac.uk/3071/1/IDENTIFYING AND VERIFYING NEWS THROUGH SOCIAL MEDIA.pdf
http://openaccess.city. ac.uk/3071/1/IDENTIFYING AND VERIFYING NEWS THROUGH SOCIAL MEDIA.pdf
http://www.dw.com/en/germanys-bild-falls-for-hoax-unleashes-debate-on-fake-news/a-42704014
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คน้หาวา่แหลง่ขอ้มลูโพสตจ์ากท่ีใด แต่กเ็ปน็ไปได้ท่ีจะหาตำาแหนง่แหง่ท่ีของแหลง่ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

โดยการวิเคราะห์ประวัติในสื่อสังคมของผู้โพสต์ เพ่ือหาเบาะแสที่อาจบ่งบอกความเป็นไปได้ว่า 

เป็นสถานที่ใดในเวลาใด การตรวจสอบประวัติการโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นและดูลิงก์ในโพสต์ก็ช่วย

ในกระบวนการตรวจสอบความจริงด้วยตนเอง และเป็นการช่วยกำาจัดข้อมูลที่ถูกส่งต่อโดยบอต 

ได้อีกด้วย 

การตรวจแก้ไขที่เกิดจากความสงสัยก็เป็นสิ่งสำาคัญ แต่คนทั่วไปส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวสารอย่าง 

ใกล้ชิดและส่งต่อข่าวไม่ได้มีเจตนาหลอกลวง พวกเขาเพียงแค่อยากแบ่งปันประสบการณ์ของตน 

ดังนั้น หากมีข้อมูลที่ผิดเกิดขึ้น มันจึงอาจไม่ได้เป็นเพราะมีเจตนาร้าย โดยอาจเป็นเพียงเพราะ 

จำาเหตุการณ์ได้ไม่ถูกต้อง หรืออาจจะเพียงแค่แต่งเติมเรื่องราวเพิ่มเติม เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิด 

ขึ้นได้หากคุณมีโอกาสออกไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ดังที่มักจะเกิดขึ้นในรายงานข่าวและ 

คำาให้การที่ขัดแย้งกันจากสถานท่ีเกิดเหตุหรืออุบัติเหตุ ซึ่งคำาบอกเล่าของผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

หรือผู้เคราะห์ร้ายที่กำาลังตกใจมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 

แม้ว่าจะเป็นไปได้ยากที่การตรวจสอบภาพจะให้ผลท่ีแน่นอนสมบูรณ์ แต่ก็พอจะช่วยให้เห็น  

‘สิ่งผิดปกติท่ีสังเกตได้อย่างชัดเจน’ ได้บ้างจากกระบวนการตรวจสอบความจริงด้วยการตั้ง 

คำาถามดังต่อไปนี้ 

		 เนื้อหาภาพนี้เป็นของใหม่ หรือถูก ‘แกะ’ ออกมาจากข่าวเก่าและนำามาใช้เพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจผิด 

		 เนื้อหาภาพถูกปรับแต่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไม่22 

		 สามารถใช้ข้อมูลอภิพันธ์ุ (metadata) เพื่อยืนยันเวลาและสถานที่ของการบันทึกภาพ 

หรือวิดีโอได้หรือไม่ 

		 สามารถสังเกตเบาะแสที่ปรากฏอยู่ในภาพเพื่อยืนยันเวลาและสถานที่ของการบันทึก 

ภาพหรือวิดีโอได้หรือไม่

เพื่อให้การค้นหาสิ่งผิดปกติที่สังเกตได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ เราจำาเป็นต้องเข้าใจประเภท 

ของความเท็จและภาพที่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด ได้แก่

		 ผิดสถานที่/ผิดเวลา ภาพที่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งพบเห็นบ่อยที่สุดคือภาพเก่าที่ถูก

นำามาใช้กับข้อความใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในภาพ ความเป็นไวรัลของกรณีนี้มักเกิด 

22 ภาพนักเรียนผู้รอดชีวิตจากการกราดยิงในโรงเรียนที่พาร์กแลนด์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบความสำาเร็จในการชุมนุมประท้วง 
ระดับชาติเพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืน ถูกนำาไปตัดต่อและแพร่กระจายอยู่ในสื่อสังคมที่เลือกข้าง https://www.buzzfeed.
com/janelytvynenko/here-are-the-hoaxesand-conspiracies-still-going-around?utm_term=.euy6NPayy#.jhe2YvV44. 
[เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2561].

https://www.buzzfeed.com/janelytvynenko/here-are-the-hoaxesand-conspiracies-still-going-around?utm_term=.euy6NPayy#.jhe2YvV44.
https://www.buzzfeed.com/janelytvynenko/here-are-the-hoaxesand-conspiracies-still-going-around?utm_term=.euy6NPayy#.jhe2YvV44.
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จากการเผลอส่งต่อเนื้อหาที่หักล้างได้ง่าย แต่ยากที่จะดึงกลับคืน23

		 เนื้อหาที่ถูกดัดแปลง เนื้อหาที่ถูกดัดแปลงทางดิจิทัลด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพและวิดีโอ 

		 เนื้อหาที่จัดฉากขึ้นมา เนื้อหาที่ทำาขึ้นมาใหม่และส่งต่อโดยมีเจตนาเพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจผิด24 

ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้รู้จักกับเครื่องมือและเทคนิคเบื้องต้นสำาหรับเรียนรู้และ 

ฝึกตรวจสอบความจริงของแหล่งข้อมูลและเนื้อหา (มีสไลด์ รวมถึงข้อสังเกตสำาหรับผู้สอนและ 

เอกสารอ่านเพิ่มเติม) เช่น25 

การวิเคราะห์บัญชีเฟซบุ๊ก: เครื่องมือออนไลน์จาก Intel Techniques26 จะช่วยให้รู้เกี่ยวกับ 

แหล่งข้อมูลมากขึ้น จากการวิเคราะห์บัญชีเฟซบุ๊ก 

การวิเคราะห์บัญชีทวิตเตอร์: แนวทางจากโครงการ Africa Check ช่วยให้รู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล

มากขึ้น โดยการวิเคราะห์ประวัติในสื่อสังคม ซ่ึงจะทำาให้บอกได้ว่าเป็นบอตหรือไม่ที่ส่งข้อความ 

ทวีต27 

การใช้เครื่องมือค้นหาภาพย้อนหลัง: การใช้เครื่องมือค้นหาภาพย้อนหลัง (Reverse Image 

Search) ของกูเกิล28 TinEye29 หรือ RevEye30 ทำาให้ตรวจสอบได้ว่าภาพถูกนำากลับมาใช้ใหม่กับ

ขอ้ความหรือเหตุการณท์ีเ่พิง่เกิดขึน้หรอืไม ่การคน้หาภาพยอ้นหลงัทำาใหรู้ว้า่มภีาพทีค้่นหาอยูใ่น 

ฐานข้อมูลภาพแห่งใดแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง (ซ่ึงมีเป็นพันล้านภาพ) หรือไม่ หาก 

การคน้หาภาพยอ้นหลงัพบว่าภาพนัน้มอียูก่อ่นเกิดเหตุการณท์ีก่ลา่วถงึ น่ีคือสิง่ผดิปกตทิีส่งัเกตได ้

อย่างชัดเจน และมีแนวโน้มว่าภาพนั้นถูกนำากลับมาใช้ใหม่หลังจากถูกใช้ในเหตุการณ์ก่อนหน้า 

แต่แม้ว่าจะค้นหาไม่พบ ก็ไม่ได้หมายความว่าภาพนั้นเป็นภาพต้นฉบับ และยังคงต้องตรวจสอบ 

เพิ่มเติม 

23 วิดีโอนี้ซึ่งอ้างว่าเป็นหลักฐานของเหตุการณ์น้ำาท่วมที่สนามบินเบงกาลูรูในอินเดีย ความจริงแล้วเป็นวิดีโอเก่าจากเหตุการณ์น้ำาท่วม 
สนามบินที่เม็กซิโก https://www.thequint.com/news/webqoof/fake-video-claiming-bengaluru-airport-was-flooded-is-
from-mexico [เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2561].

24 ปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือตัดต่อวิดีโอขั้นสูงทำาให้บอกว่าเป็นวิดีโอเท็จได้ยาก 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].

https://www.thequint.com/news/webqoof/fake-video-claiming-bengaluru-airport-was-flooded-is-from-mexico
https://www.thequint.com/news/webqoof/fake-video-claiming-bengaluru-airport-was-flooded-is-from-mexico
https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo
https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo
https://inteltechniques.com/osint/facebook.html.
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en
https://www.tineye.com/
http://squobble.blogspot.co.uk/2009/12/chromeeye-tineye-extension-for-google.html
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YouTube Data Viewer: ตอนนี้ยังไม่มี ‘การค้นหาวิดีโอย้อนหลัง’ ที่เปิดให้ใช้โดยทั่วไป 

แต่เครื่องมืออย่าง YouTube Data Viewer ของ Amnesty31 InVID32 และ NewsCheck33  

สามารถค้นหาภาพขนาดย่อของวิดีโอในยูทูบ ซ่ึงนำามาใช้ค้นหาภาพย้อนหลังเพื่อดูว่าวิดีโอน้ี 

เคยถูกอัปโหลดมาแล้วหรือไม่ (เครื่องมือเหล่านี้ยังแสดงเวลาที่อัปโหลดอย่างถูกต้องชัดเจน)

EXIF Viewer: EXIF คือข้อมูลอภิพันธุ์ที่ฝังอยู่ในภาพ ประกอบด้วยข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยกล้อง 

ดิจิทัลและกล้องสมาร์ตโฟน ณ ตำาแหน่งที่บันทึกภาพ ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่ถูกต้อง สถานที่ 

อุปกรณ์ และค่าแสง ทำาให้ข้อมูล EXIF มีประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการตรวจสอบ 

ความจริง แต่ข้อจำากัดที่สำาคัญก็คือสื่อสังคมตัดข้อมูลเหล่านี้ออกไปจากภาพ หมายความว่า 

ภาพท่ีส่งต่อกันทางทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กจะไม่มีข้อมูล EXIF อย่างไรก็ตาม หากติดต่อ 

ผู้อัปโหลดภาพได้ และมีไฟล์ภาพต้นฉบับ เราจะใช้ข้อมูล EXIF ในการตรวจสอบภาพได้ 

สิ่งสำาคัญก็คือข้อมูล EXIF เป็นข้อมูลที่แก้ไขได้ ดังนั้น การตรวจสอบเพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งจำาเป็น 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง รวมทั้งแหล่งข้อมูลสำาหรับอ่าน 

เพิ่มเติมและกรณีศึกษา เทคนิคดังกล่าว ได้แก่ 

		 พิกัดสถานที่: พิกัดสถานที่คือกระบวนการในการระบุว่าภาพหรือวิดีโอถูกบันทึก ที่ใด  

ซึ่งทำาได้แบบตรงไปตรงมาถ้ามีข้อมูล เช่น ข้อมูล EXIF จากโทรศัพท์มือถือมักจะบอก

พิกัด และเนื้อหาในสื่อสังคม (เช่น อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์) ก็มีการบอกพิกัด 

เป็นบางครั้ง (แม้จะต้องตระหนักด้วยว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ซึ่งอาจนำาไปสู่ 

ความเขา้ใจทีผิ่ด) การใช้พกิดัสถานทีม่กัต้องตรวจสอบลกัษณะของภาพและสถานทีส่ำาคัญ 

ในภาพกับภาพถ่ายดาวเทียม ภาพแบบพาโนรามาจากตำาแหน่งต่าง  ๆ ตามท้องถนน 

และเนื้อหาที่เป็นภาพอื่น  ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ (เช่น ภาพอื่นที่โพสต์ในทวิตเตอร์  

อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และยูทูบ)

		 การพิสจูนห์ลกัฐานดว้ยสภาพอากาศ: แหลง่ขอ้มลูอยา่ง WolframAlpha34 สามารถบอก 

ข้อมูลสภาพอากาศในอดีตได้ ทำาให้ตรวจสอบได้ว่าสภาพอากาศที่เห็นในภาพตรงกับ 

สภาพอากาศที่มีการบันทึกไว้หรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ในวิดีโอมีฝนตกในวันที่แหล่งข้อมูล 

สภาพอากาศชี้ว่าไม่มีฝนตกหรือไม่)

31 How to use Amnesty’s YouTube Data Viewer: https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resource/youtube-
data-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-and-

meteorology/ [เข้าถึงเมื่อ 22/04/2018].

https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resource/youtube-data-viewer/
https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resource/youtube-data-viewer/
http://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
https://firstdraftnews.org/latest/launching-new-chrome-extension-newscheck/
https://www.wolframalpha.com/examples/science-and-technology/weather-and-meteorology/
https://www.wolframalpha.com/examples/science-and-technology/weather-and-meteorology/
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		 การวเิคราะห์แสงเงา: การสบืสวนภาพหรอืวิดโีออกีวธิหีน่ึงคอืตรวจสอบความสอดคลอ้ง 

กันของแสงเงาของวัตถุในภาพที่สังเกตได้ (เช่น เงาอยู่ในที่ที่ควรอยู่หรือไม่ มีเงาส่วน 

ใดที่ไม่ตรงกับทิศทางของแหล่งที่มาของแสงหรือไม่) 

		 การพิสจูนห์ลกัฐานภาพ: เครือ่งมอืบางอยา่งสามารถตรวจพบความไมส่อดคลอ้งกนัของ 

ข้อมูลในภาพ ซึ่งหมายความว่าอาจมีการดัดแปลงเกิดขึ้น ความแม่นยำาของเทคนิคนี้ขึ้น 

อยู่กับบริบทและการใช้งานเป็นหลัก แต่เครื่องมืออย่าง Forensically35 Photo 

Forensics36 และ IziTru37 ใช้วิธีตรวจสอบการโคลน (clone detection) และ 

การวิเคราะห์ระดับ ความผิดพลาด ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นประโยชน์

เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้
		 เพือ่เพ่ิมความตระหนกัรูเ้กีย่วกบับทบาทของเนือ้หาทีผ่ลติโดยผูใ้ชง้าน (User Generated 

Content: UGC) ที่ส่งต่อกันในสื่อสังคมในการทำาข่าวยุคปัจจุบัน ควบคู่กับความเสี่ยง 

และหลุมพรางของการพึ่งพาเนื้อหาจากผู้ใช้งาน

		 เพื่อเข้าใจความสำาคัญของการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางของเร่ือง  

และกระบวนการในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยรวม

		 เพิ่มความเข้าใจเก่ียวกับความจำาเป็นของการตรวจสอบเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้งาน และ 

ตัดเนื้อหาที่เป็นเท็จและทำาให้เกิดความเข้าใจผิดรูปแบบต่าง ๆ ออก 

		 เพื่อให้รู้จักวิธีการเบื้องต้นในการตรวจสอบภาพและวิดีโอ รวมทั้งสามารถหักล้างเนื้อหา 

ภาพที่ถูกสร้างขึ้น 

ผิลการเร้ยนรู้ผิลการเร้ยนรู้
1. เข้าใจบทบาทของเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้งานในการทำาข่าวยุคปัจจุบันมากขึ้น 

2. เข้าใจความจำาเป็นของการตรวจสอบความจริงของเนื้อหาดิจิทัล

3. มีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบแหล่งข้อมูล 

ต้นฉบับ 

4. มีความสามารถในการตรวจสอบความจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นภาพและวิดีโอ 

5. รู้จักเทคนิคข้ันสูงและข้อมูลอภิพันธ์ุท่ีสามารถนำามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบความจริง

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].

https://29a.ch/2015/08/16/forensically-photo-forensics-for-the-web
https://29a.ch/2015/08/16/forensically-photo-forensics-for-the-web
http://fotoforensics.com/
http://pth.izitru.com/
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6. รูถ้งึความจำาเปน็ท่ีจะต้องขออนญุาตใช้เนือ้หาทีผ่ลติโดยผูใ้ชง้านและเน้ือหาออนไลน์อืน่ ๆ  

ตลอดจนรู้ว่าต้องทำาอย่างไร

รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้
หนว่ยการเรียนรูน้ีใ้ช้สำาหรบัการบรรยายภาคทฤษฎีความยาว 60 นาที และการสาธติวธิกีารปฏบัิต ิ

ที่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ความยาวรวม 120 นาที อย่างไรก็ตาม ลักษณะของหัวข้อเหมาะสำาหรับ 

การฝึกปฏิบัติการที่มีผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง และการฝึกปฏิบัติจริงประกอบการสาธิต 

วิธีการซึ่งต้องใช้เวลานาน 

ภาคทฤษฎี: ให้ออกแบบการบรรยายสำาหรับกำาหนดเวลาข้างต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบความจริง

ในฐานะสว่นหนึง่ของวธิกีารทำาขา่วตามหลกัวารสารศาสตรย์คุดจิทัิลทีย่งัอยูใ่นระหวา่งการพฒันา

ภาคปฏิบัติ: ภาคปฏิบัตินาน 120 นาที จัดการสาธิตแบบสื่อสารสองทาง และฝึกทดลองปฏิบัติ 

โดยอาจแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ผูส้อนควรทำาตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้และใชส้ไลดท่ี์ดาวนโ์หลดไดจ้ากลงิกด์า้นลา่ง ดขู้อสงัเกตสำาหรับ 

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 

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_curriculum_verification_digital_sources_one.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_curriculum_verification_digital_sources_one.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_ curriculum_verification_digital_sources_two.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_ curriculum_verification_digital_sources_two.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/ unesco_fake_news_curriculum_verification_digital_sources_three.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/ unesco_fake_news_curriculum_verification_digital_sources_three.pdf


- 125 -

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6: การตรวจสอบความจริงในสื่อสังคม: การประเมินแหล่งที่มาและเนื้อหาภาพ

การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนสู่ผิลการเร้ยนรู้การเช้ื่อมโยงแผินการเร้ยนการสอนสู่ผิลการเร้ยนรู้

ก. ภาคทฤษฎี

แผนหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

การบรรยาย: พื้นฐานและทฤษฎีของวิธีการตรวจสอบ 

ความจริงและพัฒนาการ

1 ชั่วโมง 1, 2, 6

ข. ภาคปฏิบัติ

แผนหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง 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) แนะนำาประเภทของข้อมูลอภิพันธุ์ (สาธิต) 15 นาที 2, 5

iii) แนะนำาประเภทของข้อมูลอภิพันธุ์ (สาธิต) 20 นาท 2, 4, 5

iii) สภาพอากาศ เงา และการตรวจสอบหลักฐานภาพ (สาธิต) 10 นาที 2, 4, 5

งานมอบหมายงานมอบหมาย
		 ผูเ้รยีนควรออกแบบขัน้ตอนการตรวจสอบความจรงิของแหลง่ขอ้มลู โดยใช้สไลด์แผน่ท่ี 8 

ในสไลด์ชุดแรก โดยอาจใช้บทบาท สถานที่ทำางาน หรือองค์กรข่าวจริงที่คุ้นเคย 

		 เลือกบัญชีสื่อสังคมของบุคคลที่มีชื่อเสียง และให้ผู้เรียนใช้เคร่ืองมือที่สาธิตให้ชมเพื่อให้ 

ตัดสินว่าเป็นบัญชีจริงหรือไม่ และระบุบัญชีที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นบัญชีปลอม 

		 เลือกและแชร์ไฟล์ภาพในห้องเรียน และให้ผู้เรียนหาช้ินส่วนข้อมูลโดยนำาภาพเข้า 

โปรแกรม EXIF ออนไลน์และเครื่องมือค้นหาภาพย้อนหลังเพื่อหาที่มาของภาพ 
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เอกสารป็ระกอบ เอกสารป็ระกอบ 

สไลด์สไลด์

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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การต่อสู้กับการล่วงละเมิด การต่อสู้กับการล่วงละเมิด 
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โดยจููลีี โพเซ็็ตติ
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สาระส�าคัญสาระส�าคัญ
ปัญหาของข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือน1 ที่บ่อนทำาลายความน่าเชื่อถือของวงการข่าวและข้อมูล 

ที่เช่ือถือได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างมากในยุคสื่อสังคม ผลกระทบมีต้ังแต่เจตนาพุ่งเป้าหมายไป 

ยังนักข่าวและสำานักพิมพ์ออนไลน์ ตลอดจนแหล่งข่าวท่ีต้องการพิสูจน์ความจริงและเผยแพร่ 

ข้อมูลและความคิดเห็น ความเสี่ยงที่มาพร้อมกันอาจยิ่งเป็นการทำาลายความน่าเชื่อถือของ 

วงการข่าวและความปลอดภัยของนักข่าวและแหล่งข่าวมากยิ่งขึ้น

ในบางครั้งนักข่าวก็ตกเป็นเป้าหมายการหลอกลวงที่เรียกว่า ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’2 และ  

‘การก่อกวน’3 ซึ่งมีเจตนาที่จะ “ทำาให้เข้าใจผิด ให้ข้อมูลผิด สร้างความสับสน หรือทำาอันตราย 

นักข่าว”4 ด้วยการส่งต่อข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการสร้างความไขว้เขวหรือชักนำานักข่าวและผู้ที่

อาจเป็นแหล่งข่าวไปในทิศทางที่ผิด หรือไม่เช่นนั้นก็ล่อลวงให้นักข่าวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ 

ถกูตอ้ง เชน่ ด้วยการตีความข้อเท็จจรงิผดิ ๆ  หรอืสง่ผลใหน้กัขา่ว (และองคก์รข่าวทีนั่กขา่วสงักดั) 

เส่ือมเสียชื่อเสียงเมื่อปรากฏว่าข้อความนั้นเป็นเท็จ บางครั้งนักข่าวก็ถูกข่มขู่ว่าจะเปิดเผยและ 

ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเข้าไปดูข้อมูลที่ไม่เปิดเผยของแหล่งข่าวเพื่อให้ตกอยู่ในอันตราย 

นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่รัฐบาลเป็นผู้ใช้ ‘กลุ่มสร้างความเกลียดชังบนสื่อดิจิทัล’ เพื่อสยบ 

ข่าววิพากษ์วิจารณ์และสกัดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก5 รวมทั้งมีปัญหาสำาคัญเรื่อง 

การล่วงละเมิดและความรุนแรงบนโลกออนไลน์ (บางครั้งเรียกว่า ‘การก่อกวน’6 ซึ่งยังหาข้อสรุป 

ไม่ได้) โดยเฉพาะกับผู้หญิง และมักจะมีลักษณะของการเหยียดเพศ 

ส่ิงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านักข่าว แหล่งข่าว และนักวิจารณ์ตกอยู่ในกระแสการล่วงละเมิดทาง 

ออนไลน์ การกล่าวหาด้านการปฏิบัติหน้าที่ การถูกนำาอัตลักษณ์ไปล้อเลียนโดยปราศจากมูล 

ความจริง หรือมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามท่ีเน้นสร้างความอับอายและบ่อนทำาลายความมั่นใจ 

1 ดูคำานิยามจาก 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-interdisciplinary-
framework-for-researc/168076277c [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].

2 ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ (Astroturfing) เป็นคำาที่มาจากแบรนด์หญ้าเทียมสำาหรับปูพื้นภายนอกอาคารเพื่อให้ดูเหมือนหญ้าจริง 
สำาหรับในบริบทของข้อมูลเท็จ คำานี้ใช้เพื่อหมายถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง 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 หมายถึงการกระทำาตั้งแต่การล้อกันเล่น การหลอกลวง การแหย่ 
โดยมีเจตนาหลอกลวง แต่ปัจจุบันมีการนำาคำานี้ไปใช้เพื่อหมายความรวมถึงการกระทำาที่เป็นการล่วงละเมิดทางออนไลน์ทั้งหมด 
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา เพราะความหมายที่ครอบคลุมกว้างเกินไปอาจเป็นการลดทอนความรุนแรงของการล่วงละเมิดทางออนไลน์

https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
https://www.techopedia.com/definition/13920/astroturfing
https://www.vice.com/en_au/article/ppqk78/what-trolling-means-definition-UK-newspapers
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers
https://www.bloomberg.com/features/2018government-sponsored-cyber-militia-cookbook/
https://www.bloomberg.com/features/2018government-sponsored-cyber-militia-cookbook/
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ของนกัขา่ว บัน่ทอนความนา่เช่ือถอื เบีย่งเบนความสนใจ และนำาไปสูก่ารเลกิรายงานขา่วในทีส่ดุ7 

ขณะเดียวกัน ในหลายพื้นที่มีการทำาร้ายร่างกายเพื่อหยุดยั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และในปัจจุบัน 

ซึ่งทำาให้มีอันตรายมากขึ้นคือแรงส่งเสริมจากการยุยงและการข่มขู่ทางออนไลน์ 

นักข่าวอาจตกเป็นเหยื่อของแผนการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยตรง แต่พวกเขาก็กำาลังตอบโต้  

โดยนอกจากการเสริมสร้างแนวป้องกันในสื่อดิจิทัล หลายคนใช้วิธีการเปิดโปงการโจมตีและ 

ผู้กระทำาการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในโครงการต่าง  ๆ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อและ 

สารสนเทศร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรในด้านนี้ยังทำาให้องค์กรข่าวมีบทบาทใน 

การให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับความสำาคัญของการส่งเสริมและการปกป้องการทำาข่าว 

ตามหลักวารสารศาสตร์

เค้าโครงเนื�อหาเค้าโครงเนื�อหา

แตกป็ระเด็นแตกป็ระเด็น

1) ริู้จูักแลิะโตั้ตัอบ ‘โทริลิลิิง’ แลิะ ‘แอสโตัริเทิริ์ฟฟิง’8 

ปรากฏการณ์นี้ประกอบด้วยการสร้างตัวละครและเหตุการณ์ขึ้นมาเพ่ือหลอกนักข่าวและผู้รับ 

ข่าวสาร ร่วมกับการจัดแผนการรณรงค์ทางส่ือสังคมที่เลียนแบบปฏิกิริยาตอบรับจริงของคน 

ทัว่ไป ทำาใหย้ากต่อการแยกแยะขา่วด่วนและคำาบอกเลา่ของผูเ้หน็เหตกุารณจ์ริงออกจากขา่วทีถู่ก 

กขุึน้มาหรอืถกูแต่งเติมข้อมลูผดิ ๆ  เพือ่จงใจใหเ้กดิความเขา้ใจผดิหรือบอ่นทำาลายความน่าเชือ่ถอื 

และการปฏิบัติงานของนักข่าวและนักวิจารณ์ออนไลน์อ่ืน  ๆ ด้วยการวางกับดักล่อให้ส่งต่อ 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง

ตัวอย่างของพฤติกรรมเหล่านี้ ได้แก่

		 การสรา้งตวัละครท่ีเปน็ผูเ้คราะหร์า้ยจากภัยพบิติัและผูไ้ดร้บับาดเจบ็จากการก่อการรา้ย 

(ดูตัวอย่างเหตุการณ์วางระเบิดในเมืองแมนเชสเตอร์9) เพื่อหลอกให้คนส่งต่อเนื้อหาที่ 

อาจสรา้งความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีงและ/หรอืความนา่เชือ่ถอืของคนทีส่ง่ตอ่ รวมถงึนกัขา่ว 

ซึ่งอาจถูกแท็กชื่อในระหว่างการส่งต่อ 

7 ดูตัวอย่างที่ https://www.independent.co.uk/news/world/americas/twitter-maggie-haberman-new-york-times-quits-
social-media-jackdorsey-a8459121.html

8 สำาหรับคำาอธิบายของ ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ ที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน ลิงก์นี้มีประโยชน์อย่างมาก https://youtu.be/
Fmh4RdIwswE

9 ตัวอย่างเหตุวางระเบิดที่แมนเชสเตอร์ https://www.theguardian.com/technology/2017/may/26/the-story-behind-the-fake-
manchester-attack-victims [เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561].

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/twitter-maggie-haberman-new-york-times-quits-social-media-jackdorsey-a8459121.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/twitter-maggie-haberman-new-york-times-quits-social-media-jackdorsey-a8459121.html
https://youtu.be/Fmh4RdIwswE
https://youtu.be/Fmh4RdIwswE
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/26/the-story-behind-the-fake-manchester-attack-victims
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/26/the-story-behind-the-fake-manchester-attack-victims
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		 การตีพิมพ์เนื้อหาท่ีทำาให้ดูควรค่าแก่การเป็นข่าวโดยใช้บุคคลที่ไม่มีตัวตน ดังเช่นกรณี 

‘สาวเกย์แห่งกรุงดามาสคัส’10 ในปี พ.ศ. 2554 สื่อระดับโลกพากันรายงานข่าว 

การจับกุมบล็อกเกอร์เลสเบียนชาวซีเรีย แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นนักศึกษาชาวอเมริกัน

ในต่างประเทศ นักข่าวชื่อเจส ฮิลล์ ได้รับมอบหมายให้ทำาข่าวนี้สำาหรับรายการ พีเอ็ม 

ของสถานีโทรทัศน์ออสเตรเลียน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน เธอเล่าว่าการตรวจสอบ 

ความจริงและวิธีการทำาข่าวแบบด้ังเดิมทำาให้รายการของเธอไม่ได้เข้าไปพัวพันกับ 

การขยายเรื่องเท็จ “เราไม่ได้รายงานข่าวการจับกุมบล็อกเกอร์รายนี้ด้วยเหตุผลง่าย  ๆ 

ข้อเดียว คือเราไม่สามารถหาใครที่เคยเจอเธอตัวเป็น ๆ ได้เลยแม้สักคนเดียว ไม่มีญาติ 

พี่น้อง ไม่มีเพื่อน เราหากันอยู่สองวัน ทั้งสอบถามจากชาวซีเรียที่เรารู้จักให้ช่วยหาคน 

ที่อาจเคยติดต่อกับเธอ แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็เจอทางตันไปเสียหมด ความจริงที่เราไม่ 

สามารถหาใครที่เคยพบเธอนี่เองเป็นสัญญาณเตือนที่สำาคัญ เราจึงไม่ได้นำาเสนอข่าวนี้ …  

บรรดาสำานักข่าวที่รีบรายงานเรื่องนี้ไม่ได้ทำาหน้าท่ีเบื้องต้นในการย้อนกลับไปหา 

แหล่งที่มา พวกนั้นรายงานข่าวจากเรื่องในบล็อกเพียงอย่างเดียว”11

เหตุผลอ่ืน  ๆ รวมถึงความต้องการที่จะทำาให้นักข่าวเปลี่ยนทิศทางหรือหันเหความสนใจจาก 

การสบืสวน ด้วยการกระตุน้ใหส้บืสาวเรือ่งราวอยา่งเล่ือนลอย จนทำาใหก้ารรายงานขา่วตอ้งสะดดุ 

และนำาไปสู่การล้มเลิกการแสวงหาความจริงในที่สุด

ตัวอย่างของการชักนำาไปในทางที่ผิด ได้แก่ 

		 การพยายามปรับเปลี่ยนจำานวนผู้เข้าร่วมงานการสาบานตนเข้ารับตำาแหน่งของ 

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ด้วยการเรียกว่า ‘ข้อเท็จ

จริงทางเลือก’12 

		 การโฆษณาชวนเชื่อในการทำาสงครามยุคนี้ เช่น กรณีกลุ่มทาลีบันทวีตรายละเอียดของ 

การรบที่เป็นเท็จและทำาให้เข้าใจผิดไปให้นักข่าวในอัฟกานิสถาน13

		 ชุดข้อมูลที่ส่งให้กับนักข่าวซึ่งบางส่วนเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ซึ่งตรวจสอบได้ แต่ผสมรวมกับข้อมูลบิดเบือน 

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-alternative-

facts-860142147643 [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].
13 Cunningham, E (2011). In shift, Taliban embrace new media, GlobalPost. https://www.pri.org/stories/2011-05-21/shift-

taliban-embrace-newmedia [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].

https://www.newyorker.com/books/page-turner/how-to-hoax-yourself-gay-girl-in-damascus
https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/conway-press-secretary-gave-alternative-facts-860142147643
https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/conway-press-secretary-gave-alternative-facts-860142147643
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/26/the-story-behind-the-fake-manchester-attack-victims
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/26/the-story-behind-the-fake-manchester-attack-victims


- 135 -

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7: การต่อสู้กับการล่วงละเมิดในช่องทางออนไลน์: เมื่อนักข่าว และแหล่งข่าวตกเป็นเป้าหมาย 

เมื่อไม่นานมานี้ โฆษณาชวนเชื่อทางคอมพิวเตอร์14 ทำาให้ความเสี่ยงจาก ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ และ 

‘โทรลลิง’ สำาหรับนกัขา่วมเีพิม่มากขึน้ โดยเปน็เรือ่งของการใช้บอตในการกระจายขอ้มลูขา่วสาร 

ที่เป็นเท็จและข้อความโฆษณาชวนเชื่อที่กำาหนดเป้าหมายไว้อย่างดี ให้เหมือนกับเหตุการณ์ที่ 

เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้จัดฉาก15 ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็ถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการผลิตวิดีโอด้วย ‘ดีพเฟก’ (deepfake)16 และเนื้อหารูปแบบอื่นที่มีเจตนาทำาลายชื่อเสียง 

ของเป้าหมาย ซึ่งรวมทั้งนักข่าว โดยเฉพาะนักข่าวหญิง 

ตัวอย่างของการกระทำาเช่นนี้ ได้แก่ 

		 เว็บข่าวอิสระ Rappler.com และทีมงานที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงตกเป็นเป้าหมายของ 

แผนการรณรงค์การล่วงละเมิดทางออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน “ในฟิลิปปินส์ โทรล

รบัจา้ง การให้เหตผุลแบบผดิ ๆ  ช่องโหว่ของตรรกะ การพดูใหร้า้ยฝา่ยตรงขา้ม เหลา่นีเ้ปน็ 

เพียงส่วนหนึ่งของเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อที่มีส่วนในการเปลี่ยนมติมหาชนในเรื่อง 

สำาคัญ ๆ”17 (ดูการอภิปรายเพิ่มเติมด้านล่าง)

		 ครอบครัวมีฐานะที่ถูกข้อหายึดกุมอำานาจหน่วยงานรัฐและนักการเมืองคนสำาคัญใน 

ประเทศแอฟรกิาใต้ ว่าจา้งบรษิทัเบล พอตทิงเกอร์ ซึง่เปน็บริษทัประชาสมัพันธใ์นองักฤษ 

ให้จัดทำาแผนการรณรงค์โฆษณาชวนเช่ือด้วยการเผยแพร่ข้อความผ่านอาณาจักรของ 

ข้อมูลเท็จ ทั้งเว็บไซต์ สื่อ และกองทัพทวิตเตอร์รับจ้าง โดยมีเป้าหมายคือนักข่าว  

นักธุรกิจ และนักการเมือง ด้วยการส่งต่อข้อความประทุษร้ายและภาพตัดต่อ 

เพื่อสร้างความอับอายและต่อต้านการสืบสวนเรื่องการยึดกุมรัฐ18 ซึ่งเฟเรียล ฮาฟายี 

บรรณาธิการชื่อดัง ก็ตกเป็นเป้าหมายของแผนการรณรงค์ล่วงละเมิดทางออนไลน์ 

ในช่วงนี้ด้วย โดยภาพของเธอถูกตัดต่อเพื่อทำาให้คนเข้าใจเธอผิด พร้อมกับแฮชแท็ก 

#presstitute19 

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/Casestudies-
ExecutiveSummary.pdf [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].

15 หมายเหตุ: ข่าวผิวเผินเกี่ยวกับขบวนการใช้บอตในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2560 ทำาให้เห็นว่าการรายงานข่าวเรื่องนี้ 
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 คำาว่า ดีพเฟก (deepfake) เป็นคำาผสมระหว่าง ‘deep learning’ กับคำาว่า ‘fake’ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ในการสร้างเนื้อหา 
หลอกลวงที่บางครั้งมีลักษณะลามกอนาจาร ซึ่งสืบสาวหาที่มาไม่ได้ ดีพเฟกถูกใช้ในการจู่โจมทางคอมพิวเตอร์เพื่อทำาลายชื่อเสียงคน 
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/148007-
propaganda-war-weaponizing-internet [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].

18 แฟ้มรายละเอียดเกี่ยวกับ ‘อาณาจักรข่าวปลอม’ ของกุปตา อ่านได้ที่ https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-
04-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].

http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdf
https://firstdraftnews.com/digital-astroturfing/
http://www.newsweek.com/ what-deepfake-porn-ai-brings-face-swapping-disturbing-new-level-801328
https://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war-weaponizing-internet
https://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war-weaponizing-internet
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-04-the-guptas-bellpottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2017-09-04-the-guptas-bellpottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/
https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and-me_a_22126282/
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		 กรณีที่ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติห้าราย เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียให้ 

ความคุ้มครองรานา อาย์ยุบ นักข่าวอิสระ หลังจากท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลผิด  ๆ อย่าง 

กวา้งขวางเพือ่ระงบัการรายงานขา่วเชงิวพิากษ์วจิารณข์องเธอ โดยรานา อายย์บุ ตกเป็น 

เหยื่อของข้อมูลบิดเบือนทางสื่อสังคม รวมถึงวิดีโอดีพเฟกที่มีเนื้อหาในทำานองว่าเธอเคย

ถ่ายหนังโป๊มาก่อน และมีการข่มขู่ว่าจะข่มขืนและฆ่า20 

		 กรณีเจสสิกกา อาโร นักข่าวชาวฟินแลนด์ ที่อภิปรายในส่วนที่ 2) ของหน่วยการเรียนรู้นี้ 

เรื่อง ‘การคุกคามความปลอดภัยทางสื่อดิจิทัลและกลยุทธ์การป้องกันตัว’ 

แม้ว่าหน่วยการเรียนรู้อื่น  ๆ ในคู่มือเล่มนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการตรวจสอบความจริงด้วยวิธีการ 

ทางเทคนิค แต่ผู้เรียนต้องสามารถบ่งชี้แรงจูงใจของผู้ปฏิบัติการทางออนไลน์จำานวนหน่ึงใน 

การผลิต เผยแพร่ และจ้องเล่นงานนักข่าวด้วยข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลที่ผิด ในฐานะท่ีเป็น 

รูปแบบหนึ่งของการละเมิด 

คำาถามเชิงวิพากษ์ที่ต้องใช้ร่วมกับวิธีการตรวจสอบความจริงทางเทคนิค ได้แก่ 

1. เป็นไปได้หรือไม่ที่การส่งต่อหรือการแท็กมีเจตนาร้ายแอบแฝง 

2. ผู้ที่โพสต์ได้รับประโยชน์อะไรจากการส่งต่อ 

3. การส่งต่อจะส่งผลอย่างไรต่อตนเอง/ความน่าเช่ือถือในทางวิชาชีพ/องค์กรข่าวหรือ 

นายจ้าง 

4. เราได้พยายามมากเพียงพอแล้วหรือไม่ในการค้นหาตัวตน/สถานที่ทำางาน/ความน่า 

เชื่อถือ/แรงจูงใจของบุคคลผู้นี้ (เช่น เป็นการพยายามหว่านข้อมูลเท็จหรือได้รับผล 

ประโยชน์จากการขายเนื้อหาที่ได้มาโดยมิชอบและไม่ได้ทำาไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

หรือไม่) 

5. การกระทำานี้เป็นฝีมือของมนุษย์หรือบอต21 ถ้าได้รับ ‘การถ่ายโอนข้อมูลจำานวนมาก’ 

(data dump) จากบุคคลที่อ้างตนเป็นผู้เปิดโปงเกี่ยวกับการทำาทุจริต ควรจะพิสูจน์ 

ข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเองก่อนตีพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ที่ข้อมูล 

เหลา่นีจ้ะมขีอ้มลูบดิเบอืนหรอืขอ้มลูทีผ่ดิปะปนมาด้วย เพ่ือจงใจใหเ้กดิการเข้าใจผดิหรือ 

ทำาลายชื่อเสียง 

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-journalists-
slut-shaming-rape.html [เข้าถึงเมื่อ 17/06/2018].

21 ดูตัวอย่างที่ https://botcheck.me

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=23126&LangID=E;
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=23126&LangID=E;
https://www.nytimes.com/2018/05/22/opinion/india-journalists-slut-shaming-rape.html
https://www.nytimes.com/2018/05/22/opinion/india-journalists-slut-shaming-rape.html
https://botcheck.me
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2) ก�ริคุกค�มคว�มปลิอดภัยท�งดิจูิทัลิแลิะกลิยุทธ์ก�ริป้องกันตััว 

นักข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และบล็อกเกอร์/นักเคลื่อนไหวทางสื่อสังคม มีความเสี่ยงมาก 

ข้ึนที่จะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ และข้อมูลหรือแหล่งข่าวก็อาจถูกผู้ไม่ 

ประสงค์ดีทำาให้เกิดความเสียหายด้วยการใช้ฟิชชิง มัลแวร์ และสปูฟฟิง22 

ตัวอย่างการกระทำาเช่นนี้ ได้แก่ 

เจสสิกกา อาโร นักข่าวเชิงสืบสวนมือรางวัลแห่ง YLE สื่อกระจายเสียงสาธารณะของฟินแลนด์ 

ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการ ‘โทรล’ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เธอถูกคุกคามความปลอดภัยทาง 

ดิจิทัลทั้งแบบสปูฟฟิงและด็อกซิง23 โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ติดต่อกับเธอและ 

เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเก่ียวกับเธอ โจมตีแอปรับส่งข้อความและอินบ็อกซ์ด้วยข้อความรุนแรง 

ต่าง ๆ  นานา เธอเล่าว่า “ฉันรับโทรศัพท์แล้วได้ยินเสียงปืน ต่อมาก็มีคนข้อความส่งมาโดยอ้างว่า 

เปน็พอ่ของฉนัทีเ่สยีชวีติไปแล้ว และบอกว่าเขากำาลัง ‘จบัตาด’ู ฉนัอยู”่24 อาโรแสดงความขอบคุณ 

บรรณาธิการท่ีปกป้องนักข่าวจากการคุกคามข่มขู่ และกระตุ้นให้นักข่าวดำาเนินการสืบสวนและ 

เปิดโปงโฆษณาชวนเชื่อ 

ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในวงการข่าวจึงต้องตื่นตัวต่อการคุกคามต่อไปนี้ 

การคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัลที่สำาคัญ 12 รูปแบบ25 

		 การสอดแนมที่มีเป้าหมายและการสอดแนมคนหมู่มาก

		 การลักลอบใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยที่เป้าหมายไม่รู้ตัว 

		 การโจมตีด้วยฟิชชิง26

		 การโจมตีโดเมนปลอม

22 จาก Technopedia: สปูฟฟิง (Spoofing) คือปฏิบัติการหลอกลวงหรือประสงค์ร้ายด้วยการส่งข้อความจากผู้ที่แอบอ้างเป็นบุคคล 
ที่ผู้รับรู้จัก ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือสปูฟฟิงทางอีเมล ซึ่งอาจมาพร้อมกับภัยอย่างโทรจันหรือไวรัสที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อ 
คอมพิวเตอร์ หากผู้ใช้กระทำาการบางอย่าง 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  
คำาว่า ด็อกซิง เป็นคำาสแลง 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].

https://www.techopedia.com/definition/5398/spoofing
https://www.techopedia.com/definition/29025/doxing
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1007/s12290-016-0395-5
https://blog.wan-ifra.org/2015/03/27/new-study-combatting-the-rising-threats-to-journalists-digital-safety
https://cpj.org/blog/2014/11/spear-phishing-attacks-underscore-necessity-of-dig.php
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		 การโจมตีแบบ Man-in-the-Middle (MitM)27

		 การโจมตีแบบ Denial of Service (DoS) และ Distributed Denial of Service (DDOS 

– Distributed Denial of Service)28

		 การโจมตีเว็บไซต์ 

		 สร้างความเสียหายต่อบัญชีผู้ใช้งาน 

		 การข่มขู่ ล่วงละเมิด และบังคับให้เปิดเผยช่องโหว่ในเครือข่ายออนไลน์ 

		 ขบวนการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและการให้ร้าย 

		 การกำาจัดผลงานข่าว และ 

		 การจัดเก็บข้อมูลและการทำาเหมืองข้อมูล

สำาหรับกลยุทธ์การป้องกัน ดู ก�ริสริ้�งคว�มปลิอดภัยบนโลิกดิจูิทัลิสำ�หริับก�ริเสนอข่�ว29 

สำาหรับความหมายของแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามและผู้เปิดโปงการทุจริตที่ทำางานร่วมกับ 

นักข่าวและผู้ผลิตสื่ออื่น ๆ ดู ก�ริปกป้องแหลิ่งข่�วในยุคดิจูิทัลิ30 

การตระหนักและการจัดการกับการล่วงละเมิดและความรุนแรงทางออนไลน์ การตระหนักและการจัดการกับการล่วงละเมิดและความรุนแรงทางออนไลน์ 

“ดฉินัถกูเรยีกวา่ อสีำาสอ่นโสโครก นงัยปิซ ีอยีวิ อตีวัมสุลมิ ตวัเหลอืบกรกี ผูอ้พยพทีน่า่ขยะแขยง 

นังโรคจิตง่ีเง่า อีตอแหล จอมอคติ พวกเขาไล่ดิฉันกลับบ้าน บอกให้ดิฉันฆ่าตัวตาย  

ไม่อย่างนั้นจะยิงดิฉัน ตัดลิ้น หักนิ้วทีละน้ิว พวกเขาข่มขู่ว่าจะรุมโทรมดิฉันและทรมานทาง 

เพศ”31 นี่คือคำาบอกเล่าของนักข่าวชาวสวีเดนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกอย่าง อเล็กซานดรา 

พาสคาลโิด ในการใหก้ารตอ่หนา้คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรปในกรงุบรสัเซลสเ์มือ่ป ีพ.ศ. 2559 

ถึงสิ่งที่เธอเผชิญในโลกออนไลน์ 

27 คำานิยามของ Man in the Middle Attack (MITM) จาก Technopedia: “รูปแบบหนึ่งของการแอบฟังการสื่อสารระหว่างผู้ใช้สองคน  
โดยเป็นการดักฟังและเปลี่ยนแปลงข้อความโดยคนกลาง โดยทั่วไปผู้โจมตีจะดักฟังบทสนทนาที่สำาคัญ ๆ แล้วส่งคำาตอบกลับไป 
โดยใช้ข้อความของตนเอง” https://www.techopedia.com/definition/4018/manin-the-middle-attack-mitm [เข้าถึงเมื่อ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2561].

28 ดูคำานิยามใน 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/swedish-
broadcaster-alexandra-pascalidou-describes-onlinethreats-of-sexual-torture-and-graphic-abuse-20161124-gswuwv.
html [เข้าถึงเมื่อ 30/03/2018].

https://www.techopedia.com/definition/4018/manin-the-middle-attack-mitm
https://www.techopedia.com/definition/24841/denial-of-service-attack-dos
https://www.techopedia.com/definition/10261/distributed-denial-of-service-ddos
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232358e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf
http://www.smh.com.au/lifestyle/news-and-views/swedish-broadcaster-alexandra-pascalidou-describes-onlinethreats-of-sexual-torture-and-graphic-abuse-20161124-gswuwv.html
http://www.smh.com.au/lifestyle/news-and-views/swedish-broadcaster-alexandra-pascalidou-describes-onlinethreats-of-sexual-torture-and-graphic-abuse-20161124-gswuwv.html
http://www.smh.com.au/lifestyle/news-and-views/swedish-broadcaster-alexandra-pascalidou-describes-onlinethreats-of-sexual-torture-and-graphic-abuse-20161124-gswuwv.html
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การกล่าวร้ายในโลกออนไลน์ทำานองนี้แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก โดยมีเป้าหมายเป็นนักข่าว 

และนกัวจิารณท์ีเ่ปน็ผูห้ญงิ สง่ผลให้สหประชาชาติ (รวมถงึยเูนสโก32) และหนว่ยงานอืน่ตระหนกั 

ถึงปัญหา และร่วมกันหามาตรการแก้ไข 

องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organisation for Security and  

Co-operation in Europe: OSCE) ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบในระดับ 

นานาชาติของการกล่าวร้ายต่อนักข่าวหญิงในสื่อออนไลน์ที่ตกเป็นเป้าหมายของ ‘การก่อกวน 

เพื่อสร้างความเกลียดชัง’ อย่างไม่เป็นธรรม33 

งานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคณะทำางานของอังกฤษชื่อ Demos ทำาการศึกษาทวีตนับ 

แสนขอ้ความ และพบว่าวงการขา่วเปน็สาขาเดยีวทีผู่ห้ญงิไดร้บัขอ้ความลว่งละเมดิมากกวา่ผูช้าย 

“นกัขา่วหนงัสือพมิพแ์ละผูป้ระกาศขา่วทางโทรทศันห์ญงิไดร้บัขอ้ความลว่งละเมดิมากกวา่ผูช้าย

ทีท่ำางานสายเดยีวกนัราวสามเทา่34” คำาหลกัท่ีผูก้ระทำาการลว่งละเมดิใชค้อื «อสีำาสอ่น», «ขม่ขนื» 

และ «อีตัว»

ลกัษณะเด่นของการล่วงละเมดินกัขา่วหญงิทางออนไลน ์คอืการใช้กลวธิขีองขอ้มลูบิดเบอืน ดว้ย

การสรา้งเรือ่งโกหกเกีย่วกับบคุลกิหรอืการทำางานเพือ่บัน่ทอนความน่าเช่ือถอื สร้างความอบัอาย 

และเพื่อหยุดยั้งเสียงวิจารณ์ของนักข่าวในพื้นที่สาธารณะและการเสนอข่าว 

เมื่อบวกรวมกับการข่มขู่ด้วยการใช้ความรุนแรง ซึ่งรวมถึงการข่มขืนและฆาตกรรม และ 

การ ‘รุมโจมตี’ (การโจมตีบุคคลทางออนไลน์ ท้ังแบบไร้รูปแบบ แบบที่วางแผนเป็นขบวนการ 

และการใช้บอต) สิ่งต่าง ๆ จึงเลวร้ายยิ่งขึ้น 

ด้วยความที่การจู่โจมเหล่านี้เกิดข้ึนในระดับส่วนตัว คือโดยส่วนใหญ่ได้รับผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 

ส่วนบุคคลเป็นสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายของวัน จึงทำาให้ผลกระทบมีความรุนแรงยิ่งขึ้น “หลายต่อ 

หลายวนัทีฉ่นัต่ืนขึน้มาพบกบัคำาพดูรนุแรง และหลบัไปพรอ้มกบัคำาพดูเหยยีดเพศและเหยยีดผวิที่

ดงัก้องอยูใ่นหวั มนัเหมอืนกบัการทำาสงครามในสมรภมูขินาดเลก็อยูต่ลอดเวลา” พาสคาลโิดกลา่ว

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].

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260889e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260889e.pdf
http://www.osce.org/fom/220411?download=true
https://www.demos.co.uk/files/MISOGYNY_ON_TWITTER.pdf
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ทีฟ่ลิปิปนิส์ มาเรยี เรสสา ผูบ้รหิารและบรรณาธิการบรหิารของเวบ็ไซต ์Rappler35 คอืกรณศึีกษา

เรื่องการต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางออนไลน์จำานวนมหาศาลในรูปของขบวนการปล่อยข้อมูล 

บดิเบอืนเกีย่วกบัรฐับาล แม้วา่มาเรยี เรสสา จะเคยเปน็ผูส้ือ่ขา่วสงครามใหก้บัสำานักข่าว CNN แต่

เธอบอกวา่ประสบการณ์ภาคสนามทัง้หมดทีเ่คยมไีมไ่ดช้ว่ยในการรับมือกับขบวนการล่วงละเมิด 

ทางเพศทางออนไลน์ที่มีอำานาจทำาลายล้างมหาศาล ซึ่งเธอตกเป็นเหยื่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

“ฉันถูกเรียกว่า นังอัปลักษณ์ สุนัข อสรพิษ ถูกขู่ว่าจะข่มขืนและฆ่า” เรสสากล่าว เธอจำาไม่ได้ 

ด้วยซ้ำาว่าได้รับข้อความขู่ฆ่ามาแล้วกี่ครั้ง ยิ่งไปกว่านี้ เธอยังตกเป็นเป้าของขบวนการแฮชแท็ก 

อย่าง #ArrestMariaRessa และ #BringHerToTheSenate ท่ีต้องการก่อม็อบออนไลน์ให้ 

ร่วมกันโจมตีและทำาลายชื่อเสียงของเธอและของเว็บไซต์ Rappler ตลอดจนหยุดยั้ง 

การนำาเสนอข่าว “มันทำาให้เกิดวงเกลียวแห่งความเงียบ (spiral of silence) ใครก็ตามที่วิจารณ์ 

หรือตั้งถามเกี่ยวกับวิสามัญฆาตกรรมจะถูกโจมตีอย่างรุนแรง ซึ่งผู้หญิงจะโดนหนักที่สุด และ 

เราก็ตระหนักว่ามีการสร้างระบบเพื่อสยบความไม่พอใจ เพื่อปรามนักข่าว เราจึงไม่ควรถาม 

คำาถามยาก ๆ และแน่นอนว่าเราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์” เรสสากล่าว36 

กลยุทธ์ในการโต้ตอบของมาเรีย เรสสา ประกอบด้วย

		 การรับรู้ความรุนแรงของปัญหา

		 การรับรู้ว่ามีผลกระทบต่อจิตใจ และให้การสนับสนุนทางจิตใจแก่พนักงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ 

		 ใช้การทำาข่าวเชิงสืบสวนเป็นอาวุธในการโต้ตอบ37

		 ขอให้ผู้ติดตามที่ภักดีช่วยกันต่อต้านและควบคุมการโจมตี

		 เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือตอบโต้การล่วง 

ละเมิด 

		 เรียกร้องให้แพลตฟอร์ม (เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์) หามาตรการเพื่อควบคุมและ 

จัดการการล่วงละเมิดทางออนไลน์อย่างเพียงพอ 

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 โดยใช้เทคนิคการทำาข่าวเชิงสืบสวนและ 
‘นักสืบ’ ความปลอดภัยดิจิทัลเพื่อเผยโฉมโทรลบางรายที่พุ่งเป้าหมายมาที่เธอเพื่อพยายามสร้างความเสื่อมเสียให้กับการทำาข่าวกรณี 
ดังกล่าว ดู https://www.news24.com/SouthAfrica/News/fake-news-peddlers-can-be-traced-hawks-20170123 [เข้าถึงเมื่อ 
16 มิถุนายน พ.ศ. 2561].

https://en.unesco.org/prizes/guillermo-cano/jury.
https://en.unesco.org/prizes/guillermo-cano/jury.
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259399e.pdf
https://www.news24.com/SouthAfrica/News/fake-news-peddlers-can-be-traced-hawks-20170123
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ในระหว่างการจัดการกับภัยคุกคามจากการล่วงละเมิดทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น การรับทราบ 

เก่ียวกับการล่วงละเมิดนักข่าวสตรีทางออฟไลน์ในบริบทของขบวนการแพร่ข้อมูลบิดเบือนก็มี 

ความจำาเป็นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กรณีเวนดี คาร์ลส์ นักข่าวเชิงสืบสวนชาวออสเตรเลียที่ถูก 

ละเมิด ถูกย่ัวยุ และถูกเบียดกระแทก ในการประท้วงของกลุ่มปฏิเสธการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศในออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ. 2554 ในระหว่างการถ่ายทำาสารคดีให้กับ 

สถานีวิทยุ ABC ทำาให้เธอต้องออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย38

เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้ เป็้าหมายข่องหน่วยการเร้ยนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้นี้ให้ข้อมูลกับผู้เรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์ในบริบท

ของ ‘ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร’ ซึ่งจะช่วยให้จำาแนกภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้ ตลอด 

จนพัฒนาทักษะและเครื่องมือท่ีช่วยในการต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางออนไลน์ โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อ

		 เพ่ิมความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัปญัหาผูไ้มป่ระสงคด์ทีีมี่เป้าหมายคือนักขา่ว แหลง่ขา่ว และ 

ผู้ใช้สื่อออนไลน์ในขบวนการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน/ข้อมูลที่ผิด 

		 ให้ผู้เรียนรู้จัก ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ ‘โทรลลิง’ ภัยคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัล และ

การล่วงละเมิดทางออนไลน์ 

		 เตรียมความพร้อมให้กับผู้ร่วมเรียนในการต่อสู้กับ ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ ‘โทรลลิง’ 

ภัยคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัล และการล่วงละเมิดทางออนไลน์ในมิติทางเพศ 

ผิลการเร้ยนรู้ ผิลการเร้ยนรู้ 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะ

		 มีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการล่วงละเมิดบุคลากรข่าวทาง 

ออนไลน์ การเสนอข่าว การส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และเสรีภาพในการแสดงออก 

		 เกิดความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาผู้ไม่ประสงค์ดีที่พุ่งเป้าไปยังนักข่าวและผู้ใช้สื่อ

ออนไลน์อื่น ๆ ในขบวนการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน/ข้อมูลที่ผิด

		 เข้าใจภัยคุกคามความปลอดภัยของผู้หญิงที่ปฏิบัติหน้าที่เสนอข่าวทางสื่อออนไลน์ 

		 สามารถจำาแนกผู้ประสงค์ร้ายในช่องทางออนไลน์ได้ดีขึ้น รวมทั้งการกระทำาที่เป็น 

‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ ‘โทรลลิง’ ภัยคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัล และการล่วงละเมิด 

ทางออนไลน์ 

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].

http://www.abc.net.au/radionational/programs/ backgroundbriefing/the-lord-monckton-roadshow/2923400
http://www.abc.net.au/radionational/programs/ backgroundbriefing/the-lord-monckton-roadshow/2923400
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		 รู้จักวิธีการต่อสู้กับ ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ ‘โทรลลิง’ ภัยคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัล  

และการล่วงละเมิดทางออนไลน์ในมิติทางเพศ

รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้รูป็แบบข่องหน่วยการเร้ยนรู้
หน่วยการเรียนรู้นี้เหมาะสำาหรับการสอนแบบพบหน้าหรือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 

สองส่วน คือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

การเช้ื่อมโยงแผินการสอนกับผิลการเร้ยนรู้ การเช้ื่อมโยงแผินการสอนกับผิลการเร้ยนรู้ 

ก. ภาคทฤษฎี

แผนของหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และการถาม-ตอบ  

(90 นาที) ซึ่งอาจทำาในห้องเรียนตามปกติ หรือผ่าน 

โปรแกรมการสัมมนาทางเว็บไซต์เพื่อการมีส่วนร่วม 

ทางไกล โดยเนื้อหาการบรรยายอาจใช้จากทฤษฎี 

และตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ควรจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 

ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมร่วมด้วย

60-90 นาที 1, 2, 3, 4, 5

ข. ภาคปฏิบัติ

แผนของหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ/เร่งรัด (90 นาที) อาจเป็น 

ในห้องเรียนปกติ หรือผ่านแพลตฟอร์ม 

การเรียนรู้อย่างมูดเดิล กลุ่มในเฟซบุ๊ก หรืออื่น ๆ  

ที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมทางไกล การดำาเนินการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ/เร่งรัด อาจใช้รูปแบบดัง

ต่อไปนี้ 

แบ่งกลุ่มติวเข้มเป็นกลุ่มละ 3-5 คน

90-120 นาที 1, 2, 3, 4, 5
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แผนของหน่วยการเรียนรู้ จำานวนชั่วโมง ผลการเรียนรู้

แต่ละกลุ่มได้รับตัวอย่างเนื้อหาที่ประสงค์ 

ร้าย (เช่น ค้นหาจากบล็อกและช่องทางสื่อสังคมที่ 

มีเป้าหมายคือ มาเรีย เรสสา, เจสสิกกา อาโร 

และอเล็กซานดรา พาสคาลิโด ซึ่งกล่าวถึงใน 

หน่วยการเรียนรู้นี้) ที่เกี่ยวโยงกับขบวนการเผยแพร่ 

ข้อมูลบิดเบือน/ข้อมูลที่ผิด/โทรลลิง/ 

แอสโตรเทิร์ฟฟิง/การล่วงละเมิดทางออนไลน์

แต่ละกลุ่มต้องทำาดังนี้ ช่วยกันประเมินเนื้อหา  

(หาข้อมูลของบุคคล/กลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง) 

ระบุความเสี่ยงและภัยคุกคาม (อ้างงานวิจัยที่ 

เกี่ยวกับผลกระทบที่อยู่ในเอกสารสำาหรับอ่าน)  

จากนั้นให้เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ (ซึ่งอาจ 

ประกอบด้วยการตอบโต้อย่างมีกลยุทธ์ การรายงาน

ผู้ใช้บนพื้นที่สื่อหรือแจ้งตำารวจหากเหมาะสม  

การเขียนข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว) และเขียน 

สรุปแผนปฏิบัติการความยาว 250 คำา (โดยใช้ 

กูเกิล ดอกส์ หรือเครื่องมือการทำางานร่วมในทำานอง 

เดียวกัน) และส่งให้กับผู้บรรยาย/ผู้อบรมตรวจ
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โครงสร้างทางเลือกโครงสร้างทางเลือก

สำาหรับการศึกษาประเด็นนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อาจขยายหน่วยการเรียนรู้เป็นสามบท (แต่ละบทแบ่ง 

เป็นสองส่วนตามข้างต้น)

		 จำาแนกและตอบโต้การ ‘โทรลลิง’ และ ‘แอสโตรเทิร์ฟฟิง’ 

		 สร้างแบบจำาลองภัยคุกคามทางดิจิทัล39 และกลยุทธ์การป้องกันตนเอง

		 จำาแนกและจัดการกับการล่วงละเมิดและความรุนแรงทางออนไลน์ 

งานมอบหมาย งานมอบหมาย 
เขียนรายงานข่าวความยาว 1,200 คำา หรือผลิตรายงานข่าวเสียงความยาว 5 นาที หรือ 

คลิปข่าวความยาว 3 นาที หรือนำาเสนอรายละเอียดในรูปแบบอินโฟกราฟิก โดยใช้เนื้อหาจาก 

การสัมภาษณ์นักข่าวหนึ่งคนหรือมากกว่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกล่วงละเมิดทาง 

ออนไลน์ (เช่น ตกเป็นเป้าโจมตีของข้อมูลบิดเบือนและ/หรือพบกับภัยด้านความปลอดภัยทาง 

ดิจิทัลที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนและ/หรือการละเมิด หรือ 

ตกเปน็เหยือ่การใชค้วามรนุแรงทางออนไลน)์ ผู้เรยีนควรอา้งองิงานวจิยัทีเ่ช่ือถือได้ในช้ินงาน และ 

อธิบายผลกระทบของปรากฏการณ์เหล่านี้ต่อวงการข่าว/เสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิใน 

การรับรู้ของประชาชน 
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